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Forenklet årsrapport for 2019 
 
 
 
 
 

Her følger oppsummering av resultatene til Nobo AS for regnskapsåret 2019. Selskapet ble 
stiftet 29.07.2019 og kom så smått i gang med driften fra september. Deretter har vi hatt en 
jevn økning i inntjeningen, og det er å forvente at denne utviklingen vil fortsette i året som 
kommer. 
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Resultat 2019   
     Driftsinntekter  61 818,00  
     Driftskostnader  -38,00  
  Driftsresultat:  61 781,00  
  
     Finansinntekter  426,00  
     Finanskostnader  -1 673,00  
  Resultat før skatt:  60 534,00  
  
     Skattekostnad  -12 092,00  
  Årsresultat  48 441,00  
  Resultat pr aksje  0,11  

Egenkapitalavkastning    
  
  

 

      
9,55% 

  
 
 Balanse pr 31.12.2019 
  Eiendeler  1 315 327,00  
    Egenkapital  842 871,00  
    Gjeld  472 456,00  
   Egenkapital og gjeld  1 315 327,00  

  
 Totalt antall aksjer  460 000  
 Egenkapital pr aksje  1,83  

 
 
 

Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt. 
Selskapet hadde pr 31.12.2019 antall aksjer bestående av 460000 ordinære aksjer. Norse 
Combinator DA var største aksjonær, med 34,78% av aksjene. Nobo AS hadde til sammen 5 
aksjonærer og eide ingen egne aksjer. Selskapet har budsjettert med en fortjeneste på NOK 
168000,00 for det kommende året, noe som tilsvarer en økning i egenkapital pr aksje med 
NOK 0,37 ut ifra dagens antall utestående aksjer. Selskapet har planer om å hente inn 
ytterligere egenkapital når vi kan vise til god og vedvarende inntjening, så det antas at 
nyemisjon ikke vil skje før tidligst i 2021, da 2020 blir det første hele året med full drift. 
Selskapet har ikke sysselsatt noen personer i regnskapsåret. Norse Combinator DA har stått 
for forretningsførselen og har blitt kompensert for dette av generalforsamlingen med 9200 
tegningsretter til pris lik pålydende, i tillegg til som nevnt å være selskapets største aksjonær. 
 
På veiene av selskapet, takker Styreleder for året som har gått og ser fram til videre utvikling 
av selskapet i det kommende året. 
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Simplified Annual Report 2019 
 
 
 
 
 

Here is a summary of the results of Nobo AS for the financial year 2019. The company was 
founded on July 29th of 2019 and gradually started operations from September. Since then, it 
has had a steady increase in earnings, and it is to be expected that this development will 
continue in the coming year. 
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Financial Summary 2019  
     Operating revenues 61,818,00  
     Operating expenses  -38,00  
  Income from operations  61,781,00  
  
     Interest income  426,00  
     Financial expenses  -1,673,00  
  Income before taxes  60,534,00  
  
     Tax expenses  -12,092,00  
  Net income  48,441,00  
  Earnings Per Share  0.11  

  
 Return on equity    

 

      9,55% 

 
 
 Balance Sheets as of December 31st, 2019 

 
 
 
 
 
  

 
 
The annual accounts have been prepared in accordance with the Norwegian Accounting Act. 
The accounting rules for small businesses have been followed. As of 31 December 2019, the 
company had shares outstanding consisting of 460,000 ordinary shares. Norse Combinator 
DA was the largest shareholder, with a 34.78% stake. Nobo AS had a total of 5 shareholders 
and did not own any of its own shares. The company is expecting a profit of NOK 168,000.00 
for the coming year, which corresponds to an increase in equity per share of NOK 0.37 based 
upon the current number of shares outstanding. The company plans to raise additional 
equity when it can show good and sustained earnings, so it is assumed that any new share 
issues will not take place until 2021 at the earliest, as 2020 will be the first full year in 
operation. Nobo did not employ any people during the financial year of 2019. Norse 
Combinator DA has been responsible for business management and has been compensated 
for this by the votes of the Annual Meeting of Shareholders, with 9,200 subscription rights at 
a price equal to the nominal value, in addition to being the company's largest shareholder. 
 
On behalf of the company, the Chairman of the Board says thanks for the past year and looks 
forward to further development of the company next year. 

  Assets  1,315,327.00  
    Equity  842,871.00  
    Liabilities  472,456.00  
  Equity and liabilities  1,315,327.00  

  
  Total number of shares  460,000  
  Equity per share  1.83  


