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tettere på

en ny tid
for nye
Kredinor
2014

har vært et begivenhetsrikt år i Kredinors 110 år
lange historie. Landets
eldste Kreditorforening, Kreditorforeningen Vest
stiftet i 1898, og med kontorer i Bergen og
Stavanger, ble avtalt innfusjonert i Kredinor i
2014 med rettslig virkning fra 1. januar 2015.
Fusjonen innebærer at antall ansatte i Bergen
nå er doblet til mer enn 50, noe som gjør oss til
det klart største selskapet innenfor innfordring
på Vestlandet. Vi er også svært glade over at vi
nå, som følge av fusjonen er lokalisert i Stavanger,
hvor Kredinor tidligere ikke har hatt kontor.
Kredinor skal vinne kunder og markeder gjennom
å være der kundene er, når de trenger oss – vi
skal være tettere på enn noen andre. I 2014
besluttet Kredinor en reorganisering av virksomheten i samsvar med selskapets vedtatte strategi
om regional og lokal satsing. Med et fortsatt sterkt
produkt- og bransjefokus, vil Kredinor vokse
gjennom tre regionale resultatenheter: NordVest
(Tromsø, Trondheim, Kristiansund, Bergen og
Stavanger), SørØst (Kristiansand, Skien, Sandefjord, Fredrikstad og Hamar) og Oslo (Oslo &
Akershus).
Kredinor skal være en ledende leverandør av
faktura-administrasjon, betalingsservice og
inkassotjenester. Vår ambisjon er å være ledende
innenfor bransjene energi, telecom, bank/finans,
handel, offentlig sektor og parkering. Vi skal også
tilby kjøp av porteføljer gjennom vår samarbeidspartner PRA Group og vårt eget selskap Kredinor
Finans AS.

Som medlemseid samvirkeforetak har vi mer
enn 1714 medlemmer over hele Norge. Vi har
ti avdelingskontorer, hovedkontor i Oslo og et
bredt internasjonalt nettverk med høykompetente samarbeidspartnere gjennom organisasjonen European Collectors Association (ECA). Ved
utgangen av 2014 er 23 inkassoselskap fra like
mange land representert i ECA. Styret i ECA
består av medlemmer fra Tyskland, Sveits,
Danmark og Norge. Generalsekretæren er fra
Sverige og selv er jeg stolt over å være president
i foreningen. Kredinor er også aktiv deltager i
Norske Inkassobyråers forening (NIF) hvor mangeårig leder i Kredinor Baard Sig. Bratsberg nå er
styreleder.
Det å være et verdidrevet selskap er svært viktig
for oss. Kredinor er opptatt av ærlighet og
redelighet. Vi skal opptre på en slik måte at vi
gjør oss fortjent til kundenes tillit. Vi skal også
opprettholde et godt omdømme hos oppdragsgivere, deres kunder, myndigheter og i samfunnet generelt.
Vår misjon fra 1905 er fortsatt å sikre sunne
økonomiske forhold i samfunnet. Den misjonen
har vi søkt å bidra til i 110 år – som en rådgivende partner og pådriver til gode betalingsvaner. Kredinor tilbyr derfor opplæring gjennom
våre mange kurs, seminarer og fagsamlinger.
Mot slutten av 2014 etablerte vi et ungdomsprosjekt hvor målsettingen er å utvikle verktøy
og kommunikasjon som skal bidra til varige
gode betalingsvaner.
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Tor Berntsen, administrerende direktør

Vi i Kredinor har en uttalt ambisjon om å være
en stabil og attraktiv arbeidsplass for eksisterende
og fremtidige arbeidstagere. I 2014 etablerte vi et
samarbeid med Great Place To Work og deltok i
deres undersøkelser og analyser for å bli en enda
bedre arbeidsgiver.
Konkurransesituasjonen i vår bransje er som i
mange andre bransjer svært hard og ganske så
krevende. Det er ikke alltid like enkelt å kunne
sannsynliggjøre det unike som skiller oss fra alle
andre. Vi gjennomførte en kundetilfredshetsmåling og konkurrentundersøkelse høsten 2014,
og fikk gode tilbakemeldinger. Vår klart ledende
posisjon som en ledende leverandør i vår bransje
verdsettes høyt. Våre kurs og seminarer fremheves
positivt – og vår evne til å løse saker samtidig
som vi tar godt vare på skyldner er andre positive
og unike trekk ved Kredinor.
Vi har tro på vår ambisjon om å lykkes gjennom
egenskaper som profesjonalitet, gode løsninger,
dyktige og serviceinnstilte medarbeidere og en
nedfelt kultur med å vise stor respekt for alle
mennesker. Samtidig tar vi vare på våre medlemmer, kunder og eiere med nærhet og tilstedeværelse – gjennom våre avdelingskontor. Vårt
mål er alltid å være bedre enn alle andre i vår
bransje. Og vi er ubeskjedne nok til å mene at
vi er på god vei til å nå det målet.
Tusen takk til hver og en for at dere er kravstillere
til oss – dere som er kunder, medlemmer og
eiere av Kredinor.
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strategi
visjon
verdier

Vi skaper verdier gjennom utvikling
av løsninger, nærhet til kunden,
engasjement og profesjonalitet.

Våre verdier speiler
Kredinors etiske verdigrunnlag gjennom
følgende verdisett:
Vi tar vare på kunden
gjennom hele verdikjeden ved å fremme
medmenneskelige
relasjoner på alle plan.
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Ved

utgangen av 2014 er Kredinor
Norges nest største inkassoselskap målt etter omsetning og største selskap
målt i antall saker i Norge. Antall saker øker som
en følge av at nye kunder med store kundeporteføljer outsourcer en større del av verdikjeden
til Kredinor. Dette gjelder også saker innen førinkasso. Kredinor skal være et ledende norsk
inkassoselskap, drevet etter samvirkemodellen,
hvor kundene også er medlemmer og eiere i
selskapet. Kjernevirksomheten til Kredinor er
inkasso og tilhørende tjenester, men vi leverer
også løsninger innenfor fakturaadministrasjon.
I tillegg prioriteres tilbud om kurs, seminarer og
fagsamlinger med inkassofaglige temaer.
Kredinor har mer enn 1714 medlemmer og
eiere rundt om i Norge. For å ivareta saker for
kundene våre internasjonalt har vi et høykompetent nettverk i og utenfor Europa med blant annet
23 samarbeidspartnere gjennom European
Collectors Association (ECA).
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løsningsorientert
engasjert
respektfull
profesjonell

Posisjon
– ledende leverandør innenfor
bransjer og regioner
Kredinor skal ta ledende posisjoner innen så vel
bransjer som geografiske områder. Vi har en
solid portefølje med store, lojale kunder som gir
oss krevende og spennende utfordringer.
Samtidig opplever vi en jevn strøm av henvendelser fra prospects som blir våre nye kunder.
Innenfor energi har Kredinor hatt en ledende
posisjon i Norge over flere år. Etter å ha vunnet
store og viktige kontrakter i 2013/2014 er vi nå
markedsleder i telecombransjen. I tillegg opplever
Kredinor en solid vekst innenfor bank og finans,
offentlig sektor og handel. Etter fusjonen med
Kreditorforeningen Vest blir Kredinor det største
inkassoselskapet på Vestlandet. Samtidig
forventes det at reorganiseringen av Kredinor
i de regionale områdene NordVest, SørØst og
Oslo gir en betydelig vekst innenfor alle våre
fokusbransjer.

Merkevarestyrke
– Best kjent og best likt

Analyseselskapet TNS Gallup gjennomførte
kundetilfredshetsmålingen på vegne av Kredinor
i september 2014.

Noen av de mindre kundene ønsker seg mer
kontakt. Et viktig tiltak for 2015 er derfor å øke
tilbudet og kontaktfrekvensen overfor disse
kundegruppene.

Kredinor har som ambisjon å bli markedets
sterkeste merkevare gjennom å bli best kjent og
best likt av alle inkassoselskap. Vi strekker oss
etter vår visjon, tolker våre verdier og følger lojalt
opp beskrivelsene i vår misjon. Det dreier seg om
å strebe etter å være best, levere konkurransedyktige løsninger. Vi står på for kundene våre og
holder det vi lover. Vi etablerte ny kommunikasjonsplattform i 2014, utviklet ny visuell profil og
fremsto med fornyet kraft. Tett kontakt med
eksisterende og potensielle kunder samt å delta
i den offentlige debatt vil være viktig for å øke
merkevarekjennskapen til Kredinor i markedet.

Resultatene fra KTI-undersøkelsen viser at
Kredinor har en sterk posisjon med over 90 %
fornøyde kunder. Resultatene viser også at de
som er mest fornøyde har mye kontakt med
Kredinor. Vi får positive tilbakemeldinger på vår
posisjon som ledende inkassoselskap innenfor
utvalgte bransjer. Kurs, seminarer og fagsamlinger verdsettes høyt. I tillegg får vi svært
positive tilbakemeldinger på vår kundeservice.

Strategiske mål for Kredinor

Kundetilfredshetsmåling

Kredinor har i inneværende år tydeliggjort
markedsstrategien hvor målsettingen er å
vinne kunder. Følgende strategiske mål gjelder
i strategiperioden 2014 – 2016.
• Ledende posisjon i utvalgte bransjer
• Tydelig regional profil gjennom lokal
tilstedeværelse
• Best i bransjen på systemløsninger
og integrasjoner
• Høy løsningsgrad og kvalitet i kundeleveransene
• Bransjens mest fornøyde kunder
• Best i bransjen på å ivareta kundenes
kunder
• Markedets beste kurs, konferanser
og fagseminarer
• Bransjens mest attraktive arbeidsplass

Rundt 90 % av Kredinors kunder er fornøyde og svært fornøyde med Kredinor

Kundetilfredshetsmåling (KTI)
Utfordringene knyttet til å nå målene i strategien
ligger i å være i forkant av kunder og konkurrenter med løsninger samtidig som vi skal ta
godt vare på kundenes kunder, skyldnerne.
For å kartlegge styrker og svakheter i relasjon
til egne kunder og konkurrenter gjennomførte vi
derfor en Kundetilfredshetsmåling (KTI) i 2014.

Funn i KTI-undersøkelsen viser at høy
kontaktfrekvens gir høy tilfredshet

Topp 5 – hva er viktige drivere av
kundetilfredshet hos kundene våre
• Høy løsningsgrad
• Gode tekniske løsninger
• Jevnlig kontakt - samt tilgjengelighet og
imøtekommenhet når kunden tar kontakt
• Hyggelig og god service overfor
sluttkunder, skyldnere
• God opplæring, gode kurs, seminarer
og fagsamlinger

Hvor fornøyd er du med kundeforholdet til Kredinor?
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Bank
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tettere på

regional
organisering
Vår organisering som medlemseid
samvirkeforetak muliggjør at Kredinor
fortsatt kan være et landsdekkende
inkassoselskap med sterk regional
profil og tydelig lokal tilstedeværelse.
Fusjonen mellom Kreditorforeningen
Vest og Kredinor innebærer at vi får
avdelingskontor i Stavanger. Kredinor
vil dermed være til stede i alle større
norske byer.

