Pressemelding 10.08.18

2017 - Godt år for næringslivet i Levanger
Omsetningen økte med 14,5 prosent fra året før. Bedriftene tjener mer penger og styrker
egenkapitalen.
De 776 bedriftene som er med i undersøkelsen er i et stort spenn fra næringsmiddelproduksjon,
transport til tradisjonell industri og håndverk. Samletallene viser at omsetningen øker, men
marginene går ned.
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Figur 1. Driftsmargin i prosent. Driftsmargin er driftsresultat/driftsinntekter og viser hvor godt
bedriften drives. Tabellen viser at marginen går ned år for år.
Omsetningen økte med 14,5 prosent fra 2016, mot 8,3 prosent i perioden 2015-2016. Samlet
driftsresultat gikk opp med 12,1 prosent fra 2016 (4 % fra 2015-2016). Tallene viser at bedriftene
kompenserer mindre marginer med større omsetning. Videre viser regnskapene at også
resultatmarginen går ned. Det er naturlig når driftsmarginen går ned.
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Figur 2. Resultatmargin i prosent de tre siste årene. Resultatmargin er resultat før
skatt/driftsinntekter og viser hvor stor del av inntektene som er overskudd.
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Tendensen er at bedriftene kompenserer fallende marginer med økt omsetning for å holde
totalresultatet på samme nivå. Det klarer de. Resultat før skatt økte med 13,9 prosent fra 2016 til
2017 på bedriftene i utvalget. Fra 2015 til 2016 økte resultat før skatt med 2,2 prosent.
Selv om eierne tjener mer penger tar de dem ikke ut av bedriften i form av utbytte. Utbyttet har
faktisk gått ned med 35 prosent fra 2016 til 2017. I fjor tok eierne ut 113 millioner fra bedriftene. Det
gjør at gjeldsgraden går ned og egenkapitalen opp. I lengden er det positivt fordi bedriftene i større
grad blir i stand til å tåle dårligere tider. Bedriftene investerer også i sin videre utvikling. Det viser
regnskapsanalysen.
Likevel er det ikke alle bedrifter som går godt. 43 prosent av bedriftene i utvalget har negativt
driftsresultat, mens 14 prosent av bedriftene driver med negativ egenkapital.
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Figur 3. Gjeldsgrad og egenkapitalandel viser at bedriftene i Levanger ble mer robuste i regnskapsåret 2017.
Tung på mat
I Levanger er det registrert en rekke selskaper som driver med foredling av mat i stor skala. Totalt
omsetter de for over én milliard kroner. I dette materialet inngår Midt-Norge slakteri, Ytterøykylling,
Trøndergrønt, Rias pakkeri, Normilk, og Halsankjøtt, bedrifter som leverer til matvarekjedene eller
grossistene. I tillegg er det en rekke mindre foredlingsbedrifter som foredler lokalmat med salg
direkte til forbruker.
Lokalt eierskap
En annen detalj verdt å merke seg ved næringslivet i Levanger er det store innslaget av lokalt
eierskap. Av de 50 største bedriftene har rundt 80 prosent lokalt eierflertall. Det gjør at de lettere
finner andre områder å investere i lokalt.
-

Vi er i ferd med å få et mer robust næringsliv som er bedre forberedt på svingninger.
Bedriftene bruker overskuddet til å betale ned gjeld. Det er sunn og langsiktig tenking, sier
ordfører Robert Svarva i en kommentar. Han er meget godt fornøyd med utviklingen i
næringslivet, ikke minst med tanke på at mange av de største bedriftene er lokalt eid.

Bakgrunn:
Vi har analysert regnskapene for 776 selskaper basert i Levanger som har levert regnskap innen
fristen 1. august. 180 av dem har ikke omsetning i 2018, men sitter på verdier. Offisielle regnskapstall
for tre år er med i grunnlaget. Analysen er basert på regnskapstall levert Brønnøysundregisteret.
Norske Skog Skogn er tatt ut fordi omsetningen deres er så stor at den vil gi misvisende trender for
hele næringslivet. Bedriftene i utvalget har samlet sett 4.660 ansatte.
Kontaktperson:
Ordfører Robert Svarva, tlf. 907 37 545
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