Samfunnsregnskap 2014 for
IT- næringen i Bodø-regionen
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1 Innledning og bakgrunn
Denne rapporten er utarbeidet etter ønske fra styret i it:forum. Poenget med rapporten er å belyse
hvor mye IT-næringen i Bodø regionen bidrar med til samfunnet, på kort og lang sikt. Dette er
syvende gangen samfunnsregnskapet blir utarbeidet, og på enkelte områder vil rapporten vise
utviklingen fra 2008 til 2014.
I årets samfunnsregnskap er totalt med 37 bedrifter, en oppgang på 5. De nye bedriftene er
Nettmann AS, Tellekant Tallyman AS, Dupsoft AS, Etel AS og Fettnerd AS. Det gjøres oppmerksom på
at det er tatt med bedrifter fra Fauske, Rognan og Sulitjelma.
Samfunnsregnskap tar også inn noen finansrettede betraktninger for å visualisere
effektivitetsutviklingen, som også er viktig for en god og positiv samfunnsutvikling over tid.

1.1 Avgrensning
Et sentralt diskusjonstema er hvilke bedrifter som går under betegnelse IT-bedrift. I denne rapporten
har vi satt skillet med de bedrifter som har sin kjernevirksomhet vinklet inn mot IT relaterte
tjenester. Datainnhentingen er hovedsakelig kommet fra offentlige regnskap hvor NACE næringskode
er benyttet som avgrensningsgrunnlag. Følgende koder er tatt med:




62: Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
63: Informasjonstjenester
58.290: Utgivelse av annen programvare

I tillegg er Signal Bredbånd fra Fauske og Krafttele AS tatt med i samfunnsregnskapet.
Sovende selskaper er utelatt. Inneværende år er det til sammen 37 bedrifter som er med og av disse
er 9 med i it:forum, se vedlegg. Det er heller ikke dette året tatt med enkeltmannsforetak og andre
ikke-regnskapspliktige selskaper.
Selve rapporten er bygd opp i to deler; en ren bedriftsorientert del og en ekstern del. Den ekstern
omhandler ringvirkningene næringen skaper.
Tallmaterialet er basert på regnskapstall hentet fra Proff Forvalt.

1.2 Forutsetninger og usikkerhetsmomenter
For å kunne estimere skatte- og avgiftskroner som tilfaller staten, er det innhentet antall ansatte på
de ulike underavdelingene som er etablert i Bodø. Dette er tatt med i en ekstra beregning av hvilke
samfunnsmessige goder IT-næringen skaper. Grunnet manglende regnskapstall er underavdelingene
utelatt fra den «interne» verdiberegningen.
Avgrensningen som følge av definisjon av IT- næringen, samt manglende tall fra underavdelingene,
gjør at man ikke får et fullstendig bilde av hva næringen skaper av verdier. Dette kan forstyrre
beregningene av den virkelige verdiskapingen næringen som helhet bidrar med.
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For å kunne predikere verdiskapningen har man vært nødt til å benytte generelle statistiske tall rundt
skatt og avgifter. Dette skaper en viss usikkerhet rundt fremlagte tall, men innenfor et akseptabelt
nivå.
Videre kan det tenkes at det er foretatt diverse interne transaksjoner mellom bedriftene i ITNæringen i Bodø. Grunnet elimineringsproblematikken kan dette føre til en dobbelføring av
verdiskapingen, gjennom at omsetning for en bedrift er varekostnad for en annen. Tjenestene og
produktene som vårt utvalg tilbyr er rimelig likt, og av denne grunn tror vi det er lite interne
transaksjoner mellom bedriftene. Dette, samt vanskeligheten med eventuelt å innhente informasjon
om eventuelle transaksjoner, har vi valgt og utelatte dette elementet.
Det er benytter samme modell som for samfunnsregnskapet 2008-2014. Skattesatsen er nedjustert
med 2 % ettersom regjeringen ga skattelette i 2014, samt at spareraten er justert opp med 0,5 % fra
2013 rapporten. Dette gir mindre skatt og avgifter til staten.