Kredinor har i 2014 lagt grunnlaget
for en strategi som innebærer at
selskapet fra 1/1 2015 organiseres
i tre regioner; Region Oslo (Oslo og
Akershus), Region SørØst (Kristiansand, Skien, Sandefjord, Fredrikstad
og Hamar) og Region NordVest
(Tromsø, Trondheim, Kristiansund,
Bergen og Stavanger). Det vil blant
annet bety at vi er tettere på lokalt
gjennom regional kundeoppfølging.
Vi blir mer synlige gjennom lokale
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aktiviteter for private og for næringsdrivende. Noen spesialistavdelinger
opprettholdes på spesifikke steder i
Norge. Parkeringsservice vil ha sitt
fagmiljø samlet i Kristiansund N og
Fakturaservice vil ha sitt fagmiljø
samlet i Oslo.
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Kundeansvarlig – kundenes KAM
Den kundeansvarlige (KAM) er den som er «tettest på» som nøkkelperson og bindeleddet i kundeforholdet til Kredinor – og trekker inn
etter behov de som trengs. KAM er ansvarlig fra oppstart av kundeforholdet til oppfølging og løpende drift. I løpende drift samarbeider
KAM tett med interne fagmiljøer. I løpet av året arrangerer KAM
statusmøter, oversender relevante rapporter, tilbyr opplæring,
informerer om relevante kurs, seminarer og fagsamlinger – og sørger
for å gjennomføre evalueringsmøter og annen oppfølging gjennom året.

roller
Kundeservice
Kundeservicemedarbeidere

Vi er godt bemannet gjennom
vår Kundeserviceenhet på
kundesenteret i Oslo og i
Trondheim. Hovedoppgaven
vår er å ta i mot henvendelser
fra skyldnere via telefon samt
foreta utgående telefonsamtaler for å få dialog med de
som skylder penger. Vår erfaring er at proaktivitet for å få
dialog med den som skylder
penger bidrar til at flere saker
løser seg og at sakene
samtidig løses raskere.

KR EDI N O R Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Kundeansvarlig
KAM

Ledelse

Marked
Analyse

Inkassoteam
Saksbehandlere
Porteføljeforvaltere

Juridisk avdeling
Advokatfellesskapet
Bratsberg

Vi har inkassoteam bestående av saksbehandlere
og porteføljeteam som har
ansvar for alle saker fra
betalingsoppfordring er sendt
frem til den avsluttes eller
overføres til vår enhet for
overvåk. Løsningsgrad er
prioritet nummer en. De
samarbeider tett med vår
juridiske avdeling og har en
egen juridisk rådgiver innen
kredittrett.

Advokatfellesskapet Bratsberg er
vår juridiske avdeling og består av
advokater og advokatfullmektiger
med spisskompetanse på
kredittrett, inkasso og tvangsfullbyrdelse. Tjenestene omfatter
vurdering av komplekse saker,
uttak av klager, inngivelse av
stevninger og uttak av begjæringer. I tillegg bistår advokatene
med foredrag på kurs/seminarer,
de utarbeider kontrakter og bistår
med kredittsikringstiltak som
kausjoner, gjeldsbrev og pant.
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IT / Teknologi
Datavarehus

Innen Teknologi har vi fokus på
tilgjengeliggjøring av informasjon
i alle forretningsprosesser. Dette
gir effektive arbeidsverktøy for
saksbehandling – og detaljert
og korrekt styringsinformasjon
samt avanserte analysetjenester
og tilbud om scoring. Kredinor
har et eget Business Intelligence
team (BI) med 4 analytikere,
2 BI utviklere og 2 datavarehusarkitekter. Alle IT-løsninger er
underlagt et strengt utviklingsog kvalitetsregime.

menneskelige

ressurser
Bransjens mest attraktive
arbeidsplass

Fornøyde medarbeidere
– gir mer og leverer mer

Kredinor er først og fremst mennesker – dyktige
fagpersoner som er genuint opptatt av å finne
gode løsninger for kundene, og deres kunder.
Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer er
viktig for å tiltrekke og beholde medarbeidere.
For å sikre at vi hele tiden har fornøyde medarbeidere og gode ledere er det viktig å se den
enkelte og anerkjenne prestasjonene i hverdagen.
For å tydeliggjøre verdien av hver enkelt ansatt
og for å dyrke likhetstanken er det besluttet at
alle ansatte får samme beløp i bonus på overskuddet fra 2014.

For å sikre høyest mulig medarbeidertilfredshet
gjennomfører vi årlige undersøkelser, den såkalte
Human Kapitalindeksen (HKI). Den måler styrken
på medarbeidernes engasjement i forhold til
Kredinor og nærmeste leder. Nytt av året i 2014
var gjennomføring av undersøkelsen «Great Place
to Work», som kårer Norges beste arbeidsplasser
hvert år. Resultatet fra «Great Place to Work»
kommer først i 2015.

I 2014 har antall ansatte økt fra 337 medarbeidere til rundt 385 årsverk, noe som stiller store
krav både til opplæring og kulturbygging. I løpet
av året er det innarbeidet nye «onboardingkurs»
for nyansatte, det er velfungerende fadderordninger hvor nyansatte følger erfarne kollegaer.
Det er igangsatt lederutviklingsprogram med vekt
på kulturbygging og det er gjennomført allmannamøter, sosiale aktiviteter – og dessuten i tillegg
en større felles ansattesamling og julebord.

Kredinor – ansatte som er tettere på
Visjon, verdier og misjon ble i 2014 innarbeidet
blant alle ansatte. Markedsstrategien med slagordet «Tettere på» ble konkretisert og brukt som
en rettesnor for de ansatte både internt og ut
mot kunder og skyldnere. Kunder og kollegaer
skal oppleve «Tettere på» som noe positivt.
De ansatte opplever at «tettere på» beskriver
arbeidshverdagen deres, er lett å forstå, noe å
strekke seg etter, men fullt ut oppnåelig.
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Løsningene settes
sammen av mennesker
– i samspill med
menneskene rundt
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verdikjeden
Hele Kredinors interne organisering og eksterne tjenestespekter er utformet for å dekke alle fasene i et
kredittforhold. Denne nederste delen av illustrasjonen viser totalt antall saker i Norge for hver del av
verdikjeden knyttet til inkasso i 2014

lin

åk

e

rv
ve

rlik
sk
Fo

te
re
k

lag

g
leg
ut

sk
r
e
lig
tts
Re

er
m
gs

an

gs
op
Be

ta

lin

10

111802

301 603

itt

ng
kn
i

in
or
dr
pf

nk
il i
rt
ke
Sa

på
ng
ali
et
/B
ng
rri
Pu

KR EDI N O R Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

458 052

515 775

4 666 580

g

as
so

lse
ne
in
m

lin
ta
Be

Fa

kt
u

gs
fri

ra

st

7 054 162

Overføring til overvåk

O

Utleggsbegjæring

Di

Betalingsoppfordring

ta

Inkassovarsel

Be

Faktura

vi dekker

hele
verdikjeden
– effektive løsninger basert på god
kundeinnsikt og lang erfaring
Fakturaservice
Før-Inkasso
Inkasso / utenlandsinkasso
Rettslig
Overvåk
Oppkjøp av fordringer
Kredinor sitt tjenestespekter er
utviklet for å dekke alle fasene i et
kredittforhold. Regelverket og saksbehandlingsrutiner for inndrivelsesprosessen følges nøye. Stadig flere
overlater en større del av verdikjeden
til inkassoselskapene. I året som er
gått har Kredinor implementert nye
kunder med store kundeporteføljer
innen fakturering og reskontro.

Infobank / Nettkontor
Trenden med outsourcing forsterker
våre kunders behov for tilgjengelighet
og nærhet til sine kunder der de
befinner seg i verdikjeden. På innloggede sider under kredinor.no har
vår kunde/fordringshaver tilgang til alle
opplysninger om kundene og løpende
saker. Dette er et web-basert verktøy
som «speiler» saksbehandlingen i
Kredinor og har løpende oppdatert
status på saker og tilgang til rapporter
i porteføljen.
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Nettbank / «Min side»
Skyldner har også tilgang til sin sak
gjennom innloggede sider på kredinor.
no. De får tilsendt kravet per post slik
loven krever, hvor påloggingsinformasjonen er påført. Med pinkode fra
varselsbrevet har de lett tilgang til
«min side» og selve saken. Vi vektlegger dialogen – at de må «ta kontakt»
hvis de har spørsmål eller vil diskutere
løsninger. Fordelen er at skyldner
raskere får innblikk i saken, og kan
gjøre opp for seg.
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bransjespesialisering og

skreddersøm
Kredinor er spesialister innenfor
bransjene energi, bank/finans, handel,
telecom og offentlig sektor. Hver
bransje har individuelle behov og
trenger alt fra enkle «plug and play»
løsninger til skreddersøm med større
kompleksitet. Kredinor har utviklet
systemløsninger og integrasjoner opp
mot kundenes økonomi- og regnskapssystemer. Disse løsningene
optimaliserer prosessene knyttet til
«betalingsløpet» og åpner opp for
en effektiv og sikker saksbehandling
innenfor inkasso, god flyt og rapportering innenfor fakturaservice og full
automatisering innenfor parkering.
Vi har dyktige medarbeidere med høy
fagkompetanse innenfor hver bransje
som følger opp og sikrer leveransene:
Kundeansvarlige, saksbehandlere,
juridisk avdeling, IT/drift og kundeservice.
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Spesialløsninger gir merverdi
Vi jobber løpende med utvikling av
spesialløsninger basert på kundebehov. Selv de enkleste løsninger
krever grundig utvikling og utprøving
før vi ruller ut i stor skala. Innenfor
Energi har vi utviklet løsninger for
stengeprosessen. Energi Mobil er
en egen spesialutviklet løsning for
stenge-montørene. Den reduserer
behovet for manuelt arbeid og reduserer risikoen for feil. Innen Bank/
Finans er det viktig å ha løsninger
som predikerer tapsavsetninger og
KPI-mål. For kunder innen Telecom
effektiviserer vi betalingsløpet og
kundeoppfølgingen gjennom å håndtere hele verdikjeden fra fakturering,
reskontroføring og kundeservice – til
inkassoprosessen. Innenfor Handel
har vi fokus på merverdi i porteføljedata som viser ulike produkt- og
segmentområder.
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Energi
Telecom
Bank/Finans
Offentlig sektor
Handel

Spesialløsninger
for bransjer

ENERGI MOBIL
Når strømregningen ikke betales stenges
strømmen etter en lovbestemt frist til skyldner.
Når regningen er betalt iverksettes gjenåpning.
Energi Mobil gir montør sanntidsoppdatert
informasjon om at anlegget er stengt, gjenåpnet,
årsak til stenging eller gjenåpning, målerstand
og siste registrerte betaling på målerpunktet.

MOBIL BETALING
TELECOM
I samarbeid med telecomkundene har
Kredinor utviklet en løsning for mobil betaling
av løpende fakturaer fra mobiloperatøren. Vi tror at dette
påvirker betalingsadferden positivt i purrefasen.

STORE KUNDER MED
KREVENDE SYSTEMINTEGRASJON
MELLOM KREDINOR OG
OPPDRAGSGIVER

ELEKTRONISK
FAKTURERING
I henhold til gjeldende lover skal et
inkassovarsel sendes per post. Fakturering
og betalingsløp blir i stadig større grad
automatisert for å redusere kostnader
og for å treffe skyldnerne i de kanalene
det er lettest å nå dem, som eFaktura,
avtalegiro, autogiro, depositumsløsninger
betalinger via «min side» osv.

