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VIRKSOMHETEN
Samvirkeforetakets virksomhet og produktområder
Kredinor ble etablert 9. januar 1905 som Kreditorforeningen i 

Christiania, og styret legger herved frem beretning nummer 114.  

Kredinor konsern består av selskapene Kredinor SA, Kredinor 

Finans AS, Kredinor A/S, Kredinor AB og FairPay Finance ApS 

(datterselskap av Kredinor A/S). Kredinor er etablert i Norge, 

Sverige og Danmark. Kredinor SA tilbyr løsninger i hele verdi-

kjeden fra fakturering og reskontroadministrasjon til purring, 

inkasso og overvåk av ikke-betalte inkassosaker. I tillegg tilbyr 

Kredinor SA juridisk rådgiving og advokatbistand gjennom 

Advokatfellesskapet Bratsberg som er Kredinors juridiske 

avdeling. Kredinor har en egen avdeling for utenlandsinkasso. 

Selskapet tilbyr betalingsoppfølging og inkasso for bransjene 

energi, bank/finans, parkering, telecom, det offentlige og 

handel generelt. Kredinor Finans AS, forestår kjøp av fordringer 

fra kunder som ønsker å frigjøre kapital. Selskapet i Danmark, 

Kredinor A/S, tilbyr innfordringstjenester i det danske markedet. 

Det svenske selskapet, Kredinor AB, er i gang med å innarbeide 

seg i det svenske markedet med tilsvarende tjenester. Inkasso, 

også omtalt som innfordring, er kjernevirksomheten i Kredinor 

og står for 78 prosent av inntektene. 

I Norge er Kredinor bransjens største inkassoselskap målt 

i antall saker og nest størst i omsetning. Internasjonalt er 

Kredinor engasjert gjennom European Collectors Association 

(ECA), hvor Kredinors administrerende direktør Tor Berntsen 

er styreleder. The European Collectors Association er en 

europeisk organisasjon som representerer inkassoforetak for 

28 ulike medlemsland i Europa. Kredinor er det eneste norske 

inkassoforetaket i ECA. 

Kredinor Finans AS er et finansieringsselskap som driver 

virksomhet med hensikt å kjøpe forfalte og ikke forfalte fordrin-

ger. Selskapet har gjennom de siste to årene økt virksomheten 

betraktelig. Tjenesteområdene som tilbys er porteføljekjøp 

(løpende kjøp og enkeltvise porteføljer) og finansiell factoring. 

Selskapet tilbyr også produktet Kundekonto, som har vært 

utviklet i samarbeid med enkeltaktører i energibransjen. 

 

INKASSOMARKEDET 

Antall mottatte inkassosaker rapportert til Finanstilsynet viste 

en oppgang på 17,5 prosent i 2018 sammenliknet med 2017. Til 

sammen mottok norske inkassobyråer nesten 6,4 mill. saker i 

2018. I tillegg behandlet inkassobransjen 3,6 mill. purresaker. 

Av dette mottok Kredinor nesten 1,4 millioner saker, en økning 

på 18,5 prosent i forhold til 2017. I tillegg behandlet Kredinor 

715 000 purresaker.  Økningen skyldes i hovedsak at stadig 

flere oppdragsgivere overlater sin interne purreprosess til sin 

eksterne inkassoleverandør. Totalt er det 36 prosent av sakene 

som avsluttes på purrestadiet. Totalt innfordret inkassobransjen 

36  milliarder kroner i 2018 hvorav Kredinor innfordret 7,9 milli-

arder kroner på vegne av sine oppdragsgivere. Ved årsskifte 

hadde Kredinor fordringer pålydende 18,0 milliarder kroner 

under arbeid, samlet for hele bransjen var det 94 milliarder 

kroner. Kredinor har en markedsandel på ca 22 prosent. Det 

var i alt 94 inkassoselskaper registrert i Norge ved årsslutt, 

hvorav 1 selskap er norsk avdeling av utenlandsk foretak. Dette 

er en nedgang på 5  selskaper i forhold til 2017. I tillegg er det 6 

selskaper som kun har konsesjon til oppkjøp av forfalte penge-

krav. Dette er det samme antall sammenlignet med 2017.

Finanstilsynet er et tilsynsorgan for inkassobransjen. 

