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Kredinor – vi er tettere på
Kredinor er et av Norges største inkassobyråer med flest inkassosaker av alle
og 20 prosent markedsandel. Vi er bransjeledende innenfor energi og telecom,
og gjennom hele 2016 har vi økt våre markedsandeler innenfor bank/finans,
handel, service, parkering – og offentlig sektor.

Kor – vi er tettere på
Vi gir våre oppdragsgivere en enklere hverdag med våre
unike systemer og markedets beste service. Vi kan bransjene
bedre enn andre, har en av markedets beste løsningsgrader
og behandler våre oppdragsgiveres kunder som om de skulle
være våre egne.

For å bidra til mer kunnskap om personlig økonomi og
inkasso har Kredinor utviklet læringskonseptet Smartbetaler,
som retter seg mot unge, en aldersgruppe som trenger å
lære mer for å bli bevisste forbrukere og gode betalere.

Tallene for 2016 viser en økning i folks gjeld og forbruk.
Kredinor
er et av Norges største inkassobyråer
med flest inkasso- saker og
Næringslivet er avhengig av kreditt
Antall mottatte saker til inkassoselskapene økte med 5,2
Norskprosent
næringsliv er
avhengig av kreditt for Vi
å holde
prosent fra innenfor
2015 til 2016 og
endte påog
totalt
7,9 millioner
20
markedsandel.
er hjulene
bransjeledende
energi
telecom,
i gang. Samtidig forutsetter tilgangen på kreditt at det finnes
saker. Disse sakene utgjør totalt kr 76,9 milliarder i inkassoog
gjennom
hele
har vi økt
våre markedsandeler
innenfor
bank/finans,
velfungerende
systemer
for 2016
kredittvurderinger,
betalingsgjeld, en økning på 6,4
prosent fra 2015.
Av totalen mottok
oppfølging
og
inkasso.
Hvis
ikke
blir
risikoen
for
stor.
Kredinor
1,6
millioner
av
sakene
til
inkasso
og fikk i oppgave
handel, service, parkering – og
Balansekunsten er da å gi tilgang til kreditt slik at folk ikke
bremser for mye
på forbruket, samtidig som de skjønner at
offentlig
sektor.
kreditt er et lån som koster penger og skal betales tilbake.

å innkreve kr 10,7 milliarder til Kredinors oppdragsgivere.
Mer om inkassotallene og utviklingen i inkassogjeld bakerst
i denne årsrapporten.
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Et år med modernisering og vekst

Da er igjen tiden kommet for å
oppsummere et år som er gått over
i historien. Beretningen for 2016 er
den 112. i rekken siden oppstarten
av Kredinor i 1905. Året har vært
begivenhetsrikt på mange måter,
mye har skjedd og aktiviteten har
vært høy gjennom hele året.
Vi har befestet stillingen som en betydelig aktør innenfor
alle områder av inkasso, og har nå en betydelig andel av
markedet innenfor alle markedssegmenter. Ikke minst har vi
gjennom 2016 fått mange nye kunder innenfor bank/finans,
og vi er både stolte og glade over at vi igjen, etter noen års
opphold, har fått yA bank som kunde. Gjensidige Bank,
Komplett Bank, Easy Bank, Handelsbanken og Forso (Ford
Finans) er også nye i 2016.
Innenfor energi har vi i 2016 skrevet avtale med Glitre
Energi som er en fusjon mellom Hadeland, Lier og EB Nett.
Det er vel knapt noe område innenfor det totale norske
næringsliv hvor det skjer så mye som i energisektoren.
Gjennomfakturering er en endring og innebærer at forbrukerkunder mottar faktura fra kraftleverandører som også
omfatter krav på nettleie. Nettselskapet sender faktura for
betaling av kundens nettjenester til kundens kraftleverandør.
Kraftleverandøren fakturerer kunden for nettleie via strømfakturaen, og det betyr at kunden får en felles faktura for nettleie
og strøm. Kraftleverandøren blir kundens kontaktpunkt og
det blir enklere for kunden å forstå hva han skal betale for.
En annen nyhet er at alle strømkunder får nye og smarte
strømmålere innen 1. januar 2019.
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Nettselskapene har ansvaret for installasjonen av nye målere.
Det skal installeres om lag 2,9 mill. punkter hvorav husholdninger og fritidsboliger utgjør ca. 2,5 mill. Alle husstander vil
etter at nye målere er installert kunne få tilgang til informasjon om eget strømforbruk.
Kredinor er utvilsomt det innfordringsselskapet som har
den største markedsandelen innenfor energibransjen. En
slik posisjon kommer ikke av seg selv og den blir heller ikke
værende hvis det ikke investeres i nyutvikling, kompetanse
og de beste løsninger. Kredinor har gjennom 2016 styrket
utviklingen og har også forsterket samarbeidet med KIS
leverandørene Enoro og CGI. Vår ambisjon er fortsatt å være
energibransjens prefererte leverandør av innfordringstjenester.
Kredinor ble stiftet av handelsnæringen i 1905 og har
svært mange handels- og industrikunder i sin portefølje.
Forutsetningen for å være en attraktiv samarbeidspartner
for kundene er integrasjoner som gjør interaksjonen mellom
Kredinor og kundene sømløs. Gjennom 2016 har vi fått på
plass mange nye integrasjoner. Blant disse er 24 Seven
Office, Microsoft Dynamics, SAP, Xledger, Unit 4, Visma
Business, Visma Global, Cordel, Infor M3, Duett, IFS, Uni
Micro, Cowi, Deltek og On Property - i tillegg til flere andre.
Integrasjoner mot kundenes ERP systemer står svært høyt
på våre prioriteringslister.
Kredinor samarbeider med Cap Gemini om å automatisere
løsninger gjennom såkalt robotisering. Arbeidet ble startet
opp i 2016 og vil fortsette med økt styrke i 2017. Mange
rutinepregede og monotone arbeidsprosesser kan og vil bli
erstattet av evig arbeidende og særdeles effektive roboter.
Kredinor besluttet også i 2016 å bytte ut sin kundeportal og
sin skyldnerportal med nye og moderne portaler med større
muligheter for selvbetjening. Vi er i gang med å modernisere
kjernesystemet gjennom omskriving og nyutvikling til en .net
plattform. Det kan også nevnes at Vipps faktura er tatt i bruk
som fakturering- og betalingskanal.

Kredinor årsrapport 2016

Vi har med bistand fra et eksternt konsulentselskap gjennomført en kundeundersøkelse blant noen av våre større kunder i
2016. Totalscoren på kundetilfredshet var 8,2 på en skala fra
1,0 til 10,0, noe som vi er svært godt tilfreds med.
I 2016 har Kredinor revitalisert både salgsavdelingen og
markedsavdelingen. Et eget telefonsalgsteam har ansvaret
for små og mellomstore kunder, mens salgsavdelingen i Oslo
har ansvaret for alle tilbuds- og anbudsprosesser og salg til
store kunder. Markedsavdelingen har blitt forsterket med en
ny medarbeider med ansvaret for digitalisering.
Det fremgår av årets regnskaper at 2016 var et bra
økonomisk år for Kredinor. Det er også absolutt nødvendig med god inntjening og sterk likviditet for å kunne
møte dagens og morgendagens krav og utfordringer til ny
teknologi og nye løsninger.

Internasjonalt er Kredinor medlem av European Collectors
Association (ECA). Styreleder der er Kredinors
administrerende direktør Tor Berntsen.
Det kanskje aller viktigste som skjer i Kredinor er at foretaket
som gjennom 112 år har hatt base kun i Norge nå har kjøpt
Købmandstandens Inkassoservice i København og i tillegg
er i gang med oppstart av inkassovirksomhet i Stockholm i
Sverige.
Internasjonaliseringen innebærer en ny æra i Kredinors
mangeårige historie. Vi ønsker å være i Norden, der hvor våre
kunder er og vi har en klar ambisjon om å vokse også utenfor
Norges grenser på eksisterende og nye kunder.

Kredinor har i 2016 vært lokalisert med kontorer i 11 norske
byer inkludert hovedkontoret i Oslo, og har i tillegg datterselskapet Christiania Innfordring AS (CINN) i Kristiansand
som primært mottar saker fra små og mellomstore bedrifter.
Vårt formål er, som det har vært siden 1905, å arbeide for
sunne økonomiske forhold i næringslivet.
Vår ambisjon er å være næringslivets og det offentliges
viktigste samspillpartner innenfor fakturaadministrasjon og
innfordring. For oss er ingen kunde for liten og ingen for stor.
Vi er et samvirkeforetak som eies av våre kunder.
Vi investerer tungt i kurs for å kunne tilby det aller beste til
våre kunder og medlemmer. Vi anser det som særdeles viktig
å utøve vår rolle og vår funksjon i samfunnet som næringslivets og kreditorenes talerør. Derfor uttaler vi oss også i
media om forhold og hendelser av økonomisk karakter.

Tor Berntsen, administrerende direktør

Vår bransje er organisert i Virke Inkasso. Styreleder i
Virke inkasso er Kredinors tidligere mangeårige leder og
nåværende styreleder advokat Baard Sig. Bratsberg.

Kredinor årsrapport 2016
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Her er vi

Stor nok for de store,
liten nok for de små

Tromsø
Trondheim
Kristiansund
Bergen
Stavanger
Kristiansand
Skien
Fredrikstad
Hamar
Sandefjord
Oslo

For oss er alle oppdragsgivere viktige, enten det er store
eller små, private eller offentlige virksomheter. Vår misjon er
den samme som når vi startet opp i 1905, «å jobbe for sunne
økonomiske forhold i Norge».
Kredinor er eid av næringslivet og ikke av aksjonærer som
forventer utbytte. Overskuddet går til å innfri ambisjonen
om å være best. Med kontorer i 11 norske byer er vi alltid i
nærheten av våre oppdragsgivere og deres kunder. Vi skal
etterleve våre verdier gjennom å være jordnære, tydelige og
vennlige - med et enkelt og forståelig hverdagsspråk.

Visjon
Vår visjon er å skape verdier gjennom utvikling av løsninger,
nærhet til kunden, engasjement og profesjonalitet.

Vår rolle
Vi skal bidra til gode betalingsvaner og sunn økonomi.

Strategi
For å lykkes i å være best ligger følgende strategi til grunn
for Kredinors virksomhet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ledende posisjon i utvalgte bransjer.
Best i bransjen på systemløsninger og integrasjoner.
Best på løsningsgrad og kvalitet i kundeleveransene.
Bransjens mest fornøyde kunder.
Markedets beste kurs, konferanser og fagseminarer.
Bransjens mest attraktive arbeidsplass.
Tydelige medlemsfordeler gjennom samvirkemodellen.
Tydelig regional profil gjennom lokal tilstedeværelse.
Etablere Kredinor utenfor Norge.

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

Verdier
Løsningsorientert
Engasjert
Respektfull
Profesjonell
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Kundeløfter
•
•
•
•
•

Blant markedets høyeste løsningsgrad.
Nummer en på service og oppfølging.
Høy kundetilfredshet blant sluttkunder.
God tilgjengelighet i alle kanaler.
Alltid det nyeste innen teknologi.
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Nyutvikling og konkurransefortrinn
på tvers av bransjer
Felles for våre nysatsinger i 2016 er utviklingen av løsninger
som gjør det enklere å betale og mer oversiktlig for sluttkunden. Vi har samlet alle tiltak og satsinger under et felles
moderniseringsprosjekt som vil gå over to år. Prosjektet var
allerede etter kort tid klare med de første leveransene.
Innenfor nye betalingsløsninger utvikler vi mobile løsninger,
for å være enda bedre tilgjengelig for sluttkunden.