2 Samfunnsregnskapet - innledning
Samfunnsregnskapet skal vise den samlede verdiskapningen i IT-Næringen som helhet, og hvordan
denne er fordelt på de store interessegruppene; de ansatte som bidrar med kunnskap, kapitaleiere
(aksjonærer og långivere) som bidrar med kapital og det offentlige som bidrar med infrastruktur og
tilrettelegging.
Utgangspunktet er at ansatte, bedriften og det offentlige i felleskap skal ha verdier igjen av driften i
selskapene. Større aktivitet kan gi større inntekter til kapitaleiere, det offentlig og flere
arbeidsplasser. Det offentlige får sine inntekter både gjennom bedriftsskatt, merverdiavgift, skatt på
lønn, arbeidsgiveravgift, utbytte- og eventuelt eiendomsskatt.
Et sentralt element er at ringvirkninger i samfunnet ut fra en definert næring skaper relativt stor
effekt på resten av økonomien og samfunnet. Dette har vi gode eksempler på f.eks. fra Glomfjord.
I dette samfunnsregnskapet skal vi både se inn på hva IT-næringen skaper av verdier selv, og gi en
«pekepinne» på ringvirkninger i samfunnet, spesielt gjennom mikroøkonomiske effekter og innkjøp
av varer og tjenester.

3 Direkte verdiskapning: IT- Næringen i Bodø
Samfunnsregnskapets interne del omhandler hvilken verdiskaping i samfunnet som er skapt direkte,
blant vårt utvalg. Dette regnskapet har tatt utgangspunkt i resultatregnskapet, og viser på en
oversiktlig måte hvordan fordelingen er på de respektive interessegruppene. Næringen som helhet
har skapt følgende verdier i 2014:
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=
=
+
+
=

År
Sum driftsinntekter
Vareforbruk/ADK
Brutto verdiskaping
Kapitalslit (avskrivinger)
Netto verdiskaping i næringen
Netto finans
Diverse
Verdier til fordeling fra næringen

2008
567 991
315 543
252 448
33 669
218 779
644
3 940
223 363

2014 Endring 08-14
994 960
75 %
475 476
51 %
519 484
106 %
55 381
64 %
464 103
112 %
-19 737
-3165 %
24 271
516 %
468 637
110 %

I tabellen ovenfor ser vi at netto verdiskapning i næringen utgjør 464,1 millioner, av en omsetning på
995 millioner (NB: ikke med tall for IT-underavdelinger i Bodø). Dette er en økning på ca. 75 prosent i
omsetning og en vekst på 112 prosent målt med netto verdiskapning i næringen fra 2008-2014. 475,5
millioner er vareforbruket, og dermed omsetning for underleverandører til næringen.
Fremstilt grafisk blir verdiskapningen som følger (2013 i parentes):
3 Brutto verdiskapning i IT-næringen

Omsetning IT- Næringen i Bodø:

995 millioner
(843,5 mill)

Brutto verdiskapning
IT- Næringen i Bodø:

519,5 (446,2)

Kapital

millioner

Brutto verdiskaping hos
underleverandører (norsk og
utenlandsk):

475,5 millioner
(397,3 mill)
5

Arbeidskraft

Når vi deler den totale verdiskapningen opp i ulike interessentgrupper, gir det følgende estimerte
fordelingstabell:

1. Ansatte
2014
2014
362 238
108 671
24 022
229 544

Ansatte
Lønnskostnad
- Skatt fra de ansatte
- Arbeidsgiveravgift
= Netto fordelt til ansatte

Lønnskostnaden er totalt lønnskostnad for næringen som helhet. Av dette får de ansatte utbetalt
lønn etter skatt, samt at det settes inn pensjonsmidler. For å få ut nettoen må man trekke ut skatt
(30 %) og arbeidsgiveravgift (7,9 %). Gjennomsnittlig skattebetaling i Norge i 2014 var på 28,0 %. Som
følge av at IT næringen er kompetanse basert og har relativt sett en noe høyere lønn har skattesatsen
blitt satt til 30 %.

2. Offentlig

+
+
+
=

Offentlig
Driftsskatt
Skatt fra ansatte
Arbeidsgiveravgift
Eiendomsskatt
Netto fordelt til offentligheten

2014
21 770
108 671
24 022
154 464

Skattekostnaden i årsregnskapet er benyttet som beregningstall for driftsskatten fra de respektive
bedriftene. Den årlige innbetalingen kan variere fra dette tallet grunnet midlertidige forskjeller, men
dette vil gi små endringer og jevne seg ut på sikt. I tillegg får det offentlige inn skatt fra ansatte, samt
arbeidsgiveravgift. Det er ikke tatt hensyn til eiendomsskatt ettersom få av selskapene eier egen
eiendomsmasse.