Finansklagenemnda Inkasso (tidligere Inkassoklagenemnda) 

behandler klager på inkassobyråenes saksbehandling i 

saker mot forbrukere. I 2018 ble Kredinor klaget inn for 

Finansklagenemnda Inkasso i 73 saker. 54 av sakene er avgjort 

av nemdas sekretariat, hvorav klager fikk medhold i kun 2 av 

sakene. Kredinor frafalt salær i 17 saker. 2 saker ble undergitt 

behandling i en samlet nemd, som ga klager medhold i en av 

sakene. Kredinor har til enhver tid ca 1 - 1,3 millioner inkassosa-

ker til innfordring. Andel nemndsvedtak som gikk i Kredinors 

disfavør i 2018 utgjør 0,003 promille av saker til behandling.

Tor Berntsen, administrerende direktør 
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FORTSATT DRIFT OG REDEGJØRELSE FOR 
ÅRSREGNSKAPET
Kredinor ekspanderte i det nordiske markedet i 2018 og kjøpte 

det svenske inkassoseselskapet Kredit Inkasso AB pr. 01.01.18. 

Selskapet var eid av Handelsbanken Finans AB og har skiftet 

navn til Kredinor AB. Konsernet bestod pr. 31.12.2018 av 

Kredinor SA, Kredinor Finans AS, Emendo Kapital AS, Kredinor 

AB,  Kredinor A/S og Fair Pay Finance ApS (datterselskap av 

Kredinor A/S). 

Kredinor konsernet hadde driftsinntekter på NOK 897 mill. i 

2018, en økning på 21 prosent fra 2017. Kredinor SA hadde 

driftsinntekter på 694 millioner kroner, en økning på 10 prosent 

fra 2017. Driftskostnadene var for konsernet 709 millioner 

kroner, en økning på 12 prosent fra foregående år. Kredinor SA 

hadde i 2018 driftskostnader på 608 millioner kroner. 

Konsernet har avskrevet goodwill i forbindelse med kjøp 

av Sopran AS i 2012, Christiania Innfordring AS i 2016, 

Købmandstandens Inkassoservice A/S i 2017 og Kredit-Inkasso 

AB i 2018 på til sammen 22,6 millioner kroner. Kredinor SA 

har nedskrevet aksjeposten for Kredinor AB med 8,5 millioner 

kroner etter ny vurdering av aksjeverdi. Gjenstående verdi av 

aksjeposten var 12,5 millioner kroner per 31.12.2018. 

Konsernet hadde i 2018 et årsresultat på 73 millioner 

kroner, og dette er en økning på 3 millioner kroner fra 2017. 

Kredinor SA hadde et årsresultat på 53 millioner kroner. 

Likviditetsbeholdningen i konsernet var 92 millioner kroner 

pr. 31.12.2018 mot 118 mill. kroner pr 31.12.2017. Kredinor SA 

benytter en kassekreditt fra banken på 200 millioner kroner 

for å ivareta likviditetsbehovet til selskapet og per 31.12.2018 

var det trukket 14 millioner kroner. Både i Kredinor SA og i 

konsernet var egenkapitalandelen 32 prosent pr. 31.12.2018. 

Totalkapitalen i konsernet var pr. 31.12.2018 på 1 824 millioner 

kroner, en økning på 47 prosent fra 2017 og tilsvarende for 

Kredinor SA var den på 1.683 millioner kroner, en økning på 43 

prosent fra 2017. 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var på 106 

milloner kroner i 2018 for Kredinor SA og 195 millioner kroner 

for konsernet. Forskjellen mellom kontantstrøm fra operasjo-

nelle aktiviteter og driftsresultatet på henholdsvis 86 millioner  

kroner for Kredinor SA og 187 millioner kroner for konsernet 

knytter seg i hovedsak til periodens betalte skatter og andre 

tidsavgrensningsposter. Netto kontantstrøm fra investerings-

aktiviteter var i 2018 på 26 millioner kroner for Kredinor SA 

og knytter seg til utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 

og immaterielle eiendeler, samt investering i datterselska-

pet Kredinor AB. For konsernet endte netto kontantstrøm 

fra investeringsaktiviteter på 622 millioner kroner, og knytter 

seg i all hovedsak til utbetalinger ved kjøp av porteføljer i 

Kredinor Finans AS. Netto kontantstrøm fra finansieringsakti-

viteter var for konsernet på 400 millioner kroner i 2018. Denne 

kontantstrømmen knytter seg i sin helhet til opptak av lån fra 

kredittinstitusjoner. For morselskapet, Kredinor SA, var netto 

kontantstrøm fra finansieringsaktiviter på TNOK 90 millioner 

kroner. Denne knytter seg til innbetalinger ved opptak av lån fra 

kredittinstitusjoner, samt utbetalinger ved egenkapitaltilskudd 

og lån til datterforetak. 

