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Overskuddet 
fra virksomheten 

går tilbake til driften for 
nyutvikling av løsninger 

ut fra kundebehov. 

Kredinor er et samvirkeforetak med 2271 medlemmer, som 
også er selskapets kunder og likeverdige eiere. Vi ivaretar 
medlemmenes interesser gjennom ambisjonen om å levere 
markedets beste løsninger innen inkasso og betalingsopp- 
følging. Kredinor er tett på marked og kunder gjennom sine 
kontorer i 11 byer i Norge. Hovedkontoret ligger sentralt i Oslo 
og avdelingskontorene ligger alle i større norske byer.  

Vi samarbeider med et høykompetent nettverk gjennom 21 
samarbeidspartnere internasjonalt, European Collectors 

Association (ECA).

Kredinors medlemmer er små, mellomstore og store 
norske bedrifter. I tillegg har Kredinor mange kunder 
innenfor offentlig sektor. De aller fleste medlemmer er 
aktive brukere av våre tjenester, inkludert deltagelse 

på våre kurs og seminarer. Som medlemseid samvirke-
foretak er Kredinor et selvstendig selskap, og alle  

medlemmer har en lik stemme. Årsmøtet er åpent for alle  
medlemmene. Overskuddet fra Kredinors virksomhet går  
tilbake til driften for utvikling av løsninger ut fra kundenes behov. 

Samvirkeforetakets grunnleggende ideologi om likhet og 
medbestemmelse preger vår kultur. Etikk og integritet ligger 
i bunnen for alt vi gjør og vi vet at dialog og menneskelig 
samhandling gir de beste resultatene. Vi er svært opptatt 
av å videreutvikle virksomheten i takt med de forventninger 
og krav våre kunder stiller til oss. 

Velkommen til samvirkeforetaket Kredinor.

samvirkeforetak
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sterk 
markeds-
posisjon

2015 har for Kredinor vært utfordrende, krevende og 
spennende. Kreditorforeningen Vest ble innfusjonert 
helt i begynnelsen av året og prosessen med full 
implementering har krevd mye av mange, men har 
utvilsomt vært vellykket. To ulike miljøer i Bergen flyttet 
inn under samme tak i flotte lokaler i Nøstegaten. To 
selskaper som begge har eksistert i godt over 100 år 
ble til ett. Resultatet er en stor og kompetansesterk 
Kredinor avdeling i Bergen. Fusjonen førte også til at 
Kredinor nå er i Stavanger hvor Kreditorforeningen Vest 
var lokalisert. Kredinor har nå en svært sterk markeds-
posisjon på Vestlandet med kontorer i byene Bergen, 
Stavanger og Kristiansund. Kredinors organisering i tre 
regioner NordVest, SørØst og Oslo uttrykker også at vi 
er en aktør som har som ambisjon å vokse i alle lands-
deler. Vi har tro på at nærhet til kundene fortsatt er viktig 
for mange, og derfor fastholder vi vår lokale profil. I 2015  
hadde vi kontorer i 11 norske byer fra Kristiansand i sør 
til Tromsø i nord. Vår ambisjon er å være nærmere våre 
kunder enn noen av konkurrentene.

Flere nye aktører har nå gjort sitt inntog i inkassobransjen 
og Kredinor er av den oppfatning at det nå er nødvendig 
med helt klare og tydelige regler for å definere skillet 
mellom egen- og fremmedinkasso. Et økende antall 
virksomheter etablerer nye inkassoselskap med det 
hovedformål å forestå inndriving av eierkonsernets 
utestående og forfalte krav. Vi anser at fremveksten av 
inkassoselskaper ikke er positivt for bransjen eller for 
kvaliteten på de tilbudte tjenester. Fremmedinkasso 
bør, etter vår oppfatning, tilfredsstille krav om at en  
vesentlig del av porteføljen kommer fra fordringshavere 
utenfor fordringshavers juridiske sfære. Det bør til og 
med kanskje være full armlengdes avstand mellom en 
oppdragsgiver og en inkassator for å tilfredsstille 
kravet om fremmed- eller tredjepartsinkasso.

Kredinor har gjennom 2015 fått mange nye kunder 
innenfor ulike markedssegmenter. Samarbeidet med 
PRA Group om kjøp av porteføljer er vi svært godt 
fornøyde med. PRA er en seriøs og god samarbeids- 
partner. Vår oppgave og vårt ansvar som et samvirke-
foretak eid av kundene, er å ligge helt i forkant på  
områder som tjenesteutvikling, integrasjonsløsninger, 
analyse, systemutvikling og kundeoppfølging. Det å 

Tor Berntsen
administrerende direktør

satse i ett så bredt marked som vi gjør, med en  
ambisjon om å være hele næringslivets samarbeids- 
partner, er krevende. Vi har imidlertid økt omsetningen 
betydelig i 2015 og har også et klart forbedret  
økonomisk resultat målt mot 2014. Svært gledelig er 
det å registrere at vår avdeling for fakturaservice har 
doblet volumet fra 4,0 til 8,0 millioner fakturaer i 
2015 og etterspørselen etter faktura- 
og reskontrotjenester er stadig 
økende. Vår profil som et 
medlemseid samvirkeforetak 
med 2271 medlemmer til- 
sier at opplæring, kursing, 
rådgiving og utvikling til 
beste for alle våre kunder 
skal ha høyeste prioritet. 
Vi skal tilby service,  
oppfølging, veiledning, 
profesjonalitet, integritet og  
løsninger som gjør at vi er et 
naturlig førstevalg for store og 
små virksomheter over hele 
Norge. Vi skal fortsatt stå på for at 
næringslivet gjennom lovgivning, myndighets- 
utøvelse og reguleringer får beholde alle rettigheter 
som er nødvendig for at en effektiv innfordring av 
forfalte pengekrav skal skje. Vi tilstreber sunne øko- 
nomiske forhold i næringslivet og i samfunnet, 
og det søker vi også å gi uttrykk for på ulike  
arenaer hvor vi er representert. 

Vi er også stolte over at vi er i ferd med å få en 
tydeligere stemme i medier enn i tidligere år. Dagens 
Næringsliv, VG, E24, P4, Dine Penger og en rekke 
lokale medier rundt omkring i Norge har gjengitt våre 
tall, analyser, oppfatninger og uttalelser. Inkasso-
bransjen har posisjonert seg sterkere enn tidligere 
gjennom å gå inn i hovedorganisasjonen Virke i 
2015. Vi i Kredinor har store forhåpninger til at Virke 
Inkasso vil evne å få opinionen til i større grad å 
forstå inkassobransjens betydning som samfunns- 
aktør på en bred og god måte. Styreleder i Virke 
Inkasso er advokat Baard Sig. Bratsberg, Kredinors 
styreleder. Advokat Børre Sig. Bratsberg, Juridisk 
direktør i Kredinor, er medlem av lovutvalget i Virke 
Inkasso. Kredinor er medlem av European Collectors 

Association (ECA) som har medlemmer fra 21 ulike 
europeiske land. Kredinor sender løpende oppdrag 
til og mottar oppdrag fra medlemmer i ECA. Vi har 
en sentral rolle i organisasjonen. Undertegnede er 
styreleder i ECA.

Utsikter for 2016
2016 vil også bli et svært aktivt år for Kredinor. 

Vi vil avholde en rekke kurs, seminarer, 
fagsamlinger og frokostmøter rundt 

omkring i byer vi er lokalisert. Vi 
inviterer til frokostseminar i Oslo 

og flere andre byer den 27. april 
hvor vi presenterer den nye 
markedsrapporten Kredinor 
Utsyn. Det gleder vi oss til. 
Samme dag er det også 
årsmøte i Kredinor i Oslo. 

Dagen etter, den 28. april 2016, 
foregår Fagseminar bank/finans. 

Den 11.-12. mai avholdes Kredinors 
store Energiseminar. Kredinor vil i dagene 

19.-21. mai være vertskap for generalforsamlingen i 
European Collectors Association (ECA). Kredinors 
Kommuneseminar foregår i Oslo 1.-2. juni og et 
større næringslivsseminar arrangeres i Bergen den 
15. september. Vårt største seminar Proffseminaret 
2016 foregår i dagene den 23. - 24. november på 
Holmenkollen Park Hotel i Oslo. I tillegg arrangerer vi 
også inkassokurs og Fagseminar Parkering. Totalt 
tilbyr Kredinor et 40 talls kurs og seminarer i 2016. 
Det er bare å melde seg på.

Alle som jobber i Kredinor er seg bevisst at viktigst 
av alt er å vise alle dere våre kunder at den tilliten 
dere gir oss er fortjent. Den må vi ta vare på hver 
eneste dag. Kontakten med, og nærheten til alle 
dere, betyr mer for oss enn noe annet. Vi kan love at 
vi alltid vil gjøre vårt beste, og skulle vi gjøre noe feil 
vil vi alltid ordne opp til beste for dere. Vi lover at vi 
aldri skal hvile på gårsdagens laurbær. 

Takk alle sammen for at vi er så heldige å ha slike 
kunder som dere. 

Vi er
stolte over at vi

er i ferd med å få en
tydeligere stemme

i medier enn
tidligere år.



KREDINOR ÅRSRAPPORT 2015 |  7

God inkassoskikk
Kredinor har dyktige fagpersoner som kommer fra sterke fagmiljøer 
innenfor inkasso både i styret, toppledergruppen og resten av  
organisasjonen. I en tid hvor mange nye inkassoselskaper etableres 
er det viktig å understreke behovet for å opptre i tråd med god 
inkassoskikk samt fremme seriøsitet og kontinuitet i bransjen. Mer 
enn 110 års erfaring og misjonen om å jobbe for sunne økonomiske 
forhold har gitt oss et solid grunnlag for å være blant de beste i 
bransjen. Kredinor har høy prioritet på inkassofaglig opplæring, kurs 
og seminarer som tilbys ansatte og medlemsbedrifter i hele Norge. 

Ledende inkassoselskap
Kredinor er et ledende norsk inkassoselskap, nest størst målt i om-
setning - og trolig størst i antall inkassosaker. I 2015 passerte vi for 
første gang 1,0 millioner inkassosaker. Våre verdier understreker vår 
grunnholdning om at gode menneskelige relasjoner er viktig i alt vi 
gjør. Vi skal være proaktive og rådgivende. Vi skal være tydelige i vår 
rolle som gode hjelpere. Vi skal dessuten opptre med et genuint 
ønske om å bidra til å finne gode løsninger for kundene våre og 
skyldnerne. Kort sagt – vi skal bidra til gode betalingsvaner og 
sunne økonomiske forhold i samfunnet. 

Fra kjernevirksomhet til større bredde
Kjernevirksomheten til Kredinor er inkasso, men med kursen mot 
fremtiden ønsker vi å videreutvikle våre tilbud og tilby flere kunder en 
større bredde. En av grunnene er at kundenes behov endrer seg. 
Samtidig blir behovene for oppfølging mer individuelle. Vi har over 
flere år hatt en jevn økning i etterspørselen etter løsninger innen 
fakturering, purringer, reskontro, overvåking og kjøp av fordringer. 
Flere og flere bedrifter ser verdien av å overlate en større del av 
verdikjeden til Kredinor. I året som er gått har vi opplevd en sterk 
økning i etterspørselen etter kjøp av fordringer, noe som har medført 
at vi har styrket tilbudet gjennom PRA Group. 

Posisjon – markedsleder innenfor bransjer
Kredinor opprettholder sin sterke posisjon som bransjespesialister 
med spisskompetanse innenfor inkasso og betalingsoppfølging i 
Norge. Vi er markedsledende innenfor bransjene energi og telecom. 
Samtidig vinner vi kunder og tar markedsandeler i andre bransjer. Vi 
kan se tilbake på et år med god vekst innenfor bank/finans, offentlig 
sektor, parkering og handel. Fusjonen med Kreditorforeningen Vest 
01.01.2015 innebærer at Kredinor nå er det ledende inkasso- 
selskapet på Vestlandet. 