Kredinor Online og Min side på kredinor.no

Tilbudet om BankId på mobil er godt innarbeidet blant
sluttkundene og bidrar til enklere innlogging, bedre tilgang til
betalingsløsninger og god oversikt over kravene for de som
har flere inkassosaker.

Både oppdragsgivere og sluttkunder har fått nye navn på
sine innloggede sider på kredinor.no. De innloggede sidene
for sluttkunden endret navn fra .nettbank til Min side, og vil få
fornyet funksjonalitet, utseende og bedre ytelse mot slutten
av 2017. De innloggede sidene for oppdragsgivere endret
navn fra .infobank til Kredinor Online. Samtidig ble sidene
skrevet om fra Silverlight til fremtidsrettet teknologi – med
fornyet funksjonalitet og bedre ytelse. All informasjon om
sluttkunden er tilgjengelig på Kredinor Online. Her finnes
også logg over kommunikasjon, avtaler som er gjort med
sluttkundene, eventuelle analyser og tilgang til å lage rapporter som gir god oversikt.

Kortbetaling

Styrket posisjon gjennom kundeservice

Tilbud om kortbetaling er nytt og tilbys gjennom Min side,
innloggede sider for sluttkunden. Alle krav kan betales med
debetkort. Alt unntatt bankkrav kan betales med kredittkort.

Vi har befestet og styrket vår posisjon gjennom vår kundeservice til sluttkunden utført av våre 145 medarbeidere på
vårt kundesenter i Trondheim og Oslo. Vårt kundesenter i
Trondheim betjener kundene innen bank og finanssektoren
og kundesenteret i Oslo betjener de øvrige bransjene.

BankId på mobil

Vipps faktura
Mot slutten av året inngikk Kredinor en avtale med DNB, som
innebærer at våre oppdragsgivere innenfor fakturaservice kan
tilby Vipps faktura til sine kunder. Med Vipps faktura blir det
enklere å sende faktura – og enklere for sluttkunden å betale.

Betal nå
Kredinor har utviklet en enkel betalingsløsning for sluttkunden, Betal nå – uten behov for innlogging. Betal nå tilbys via
åpne sider på kredinor.no og sms, og fjerner hindere mange
kan ha rundt innlogging i nettbank for å få utført betaling.

Roboter
Roboter er satt i produksjon backoffice hos Kredinor for
å utføre rutineoppgaver hvor det ikke er personlig kontakt
mellom den som utfører jobben, vår oppdragsgiver eller
sluttkunden. Den første robotiserte rutinen er utstedelse av
kreditnota i saker hvor det er penger til gode. Robotiseringen
gir mange nye muligheter, blant annet to nye stillinger som
skal jobbe med å utrede, planlegge og igangsette flere
robotiseringsprosesser.
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Aktiviteten og serviceinnstillingen fra kundesenterets side
er en av suksessfaktorene for vår høye kundetilfredshet og
løsningsgrad blant sluttkundene. I 2016 ble mer enn 1,3 millioner telefoner betjent, hvorav 0,8 millioner var utgående og
0,5 millioner inngående telefoner. Disse telefonene resulterte
i mer enn 343 000 betalingsavtaler. I snitt ventet sluttkundene
36 sekunder på svar når de ringte. Hele 80,1 prosent av alle
samtaler ble besvart innen 60 sekunder som er gjeldende
krav til svartid. På en skala fra 1-6 har kundesenteret en snitt
kundetilfredshet (KTI) på 4,92 på samtlige samtaler. Dette er
beste resultat noensinne etter at Kredinor begynte å sende
SMS for å måle KTI etter samtalene med sluttkunden.

Bransjespesialisten
Kredinor
Kredinor er en markedsledende
bransjespesialist innenfor energi,
telecom og parkering – og i sterk
vekst innenfor bransjene bank/finans,
handel, service- og offentlig sektor.
Med en av markedets høyeste løsningsgrad vet vi hva som
skal til for å få folk til å betale det de skylder innenfor de ulike
bransjene. Vi har lykkes i å øke våre markedsandeler gjennom å utvikle de mest effektive verktøyene og løsningene, og
den beste kundeservicen – bransje for bransje.
Vi er tettere på bransjene hele veien gjennom egne dedikerte
bransjeansvarlige som skreddersyr løsninger for bransjene
vi retter oss inn mot. De bringer kunde– og bransjeinnsikten
med seg inn i ulike utviklingsprosjekter, slik at vi kan være
tidlig ute med ny teknologi og innovative løsninger. Målet vårt
er at løsningene skal være klare når behovene oppstår.
Kombinasjonen av erfaring, fremtidsorientering og handlekraft er vår fremste styrke innenfor de ulike bransjene.

Onsdager = høy treffprosent = høy løsningsgrad
Gjennom hele 2016 er onsdager den dagen vi oppnår høyest
kontakt med sluttkundene ved våre ringeforsøk. Vi har en
merkbar forskjell i treffprosent fra de andre ukedagene. Av
den grunn gir all aktivitet på onsdager svært positive utslag
på løsningsgraden blant sluttkundene i Kredinor.

Kredinor årsrapport 2016

Kredinor årsrapport 2016

9

Energi

Bank og finans

Effektive løsninger og god kundeservice i alle ledd

Spesialister gir merverdi

Kredinor leverer inkassoløsninger til rundt 70% av det norske
energimarkedet og håndterer årlig en halv million inkassosaker på vegne av bransjen, noe som omfatter rundt
188.000 personer/husstander. Dette gir oss en posisjon som
markedsleder på betalingsoppfølging og inkasso innenfor
kraft- og nettkrav i Norge.
Endringene i energibransjen har vi for lengst tatt innover oss,
og har blant annet utviklet en ny innfordringsmodell for å
håndtere gjennomfaktureringen fra kraftselskapene. Vi har
også utviklet mer presise scoremodeller gjennom et eget
energiscorekort. Løsninger som er påbegynt og i arbeid er
blant annet en ny funksjonalitet mot CGI og Enoro.

Bransjens beste løsningsgrad
Kredinor har størst datagrunnlag av alle inkassoselskap og
bruker det aktivt i kombinasjon med analyse og beslutningsmodellen for å sikre høy løsningsgrad. Vi bruker vår kundeinnsikt til å gå rettslig der andre er nødt til å avslutte sakene
på grunn av manglende innsikt. I mer vanskelige saker bidrar
våre advokater med spisskompetanse innenfor energi. I sum
vil dette gi bransjens beste løsningsgrad for kundene våre,
selv i kompliserte saker.

Vi får tilbakemeldinger på at vi lykkes gjennom resultater fra
”benchmarking”. Der hvor bankene benytter seg av to eller
flere inkassobyråer leser vi at Kredinor leverer best, noe som
bidrar til at vi tildeles økte porteføljeandeler.

Ser stadig nye behov
Det foregår en rivende utvikling innenfor bank og finans.
Stadig flere teknologiselskaper ønsker å ta en større del av
verdikjeden, og bankverden er spådd å se ganske annerledes
ut om noen år. Utviklingen av Vipps fra DNB har nå ført til at
flere norske banker samarbeider om løsningen videre. Videre
er det reviderte betalingstjenestedirektivet PSD2 (Payment
Service Directive), digital valuta og blockchain noen stikkord
for hva bankene har hatt - og fortsatt må ha fokus på.
Kredinor er tett på bransjen og oppdragsgiverne for å kunne
levere på de behovene som oppstår i kjølvannet av
utviklingen og endringene.

Møter alle involverte med respekt

Kredinor utvikler statistiske beslutningsmodeller basert på
informasjon om sluttkunden hentet fra vårt datavarehus.
Våre analytikere knytter sammen data fra inkassosystemet og
eksterne kilder som ligning og løsøreregisteret, og kombinert
med praktisk erfaring fra våre purre- og inkassoprosesser,
gir det effektive behandlingsstrategier. Med mennesker i
alle ledd som optimaliserer, er beslutningsmodellen et godt
verktøy.

Kredinor har flere spesialist-team som jobber proaktivt og
spesifikt mot ulike oppdragsgivere og sluttkunder innenfor
bilfinans, leasing, forbruksfinansiering og lån med sikkerhet.
Vi har også eget team som har spesialisert seg på svindelsaker og egne rådgivere som er ute i felten og snakker
med sluttkunder som ikke betaler. Deres oppgave er ofte å
overtale de som ikke betaler til å levere tilbake verdigjenstander de har kjøpt og ikke betalt for. De jobber tett
med vår juridiske avdeling og våre erfarne advokater som
følger saker som blant annet ender i rettsapparatet. Vårt
utgangspunkt er å håndtere sakene og menneskene som er
involverte med vennlighet og respekt.

Datavarehus

Mennesker i
hvert ledd

Med en stadig økende andel av porteføljen hos eksisterende
oppdragsgivere, og flere nye som er kommet til det siste
året, forsterker dette ambisjonene våre om å være «best for
bank». Det beste vi kan gjøre for bankene er å optimalisere
innkrevingsprosessen for å levere høyest mulig løsningsgrad.
Kjernen i å lykkes innenfor bank og finans er god håndtering
av sluttkunden. Med god kundebehandling øker vi sannsynligheten for løsninger som gir mest mulig tilbakeført kapital.

Beslutningsregler

Beslutningsmodell
Purre- og
inkassodata

Inkassokompetanse innen
energi

Analysekompetanse
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Telecom

Handel og service

En stadig større del av verdikjeden

Nye integrasjoner åpner markedet

Gjennom å få fart på pengestrømmene hos våre oppdragsgivere innenfor telecom, har det lyktes oss å opprettholde vår
ledende posisjon innenfor fakturering, reskontroadministrasjon og inkasso. Ved å levere effektive løsninger i hele verdikjeden er ambisjonen at våre oppdragsgivere skal få raskere
betaling fra kundene enn om de gjør jobben selv. Samtidig
skal de se at de sparer tid og penger ved at vi gjør jobben.
Resultatene så langt er positive.

Det mangfoldige handelsegmentet, som også inkluderer
tjenesteytende virksomheter og servicebedrifter, er et
betydelig vekstområde for Kredinor. Andre halvår gjennomførte vi en rekke markedsføringsaktiviteter og økte salgsinnsatsen innenfor dette området, noe som resulterte i nye
oppdragsgivere og forlengelse av avtaler blant eksisterende.
Behovene innenfor handel dreier seg om å bidra til en enklere
hverdag hvor det er lett å administrere kundekrav. Tid er
penger, og vi bistår våre oppdragsgivere med å redusere
ressursbruk på sene betalere. Vi hjelper også til med å forenkle og digitalisere prosesser rundt fakturering, purring og
overføring til inkasso. Samtidig legger vi til rette for løsninger
som gjør det enklere å betale. Målsettingen er i sum å øke
lønnsomheten for bedriften gjennom raskere betaling.

