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Selskaber 

Et selskabs oplysninger er inddelt i: 

• Stamdata 

• Ledelsesposter 

• Historiske data 

• Nøgletal 

• Ejerrelationer 

I BiQ er det muligt at downloade disse selskabsoplysninger samt selskabets indskannede 

regnskaber som PDF dokumenter. 

 

Stamdata 

På stamdata siden kan man se følgende oplysninger om selskabet: 

 

Data Eksempel/kommentar 

CVR nummer 25729013 

Status ApS, A/S, K/S, Under konkurs, etc. 

Er selskabet børsnoteret?  

Navn BiQ ApS 

Adresse oplysninger Vej, nr., postnr., by, land 

Stiftelsesdato  

Stiftere  

Ejere Selskaber, personer, offentlige myndigheder m.fl. 

Ejendomme  

Regnskabsår  



Data Eksempel/kommentar 

Dato for sidst indleverede regnskab  

Selskabskapital  

Kapitalforklaring Kurs + indbetalingsmåde 

Tilknyttet revision  

Tegningsregler  

Antal ansatte  

Branche Danmarks statistiks NACE koder 

Bankforbindelse  

Fusioner, fusionspartnere  

Interessenter  

Likvidatorer  

Revisorers kundeforhold Kun ved revisionsselskaber 

Komplementarer  

Administrationsselskaber  

 

Ledelsesposter (aktiv ledelse) 

Ledelsesposterne beskriver personens navn, titel og dato for ind- og udtrædelse. 

Ledelsesposterne er inddelt i: 

• Direktionsmedlemmer 

• Bestyrelsesmedlemmer 

• Medlemmer 

• Partnerrelationer 

• Funktionschefer 



Historiske data 

Et selskabs historiske data er inddelt i historik på stamdata og poster. Posterne er 

kronologisk ordnet indenfor deres gruppe. Alle historiske data vises med start- og slutdato.  

BiQ har historik på følgende stamdata: 

• Status 

• Navn 

• Adresseoplysninger 

• Selskabskapital og forklaring 

 

Historiske poster vises på en selvstændig side, hvor hhv. start- og evt. slutdato er vist på 

alle poster.  

Posterne er inddelt i: 

• Direktionsmedlemmer 

• Bestyrelsesmedlemmer 

• Funktionschefer 

• Komplementarselskaber 

• Stiftere / Stiftelser 

• Fusioner 

• Revisorer 

• Ejere 

 



Nøgletal 

BiQ registrerer et selskabs nøgletal, når selskabet indleverer sine regnskaber til Erhvervs- 

og Selskabsstyrelsen. 

BiQ indeholder pt. nøgletal 3-5 år tilbage i tiden afhængig af det enkelte selskab. 

På nøgletalssiden kan man se følgende nøgletal: 

• Omsætning 

• Bruttofortjeneste 

• Resultat før skat 

• Nettoresultat 

• Egenkapital 

• Balancesum 

• Egenkapitalens forrentning 

• Overskudsgrad 

• Soliditetsgrad 

• Bruttomargin 

• Antal ansatte 

• Ansvarlig kapital 

Alle nøgletal præsenteres i både tabelform og med en grafisk fremstilling (søjlediagram). 

 

Ejerrelationer 

Selskabernes ejerrelationer i BiQ opdateres dagligt fra selskabernes egne årsregnskaber. 

Det er muligt at se selskabernes ejerforhold som både grafik (fanebladet Ejerskab) og i 

listeform (på selskabets Stamdataside).  

Ejerrelationerne giver information om: 

• Nuværende moderselskaber 



• Nuværende datterselskaber 

• Nuværende ejere 

• Tidligere ejere 

• Nuværende ejerskaber 

• Tidligere ejerskaber 

 

Der er sat ejerandel på alle ejerforholdene.  

 



Personer 

En persons oplysninger er inddelt i: 

• Stamdata 

• Ledelsesposter 

• Historiske data 

• Personnøgletal 

• Netværk 

Alle nedenstående oplysninger kan hentes i en udskriftsvenlig PDF rapport. 

 

Stamdata 

På stamdata siden kan man se følgende oplysninger om personen: 

Data Eksempel/kommentar 

Navn  

Adresseoplysninger Vej, nr., postnr., by, land 

Titler  

 

Ledelsesposter 

BiQ viser en oversigt over personens poster i selskaber. 

Ledelsesposterne beskriver selskabets navn, titel og dato for indtrædelse. 

Ledelsesposterne er inddelt i: 

• Direktionsposter 

• Bestyrelsesposter 

• Tilsynsråd 



• Medlemsskaber 

Aktive og historiske poster vises på samme oversigt for at skabe overblik over en persons 

virke. 

Firmanavn, stillingsbetegnelse samt dato for ind- og udtrædelse vises på alle poster. 

 

Historiske data 

I BiQ er en persons historiske data inddelt på stamdata og poster. Personens poster er 

kronologisk ordnet indenfor deres gruppe (hhv. bestyrelse og direktion). Alle historiske 

data vises med start- og slutdato. 

Fra ovenstående liste over stamdata, indeholder BiQ historiske data for: 

• Navn 

• Adresse oplysninger 

• Titler 

 

 



Personnøgletal 

Personnøgletal giver et overblik over nøgletal for de selskaber, hvor en person har/har haft 

en ledelsespost. Tal og grafer afspejler kun den periode i selskabernes økonomiske 

historie, hvor personen har været ansat i den pågældende stilling. 

Man kan vælge at se nøgletal for de selskaber, hvor personen har siddet i direktionen eller 

bestyrelsen. 

De viste nøgletal er: 

• Nettoresultat 

• Egenkapital 

• Omsætning 

• Bruttofortjeneste 

 

Alle nøgletal præsenteres i både tabelform og med en grafisk fremstilling (kurvediagram). 

 

Person netværk 

For alle personer registreret i BiQ er det muligt at se et grafisk netværk over en persons 

kontakter.  Netværket viser disse oplysninger i to niveauer, og giver et indblik i, hvem der 

kender hvem. Netværket viser også, gennem hvilke selskaber to personer kender 

hinanden. 

• Netværket er baseret på både aktive poster og tidligere poster. 

• Oplysningerne kan fremstilles både grafisk og i listeform. I den grafiske form 

vises op til de 20 nærmeste kontakter og på hver af disse op til 6. På 

listeformen vises alle kontakter uden begrænsninger. 

 

 