Misjon
Vi skaper gode forretningsprosesser som 
gir lønnsomhet og sunne økonomiske 
forhold i næringslivet

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

Verdier
• Løsningsorientert
• Engasjert
• Respektfull
• Profesjonell

Våre kundeløfter
• Bidra til gode betalingsvaner
• Høy løsningsgrad
• Styrke likviditeten
• Øke lønnsomheten

Vår rolle
Vi skal bidra til gode betalingsvaner og sunn økonomi

Strategi
I 2015 ble vekststrategien mot 2018 besluttet. Vekstambisjonene  
er betydelige. For å lykkes ligger følgende strategi til grunn for  
Kredinors virksomhet:
• Ledende posisjon i utvalgte bransjer 
• Best i bransjen på systemløsninger og integrasjoner
• Høy løsningsgrad og kvalitet i kundeleveransene
• Bransjens mest fornøyde kunder 
• Markedets beste kurs, konferanser og fagseminarer 
• Bransjens mest attraktive arbeidsplass 
• Tydelig regional profil gjennom lokal tilstedeværelse
• Tydelige medlemsfordeler gjennom samvirkemodellen

Kredinor har som ambisjon å bli markedets sterkeste merkevare 
gjennom å bli best kjent og best likt av alle inkassoselskap. Vi skal 
etterleve våre verdier gjennom å være til stede og tettere på – og 
gjennom å strekke oss litt lenger der vi kan i vår samhandling med 
kolleger, kunder og skyldnere. Kredinor – Tettere på. 

Strategi

Misjon

Visjon

Verdier

Kundeløfter

Vår rolle - tettere på
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visjon
verdier 

strategi

Tettere på din 
bransje, din hverdag 

– og dine kunder.

Rundt 90 % 
av Kredinors 

kunder er fornøyde 
og svært fornøyde 

med Kredinor.
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system
integrasjoner

spesial-
løsninger 
gir merverdi

og skreddersøm

bransje-
spesialisering

Hver bransje 
har ulike behov og 

trenger alt fra enkle “plug 
and play” løsninger til 
skreddersøm, med 
større kompleksitet.

Skreddersøm av bransjeløsninger - for fremtiden
Kredinor er markedsledende innenfor energi og telecom, og 
har innarbeidet en solid posisjon innenfor bank/finans, handel, 
parkering og offentlig sektor. Hver bransje har ulike behov og 
trenger alt fra enkle «plug and play» løsninger til skreddersøm 
med større kompleksitet. 

Systemløsninger og integrasjoner
Kredinor har utviklet systemløsninger og integrasjoner 

mot kundenes økonomi- og regnskapssystemer. Det 
innebærer blant annet at filutveksling med kundene 
er automatisert. Kommunikasjonen med kunder 
foregår på sikkert område på innloggede sider på 
kredinor.no. Alt i alt bidrar løsningene til forenkling, 
løpende oppdateringer og god rapportering.

Eget utviklingsmiljø med dedikerte 
bransjeansvarlige

For å imøtekomme dagens og fremtidige behov er 
egne bransjeansvarlige på plass i vårt nye uviklingsmiljø, 

Prosjekt og utvikling. Det skal sikre at Kredinor alltid fokuserer 
på utvikling. Vi er spesialister innenfor betalingsoppfølging  
og inkasso i flere bransjer. Ved å være opptatt av ny teknologi 
og innovative løsninger vil vi kunne tilby det som gir de beste 
resultater for kundene våre. De bransjeansvarlige er med på å 
sikre at vi samlet sett gir kunder og skyldnere markedets beste 
oppfølging – og løsninger tilpasset kundebehov.

Partneransvarlig 
mot leverandører

Strategisk orientert
- Tar pulsen på 

markedet og bransjen

Støtte mot kunder, 
kundeteam, kunde- 

ansvarlig/KAM 
og salg

Ansvar for å avdekke 
kundebehov og utvikle nye 

produkter og tjenester

BRANSJE-
ANSVARLIG

Energi
Kredinor utvikler løsninger som er skreddersydd for å hånd-
tere de nye rammevilkårene i energibransjen. Løsningene er 
tilpasset for å kunne håndtere gjennomfaktureringen fra 
kraftselskapene, og gir stor fleksibilitet rundt modeller og 
rutinevalg for fakturering, purring og inkasso. Vi har utviklet 
løsninger som gjør det mulig for energiselskapene å kunne 
vinne tilbake kunder. 

Bank/ Finans
Vi optimaliserer arbeidsprosesser for å sikre mest mulig  
tilbakeført kapital for den enkelte oppdragsgiver. Vi har et 
solid datagrunnlag, noe som gjør at vi kan behandle enhver 
sak individuelt på best mulig måte. Løsningene våre kan 
benyttes til tapsavsetninger, og til hjelp for våre kunder slik 
at de kan nå sine KPI-mål. I 2015 har vi ferdigstilt flere nye 
integrasjoner innen bilfinansiering og leasing.

Telecom
Vi tilbyr faktura- og reskontroadministrasjon til telecom- 
bransjen. Vi har utviklet kundetilpassede løsninger som  
tilbyr relevant informasjon om skyldnere. Denne informasjonen 
kan benyttes til å utvikle differensierte oppfølgingsløp mot 
skyldner. Resultatet av dette er en mer effektiv ressursbruk i 
innfordringsprosessen. 

Offentlig sektor
Kredinor ønsker å være en stor leverandør av innfordrings- 
tjenester til det offentlige. Vår profil som samvirkeforetak 
oppfyller stat-, fylkeskommune- og kommuners forvent-
ninger til en tjenesteleverandør. Kredinor var det første 
inkassobyrået som tok i bruk de nye integrasjonene  
Visma Unique Enterprise og Microsoft Dynamics  
Navision i 2015. Løsningene er enkle å sette opp, de  
er tidsbesparende og bidrar til forenkling.

KREDINOR ÅRSRAPPORT 2015 |  9
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regional
medspiller
til lokalt næringsliv

Ved inngangen til 2015 fusjonerte Kreditorforeningen Vest og 
Kredinor, under merkenavnet Kredinor. Etter fusjonen ble 
Kredinor et ledende inkassoselskap på Vestlandet, med nytt 
kontor i Stavanger. Kredinor er etter fusjonen til stede i de 
fleste store norske byer. 

Regioninndeling 
Kredinor har i 2015 organisert virksomheten i 3 regioner med 
egen regionledelse, egne kundeansvarlige og saksbehandlere. 
Region NordVest omfatter Tromsø, Trondheim, Kristiansund, 
Bergen og Stavanger. Region SørØst består av byene Skien, 
Kristiansand, Sandefjord, Fredrikstad og Hamar. Region Oslo 
omfatter også Akershus fylke. Det innebærer at eierskapet til 
kundene ligger i regionene og på avdelingskontorene. Noen 
steder har vi fortsatt spesialistavdelinger. 

Gi noe tilbake
Regional organisering innebærer også større lokal aktivitet. Vi har 
holdt flere kurs, seminarer og andre arrangement med aktuelle 
temaer på programmet i 2015. I tillegg har vi inngått noen flere 
sponsoravtaler med lokale idrettslag. Støtte til grasrota lokalt 
gjennom sponsorater og aktiv deltagelse i nettverk, bidrar til å gi 
noe tilbake samtidig som Kredinor blir bedre kjent. 

Tromsø

Trondheim

Fredrikstad

Kristiansand

Oslo

Hamar

Skien

Bergen

Stavanger

regional
medspiller
til lokalt næringsliv

Sponsoravtaler 2015 
• Tromsø: TUIL 
• Trondheim: Rosenborg fotball 
• Trondheim: Ranheim håndball 
• Bergen: Fana Fotball, Åsane fotball
• Bergen: KredinorCup for barn
• Kristiansand: Vipers topphåndball
• Skien: Odds ballklubb
• Fredrikstad: Fredrikstad fotball
• Akershus: Bærum sportsklubb
• Oslo: Oslo Maraton

Kristiansund

Sandefjord
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Vi bidrar til 
likviditetsflyt – en 
forutsigbar strøm 

av penger på 
konto.

Lønnsomhet gjennom økt likviditetsflyt
Utestående krav over tid går ut over virksomhetens 
lønnsomhet. Kredinor tilbyr løsninger innen faktura- 
administrasjon, reskontro og inkasso. Erfaring har lært 
oss at bransjer er forskjellige, og at det er nødvendig å 
være tett på marked og kunder for å forstå mekanis-
mene. En ting er felles på tvers av bransjer; 
En mer forutsigbar og effektiv inn-
fordringsprosess gir langt større 
sjanse for å få betaling raskere. 
Kredinor leverer løsninger som 
bidrar til likviditetsflyt – en jevn 
pengestrøm på konto samt økt 
lønnsomhet. 

Fakturaservice
Vi opplever en stor økning i etter-
spørsel etter alle tjenester innen 
fakturering, purringer og reskontro. 
Avdelingen Fakturaservice administrerte 
så mye som 8,0 millioner fakturaer i 2015 mot 
4,0 millioner i 2014. Det økte fakturavolumet skyldes 
at vi fikk flere nye kunder i 2015 som overlater en 
større del av innfordringsprosessen til Kredinor.

Infobank / Nettkontor
Gjennom et eget nettsted med sikker pålogging til  
Infobank på kredinor.no får oppdragsgiverne våre full 
tilgjengelighet til og informasjon om det som skjer med 
deres kunder. Her vil de få tilgang til oppdateringer om 
aktive og avsluttede saker. Her finnes informasjon om 

blant annet saksbehandlingen i Kredinor. Alt av 
oppdateringer skjer løpende på saker, og 

det er enkelt å hente ut rapporter i alle 
ønskelige formater. 

Nettbank / «Min side»
Skyldner har tilgang til alt om sin 
sak gjennom innloggede sider i 
Nettbank på kredinor.no. I tillegg 
ønsker vi kontakt på telefon fordi 

det er viktig med dialog. Nytt av året 
i 2015 er at skyldner kan logge seg 

rask og trygt på med BankID, gjennom 
kodebrikke eller BankID på mobil. Skyldnere 

med flere saker får opp alle sakene når de logger 
seg på med BankID. Det er oversiktelig og oppleves 
mye enklere. I Nettbank har skyldner tilgang til selve 
saken, og kan foreta betaling. 

- forenkling og økt lønnsomhet

inkasso/ 
utenlandsinkasso

overvåking

reskontro

purringer

fakturering
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antall saker for hvert steg i inkassoprosessen
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Kundeansvarlig
KAM

Oppdragsgiver

Ledelsen i Kredinor

Inkassoteam
Saksbehandlere

Juridisk avdeling
Advokatfellesskapet 

Bratsberg

IT / Teknologi
Datavarehus

AnalyseKundeservice

Marked og salg

Vi skal være den mest attraktive arbeidsgiveren i 
inkassobransjen og rekruttere dyktige medarbeidere, 
som vi skal beholde og videreutvikle. Samtidig skal vi 
også være det mest attraktive inkassoselskapet i 
markedet for kundene. Samhandling er i alle tilfeller 
viktig for å trives - og for å ha gode kunderelasjoner. 
For å lykkes med våre ambisjoner trenger vi møte- 
plasser med gode rammer som skaper merverdi. Dis-
se møteplassene har vi mange av i Kredinor, og de 
har vært godt besøkt i 2015. Vi har god forankring til 
det inkassofaglige når vi inviterer til kurs og bransje-
seminarer for energi, bank/finans, parkering, handel 
og kommuner, samtidig som vi også legger vekt på 
den sosiale delen med god mat og underholdning.