I samsvar med regnskapsloven bekrefter styret at forutset-

ningen 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.

MEDLEMMER
Ved årsskiftet hadde Samvirkeforetaket Kredinor 1980 medlem-

mer. Medlemskap i Kredinor innebærer en rekke fordeler, som 

juridisk bistand via web-løsning og et internasjonalt innfor-

dringsnettverk. I tillegg får medlemmene tilgang til oppdatert 

faglig informasjon gjennom kurs, foredrag og seminarvirksom-

het som Kredinor inviterer til og arrangerer. 

ARBEIDSMILJØ, LIKESTILLING OG DISKRIMINERING
Antall årsverk i Kredinor SA pr. 31.12.2018 utgjorde 456 mot 

434 pr. 31.12.2017. Kredinor Finans AS har pr. 31.12.2018 

2,35 årsverk og kjøper ellers sine tjenester av Kredinor SA. 

Kvinneandelen er 54 prosent i Kredinor SA. Blant kvinner 

utgjør deltid 8,5 prosent av utførte timeverk og blant menn 

5,5 prosent. I ledergruppen er kvinneandelen 33 prosent. 

Kvinneandelen i styret er 50 prosent. 

Lønnsmessig er det ingen forskjeller mellom kvinner og menn 

i de enkelte stillingskategorier. Virksomheten arbeider målret-

tet og planmessig for å fremme diskrimineringslovens formål. 

Aktivitetene er knyttet til åpne rekrutteringsprosesser og lønns- 

og arbeidsvilkår.  Det gis utviklingsmuligheter og beskyttelse 

mot trakassering og diskriminering på grunn av nasjonal 

opprinnelse, hudfarge, språk eller religion og livssyn.

Kredinor måler sykefravær. For året 2018 var sykefraværet på 

5,8 prosent, en nedgang fra 2017 på 0,4 prosent. Kredinor 

har som mål å redusere sykefraværet til 5 prosent. Bedriften 

er opptatt av  oppfølging av sykemeldte, og det jobbes 
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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 repre-

sentanter fungerer godt, både i det daglige arbeid og gjennom 

Tillitsmannsutvalget (TU) og i Arbeidsmiljøutvalget (AMU). De 

ansatte har tre representanter i styret. Styret takker medarbei-

derne for god innsats i 2018.

YTRE MILJØ
Kredinor er sertifisert som Miljøfyrtårn i Oslo, Fredrikstad, 

Kristiansand, Hamar og Porsgrunn. All virksomhet er i leide 

lokaler. IT-utstyr som ikke lenger brukes leveres til destruk-

sjonsselskap. Kontorlokalene i Oslo er energi- og miljøvennlige, 

det er etablert styringsverktøy for energiforbruk og all søppel 

kildesorteres. 

RISIKOSTYRING
Kredinor gjennomfører omfattende risikovurdering hvert kvartal. 

Compliance Officer har etablert en systematikk som innebærer 

at alle avdelinger er engasjert i arbeidet med risikoidentifisering 

og beskrivelse av tiltak som skal igangsettes for å redusere 

eventuell risiko. Selskapet benytter eget system for risiko- og 

avvikshåndtering. 

FINANSIELL RISIKO
Kredinor fortsatte i 2018 å investere i porteføljer gjennom 

Kredinor Finans AS.  Eksisterende lånefasilitet ble utøkt med 

0,5 mrd. kroner. Kredinor SA eier lånefasiliteten mot bankene 

og er således eksponert mot risiko i NIBOR. 

FORSKNING OG UTVIKLING
Kredinor har gjennom de siste to årene vært en del av 

SkatteFUNN-ordningen med moderniseringsprogrammet. 