I 2016 ble mer enn 8 millioner fakturaer sendt på vegne av
våre oppdragsgivere. Kredinor ivaretar også kundeservice
og oppfølging på telefon for en del oppdragsgivere. Vi har
en ambisjon om å få inn pengene raskest mulig og samtidig
bevare et godt forhold til sluttkunden. Resultatet er at mange
av våre oppdragsgivere får innbetalinger lenge før forventet.
Blant mange sluttkunder er skrekken stor hvis de får telefonen stengt, spesielt blant de unge, og et inkassovarsel fra
Kredinor gir ofte svært rask respons med betaling.

Nye systemintegrasjoner
Vi utvikler løpende systemintegrasjoner mot de ledende
ERP-systemene innen handel. Med flere nye integrasjoner
på plass og noen i arbeid åpner det markedet på en helt ny
måte for oss. Integrasjonene Microsoft Dynamics Navision,
24 Seven Office og Cordell kom på plass i 2016. Løsninger
som fortsatt er i arbeid er iStoner, inforM3 og Visma Global.

Tidlig ute med Vipps faktura
Mot slutten av året inngikk Kredinor en avtale med DNB om å
tilby Vipps faktura til oppdragsgivere og kunder – og innenfor
telecom er vi allerede i gang. Fordelen med å gå inn i første
del av verdikjeden for Kredinor sin del er at overføring til
inkasso skjer raskere hvis betaling uteblir.

Interaktiv beslutningsstøtte for kundeutvikling
Vi har i samarbeid med flere av våre kunder også utviklet nye
interaktive rapporter. Disse skal gi relevant beslutningstøtte
i forhold til om kundene faktisk har en betalingsadferd som
stemmer med det som er avtalt. Rapportene gir en mer
fleksibel mulighet for nedbrytninger til produktområder,
salgsdistrikter og kundekategorier som mange har definert
i sine CRM systemer. Store handelsbedrifter bruker våre
rapporter som forhandlingsgrunnlag både når det gjelder
betalingstid og rabattstruktur. Dette bidrar til en mer presis
kredittpolitikk spesielt overfor eksisterende kunder.
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Offentlig sektor

Parkering

Forenkling og spart tid med nye integrasjonsløsninger

Innovative løsninger

Med flere nye integrasjonsløsninger har vi styrket vår
posisjon overfor kundene innenfor offentlig sektor. De etterspør enklere og sømløse løsninger opp mot deres økonomisystem. Vi har implementert løsningene Visma Enterprise og
Visma Business. I tillegg jobber vi med utvikling av løsningen
Visma Global. De ferdige integrasjonene er enkle å sette
opp og bidrar til mindre manuell håndtering og færre
feilregistreringer. I tillegg sparer våre oppdragsgivere litt tid
hver dag med automatisk filutveksling. De innloggede tjenestene på Kredinor Online er lett tilgjengelig ved at de laster
opp saker selv, følger saksgangen, kommuniserer på mail
med oss og tar ut rapporter.

Etter å ha vunnet anbudsprosessen og fått OnePark som
kunde mot slutten av 2016, har Kredinor lykkes med et
taktskifte innenfor parkering. OnePark regnes som det mest
nytenkende og innovative selskap i bransjen. De inngikk
en avtale med Avinor om all parkering på Gardermoen fra
årsskiftet, og er på kort tid blitt et ledende parkeringsselskap
i Norge. OnePark legger større vekt på at folk skal betale for
den tiden de parkerer fremfor å skrive ut parkeringsbøter til
de som har stått for lenge, og har tilrettelagt parkeringshusene for dette gjennom ny teknologi.

Overtar hele verdikjeden
Avtalen med Kredinor går ut på at vi overtar hele verdikjeden
fra fakturering, purringer, reskontroadministrasjon til oppfølging innenfor inkasso og overvåking. Løsningen vil frigjøre
administrative ressurser hos OnePark, slik den også gjør for
andre oppdragsgivere Kredinor har innen parkering. Vi kan
også håndtere kundeservice for kunden.

Kredinor kan offentlige krav, som omfatter alt fra kommuner
med legalpantekrav og usikrede krav til fylkeskommuner som
jobber med krav knyttet til tannhelse, bibliotek og videregående skoler. Videre bidrar vi opp mot statlige tilsyn med
diverse krav og bøter, avfallsselskaper, universiteter
og høgskoler.

Egenutviklet saksbehandlingssystem
Gjennom det egenutviklede saksbehandlingssystemet
ParkeringService (PS) var Kredinor tidlig ute med innovative,
effektiviserende og helautomatiserte løsninger til parkeringsbransjen. ParkeringService utvikles løpende og er en totalløsning med håndtering av ileggelser, innkreving, administrasjon og klagebehandling. Med det økte fokus på å betale
for medgått tid til parkering er det utviklet selvbetjeningsløsninger som gjør at bileier kan registrere bilen, bruke parkeringen og betale for seg – raskt og enkelt.

Det krever nitidig arbeid med oppfølging av de ulike kravene
innenfor det offentlige, da sårbarheten til mange av de som
skylder penger er stor. Vårt avdelingskontor i Kristiansund
har flere ansatte som er spesialister på oppfølging av denne
typen krav. I tillegg har vi kompetansen på våre avdelingskontor og hovedkontoret – til det beste for oppdragsgiver
og sluttkunden.

14

Kredinor årsrapport 2016

Kredinor årsrapport 2016

15

Av mennesker, for mennesker

Hele verdikjeden
Erfaring har lært oss at bransjer er forskjellige, men det er en
fellesnevner som går igjen: Jo mer forutsigbar og strukturert
en innfordringsprosess er, jo større sjanse er det for å få
betaling raskere. Kredinor leverer løsninger i hele verdikjeden,
til alle bransjer, og tilpasser kundetilbudet ut fra behov og
mekanismer som kan være ulike på tvers av bransjer. Denne
tilpasningen bidrar til optimal oppfølging og god likviditetsflyt
med aktive pengestrømmer og økt lønnsomhet.

Fakturering
Fakturering med fakturaservice og våre betalingsløsninger
etterspørres av stadig flere. I 2016 sendte vi mer enn 8 millioner fakturaer for våre oppdragsgivere. Noen oppdragsgivere
har overlatt hele verdikjeden til Kredinor. Faktura får et design
som gjør at vår oppdragsgiver kan bruke den til informasjon,
salg og nyheter. Faktura sendes med vår eller oppdragsgivers logo ut fra ønsker og behov. Kundeservice på telefon
foregår i oppdragsgivers eller vårt navn ut fra hva vår oppdragsgiver ønsker. Hvis faktura ikke betales ved forfall sender
vi purring og sørger for videre oppfølging.

Inkasso
Inkasso er kjernevirksomheten i Kredinor, vi har solid kunnskap og vet hvor utfordringene ligger for så vel oppdragsgivere som sluttkunder. I 2016 mottok vi 1,6 millioner saker
til inkasso. Av disse sakene var 1,0 millioner inkassosaker og
0,6 millioner purresaker. Gjennom tilpassede oppfølgingsløp
sørger vi for god behandling og dialog med sluttkunden - noe
som gjør at vi har en av markedets høyeste løsningsgrad.
Når flere overlater en større del av verdikjeden til oss får de
en mer sømløs overgang til inkasso, bedre pengeflyt, større
forutsigbarhet og økt lønnsomhet for virksomheten.

Overvåking

Kredinor er først og fremst mennesker – dyktige fagpersoner
som er genuint opptatt av å finne gode løsninger for våre
oppdragsgivere og kundene deres. Våre oppdragsgivere sier
at måten vi behandler deres kunder på - sluttkundene - har
avgjørende betydning for hvilket inkassoselskap de ønsker
å samarbeide med. Det tar vi i Kredinor på alvor. Vi skal være
vennlige og imøtekommende - og levere markedets beste
kundeservice til så vel oppdragsgivere som sluttkunder.
Kredinor er organisert mot de største kundene gjennom en
egen Key Account Manager (KAM), som samarbeider med
en rekke fagpersoner internt. De mindre kundene har kontakt
med oss gjennom sitt kundeteam eller vårt avdelingskontor.

Overvåking er ingen ni til fire-jobb. I 2016 har Kredinors overvåkingsteam klart å få inn betydelige summer til våre oppdragsgivere – penger som går rett inn og styrker bunnlinjen i
de ulike selskapene vi jobber for. Med grunnleggende tro på
sluttkunden, systematisk overvåking av markedet, tålmodighet og god oppfølging, er overvåking en viktig bidragsyter til
langsiktig merverdi for våre oppdragsgivere.

Reskontroadministrasjon

Kjøp av fordringer

Kredinor håndterer alt fra små til store volum innenfor reskontroadministrasjon, og bidrar til at våre oppdragsgivere får
sine krav betalt raskere. Vi sørger for tett oppfølging gjennom
god kontakt med sluttkunden, løpende bankavstemming
og oppdaterte rapporter på reskontro. Hvis betaling fortsatt
uteblir etter purring overføres kundene sømløst til inkasso for
videre vurdering og plan for oppfølging.

Salg av porteføljer til en profesjonell tredjepart kan være lurt
når virksomheten anser alt håp som ute. Det er et område
med risiko for tap, men samtidig er det en svært effektiv
måte å rydde opp i egen reskontro. Kredinor besluttet i 2016
å tilby denne tjenesten både direkte og via PRA group. Fordelene for de som selger er at de får redusert ressursbehov
og rapportering – noe som kan gi en betydelig resultateffekt.

Kredinor har 493 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og ti
avdelingskontorer. I tillegg eier Kredinor selskapet Christiania
Innfordring (CINN) med 5 ansatte i Kristiansand, som jobber
under eget merkenavn mot små og mellomstore bedrifter.
Kredinor har en åpen og inkluderende bedriftskultur hvor vi
ønsker at alle skal ha en god dialog og trives med hverandre,
med alt fra kolleger, oppdragsgivere og sluttkunder. Kredinor
ønsker å bygge stolthet over selskapet og tjenestene vi tilbyr
gjennom å være tettere på, og ønsker følgere både til vår
nyopprettede profil på Facebook, LinkedIn og Twitter. Vi tar
i bruk Facebook Workplace i internkommunikasjon. Og sist,
men ikke minst – vi lanserer nå nye nettsider på kredinor.no.

Oppdragsgiver

Kundeansvarlig
KAM

Ledelse og
administrasjon

Fakturering

Reskontroadministrasjon

Purringer

Inkasso

Overvåking

Kjøp av fordringer
Kundesenter og
kundeservice
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Inkassoteam
Saksbehandlere

Juridisk avdeling
Advokatfellesskapet Bratsberg
Compliance Officer

IT / Teknologi
Datavarehus

Analyse
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Styrets beretning

Analyse og kundeinnsikt
øker lønnsomheten
Interaktiv datavisualisering av
trender, måling av KPI, innsikt i kvaliteten på egen portefølje og effekt av
tiltak for å få betalt er noe av det vår
analyseavdeling kan tilby.
Ønsker vår oppdragsgiver å få maksimalt ut av kundeinnsikten bør de ha vært kunde i Kredinor i minst to år, fordi vi først
da vil ha et stort nok erfaringsgrunnlag å analysere på. Vi kan
likevel si mye før den tid. Sammen med vår KAM definerer
vi behov, og henter ut innsikt som analyseres. Informasjonen
som er tilgjengelig presenteres for oppdragsgiver, og kan
danne grunnlag for beslutninger rundt innfordringsprofiler og
oppfølging av kundene.