Menneskene
Kredinor er først og fremst mennesker – dyktige 
fagpersoner som er genuint opptatt av å finne gode  
løsninger for kundene – og deres kunder. Vår kunde-    
ansvarlig/KAM er den viktigste personen for kunden 
og representerer forenkling gjennom ett kontaktpunkt 
inn i Kredinor. KAM har en bredde av kompetanse å 
trekke på internt, se illustrasjon. Som inkassoselskap 
er vår viktigste oppgave å sørge for at pengene våre 
oppdragsgivere har utestående blir fulgt opp på en så 
god måte at betaling skjer. Samtidig er det også viktig 
at vi som representanter for våre oppdragsgivere 
opptrer på en sånn måte at den som er kunde forstår 
sine rettigheter og hvor viktig det er å betale det de 

skylder. Vi tenker kunderelasjonen i all kontakt med 
skyldner, og her er menneskene og evnen til å skape 
en god dialog avgjørende. 

Gode medarbeidere gjennom godt HR-arbeid
Antall årsverk i Kredinor pr. 31.12.2015 var 484 mot 
385 pr. 31.12.2014. Økningen i antall ansatte skyldes 
nye kolleger etter fusjonen med Kreditorforeningen 
Vest. I løpet av året har vi jobbet med kompetanse- 
utvikling og kulturbygging. Kredinors HR-strategi er i 
all hovedsak knyttet til å rekruttere og videreutvikle 
medarbeidere. Vi jobber kontinuerlig med å sikre den 
samlede kompetansen for å styrke vår konkurranse-
kraft. Det betyr blant annet å systematisere opplæring 
av nyansatte og utvikle faglig- og ledelsesmessig 
kompetanse. 

Målinger
Vi benytter to undersøkelser for å måle trivsel blant 
ansatte. Målingen Human Kapital Indeks – HKI er en 
intern måling som måler medarbeiderengasjement 
og trivsel. Undersøkelsen Great Place to Work er en 
ekstern måling hvor ansatte i Kredinor sammenlignes 
170 bedrifter. Vi gjennomfører også en undersøkelse 
av kundetilfredshet (KTI) annenhvert år, sist gang i 
2014. Mer enn 90 % av våre kunder var fornøyde 
med Kredinor. Funnene analyseres og bearbeides slik 
at vi løpende kan tilpasse kvaliteten på våre interne 
og eksterne leveranser og gjøre dem stadig bedre. 

mennesker i alle ledd
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Bedre forståelse av egen portefølje  
Kredinor ønsker å bidra til bedre innsikt i egen inkassoportefølje. Vi 
har utviklet noen ferdig definerte «dashboards» som vil gi verdifull 
informasjon. Her vises status i dag mot samme tidspunkt i fjor. Det vil 
også fremkomme viktige nøkkeltall for oppdragsgiver, eksempelvis 
antall saker og beløp, utvikling i løsningsgrad – og fordelingen på 
inkassoscore. Utviklingen i de innsendte sakene kan sees opp mot 
realisert løsningsgrad etter 30 eller 60 dager. Scorefordelingen blant 
skyldnerne kan også gi forklaringer. En økning i løsningsgrad kan for 
eksempel forklares med at skyldnerne i snitt har blitt bedre betalere. 
Alternativt kan økningen også forklares utfra at gjennomsnittlig 
kravstørrelse har gått ned. 

Muligheten for å bruke visualiseringene interaktivt
Visualiseringene i dashboardene kan brukes som grunnlag for gode 
diskusjoner om innfordringsstrategier. Vi kan se på hele porteføljen 
samlet eller skille ut enkeltsegmenter som vi kan studere nærmere. 
Ved å aktivere filtrene som ligger øverst i dashboardet vil grafene 
oppdatere seg automatisk. Med såkalt drill-down kan vi gå fra over-
ordnet porteføljenivå ned på enkeltsaker for å finne sammenhenger 

som kan bidra til økt innsikt. Det er også mulig å hente ut arbeids-
lister for saksbehandlere basert på de filtrene som er aktivert.  

Gode business intelligence løsninger
I 2015 har Kredinor prioritert utviklingen av flere dashboards som 
kan brukes internt og eksternt. Vi vil fortsette med dette arbeidet. 
Målsettingen er å imøtekomme flere oppdragsgiveres behov. Vi vil 
også utvikle kundespesifikke løsninger hvor vi forsøker å kombinere 
informasjonsbehovet til kreditt- og salgsavdelingen. Dette vil bidra til 
å forenkle interne prosesser slik at man i større grad enn i dag klarer 
å ha et enhetlig bilde mot felles mål. 

Merverdi innenfor energi
Vår datautveksling mot våre oppdragsgivere er basert på fullverdige 
web service integrasjoner. Innenfor energisektoren gir kombinasjon 
av store mengder inkassodata og analytiske beslutningsmodeller 
muligheter for høy presisjon i arbeidet med å definere de riktige   
aktivitetene mot riktige kunder. Dette sikrer at vi kan ta ut løsnings-
gradspotensialet i den enkelte portefølje hos våre oppdragsgivere, 
samtidig som vi optimaliserer ressursbruken i hele verdikjeden.
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- gjennom løsninger fra Kredinor

merverdi 
økt kundeinnsikt

- og sårbarhet i økonomien knyttet til oljekrisen

i et samfunns- 
perspektiv

Tilgangen til kreditt er en forutsetning for økonomisk vekst. Samtidig 
er all kredittgiving avhengig av at folk klarer å betale og holde orden 
i sin egen økonomi. Inkasso har en nødvendig og viktig rolle for å 
sikre næringslivets forretningsmessige behov. Det er også viktig  
å kunne tilby betalingsløsninger til forbrukere som har økonomiske 
problemer, slik at de kan få orden på sin egen økonomi. 

Lavere aktivitet og redusert lønnsomhet i oljerelaterte næringer i 
2015 har bidratt til usikkerhet og økt sårbarhet i økonomien. Det er 
usikkert om oljenedturen og økt arbeidsledighet vil føre til at flere vil 
få betalingsproblemer. Finanstilsynets årsmelding for 2015 presiserer 
at ringvirkningene til øvrige deler av norsk økonomi så langt har vært 
begrensede. Vi tror at den som rammes direkte av arbeidsledighet vil 
oppleve endringen som betydelig, men gode velferdsordninger og 
sluttpakker motvirker økningen i betalingsmislighold blant private. 

Til tross for økt arbeidsledighet, lavere vekst og økt usikkerhet i norsk 
økonomi fortsatte boligprisene og husholdningenes gjeld å øke mer 
enn husholdningenes inntekter i 2015, bortsett fra i Stavanger og 
området rundt. Forklaringen er rekordlav rente og forventninger om 
langvarig lav rente. Vi er tett på internasjonal økonomi som er usikker, 
med blant annet svak vekst i euroområdet. En fortsatt økning i gjeld 
og boligpriser kan gi et kraftig økonomisk tilbakeslag senere. 

Husholdningenes gjeld domineres av lån med pant i bolig. I års- 
meldingen til Finanstilsynet fremhever de at forbrukslån utgjør en liten 
del av husholdningenes samlede gjeld, men den vokser. Manglende 
betalingsevne kan påføre enkeltpersoner betydelige belastninger.

Tydelige utslag i Vest
I 2015 opplevde Kredinor en jevn økning i antall inkassosaker blant 
privatpersoner uten at vi kan forklare alt med økt arbeidsledighet. Vi 
ser en stor økning i antall saker og inkassogjeld blant de nærings- 
drivende i Vest. Blant private er bekymringen gruppen 34-49 år hvis 
det blir en forverring i økonomien. Denne gruppen har generelt hatt 
gode inntekter, et høyt forbruk og en høy samlet gjeld. De er allerede 
overrepresenterte både i antall saker og i beløp på det de skylder. Det 
positive i 2015 var at vi ikke registrerte noen økning i antall inkasso- 
saker for denne gruppen sammenlignet med 2014.

Negativ utvikling blant de unge
Den største økningen i antall inkassosaker er blant unge under  
25 år. Selv om økningen er fra et lavt nivå, er det foruroligende. 
Dette kan ikke forklares direkte med oljenedturen og økt arbeids- 
ledighet, men det kan tyde på at flere unge enn før foretar dårlige  
privatøkonomiske vurderinger. For oss som inkassoselskap er  
utfordringen å finne ut hvordan vi skal håndtere dette. Norsk økonomi 
er helt avhengig av at det private forbruket opprettholdes. I dette 
bildet spiller kreditt en naturlig og nødvendig rolle. Samtidig er det viktig 
at de som bruker penger og har kreditt også kan betale gjelden sin. 

Om inkasso og gode betalingsvaner
For å bidra til at unge mennesker får bedre innsikt i sin egen økonomi 
har Kredinor i 2015 utviklet et informasjons- og læringskonsept for 
de på 18-21 år. Hensikten er å bidra til økt kunnskap om inkasso og 
samtidig gi tips og råd slik at de kan bli gode betalere. Dette vil vi 
teste ut og lansere i 2016. Vi håper det kan gi positive effekter. 
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Samvirkeforetakets virksomhet og 
produktområder
Kredinor ble etablert den 9. januar 1905 med navnet 
Kreditorforeningen i Christiania, og styret legger 
herved fram beretning nummer 111. Foretaket har sitt 
hovedkontor i Oslo og avdelingskontorer i 10 andre 
norske byer. 

Kredinor tilbyr løsninger i hele verdikjeden - med alt fra 
fakturering og reskontroadministrasjon til purringer, 
inkasso og overvåk av ikke betalte inkassosaker.  
I tillegg tilbyr selskapet juridisk rådgiving og advokat-
bistand gjennom Advokatfellesskapet Bratsberg, 

som er Kredinors juridiske avdeling, samt kjøp 
av fordringer og utenlandsinkasso. 

Foretaket leverer løsninger innenfor 
reskontro, innfordring og betalings- 

oppfølging til bransjene energi, 
bank/finans, handel, telecom 
og offentlig sektor.

Innfordringsvirksomheten er kjernevirksomheten i 
Kredinor, og står for 90 prosent av inntektene. 
Kredinor er trolig bransjens største inkassoforetak 
målt i antall saker, og nest størst i omsetning. Vår 
styreleder Baard Sig. Bratsberg, er også styreleder i 
Virke Inkasso, hovedorganisasjonen for norske inkasso- 
foretak. I European Collectors Association (ECA)  
er Kredinors administrerende direktør Tor Berntsen  
styreleder. Kredinor er det eneste norske inkasso-
foretaket som er medlem i ECA. 
 
Inkassomarkedet
Antall mottatte inkassosaker rapportert til Finanstil-
synet viser en økning på 5,8 prosent i 2015 sammen-
liknet med 2014. Til sammen mottok norske inkasso-
byråer nesten 7,5 millioner saker i 2015. Av dette 
mottok Kredinor i underkant av 1,5 millioner saker, en 
økning på 5,7 prosent fra 2014. Økningen skyldes 
i hovedsak at stadig flere oppdragsgivere overlater 
sin purreprosess til sin eksterne inkassoleverandør. 

styrets 
årsberetning

virksomheten i 2015

Tor Berntsen, administrerende direktørBjørn Olafsson, styremedlemSynnøve Roald, styremedlemIngun Lillebo Johnsen, styremedlem

John Glærum-Gaupseth, styremedlem

Per Kristian Haug, styremedlem

Heidi Hagen Stensrud, styremedlem

Ingebjørg Brown, nestleder

Elisabeth A. E. Selvik, styremedlem

Baard Sig. Bratsberg, styreleder

styret
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Over 30 prosent av sakene som mottas avsluttes på 
purrestadiet. Totalt innfordret inkassobransjen 27,5 
milliarder kroner i 2015, hvorav 6 milliarder kroner ble 
innfordret av Kredinor på vegne av oppdragsgiverne. 
Ved årskiftet hadde Kredinor fordringer pålydende 
8,9 milliarder kroner under arbeid, samlet for hele 
bransjen var beløpet 72,2 milliarder kroner. Kredinor 
har økt sine markedsandeler særlig innen bank, finans 
og telecom sektoren, og har ved årsslutt ca. 20 
prosent markedsandel. Det var i alt 100 registerte 
inkassoforetak i Norge ved utgangen av 2015. I tillegg 
hadde 4 foretak konsesjon kun til oppkjøp av forfalte 
pengekrav. 