3. Kapitalinnskytere
Långivere
Netto renter
= Netto fordelt til finansinstitusjoner

2014
19 737
19 737

Avkastning til eierne
Avsatt til utbytte
= Netto fordelt til eierne

2014
24 296
24 296

Selskapene
Tilbakeholdt overskudd/underskudd mot annen EK
= Netto fordelt til selskapene

2014
36 179
36 179
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Netto rentekostnad har økt betraktelig grunnet Signal Bredbånd har økt sine finanskostnader
betydelig fra 2013 til 2014.
Det er satt av utbytte på MNOK 24,3 i 2014. Størsteparten av dette kommer fra DIPS ASA,
PowerOffice, Funn Bodø AS og Krafttele AS.
Netto føring over egenkapitalen utgjør totalt rundt MNOK 36,2. Av disse millionene utgjør DIPS ASA
MNOK 26,1.

3.1 Oppsummert grafisk
3-1 Verdiskapningsfordeling 2014

Verdiskapningsfordeling 2014
9,49 %

7,79 %

Netto fordelt til ansatte
49,45 %

Netto fordelt til offentlige

33,27 %

Netto fordelt til
kapitaltilbydere
Netto fordelt til
selskapene

Vi ser at den største verdiskapingen kommer fra verdier gitt til de ansatte i form av lønn og sosiale
ytelser. Netto fordelt til de ansatte har gått opp fra 45,56 % til 49,45 %. I kroner er netto fordelt til
ansatte økt med MNOK 42,5. Økningen skyldes hovedsakelig oppbemanningen av Dips. iTet
fortsetter nedgangen i lønnskostnad fra 2013 til 2014.
Lønn har også en effekt på netto fordelt til det offentlige, i form av mer skatt og arbeidsgiveravgift i
2014 (MNOK 154,5) enn i 2013 (152,1) Netto fordelt til eierne har blitt halvert fra 2013 til 2014,
hovedsakelig grunnet lavere utbytte i DIPS. På den andre siden har betalte renter økt betraktelig slik
at netto fordelt til kapitaltilbyderne er på tilnærmet samme nivå som i 2013.
Netto fordelt til selskapene har økt siste året grunnet både bedre resultat i iTET og mindre utbytte
hos DIPS.
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3.2 Verdiskapning til fordeling 2008-2014
3-2 Verdier til fordeling fra næringen

Verdier til fordeling fra næringen
500 000

30 %

450 000

25 %

400 000

350 000

20 %

300 000
250 000

15 %

Verdier til fordeling fra
næringen

Nominell vekst

200 000
10 %

150 000
100 000

5%

50 000
0

0%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tabellen ovenfor viser utviklingen i verdier til fordeling fra IT-næringen, vist både i kroner og i %. Fra
2008 til 2014 har nominell vekst vært på 107,8 %. Fra 2013 til 2014 er veksten på rundt 13 %.
Veksten fra 2013 til 2014 er solid.
3-3 Verdiskapning fordelt

Verdiskapning fordelt
500 000
475 000
450 000
425 000
400 000
375 000
350 000
325 000
300 000
275 000
250 000
225 000
200 000
175 000
150 000
125 000
100 000
75 000
50 000
25 000
0

Til kapitalinnskyterne

Til det offentlig
Til ansatte
Verdiskapning til fordeling

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Siden 2008 har alle hovedgruppene økt verdiskapning. Differansen mellom øverste på søylen og
linjen «verdiskapning til fordeling» tilsvarer tilbakeholdt kapital fra driften. I 2014 er det blitt fordelt
ut betydelig mindre verdier enn det som er skapt.
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3.3 Effektivitet; EBITDA utvikling
EBITDA er kort fortalt kontantstrømmen fra driften til selskapene. En positiv utvikling i EBITDA
margin tilsier en mer effektiv drift av IT-bransjen i Bodø. Nedenfor ser man utviklingen fra 2008 til
2014 for bransjen som helhet:
3-4 Effektivitet; EBITDA og lønnskostnad

EBITDA utvikling 2008-14
1200 000

18,00 %
16,00 %
14,00 %
12,00 %
10,00 %
8,00 %
6,00 %
4,00 %
2,00 %
0,00 %

1000 000
800 000
600 000
400 000
200 000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Driftsinntekter