Sammenhengen mellom score og løsningsgrad
Vi kan se på sammenhengen mellom score og løsningsgrad.
Gjennom interaktive rapporter kan vi fastslå årsaker til at
løsningsgraden varierer. Ofte ser vi en tydelig sammenheng
mellom lav løsningsgrad og sluttkunder som har svak score
og høye utestående beløp. Hvis kundene har høye utestående beløp og svak score vil det påvirke løsningsgraden. I tillegg er dette viktige tilbakemeldinger fra oss til
våre oppdragsgivere, og kan brukes som beslutningsgrunnlag for fremtidig profilutvikling.

Dette kan gi grunnlag for å vurdere ulike kredittsikringstiltak for virksomheten fremover, som for eksempel krav om
forskuddsbetaling eller depositum fra den eller de kundene
dette gjelder.

Effekt av profiler og hendelser
Kredinor har også utviklet rapporter som viser hvor
effektive ulike saksprofiler er for å få inn penger og tilbakeført
kapital. Oppfølgingen av kundegruppene kan differensieres
ut fra profilen de har i våre porteføljer, hvor sene betalere
med sterk betalerprofil vil få en type oppfølging, mens sene
betalere som representerer en svak betalerprofil får en annen
oppfølging. Vi diskuterer tiltakene med våre oppdragsgivere
i større statusmøter for å se om det er behov for endringer
og videreutvikling.

Selvbetjening via Kredinor Online
Vi presenterer rapporter og diskuterer løsninger i egne møter
med KAM og våre analytikere. I tillegg kan rapporter og
analyser gjøres tilgjengelig på Kredinor Online, på innloggede
sider. Vår ambisjon er å videreutvikle løsningen slik at oppsett
av enklere rapporter og tilgang til nye analyser blir tilgjengelig
via selvbetjening på Kredinor Online.

Drill Down – ned til arbeidslister og saksnivå
Presentasjonen av rapporter vil visualiseres. Ut i fra den
grafiske visualiseringen kan vi gjøre utvalg på score og
skyldig beløp - hovedstol - for å få frem hvilke konkrete saker
og sluttkunder som representerer økt tapsrisiko per periode.
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Styret og styrets årsberetning
Virksomheten i 2016

Baard Sig. Bratsberg, styreleder

Ingebjørg Brown, nestleder

Elisabeth A. E. Selvik, styremedlem

Samvirkeforetakets virksomhet og produktområder

Inkassomarkedet

Kredinor ble etablert 9. januar 1905 som Kreditorforeningen i
Christiania. Styret legger herved frem beretning nummer 112.

Antall mottatte inkassosaker rapportert til Finanstilsynet viste
en oppgang på 5,2 prosent i 2016 sammenliknet med 2015.
Til sammen mottok norske inkassobyråer nesten 7,9 mill.
saker i 2016. Av dette mottok Kredinor 1,6 mill. saker, en
økning på 6,9 prosent i forhold til 2015. Økningen skyldes i
hovedsak at stadig flere oppdragsgivere overlater sin interne
purreprosess til sin eksterne inkassoleverandør. 36 prosent
av sakene som mottas avsluttes på purrestadiet. Totalt innfordret inkassobransjen 29,7 milliarder kroner i 2016, hvorav
Kredinor innfordret 6 milliarder kroner på vegne av sine
oppdragsgivere. Ved årsskifte hadde Kredinor fordringer
pålydende 10,7 milliarder kroner under arbeid, samlet for
hele bransjen var det 76,9 milliarder.

Kredinor tilbyr løsninger i hele verdikjeden fra fakturering
og reskontroadministrasjon, purring, inkasso til overvåk av
ikke-betalte inkassosaker. Kredinors datterselskap, Kredinor
Finans AS, kjøper fordringer fra kunder som ønsker å frigjøre
kapital. I tillegg tilbyr Kredinor SA juridisk rådgiving og
advokatbistand gjennom Advokatfellesskapet Bratsberg
som er Kredinors juridiske avdeling. Selskapet har en egen
avdeling for utenlandsinkasso.

Heidi Hagen Stensrud, styremedlem

John Glærum-Gaupseth, styremedlem

Berit Joli Haaland, styremedlem

Bo Sven Sune Bakke, styremedlem

Anders Kjøs, styremedlem

Ingun Lillebo Johnsen, varamedlem
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Kredinor tilbyr inkasso og betalingsoppfølging for bransjene
energi, bank/finans, parkering, telecom, handel og det
offentlige. Inkasso er kjernevirksomheten i Kredinor og står
for 90 prosent av inntektene. Kredinor er bransjens største
inkassoselskap målt i antall saker og nest størst i omsetning.
Styreleder i Kredinor SA, Baard Sig. Bratsberg, er styreleder i Virke Inkasso som er hovedorganisasjonen for norske
inkassoforetak. I European Collectors Association (ECA) er
Kredinors administrerende direktør Tor Berntsen styreleder.
Kredinor er det eneste norske inkassoselskap i ECA.

Tor Berntsen, administrerende direktør
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Kredinor har økt sine markedsandeler, særlig innen bank
og finans samt telecom sektoren, og har ved årsslutt ca. 20
prosent markedsandel. Det var i alt 108 inkassoselskaper
registrert i Norge ved årsslutt, en økning på 6 selskaper
i forhold til 2015. I tillegg er det 7 selskaper som kun har
konsesjon til oppkjøp av forfalte pengekrav, også her en
økning på 3 selskaper i forhold til antallet i 2015.
Finanstilsynet er tilsynsorgan for inkassobransjen
Finansklagenemnda Inkasso (tidl. Inkassoklagenemnda)
behandler klager på inkassobyråenes saksbehandling i saker
mot forbrukere. I 2016 mottok Finansklagenemnda totalt 46
klager på Kredinor mot 41 klager i 2015. Av 2 saker som ble
undergitt behandling i nemnda, ble klager gitt medhold i 1
sak. Øvrige 44 klager ble avvist av nemndas sekretariat og/
eller nemndleder.

Fortsatt drift og redegjørelse for årsregnskapet
Kredinor kjøpte selskapet Christiania Innfordring AS som
er lokalisert i Kristiansand i 2016. Konsernet bestod pr.
31.12.2016 av Kredinor SA, Kredinor Finans AS, Emendo
Kapital AS og Christiania Innfordring AS. Kredinorkonsernet
hadde driftsinntekter på 603 mill. kroner i 2016, en økning
på 1 prosent fra 2015. Driftskostnadene var 541 mill. kroner,
en nedgang på 4 prosent fra foregående år. Resultatet ble
belastet med goodwillavskrivninger i forbindelse med kjøp
av Emendo AS i 2011, Sopran AS i 2012 og Christiania
Innfordring AS i 2016 på til sammen 10 mill. kroner.
Konsernet hadde i 2016 et årsresultat på 45 mill. kroner.
Dette er en økning på 17 mill. kroner. Kredinor SA hadde
et årsresultat på 40 mill. kroner. Likviditetsbeholdningen i
konsernet var 416 mill. kroner pr. 31.12 2016 mot 367 mill.
kroner pr 31.12 2015. Både i Kredinor SA og i konsernet var
egenkapitalandelen 71 prosent pr. 31.12.2016.
I samsvar med regnskapsloven bekrefter styret at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. Årsregnskapet er dermed
avlagt etter prinsippet om at selskapets drift videreføres.
Styret bekrefter at regnskapet gir et rettvisende bilde av
konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering

Finansiell risiko

Antall årsverk i Kredinor SA pr. 31.12 2016 utgjorde 492
mot 484 pr. 31.12 2015. Kredinor Finans AS har ingen faste
ansatte og kjøper administrative tjenester av Kredinor SA.
Kvinneandelen er 57 prosent i Kredinor SA. Blant kvinner
utgjør deltid 7,5 prosent av utførte timeverk og blant menn
5 prosent. I ledergruppen er kvinneandelen 30 prosent.
Kvinneandelen i styret er 56 prosent. Lønnsmessig er
det ingen forskjeller mellom kvinner og menn i de enkelte
stillingskategorier. Virksomheten arbeider målrettet og
planmessig for å fremme diskrimineringslovens formål.
Aktivitetene er knyttet til åpne rekrutteringsprosesser og
lønns- og arbeidsvilkår. Det gis utviklingsmuligheter og
beskyttelse mot trakassering og diskriminering på grunn av
nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk eller religion og livssyn.

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

Kredinor måler sykefravær. For året 2016 var sykefraværet på 6,7 prosent, det samme som i 2015. Kredinor
har som mål å redusere sykefraværet til 5 prosent. Bedriften
er opptatt av tett oppfølging av sykemeldte, og det jobbes
kontinuerlig med tiltak og informasjonsarbeid. Kredinor har
et etablert bedriftsidrettslag, Kredinor GO, som tilrettelegger
for fysisk aktivitet og miljøtiltak i virksomheten. Samarbeidet
mellom ledelse og ansatte og de ansattes representanter
fungerer godt, både i det daglige arbeid og gjennom
Tillitsmannsutvalget (TU) og i Arbeidsmiljøutvalget (AMU).
De ansatte har tre representanter i styret.

Utsiktene for 2017
Kredinor har tatt en strategisk beslutning om etablering
av virksomhet i Sverige og Danmark. Det er nødvendig
både utfra et markedsmessig hensyn og også utfra eksisterende kunders behov og deres vekst på tvers av de
nordiske landene. I Norge er Kredinor etablert gjennom 10
avdelingskontorer fordelt på regionene SørØst og NordVest.
Hovedkontoret er i Oslo. Avdelingskontoret i Sandefjord
vil legges ned fra 01.09.2017 pga. bortfall av en stor lokal
kunde. Gjennom 2016 har selskapet befestet sin ledende
posisjon innenfor energi og telecom, og styrket sin posisjon
innenfor bank/finans, parkering og handel med tilfang av
nye spennende kunder. I tillegg ble det gjort et oppkjøp
av et mindre inkassoforetak i Kristiansand, Christinania
Innfordring AS. Kredinor vil i 2017 avholde en rekke ulike
arrangementer, kurs og seminarer for eksisterende og
nye kunder. Samtlige av Kredinors avdelinger vil i 2017
tilby kurs og seminarer innenfor inkassofaglige områder til
medlemmer og kunder. I tillegg arrangeres større seminarer
i Oslo, hvor kunder fra hele landet inviteres: Fagseminar
Bank/Finans, Energiseminaret 2017, Fagseminar Parkering

Kredinor har gjennom 2016 etablert et system og en metode
for automatisering og robotisering av utvalgte prosesser
i selskapet. Dette gir frihet til å benytte selskapets ansatte
på best mulig måte overfor kundene. Kredinor er fortsatt av
den oppfating at det er svært viktig å ha fysisk nærhet til sine
kunder. Dette er også noe som kundene gir tilbakemelding
på i undersøkelser som jevnlig foretas.
Kredinor fokuserer på organisk vekst men ser også på muligheten for å øke omsetningen og antallet kunder gjennom
oppkjøp. Selskapet skal fortsatt opprettholde målet om å
bidra til sunne økonomiske forhold for norsk næringsliv, og
er stolte over å ha så mange store og små selskaper som
kunder. Samvirkeforetaket Kredinor SA ønsker og skal være
fremtidens partner for medlemmer innenfor fakturaadministrasjon, reskontrobehandling, inkasso, advokatbistand,
analyse og kursvirksomhet.