Kredinor har utviklet moduler for å fullintegrere porteføljedata fra vårt inkassosystem
mot oppdragsgivers ERP systemer og løsninger. Man
har da tilgang til utførte hendelser, notater, avslutningskoder og betalingshistorikk i eget økonomisystem.
Motsatt så henter Kredinor etter forfall nye oppdrag
automatisk fra oppdragsgivers reskontro etter avtalte
forretningsregler. Dette gjør det enklere å iverksette
differensierte betjeningstrategier for ulike skyldnergrupper og senke betjeningskostnadene
for mindre lønnsomme segmenter.
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hvordan kan Kredinor

bidra til å øke
lønnsomheten?
Frigjorte kundefordringer
gir økt lønnsomhet
Kredinor ønsker å bidra til lønnsomhet gjennom
å optimalisere betalingsprosessene. Det er en
klar sammenheng mellom bedriftens rutiner,
kredittpolitikk og lønnsomhet. Løsningsgrad på
mislighold er styrende i kundeforholdet. Likevel
opplever vi at stadig flere oppdragsgivere verdsetter at vi bidrar som rådgivere på flere nivåer
– fra strategi og fremtidsvisjoner - til daglig
forretningsdrift og rutineoppgaver.

Kundelønnsomhet basert på
innsikt i ulike markedsløp
Vi har lang erfaring, god kundeinnsikt, solid
kunnskap om forretningsdrift og bransjen – og
vet mye om trender. Bedriften kan ha unødvendig høye betjeningskostnader både før og etter
forfall. Kredinor har i 2014 vært mer og mer involvert i saker med evaluering av kredittpolitikk
og porteføljer – og tatt del i strategiske diskusjoner om skyldnersegmentering og evaluering
av kundelønnsomhet. Kredinor har også støttet
økonomi- og kredittavdelinger med resultatrapporter som viser sammenhengen mellom
topp- og bunnlinjen i bedriftene. Tiltak som
iverksettes på grunnlag av ny innsikt gir mer
igjen på bunnlinjen og øker lønnsomheten.
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tilgang til

innsikt

– norges største inkassoportefølje
Resultatutvikling

Løsningsgrader

Lønnsomhet

Betjeningskostnader

Rapporter som viser
– Resultatutvikling
– Marginer
– Kredittdager
– Annet ut fra ønsker
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kredittpolitikkens innvirkning på

betalingsforholdene
Forutsetninger for økonomisk vekst

Svekket betalingsevne

Tilgangen til kreditt er en forutsetning for økonomisk vekst i et moderne samfunn. Norge har
i lang tid vært i en særstilling sammenlignet med
sine handelspartnere blant annet på grunn av
inntektene fra oljen. Vi har hatt vekst i BNP, lav
inflasjon, god reallønnsvekst, lav arbeidsledighet
og lave renter. De gode tidene har ført til at frykten
for gjeld har blitt stadig mindre. Samtidig har et
høyt prisnivå, spesielt på bolig, gjort det nødvendig
for mange å investere mer for å kjøpe egen bolig.
I sum har mange opparbeidet seg høyere gjeld
enn tidligere.

Kredinor ser en utfordring i at betalingsevnen
kan bli lavere fremover. Hovedårsaken er sannsynligheten for økt arbeidsledighet. Bortfall av
inntekter slår direkte inn på betalingsevnen og
kan gi store problemer med å ivareta økonomiske
forpliktelser. Ut fra skyldnerbildet ser vi at de
middelaldrende kan være i faresonen. Denne
gruppen har generelt hatt gode inntekter og et
høyt forbruk. I Kredinors inkassoportefølje er de
middelaldrende overrepresentert, og mange av
dem skylder høye beløp. Dersom nedbemanning,
behov for omstilling – og i verste fall arbeidsledighet rammer denne gruppen – kan konsekvensene bli store.

Oljeprisen gjør oss sårbare
Utviklingen i verdensøkonomien er svært viktig
for «kilden» til vår økonomiske velstand, oljen.
Norsk økonomi er solid, men sårbar. Regjeringen
og en rekke økonomiske fagmiljøer peker på
farene ved utviklingen i den internasjonale
økonomien, og den direkte påvirkningen det vil
ha på oljeprisen. Dersom internasjonal økonomi
får et tilbakeslag som fører til varig lav oljepris,
kan norsk økonomi bli vesentlig svekket. Vi må
da belage oss på en lavere lønnsutvikling og til
og med negativ reallønn for å komme mer i takt
med våre handelspartnere. Vi ser tegn på at
frykten for dårligere økonomi slår ut i lavere
økonomisk aktivitet generelt både hos privatpersoner og bedrifter.

Nye skyldnergrupper
Digitaliseringen er en viktig faktor – både for å
skape nye arbeidsplasser og for å sikre egen
konkurransekraft. Samtidig innebærer digitaliseringen at arbeidsplasser blir overflødig fordi
de automatiseres. Arbeidstakerne som rammes
av dette kan bli nye skyldnergrupper med
betalingsproblemer. Unge i etableringsfasen
er ofte trukket frem som svært sårbare fordi
«inngangsbilletten» på boligmarkedet er høy.
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Finanstilsynet peker på at 10 % av denne gruppen
ikke vil tåle en renteøkning på 5 %. Denne aldersgruppen er underrepresentert blant skyldnere i
dag. Selv om prognosene fra Norges Bank og
Statistisk Sentralbyrå tilsier et fortsatt lavt rentenivå ser Kredinor en utfordring i at disse kan få
betydelige betalingsproblemer.

Risikoutviklingen
Kredinor forventer at antall saker som sendes
inkassoselskapene fortsatt vil kunne øke. Bedrifter
vil ha et stadig sterkere behov for effektive
betalingsprosesser for å sikre sine egne resultatmarginer. Ved å overlate fakturering og oppfølging til inkassoselskapet får bedriftene flere kunder
til å betale ved forfall, samtidig som de frigjør
ressurser til å jobbe med egen kjernevirksomhet.
Kredinor forventer at det polariserte skyldnerbildet
vi har sett over noe tid vil forsterke seg. De som
har arbeid og betalingsevne vil kunne gjøre opp
tidligere i inkassoprosessen. De som blir arbeidsledige eller får vedvarende reduksjon av inntekt
vil kunne representere økt tapsrisiko.
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merverdi

– møteplasser
& faglig utvikling
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kurs,
seminarer og
fagsamlinger
Gjennom

hele 2014 ble det
avholdt en rekke
kurs, seminarer og fagsamlinger i regi av Kredinor.
Hensikten og målsettingen er å gi kunder og
leverandører faglige oppdateringer og bidra til
kunnskap om betalingsforholdene i markedet.
Et annet viktig moment er selve møteplassen
hvor vi tilrettelegger for nettverksbygging. Foruten
dette er vi opptatt av å skape gode arenaer for
å pleie og videreutvikle gode kunderelasjoner. Vi
evaluerer alt vi gjør og tar med oss tilbakemeldingene videre i utviklingen av nye kurs. Jevnt over
ligger scoren på langt over 90 % når det kommer
til faglig utbytte og tilfredshet blant deltakerne.
Samtlige grunnkurs i inkasso var fulltegnet og
samlet flere hundre deltagere i 2014. I tillegg
samlet vi flere titalls deltagere til gruppeundervisning i bruk av nettkontoret, kundens Infobank.
Våre bransjeseminarer – Energiseminaret, Fagdag
Bank/Finans, Kommuneseminaret fikk god oppslutning. Høydepunktet var likevel Proffseminaret
på Scandic Nidelven Hotel med et omfattende
program og unike matopplevelser. Hele 260 deltagere var med fra hele landet de to dagene Proffseminaret varte. Konferansierene Mona Grudt og
Marvin Wiseth loset oss igjennom programmet
med dyktige foredragsholdere bestående av ulike
typer inspirasjonsforedrag, flere juridiske temaer,
innsiktsfulle studier i skyldnerbildet – og gode
poenger rundt makroøkonomi.

Næringslivsseminar for trøndersk
næringsliv i Trondheim

Gode betalingsvaner
– og sunne økonomiske forhold

For å bli bedre kjent blant trøndersk næringsliv,
og for å komme i dialog med potensielle kunder
og samarbeidspartnere inviterte Kredinor til
Næringslivsseminar på Rockheim i Trondheim
25. november 2014. Over 110 deltagere møtte.
I tillegg til det rent faglige som handlet om suksessoppskrifter på konkurransekraft ble dette også
en arena for nettverksbygging og meningsutvekslinger. Rundt 92 % uttrykker at de fikk
et godt utbytte av seminaret som møteplass for
næringslivet i Trøndelag.

Kredinor sin misjon om å sikre sunne økonomiske
forhold i næringslivet har vært uendret siden 1905.
I løpet av 2014 har vi i større grad også sett behovet for å tydeliggjøre skyldnersiden gjennom
tiltak for å bidra til gode betalingsvaner. Kredinor
har derfor besluttet at vi ønsker å ta en større del
av ansvaret for å hjelpe folk til gode betalingsvaner
og samtidig bidra til økt kunnskap om inkasso.

Lansering Kredittpolitisk utsyn
– ny markedsrapport fra Kredinor
Under frokostmøtet 29. april 2014 presenterte
Kredinor sin første markedsrapport «Kredittpolitisk utsyn» som tok for seg utviklingen i
betalingsforholdene i Norge blant private og
næringsdrivende. Oppslutningen var god med
nærmere 100 frokostgjester. Vi fikk presentert
tallene for Kredinor sett opp mot bransjen som
helhet. Vi begrunnet også hvorfor vi mener at
dagens regelverk rundt betalingsanmerkninger
bør skjerpes. Kredittpolitisk utsyn oppdateres
årlig når de samlede tallene fra Finanstilsynet
og Kredinor foreligger.
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Opplæring i inkasso
– privatøkonomi i skolen
På slutten av 2014 etablerte Kredinor et ungdomsprosjekt som skal rette seg mot unge på videregående skole og høyskolenivå. Hensikten med
prosjektet er å skape økt kunnskap blant de unge
rundt inkasso. Målsettingen er å gi målgruppen
det som skal til for å få varige og gode betalingsvaner – og på sikt redusere antall unge voksne
som ender med betalingsanmerkninger. Det
utarbeides et konsept som lanseres høsten 2015.
Innholdet vil ha hovedfokus på inkasso og gode
betalingsvaner.
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styret
KR EDI N O R Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Baard Sig. Bratsberg, styreleder

Ingebjørg Brown, nestleder

Elisabeth A E Selvik, styremedlem

Heidi Hagen Stensrud, styremedlem
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Per Kristian Haug, styremedlem

Ingun Lillebo Johnsen, styremedlem

Bjørn Olafsson, styremedlem

John Glærum-Gaupseth, styremedlem

Synnøve Roald, styremedlem

Tor Berntsen, administrerende direktør
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styrets
beretning
2014
Samvirkeforetakets virksomhet og
produktområder
Kredinor ble etablert 9. januar 1905 som
Kreditorforeningen i Christiania, og styret legger
herved frem beretning nummer 110.
Kredinor tilbyr løsninger i hele verdikjeden fra
fakturering, purring, inkasso og juridisk, til overvåk, oppkjøp av fordringer og utenlandsinkasso.
Selskapet er spesialister innen energi, bank/finans,
handel, telecom og offentlig sektor. Innfordringsvirksomheten er kjernevirksomhet, og står for 92
prosent av inntektene. Kredinor er bransjens
største inkassoselskap målt i antall saker og har
representanter i ledende roller i Norske Inkassobyråers Forening (NIF) og i European Collectors
Association (ECA). Kredinor er det eneste norske
inkassoforetaket i ECA. Kredinor tilbyr sine medlemmer ulike kurs, seminarer og fagsamlinger
samt generell rådgiving. Kredinors juridiske
virksomhet drives under navnet Advokatfellesskapet Bratsberg og yter juridisk bistand både
til Kredinors medlemsbedrifter og den interne
virksomheten.