Finanstilsynet er tilsynsorgan for inkassobransjen. 
Inkassoklagenemnda behandler 

klager på inkassobyråenes 
saksbehandling i saker mot 

forbrukere. I 2015 mottok 
Inkassoklagenemnda 
(pr. 01.01.2016 er 
den tilknyttet Finans-   
klagenemnda) tot. 41 
klager på Kredinor, mot 

38 klager i 2014. Av 4 
saker som ble undergitt 

behandling i nemnda, ble 
klager gitt medhold i kun 1 sak, 

mot 4 saker i 2014. Øvrige 37 klager 
ble avvist av nemndas sekretariat eller nemndsleder. 
I 2014 ble 25 klager avvist fra behandling i nemnda.

Fortsatt drift og redegjørelse for årsregnskapet
Kredinor SA fusjonerte med Kreditorforeningen Vest 
SA pr. 01.01.2015. Konsernet bestod pr. 31.12.2015 
av Kredinor SA, Kredinor Finans AS og eiendoms- 
selskapene KV Eiendom AS og KV Eiendom II AS. 
Kredinor konsernet hadde driftsinntekter på 598,9 
millioner kroner i 2015, en økning på 22 prosent fra 
2014. Driftskostnadene var på 562,0 millioner kroner, 
en økning fra foregående år på 19 prosent. Resultatet 
ble belastet med goodwillavskrivninger i forbindelse 
med kjøpene av Emendo AS i 2011 og Sopran AS i 
2012 på 9,0 mill. kroner. Konsernet hadde i 2015 et 

årsresultat på 26,5 millioner kroner, en økning på 
12,7 millioner kroner og 1,09 prosent fra foregående 
år. Kredinor SA hadde alene et årsresultat på 22,8   
millioner kroner. Likviditetsbeholdningen i konsernet 
var på 367 millioner kroner den 31.12.2015 mot 
274,6 millioner kroner den 31.12.2014. Egenkapital- 
andelen var på 66 prosent pr. 31.12.2015 i konsernet 
og i Kredinor SA. 

I samsvar med regnskapslovens prinsipper bekrefter 
styret at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. 
Årsregnskapet er dermed avlagt etter prinsippet  
om at foretakets drift videreføres. Styret bekrefter at  
regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets 
eiendeler og gjeld, finansielle stilling, og resultat.

Medlemmer
Ved årsskiftet hadde Samvirkeforetaket Kredinor 
2271 medlemmer. Medlemskap i Kredinor innebærer 
en rekke fordeler, som juridisk bistand via web-
løsning og tilgang til et internasjonalt innfordrings- 
nettverk. Medlemmene gis også tilgang til oppdatert 
faglig informasjon gjennom kurs, foredrag og seminar- 
virksomhet i regi av Kredinor. 

Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering
Antall årsverk i Kredinor SA pr. 31.12.2015 utgjorde 
484 mot 385 pr. 31.12.2014. Kredinor Finans AS har 
ingen faste ansatte, og kjøper administrative tjenester 
av Kredinor SA. Kvinneandelen er 60 prosent i  
Kredinor SA. Blant kvinner utgjør deltidsansattes  
andel 9 prosent av utførte timeverk, og blant menn  
7 prosent. I ledergruppen er kvinneandelen på 45 
prosent. Kvinneandelen i styret er på 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. Tiltak er blant annet 
åpne rekrutteringsprosesser, HKI undersøkelser,  
medarbeidersamtaler, undersøkelser i regi av Great 
Place to Work og ikke diskriminerende lønns- og  
arbeidsvilkår. Det gis beskyttelse mot trakassering  
og diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse,  
hudfarge, språk, religion og livssyn.

Kredinor måler sykefravær. For året 2015 var syke-
fraværet på 6 prosent, det samme som i 2014.  
Kredinor har som mål å redusere sykefraværet til  
5 prosent, og det jobbes kontinuerlig med oppfølging 
av sykmeldte i tillegg til forebyggende tiltak og  
informasjonsarbeid. Kredinor har et etablert bedrifts-
idrettslag, Kredinor GO, som tilrettelegger for fysisk 
aktivitet og miljøskapende tiltak i virksomheten.

Samarbeidet mellom ledelsen, de ansatte og ansattes 
representanter fungerer godt både i det daglige, og 
gjennom Tillitsmannsutvalget (TU) og Arbeidsmiljø- 
utvalget (AMU). De ansatte har tre representanter   
i styret.

Styret takker medarbeiderne for god innsats i 2015.

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.  
Det er etablert styringsverktøy for energiforbruk og all 
søppel kildesorteres. Kredinor er sertifisert som  
Miljøfyrtårn i Oslo, Fredrikstad, Sandefjord og  
Kristiansand. Det er satt i gang tiltak for å få sertifisert 
de andre avdelingskontorene i selskapet.

Risikostyring
Kredinor gjennomfører omfattende risikovurdering 
hvert kvartal. Compliance officer har etablert en 
systematikk som innebærer at alle avdelinger er  
engasjert i arbeidet med risikoidentifisering og 
beskrivelse av tiltak som skal igangsettes for å  
redusere eventuell risiko.

Finansiell risiko
Konsernet er finansielt eksponert for risiko knyttet til 
rentenivå på bankinnskudd samt avkastning på en 
fondsplassering, stor kroner 17,5 millioner kroner. 

Utsiktene for 2016
Kredinor utvikler virksomheten gjennom regionene 
SørØst, NordVest og Oslo. Gjennom 2015 har foretaket  

oppnådd en sterk posisjon innenfor telecom, og fort-
setter satsingen med uforminsket styrke innenfor  
energi, bank/finans og handel. Foretaket vil i 2016 
avholde en rekke kurs og seminarer for eksisterende 
og nye kunder. De største er Proffseminaret, Energi-
seminaret, Fagseminar bank/finans, Fagseminar 
Parkering og Kommuneseminaret, som også  
inkluderer ansatte i fylkeskommuner. 

Samtlige av Kredinors avdelinger vil i 2016 tilby kurs 
og seminarer innenfor inkassofaglige temaer til  
medlemmer og kunder. Det årlige Proffseminaret i 
regi av Kredinor, er blitt avholdt hvert år siden 1989, 
og arrangeres i 2016 for første gang i Oslo. Det  
forventes rekorddeltagelse. Kredinor vil i mai 2016 
være vertskap for generalforsamlingen i European 
Collectors Association. De har inkassoforetak som 
medlemmer fra 21 europeiske land. 

Kredinor har tro på at det også i fremtiden vil være 
viktig å ha fysisk nærhet til sine kunder, og opprett- 
holder sin lokale tilstedeværelse og regionale struktur. 
Fortsatt utvikling av digitaliserte tjenester og arbeids-
prosesser vil bli meget høyt prioritert. Konkurransen 
har økt gjennom 2015 og aktører som opprinnelig 
ikke tilbød innfordringstjenester har etablert seg i vår 
bransje. Antallet foretak har økt, men Kredinor har 
styrket sin posisjon ytterligere. Gjennom fusjonen 
med Kreditorforeningen Vest har foretaket skapt et 
solid grunnlag for videre vekst på hele Vestlandet, 
hvor Kredinor nå er en stor aktør. 

Kredinor vurderer kontinuerlig mulighetene for organisk 
vekst, økt omsetning og tilflyt av nye kunder gjennom 
oppkjøp av foretak. Vi skal fortsatt være tro mot målet 
selskapet har om å bidra til sunne økonomiske forhold 
i norsk næringsliv. Vi er stolte over å ha så mange store 
og små foretak som kunder. 

Samvirkeforetaket Kredinor SA skal være tett på 
marked og kunder som en fremtidsorientert partner for 
våre medlemmer innen fakturaadministrasjon,  
reskontro, inkasso, overvåking, oppkjøp av fordringer,    
advokatbistand, analyse, kurs og annen virksomhet.

Ved 
årsskiftet hadde 

Samvirkeforetaket 
Kredinor 2271 
medlemmer. 
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 Morselskapet Konsernet

 2015 2014  Note 2015 2014

   DRIFTSINNTEKTER    

 539 700 794 447 500 825 Inkassotjenester  539 700 794 447 500 825

 45 978 835 38 967 255 Andre driftsinntekter  59 238 769 43 790 724

 585 679 629 486 468 080 Sum driftsinntekter 12 598 939 563 491 291 549

        

   DRIFTSKOSTNADER    

 303 699 898 263 690 517 Lønnskostnader m.m. 10,13 303 699 898 263 690 517

 206 431 677 168 686 663 Andre driftskostnader  216 313 576 170 405 956

 41 994 384 38 556 319 Avskrivning på driftsmidler og imm.eiendeler 1,2 41 994 384 38 556 319

 552 125 959 470 933 499 Sum driftskostnader  562 007 858 472 652 792

        

 33 553 670 15 534 581 Driftsresultat  36 931 705 18 638 757

        

   FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER    

 7 154 215 6 046 987 Annen renteinntekt  4 238 756 5 618 377

 145 375 117 810 Annen finansinntekt  145 375 117 810

 3 418 840 0 Nedskrivning finansielle anleggsmidler 3  0

 0 98 131 Annen rentekostnad  3 823 285 199

 160 478 47 096 Annen finanskostnad  160 478 854 754

 3 720 272 6 019 570 Resultat av finansposter  4 219 830 4 596 234

        

 37 273 942 21 554 151 Ordinært resultat før skattekostnad  41 151 535 23 234 991

        

 14 492 085 8 974 309 Skattekostnad på ordinært resultat 11 14 630 361 9 389 955

        

 22 781 857 12 579 842 ÅRSRESULTAT  26 521 174 13 845 036

        

   OVERFØRINGER    

 22 781 857 12 579 842 Overført til annen egenkapital 9 26 521 174 13 845 036

 22 781 857 12 579 842 Sum overført  26 521 174 13 845 036

 Morselskapet Konsernet

 2015 2014  Note 2015 2014

   ANLEGGSMIDLER

   Immaterielle eiendeler

 3 537 145 3 597 043 Utsatt skattefordel  11 3 618 592 3 597 043

 42 281 890 51 317 890 Goodwill/kundeavtaler 1,2 42 281 890 51 317 890

        

 45 819 035 54 914 933 SUM IMMATERIELLE EIENDELER  45 900 482 54 914 933

        

   VARIGE DRIFTSMIDLER    

 5 692 866 5 844 630 Fritidseiendommer 2 5 692 866 5 844 630

 55 140 781 61 232 362 Systemutvikling,kontormaskiner,inventar, biler mv 2 55 140 781 61 232 362

 60 833 647 67 076 992 Sum varige driftsmidler  60 833 647 67 076 992

        

   FINANSIELLE DRIFTSMIDLER    

 380 000 380 000 Obligasjoner og andre fordringer 5 380 000 380 000

 62 707 418 26 728 401 Lån til foretak i samme konsern 6 0 0

 48 490 276 43 475 900 Investeringer i datterselskap og andre selskap 3 211 800 211 800

 111 577 694 70 584 301 Sum finansielle driftsmidler  591 800 591 800

        

 218 230 376 192 576 226 SUM ANLEGGSMIDLER  107 325 929 122 583 725

        

   OMLØPSMIDLER    

   Fordringer    

 55 977 959 60 580 238 Opptjente, ikke fakturerte inkassoinntekter 4 55 977 959 60 580 238

 153 124 161 366 Utlegg  153 124 161 366

 23 753 939 20 994 083 Kundefordringer 5 23 878 324 21 588 112

 12 621 674 6 516 513 Andre fordringer 5,6 78 586 829 59 510 612

 92 506 696 88 252 200 SUM FORDRINGER  158 596 236 141 840 328

        