Styret takker medarbeiderne for god innsats i 2016.

Ytre miljø

Oslo, 16. mars 2017

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 og det er etablert styringsverktøy
for energiforbruk og all søppel kildesorteres. Kredinor er
sertifisert som Miljøfyrtårn i Oslo, Fredrikstad, Sandefjord og
Kristiansand. I 2017 vil alle avdelingskontorene sertifiseres
etter ny modell og nevnte kontorer vil resertifiseres.

Medlemmer

Risikostyring

Ved årsskiftet hadde Samvirkeforetaket Kredinor 2172
medlemmer. Medlemskap i Kredinor innebærer en rekke
fordeler, som juridisk bistand via web-løsning, et internasjonalt innfordringsnettverk og rabatter hos kredittopplysningsbyråer. I tillegg har medlemmene tilgang til oppdatert faglig
informasjon gjennom kurs, foredrag og seminarvirksomhet
som Kredinor inviterer til – og arrangerer.

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. Selskapet benytter eget
system for risiko – og avvikshåndtering.
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og Kommuneseminaret 2017. Inkassobransjens største
seminar, Proffseminaret 2017, foregår dette året i Bergen.
Proffseminaret har 30-års jubileum og vil, tradisjonen tro, tilby
kunder, medlemmer og samarbeidspartnere et faglig solid,
variert og spennende program.

Kredinor årsrapport 2016

Baard Sig. Bratsberg, styreleder

Ingebjørg Brown, nestleder

Elisabeth A. E. Selvik, styremedlem

Heidi Hagen Stensrud, styremedlem

John Glærum-Gaupseth, styremedlem

Berit Joli Haaland, styremedlem

Bo Sven Sune Bakke, styremedlem

Anders Kjøs, styremedlem

Ingun Lillebo Johnsen, varamedlem

Kredinor årsrapport 2016

Tor Berntsen, administrerende direktør
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Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS
Dronning Eufemias gate 6, NO-0191 Oslo
Postboks 1156 Sentrum, NO-0107 Oslo

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00
Fax: +47 24 00 24 01
www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Til Selskapsmøtet i Kredinor SA

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Kredinor SA som består av selskapsregnskap og konsernregnskap.
Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap,
og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

►

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis
som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon
som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter
kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern
kontroll;

►

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av selskapets interne kontroll;

►

vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;

►

konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i
årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende
hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;

Øvrig informasjon

►

Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for øvrig informasjon. Vår
uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige
informasjonen.

vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene
på en måte som gir et rettvisende bilde;

►

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet
eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den ellers viser seg å inneholde
vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig
feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene
eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om konsernregnskapet. Vi er
ansvarlige for å fastsette strategien for, samt å følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen, og vi har et udelt
ansvar for konklusjonen på revisjonen av konsernregnskapet.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
selskapets og konsernets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av deres resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og
god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Revisors beretning

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av
selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og
forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
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Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og
i samsvar med lov og forskrifter.

Uavhengig revisors beretning - Kredinor SA
A member firm of Ernst & Young Global Limited

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Kredinor årsrapport 2016

Kredinor årsrapport 2016
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Regnskap
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Oslo, 21. april 2017
ERNST & YOUNG AS

Revisors beretning

Kjetil Rimstad
statsautorisert revisor
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Balanse

Resultatregnskap
Mor 2016

28

Mor 2015

Konsern 2016 Konsern 2015

541 985
45 032
587 017

539 701
45 979
585 680

DRIFTSINNTEKTER
Inkassotjenester
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

321 486
186 970
24 797
533 253

303 700
206 432
41 994
552 126

DRIFTSKOSTNADER
Lønnskostnader m.m.
Andre driftskostnader
Avskrivninger på driftsmidler og imm.eiendeler
Sum driftskostnader

53 764

33 554

Driftsresultat

541 985
61 017
603 003

539 701
59 239
598 940

324 842
190 742
25 864
541 449

303 700
216 314
41 994
562 008

61 554

36 932

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Nedskrivning finansielle anleggsmidler
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

3 915
-1 472
0
7
-35
2 472

4 239
1 454
0
4
160
5 528

5 829
-1 472
0
0
-35
4 393

7 154
145
3 419
0
160
3 720

58 157

37 274

Ordinært resultat før skattekostnad

64 025

42 460

17 921

14 492

Skattekostnad på ordinært resultat

19 413

14 630

40 236

22 782

Årsresultat

44 613

27 830

40 236
40 236

22 782
22 782

OVERFØRINGER
Overført til annen egenkapital
Sum overført

44 613
44 613

27 830
27 830

Kredinor årsrapport 2016

Mor 2016

Mor 2015

Konsern 2016 Konsern 2015

294
33 236
33 530

3 537
42 282
45 819

ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel
Goodwill/Kundeavtaler
Sum immaterielle eiendeler

5 541
49 109
54 650

5 693
55 141
60 834

VARIGE DRIFTSMIDLER
Fritidseiendommer
Systemutvikling, kontormaskiner, inventar, biler mv
Sum Varige driftsmidler

380
62 209
51 467
114 056

380
62 707
48 490
111 578

FINANSIELLE DRIFTSMIDLER
Obligasjoner og andre fordringer
Lån til foretak i samme konsern
Investeringer i datterselskap og andre selskap
Sum finansielle driftsmidler

202 236

218 230

Sum anleggsmidler

287
38 475
38 763

3 619
42 282
45 900

5 541
49 464
55 005

5 693
55 141
60 834

380
0
212
592

380
0
212
592

94 360

107 326

56 857
170
33 651
61 377
152 054

55 978
153
23 878
78 587
158 596

1 208
18 164
19 371

756
17 482
18 239

56 857
170
33 108
4 691
94 827

55 978
153
23 754
12 622
92 507

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Opptjente, ikke fakturerte inkassoinntekter
Utlegg
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

1 208
18 164
19 371

756
17 482
18 239

INVESTERINGER
Aksjefond
Obligasjonsfond
Sum investeringer

348 932

315 031

Bankinnskudd og kontanter

415 744

366 972

463 130

425 776

Sum omløpsmidler

587 170

543 807

665 366

644 007

Sum eiendeler

681 530

651 133

Kredinor årsrapport 2016
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Mor 2016

Mor 2015

Konsern 2016 Konsern 2015

464 062
464 062

423 783
423 783

EGENKAPITAL OG GJELD
Aksjekapital
Annen innskutt egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

464 062

423 783

Sum egenkapital

3 346
3 346

3 431
3 431

45 723
29 427
15 082
35 127
72 500
99
197 958

45 189
45 644
12 226
32 100
79 491
2 142
216 792

201 305
665 366

Gjeld
Langsiktig gjeld konsern
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Sum langsiktige forpliktelser

475 356
475 356

430 742
430 742

475 356

430 742

3 346
3 346

3 431
3 431

Kortsiktig gjeld
Mottat, ikke opptjente inkassoinntekter
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Gjeld til konsernselskap
Sum kortsiktig gjeld

45 723
30 846
16 578
35 679
74 001
0
202 828

45 189
46 818
12 896
32 100
79 957
0
216 960

220 224

Sum gjeld

206 174

220 391

644 007

Sum egenkapital og gjeld

681 530

651 133

Oslo, 16. mars 2017

Baard Sig. Bratsberg, styreleder

Ingebjørg Brown, nestleder

Elisabeth A. E. Selvik, styremedlem

Heidi Hagen Stensrud, styremedlem

John Glærum-Gaupseth, styremedlem

Berit Joli Haaland, styremedlem

Bo Sven Sune Bakke, styremedlem

Anders Kjøs, styremedlem

Ingun Lillebo Johnsen, varamedlem
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Kontantstrømoppstilling
Mor 2016

Mor 2015

58 157
-11 741
24 797
0
0
-9 354
-16 216
4 210

37 274
-11 849
41 994
3 419
-699
-2 760
8 012
3 997
39 237

49 852

118 625

-10 589

-26 521

1 021
-7 991
- 1 133
-18 692

12 500

Konsern 2016 Konsern 2015
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Ordinært resultat før skattekostnad
Periodens betalte skatt
Ordinære avskrivninger- og nedskrivninger
Nedskrivninger finansielle anleggsmidler
Tap/-gevinst avgang anleggsmidler
Endring kundefordringer
Endring leverandørgjeld
Forskjell kostnadsført pensjon - betalte premier o.l
Endring i andre tidsavgrensningsposter, fusjon og konsernendringer
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-17 941
-31 962

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle
eiendeler
Innbetaling ved salg av varige driftsmidler
Investering i datterselskaper
Endring i finansielle investeringer
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

0
-498
-498

-35 979
-35 979

Kontantstrømmer fra finansieringssaktiviteter
Nedbetaling gjeld til /Opptak av lån fra kredittinstitusjoner
Endring lån til datterselskap
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

30 661

50 683

315 031
3 239
348 932

251 522
12 825
315 031

Beholdning av bankinnskudd og kontanter per 1.1
Endring likvide midler tilført fra infusjonerte selskap
Beholdning av bankinnskudd og kontanter per 31.12

327 645
21 287
348 932

294 082
20 949
315 031

Beholdning av likvider
Ikke bundne bankinnskudd og kontanter
Bundne bankinnskudd
Sum

Netto endring i likviditetsbeholdning

64 025
-12 398
25 864
0
0
-9 772
-15 971
14 385

41 151
-13 027
41 994
0
1 338
-2 290
8 257
3 997
2 917

66 134

84 337

-17 250

-26 521

1 021
0
-1 133
-17 362

37 500
-17 941
-6 962

0
0
0

0
0
0

48 772

77 375

366 972
415 744

274 565
15 032
366 972

394 283
21 461
415 744

346 023
20 949
366 972

Tor Berntsen, administrerende direktør
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Noter
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og
god regnskapsskikk, forskrift om årsregnskap m.v for inkassovirksomhet og forskrift for årsregnskap i bank- og finansieringsselskaper. Det er foretatt enkelte mindre justeringer i grupperingen av poster i regnskapet i forhold til tidligere år. Alle tall oppgitt
er i TNOK så fremt ikke annet fremkommer av tekst.

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 KV Eiendom I AS
og KV Eiendom II AS
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 31.12.2016:
Kredinor SA (morselskap)
Kredinor Finans AS (100 %)
Emendo Kapital AS (100%)
Christiania Innfordring AS (100%)
KV Eiendom AS og KV Eiendom II AS er fusjonert med virkning
fra 01.01.2016 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 datterselskapets eiendeler og gjeld. Konsernregnskapet utarbeides som om konsernet
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Immaterielle eiendeler og goodwill

Fordringer

Goodwill har oppstått i forbindelse med erverv av datterselskap.
Goodwill avskrives over forventet levetid.

Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til
forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell
vurdering av fordringene og en tilleggsavsetning som skal dekke
øvrige påregnelige tap. Andre fordringer, både omløpsfordringer
og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og
virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av forventede framtidige
innbetalinger. Det foretas likevel ikke neddiskontering når effekten
av neddiskontering er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap
vurderes på samme måte som for kundefordringer.