Dette er et program som favner mange områder og handler 

om revitalisering og innovasjon av kjerneprosessene til selska-

pet. Selskapet har også fått på plass flere roboter som utfører 

repetitive oppgaver i driften og har et eget team som jobber 

med automatisering av prosesser.

UTSIKTENE FOR 2019
Kredinor har gjennom de siste to årene etablert seg i Norden 

gjennom kjøp av Købmandsstandens Inkassoservice A/S i 

Danmark i 2017, nå Kredinor A/S og Kredit-Inkasso AB i Sverige 

i 2018, nå Kredinor AB. Med dette har Kredinor etablert seg 

i det nordiske markedet og kan tilby tjenester på tvers av 

landene. Det er fortsatt tredjepartsinkasso som er kjernevirk-

somheten til konsernet. I det norske markedet vil Kredinor 

Finans AS fortsette investeringer av porteføljer også i 2019. Det 

er primært innenfor bank/finans, men også overfor våre kunder 

innen energi og telecom. Selskapet har etablert kontrakter om 

løpende kjøp og fortsetter disse i 2019. Kredinor SA har fått på 

plass spennende kundekontrakter som skal igangsettes i 2019 

og forventer fortsatt vekst innenfor tredjepartsvirksomheten. 

Virksomheten gjennom det danske selskapet, Kredinor A/S, 

er i henhold til forventningene og det er stort fokus på økt 

kommersiell satsing i 2019 for å tiltrekke nye kunder. Selskapet 

er lokalisert i Ballerup utenfor København. 

Kredinor AB i Sverige er etablert i Stockholm sentrum og 

også her er det kommersiell satsing fremover for å tiltrekke 

nye kunder. Det er tilført ny kompetanse innenfor compliance 

og økonomi for å ivareta den økte kompleksiteten i konsernet 

med nordisk satsing og tilfredsstillelse av regulatoriske krav til 

finansforetak. 

  

I Norge har Kredinor 10 avdelingskontorer fordelt på regio-

nene Øst og Vest og har sitt hovedkontor i Oslo. Kredinor 

anser at det er viktig for kundelojalitet å være tilstede over 

hele Norge gjennom avdelingskontorene i Tromsø, Trondheim, 

Kristiansund, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Porsgrunn, 

Fredrikstad, Hamar og hovedkontoret som er i Oslo. 

Selskapet ønsker å bidra til høy kompetanse gjennom faglig 

utvikling i bransjen, og vil i 2019 avholde ulike kurs og semina-

rer for eksisterende og nye kunder. Av disse kan nevnes 

Fagseminar Bank Finans, Energiseminaret og Fagseminar 

Parkering. Det vil også tilbys kurs og seminarer innenfor ikasso-

faglige områder til medlemmer og kunder ved avdelingskonto-

rene i Kredinor.

Kredinor fokuserer på å forenkle prosesser og systemer for 

både skyldnere og kunder og har blant annet forenklede 

betalingsløsninger som gjør det lettere for skyldner å betale sin 

gjeld. Det er svært viktig for Kredinor å bistå skyldnerne med 

tett dialog på telefon, chat og sms for å komme frem til ulike 

forslag til løsning. 

Kredinor skal fortsatt holde i hevd målet om å bidra til sunne 

økonomiske forhold for det norske næringslivet, og er stolte 

over å ha så mange store og små selskaper som medlemmer 

og kunder. Samvirkeforetaket Kredinor SA ønsker og skal være 

fremtidens partner for medlemmer innenfor fakturaadministra-

sjon, reskontrobehandling, inkasso, advokatbistand, kundeser-

vicetjenester, analyse og inkassofaglig kursvirksomhet.
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NY INKASSOLOV
Justisdepartementet har satt ned en arbeidsgruppe for 

gjennomgang og revisjon av inkassoloven. Inkassoloven trådte 

i kraft i 1989 og har senere blitt endret flere ganger. Loven med 

tillegg av en rekke uttalelser og merknader fra Finanstilsynet har 

medført at rettskildebildet med tiden er blitt svært fragmentert 

og vanskelig tilgjengelig for både fordringshavere og skyld-

nere. I tillegg har inkassobransjen nå en helt annen struktur og 

omfang enn tidligere. Eksempelvis har antall saker økt fra 770 

000 saker i 1990 til 10 mill saker i dag. 