   INVESTERINGER    

 756 155 297 534 Aksjefond 7 756 155 297 534

 17 482 354  Obligasjonsfond  17 482 354  

 18 238 509 297 534 Sum investeringer  18 238 509 297 534

        

 315 030 954 251 522 250 Bankinnskudd og kontanter 8 366 972 430 274 565 040

        

 425 776 159 340 071 984 SUM OMLØPSMIDLER  543 807 175 416 702 902

        

 644 006 535 532 648 210 SUM EIENDELER  651 133 104 539 286 627

balanse 31. desemberresultatregnskap
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Oslo, den 16. mars 2016

Ingebjørg Brown, nestleder Tor Berntsen, administrerende direktør

Per Kristian Haug, styremedlem

Synnøve Roald, styremedlem

Heidi Hagen Stensrud, styremedlem

John Glærum-Gaupseth, styremedlem

Baard Sig. Bratsberg, styreleder

Bjørn Olafsson, styremedlem

Elisabeth A E Selvik, styremedlem

 Morselskapet Konsernet

 2015 2014  Note 2015 2014

   EGENKAPITAL OG GJELD    

   Egenkapital    

   Opptjent egenkapital    

 423 782 924 345 881 191 Annen egenkapital 9 430 741 903 350 805 326

 423 782 924 345 881 191 SUM OPPTJENT EGENKAPITAL  430 741 903 350 805 326

        

 423 782 924 345 881 191 SUM EGENKAPITAL  430 741 903 350 805 326

        

   Gjeld         

   Avsetning for forpliktelser    

 3 431 435 7 428 598 Pensjonsforpliktelser 10 3 431 435 7 428 598

 3 431 435 7 428 598 SUM FORPLIKTELSER  3 431 435 7 428 598

        

   Kortsiktig gjeld    

 45 188 928 42 741 317 Mottatt, ikke opptjente inkassoinntekter 4 45 188 928 42 741 317

 45 643 712 37 631 120 Leverandørgjeld  46 817 869 38 560 865

 12 225 827 11 718 200 Betalbar skatt 12 12 895 527 12 133 846

 32 100 403 21 875 341 Skyldige offentlige avgifter  32 100 403 22 342 906

 79 490 884 65 273 001 Annen kortsiktig gjeld  79 957 040 65 273 768

 2 142 421 99 441 Gjeld til konsernselskap 6   

        

 216 792 176 179 338 421 SUM KORTSIKTIG GJELD  216 959 767 181 052 704

        

 216 792 176 179 338 421 SUM GJELD  216 959 767 181 052 704

        

 644 006 535 532 648 210 SUM EGENKAPITAL OG GJELD  651 133 104 539 286 627

kontantstrømoppstillingbalanse 31. desember
 Morselskapet    Konsernet

 2015 2014   2015 2014

   Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

 37 274 21 554 Ordinært resultat før skattekostnad  41 151 23 235

 -11 849 -5 601 Periodens betalte skatt  -13 027 -5 688

 41 994 38 556 Ordinære avskrivninger - og nedskrivninger  41 994 38 556

 3 419  Nedskrivning finansielle anleggsmidler     

 -699  Tap/-gevinst avgang anleggsmidler  1 338  

 -2 760 -2 906 Endring kundefordringer  -2 290 3 791

 8 012 14 192 Endring leverandørgjeld  8 257 12 061

 3 997  2 366  Forskjell kostnadsført pensjon - betalte premier o.l.  3 997 2 366

  39 236  23 076 Endring i andre tidsavgrensningsposter, fusjon og konsernendringer 2 917 12 298

 118 624 91 237 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  84 337 86 619

         

   Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter     

 -26 521 -25 534 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler  -26 521 -25 534

 12 500  Innbetaling ved salg av varige driftsmidler  37 500  

 -17 941 -297 Endring i finansielle investeringer   -17 941 -297

 -31 962 -25 831 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -6 962 -25 831

         

   132  Nedbetaling gjeld til /Opptak av lån fra kredittinstitusjoner   -33 000

 -35 979 -26 728 Endring lån til datterselskap      

 -35 979 -26 596 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  0 -33 000

         

 50 683 38 810 Netto endring i likviditetsbeholdning  77 375 27 788

         

 251 522 191 546 Beholdning av bankinnskudd og kontanter pr 1.1.  274 565 246 777

 12 825 21 166 Endring likvide midler tilført fra innfusjonerte selskap   15 032 

 315 030 251 522 Beholdning av bankinnskudd og kontanter pr  31.12.  366 972 274 565

         

   Beholdning av likvider      

 294 081 232 256 Ikke bundne bankinnskudd og  kontanter  346 023 255 299

 20 949 19 266 Bundne bankinnskudd  20 949 19 266

 315 030 251 522 Sum  366 972 274 565
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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 og fusjon med Kreditorforeningen Vest SA

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 31.12.2015:

Mor- og datterselskaper Eierandel Virksomhet

Kredinor SA

Kredinor Finans AS 100 % Finansiering

KV Eiendom AS 100 % Eiendom

KV Eiendom II AS 100 % Eiendom

Emendo Kapital AS 100% Uten aktivitet

Kreditorforeningen Vest SA med de heleide datterselskapene KV  

Eiendom AS og KV Eiendom II AS er fusjonert med virkning fra 

01.01.2015 med Kredinor SA. Alle transaksjoner, inntekter og kostnader 

knyttet til de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som Kredinor overtok 

ved fusjonen er tilordnet Kredinor fra dette tidspunktet.

Fusjonen skjer med regnskapsmessig kontinuitet slik at Kredinor  

viderefører regnskapsførte verdier av de eiendeler, rettigheter og  

forpliktelser som er overtatt med fusjonen.

Konsolideringsprinsipper 

Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontrollen er overført til 

konsernet (oppkjøpstidspunktet). 

I konsernregnskapet erstattes posten aksjer i datterselskap med datter- 

selskapets 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 good-

will. Goodwill behandles som en residual og balanseføres med den andelen 

som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Merverdier i konsernregn- 

skapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid.

Driftsinntekter

Inntektsføring av salærer, provisjoner mv skjer ved fordeling av innbetalinger 

på sak, og korrigert for endring i mottatte ikke opptjente inkassoinntekter, 

og opptjente, ikke mottatte inkassoinntekter. 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 (driftsinntekter) inntektsføres i takt 

med utførelsen /levering.

Klassifisering av balanseposter 

Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie og bruk i virksomheten.  

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig  

verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld 

balanseføres til nominell verdi. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter 

poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som 

anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av an-

skaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig del balanseføres til opptaksverdi. 

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske 

levetid dersom de har levetid over 3 år. Vedlikehold av driftsmidler kostnads- 

føres løpende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlet 

kostpris og avskrives over resterende økonomiske levetid.

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 drifts-

midlenes forventede utnyttbare levetid. Vedlikehold av driftsmidler kost-

nadsføres 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.

Inkassosaker i arbeid /forskuddsbetalte inntekter

Inkassosaker i arbeid er beregnet i henhold til Forskrift om årsregnskap 

m.m. for inkassovirksomhet, fastsatt 28.05.1999. 

Inkassosaker under utførelse vurderes i samsvar med løpende avregnings- 

metode, 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 ned- 

diskontering når effekten av neddiskontering er uvesentlig for regnskapet. 

Avsetning til tap vurderes på samme måte som for kundefordringer.

Kjøpte porteføljer av utestående fordringer

Kjøpte porteføljer består av forfalte utestående fordringer og regnes som en 

finansiell eiendel. En portefølje består av flere individuelle fordringer med 

lignende egenskaper hvor fordringene vurderes som usikre. Ved anskaffelse 

måles, og innregnes hver portefølje til virkelig verdi med tillegg av  direkte 

henførbare transaksjonsutgifter. Etterfølgende måling skjer til amortisert 

kost ved anvendelse av effektiv rentemetode. 

Ledelsen estimerer porteføljens fremtidige kontantstrøm med grunnlag i 

porteføljens hovedstol, tidligere løsningsgrad, alder og type. Det antas at 

kontantstrømmene og den forventede levetiden til porteføljen kan estimeres 

på en pålitelig måte. Innbetalinger fra porteføljen inntektsføres årlig basert 

på den effektive renten. Tap måles som differansen mellom porteføljens 

amortisere kost og nåverdien av estimert fremtidig kontantstrøm diskontert 

med den opprinnelige effektive renten. Beregnet tap innregnes i resultatet. 

Fordringer som overføres til langtidsovervåkning bokføres som realiserte 

tap. Innbetalinger inngått på tidligere avskrevne fordringer regnskapsføres 

som innkommet på tidligere nedskrevet tap.

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 regn-

skapsstandarden 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. Ved fusjon 

med datterselskapet Sopran AS i 2014 ovetok Kredinor SA en lukket 

ytelsespensjon.

Skatt 

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare 

skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 25 % (27% i 

2014) på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 

regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig 

noter
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NOTE 1 IMMATERIELLE EIENDELER OG GOODWILL

Morselskap Goodwill/kundeavtaler

Anskaffelseskost 01.01. 78 169 297

Tilgang  0

Avgang 0

Anskaffelseskost 31.12. 78 169 297

Akkumulerte avskrivninger 31.12. 35 887 407

Balanseført verdi 31.12. 42 281 890

  

Årets avskrivninger 9 036 000

  

Forventet økonomisk levetid 5 - 10 år

Avskrivningsplan Lineær

  

Datterselskapet Sopran AS fusjonerte i 2014 med morselskapet Kredinor SA og konsernregnskapets regnskapsførte verdier  ble 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. 35 887 407

Balanseført verdi 31.12. 42 281 890

  

Årets avskrivninger 9 036 000

  

Forventet økonomisk levetid 5 - 10 år

Avskrivningsplan Lineær

    

Goodwill /kundeavtaler fra kjøpet av Sopran AS, innfusjonert i Kredinor SA i 2014 er vurdert til å ha en levetid på 10 år.

Ervervet goodwill har oppstått  i forbindelse med kjøp av Emendo Kapital AS i 2011.

NOTE 2 VARIGE DRIFTSMIDLER   

     Systemutvikling

 Anlegg under Fritids- Forretnings- Tomt kontormaskiner,

Morselskapet utførelse eiendommer bygg ideel andel inventar, biler, o.l Sum

Anskaffelseskost 01.01.   7 159 064   296 273 694 303 432 758

Tilgang 2 898 962    23 621 741 26 520 703

Tilgang ved fusjon   13 049 694 1 350 000  14 399 694

Avgang *)   13 049 694 1 350 000 87 942 971 102 342 665

Anskaffelseskost 31.12. 2 898 962 7 159 064 0 0 231 952 464 242 010 490

Akkumulerte avskrivninger 31.12. *)  1 466 198 0 0 179 710 645 181 176 843

Balanseført verdi 31.12. 2 898 962 5 692 866 0 0 52 241 819 60 833 647

Årets avskrivninger 0 151 764 194 337 0 32 612 283 32 958 384

Forventet økonomisk levetid    50 år    50 år    3-5år  

Avskrivningsplan Avskrives ikke Lineær Lineær Avskrives ikke Lineær 

*)  Driftsmidler som er helt nedskrevet regnskapsmessig som ikke lenger er i bruk i virksomheten er inkludert i årets avgang.   