Systemutvikling
var én økonomisk enhet. Transaksjoner, urealisert fortjeneste og
mellomværende mellom selskapene i konsernet elimineres.
Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet
basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost
tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som
oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres
til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres som goodwill.
Goodwill behandles som en residual og balanseføres med den
andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Merverdier
i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes
forventede levetid.
Kredinor SA har i løpet av 2016 kjøpt Christiania Innfordring AS.
Christiania Innfordring AS konsolideres fra og med 1.4.2016.

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
anskaffelseskost 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 kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller
forbedringer tillegges driftsmidlet kostpris og avskrives over
resterende økonomiske levetid.

Kredinor årsrapport 2016

Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres
en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identi
fiserbar 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.

Kjøpte porteføljer av utestående fordringer
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi
over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Vedlikehold
av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader.
Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og
avskrives i takt med driftsmidlet. Leide (leasede) driftsmidler
balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten
anses som finansiell.

Andre langsiktige aksjeinvesteringer
Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre
aksjer mv. Utdelinger regnskapsføres i utgangspunktet som
finansinntekt, når utdelingen er vedtatt. Hvis utdelingene vesentlig overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet, føres
det overskytende til reduksjon av kostprisen.

Nedskrivning av anleggsmidler
Ved indikasjon om at balanseført verdi av et anleggsmiddel er
høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen
foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selv
stendige 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.

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.

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
avregningsmetode, uten fortjeneste. Beregningen er foretatt
ut fra direkte produksjonskostnader for saker under arbeid pr.
31.12. justert for fullføringsgrad og
erfaringsmessig løsningsgrad.

Pensjonskostnader - og forpliktelser
Regnskapsføringen av pensjonskostnader skjer i samsvar med
regnskapsstandarden om pensjonskostnader. Konsernets
ansatte som er omfattet av tariffavtale inngår i finansnæringens
AFP-ordning.

Innskuddsplaner
Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til et forskringsselskap. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelse
etter at innskuddene er betalt. Innskuddene regnskapsføres som
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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 24 % (25 % i 2015) på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige
verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring
ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skatte-

NOTE 1

reduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan
reverseres i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt
skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke
er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt
fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres oppføres netto i balansen. Skattereduksjon ved avgitt
konsernbidrag 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.

Årets avskrivninger
Forventet økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Goodwill/kundeavtaler
78 169
0
0
78 169
44 933
33 236
9 046
5-10 år
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.
Konsernet
Anskaffelseskost 1.1.
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12
Akkumulerte avskrivninger 31.12.
Balanseført verdi 31.12

Varige driftsmidler

Morselskapet

Anskaffelseskost 1.1.
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12
Akkumulerte avskrivninger 31.12.
Balanseført verdi 31.12
Årets avskrivninger
Forventet økonomisk levetid
Avskrivningsplan
Årlig leie av ikke balanseført driftsmidler
Driftsmiddel
Leie av lokaler
Konsernet

Immaterielle eiendeler og goodwill

Morselskap
Anskaffelseskost 1.1.
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12
Akkumulerte avskrivninger 31.12.
Balanseført verdi 31.12

NOTE 2

Anskaffelseskost 1.1.
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12
Akkumulerte avskrivninger 31.12.
Balanseført verdi 31.12
Årets avskrivninger
Forventet økonomisk levetid
Avskrivningsplan
Årlig leie av ikke balanseført driftsmidler
Driftsmiddel
Leie av lokaler

Anlegg under
utførelse

Fritidseiendommer

2 899

7 159

-906
1 993
1 993
0
Avskrives ikke

7 159
1 618
5 541

Systemutvikling,
kontormaskiner,
inventar, biler o.l
231 952
10 589
-116
242 426
195 310
47 116

152
50 år
Lineær

15 600
3-5 år
Lineær

Leieperiode
Frem til 1.4.2023

Sum

242 010
10 589
-1 021
251 578
196 928
54 650
15 751

Årlig leie
17,1 mill eks. mva

Anlegg under
utførelse

Fritidseiendommer

1 993

7 159
1 618
5 541

Systemutvikling,
kontormaskiner,
inventar, biler o.l
235 283
11 037
-116
246 204
198 733
47 470

2 899

7 159

245 341
11 037
-1 021
255 356
200 351
55 005

0

152

15 693

15 845

Avskrives ikke

50 år
Lineær

3-5 år
Lineær

-906
1 993

Leieperiode
Frem til 1.4.2023

Sum

Årlig leie
17,1 mill kr eks. mva

Goodwill/kundeavtaler
78 169
6 213
0
84 382
45 907
38 475

Årets avskrivninger

10 020

Forventet økonomisk levetid
Avskrivningsplan

5-10 år
Lineær

Tilgang på TNOK 6 213 er knyttet til oppkjøpet av datterselskapet Christiania Innfordring AS.
Goodwill fra kjøpet av Christiana Innfordring AS er vurdert til å ha en levetid på 5 år.
Goodwill/kundeavtaler fra kjøpet av Sopran er vurdert til å ha en levetid på 10 år.
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NOTE 3

NOTE 5

Datterselskap og andre langsiktige investeringer

Morselskapet
Investeringer i datterselskap regnskapsføres etter kostmetoden.
Foretaksnavn
Emendo Kapital AS
Kredinor Finans AS
Christiania Innfordring AS
Balanseført verdi 31.12

Forreningskontor
Oslo
Oslo
Kristiansand

Eier-/
stemme-andel
100%
100%
100%

Egenkapital
siste år (100 %)
99
54 298
2 744

Resultat siste
år (100 %)
0
4 216
1 178

Balanseført
verdi
264
43 000
7 991
51 255

Christiania Innfordring AS ble kjøpt opp i 2016 og konsolidert inn fra og med 1.4.16. I kjøpsavtalen
foreligger det en klausul om et tilleggsvederlag gitt oppfyllelse av enkelte resultatmål som er oppad
begrenset til 2 millioner kr.

56 857

55 978

45 723

45 189

2016
380
380

51 467

NOTE 6

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.

Fordringer
Opptjent, ikke fakturert inkassoinntekter
Inkludert i kortsiktig gjeld
Mottatt, ikke opptjent inkassoinntekter

Morselskapet
2015
25 606
-1 852
23 754

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

2016
35 669
-2 018
33 651

Konsernet
2015
25 731
-1 852
23 878

2016
380
380

Konsernet
2015
380
380

I morselskapet er bedriftsøkonomisk avsetning for tap på fordringer foretatt etter individuell vurdering.
I datterselskapet Kredinor Finans utgjør kundefordringer factoring med og uten regress.
Det er tinglyst factoringpant i avtalene om finansiell factoring.
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Mottatte, ikke opptjente inkassoinntekter

Morselskapet
2016
2015

2016
35 127
-2 018
33 108

Konsern
I andre kortsiktige fordringer inngår datterselskapet Kredinor Finans kjøpte porteføljer av forfalte krav.
Disse er nedskrevet for eventuelt verdifall per 31.12.

Andre langsiktige aksjer og andeler
Mor- og konsern
Visjonsbolaget AB
Det er ingen kjent markedsverdi for investeringen
Balanseført verdi 31.12.

NOTE 4

Fordringer

Morselskapet
2015
380
380

Mellomværende med selskap i samme konsern

Morselskapet

2016

Konsernet
2015

56 857

55 978

45 723

45 189

Fordringer med forfall senere enn ett år
Andre langsiktige fordringer
Sum

Fordringer med forfall senere enn ett år
2016
2015

Datterselskap
Kredinor Finans AS
KV Eiendom II AS
Sum

Andre kortsiktige fordringer
2016
2015

62 209

62 707

945

62 209

62 707

945

2 027
275
2 302

Fordringen på datterselskapet Kredinor Finans AS er løpende og kan sies opp med 3 måneders varsel. Lånet renteberegnes iht avtale.
Morselskapet
2016
Datterselskap
Emendo Kapital AS
KV Eiendom I og KV Eiendom II
Sum

99
99

Annen kortsiktig gjeld
2015
99
2 043
2 142

Transaksjoner med selskap i samme konsern:
Morselskapet
Datterselskap
Kredinor Finans AS
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Inntekt i mor kostnad i datter
2016
10 414

37

NOTE 7

NOTE 10

Markedsbaserte investeringer

Fond
DNB Aktiv 50

Antall andeler
4665.868

Kurs
272.516

Anskaffelseskost
1 166

Markedsverdi
1 272

Balanseført verdi 31.12
1 272

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

NOTE 8

Antall andeler
1788.874

Kurs
10153.621

Anskaffelseskost
17 500

Markedsverdi
18 164

Balanseført verdi 31.12
18 164

Bundne bankinnskudd, klientansvar/klientmidler

Pensjoner

Selskapet og konsernet er pliktig til ha å tjenesteordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet og konsernets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapets hovedordning er en innskuddsbasert pensjonsordning. Selskapet og konsernet har
ytelsesbaserte 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 pensjonsordning som gir rett til definerte fremtidige ytelser, som i hovedsak bestemmes av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd
pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Avtalen er sikret ved avtaler om kollektiv pensjonsordning i forsikringsselskap.
Netto pensjonskostnad

2016
10 091
11 196
21 287

Morselskapet
2015
10 039
10 803
20 842

Bundne bankinnskudd
Depositum husleie
Skattetrekksmidler
SUM

2016
10 091
11 370
21 461

Konsernet
2015
10 039
10 803
20 842

Klientmidler
Klientmidler og tilhørende klientansvar for inkassovirksomhet er ikke medtatt i balansen. Dette utgjør TNOK 50 896.
Klientmidler og tilhørende klientansvar for advokatvirksomheten er i henhold til advokatforskriften § 3a-3 presentert netto i balansen
som bankinnskudd. Innesteånde bank utgjør TNOK 519 og tilhørende klientansvar utgjør TNOK 519.

Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelser
Avkastning på pensjonsmidler
Resultatførte planavvik/estimatendringer
Inntektsført tidl avsetning for underdekning i tidligere AFP-ordning
Administrasjonskostnad og Aga
Innbetalt premie
Netto pensjonskostnad ytelsesbaserte ordninger
Pensjonskonstnad innskuddspensjon
Sum pensjonskostnad for selskapet
Netto pensjonsforpliktelse

NOTE 9

Egenkapital

Morselskapet
Årets endring i egenkapitalen
Egenkapital 1.1
Årets resultat
Andre endringer ført direkte mot egenkapitalen (fusjon)
Egenkapital 31.12

423 783
40 236
43
464 062

Tall per 1.1.15 inkluderer Kreditorforeningen Vest SA med datterselskap, som ble innfusjonert med Kredinor SA, fra dette tidspunktet.
Tall fra 1.1.16 inkluderer KV Eiendom I AS og KV Eiendom II AS, som ble innfusjonert med Kredinor SA, fra dette tidspunktet.
Konsernet
Årets endring i egenkapitalen
Egenkapital 1.1
Årets resultat
Andre endringer ført direkte mot egenkapitalen (fusjon)
Egenkapital 31.12

430 742
44 613
1
475 356

Opptjente pensjonsforpliktelser 31.12
Beregnet brutto pensjonsforpliktelse 31.12
Pensjonsmidler (til markedsverdi) 31.12.
Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendringer
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelse
Netto pensjonskostnad
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelser
Avkastning på pensjonsmidler
Resultatførte planavvik/estimatendringer
Inntektsført tidl avsetning for underdekning i tidligere AFP-ordning
Innbetalt premie
Netto pensjonskostnad ytelsesbaserte ordninger
Pensjonskostnad innskuddspensjon
Sum pensjonskostnad for selskapet
Netto pensjonsforpliktelse
Opptjente pensjonsforpliktelser 31.12
Beregnet brutto pensjonsforpliktelse 31.12
Pensjonsmidler (til markedsverdi) 31.12.
Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendringer
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelse
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Morselskapet 2016
Sikret
Usikret
281
452
454
30
-521
188
-78

Morselskapet 2015
Sikret
Usikret
281
0
454
30
-262
0
-4 428
0
-482
0

113
515
21 268
22 121

-66
339

432
-4 005
19 528
15 553

0
30

Morselskapet 2016
Sikret
Usikret
17 246
2 419
17 246
2 419
16 434
115
927
2 419

Morselskapet 2015
Sikret
Usikret
17 658
1 324
17 658
1 324
15 718
0
0
0
167
0
2 107
1 324

Konsernet 2016
Sikret
Usikret
281
452
454
30
-521
0
188
-78
0
0
113
0
515
404
21 329
22 248

Konsernet 2015
Sikret
Usikret
281
0
454
30
-262
0
-4 428
0
-482
0
432
0
-4 005
30
19 528
15 553

Konsernet 2016
Sikret
Usikret
17 246
2 419
17 246
2 419
16 434
0
0
115
0
927
2 419

Konsernet 2015
Sikret
Usikret
17 658
1 324
17 658
1 324
15 718
0
0
0
167
0
2 107
1 324
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Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente
Forventet lønnsregulering/pensjonsøkning/G-regulering
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Forventet uttaksprosent AFP-ordningen
Forventet årlig avgang

NOTE 11

2016
2.60%
2.50%
3.60%
100%
0.00%

2015
2.70%
2.5%/2.25 %
3.30%
100%
0.00%

Skatt

-3 537

Utsatt skattefordel i balansen (24 % / 25 %)

2016
-1 804
3 892
60
-33
-3 346
-1 230

Konsernet
2015
-5 556
4 865
-35
-15 225
1 207
-14 743

33
-1 198

316
-14 428

-287

-3 607

Tall per 1.1.15 inkluderer Kreditorforeningen Vest SA med datterselskap, som ble innfusjonert med Kredinor SA, fra dette tidspunktet.
Tall fra 1.1.16 inkluderer KV Eiendom I AS og KV Eiendom II AS, som ble innfusjonert med Kredinor SA, fra dette tidspunktet.
Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt
Morselskapet
2016
2015
Grunnlag for betalbar skatt
58 157
37 274
Resultat før skattekostnad
9 992
11 546
Permanente forskjeller
68 149
48 820
Grunnlag for skattekostnad på årets resultat
-13 247
392
Endring i midlertidige forskjeller
-5 653
Anvendt underskudd til fremføring
54 902
43 559
Sum midlertidige forskjeller
-2 043
Avgitt konsernbidrag
54 902
41 516
Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)

2016
13 725
1 356
-485
14 597
3 324
17 921

13 725
1 356
15 082
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Driftsinntekter

2016
541 985
45 032
587 017

Morselskapet
2015
539 701
45 979
585 680

2016
541 985
61 017
603 003

Inkassoinntekter
Andre inntekter
SUM

Konsernet
2015
539 701
59 239
598 940

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

Beregning av utsatt skatt/skattefordel
Morselskapet
2016
2015
Midlertidige forskjeller
-1 833
-5 602
Varige driftsmidler
3 892
5 190
Gevinst og tapskonto
60
-35
Fordringer
-14 909
Andre regnskapsmessige forskjeller
-3 346
1 207
Pensjonsforpliktelser
-1 227
-14 149
Sum midlertidige forskjeller
Underskudd til fremføring
Forskjeller som ikke utlignes
-1 227
-14 149
Grunnlag for utsatt skatt
-294

NOTE 12

Morselskapet
2015
11 761
1 017
11
12 789
1 315
388
14 492

Fordeling av skattekostnaden
Betalbar skatt
Betalbar skatt i resultatregnskapet
Betalbar formueskatt
For lite avsatt i fjor
Sum betalbar skatt
Endring utsatt skatt/skattefordel (24 % % 25 % av grunnlaget)
Endring utsatt skatt/skattefordel pga endring i skattesats
Skattekostnad

11 761
-552
1 017
12 226

Betalbar skatt i balansen
Betalbar inntektsskatt
Avregnet betalbar skatt i avgitt konsernbidrag
Betalbar formuesskatt
Betalbar skatt i balansen

2016
64 025
10 043
74 068
-13 513
0
60 555

Konsernet
2015
41 152
8 127
49 278
2 377
-7 659
43 996

60 555

43 996

2016

Konsernet
2015

15 222
1 356
-485
16 093
3 320

11 879
1 017
11
12 907
1 724

19 413

14 630

15 222

11 879

1 356
16 578

1 017
12 896
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NOTE 13

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser og lån til ansatte

2016
241 391
34 885
22 121
23 089
321 486
430

Morselskapet
2015
241 120
34 267
15 553
12 760
303 700
427

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
SUM
Sysselsatte årsverk i regnskapsåret har vært

Morselskap
Ytelser til ledende personer
Lønn og annen godtgjørelse
Pensjonsutgifter (jfr. note 10)

2016
244 117
35 261
22 248
23 217
324 842
437

Daglig leder
2 597
456

Konsernet
2015
241 120
34 267
15 553
12 760
303 700
427

Styret Kontrollkomité
1 047
142

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.
Godtgjørelse til revisor
Lovpålagt revisjon (inkl. teknisk bistand med årsregnskap)
Andre attestasjonstjenester
Skatte- og avgiftsrådgivning
Annen bistand
Sum

Kredinor årsrapport 2016

Morselskap
1 105

Konsern
1 343

96
414
1 614

96
442
1 880
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NOTE 14

NOTE 17

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 selvskyldernkausjon ovenfor 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.

Vedrørende finansieringsvirksomheten

Datterselskapet Kredinor Finans AS finansierer faktoring overfor oljeforhandlere sikret ved full regress,
samt finansiell faktoring overfor et parkeringsselskap. Kredinor Finans har kjøpte porteføljer av forfalte krav.
I tillegg leverer selskapet tjenester knyttet til fordringsadministrasjon.
Kjernekapital:
Innbetalt aksjekapital
Overkurs
Annen egenkapital
Kjernekapital

2016
43 000
1 031
10 267
54 298

2015
43 000
1 031
6 051
50 082

Kapitaldekning Kredinor Finans AS
Netto ansvarlig kapital

54 298

50 082

Kapitaldekningen er beregnet på følgende måte:
Massemarked
Forfalte engasjementer
Beregningsgrunnlag operasjonell risiko
Sum beregningsgrunnlag

8631
45 905
18 515
73 051

27 890
34 774
9 156
71 820

74.33%

69.73%

Kapitaldekning
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.

Resultat

Regnskapet viser et resultat etter skatt på TNOK 4 216. Dette gir en forrentning av egenkapitalen på 7.8 % etter skatt.

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 til
likviditet styres aktivt gjennom likviditetsplanlegging og rapportering fra løpende drift. Samlet likviditetsrisiko anses som lav.
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Inkassogjeld i 2016
1 000 000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

Antall mottatte saker totalt i Kredinor
Antall saker til inkasso/betalingsoppfordring i Kredinor
Antall avsluttede purresaker i Kredinor

Antall mottatte saker totalt til inkassobyråene
Fordringsmasse
til inndriving
Antall saker til inkasso/betalingsoppfordring
totalmarkedet
Antall avsluttede purresaker totalmarkedet

2 000 000

80 mrd

Inkassosaker i Norge 2016

Inkassosaker i Kredinor 2016

Inkassogjeld til inndriving i totalmarkedet 2016

Inkassogjeld til inndriving hos Kredinor 2016

Tall for inkassobransjen som helhet viser en jevn utvikling i saker
i 2016 mot 2015. Antall mottatte inkassosaker rapportert til
Finanstilsynet viste en oppgang på 5,2 prosent i 2016 sammenlignet med 2015 og endte på i underkant av 7,9 millioner nye
saker. I dette antallet ligger det en økning i antall purresaker på
6,5 prosent sammenlignet med 2015, totalt 2,8 millioner saker
hvor det ble sendt purring/varsel om inkasso. Blant de 7,9 millioner nye sakene, ble betalingsoppfordring sendt på 5,0 millioner
saker i 2016, en økning på 4,5 prosent. Purresakene utgjør om
lag 35.9 prosent av totalt antall mottatte saker, og løste seg før
utsendelse av betalingsoppfordring. Tilsvarende tall for 2015 var
35,5 prosent av totalt 7,5 millioner mottatte saker til inkassobransjen.
Kilde: Finanstilsynet

Kredinor passerte for første gang 1,0 millioner inkassosaker
8
000 000– og endte på samme antall i 2016. Antall saker totalt,
i 2015
inkludert purresaker, endte på 1,6 millioner saker – en økning på
7 000 000
6,9 prosent sammenlignet med 2015. Av dette utgjorde antall
purresaker
0,6 millioner saker, en økning på 19,7 prosent. Purre6
000 000
sakene utgjør 36,2 prosent av de totalt 1,6 millioner sakene og
5 000 000
løste seg før utsendelse av betalingsopppfordring. Det tilsvarende
tallet i 2015 var 32,4 prosent av totalt 1,5 millioner saker.
4
000 000
Økningen i 2016 skyldes at flere oppdragsgivere har overlatt sin
3
000 000 purreprosess til Kredinor.
interne
Kilde: Kredinor.

Størrelsen på inkassogjelden i Norge – fordringsmasse til inndriving i totalmarkedet for inkassoselskapene – var ved utgangen
av 2016 i overkant av 76.9 milliarder kroner, en økning på 6,4
1 000 000 sammenlignet med 2015. Størrelsen på fordringsmassen
prosent
var 72,2 milliarder kroner i 2015. Totalt innfordret inkassobransjen 29,7 milliarder kroner i 2016.
500 000Finanstilsynet
Kilde:

Kredinor
hadde en vekst i fordringsmassen - inkassogjeld til
60 mrd
inndriving på 20,3 prosent i 2016 sammenlignet med 2015 og
endte på 10,7 milliarder kroner. Av den totale fordringsmassen
innfordret Kredinor 6,0 milliarder kroner på vegne av sine oppdragsgivere
i 2016.
40 mrd
Kilde: Kredinor
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Energi 33.65%
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antall og de yngste øker i antall inkassosaker i 2016 mot 2015.
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Inkassotall fra Kredinor
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Alder
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Handel
Telecom29.68%
21.69%
Telecom 21.69%

2. halvår

Kredinor er det største inkassoselskapet i Norge målt etter antall
11 000 000 000
saker. Kredinor mottok totalt 1,6 millioner inkassosaker i 2016,
som er sammenlignbart med bransjetallet på 7,9 millioner inkassosaker. Tilsvarende er inkassogjelden på 10,7 milliarder kroner mottatt til inndriving i Kredinor sammenlignbart med bransjens totale
8 250 000 000
inkassogjeld mottatt til inndriving på 76,9 milliarder kroner.
Geografisk aldersinndelte inkassotall er ikke tilgjengelig for bransjen som helhet, men utviklingen i Kredinors inkassoportefølje,
5 500 000 000
vil sannsynligvis være representativt for hele inkassobransjen. Hvis
antall inkassosaker øker for en aldersgruppe eller et geografisk
område i Kredinor vil de etter all sannsynlighet også øke for alle
i den aldersgruppen eller i det geografiske området i Norge.
2 750 000 000
Tilsvarende hvis antall inkassosaker og inkassogjelden går ned.