Kredinor ser positivt på en lovrevisjon og arbeider proaktivt for 

å medvirke til at en ny eller revidert lov balanserer hensynene 

til effektiv innfordring og hensynet til utsatte skyldnergrup-

per. I denne prosessen har Kredinor hatt møter med samtlige 

politiske partier som er representert på Stortinget. 

Det er god grunn til å anta at lovendringer ikke trer i kraft 

før i 2020, men Kredinor har allerede satt i gang med å  

forberede virksomheten på mulige kommende endringer 

også på inntektssiden. 

Oslo, 20. mars 2019
Styret for Kredinor

Baard Sig. Bratsberg, styreleder Berit Joli Haaland, nestleder

Elisabeth A. E. Selvik, styremedlem Heidi Hagen Stensrud, styremedlem

Sverre Michalsen, styremedlem

Annicken Hjelle, styremedlemRune Strande, styremedlem Freddy Syversen, styremedlem

Tor Berntsen, administrerende direktør Bo Sven Sune Bakke, varamedlem
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Revisors beretning



8Kredinor årsrapport 2018



9Kredinor årsrapport 2018



10Kredinor årsrapport 2018

Mor 2017 Mor 2018 Beløp i tusen Konsern 2018 Konsern 2017

DRIFTSINNTEKTER
591 771 652 553 Inkassotjenester 712 337 641 580

41 178 41 571 Andre driftsinntekter 184 263 98 924
632 949 694 124 Sum driftsinntekter 896 600 740 504

DRIFTSKOSTNADER
338 357 378 792 Lønnskostnader m.m. 432 739 375 762
23 056 22 971 Avskrivning driftsmidler og imm. eiendeler 39 106 34 697

203 052 206 421 Andre driftskostnader 237 557 222 069
564 465 608 183 Sum driftskostnader 709 402 632 528

68 483 85 941 Driftsresultat 187 198 107 976

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER
0 42 456 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 0 0

17 736 1 255 Annen renteinntekt 2 321 4 049
1 036 742 Annen finansinntekt 764 36

0 8 682 Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 34 056 0
0 0 Rentekostnad til foretak i samme konsern 0 0

8 532 44 232 Annen rentekostnad 44 252 9 846
11 515 22 Annen finanskostnad 42 11 515
-1 276 -8 483 Resultat av finansposter -75 266 -17 276

67 208 77 458 Ordinært resultat før skattekostnad 111 932 90 700

11 614 24 086 Skattekostnad på ordinært resultat 38 895 20 417

55 593 53 373 Ordinært resultat 73 038 70 282

55 593 53 373 Årsresultat 73 038 70 282

OVERFØRINGER
28 165 14 468 Utbytte til medlemmer 14 468 28 165
27 428 38 905 Overført til annen egenkapital 58 570 42 117
55 593 53 373 Sum overført 73 038 70 282

Resultatregnskap
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Mor 2017 Mor 2018 Beløp i tusen Konsern 2018 Konsern 2017

ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler

2 014 1 338 Utsatt skattefordel 14 173 1 969
27 200 23 906 Goodwill/Kundeavtaler 75 283 86 988

0 0 Software 319 241
29 214 25 243 Sum immaterielle eiendeler 89 775 89 197

VARIGE DRIFTSMIDLER
5 389 5 238 Fritidseiendommer 5 238 5 389

54 902 46 736 Systemutvikling, kontormaskiner, inventar, biler mv 58 427 56 144
60 291 51 973 Sum varige driftsmidler 63 664 61 533

FINANSIELLE DRIFTSMIDLER
325 211 493 543 Investeringer i datterselskap og andre selskap 212 212
678 000 992 581 Lån til foretak i samme konsern 0 0

380 457 Obligasjoner og andre fordringer 457 380
1 003 591 1 486 581 Sum finansielle driftsmidler 669 592

1 093 096 1 563 798 Sum anleggsmidler 154 108 151 322

OMLØPSMIDLER
Fordringer

48 038 65 446 Opptjente, ikke fakturerte inkassoinntekter 65 459 48 071
148 161 Utlegg 6 154 148

26 730 22 446 Kundefordringer 26 415 35 724
0 0 Nedbetalingslån 1 436 442 866 430

2 859 7 238 Fordringer på selskap i samme konsern 0 0
0 0 Utlån factoring 11 051 6 871

7 420 20 837 Andre fordringer 29 033 8 424
85 194 116 129 Sum fordringer 1 574 554 965 668