Netto verdiskapning

Lønnskostnad

Kapitalslit

EBITDA

EBITDA %

EBITDA marginen økte kraftig fra 2008 til 2011, opp fra 4,6 % til over 12,7 %. Nedgangen i 2012
skyldes det store underskuddet hos iTet. EBITDA marginen i 2012 er på 8,72 %, mens i 2013 er
marginen på «all-time» high – 16,01 %. I 2014 er marginen fortsatt på et meget høyt nivå, 15,8 %.
Marginen i IT-bransjen i Bodø betraktes som god. Den gode marginutviklingen kommer i hovedsak
fra mindre lønnskostnadsprosent:

Lønnskostnad i % av omsetning
1200 000

50,0 %
45,0 %
40,0 %
35,0 %
30,0 %
25,0 %
20,0 %
15,0 %
10,0 %
5,0 %
0,0 %

1000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
2008

2009

2010

Driftsinntekter

2011

2012

2013

2014

Lønnskostnad i % av omsetning
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4

Ringvirkninger i samfunnet

4.1 Skatt og avgift
Det offentlige finansierer utgiftene til velferdsoppgavene i stor grad med skatter og avgifter fra
bedrifter, lønnsmottakere og konsumenter. Når vi beregner skattebidraget i et samfunnsregnskap for
en bedrift, kan vi ikke bare se på bedriftsskattene. Både arbeidsgiveravgiften og skatt på de ansattes
vare- og tjenesteforbruk hører med. Bedriftenes evne til økonomisk verdiskaping er helt avgjørende
for innbyggernes private og offentlige velstand. Den markedsbaserte verdiskapingen er nødvendig
som finansieringskilde for offentlig tjenesteproduksjon. Personbeskatningen er den viktigste skatteog avgifts kilden for det offentlige, noe som også dette samfunnsregnskapet viser.
Netto fordelt til det offentlige er på ca. 154,4 millioner (opp fra 152 millioner i 2013). Denne posten
inneholder ikke statens inntekter på de ansattes forbruk, merverdiavgift og andre statlige gebyrer
ved offentlige tjenester, som vil utgjøre store summer. Utgangspunktet for analysen er «ren lønn» fra
årsregnskapene til selskapene. Følgende forutsetninger er benyttet:
- Ren lønn MNOK 304
- Skattesats 30 % (ned fra 32 % tidligere)
- Sparerate på 9,5 % (trekkes ut fra forbruket)
Ansatte i IT-næringen har dermed, potensielt sett, rundt MNOK 213 millioner i tilgjengelig
forbrukskapital i 2014. Noe av denne kapitalen vil bli spart, og ifølge en rapport fra Nordea Markets
har spareraten i snitt vært på 9,5 % av disponibel inntekt i 2014. Totalt forbruk blir dermed MNOK
192,5 for 2014.
Det er ikke alle tjenester som forbrukerne bruker kapital på som er avgiftsbelagt, og det er forskjellig
sats på de varer og tjenester som er betonet med merverdiavgift. I forrige rapport benyttet vi
Finansdepartementets oversikt som viser at gjennomsnittlig merverdiavgift for en norsk
industriarbeiders gjennomsnittlige lønn ligger på 13 Prosent. Denne satsen velger vi også å benytte i
årets samfunnsregnskap samtidig som vi legger til 2 prosent i andre avgifter og gebyrer som vil
forekomme, totalt 15 %. Statens avgifter på lønnstagernes forbruk blir dermed ca. 28,8 millioner.
Selskapene har tilsammen gitt ut utbytte på 24,3 millioner. Dette vil bli beskattet på investorshånd,
og er ikke tatt med i skattesatsen som er benyttet ovenfor, ettersom dette er finansinntekter.
Skattesatsen på finansinntekter er på 27 %, og utgjør dermed 6,5 millioner. Dette gir følgende total
skatt- og avgiftsinnbetaling:
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Skatt og avgifter i prosent av verdiskaping
Verdiskaping fra næringen
464 220
Beregnet skatt og avgift
187 155
Skatt- og avgiftsprosent
40,32 %
Dette er i kroner på linje med beregnet skatt og avgift fra 2013 og i prosent er dette en nedgang
fra 45,77 % til rundt 40,3 % skatt og avgift i prosent av verdiskapningen. Årsaken til nedgangen i
prosent skyldes mindre lønnskostnad i prosent av omsetning, lavere skatt for ansatte, mindre
utbytte og økt sparerate.