Inkassomarkedet
Antall mottatte inkassosaker rapportert til Finanstilsynet viste en oppgang på 5,1 prosent i 2014
sammenliknet med 2013. Til sammen mottok
norske inkassobyråer drøyt 7 mill saker i 2014.
Av dette mottok Kredinor i underkant av 1,3
millioner saker, en økning på 3,3 prosent i forhold
til 2013. Økningen skyldes i hovedsak at stadig
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flere oppdragsgivere overlater sin interne purreprosess til sin eksterne inkassoleverandør. Over
39 prosent av sakene som mottas hos Kredinor
avsluttes på purrestadiet.Totalt innfordret
inkassobransjen 25,8 milliarder kroner i 2014
hvorav Kredinor innfordret 5,4 milliarder kroner
på vegne av sine oppdragsgivere. Ved årsskiftet
hadde Kredinor fordringer pålydende 8,5
milliarder kroner under arbeid, samlet for hele
bransjen var fordringene 69,2 milliarder. Kredinor
har økt sine markedsandeler, særlig innen bank
og finans samt telecom sektoren, og har ved
årsslutt ca 20 prosent markedsandel. Det var i
alt 98 inkassoselskaper registrert i Norge i 2014
hvorav 5 kun har konsesjon til oppkjøp av
forfalte pengekrav.
Kredinor har et godt samarbeid med både
Finanstilsynet og Datatilsynet. Finanstilsynet
er tilsynsorgan for inkassobransjen. Inkassoklagenemnda, som er et lovbestemt samarbeid
mellom Norske Inkassobyråers Forening og
Forbrukerrådet, behandler klager på inkassobyråenes saksbehandling i saker mot forbrukere. I 2014 mottok Inkassoklagenemnda 38
klager på Kredinor. I 4 saker har klager fått
medhold etter nemndsbehandling. Kredinor
har i 6 saker selv gitt klager medhold og
ettergitt salær. I 3 saker har fordringshaver
etter oversendelse til nemnda trukket kravet
fra inkasso. I øvrige 25 saker er klagen avvist
eller ikke gitt medhold. Totalt mottok Inkassoklagenemnda 260 saker i 2014 hvorav 30 saker
ble nemndsbehandlet.
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Fortsatt drift og redegjørelse
for årsregnskapet
Kredinor SA fusjonerte med Sopran AS pr.
01.01.2014. Konsernet bestod pr. 31.12.2014
av Kredinor SA og Kredinor Finans AS. Kredinorkonsernet hadde driftsinntekter på 491,3 mill.
kroner i 2014, en økning på 7 prosent fra 2013.
Driftskostnadene var 472,7 mill. kroner, en økning
fra foregående år på 8 prosent. Resultatet ble
belastet med goodwillavskrivninger i forbindelse
med kjøp av Emendo AS i 2011 og Sopran AS
i 2012 på 9,0 mill. kroner. Konsernet hadde et
årsresultat på 13,8 mill. kroner, en nedgang på
1,9 mill. kroner fra foregående år. Kredinor SA
hadde et årsresultat på 12,6 mill. kroner. Likviditetsbeholdningen i konsernet var 274,6 mill.
kroner pr. 31.12 2014 mot 247 mill. kroner pr
31.12 2013. Både i Kredinor SA og i konsernet
var egenkapitalen 65 prosent pr. 31.12.2014.
I samsvar med regnskapsloven bekrefter styret at
forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. Årsregnskapet er dermed avlagt etter prinsippet om
at selskapets drift videreføres. Styret bekrefter at
regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets
eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat.

Medlemmer
Ved årsskiftet hadde Samvirkeforetaket Kredinor
1714 medlemmer. Medlemskap i Kredinor gir en
rekke fordeler, som juridisk bistand via webløsning, et internasjonalt innfordringsnettverk,og
i tillegg mottar medlemmene oppdatert faglig
informasjon via kurs og seminarvirksomhet.

Arbeidsmiljø, likestilling og
diskriminering
Antall årsverk i Kredinor SA pr. 31.12 2014
utgjorde 385 mot 337 i 2013. Kredinor Finans
AS har ingen faste ansatte og kjøper administrative tjenester av Kredinor SA. Av antall ansatte,
utgjør kvinneandelen 58 prosent i Kredinor SA.
Blant kvinner utgjør deltid 10 prosent av utførte
timeverk og blant menn 7 prosent. I ledergruppen
utgjør kvinneandelen 64 prosent. Kvinneandelen
i styret utgjør 56 prosent. Lønnsmessig er det
ingen forskjeller mellom kvinner og menn i de
enkelte stillingskategorier. Virksomheten arbeider
målrettet og planmessig for å fremme Diskrimineringslovens formål. Aktivitetene er knyttet til
åpne rekrutteringsprosesser og lønns- og
arbeidsvilkår. Det gis utviklingsmuligheter og
beskyttelse mot trakassering og diskriminering
på grunn av nasjonal opprinnelse, hudfarge,
språk eller religion og livssyn.
Kredinor måler friskhetsgrad. Hele året viser
friskhetsgrad på 94 prosent for 2014 mot 92
prosent i 2013. Kredinor har som mål å øke
friskhetsgraden til 95 prosent. Bedriften har stort
fokus på oppfølging av sykemeldte og det jobbes
kontinuerlig med tiltak og informasjonsarbeid.
Kredinor har et etablert bedriftsidrettslag, Kredinor
GO, som tilrettelegger for fysisk aktivitet og miljøtiltak i virksomheten.

Samarbeidet mellom ledelse og ansatte og de
ansattes representanter fungerer godt, både i det
daglige arbeid og gjennom Tillitsmannsutvalget
(TU) og i Arbeidsmiljøutvalget (AMU). De ansatte
har tre representanter i styret. Styret takker medarbeiderne for vel gjennomført innsats i 2014.

Ytre miljø
Foretakene i konsernet forurenser ikke det ytre
miljøet. All virksomhet er i leide lokaler. IT-utstyr
som ikke lenger brukes leveres til destruksjonsselskap. Kontorlokalene i Oslo er energi- og
miljøvennlige da det er etablert styringsverktøy
for energiforbruk og all søppel kildesorteres.
Kredinor har blitt sertifisert som Miljøfyrtårn i
Oslo, Fredrikstad, Sandefjord og Kristiansand.
Konsernet har til hensikt å bli sertifisert ved alle
kontorene i løpet av 2015.

Risikostyring
Kredinor gjennomfører omfattende risikovurdering hvert kvartal. Compliance Officer har etablert
systematikk hvor alle avdelinger er engasjert i
arbeidet med risikoidentifisering og beskrivelse
av tiltak som skal igangsettes for å lukke
eventuell risiko.

Finansiell risiko

Utsiktene for 2015
Kredinor fusjonerer med Kreditorforeningen Vest
fra 01.01.2015 og skaper seg en sterkere
posisjon på Vestlandet. Selskapet gjennomfører
en omorganisering fra samme dato hvor man
omorganiserer fra divisjonsstruktur til regionstruktur. Virksomheten er etablert med totalt
11 lokasjoner i hele landet fordelt på regionene
SørØst, NordVest og Oslo. Organiseringen
støtter tydelig opp om strategien som er etablert
for de neste årene, med fokus på vekst og
utvikling i hele landet. Kredinor skal ta en aktiv
rolle i nærmiljøet der hvor selskapet er etablert og
vil spesielt satse på kurs – og seminarvirksomhet.
Gjennom 2014 har Kredinor etablert seg tydelig i
markedet for Telekom og vokser også ytterligere
innenfor de andre nevnte bransjene. Internt i
virksomheten fokuseres det på profesjonalisering
og struktur i alle ledd for å sikre helhetlig og god
virksomhetssstyring. Det er etablert et system for
risiko – og avvikshåndtering i organisasjonen og
det pågår et prosjekt for å få på plass et
forbedret verktøy for styringsinformasjon.
Styret anser at Kredinor SA har gode forutsetninger for videreføring av en solid posisjon i
bransjen.

Konsernet er ikke finansielt eksponert for risikoer
utover rentenivået for bankinnskudd.

Oslo, den 19. mars 2015

Baard Sig. Bratsberg, styreleder

Bjørn Olafsson, styremedlem

Ingebjørg Brown, nestleder

Ingun Lillebo Johnsen, styremedlem

Per Kristian Haug, styremedlem

Heidi Hagen Stensrud, styremedlem

John Glærum-Gaupseth, styremedlem

Elisabeth A E Selvik, styremedlem

Synnøve Roald, styremedlem
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Tor Berntsen, administrerende direktør
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resultatregnskap
Morselskapet
2014

Konsernet
2013

Note

2014

2013

447 500 825
43 790 724
491 291 549

414 335 496
46 845 173
461 180 670

265
168
38
472

232
159
45
437

			DRIFTSINNTEKTER

447 500 825
38 967 255
486 468 080

385 095 226
38 323 080
423 418 306

265
167
38
470

220
144
38
403

Inkassotjenester		
Øvrige tjenester		
Sum driftsinntekter

12

			DRIFTSKOSTNADER			

304
072
556
933

898
282
319
499

15 534 581

753
723
347
824

897
304
355
556

19 593 751

Lønnskostnader m.m.
Andre driftskostnader		
Avskrivning på driftsmidler og imm. eiendeler
Sum driftskostnader		

10,13
1,2

Driftsresultat		

304
791
556
652

898
575
319
792

18 638 757

074
888
060
023

673
039
383
095

24 157 575

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER			

6 046
117
98
47
6 019

987
810
131
096
570

3 498
140
51
18
3 568

149
785
753
859
322

21 554 151

23 162 073

8 974 309

7 724 985

12 579 842

15 437 088

12 579 842
12 579 842

15 437 088
15 437 088

Annen renteinntekt		
Annen finansinntekt		
Annen rentekostnad		
Annen finanskostnad		
Resultat av finansposter		

5 618
117
285
854
4 596

Ordinært resultat før skattekostnad		
Skattekostnad på ordinært resultat
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Årsresultat		

377
810
199
754
234

4 262
140
1 467
1 008
1 927

138
785
242
178
502

23 234 991

26 085 077

9 389 955

10 383 757

13 845 036

15 701 320

13 845 036
13 845 036

15 701 320
15 701 320

			OVERFØRINGER			
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Overført til annen egenkapital
Sum overført		

9

24

balanse 31. desember
Morselskapet
2014

Konsernet
2013

Note

2014

2013

11
1

3 597 043
51 317 890
54 914 933

927 343
60 524 411
61 451 754

2
2

5 844 630
61 232 362
67 076 992

5 996 394
64 896 608
70 893 002

5
6
3

380 000
0
0
380 000

380 000
0
0
380 000

122 371 925

132 724 756

60 580
161
21 588
59 722
142 052

61
1
25
49
138

			ANLEGGSMIDLER			

3 597 043
51 317 890
54 914 933

927 343
9 009 892
9 937 235

5 844 630
61 232 362
67 076 992

5 996 394
64 842 128
70 838 522

Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel
Goodwill/kundeavtaler
Sum immaterielle eiendeler		
VARIGE DRIFTSMIDLER			