INVESTERINGER
1 758 3 113 Aksjefond 3 113 1 758
1 758 3 113 Sum investeringer 3 113 1 758

-3 712 0 Bankinnskudd og kontanter 91 980 118 419

83 239 119 241 Sum omløpsmidler 1 669 646 1 085 844

1 176 335 1 683 039 Sum eiendeler 1 823 754 1 237 166

Balanse
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Mor 2017 Mor 2018 Beløp i tusen Konsern 2018 Konsern 2017

EGENKAPITAL OG GJELD

491 489 527 422 Annen egenkapital 576 207 517 107
491 489 527 422 Sum egenkapital 576 207 517 107

GJELD

2 611 3 841 Pensjonsforpliktelser 3 841 2 611
441 500 841 188 Annen rentebærende gjeld 841 188 441 500

0 0 Avsetning for forpliktelser 0 3 944
444 111 845 029 Sum langsiktige forpliktelser 845 029 448 055

KORTSIKTIG GJELD

44 981 53 778 Mottatt, ikke opptjente inkassoinntekter 62 747 44 981
0 13 547 Gjeld til kredittinstitusjoner 13 547 0

34 811 36 379 Leverandørgjeld 41 336 37 690
14 385 27 156 Betalbar skatt 53 566 23 243
27 710 36 355 Skyldig offentlige avgifter 39 698 30 762

99 147 Gjeld til konsernselskap 0 0
118 748 143 227 Annen kortsiktig gjeld 191 624 135 329

240 735 310 589 Sum kortsiktig gjeld 402 519 272 004

684 846 1 155 617 Sum gjeld 1 247 547 720 060

1 176 335 1 683 039 Sum egenkapital og gjeld 1 823 754 1 237 166

Baard Sig. Bratsberg, styreleder Berit Joli Haaland, nestleder

Elisabeth A. E. Selvik, styremedlem Heidi Hagen Stensrud, styremedlem

Sverre Michalsen, styremedlem

Annicken Hjelle, styremedlemRune Strande, styremedlem Freddy Syversen, styremedlem

Tor Berntsen, administrerende direktør Bo Sven Sune Bakke, varamedlem

Oslo, 20. mars 2019
Styret for Kredinor

Balanse



13Kredinor årsrapport 2018

Mor 2017 Mor 2018 Konsern 2018 Konsern 2017

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

 67 208  77 458 Ordinært resultat før skattekostnad  111 932  90 700 
 -14 030  -9 381 Periodens betalte skatt -20 776  -16 578 
 23 056  31 488 Ordinære avskrivninger og nedskrivninger  73 162  34 697 

 9 842  -34 435 Endring fordringer og andre inntekter  -38 874  2 274 
 43 473  43 536 Endring kortsiktig gjeld  100 192  62 512 

 -735  1 070 Endring pensjonsforpliktelser og avsetning for forpliktelser  -2 714  3 209 
 -28 165  -4 134 Endring i andre tidsavgrensningsposter, fusjon og 

konsernendringer
 -27 502  -56 576 

 100 649  105 602 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  195 420  120 238 

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

 -22 662  -13 107 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle 
eiendeler

-50 103  -88 758 

Innbetaling ved salg av varige driftsmidler  960 
 -76 063  -11 156 Investering i datterselskap

Endring utlån  -570 012  -815 888 
 17 614  -1 432 Endring i finansielle investeringer  -1 432  17 614 

 -81 111  -25 695 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  -621 547  -886 072 

Kontantstrømmer fra finansieringssaktiviteter

 441 500  399 688 Nedbetaling gjeld til /Opptak av lån fra kredittinstitusjoner  399 688  441 500 
 -197 681  -174 849 Egenkapitalinnskudd i datter
 -616 000  -314 581 Endring lån til datterselskap
 -372 181  -89 742 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  399 688  441 500 

Kontantstrømoppstilling

 -352 643  -9 835 Netto endring i likviditetsbeholdning  -26 439  -324 334 

 348 932  -3 712 Beholdning av bankinnskudd og kontanter per 1.1.  118 419  415 744 
Endring likvide midler tilført fra infusjonerte selskap  27 008 

 -3 712  -13 547 Beholdning av bankinnskudd og kontanter per 31.12.  91 980  118 419 

Beholdning av likvider

 -24 317  -37 417 Ikke bundne bankinnskudd og kontanter  60 149  96 748 
 20 605  23 870 Bundne bankinnskudd  31 831  21 671 
 -3 712  -13 547 Sum  91 980  118 419 
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Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god 

regnskapsskikk, forskrift om årsregnskap mv. for inkassovirksomhet 

og forskrift for årsregnskap i bank- og finansieringsselskaper, så 

langt det passer.