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler 

Driftsmiddel  Leieperiode  Årlig leie

Leie av lokaler  6 år  16,7 mill kr  

       

   Forretnings- Systemutvikling 

 Anlegg under Fritids- bygg andel kontormaskiner, Goodwill/ 

Konsernet utførelse eiendommer tomt inventar, biler, o.l kundeavtaler Sum

Anskaffelseskost 01.01.  7 159 064  299 603 780 78 649 297 385 412 141

Tilgang 2 898 962  0 23 621 741  26 520 703

Tilgang ved fusjon   14 399 694 1 755 715  16 155 409

Avgang  *)   14 399 694 89 698 686 0 104 098 380

Anskaffelseskost 31.12. 2 898 962 7 159 064 0 235 282 550 78 649 297 323 989 873

Akkumulerte avskrivninger 31.12. 0 1 466 198  183 040 731 36 367 407 220 874 336

Balanseført verdi 31.12. 2 898 962 5 692 866 0 52 241 819 42 281 890 103 115 537

      

Årets avskrivninger 0 151 764 194 337 32 612 283 9 036 000 41 994 384

Forventet økonomisk levetid  50 år 50 år /0 år 3-5år 5-10 år 

Avskrivningsplan Avskrives ikke Lineær Avskrives ikke Lineær Lineær

       

*)  Driftsmidler som er helt nedskrevet regnskapsmessig som ikke lenger er i bruk i virksomheten er inkludert i årets avgang.   

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler 

Driftsmiddel    Leieperiode  Årlig leie

Leie av lokaler    6 år  16,7 mill kr

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. Skatte-   

reduksjon ved avgitt konsernbidrag som føres som økning av balanseført 

beløp på investering i datterselskap, føres direkte mot skatt i balansen 

(mot betalbar skatt hvis konsernbidraget har virkning på betalbar 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 og bankinnskudd.
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NOTE 3 DATTERSELSKAP OG ANDRE LANGSIKTIGE INVESTERINGER  

Morselskapet

 Investeringene i datterselskap regnskapsføres etter kostmetoden. 

Datterselskap Forretnings- Eier-/ stemme- Egenkapital Resultat Balanseført

 kontor andel siste år (100 %) siste år (100 %) verdi

Emendo Kapital AS Oslo 100 % 99 441 0 264 100

KV Eiendom AS *) Bergen 100 % 3 824 340 231 928 3 801 638

KV Eiendom II AS *) Bergen 100 % 1 231 624 -1 733 731 1 212 738

Kredinor Finans AS Oslo 100 % 50 082 051 1 781 457 43 000 000

Balanseført verdi 31.12.      48 278 476

*) Tilkommet ved fusjon med Kreditorforeningen Vest SA     

Andre langsiktige aksjer og andeler      

Mor - og konsern       

Visjonsbolaget AB     211 800

Det er ingen kjent markedsverdi for investeringen.

Balanseført verdi 31.12.      48 490 276

NOTE 4 MOTTATTE, IKKE OPPTJENTE INKASSOINNTEKTER  

Inkassosaker under utførelse er behandlet i samsvar med løpende avregningsmetode uten fortjeneste iht Forskrift om årsregnskap      

for inkassovirksomhet. Beregnede kostnader for ikke avsluttede inkassosaker, er ført mot mottatt salær på ikke avsluttede saker.      

Morselskapet

 Investeringene i datterselskap regnskapsføres etter kostmetoden. 

  Morselskapet    Konsernet 

 2015  2014 Balanseførte verdi pr 31.12. 2015  2014

    Fordringer 

 55 977 959  60 580 238 Opptjent ikke fakturerte inkassoinntekter 55 977 959  60 580 238

    

    Inkludert i kortsiktig gjeld   

 45 188 928  42741317 Mottatt, ikke opptjente inkassoinntekter 45 188 928  42 741 317

NOTE 5 FORDRINGER  

  Morselskapet    Konsernet 

 2015  2014 Kundefordringer 2015  2014

 25 606 352  22 586 449 Kundefordringer til pålydende 25 730 737  23 180 478

 -1 852 413  -1 592 366 Avsetning til tap på kundefordringer -1 852 413  -1 592 366

 23 753 939  20 994 083 Kundefordringer i balansen 23 878 324  21 588 112

I morselskapet er bedriftsøkonomisk avsetning for tap på fordringer foretatt etter individuell vurdering.  I datterselskapet Kredinor Finans AS utgjør kunde-

fordringer factoring med og uten regress. Det er tinglyst factoringpant i avtalene om finansiell factoring.

Konsern       

I andre kortsiktige fordringer inngår datterselskapet Kredinor Finans kjøpte porteføljer av forfalte krav.

Disse er nedskrevet for eventuelt verdifall pr 3.12.    

     

  Morselskapet    Konsernet 

 2015  2014 Fordringer med forfall senere enn ett år 2015  2014

 380 000  380 000 Andre langsiktige fordringer  380 000  380 000

  380 000    380 000  Sum  380 000    380 000 

NOTE 6 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN MV. 

Morselskapet

 Fordringer med forfall senere enn ett år Andre kortsiktige fordringer 

 2015 2014 2015 2014

Datterselskap      

Kredinor Finans AS 62 707 418 26 728 401 2 026 944 602 167

KV Eiendom II AS   274 645 

Sum 62 707 418 26 728 401 2 301 589 602 167

     

Fordringen på datterselskapet Kredinor Finans AS er løpende og kan sies opp med 3 måneders varsel. Lånet renteberegnes iht avtale.   

     

   Annen kortsiktig gjeld 

Morselskap   2015 2014

Konsernbidrag KV Eiendom AS og KV Eiendom II AS  2 042 980 0

Emendo Kapital AS   99 441 99 441

Sum    2 142 421   99 441 

NOTE 7 MARKEDSBASERTE INVESTERINGER    

Fond Antall andeler Kurs Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi 31.12.

DNB Aktiv 50 2916,998 259,2236   756 155   756 155 

Selskapet 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 (spareavtale)      

i kombinasjonsfondet DnB Aktiv 50, jfr note 10.

Obligasjonsfond

DnB Obligasjonsfond 1734,608 10078,5619 17 500 000 17 482 354 17 482 354

NOTE 8 BUNDNE BANKINNSKUDD, KLIENTANSVAR/KLIENTMIDLER       

       

 Morselskapet     Konsernet 

 2015  2014 Bundne bankinnskudd 2015  2014

 10 146 805  9 800 230 Depositum husleie 10 146 805  9 800 230

 10 802 721  9 465 475 Skattetrekksmidler 10 802 721  9 465 475

 20 949 526  19 265 705 SUM 20 949 526  19 265 705

       

Klientmidler

Klientmidler og tilhørende klientansvar for inkassovirksomheten er ikke medtatt i balansen. Dette utgjør kr 36.745.238. 

Klientmidler og tilhørende klientansvar for advokatvirksomheten er i henhold til advokatforskriften § 3a-3.

Presentert netto i balansen som bankinnskudd. Innestående bank utgjør kr 905.006 og tilhørende klientansvar utgjør kr 905.006.



34  |  KREDINOR ÅRSRAPPORT 2015 KREDINOR ÅRSRAPPORT 2015 |  35

NOTE 9 EGENKAPITAL       

       

Morselskapet

Årets endring i egenkapital

Egenkapital 01.01. 345 881 191

Årets resultat 22 781 857

Andre endringer ført direkte mot egenkapitalen, egenkapital tilført ved fusjonen med Kreditorforeningen Vest SA 55 119 876

Egenkapital 31.12. 423 782 924

Kreditorforeningen Vest SA fusjonerte med Kredinor SA med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2015.  

Konsernet  

Årets endring i egenkapital  

Egenkapital 01.01. 350 805 326

Årets resultat 26 521 174

Andre endringer ført direkte mot egenkapitalen, egenkapital tilført ved fusjonen med Kreditorforeningen Vest SA 53 415 403

Egenkapital 31.12.  430 741 903 

NOTE 10 PENSJONER       

       

Selskapet og konsernet har pensjonsordninger som omfatter i alt 14 personer i selskapet og 14 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 styreleder har en pensjons- 

ordning 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 avtaler om kollektiv pensjonsordning i forsikringsselskap.  

       

Netto pensjonskostnad  Morselskapet   Konsernet

  2015     2014

 Sikret Usikret Sikret Usikret

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 281 195 0 281 195 0

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 453 859 30 000 453 859 30 000

Avkastning på pensjonsmidler -262 271 0 -262 271 0

Resultatførte planavvik/estimatendringer -4 427 968 0 -4 427 968 0

Inntektsført tidl avsetning for underdekning i tidligere AFP-ordning -481 674 0 -481 674 0

Innbetalt premie 432 185 0 432 185 0

Netto pensjonskostnad -4 004 674 30 000 -4 004 674 30 000

Netto pensjonskostnad Morselskapet 

 2015 2014

 Sikret Usikret Sikret Usikret

Opptjente pensjonsforpliktelser 31.12. 17 657 649  1 324 390  17 872 000  2 108 172 

Beregnet brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 17 657 649 1 324 390 17 872 000 2 108 172

Pensjonsmidler (til markedsverdi) 31.12. 15 717 541 0 13 491 000 0

Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendringer 0 0 0 66 109

Arbeidsgiveravgift 166 937 0 658 000 215 317

Netto pensjonsforpliktelse 2 107 045 1 324 390 5 039 000 2 389 598 

Netto pensjonsforpliktelse  Konsernet

 2015 2014  

 Sikret Usikret Sikret Usikret

Opptjente pensjonsforpliktelser 31.12. 17 657 649 1 324 390 17 872 000 2 108 172

Beregnet brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 17 657 649 1 324 390 17 872 000 2 108 172

Pensjonsmidler (til markedsverdi) 31.12. 15 717 541 0 13 491 000 0

Ikke resultatført virkning av estimatavvik/ planendringer 0 0 0 66 109

Arbeidsgiveravgift 166 937 0 65 800 215 317

Netto pensjonsforpliktelse 2 107 045 1 324 390 5 039 000 2 389 598

Økonomiske forutsetninger   2015 2014

Diskonteringsrente   2,70 % 2,30 %

Forventet lønnsregulering/pensjonsøkning/G-regulering   2,5% / 2,25% 2,75% / 2,5%

Forventet avkastning på pensjonsmidler   3,30 % 3,20 %

Forventet uttaksprosent AFP-ordningen   100,00 % 100,00 %

Forventet årlig avgang   0,00 % 0,00 %

       

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når gjelder demografiske faktorer.       

NOTE 11 SKATT              

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel             

        Morselskapet    Konsernet 

 2015  2014  2015  2014

    Midlertidige forskjeller

 -5 602 067  -5 440 275 Varige driftsmidler -5 602 067  -3 810 382

 5 190 429  6 273 730 Gevinst & Tapskonto 4 864 639  6 273 730

 -34 616  -1 009 508 Fordringer -34 616  -1 289 508

 -14 909 095  -11 950 000 Andre regnskapsmessige forskjeller -15 224 684  -11 956 377

 1 206 765  -1 630 598 Pensjonsforpliktelser 1 206 765  -1 630 598

 -14 148 584  -13 756 651 Sum midlertidige forskjeller -14 789 963  -12 413 135

   -5 652 708 Underskudd til fremføring   -7 659 004

   0 Forskjeller som ikke utlignes 315 589  286 377

 -14 148 584  -19 409 359 Grunnlag for utsatt skatt -14 474 374  -19 785 762

       

 -3 537 146  -5 240 527 Utsatt skattefordel i balansen (25%/27%) -3 618 592  -5 342 156

       

Tall pr 1.1. inkluderer Kreditorforeningen Vest SA med datterselskap, som ble innfusjonert med Kredinor SA fra dette tidspunktet.       

      

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt       

  Morselskapet     Konsernet 

 2015  2014  2015  2014

    Grunnlag for betalbar skatt

 37 273 942  21 554 150 Resultat før skattekostnad 41 151 535  23 234 991

 11 545 724  8 043 102 Permanente forskjeller  8 126 922  8 041 233

 48 819 666  29 597 252 Grunnlag for skattekostnad på årets resultat 49 278 457  31 276 224

 391 933  10 303 744 Endring i midlertidige forskjeller 2 376 828  10 164 201

 -5 652 708   Anvendt underskudd til fremføring -7 659 004  

 43 558 891  39 900 996 Gr.lag for bet.bar skatt på årets resultat 43 996 281  41 440 425

 -2 042 980  0 Avgitt konsernbidrag   

 41 515 911  39 900 996 Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) 43 996 281  41 440 425
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Godtgjørelse til revisor  Morselskap  Konsern 

Lovpålagt revisjon (inkl. teknisk bistand med årsregnskap) 425 000 507 500

Andre attestasjonstjenester 185 000 200 000

Skatte - og avgiftrådgivning (inkl. teknisk bistand med ligningspapirer)  0

Annen bistand  578 922 707 157

Sum 1 188 922 1 414 657

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.       

