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Tveit Næringsbarometer 
Med fokus på bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel 

1.tertial 2018 

EKSTRA: Vi ser nærmere på de STØRSTE bedriften i utvalget! 
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Næringsbarometeret 
Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Her 

presenterer vi ferske regnskapstall for 1.tertial 2018, det vil si perioden f.o.m januar t.o.m. april, fra 

et representativt utvalg av små og mellomstore bedrifter i regionen. Mer informasjon om 

næringsbarometeret står på siste side i rapporten. 

Vi ser først på utvikling i omsetning og resultater i alle bransjer samlet, deretter ser vi nærmere på de 

to største bransjene i utvalget; bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel. 

Nytt i denne utgaven av næringsbarometeret er at vi også gjøre en egen analyse av de 30 største 

bedriftene, som utgjør ca. 15 % av utvalget. De 30 største bedriftene omsetter for like mye som 

resten av bedriftene til sammen, så det er interessant å se på avvik mellom disse og utvalget under 

ett. 

Hovedtrekk 
 

✓ Alle bransjer 

o Utviklingen når vi ser på hele utvalget samlet fremstår rimelig stabil både på 

omsetning og resultater. 

o Det var omtrent like mange av bedriftene som økte som reduserte omsetningen, og 

det var omtrent like mange som styrket som svekket driftsresultat sammenlignet 

med samme periode i fjor. 

 

✓ Bygge- og anleggsvirksomhet  

o Bransjen opplevde fall i omsetning. Trenden snudde fra et flertall med økt omsetning 

i 1. tertial 2017 til at 2 av 3 bedrifter reduserte omsetningen i 1.tertial 2018. 

o Resultatutviklingen i bygg- og anlegg er svekket. Flere reduserte resultatene, noe 

som er et tilbakeslag fra den positive trenden i fjor. 

 

✓ Varehandel 

o Spiren til en positiv trend for varehandelen ser ut til å holde seg. Nesten 2 av 3 

bedrifter i varehandelen øker omsetningen i forhold til samme periode i 2017. 

o Resultatutviklingen i bransjen ser og bedre ut – flere styrker resultatene, og flere 

driver i pluss. 

 

✓ Topp 30 

o Det var en stabil og jevn utvikling i både omsetning og resultat for de største 

bedriftene i utvalget, som for utvalget forøvrig.  

o Utviklingen i omsetning var mer positiv i 2016 og 2017 for de største bedriftene, enn 

for hele utvalget samlet, men denne trenden ser ut til å være normalisert.  

o Blant de 30 største bedriftene var det, ikke uventet, relativt flere som drev med 

overskudd. 
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Alle bransjer 

Stabil omsetningsutvikling 

Omsetningsutviklingen når vi ser på hele utvalget holder seg rimelig på nivå med samme periode i 

fjor. 51% av bedriftene har høyere omsetning i 1. tertial 2018 enn i 1. tertial i 2017. 

 

Figur 1: Andel bedrifter (i prosent) med økt eller redusert omsetning i 1. tertial sammenlignet med samme periode året før.  

 

Gjennomsnittlig omsetning per bedrift ble på vel 3,6 mill. kroner i 1. tertial 2018, en marginal 

nedgang sammenlignet med fjoråret.  

 

 

Figur 2: Gjennomsnittlig omsetning (i 1000 kr) og prosentvis endring i omsetning fra 1. tertial året før. 
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Alle bransjer forts. 

Stabil resultatutvikling 

Driftsresultater samlet som andel av inntekter samlet i 1. tertial 2018 var på pluss 3 %, mot pluss 2 % 

i 2017 og 0 % i 2016. 

Andelen bedrifter med positivt resultat i perioden har økt med 1 prosentpoeng sammenlignet med 

samme periode 2017. Vel halvparten av bedriftene hadde positive resultater i perioden januar til og 

med april.  

 

 

Figur 3: Andel bedrifter (i prosent) med positivt og negativt driftsresultat i 1. tertial. 

 

Ser vi på trenden for andel bedrifter som øker lønnsomheten faller den litt i forhold til fjoråret. Det er 

likevel fremdeles flere bedrifter som bedrer heller en svekker resultatene. 

 

Figur 4: Andel bedrifter (i prosent) som øker eller reduserer driftsresultatet sammenlignet med 1. tertial i år sammenlignet med fjoråret. 
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Bygge- og anleggsvirksomhet 

Fall i omsetning 

I bygg- og anleggsbransjen var det flere bedrifter som fikk reduserte sin omsetning i 1. tertial i år 

sammenlignet med i samme periode i fjor, hele 2 av 3 opplevde fall i omsetning – i stor kontrast til 

den positive trenden foregående år. 