Alle tall er oppgitt i TNOK så fremt annet ikke fremkommer av tekst.

Bruk av estimater  
Utarbeidelse av regnskap 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 
Datterselskap er selskaper der morselskapet har kontroll, og 

dermed bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og 

operasjonelle strategi, normalt ved å eie mer enn halparten av 

den stemmeberettigede kapitalen.  

 

Følgende selskap inngår i konsernet 31.12.2018:

Kredinor SA (morselskap)

Kredinor Finans AS (100%)

Emendo Kapital AS (100%)

Kredinor Danmark A/S (100%)

Kredinor Sverige AB (100%)

Fair Pay Finance ApS (100% eiet av Kredinor Danmark A/S) 

 

Konsolideringsprinsipper  
Datterselskap blir konsolidert fra det tidspunkt kontrollen er 

overført til konsernet (oppkjøpstidspunktet). I konsernregnskapet 

erstattes posten aksjer i datterselskap med datterselskapets ei-

endeler og gjeld. Konsernregnskapet utarbeides som om konser-

net var èn økonomisk enhet. Transaksjoner, urealisert fortjeneste 

og mellomværende mellom selskapene i konsernet elimineres. 

Kjøpte datterselskap regnskapsføres i konsernregnskapet basert 

på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskosttilordnes 

identifiserbare eiendeler og forpliktelser i datterselskapet, som 

oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøps-

tidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan henføres 

til identifiserbare eiendeler og forpliktelser, balanseføres som 

goodwill. Goodwill behandles som en residual og balanseføres 

med den andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. 

Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte 

eiendelenes forventede levetid. 

Driftsinntekter 

Inntektsføring av salærer, provisjoner mv skjer ved fordeling 

av innbetalinger på sak, korrigert for endringer i mottatte, ikke 

opptjente inkassoinntekter og opptjente, ikke mottatte inkasso-

inntekter. Størrelsen på disse avhenger av beløpets størrelse og 

løsningstid. Inntekter av finansieringsvirksomheten opptjenes 

ved finansiering av fordringen, og periodiseres etterhvert som 

renteinntekter påløper. Øvige tjenester (driftsinntekter) inntekts-

føres i takt med utførelsen/levering. 

Klassifisering av balanseposter  
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som 

anleggsmidler. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, 

men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som 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 anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til 

laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld 

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 driftsmiddelets kostpris og avskrives over 

resterende økonomiske levetid.

 
Immaterielle eiendeler og goodwill  
Goodwill har oppstått i forbindelse med erverv av dattersel-

skap. Goodwill avskrives over forventet levetid. 

Systemutvikling 

Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres 

en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en iden-

tifiserbar 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 gjenstand for aktivering. 

Varige driftsmidler 

Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres 

og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede 

utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virk-

ningen over gjenværende avskrivningstid (”knekkpunktmeto-

den”).  Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende som 

driftskostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges 

Noter
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driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 

Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis 

leiekontrakten anses som finansiell.

Andre langsiktige aksjeinvesteringer  
Kostmetoden benyttes som prinsipp for investeringer i andre 

aksjer mv. Utdelinger resultatføres i utgangspunktet som finan-

sinntekt, når utdelingen er vedtatt. Utdelinger som overstiger 

andel av opptjent egenkapital etter kjøpet føres som reduksjon 

av anskaffelseskost. 

Nedskrivning av anleggsmidler  
Ved indikasjon på 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 selvsten-

dige 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 good-

will, reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke 

lenger er til stede.

Inkassosaker i arbeid/forskuddsbetalte inntekter 

Inkassosaker i arbeid er beregnet i henhold til Forskrift om 

årsregnskap mv for inkassovirksomhet, fastsatt 28.05.1999. In-

kassosaker under utførelse vurderes i samsvar med løpende av-

regningsmetode, uten fortjeneste. Beregningen er foretatt ut fra 

direkte produksjonskostnader for saker under arbeid per 31.12., 

justert for fullføringsgrad og erfaringsmessig løsningsgrad. 