       

NOTE 16 FINANSIELL RISIKO VEDRØRENDE FINANSIERINGSVIRKSOMHETEN       

Kreditt og markedsrisiko: Konsernets kredittrisiko knyttes i hovedsak til konsernets finansieringsvirksomhet i datterselskapet Kredinor Finans 

AS. Med kredittrisiko menes risiko for at kunden ikke kan overholde sin forpliktelse til å betale. Konsernet vurderer risikoen for tap innenfor 

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 ca 47,1 mill kr.

Renterisiko: Renterisiko knyttes i hovedsak til datterselskapets finansieringsvirksomhet. All utlåning skjer til variabel rente. Renter er basert  

på NIBOR med beregning fra dag til dag, med 3 måneders rentebinding. Renterisiko knyttet til selskapets utlån vurderes derfor som normal. 

Datterselskapet er finansiert ved lån fra morselskapet. Konsernets likviditetsoverskudd er plassert i bankinnskudd og en begrenset andel i  

rentebærende fond. 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. 

Likviditetsrisiko: Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke kan møte sine betalingsforpliktelser i tråd med forfall. Tilgang på likviditet 

styres aktivt gjennom likviditetsplanlegging og rapportering fra løpende drift. Samlet likviditetsrisiko anses som lav.

   

NOTE 17 KAPITALDEKNING VEDRØRENDE FINANSIERINGSVIRKSOMHETEN               

Datterselskapet Kredinor Finans AS finansierer faktoring overfor oljeforhandlere, sikret ved full regress, samt finansiell faktoring overfor ett  

parkeringsselskap. Kredinor Finans har kjøpte porteføljer av forfalte krav. I tillegg leverer selskapet tjenester knyttet til fordringsadministrasjon.

      

Kjernekapital: 2015 2014

Innbetalt aksjekapital 43 000 000  43 000 000 

Overkurs  1 031 000   1 031 000

Annen egenkapital 6 051 051   4 269 593 

Kjernekapital 50 082 051   48 300 593 

       

Kapitaldekning Kredinor Finans AS Tall i tusen

Netto ansvarlig kapital 50 082  

 

Kapitaldekningen er beregnet på følgende måte: Grunnlag

Massemarked 27 890

Forfalte engasjementer 34 774

Beregningsgrunnlag operasjonell risiko 9 156

Sum beregningsgrunnlag 71 820

Kapitaldekning  69,73 % 

 

Resultat

Regnskapet viser et resultat etter skatt på kr 1.781.457. Dette gir en forrentning av egenkapitalen på 3,6 % etter skatt. 

  Morselskapet     Konsernet 

 2015  2014  2015  2014

    Fordeling av skattekostnaden    

    Betalbar skatt   

 11 760 901  10 773 269 Betalbar skatt i resultatregnskapet 11 878 996  11 188 915

 1 016 531  944 932 Betalbar formueskatt 1 016 531  944 932

 11 272  0 For lite avsatt i fjor 11 272  253 254

 12 788 704  11 718 201 Sum betalbar skatt 12 906 799  12 387 101

 1 315 194  -2 743 892 Endring Utsatt skatt/skattefordel ( 25%/27% av grunnlaget) 1 723 562  -2 997 156

 388 187   Endring utsatt skatt/skattefordel pga endring i skattesats  

 14 492 085    8 974 309 Skattekostnad   14 630 361    9 389 945 

       

       

    Betalbar skatt i balansen

 11 760 901  10 773 269 Betalbar inntektsskatt 11 878 996  11 188 915

 -551 605   Avregnet betalbar skatt avgitt konsernbidrag

 1 016 531  944 932 Betalbar formuesskatt  1 016 531  944 932

 12 225 827  11 718 200 Betalbar skatt i balansen 12 895 527  12 133 847

NOTE 12 DRIFTSINNTEKTER 

  Morselskapet     Konsernet 

 2015  2014  2015  2014

 539 700 794  447 500 825 Inkassoinntekter 539 700 794  447 500 825

 45 978 835  38 967 255 Andre inntekter 59 238 769  43 790 724

 585 679 629  486 468 080 Sum 598 939 563  491 291 549

       

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

       

NOTE 13 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM.      

       

        Morselskapet    Konsernet 

 2015  2014 Lønnskostnader  2015  2014

 241 119 871  199 714 080 Lønninger 241 119 871  199 714 080

 34 266 751  26 115 648 Arbeidsgiveravgift 34 266 751  26 115 648

 15 552 851  17 624 030 Pensjonskostnader 15 552 851  17 624 030

 12 760 424  20 236 759 Andre ytelser 12 760 424  20 236 759

 303 699 897  263 690 517 Sum 303 699 897  263 690 517

 427  352 Sysselsatte årsverk i regnskapsåret har vært 427  352

       

Morselskap   Styreleder (tidl. daglig

Ytelser til ledende personer Daglig leder                      Styret                             leder, ansatt p.t) Kontrollkomitè

Lønn og annen godtgjørelse 2 755 056 1 196 010 722 715 137 600

Pensjonsutgifter ( jfr note 10). 462 687  66 795 

              

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 driftsresultatet, dersom driftsresultatet er større enn 

5 prosent av driftsinntektene.        
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Totalmarkedet i Norge 2015
Tall for inkassobransjen som helhet viser en jevn utvikling i saker i 
2015 mot 2014. Antall mottatte inkassosaker rapportert til finanstil-
synet viste en oppgang på 5,8 % i 2015 sammenlignet med 2014 og 
endte på litt i underkant av 7,5 millioner nye saker. I dette antallet 
ligger det en økning i antall purresaker på 11,1 % sammenlignet med 
2014 som utgjør omtrent 2,6 millioner saker hvor det ble sendt purr-
ing/varsel om inkasso. 

Blant de 7,5 millioner nye sakene, ble betalingsoppfordring sendt til 
4,8 millioner saker i 2015, en økning på 3,08 %. Tilsvarende økning 
var 3,8 % i 2014. Purresakene utgjør om lag 35,5 % av totalt antall 
mottatte saker, og løste seg altså før utsendelse av betalings- 
oppfordring. Tilsvarende tall for 2014 var 33,8 % av totalt 7,0 millioner 
mottatte saker. Dette er tall for inkassobransjen som helhet. 

Kredinor 2015
Kredinor passerte for første gang 1,0 millioner rene inkassosaker i 
2015, en økning på 9,3 % sammenlignet med 2014. Dette er saker 
hvor vi har sendt betalingsoppfordring. Det totale antall inkassosaker 
rapportert til Finanstilsynet fra Kredinor var litt i underkant av 1,5 
millioner saker og utgjør en oppgang på 5,7 % i 2015 sammenlignet 
med 2014. De øvrige sakene som utgjør 0,5 millioner saker ble 
avsluttet før utsendelse av betalingsoppfordring, og regnes som rene 
purresaker. Antall purresaker hadde en tilbakegang på 1,1 % i 2015.

Antall saker per skyldner i Kredinor
Personer som ender med betalingsproblemer kan ofte ha saker hos 
flere av våre oppdragsgivere. Antall personer med inkassosaker i 
Kredinor har økt med 15,4 % i 2015. Tallene for 2015 viser at omtrent 
halvparten, 48,6 % av alle skyldnere har en inkassosak i Kredinor, 
hos en av våre oppdragsgivere. Videre har 17,7 % to inkassosaker 
og 9,7 % av har tre inkassosaker i Kredinor på samme tid. Vår erfa-
ring er at skyldnere med tre eller flere inkassosaker kan ha kommet i 
et økonomisk uføre som det kan ta lang tid å komme ut av. 
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Totalmarkedet i Norge 2015
Størrelsen på inkassogjelden - fordringsmasse til inndriving i total-
markedet var ved utgangen av 2015 i overkant av 72,2 milliarder 
kroner, en økning på 4,4 % sammenlignet med 2014. Størrelsen på 
fordringsmassen var 69,1 milliarder kroner i 2014. 

Kredinor 2015
Kredinor hadde en vekst i fordringsmassen - inkassogjelden på  
12,6 % i 2015 sammenlignet med 2014 og endte på 8,9 milliarder 
kroner til innfordring. Totalt innfordret Kredinor 6 milliarder kroner på 
vegne av sine oppdragsgivere i 2015, en økning på 9,8 % fra 2014. 
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Nest største inkassoselskap i Norge - representative tall i alle fylker og aldersgrupper
Målt i omsetning er Kredinor det nest største inkassoselskapet i Norge – og trolig størst når det gjelder  antall saker. Kredinor har tall som er 
representative i alle fylker. Det innebærer at totalt antall inkassosaker på 1,5 millioner i Kredinor er sammenlignbart med bransjens totaltall på 
7,5 millioner inkassosaker. De unge i alderen 18-25 øker mest både i antall saker og i inkassogjeld/hovedstol. Vi ser tegn til utflating og ned-
gang blant de store skyldnergruppene på 34-49 år, og en mer tydelig nedgang blant de over 50 år og eldre. 

Inkassosaker i Kredinor fordelt på bransje
Kredinor er bransjespesialist og markedsleder innenfor energi og  
telecom, og i god vekst innenfor bank/finans, offentlig sektor og ulike 
bransjer innenfor handelssegmentet.  Fordelingen av saker i Kredinor 
etter bransje speiler dette. Videre fordeler sakene seg på de øvrige 
bransjene vi har spesialisert oss på. 

Antall saker korresponderer ikke nødvendigvis med størrelsen på 
gjelden innenfor hvert område. Innenfor bank har vi for eksempel 
færre saker, men beløpene er til gjengjeld ofte høyere enn denne 
oversikten viser.  

Handel andre 4,35 %

Bank andre 0,66 % 

Strøm 45,96 %

Opphørt strøm 7,51 %

Bredbånd 2,02 %

Eiendom 0,18 %

Parkering 1,42 %

Off. og kommunale krav 2,82 %

Oljeselskap 0,23 %

Kredittkort og forbrukslån 7,52 %

Telecom og betal tv 27,33 %

inkassotall fra Kredinor
demografi, geografi og andre tall 

Andel av totalt antall saker per aldersgruppe i Kredinor. Andel av hovedstol/skyldig beløp per aldersgruppe i Kredinor.
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Fordeling av antall inkassosaker på 
bransje/næring for privatpersoner 2015.

Geografisk fordeling
Tall fra Kredinor på fylkesnivå for 2015 mot 2014 viser at økningen i inkassogjeld blant privatpersoner er størst i Nord-Trøndelag, Oppland og 
Telemark. Økningen i antall inkassosaker er størst i Østfold, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Hordaland. Til tross for høye tall i Oslo har det 
i realiteten vært nedgang både i antall saker og i inkassogjeld.  
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Fordelingen på kjønn - antall inkassosaker
Tallene viser at menn har flest antall saker i alle aldersgrupper, men 
at forskjellene mellom kjønnene er mindre i de yngste aldersgrup-
pene med 59 % menn og 41 % kvinner, mens de eldste fordeler seg 
med 65 % menn og 35 % kvinner. Antall saker under ett fordeler seg 
med 38 % kvinner og 62 % menn. 

Fordelingen på kjønn hovedstol/inkassogjeld
Sammenlignet med antall inkassosaker er fordelingen mellom 
kjønnene større knyttet til størrelsen på inkassogjelden/hovedstol. 
Forskjellen mellom kjønnene er minst i aldersgruppen 26-33 år, hvor 
menn står for 70 % av og kvinner 30 % av total hovedstol/inkasso-
gjeld. Forskjellen er størst i gruppen 50-57 år med 75 % på mennene 
og 26 % kvinnene. Snittet for all inkassogjeld fordeler seg med 72 % 
på menn og 28 % på kvinner.