Alder
34-41

antall inkassosaker noe ned. Aldersgruppen 42-49 har likevel
høyest antall inkassosaker og størst inkassogjeld.
Kilde: Kredinor
Fordeling av 1,6 millioner inkassosaker på bransje/næring i 2016.
Fordeling av 1,6 millioner inkassosaker på bransje/næring i 2016.
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Andel inkassosaker per alderstrinn i Kredinor
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Det er størst utvikling i antall inkassosaker blant de unge mellom
18-25
20% år i Kredinor. Deretter øker antall inkassosaker for alle
aldersgrupper frem til 41 år. Blant de som er 42 år og eldre går
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Menn har en høyere andel inkassosaker enn kvinner i alle aldersgrupper,
30% størst er forskjellen blant de eldste hvor menn har 68 prosent og
men
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kvinnene 32 prosent av alle inkassosakene. Blant de yngste i Kredinor
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25%menn har 60 prosent og kvinner 40 prosent av alle inkassosakene.
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kvinnene. Forskjellen mellom kjønnene er minst blant de som er
18-33
20% år, hvor menn står for 71 prosent av og kvinner 29 prosent
av total inkassogjeld/hovedstol. Forskjellen er størst i gruppen
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58+ år hvor mennene står for 78 prosent og kvinnene for 22
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av inkassogjelden i alderssegmentet.
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Det er størst vekst i inkassogjeld blant de unge voksne mellom
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80% år i Kredinor. Det er også en økning i inkassogjeld blant de
som er 18-25 år, men fra et lavt nivå. De som er mellom 34-41 år
60%
har også en økning i inkassogjeld. Det er en nedgang i inkassogjeld
40% for de over 42 år. De eldste over 58 år har størst nedgang
i inkassogjeld i 2016 mot 2015, i Kredinors porteføljer.
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Antall inkassosaker fordelt på fylker i Kredinor
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Tall fra Kredinor på fylkesnivå viser at antall personer med en
eller flere inkassosaker øker mest i Hedmark, Oppland og
Vestfold. Økningen i Vestfold skyldes en ny oppdragsgiver
av Kredinor med mange mindre saker, og ikke den generelle
inkassoutviklingen. Økningen i antall inkassosaker er også størst
i Vestfold - av samme grunn. I tillegg øker Hedmark og Oppland

Inkassogjeld/ hovedstol 2015
80 000

60 000
40%

10 000

mest i antall inkassosaker. Inkassogjelden øker mest i Rogaland,
Finnmark og Vest-Agder. Til tross for høye tall i Oslo har det i
realiteten vært nedgang både i antall personer og inkassosaker,
og kun en liten økning i inkassogjeld.
Kilde: Kredinor

Geografisk fordeling av inkassoporteføljen
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Antall betalingsanmerkninger vil variere noe gjennom året. Rundt
200 000
93 prosent gjøres opp før de blir betalingsanmerkning. Så snart
kravet som ligger til grunn for en betalingsanmerkning er betalt
skal det slettes. Etter at alle krav ble betalt er 336 676 betalings100 000
anmerkninger
slettet i 2016. Antall oppgjør ligger på 30 prosent
av totalt antall betalingsanmerkninger. Av 1,1 millioner betalingsanmerkninger i 2016 ble 336 676 saker løst i løpet av året.
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2015 hvor antall saker med rettslige skritt ble 463 613. Utlegg er
det rettslige skritt som øker mest med 10,31 prosent til 358 302
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Antall konkurser i Norge mot antall tvangsavviklinger. Kilde: brreg.no.
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Næringsforholdene i Norge

Medlemsfordeler

Forholdet mellom utlegg og intet til utlegg viser at sakene som løses gjennom
utlegg øker med 10,3% og sakene hvor det er intet til utlegg øker med 8,1% i
2016 mot 2015.

Risiko for tap ved konkurser og tvangsavviklinger

Konkurser – og tvangsavviklinger

Kjennetegn på foretak som går konkurs

Antall konkurser viser en svak økning på 1,69 prosent i 2016
sammenlignet
med 2015, til totalt 4501 konkurser i 2016. Totalt
16 000
antall tvangsavviklinger er 1514 i 2016, en økning å 14,35 prosent
000 mot 2015. Den tilsvarende økningen i 2015 mot 2014 var på
i12
2016
hele 27,6 prosent. På listen over tvangsavviklinger er det mange
8 000
gjengangere. Kredinor er av den oppfatning at foretak som ikke
4 000 forsvarlig økonomisk bør avvikles raskere for å unngå at de
driver
påfører mange andre selskap tap. En raskere avvikling vil redusere
2011
2012 i næringslivet.
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usunne økonomiske
forhold
Kilde:
Brønnøysundregistrene
Antall
begjæringer om tvangssalg fast eiendom

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 som dominerer konkursstatistikken
er bygg og anlegg, bilreparasjon, eiendomsdrift, hotelldrift og
transport. Når det gjelder foretaksform så er det ifølge Statistisk
Sentralbyrå noen forskjeller på hvem som overlever de første
5 årene og ikke. Blant de selskapene som er AS overlever rundt
44 prosent av bedriftene de første 5 årene og blant enkeltmannsforetak overlever 22,5 prosent 5 år.

20 000

Antall gjennomførte tvangssalg fast eiendom

Forholdet mellom antall konkurser i Norge og antall
tvangsavviklinger i 2016
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Inkassoutviklingen blant oppdragsgivere av Kredinor
De totale tallene i Kredinors porteføljer fra oppdragsgivere som
har ubetalte krav blant næringsdrivende, viser en liten økning
i antall saker og noe større økning i inkassogjeld / hovedstol.
Antall inkassosaker hos Kredinor knyttet til næringsdrivende økte
med 3,3 prosent, en økning på 759 saker til totalt 23744 saker.
Inkassogjelden - hovedstol økte med 2,2 prosent, som utgjør
en økning på 14,5 mill til 682 millioner kroner totalt – alle saker
og all inkassogjeld sett under ett. Snittbeløpet en næringsdrivende skylder vår oppdragsgiver når saken går til inkasso er
kr 28 742,-.

Som oppdragsgiver er du medeier i Kredinor
Kredinor er som Coop – litt ditt. Sammen med 2172 andre
er du som medlem medeier i samvirkeselskapet Kredinor.
De fleste eierne driver kommersiell virksomhet. Kredinor
bidrar til å skape verdier som gir lønnsomhet, trygge arbeidsplasser og gode lokalmiljø rundt om i Norge.
Som samvirke med kontor i 11 byer i Norge garanterer
Kredinor for et langsiktig eierskap og sterkt engasjement for
medlemmene og kundene – uansett størrelse på selskapet.
Og best av alt – overskuddet fra virksomheten går tilbake
til driften gjennom blant annet nyutvikling av løsninger og
medlemsfordeler.

Fri bruk av Kredinor Online
Alle oppdragsgivere får egne innloggede sider, Kredinor
Online, via kredinor.no. Her finnes informasjon om saker,
innbetalinger, utførte inkassotiltak samt kommunikasjon med
kundene. Kredinor Online inneholder også arbeidsverktøy,
filforsendelser, betalingsoppfølging, rapporter og analyser.

God tilgang til systemintegrasjoner

1 000
2012

2013

2014

2015

Vi utvikler løpende systemintegrasjoner og som kobles sømløst mot våre kunders ERP systemer. De nyeste løsningene
er Microsoft Dynamics Navision, Cordell og 24Seven Office.

2016

Antall konkurser i Norge
Antall tvangsavviklinger

Rabattert juridisk bistand på nett

Antall konkurser i Norge mot antall tvangsavviklinger. Kilde: brreg.no.

Gjennom Kredinor Online kan medlemmene benytte seg
av vårt tilbud om kostnadsfri hjelp til å diskutere juridiske
problemstillinger gjennom «nettadvokaten». Våre medlemmer
kan også kjøpe juridiske tjenester fra våre advokater til en
svært konkurransedyktig pris.

Egen kundeansvarlig og eget saksbehandlerteam
Alle oppdragsgivere har egen kundeansvarlig/KAM som
kjenner godt til bedriftens behov og et saksbehandlerteam
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som har dialogen med sluttkundene. Mindre bedrifter med
enklere behov følges opp av et eget team.

Rabatterte kredittopplysninger
Kredinor har inngått samarbeidsavtaler med blant andre
Bisnode som gir medlemmene tilgang til å hente ut rabatterte
kredittopplysninger via Kredinor Online.

Opplæring, kurs og seminarer
Kredinor har som ambisjon å tilby bransjens mest attraktive
inkassofaglige møteplasser. I tillegg inviterer vi våre oppdragsgivere på interne fagdager og workshops med tema
rundt egen porteføljestatus, kundeutvelgelse, lønnsomhet,
oppfølgingsløp og forenkling. Foruten dette tilbys medlemmene rabatterte fagseminarer. De er attraktive på grunn av
sitt omfattende program med faglig påfyll og inkassotema,
inspirerende foredragsholdere med samfunnsaktuelle tema
– og en hyggelig sosial del.

Mange deltakere i 2016
Mer enn 1300 medlemmer og kunder benyttet seg av tilbudene våre om kurs, seminarer, fagsamlinger og frokostmøter
i 2016. Vi hadde flest deltagere på våre kostnadsfrie grunnkurs i inkasso for medlemmene. Hele 16 grunnkurs i inkasso
ble gjennomført i 2016. Videregående kurs i inkasso hadde
vi også. De ble lagt opp med en god kombinasjon av faglig
tyngde, erfaringer vi gjør og juridiske dypdykk. Vi arrangerte
også kostnadsfrie kurs i infobank, som nå heter Kredinor
Online.
Styret vil foreslå utbetaling av utbytte til medlemmer over en
viss størrelse i samvirkeselskapet for å forsterke opplevelsen
av merverdien ved selskapsformen.
Kredinor ønsker å være førstevalget som inkassobyrå i det
norske og nordiske markedet. Vi ønsker å tydeliggjøre vårt
markedsbudskap om at vi er stor nok for de store og liten

Tettere på din bransje, din
hverdag og dine kunder
Våre avdelinger finner du her:
Kredinor Oslo

Kredinor Kristiansund

Kredinor Skien

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

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

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

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

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

Kredinor Tromsø

Kredinor Stavanger

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

Løkkeveien 105
Postboks 822 Sentrum
4004 Stavanger
Tlf: 51 90 54 50
Fax 51 90 54 51
stavanger@kredinor.no

Kredinor Bergen

Kredinor Trondheim

Kredinor Kristiansand

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

Kjøita 18
Postboks 603 Lundsiden
4606 Kristiansand
Telefon: 810 12 230
Faks: 38 60 70 05
kristiansand@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 Fredrikstad
Kråkerøyveien 2
Postboks 918
1670 Kråkerøy
Tlf. 69 35 46 00
Fax 69 35 46 01
fredrikstad@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

Vil du bli kunde?
Ring oss og avtal møte med en av våre selgere på telefon: 910 04 500