 

Figur 5: Andel bedrifter (i prosent) i bygge- og anleggsvirksomhet med økt eller redusert omsetning i 1. tertial sammenlignet med samme 

periode året før. 

 

Gjennomsnittlig omsetning per bedrift i bygge- og anleggsbransjen ble på i omlag 3,8 mill. kroner i 

1. tertial 2018. Dette er en svak nedgang sammenlignet med 1.tertial 2017. Store bedrifter bidrar nok 

til å dempe inntrykket av hvordan det går med den jevne bedrift. Gjennomsnittsomsetningen falt 

med 1 prosentpoeng, mens medianomsetningen falt nesten 25 prosentpoeng.  

 

 

Figur 6: Gjennomsnittlig omsetning (i 1000 kr) og prosentvis endring i omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet fra 1. tertial året før.  
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Bygge- og anleggsvirksomhet forts. 

Noe svakere resultatutvikling 

Driftsresultater samlet som andel av inntekter samlet i 1. tertial 2018 var på rundt 2 %, mot hhv. 1 % 

og -3 % i samme periode 2017 og 2016.  

Andelen bedrifter med positivt resultat i 1. tertial har falt 10 prosentpoeng, og det var så vidt flere 

som drev med tap enn gevinst i perioden.  

 

Figur 7: Andel bedrifter (i prosent) i bygge- og anleggsvirksomhet med positivt og negativt driftsresultat i 1. tertial. 

 

Det var flere bedrifter i bygge- og anleggsbransjen som reduserte enn økte resultatene i 1. tertial 

2018 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, et tilbakeslag fra den svært positive trenden i fjor. 

 

Figur 8: Andel bedrifter (i prosent) i bygge- og anleggsvirksomhet som øker eller reduserer driftsresultatet i 1. tertial sammenlignet med 

samme periode året før. 
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Varehandel 

Positiv omsetningsutvikling 

Det har vært en negativ trend i varehandel en stund. Trenden flatet ut i 2. tertial 2017 og bedret seg i 

3. tertial. Den positive trenden ser ut til å opprettholdes i 1. tertial 2018 - situasjonen er diagonalt 

motsatt sett i forhold til fjoråret. Fra 2 av 3 med redusert omsetning til 2 av 3 med økt omsetning. 

Det er et forholdsvis bredt utvalg av bedrifter innenfor varehandel. I Tveit sitt utvalg inngår imidlertid 

ikke dagligvarer.  

 
Figur 9: Andel bedrifter (i prosent) i varehandel med økt eller redusert omsetning i 1. tertial sammenlignet med samme periode året før. 

 

Gjennomsnittlig omsetning per bedrift i varehandelen ble på rundt 3,2 mill. kroner i 1. tertial 2018. 

Det utgjør ca. 2 % opp sammenlignet med 1. tertial 2017, og nesten 5 % opp mot 2016, men ikke 

høyere enn i 2015.  Det må tas med at omsetningen for den typiske varehandelsbedrift målt ved 

median ikke har økt, men har hatt en lite fall, som demper inntrykket av den tilsynelatende positive 

trenden.  

 

Figur 10: Gjennomsnittlig omsetning (i 1000 kr) og prosentvis endring i omsetning i varehandel fra 1. tertial året før. 
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Varehandel forts. 

Positiv resultatutvikling. 

Driftsresultater samlet som andel av inntekter samlet i 1. tertial 2018 var minus 4 %, mot minus 10 % 

i samme periode i 2017 og minus 5 % i 2016. Varehandel er sesongpreget og 1. tertial er typisk svake 

måneder for næringen. 

Andelen som driver med positive resultater 1. tertial fortsetter å stige. Det er 6 prosentpoeng flere 

som driver lønnsomt i 2018 enn i i samme periode 2016 og 4 prosentpoeng flere enn i 2017. 

 
Figur 11: Andel bedrifter (i prosent) i varehandel med positivt og negativt driftsresultat i 1. tertial. 

 

55 % av varehandelsbedriftene økte sitt driftsresultat sammenlignet med samme periode i 2017.  