Fritidseiendommer
Systemutvikling,kontormaskiner,inventar, biler o.l
Sum varige driftsmidler		
FINANSIELLE DRIFTSMIDLER			

380
26 728
43 475
70 584

000
401
900
301

192 576 226

380
132
113 303
113 816

000
284
980
264

194 592 021

Obligasjoner og andre fordringer
Lån til foretak i samme konsern
Investeringer i datterselskap og andre selskap
Sum finansielle driftsmidler		
Sum anleggsmidler		
			OMLØPSMIDLER			
			Fordringer			

60 580
161
20 994
6 516
88 252

238
366
083
513
200

56 504
134
18 088
6 195
80 922

115
938
271
640
964

Opptjente, ikke fakturerte inkassoinntekter
Utlegg		
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer		

4
5
5,6

238
366
112
412
128

433
948
378
828
589

461
465
648
504
078

			INVESTERINGER			

297 534
297534

0
0

Markedsbaserte aksjer
Sum investeringer		

7

297 534
297 534

0
0									

251 522 250

191 545 613

Bankinnskudd og kontanter

8

274 565 040

246 777 408

340 071 984

272 468 577

Sum omløpsmidler		

416 914 702

385 366 485

532 648 210

467 060 598

Sum eiendeler		

539 286 627

518 091 241
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balanse 31. desember
Morselskapet

Konsernet

2014

2013

Note

345 881 191
345 881 191

EGENKAPITAL OG GJELD
			Egenkapital
Opptjent egenkapital
335 558 741
Annen egenkapital
335 558 741
Sum opptjent egenkapital		

345 881 191

335 558 741

9

Sum egenkapital		

2014

2013

350 805 326
350 805 326

336 885 026
336 885 026

350 805 326

336 885 026

0
7 428 598
7 428 598

327 455
4 765 012
5 092 467

			Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			

0
481 674
481 674

7 428 598
7 428 598

Utsatt skatt
Pensjonsforpliktelser
Sum forpliktelser		

11
10

Kortsiktig gjeld			

42
37
11
21
65

741
631
718
875
273

317
120
200
341
001

38
23
5
19
43

524
439
347
692
916

787
139
690
572
555

Mottatt, ikke opptjente inkassoinntekter
Leverandørgjeld		
Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter		
Annen kortsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner		
Gjeld til konsernselskap

4
12

6

42
38
12
22
65

741
560
133
342
273

317
865
846
906
768
0
0

38
26
7
21
48
33

533
499
912
337
831
000

282
640
120
526
180
000
0

99 441

99 441

179 338 421

131 020 184

Sum kortsiktig gjeld		

181 052 704

176 113 749

179 338 421

131 020 184

Sum gjeld		

181 052 704

176 113 749

532 648 210

467 060 598

Sum egenkapital og gjeld		

539 286 627

518 091 241

Oslo, den 19. mars 2015

Baard Sig. Bratsberg, styreleder

Bjørn Olafsson, styremedlem

Ingebjørg Brown, nestleder

Ingun Lillebo Johnsen, styremedlem

Per Kristian Haug, styremedlem

Heidi Hagen Stensrud, styremedlem

John Glærum-Gaupseth, styremedlem

Elisabeth A E Selvik, styremedlem

Synnøve Roald, styremedlem
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Tor Berntsen, administrerende direktør

kontantstrømoppstilling
Morselskapet
2014
21
-5
38
-2
14
2
23
91

554
601
556
906
192
366
076
237

Konsernet
2013
23
-1
38
-3
-3
9
15
77

162
950
347
955
115
200
484
172

Note
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad		
Periodens betalte skatt		
Ordinære avskrivninger		
Endring kundefordringer		
Endring leverandørgjeld		
Forskjell kostnadsført pensjon - betalte premier o.l.		
Endring i andre tidsavgrensningsposter		
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		

2014
23
-5
38
3
12
2
12
86

235
688
556
791
061
366
298
619

2013
26
-3
45
-1
-1
9
28
102

085
083
060
364
709
200
799
988

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter			

-25 534
-297		
-25 831

-16 542
-16 542

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler		
Endring i finansielle investeringer
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		

132
-26 728		
-26 596

6 991

38 810

67 621

191 546
21 166
251 522

117 880
6 044
191 546

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 1.1.		
Kontantekvivalenter tilført fra innfusjonerte selskap
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12

232 905
18 617
251 522

175 137
16 409
191 546

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter
Ikke bundne bankinnskudd og kontanter		
Bundne bankinnskudd		
Sum		

6 991

Innbetaling av konsernbidrag				
Nedbetaling gjeld til /Opptak av lån fra kredittinstitusjoner
Utbetaling av lån til datterselskap
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter		
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-25 534
-297
-25 831

-16 542
-16 542

-33 000

-4 432

-33 000

-4 432

27 788

82 014

246 777

164 763

274 565

246 777

255 948
18 617
274 565

230 368
16 409
246 777
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noter
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk, forskrift om årsregnskap m.v for inkassovirksomhet og forskrift for
årsregnskap i bank - og finansieringsselskaper. Det er foretatt enkelte mindre
justeringer i grupperingen av poster i regnskapet i forhold til tidligere år.
Bruk av estimater
Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med regnskapsloven krever bruk av
estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at
ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene.
Aksjer i datterselskap
Datterselskaper er selskaper der morselskapet har kontroll, og dermed
bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi,
normalt ved å eie mer enn halvparten av den stemmeberettigede kapitalen.
Følgende selskaper inngår i konsernet 31.12.:
Mor- og datterselskaper
Eierandel
Kredinor SA
Kredinor Finans AS
100 %
Emendo Kapital AS
100%

Virksomhet
Finansiering
Uten aktivitet

Det heleide datterselskapet Sopran AS er fra og med 1.1. 2014 fusjonert
med Kredinor SA.
Konsolideringsprinsipper
Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontrollen er overført til
konsernet (oppkjøpstidspunktet).
I konsernregnskapet erstattes posten aksjer i datterselskap med datterselskapets eiendeler og gjeld. Konsernregnskapet utarbeides som om
konsernet var én økonomisk enhet. Transaksjoner, urealisert fortjeneste og
mellomværende mellom selskapene i konsernet elimineres.
Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på
morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare
eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til
virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som
kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill.
Goodwill behandles som en residual og balanseføres med den andelen som
er observert i oppkjøpstransaksjonen. Merverdier i konsernregnskapet
avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid.
Driftsinntekter
Inntektsføring av salærer, provisjoner mv skjer ved fordeling av innbetalinger
på sak. Størrelsen på disse avhenger av beløpets størrelse og løsningstid.
Inntekter av finansieringsvirksomheten opptjenes ved finansiering av
fordringen og periodiseres etterhvert som renteinntekter påløper.
Øvrige tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

KR EDI N O R Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler.
Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler.
Fordringer for øvrig klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års
avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke
som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.
Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpesummen for eiendelen, med
fradrag for bonuser, rabatter og lignende, og med tillegg for kjøpsutgifter
(frakt, toll, offentlige avgifter som ikke refunderes og eventuelle andre direkte
kjøpsutgifter).
Immaterielle eiendeler og goodwill
Goodwill har oppstått i forbindelse med erverv av datterselskap. Goodwill
avskrives over forventet levetid.
Systemutvikling
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig
økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel
og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter
løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid. Det
er kun innkjøpte kostnader som er gjenstad for aktivering.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over
driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Vedlikehold av driftsmidler
kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger og forbedringer
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.
Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten
anses som finansiell.
Andre langsiktige aksjeinvesteringer
Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre aksjer mv.
Utdelinger regnskapsføres i utgangspunktet som finansinntekt, når utdelingen er vedtatt. Hvis utdelingene vesentlig overstiger andel av opptjent
egenkapital etter kjøpet, føres det overskytende til reduksjon av kostprisen.
Nedskrivning av anleggsmidler
Ved indikasjon om at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn
virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå
av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført
verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved
fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og
gjenvinnbart beløp.
Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres
hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede.
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Inkassosaker i arbeid /forskuddsbetalte inntekter
Inkassosaker i arbeid er beregnet i henhold til Forskrift om årsregnskap m.m.
for inkassovirksomhet, fastsatt 28.05.99.
Inkassosaker under utførelse vurderes i samsvar med løpende avregningsmetode, uten fortjeneste.
Beregningen er foretatt ut fra direkte produksjonskostnader for saker under
arbeid pr. 31.12. justert for fullføringsgrad og erfaringsmessig løsningsgrad.
Fordringer
Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell vurdering av
fordringene og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrige påregnelige tap.
Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til
det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av
forventede framtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke neddiskontering
når effekten av neddiskontering er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til
tap vurderes på samme måte som for kundefordringer.

Verdsettelse av utlån
Utlån balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Dersom det
foreligger objektive bevis på at utlån har vært gjenstand for verdifall
beregnes det nedskrivning. Selskapet foretar en gruppevis objektiv vurdering
av fordringene. Fordringer som overføres til langtidsovervåkning bokføres
som realiserte tap. Innbetalinger inngått på tidligere avskrevne fordringer blir
regnskapsført som innkommet på tidligere nedskrevet tap.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare
skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de
midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til
fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme
periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes
med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan
balanseføres oppføres netto i balansen.
Skattereduksjon ved avgitt konsernbidrag, og skatt på mottatt konsernbidrag som føres som reduksjon av balanseført beløp på investering i
datterselskap, føres direkte mot skatt i balansen (mot betalbar skatt hvis
konsernbidraget har virkning på betalbar skatt, og mot utsatt skatt hvis
konsernbidraget har virkning på utsatt skatt). Utsatt skatt både i selskapsregnskapet og i konsernregnskapet regnskapsføres til nominelt beløp.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre
kortsiktige likvide plasseringer, som umiddelbart og med uvesentlig
kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende
løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

Klientmidler
I henhold til forskriften om årsregnskap i inkassoforetak er klientmidler og
klientansvar for inkasso- og advokatvirksomheten ikke medtatt i balansen.
Gjeld
Gjeld, med unntak for enkelte avsetninger for forpliktelser, balanseføres til
nominelt gjeldsbeløp.
Pensjonskostnader - og forpliktelser
Regnskapsføringen av pensjonskostnader skjer i samsvar med regnskapsstandarden om pensjonskostnader. Konsernets ansatte som er omfattet av
tariffavtale inngår i finansnæringens AFP-ordning.
Innskuddsplaner
Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til et forsikringsselskap.
Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddene er
betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad. Eventuelle forskuddsbetalte innskudd balanseføres som eiendel (pensjonsmidler) i den
grad innskuddet kan refunderes eller redusere framtidige innbetalinger.
Ytelsesplaner
Kredinor SA besluttet i 2013 en overgang til innskuddspensjon.
Datterselskapet Sopran AS, er innfusjonert i Kredinor SA fra 1.1.2014.
Pensjonsordningen er lukket.
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NOTE 1 IMMATERIELLE EIENDELER OG GOODWILL
Morselskap				Goodwill/kundeavtaler
Anskaffelseskost 01.01.				
15 264 297
Tilgang
0
Tilgang fusjon datterselskap				
62 905 000
Avgang
0
Anskaffelseskost 31.12.				
78 169 297
Akkumulerte avskrivninger 31.12.				
26 851 407
Balanseført verdi 31.12.				
51 317 890
Årets avskrivninger				

9 040 000

Forventet økonomisk levetid				
Avskrivningsplan

5 - 10 år
Lineær

Datterselskapet Sopran AS er i 2014 fusjonert med morselskapet Kredinor SA og konsernregnskapets regnskapsførte verdier er videreført ved fusjonen.
Goodwill /kundeavtaler fra kjøpet av Sopran er vurdert til å ha en levetid på 10 år. 						
Ervervet goodwill har oppstått i forbindelse med kjøp av Emendo Kapital i 2011.						
Konsernet				Goodwill/kundeavtaler
Anskaffelseskost 01.01.				
78 169 297
Tilgang
0
Avgang
0
Anskaffelseskost 31.12.				
78 169 297
Akkumulerte avskrivninger 31.12.				
26 851 407
Balanseført verdi 31.12.				
51 317 890
Årets avskrivninger				

9 040 000

Forventet økonomisk levetid				
Avskrivningsplan

5 - 10 år
Lineær

Datterselskapet Sopran AS er i 2014 fusjonert med morselskapet Kredinor SA og konsernregnskapets regnskapsførte verdier er videreført ved fusjonen.
Goodwill /kundeavtaler fra kjøpet av Sopran er vurdert til å ha en levetid på 10 år. 						
Ervervet goodwill har oppstått i forbindelse med kjøp av Emendo Kapital i 2011.						
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NOTE 2 VARIGE DRIFTSMIDLER

Morselskapet		
Anskaffelseskost 01.01. *)		
Tilgang
Tilgang fusjon datterselskap			
Avgang *)		
Anskaffelseskost 31.12.		
Akkumulerte avskrivninger 31.12. *)		
Balanseført verdi 31.12.		