4.2 Varekostnad → innkjøp hos underleverandører
Vareinnsatsen representerer salgsinntekter for norske og utenlandske underleverandører, som i sin
tur også har behov for norske og utenlandske underleverandører. Dette omfattende samspillet, eller
avhengighetsforholdet, mellom bedrifter gir verdiskapende ringvirkninger i flere næringer. Dersom
bedriften taper i konkurranse med utenlandske bedrifter får det konsekvenser for bedriftens norske
underleverandører.
En modell utarbeidet av NHO tilsier at gjennomsnittlig andel av verdiskapingen hos norske bedrifter
er 78 prosent, resterende skjer i utlandet. I mangel på annen god data på området, velger vi også i
årets samfunnsregnskap å benytte denne malen.
Totalt blir den innenlandske brutto verdiskapingen på 776 mill(995,0 (total omsetning)*0,78).
Utenlandsk verdiskapning utgjør dermed 219 millioner. Underleverandørens verdiskaping blir da:
519,5 mill.- 218,9 mill.= 300,6 mill. Årsaken til at utenlandsk import blir trukket i fra
underleverandørene er antagelsen om at bedriftene i IT- næringen ikke importerer selv, men bruker
lokale og nasjonale kjøpskanaler. I tillegg må kapitalslitet tas hensyn til, ettersom dette er en
verdiforringelse. Kapitalslit settes til 7 % grunnet at IT-næringen med underleverandører har
moderate balanser. Netto verdiskaping blir da 279,5 millioner kroner.
Estimert antall årsverk for IT-næringen i Bodø, uten underavdelinger, er på 503 årsverk.
Gjennomsnittlig lønnskostnad, inkludert sosiale kostnader, per årsverk er rundt NOK 719 000. Hvert
årsverk omsetter for ca. 1,977 millioner. Igjen så tilsvarer dette totalt 141 årsverk i sving for de
norske underleverandørene (279,5/1,977). Det er ikke alle næringer som er så lønnsintensive som ITnæringen, samt at behovet for human kapital er forskjellig. Dermed kan bruk av disse måltallene gi
feil bilde, jmf. vår bruk av kryssløpstabell.
En annen metode for å estimere antall årsverk skapt hos underleverandører er å ta utgangspunkt i en
kryssløpstabell. Denne er utarbeidet av SSB og tar utgangspunkt i nasjonalregnskapet og ser på hva
forskjellige sektorer i næringslivet handler av varer og tjenester hos andre sektorer. Den siste
utarbeidede tabellen er fra 2010. IT-næringens kryssløp mot andre næringer, og estimerte årsverk i
andre næringer er listet i tabellen under:
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4.3 IT-næringens kryssløp og estimerte årsverk av ringvirkninger i andre
næringer (NB! Listen viser kun kryssløp ≥ 0,1 %)

Med nye beregninger for årsverk hos underleverandører, vil skatte og avgiftsinntekter
gjennomsnittlig bli (fratrukket utbytte):
180,6 millioner1 * ((279/503) = 97,5 millioner
(180,6 millioner *((141/503) = 50,5 millioner)
Et oppsummert bilde av årsverk og skatteberegningene er som følger:

1

Beregnet skatt og avgift side 12: MNOK 187,1-6,5 (utbytteskatt) = ~MNOK 180,6
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Et oppsummert bilde av estimatene i rapporten så langt blir som følger:
4- 2 Oversiktsbilde verdiskapning og skatt

Netto innenlandsk verdiskaping:

743,6 millioner

Totalt skatt og avgifts bidrag næringen og
underleverandører:

284,6 millioner
Netto verdiskaping IT- Næringen i Bodø: 464,1 millioner
Netto verdiskaping hos norske underleverandører: 279,5 millioner

Total skatt- og avgifts bidrag IT-Næringen i Bodø: 187,1 millioner
Skattebidrag og avgifts bidrag norske underleverandører: 97,5 millioner

Skatt- og avgifts bidraget fra den totale netto innlandske
verdiskapingen:

38,3 %
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5 Estimert ringvirkningseffekten uten underavdelinger
284,6 millioner i skatter og avgifter kan finansiere følgende (enten eller)2:

5-1 Eksempler på hva skatt- og avgiftspengene kan finansiere:

1 900 Barnehageplasser

335 Sykehjemsplasser

407 Nye lærerstillinger

85,5 % av statens bidrag til
«Stormen» kulturhus






Barnehageplass koster ca. 150 000 for det offentlige, er da fratrukket makspris og gjennomsnitt små/store barn.
Heldøgns sykehjemsplass koster rundt 900 000 kroner
Lærer. Koster ca. 700 000 per årsverk (dyrere jo mer kompetanse)
Statens direkte bidrag er på MNOK 333 (tilskudd og momskompensasjon).
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5.1