Antall saker fordelt på kjønn i Kredinor 2015.
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betalingsanmerkninger
i Norge 2015

Betalingsanmerkninger fra inkassoselskapene
Antall betalingsanmerkninger registrert hos inkassoselskapene er 
544 339 saker, og utgjør rundt 7,3 % av de totalt 7,5 millioner saker 
som kom inn til inkassoselskapene i 2015. Det innebærer at inkasso- 
sakene som gjøres opp før de ender som betalingsanmerkning hos 
inkassoselskapene utgjør hele 93 % av totalen. 
 Figuren viser utviklingen i antall betalingsanmerkninger, se nederste 
linje i figuren, opp mot det totale antall saker hos inkassoselskapene 
og de ulike trinnene før det blir en mer alvorlig sak av det.

Betalingsanmerkninger fra alle kilder
Antall betalingsanmerkninger samlet sett med alle kilder er i under-
kant av 1,1 millioner saker i 2015. Det er en økning på rundt 4,1 % 
av totalt innrapporterte betalingsanmerkninger fra 2014 til 2015. 

Av disse 1,1 millioner betalingsanmerkningene kommer 544 339 
saker fra inkassoselskapene og resten fordeler seg med betalings-
anmerkninger via namsmannen som nest høyest, deretter eiendom, 
løsøre og borett.

Betalingsanmerkninger - private, næring og sletting
Antall private med betalingsanmerkninger øker både hos Namsman-
nen og Inkassobyråene. Av de totalt 840 249 betalingsanmerknin-
gene blant private i 2015 var økningen 15,8 % hos inkassoselskap-
ene og 3,6 % hos Namsmannen. Antall næringsdrivende med 
betalingsanmerkninger gikk noe ned hos Inkassobyråene.  Av de 
totalt 238 705 betalingsanmerkningene blant næringsdrivende i 
2015 var økningen 5,7 % hos Namsmannen og 14,1 % blant løsøre. 

Antall betalingsanmerkninger vil variere noe gjennom året. Så snart 
kravet som ligger til grunn for en betalingsanmerkning er betalt skal 
den slettes. Utviklingen i antall oppgjør er positiv, med 326 433 
betalingsanmerkninger som ble slettet i 2015 etter at kravet ble 
betalt. Sletting betyr at kravet er betalt, og antall oppgjorte betalings- 
anmerkninger økte med 9,7 % i 2015 sammenlignet med 2014.  
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Oppgjør for gjeld når skyldner ikke betaler
Etter en lang prosess med å få betalt gjennom frivillige ordninger går 
saken over til rettslige skritt slik at det kan avdekkes om det er mulig 
å få betaling gjennom andre tiltak og kanaler. 

Antall rettslige skritt flater ut med totalt 463 613 rettslige skritt i 2015 
sammenlignet med 2014 hvor antall rettslige skritt ble 458 052. Ut-
legg er det rettslige skritt som øker mest med 7,67 %, til 324 728 
rettslige skritt mot 301 603 rettslige skritt i 2014. De fleste andre 
rettslige skritt går ned. Antall gjeldsordninger går ned med 18,0 %. 
Forliksklager går ned med 14,2 %. Konkurser går ned med 7,1 %. 
Fravikelser går ned med 4,4 %. Tvangssalg av løsøre og salgspant 
går ned med 4,37 %. 

Utlegg 
Utlegg går ut på at den som har et pengekrav som ikke innfris av 
skyldner, kan kreve betaling gjennom utleggspant og/eller utlegg-
strekk via namsmannen. Dersom skyldner ikke har noe det kan tas 
pant i eller ytelser det kan trekkes i, blir resultatet intet til utlegg.

Antall saker hvor det er intet til utlegg øker med 8,5 % fra 108 708 
saker i 2014 til 117 945 saker i 2015. Disse sakene utgjør omtrent 
33 % av alle utleggsaker i 2015, omtrent det samme for 2014. Antall 
saker til utlegg, hvor det er noe å få trekk eller pant i, øker med 6 % 
fra 230 124 saker i 2014 til 244 015 saker i 2015. Dette er saker som 
hovedsaklig løser seg gjennom trekk i lønn, trygd, motorvogn, bank-
innskudd eller fast eiendom. 

rettslige skritt
utlegg og intet til utlegg

Antall rettslige skritt i totalmarkedet 2015.
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Utviklingen - utlegg og intet til utlegg i totalmarkedet 2015.

Fordeling utlegg i 2015
Figuren viser fordelingen av de ulike utleggsgruppene i 2015, hvorav 
utlegg ved trekk i lønn og trygd eller pant i eiendom og verdier i mo-
torvogn er klart største kilder til oppgjør i utleggsaker. Mens 33 % av 
sakene endte med intet til utlegg, løste 66 % av sakene seg gjennom 
ulike utlegg.

Forholdet mellom utlegg og intet til utlegg viser at sakene som 
løses gjennom utlegg øker noe og sakene hvor det er intet til utlegg 
i 2015 øker noe mindre forhold til 2014. 

Tvangssalg
Forholdet mellom krav om tvangssalg og gjennomførte tvangssalg er 
stabilt sammenlignet med 2014. Krav om tvangssalg er fremsatt for 
17 470 saker i 2015, kun en liten økning på 0,4 % fra 2014. De en-
delig gjennomførte tvangssalg endte på 7 086 saker, en økning på 
2,2 % fra 2014. 

Det betyr at langt over halvparten av de som har fått begjæring om 
tvangssalg har klart å betale det de skylder innen fristen som er satt 
for dette rettslige skrittet.
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Nyetableringer - vekst i 2015
Økningen i antallet nyetableringer var på totalt 9,0 % i 2015 sam-
menlignet med 2014. Av totalt antall nyetableringer utgjør aksje-    
selskap 39 %, mens enkeltmannsforetak utgjør 58 %.

Konkurser - viser en nedgang i 2015
Antall konkurser viser en nedgang på om lag 7 % sammenlignet med 
2014. I 2015 økte myndighetene konkursgebyret med 20 %, og er 
nå på hele kr 51.250,-, og kan forklare noe av nedgangen i antall 
konkurser. Økningen ser også ut til å ha påvirket myndighetene til å 
være mer tilbakeholdne med å begjære foretak konkurs. Ifølge våre 
porteføljer finnes det selskap som burde vært slått konkurs fordi de 
misligholder sine forpliktelser og ikke innfrir kravet til forsvarlig egen-
kapital og likviditet. 

Kjennetegn på foretak som går konkurs
Hovedtrekkene til de som går konkurs er små selskap med mindre 
enn 5 ansatte. De har mindre enn 5 millioner i omsetning og de er 
yngre enn 5 år. Bransjene bygg og anlegg, bilreparasjon, eiendoms-
drift, hotelldrift og transport dominerer i konkursstatistikken. Når det 
gjelder foretaksform så er det Ifølge Statistisk Sentralbyrå noen for-
skjeller på hvem som overlever de første 5 årene og ikke. Blant de 
selskapene som er AS overlever rundt 44 % av bedriftene de første 
5 årene og blant enkeltmannsforetak overlever 22,5 % 5 år. 

Tvangsavviklinger - øker sterkt
På samme tid som antall konkurser gikk noe ned, økte antall tvangs-
avviklinger med 27,6 %. På listen over tvangsavviklinger er det 
mange gjengangere. Rundt 56,3 % av foretakene har blitt ilagt for- 
sinkelsesgebyr tidligere. Om lag 21 % har fått forsinkelsesgebyr for 
andre gang, 22,7 % har fått forsinkelsesgebyr for tredje gang og 
23,5 % har fått forsinkelsesgebyr mer enn tre ganger. 

Det er en stor utfordring at mange foretak kan drive i lang tid uten å 
bli sanert. Kredinor er av den oppfatning at foretak som ikke driver 
forsvarlig økonomisk bør avvikles raskere for å unngå at de påfører 
mange andre selskap tap. Kredinor tror en raskere avvikling vil  
redusere usunne økonomiske forhold i næringslivet.

Forholdet mellom antall konkurser i Norge og antall 
tvangsavviklinger
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Fri bruk av Infobank 
– nettportalen for saksbehandling 
og rapporter  
Kredinor tilbyr alle kunder en egen 
nettportal med arbeidsverktøy for blant 
annet filforsendelse, betalingsoppfølging 
og tilgang til rapporter. Her finnes oppdatert 
satus på saker, innbetalinger, utførte inkasso- 
tiltak samt kommunikasjon med skyldner. 

Stor bredde i  systemintegrasjoner 
Vi har utviklet moduler for systemintegrasjoner som er 
tilgjengelig for våre kunder mot ERP systemer innen våre 
bransjer. De nyeste integrasjonene er Web-serviceløsningene  
Visma Unique Enterprise og Microsoft Dynamics Navision.

Juridisk bistand på nett 
Medlemmene kan kontakte oss kostnadsfritt gjennom tjenesten 
«nettadvokaten» i Infobank for å diskutere juridiske problemstillinger 
med en av våre advokater. For de mer komplekse sakene har  
alle medlemmene tilgang til markedets beste advokater, til en  
konkurransedyktig pris. 

Egen kundeansvarlig og eget saksbehandlerteam 
Alle aktive kunder har egen kundeansvarlig/KAM som kjenner godt 
til bedriftens behov og et saksbehandlerteam som har dialogen 
med skyldnerne. Mindre bedrifter følges opp av et eget team ut fra 
at de har enklere behov for løsninger.
 
Kurs, seminarer og fagsamlinger
Kredinor tilbyr kostnadsfrie eller rabatterte kurs, seminarer og fag-
samlinger. Våre kostnadsfrie og rabatterte inkassokurs og frokost-
møter med aktuelle tema er populære. Vi har svært god oppslutning 
om våre bransjeseminarer, og spesielt flaggskipet vårt - Kredinors 
Proffseminar.

Rabatterte kredittopplysninger 
Kredinor har inngått samarbeidsavtaler som gir alle medlemmene 
tilgang til å hente ut rabatterte kredittopplysninger via Infobank. 

Interne fagdager og workshops 
I regi av KAM inviteres kunder til egne møter for å diskutere porte-
føljestatus, med tema som kundelønnsomhet, strategi for kunde- 
utvelgelse, valg av oppfølgingsløp samt effektiviseringsmuligheter. 
Disse ulike møteplassene gir store muligheter for en betydelig 
merverdi for våre kunder. 
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Kredinor Oslo 
Rådhusgaten 27
Postboks 782 Sentrum
0106 Oslo
Tlf. 22 00 91 00
Fax 22 42 23 71
marked@kredinor.no 

Kredinor Fredrikstad 
Kråkerøyveien 2
Postboks 918
1670 Kråkerøy
Tlf. 69 35 46 00
Fax 69 35 46 01
fredrikstad@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 Kristiansand 
Kjøita 18
Postboks 603 Lundsiden
4606 Kristiansand
Telefon: 810 12 230
Faks: 38 60 70 05
kristiansand@kredinor.no

Kredinor Bergen
Nøstegaten 58
5011 Bergen
Tlf 55 57 33 00
Fax 55 57 33 80
bergen@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 Sandefjord
Thor Dahls gate 1 Postboks 314
3201 Sandefjord
Telefon: 33 42 16 66
Faks: 33 42 16 67
sandefjord@kredinor.no

Kredinor Trondheim 
Ranheimsveien 10
Postboks 6115 Sluppen
7435 Trondheim
Tlf. 73 95 28 00
Fax 73 95 28 01
trondheim@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

våre avdelinger
finner du her:

Vil du bli kunde? 
Ring oss og avtal et uforpliktende møte på telefon: 22 47 34 30.