Fritidseiendommer
7 159 064
0

Årets avskrivninger		
Forventet økonomisk levetid		
Avskrivningsplan
Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler							
Driftsmiddel
Leie av lokaler		

Konsernet
Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.
Akkumulerte avskrivninger 31.12.
Balanseført verdi 31.12.
Årets avskrivninger
Forventet økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Leieperiode

Systemutvikling,
kontormaskiner
inventar, biler o.l
270 705 907
25 533 787
34 000

Sum
277 864 971
25 533 787
34 000
0
303 432 758
236 355 766
67 076 992

0		
7 159 064
1 314 434
5 844 630

296 273 694
235 041 332
61 232 362

151 764
50 år
Lineær

29 364 555
3-5år
Lineær

29 516 319

Goodwill
78 649 297

Årlig leie		
22 431 000		

Fritidseiendommer
7 159 064
0
0			
7 159 064
1 314 434
5 844 630

Systemutvikling,
kontormaskiner
inventar, biler o.l
274 069 993
25 533 787
299 603 780
238 371 418
61 232 362

78 649 297
27 331 407
51 317 890

Sum
359 878 354
25 533 787
0
385 412 141
267 017 259
118 394 882

151 764

29 364 555

9 040 000

38 556 319

50 år
Lineær

3-5år
Lineær

5-10 år
Lineær

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler							
Driftsmiddel		
Leie av lokaler

Årlig leie		
22 431 000		

NOTE 3 DATTERSELSKAP OG ANDRE LANGSIKTIGE INVESTERINGER
Morselskapet
Investeringene i datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet regnskapsføres etter kostmetoden.
Datterselskap
Forretnings-kontor
Emendo Kapital AS
Oslo
Kredinor Finans AS
Oslo
Balanseført verdi 31.12.					
Andre langsiktige aksjer og andeler
Mor- og konsern
Visjonsbolaget AB					

Eier-/ stemme-andel
100 %
100 %

Egenkapital siste år (100 %)
99 441
48 300 593

Resultat siste år (100 %) Balanseført verdi
0
264 100
1 265 193
43 000 000
43 264 100

211 800

Balanseført verdi 31.12.					

43 475 900
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NOTE 4 OPPTJENTE, IKKE FAKTURERTE INKASSOINNTEKTER			
Morselskapet
2014

Konsernet
2013

60 580 238

56 504 115

42 741 317

38 524 787

Fordringer				
Opptjent ikke fakturerte inkassoinntekter
Inkludert i kortsiktig gjeld				
Mottatt, ikke opptjente inkassoinntekter

2014

2013

60 580 238

61 433 461

42 741 317

38 533 282

NOTE 5 FORDRINGER			
Morselskapet
2014

Konsernet
2013

22 586 449
-1 592 366
20 994 083

19 268 072
-1 179 801
18 088 271

Kundefordringer				
Kundefordringer til pålydende
Avsetning til tap på kundefordringer
Kundefordringer i balansen

2014

2013

23 180 478
-1 592 366
21 588 112

26 558 449
-1 179 801
25 378 648

Morselskapet
2014
380 000
380 000

Konsernet
2013

380 000
380 000

Fordringer med forfall senere enn ett år				
Andre langsiktige fordringer
Sum

2014

2013

380 000
380 000

380 000
380 000

I morselskapet er bedriftsøkonomisk avsetning for tap på fordringer foretatt etter individuell vurdering.							
I datterselskapet Kredinor Finans AS er det foretatt en individuell vurdering av nedskrivning av porteføljene.

NOTE 6 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN MV.
Morselskapet
Datterselskap							
Kredinor Finans AS
Sopran AS			
Sum

Fordringer med forfall senere enn ett år		
2014
2013
26 728 401

132 284

26 728 401

132 284

Andre kortsiktige fordringer
2014
2013			
602 167
0
602 167

0
1 753 000
1 753 000

Fordringen på datterselskapet Kredinor Finans AS er løpende og kan sies opp med 3 mnd. varsel. Lånet renteberegnes i tråd med
normal innskuddsrente i norsk bank. Det er ikke stillet sikkerhet for lånet.							

Datterselskap							
Emendo Kapital AS			
Sum
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2014

Annen kortsiktig gjeld
2013			

99 441
99 441

99 441
99 441

NOTE 7 MARKEDSBASERTE INVESTERINGER
Kredinor har inngått avtale om innskuddsbasert pensjonsordning med administrerende direktør. 					
For å sikre Kredinor likviditet til å møte de forpliktelser som følger av avtalen er det inngått avtale om kjøp av andeler
i aksjefond, jfr note 10.					
Fond
DNB Aktiv 50

Antall andeler
1223,8036

Kurs
243,1221

Anskaffelseskost
280 614

Markedsverdi
297 534

Bokført verdi 31.12.14
297 534

NOTE 8 BUNDNE BANKINNSKUDD
Morselskapet
2014
9 800 230
8 815 658
18 615 888

Konsernet
2013

9 177 001
7 232 237
16 409 238

Bundne bankinnskudd				
Depositum husleie
Skattetrekksmidler
SUM

2014

2013

9 800 230
8 815 658
18 615 888

9 177 001
7 232 237
16 409 238

Klientmidler
Klientmidler og tilhørende klientansvar for inkassovirksomheten er ikke medtatt i balansen. Dette utgjør kr 41.054.120.							
Klientmidler og tilhørende klientansvar for advokatvirksomheten er ihh til advokatforskriften § 3a-3 presentert netto i balansen som bankinnskudd.
Innestående bank utgjør kr 1.152.479 og tilhørende klientansvar utgjør kr. 1.152.479.

NOTE 9 SKATTER

Morselskapet
Årets endring i egenkapital							
Egenkapital 01.01.				
Årets resultat				
Andre endringer ført direkte mot egenkapitalen				
Egenkapital 31.12.				

335
12
-2
345

Konsernet							
Årets endring i egenkapital				
Egenkapital 01.01.				
Årets resultat				
Andre endringer ført direkte mot egenkapitalen				
Egenkapital 31.12.				

Sum
336 885 026
13 845 036
75 264
350 805 326
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558
579
257
881

742
841
391
192
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NOTE 10 PENSJONER
Selskapet og konsernet har pensjonsordninger som omfatter i alt 17 personer i selskapet og 17 personer i konsernet. 							
Selskapet har også en avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Den nye AFP-ordningen, som gjelder fra og med 1. januar 2011, er å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig informasjon slik at konsernet kan
regnskapsføre sin proporsjonale andel av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Selskapets forpliktelser er dermed ikke
balanseført som gjeld. Selskapets og konsernets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.							
Nåværende daglig leder har en supplerende pensjonsordning for lønn utover 12G. Forpliktelsen knyttet til den innskuddsbaserte ordningen skal finansieres av
årlige innbetalinger frem til tidspunkt for pensjonering til en pensjonsspareordning i bank. Den driftsbaserte innskuddspensjonen utbetales fra pensjonsalder og
over en periode på 10 år hvis ikke annet blir avtalt.							
Tidligere daglig leder, nåværende styreformann har en pensjonsordning som gir rett til definerte fremtidige ytelser, som i hovedsak bestemmes av antall
opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Avtalen er sikret ved inngåelse av avtaler om kollektiv
pensjonsordning i forsikringsselskap. 							
Netto pensjonskostnad		

Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler
Resultatførte planavvik/estimatendringer
Avsetning for underdekning i tidligere AFP-ordning
Medlemsinnskudd
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonskostnad

Sikret
220 000
612 000
-544 000
381 000
0
-59 000
31 000
641 000

Morselskapet		
2014
Usikret
1 479 261
30 000
0
0
0
0
166 663
1 675 924

Sikret
17 872 000
0
17 872 000
13 491 000
0
658 000
5 039 000

Morselskapet		
2014
Usikret
2 108 172
0
2 108 172
0
66 109
215 317
2 389 598

Sikret
17 872 000
0
17 872 000
13 491 000
0
658 000
5 039 000

Konsernet		
2014
Usikret
2 108 172
0		
2 108 172
0
66 109
215 317
2 389 598

Netto pensjonsforpliktelse i morselskapet		

Opptjente pensjonsforpliktelser 31.12.
Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering
Beregnet brutto pensjonsforpliktelse 31.12.
Pensjonsmidler (til markedsverdi) 31.12.
Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendringer
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelse
Netto pensjonsforpliktelse i konsernet		

Opptjente pensjonsforpliktelser 31.12.
Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering
Beregnet brutto pensjonsforpliktelse 31.12.
Pensjonsmidler (til markedsverdi) 31.12.
Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendringer
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelse
Økonomiske forutsetninger			
Diskonteringsrente			
Forventet lønnsregulering/pensjonsøkning/G-regulering			
Forventet avkastning på pensjonsmidler			
Forventet uttaksprosent AFP-ordningen			
Forventet årlig avgang			

Konsernet
2014
Sikret
220 000
612 000
-544 000
381 000
0
-59 000
31 000
641 000

Usikret
1 479 261
30 000
0
0
0
0
166 663
1 675 924

Sikret
0
0
0
0
0
0
0

Morselskapet
2013
Usikret
364 211
0
364 211
0
-66 109
51 354
481 674

16 475 000
13 561 000
1 420 692
-51 354
4 283 338

Konsernet
2013
Usikret
364 211
0
364 211
0
-66 109
51 354
481 674

2014
2,30 %
2,75%/2,5%
3,20 %
100,00 %
0,00 %

2013
4,10 %
3,75 %
4,40 %
100,00 %
0,00 %

Sikret
16 475 000

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.							
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NOTE 11 SKATT
Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar
skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt), endring i netto utsatt skatt og skatt av formue. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av
ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget.
Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel
Morselskapet
2014
2013
Midlertidige forskjeller				
-5 056 008
-9 378 645
Varige driftsmidler
6 273 730
7 842 163
Gevinst & Tapskonto
-959 508
-1 179 801
Fordringer
-11 950 000
-1 200 000
Andre regnskapsmessige forskjeller
-1 630 598
481 674
Pensjonsforpliktelser
-13 322 384
-3 434 609
Netto midlertidige forskjeller
0
0
Forskjeller som ikke utlignes
-13 322 384
-3 434 609
Grunnlag for utsatt skatt