Estimert ringvirkningseffekt med underavdelinger

Fra Proff forvalt ser man at antall ansatte er 107 i 2014, mens antall årsverk er ca. 91. Ved å benytte
de samme forutsetningene som tidligere i utredningen blir vi i stand til å estimere hva
underavdelingene generer til statskassen i form av skatter og avgifter.
Lønnskostnadene, hvis man bruker samme forutsetning som over justert for noe lavere lønn i små
selskap og statlig, blir 60 millioner NOK (660K x 91 årsverk). Vi benytter en skattesats på 30 prosent,
arbeidsgiveravgift på 7,9 prosent, gjennomsnittlig merverdiavgift på 15 prosent og sparerate på 9,5
prosent.
5-2 Skatt og avgifter i underavdelinger (i 1000 NOK)

Skatter og avgifter
Skatt og arbeidsgiveravgift
Merverdiavgift
SUM

Beløp
22 663
5 682
28 345

Total får blir da innbetalte skatter og avgifter til stat/kommune 313 MNOK.

5-3 Eksempler på hva skatt – og avgiftspengene kan finansiere
(inkl. underavdelinger i IT-næringen Bodø):

2 087 barnehageplasser
368 sykehjemsplasser
447 Nye lærerstillinger
94 % av statens bidrag til
«Stormen» kulturhus
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6. Sluttkommentar
Verdiskapningen både til aksjonærer, ansatte og samfunnet som helhet har økt betydelig siden
2008. Regnskapene for 2014 viser en fortsatt positiv trend i næringen, og ekspansive
vekststrategier i DIPS ASA, iTet og randsonen rundt de største selskapene, skal bidra til fortsatt
vekst i årene som kommer.
I kroner har verdiskapningen fra næringen økt betraktelig, mens i % har det vært en nedgang i
skatt og avgifter. Årsaken til nedgangen i prosent skyldes mindre lønnskostnad i prosent av
omsetning, lavere skatt for ansatte, mindre utbytte og økt sparerate.
Dette samfunnsregnskapet viser at IT-næringen i Bodø bidrar med betydelige midler til samfunnet i
form av skatter og avgifter, og dermed er bedriftene med på å tilrettelegge for en god
samfunnsstruktur lokalt og nasjonalt.

16

Vedlegg 1- Oversikt over utvalg
Bransje
Navn
62 ITET AS
58 DIPS ASA
63 JobbNorge AS
62 Poweroffice AS
62 Dialog EXE
62 Seria AS
62 Ibooking AS
62 Induce AS
62 Earrangement AS
62 Whitefox AS
62 Autosoft AS
61 Signal Bredbånd
62 FUNN Bodø AS
62 Extensor AS
62 Opscom Systems AS
62 VTG Norway AS
62 Enit Nord AS
62 Norsk Kvalitetservice AS
62 Mål og mening AS
62 NSI Solution AS
62 Digital Dokumentflyt AS
62 North Sea Intelligence
62 Media 24 AS
62 Presis Programvare AS
62 Morpheus Software AS
62 Softarch Technologies AS
61 Krafttele AS
58 Prosjektservice AS
62 Aspector Thincom AS
58 Havbruksloggen AS
62 NETTMANN AS
62 SMALLSOFT UTVIKLING AS
62 TELLEKANT TALLYMAN AS
62 DUPSOFT AS
62 ETEL AS
62 FETTNERD AS
62 Choralpractice AS
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Vedlegg 2- Oversikt over IT-forum medlemmer inkludert i regnskapet
Navn
NACE
Medlem IT-Forum
ITET AS
62 JA
DIPS ASA
58 JA
Poweroffice AS
62 JA
Dialog EXE
62 JA
Ibooking AS
62 JA
Induce AS
62 JA
Earrangement AS
62 JA
Whitefox AS
62 JA
Signal Bredbånd
61 JA
9 av 24 medlemmer er med i samfunnsregnskapet.

Vedlegg 3- Underavdelinger

Selskap
Ansatte
Årsverk
Axdata Norge Avd. Bodø
2
EVRY AS Avd. Bodø
7
Helse Nord IKT Nordlandssykehuset
47
Instore IT Nord Avd. Bodø
3
IST International Software Technology AS Avd Bodø
11
Purehelp.no AS avd. Bodø
9
Atea AS avd Bodø
25
Extensor avd.Bodø
3
SUM
107
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2
5
41
3
10
8
22
3
91

