
Våre selskaper gjør økonomistyring 

enklere for mer enn 2.900 

bedriftskunder i Norden!



• Mer enn 25 års erfaring som teknologisk fremoverlent regnskapsbyrå

• Organisert som et konsern med Perpetua AS som holdingselskap

• Vi er langsiktige, teknologisk i front og setter kundens behov først!

• Vi er aktive eiere, både i konsernet og i de ulike selskapene

• Vi har over tid investert og utviklet nye teknologiske støttetjenester for 
regnskapskontorer som har skapt nye virksomheter, ny omsetning og 
nye arbeidsplasser

Om Perpetua AS



Selskapsstruktur Perpetua AS
Heleide datterselskaper Deleide datterselskaper Andre Investeringer

Vågå teknikk AS 25%

Gamle Norge Pub AS 50%

Bare Vin AS 20%

Innvik Holding AS 6,91%

Exacta AS 100%

Digital Accounting AS 100%

ProAccount Lanka Ltd 100%

Heiene Regnskap AS * 100%

* Heleid datterselskap av Exacta AS

Digital Capture AS 50%

ProAccount APS 80%

BI Pro AS 42,5%

Bedriftsplassen AS 60%

Altinn Regnskap AS 40%



Total omsetning heleide og deleide selskaper: MNOK  70 

EBITDA: MNOK    9,574 (12,5 %)

Resultat før skatt: MNOK    8,532 (11,2 %)

Perpetua AS i tall*

* Hel- og deleide datterselskap - 2021



Konsernets totale omsetning (inkl. minoriteter): MNOK 76,024

EBITDA: MNOK    9,574 (12,5 %)

Resultat før skatt: MNOK    8,532 (11,2 %)

Perpetua AS i tall*

* Hel- og deleide datterselskap - 2018



Produktområder

R E G N S K A P  /  L Ø N N  &  H R  /  D ATA D R I F T  
I T  I N F R A S T R U K T U R  /  VA K T P L A N L E G G I N G   

D I G I TA L I S E R I N G  /  A R B E I D S F LY T



Produktområde: Regnskap

• Bruk av digital løsninger sikrer deg: 

• Tilgjengelige data hvor du måtte være
• Enten det er godkjenning av faktura eller 

siste perioderapport

• Regnskapsføringen skjer på Sri Lanka 
som gir: 

• Oss høy kapasitet
• Våre kunder forutsigbare og lavere kostnader 

og dermed mer tid til verdiøkende arbeid

Exacta AS er et autorisert regnskapsbyrå med sterk digital 

kompetanse. Har søsterbyrå (Pro Account APS) med 

kontorer i København som gir støtte for kunder som ønsker å 

operere innenfor EU. 



Produktområde: Lønn & HR

Exacta Lønn & HR er en egen avdeling av eksperter på 

lønns- og HR-oppgaver i Exacta AS, og er underlagt vår 

autorisasjon som regnskapskontor.

Våre eksperter kan svare deg 
på spørsmål om: 

• Skatt
• Lønnssystemer
• Diett og refusjon
• GDPR
• HR-spørsmål

Alt innen lønn og HR:
• Lønnskjøring
• Reiseregning og utleggsrefusjon
• Fraværsregistrering
• Vaktplan og timeregistrering
• Pensjon og forsikring
• All offentlig rapportering



Produktområde: Business Intelligence

• Business Intelligence er et 
samlebegrep for bruk av data i 
beslutningsprosesser. 
Det er et system for beslutningsstøtte 
som trekker ut riktige data fra store 
datamengder.

• Egenutviklede, generiske og spesial-
tilpassede rapporteringsløsninger 
som kan gi bedrifter unik innsikt i 
store data-mengder. Løsningene 
kan raskt settes opp og 
integreres mot bedriftens 
eksisterende systemer og 
databaser.

BI Pro AS kan skreddersy Business Intelligence-
dashboards som konverterer bedriftens 
regnskapsdata til verdifull informasjon.



Produktområde: IT Infrastruktur og datadrift

Devion AS er en komplett IT-leverandør som 
leverer skytjenester, IT-utstyr og konsulent-
tjenester. Selskapet har 11 ansatte og kontorer 
både i Kongsberg og Drammen. 

• Sertifisert som SonicWall Silver Partner
• Leverer både skytjenester produsert i 

eget driftssenter på Kongsberg, og fra de 
store internasjonale aktørene som 
Microsoft og Google

• HP og IBM servere- og 
lagringsprodukter

• Langt framme hyperkonvergerte 
server- og lagringsløsninger

• Brannmur og nettverk (SonicWall og 
ZyXEL)



Produktområde: Digitalisering

Digital Capture AS er tjenesteleverandør 
innenfor digitalisering av analogt innhold.

• Kombinert med verifisering fra 
konsernets avdeling i Colombo på Sri 
Lanka, kan de teknologiske løsningene til 
Digital Capture bidra til svært 
kostnadseffektiv tjenester for våre kunder

• Svært fleksibel teknologiske plattform 
som sikrer at mange ulike dokumenter 
kan leses og tolkes, samtidig som 
større og repitative jobber kan 
automatiseres



Produktområde: Arbeidsflyt

Digital Accounting AS tilbyr skybaserte 
løsninger for enkel og rimelig håndtering av 
innkommende- og utgående bilag.

Alle typer bilag:
• Innkommende- og utgående fakturaer, 

bankbilag, kontantbilag, korrigeringsbilag 
og diversebilag

Tilgjengelig 24/7:
• På PC, Mac, nettbrett og smarttelefon

Mindre papir:
• Systemet er online så du har altid tilgang til 

dine bedriftsdata, uansett hvor du befinner 
deg 

• LAVERE PRISER
• Vi tilbyr fast og lav pris for ubegrenset antall 

lagrede bilag



Produktområde: Rådgivning

Bedriftsplassen AS er et fullsortiment 
konsulentselskap som tilbyr rådgivning for  
ledere og bedrifter i alle størrelser og 
utviklingsfaser – fra oppstart til avvikling. 

Støttetjenester via samarbeidspartnere:
• Regnskap og lønn
• IT-løsninger
• Advokattjenester
• Søknad om kommunale eller statlige midler

Rådgivningsområder egne konsulenter:
• Etableringsbistand og veiledning
• Forretningsutvikling og lederrådgivning
• Forretningssystem-strategi
• Salgs- og markedsrådgivning
• Styre og styrerådgivning
• Ansettelsesbistand
• Startup in Norway



Perpetua AS
Dyrmyrgata 4

3611 Kongsberg

Tlf.:  +47 938 44 000
E-post: kontakt@perpetua.no