Konsernet
2014
-5
6
-1
-11
-1
-13

056
273
239
956
630
608
286
-13 322

008
730
508
377
598
761
377
384

2013
-9 505
7 842
-1 179
-1 208
1 996
-2 055
-166
-2 221

494
163
801
496
336
292
515
807

-3 597 044

-927 343

Utsatt skattefordel

-3 597 044

-599 888

-3 597 044
-3 597 044

-927 343
-927 343

Utsatt skatt		
Utsatt skattefordel
Netto utsatt skattefordel

-3 597 044
-3 597 044

327 455
-927 343
-599 888

Tall pr 1.1.2014 inkluderer datterselskapet Sopran AS, som ble innfusjonert med Kredinor SA fra dette tidspunktet.							
Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt							
Morselskapet
2014
2013
Grunnlag for betalbar skatt				
21 554 150
23 162 072
Resultat før skattekostnad
8 043 102
1 099 966
Permanente forskjeller
29 597 252
24 262 038
Grunnlag for skattekostnad på årets resultat
10 303 744
-8 367 669
Endring i midlertidige forskjeller
39 900 996
15 894 369
Gr.lag for bet.bar skatt

Konsernet
2014
23
8
31
10
41

234
041
276
164
440

991
233
224
201
425

Morselskapet
2014

26
1
27
-2
25

085
099
185
132
053

077
966
043
014
029

Konsernet
2013

2014

269
932
264
465
156
309

4 450 423
897 267
0
5 347 690
2 377 296
7 724 986

Fordeling av skattekostnaden				
Betalbar skatt (27 % / 28% av grunnlag )				
for betalbar skatt i resultatregnskapet)
Betalbar formueskatt
For lite avsatt i fjor
Sum betalbar skatt
Endring Utsatt skatt/skattefordel
Skattekostnad

10 773 269
944 932
11 718 200

4 450 423
897 267
5 347 690

Betalbar skatt i balansen				
Betalbar inntektsskatt
Betalbar formuesskatt
Betalbar skatt i balansen

10 773
944
253
11 971
-2 997
8 974

2013

35

11 188
944
253
12 387
-2 997
9 389

915
932
264
111
156
955

11 188 915
944 932
12 133 846

2013

7 014
897
-172
7 739
2 644
10 383

848
267
920
195
557
752

7 014 853
897 267
7 912 120
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NOTE 12 DRIFTSINNTEKTER
Morselskapet
2014
447 500 825
38 967 255
486 468 080

Konsernet

2013
385 095 226
38 223 080
423 318 306

2014
447 500 825
43 790 724
491 291 549

Inkassoinntekter
Andre inntekter
Sum

2013
414 335 496
46 845 174
461 180 670

Konsernet virksomhet utenfor Norge er ubetydelig, og det presenteres derfor ikke geografisk segmentinformasjon.							

NOTE 13 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM.
Morselskapet
201
26
17
20
265

2014
328 461
115 648
624 030
236 759
304 898

160
23
21
15
220

Konsernet

2013
003 080
719 681
414 125
617 011
753 897

352

318

Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

201
26
17
20
265

Sysselsatte årsverk i regnskapsåret har vært

Morselskap						
Ytelser til ledende personer		Daglig leder
Lønn			2 364 690
Pensjonsutgifter ( jfr note 10).		
297 534

Styret
1 037 000		
0		

2014
328 461
115 648
624 030
236 759
304 898

169
25
22
15
232

2013
164 080
104 681
004 575
801 337
074 673

352

337

Styreformann (tidl daglig
leder, ansatt p.t)
Kontrollkomite
766 676
128 000
114 109		0

Bonusordning							
Resultatbonus utbetales til alle ansatte i Kredinor i henhold til faktisk årsverksandel gjennom året.							
Resultatbonus påvirkes ikke av fravær eller lønnet permisjon. Grunnlaget til resultatbonusen er 25 prosent av av driftsresultatet, dersom driftsresultatet er
større enn 5 prosent av driftsinntektene.							
Det ble avsatt 14,9 mill. kroner til bonusutbetaling for 2014.							
Konsern
Kostnadsført godtgjørelse til revisor
Lovpålagt revisjon (inkl. teknisk bistand med årsregnskap)
Andre attestasjonstjenester			
Skatterådgivning (inkl. teknisk bistand med ligningspapirer)
Annen bistand
Sum				

Morselskap
320 000
165 000
0
494 496
979 496

NOTE 14 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER							
Ytelser til ledende ansatte er omtalt i note 13, og mellomværende med konsernselskaper er omtalt i note 6.							

NOTE 15 SIKKERHETSSTILLELSER/GARANTIANSVAR							
Morselskap 							
Kredinor SA har stillet sikkerhetsstillelse som utgjør 1/40 av klientansvaret, jfr forskrift av inkassolovens § 3-2 til §3-4.							
Det er stillet selvskyldnerkausjon overfor en kunde med inntil 7 mill kr.
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Konsern
325 000
195 000
602 731
1 122 731

NOTE 16 FINANSIELL RISIKO VEDRØRENDE FINANSIERINGSVIRKSOMHETEN				
Konsern
Kreditt og markedsrisiko
Med kredittrisiko mener vi risiko for at kunden ikke kan overholde sin forpliktelse til å betale. Selskapet vurderer risikoen for tap i nåværende portefølje som
normal. Dette skyldes iverksatte kredittvurderingsrutiner i forbindelse med løpende engasjementer, motregningsadgang ved manglende betaling samt god
spredning på fordringene. Maksimal kredittrisiko er lik brutto utlån på til sammen kr 44 106 502.
Renterisiko. All utlåning skjer til variabel rente. Renter er basert på NIBOR med beregning fra dag til dag, med 3 måneders rentebinding. Likviditetsoverskudd
er plassert i bankinnskudd. Renterisiko knyttet til selskapets utlån vurderes derfor som normal. Selskapet er finansiert ved utlån fra morselskapet til samme
forrentning som innlånsrente i norske banker. Renterisiko knyttet til selskapets finansiering vurderes derfor som normal.
Operasjonell risiko. Operasjonell risiko forebygges og reguleres gjennom å dokumentere interne prosesser. Disse følges opp gjennom løpende risikovurderinger.

NOTE 17 KAPITALDEKNING VEDRØRENDE FINANSIERINGSVIRKSOMHETEN
Konsern					
Kapitaldekningen per 31.12. er beregnet på følgende måte:		
Kjernekapital:
Innbetalt aksjekapital		
Overkurs		
Annen egenkapital		
Kjernekapital		
Sum ansvarlig kapital		

2014
43
1
4
48
48

Kapitaldekning

000
031
269
300
300

000
000
593
593
593

2013
43
1
3
47
47

000
031
004
035
035

000
000
400
400
400

Tall i tusen		

Netto ansvarlig kapital

48 300		

Kapitaldekningen er beregnet på følgende måte:		
Beregningsgrunnlag
46 684
6 661
4 883
58 228		

Massemarked
Forfalte engasjementer
Beregningsgrunnlag operasjonell risiko
Sum beregningsgrunnlag
Kapitaldekning

Risikofaktor
75 %
100 %
15 %

Kapitalkrav
2 801
533
732
4 066

82,95 %		

Aktiviteter
Datterselskapet finansierer faktoring overfor 16 oljeforhandlere, sikret ved full regress, samt finansiell faktoring 					
overfor ett parkeringsselskap.					
Kredinor Finans har 7 kjøpte porteføljer av forfalte krav. I tillegg leverer selskapet tjenester knyttet til fordringsadministrasjon.					
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betalingsforholdene
– i Norge og i Kredinor 2014

Totalmarkedet 2014

Kredinor 2014

Antall mottatte inkassosaker rapportert til Finanstilsynet viste en oppgang
på 5,1% sammenlignet med 2013 og endte på litt i overkant av 7 millioner
nye saker. Økningen følger trenden med at stadig flere oppdragsgivere
overlater sakene til sin inkassoleverandør allerede i purreprosessen. Av de
mottatte nye sakene ble nærmere 2,4 millioner saker avsluttet før utsendelse
av betalingsoppfordring. Dette utgjør om lag 33,8% av totalt mottatte
saker. Av mottatte nye saker i 2014 ble det sendt betalingsoppfordring til
4,6 millioner saker. Dette er en vekst på 3,8% fra 2013.

Antall mottatte inkassosaker rapportert til Finanstilsynet fra Kredinor endte
på litt i underkant av 1,3 millioner saker. Brutto mottatte oppdrag til Kredinor
endte på litt i overkant av 2,0 mill, inkludert de 1,3 mill saker som er meldt
til Finanstilsynet. Økningen i mottatte oppdrag og antall saker skyldes at
flere oppdragsgivere overlater sakene sine til Kredinor i purreprosessen.
Av de mottatte nye sakene ble 502 060 saker avsluttet før utsendelse av
betalingsoppfordring. Dette utgjør om lag 39,2% av totalt mottatte saker.
Av mottatte nye saker i 2014 ble det sendt betalingsoppfordring på 778
550 saker. Dette er en økning på 12,2% fra 2013.

Totalmarkedet

Kredinor

Antall inkassosaker i Norge

Antall inkassosaker i Norge
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2013

2014

fordringsmasse til inndriving
– i Norge og i Kredinor 2014
Fordringsmasse flater ut

Fordringsmasse til Kredinor øker

Utestående fordringsmasse for alle selskap som har rapportert til Finanstilsynet var ved utgangen av 2014 på 69,17 milliarder kroner, en økning på
1,3% fra 2013. Dette tyder på at fordringsmassen flater ut.

Kredinor hadde en vekst i fordringsmasse på 17,1% i 2014 sammenlignet
med 2013, og endte på drøyt 7,9 milliarder kroner. Totalt innfordret Kredinor
mer enn 5,4 milliarder på vegne av sine oppdragsgivere i 2014. Gjelden som
Kredinor klarte å inndrive på vegne av sine oppdragsgivere økte med 11,9%.

Totalmarkedet

Kredinor

Fordringsmasse til inndrivning

Fordringsmasse

tall i mrd NOK

tall i mrd NOK
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rettslige skritt
– i Norge 2014

Totalt antall rettslige skritt øker med 7,3%

Utleggsbegjæringer med intet til utlegg utgjør 32 %

Det ble iverksatt 458 052 rettslige skitt i 2014. Dette er en økning på 7,3%
fra 2013 hvor det ble tatt ut 426 849 rettslige skritt. Generelt utgjør rettslige
skritt en lav andel av brutto mottatte inkassosaker. Over 90% av sakene
løses utenrettslig.

Intet til utlegg øker med 7,2% fra 101 390 saker i 2013 til 108 708 saker
i 2014. Sakene hvor det er intet til utlegg avsluttes uten at de blir løst.
Skyldnere i denne gruppen har etter all sannsynlighet en varig svekket
betalingsevne. Dette utgjør 32% av begjæringene.

Rettslige skritt – direkte utlegg øker mest med 9,4%

Der hvor det er verdier å hente inn løses det oftest gjennom utlegg i lønn
(26% av sakene) og utlegg i trygd (15% av sakene). Utlegg i fast eiendom
utgjør 15% og utlegg gjennom borettslag utgjør 3%. Disse områdene for
utlegg utgjør totalt hele 68 % av verdiene som hentes inn.