 

Figur 12: Andel bedrifter (i prosent) i varehandel som øker eller reduserer driftsresultatet i 1. tertial sammenlignet med samme periode året 

før. 
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Topp 30 

Normalisering av positiv trend i omsetning 

Andelen av de 30 største bedriftene i utvalget med økt omsetning har gått noe ned sammenlignet 

med samme periode i 2017 – det var i 1. tertial like mange som økte som reduserte omsetningen.  

 
Figur 13: Andel bedrifter (i prosent) blant topp 30 med økt eller redusert omsetning i 1. tertial sammenlignet med samme periode året før. 

 

Gjennomsnittlig omsetning per bedrift ble på rundt 11,6 mill. kroner i 1. tertial 2018. Dette er en 

lavere, men fortsatt positiv økning sammenlignet med 1. tertial fra i fjor og tidligere år.  

 

Figur 14: Gjennomsnittlig omsetning (i 1000 kr) og prosentvis endring i omsetning blant topp 30 fra 1. tertial året før. 
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Topp 30 forts. 

Stabil resultatutvikling. 

Driftsresultater samlet som andel av inntekter samlet i 1. tertial 2018 var pluss 2 %, mot pluss 3 % i 

samme periode i 2017 og 0 % i 2016.  

Andelen som driver positivt faller noe, men er 9 prosentpoeng høyere enn det som er tilfelle for hele 

utvalget. 6 av 10 av de større bedriften drev med positive resultater i første tertial. 

 

Figur 15: Andel bedrifter (i prosent) i varehandel med positivt og negativt driftsresultat i 1. tertial. 

 

Omtrent halvparten av de største bedriftene økte sitt driftsresultat sammenlignet med samme 

periode i fjor.  

 

Figur 16: Andel bedrifter (i prosent) blant topp 30 som øker eller reduserer driftsresultatet i 1. tertial sammenlignet med samme periode 

året før. 

57%
50%

63%
60%

43% 50% 37% 40%

2015 2016 2017 2018

Negativt driftsresultat

Positivt driftsresultat

40% 40%

57%

50%

60% 60% 43% 50%

2015 2016 2017 2018

Redusert driftsresultat

Økt driftsresultat



 
11 Tveit Næringsbarometer 

Fakta om Næringsbarometeret 
 

I Sunnhordland og Nord-Rogaland er det rundt 2500 bedrifter (AS) med en omsetning mellom 2-50 

mill. Dette utgjør om lag 90 prosent av alle AS i regionen. Dataene som presenteres i 

næringsbarometeret er hentet fra omlag 200 bedrifter (AS) som er kunder i Tveit Regnskap AS, også 

med omsetning mellom 2-50 mill*. Utvalget tilsvarer ca. 8 prosent av regionsbedriftene. Dette er god 

representativitet sammenlignet med tilsvarende andre indekser. Bransjemessig fordeling mellom 

bedriftene i regionen og bransjemessig fordeling mellom bedriftene utvalget er godt i samsvar. 

Utvalget har dog noe høyere representasjon av bygge- og anleggsvirksomhet, og noe lavere 

representasjon av omsetning og drift av fast eiendom. 

De største bransjene i utvalget av bedrifter i næringsbarometeret er Bygge- og anleggsvirksomhet 

(26 %), Varehandel (24 %), Industri (8 %) og Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (8 %). 

 

 

Figur 17: Oversikt over bransjer og bransjenes fordeling i næringsbarometeret. 

 

*Noen avvik fra intervallet kan forekomme ved at bedrifter øker eller reduserer sin omsetning fra en periode til den neste. 

Bedrifter som over tid ikke oppfyller kriteriene erstattes. 
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Ansvarlig for næringsbarometeret: 
 
Kjell Larsen 
Leder bedriftsrådgiving, Tveit Regnskap AS 
Tlf.: 45 45 05 44 
e-post: kjell.larsen@tveit.no 

 
 
 

 
 
Tveit Regnskap AS 
 
Gjennom våre lokale avdelingskontor i regionen mellom Bergen og Stavanger 
er vi regnskapsfører for 2700 bedriftskunder og 1700 jordbrukskunder. Tveit 
kan tilby høy kompetanse og moderne systemer tilpasset store og små 
kunder. 
 
Vi har dedikerte rådgivere som bistår våre kunder innen de fleste tema som 
opptar små og mellomstore bedrifter - fra lønnsomhetsanalyse og 
budsjettering, til skatt og avgift, selskapsorganisering og finansiering m.v. 
 
Ta kontakt eller besøk oss på gjerne på tveit.no for mer informasjon om hva vi 
kan tilby din bedrift. 
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