Sammenlignet med 2013 øker direkte utlegg med 9,4%. Dette representerer
saker som løser seg hovedsakelig gjennom trekk i lønn, trygd eller utlegg i
fast eiendom. Forliksklager øker noe mindre med 6,7%. Konkurser hadde
også en økning i 2014 på ca 5,2% sammenlignet med 2013, men må sees
i sammenheng med at antall nyetablerte foretak er høyt i Norge. Gjeldsordninger hadde en nedgang på – 8,7%. Det var også en nedgang i realiserte
tvangssalg fast eiendom på – 5,8%.
Rettslige skritt
antall
305000
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Utlegg
Trend rettslige skritt viser at intet til utlegg øker – samtidig er det også flere saker som løser seg gjennom utlegg i lønn, trygd, eiendom og motorvogn
antall

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0
Lønn

Intet til utlegg
2011

2013

2012

2014

Trygd

Eiendom

Borettslag

Motorvogn

Bankinnskudd

VPS

Statens
landbr.forvaltn.

NIS/NOR

Aksjer
Verdipapirer

Småbåt

Rettslige begjæringer om tvangssalg av eiendom går tilbake
Flere enn før finner penger til å gjøre opp for seg når det er fare for hus og hjem
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betalingsanmerkninger
– i Norge 2014

Betalingsanmerkninger
– representerer kun 7,3% av inkassosakene

Skyldnerbilde privatpersoner – størst risiko blant de
middelaldrende

Registrerte betalingsanmerkninger viser fortsatt en liten andel av det totale
misligholdet i Norge. Av rundt 7,0 millioner registrerte saker var det 515 775
betalingsanmerkninger som ble registrert som følge av inkassosaker. Dette
utgjør kun 7,3% av det totale antallet saker som kom inn til
inkassoselskapene.

De som pådrar seg betalingsanmerkninger som blir stående etter dagens
regelverk har store betalingsproblemer. Det er særlig de middelaldrende
mellom 40 – 55 år som har høyest gjeld med betalingsanmerkninger. De
unge voksne mellom 20-35 år har betydelig lavere gjeld knyttet til betalingsanmerkninger. Vi ser av fordelingen på nederste graf at langt flere menn er
dårlige betalere enn kvinner.

Andel dårlige betalere med anmerkning per aldersgruppe
sammenliknet med andel aldersgruppen utgjør i befolkningen
Kilde: Experian og SSB
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Betalingsanmerkninger
For å få et reelt bilde av betalingsforholdene tar vi også med de øvrige
kildene for betalingsanmerkninger som Finanstilsynet har i sine totaloversikter.
Dersom vi inkluderer alle kilder som registrerer negative anmerkninger som
f.eks Namsmannen så er totalt antall registrerte anmerkninger på litt i overkant av 1 mill, noe som innebærer at inkassosaker utgjør rundt halvparten

av totalt antall saker med betalingsanmerkninger. I det totale antallet kan
det være noen overlappende, dvs. betalingsanmerkninger som er gitt for
inkasso kan også være gitt av Namsmannen. Ser vi på fordelingen av
betalingsanmerkningene ser vi en økning blant næringsdrivende – mens
private går litt tilbake.

Betalingsanmerkninger alle kilder
antall
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Betalingsanmerkninger næring

Betalingsanmerkninger private
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snitt betalingsanmerkninger
Stor forskjell på gjeld med betalingsanmerkninger
og annen inkassogjeld
De som pådrar seg en betalingsanmerkning har vesentlig høyere gjeld og
betalingsproblemer enn de som får en purring, eller en inkassosak mot seg
som blir løst raskt. Selv om andelen registrerte betalingsanmerkninger i
forhold til inkassovolumet har holdt seg noenlunde stabilt så har gjelden til
de med anmerkninger økt betraktelig. Snittgjelden på en inkassosak var i
2014 på kr 9 517. Snittgjelden til de med betalingsanmerkninger var på

kr 154 422. Alle skyldnergrupper mellom 30 - 59 år med betalingsanmerkninger har i snitt 5 anmerkninger hver. Kredinor har størst andel misligholdt
kapital blant de middelaldrende mellom 40 - 49 år. Disse er også overrepresentert med høy gjeld både i form av antall betalingsanmerkninger og
kapital. Det er derimot størst økning i mislighold blant unge voksne mellom
18 - 29 år. Likevel har ikke disse mer betalingsanmerkninger enn det man
kan forvente etter andelen de utgjør av befolkningen totalt.

Snittbeløp

Snitt anmerkninger per dårlige betaler

NOK

antall
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150000
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120000
40 til 49

90000
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30000
18 til 19

0
Svartelistet gjeld
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Betalingsevne og dekningsmuligheter – gir et polarisert
skyldnerbilde
I følge tall fra Experian har de som pådrar seg betalingsanmerkninger
vesentlig lavere snitt inntekt og formue enn befolkningen for øvrig Dette
representerer en stor utfordring for inkassobransjen. Skyldnere hvor det er
nødvendig med rettslig tvangsfullbyrdelse har svært høy gjeld ofte kombinert
med mange kreditorer og varig nedsatt betalingsevne.

Snitt nettoinntekt

Formue i snitt

Kilde: Experian og SSB

Kilde: Experian og SSB

tall i 1000

tall i 1000
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næringsforholdene
Nyetableringer og konkurser

Kjennetegn på konkurser og opphør

Næringsdrivende med mer enn 5 ansatte i bedriften har en overlevelsesgrad
etter 5 år på hele 61,9%. Aksjeselskap har en overlevelsesgrad på 44%, til
forskjell fra enkeltpersonforetak hvor kun 22,5% overlever. Nyetableringer
i distriktene har en høyere overlevelsesgrad enn den i byene, og er i snitt
på 36%. Oslo har lavest overlevelse på kun 25,7%, men har likevel det
høyeste antall foretak totalt sett.

70 % av alle nyetableringer går konkurs, eller blir avviklet innen 5 år.
Enkeltpersonsforetak er mest utsatt. Utsatte bransjer er bygg & anlegg,
varehandel og bilverksteder. Hele 88 % av de som får betalingsanmerkninger og 63,7 % av de som går konkurs har ikke innlevert regnskap.

Nyetableringer

Konkurser pr mnd
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medlemsfordeler
Som samvirkeforetak har Kredinor medlemmer innenfor
ulike bransjer. De stiller høye krav til nytteverdi og kvalitet i vårt
tjenestespekter. Samvirkemodellen åpner for investeringer i
forretningsutvikling fremfor avkasting til eierne i et tradisjonelt
aksjeselskap. Dette gir en rekke medlemsfordeler:
Fri bruk av WEB-portal for online saksbehandling – Nettkontoret

Kurs og opplæring

Kredinor tilbyr alle sine oppdragsgivere et eget nettsted med WEBbaserte arbeidsverktøy for betalingsoppfølging. Oppdragsgiverne kan
oversende misligholdte fakturaer elektronisk – enten enkeltvis eller på
fil til inkasso hos oss hele døgnet – alle dager, hele året. I tillegg kan de
til enhver tid få oversikt over innbetalinger, utførte inkassotiltak samt
kommunikasjon knyttet til innsigelser vi har registrert på sakene.

Kredinor tilbyr kurs, seminarer og fagsamlinger hvorav de fleste er
kostnadsfrie for medlemmene. Vi tilbyr grunnkurs i inkasso og kredittadministrasjon samt innføring i og praktisk bruk av WEB-portalen Infobank/
Nettkontoret. Vi tilbyr frokostmøter med dagsaktuelle tema, bransjespesifikke fagseminarer og større lederseminarer som Proffseminaret og
Næringslivsdager. Vi arrangerer også bedriftsinterne kurs ved behov.

Tilgang til ferdige moduler for systemintegrasjoner

Rabatterte kredittopplysninger

Vi har utviklet egne moduler for systemintegrasjoner mot de ledende
ERP systmene innen energi, bank, telecom og offentlig sektor. Disse
er tilgjengelige for våre oppdragsgivere.

Kredinor har inngått samarbeidsavtaler med både Experian og Bisnode.
Dette gjør at medlemmene kan få tilgang til rabatterte kredittopplysninger
via nettsidene – integrert i vår WEB portal.

Juridisk bistand – on line

Interne fagdager og workshops

Medlemmene har adgang til omkostningsfri konsultasjon fra en av våre
advokater pr telefon. I tillegg har de muligheten til å henvende seg via
e-post eller vår WEB baserte tjeneste «nettadvokaten» for å få belyst
problemstillinger. Foruten dette har aktive kunder fri tilgang til kundeansvarlig (KAM) og ressursene som sitter med saksbehandling.

Vi tilbyr også interne møter i regi av KAM for å diskutere utfordringer i
porteføljen. Ett eksempel kan være utredning rundt kundelønnsomhet,
kundeutvelgelsesstrategi samt effektiviserings- og gevinstmuligheter
i alle ledd av verdikjeden. Utfallet av dette kan være rene tiltaksplaner
på kort sikt – til langsiktige planer med årskalender og prosjektplaner
bestående av målsettinger, tiltak, milepæler og resultatrapportering.
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Kredinor Oslo

Kredinor Kristiansand

Kredinor Sandefjord

Rådhusgaten 27
Postboks 782 Sentrum
0106 Oslo
Tlf. 22 00 91 00
Fax 22 42 23 71
marked@kredinor.no

Kjøita 18
Postboks 603 Lundsiden
4606 Kristiansand
Telefon: 810 12 230
Faks: 38 60 70 05
kristiansand@kredinor.no

Thor Dahls gate 1
Postboks 314
3201 Sandefjord
Telefon: 33 42 16 66
Faks: 33 42 16 67
sandefjord@kredinor.no

Kredinor Fredrikstad

Kredinor Bergen

Kredinor Trondheim

Kråkerøyveien 2
Postboks 918
1670 Kråkerøy
Tlf. 69 35 46 00
Fax 69 35 46 01
fredrikstad@kredinor.no

Nøstegaten 58
5011 Bergen
Tlf 55 57 33 00
Fax 55 57 33 80
bergen@kredinor.no

Ranheimsveien 10
Postboks 6115 Sluppen
7435 Trondheim
Tlf. 73 95 28 00
Fax 73 95 28 01
trondheim@kredinor.no

Kredinor Skien
Holbergs gate 14
Postboks 280 Sentrum
3701 Skien
Tlf. 35 58 71 11
Fax 35 58 71 10
skien@kredinor.no

Kredinor Hamar
Torggt. 73
Postboks 129
2301 Hamar
Tlf 62 54 14 30
Fax 62 52 88 39
E-post hamar@kredinor.no

Kredinor Stavanger
Kvalebergveien 21
4016 Stavanger
Tlf. 51 90 54 50
Fax 51 90 54 51
stavanger@kredinor.no

Kredinor Kristiansund
Industrivn. 7
6517 Kristiansund N
Tlf. 71 57 04 70
Fax 71 57 04 80
kristiansund@kredinor.no

Kredinor Tromsø
Sjøgata 2
Postboks 1201
9262 Tromsø
Tlf. 77 66 11 22
Fax 77 66 11 23
tromso@kredinor.no

Kundeservice
Tlf. 06900
Hverdager: 08-21
Lørdager: 10-15
Søndager: Stengt
kundeservice@kredinor.no
kredinor.no