Fordringer  
Kundefordringer føres i balansen etter fradrag for avsetning til 

forventede tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av indivi-

duell 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 neddiskon-

tering er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på 

samme måte som for kundefordringer.

Kjøpte porteføljer av utestående fordringer 

Kjøpte porteføljer består av forfalte utestående fordringer og 

regnes som en finansiell eiendel. En portefølje består av flere 

individuelle fordringer med lignende egenskaper hvor fordrin-

gene vurderes som usikre. Ved ansaffelse måles, og innregnes, 

hver portefølje til virkelig verdi med tillegg av direkte henførbare 

transaksjonsutgifter. Etterfølgende måling skjer til amorti-

sert kost ved anvendelse av effektiv rrentemetode. 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 amortiserte 

kost og nåverdien av fremtidig kontantstrøm diskontert med 

den opprinnelige effektive renten. Beregnet tap innregnes i 

resultatet. Fordringer som overføres til langtidsovervåkning 

bokføres som realiserte tap. Innbetalinger på tidligere avskrev-

ne fordringer regnskapsføres som innkommet på tidligere 

nedskrevet tap. 

Utenlandsk valuta  
Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes etter kursen 

ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap resultatfø-

res som finansinntekt og finanskostnad. Omregningsdifferanser 

ved konsolidering av utenlandske konsernselskap føres mot 

annen egenkapital i konsernet. 

Klientmidler 

I henhold til forskriften om årsregnskap i inkassoforetak er kli-

entmidler og klientansvar for inkasso- og advokatvirksomheten 

ikke medtatt i balansen. 

Gjeld  

Gjeld, med unntak for enkelte avsetninger for forpliktelser, 

balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

Pensjonskostnader - og forpliktelser  
Regnskapsføringen av pensjonskostnader skjer i samsvar med 

regnskapsstandarden om pensjonskostnader. Konsernets 

ansatte som er omfattet av tariffavtale inngår i finansnæringens 

AFP-ordning. 

Innskuddsplaner  
Ved innskuddsplaner betaler selskapet innskudd til et forsi-

kringsselskap. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforplik-

telse etter at innskuddene er betalt. Innskuddene regnskaps-

føres som lønnskostnad. Eventuelle forskuddsbetalte innskudd 

balanseføres som eiendel (pensjonsmidler) i den grad innskud-

det kan refunderes eller redusere framtidige innbetalinger.

Ytelsesplaner  
En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en inn-

skuddsplan. Typisk er en ytelsesplan en pensjonsordning som 

definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved 

pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av 

flere faktorer, som alder, antall år i selskapet og lønn. Pensjons-

forpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av 

en lineær opptjeningsmetode. 

Kredinor SA besluttet i 2013 en overgang til innskuddspensjon 

for alle ansatte. Ved fusjon med datterselskapet Sopran AS i 

2014, overtok Kredinor SA en lukket ytelsespensjonsordning. 
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NOTE 1    Immaterielle eiendeler og goodwill

Morselskap Goodwill/kundeavtaler
Anskaffelseskost 01.01. 60 408
Tilgang 6 093
Avgang -
Anskaffelseskost 31.12 66 501
Akkumulerte avskrivninger 31.12. 42 596
Balanseført verdi 31.12 23 906

Årets avskrivninger 7 255

Forventet økonomisk levetid 5-10 år
Avskrivningsplan Lineær

Årets tilgang i goodwill stammer fra fusjon med datterselskapet Christiania Innfordring AS. Fusjonen er gjennomført med virkning 
fra 01.01.18, og er gjennomført med konsernkontinuitet. Goodwillen er frem til fusjonen avskrevet i konsernregnskapet.
 
Goodwill fra følgende kjøp avskrives over mer enn 5 år:
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

 
Software

Goodwill/ 
kundeavtaler

 
SUM

Anskaffelseskost 1.1. 7 922 132 180 140 102
Tilgang 200 10 857 11 057
Avgang - - -
Anskaffelseskost 31.12 8 122 143 037 151 159
Akkumulerte avskrivninger 31.12. 7 803 67 755 75 558
Balanseført verdi 31.12. 319 75 283 75 602

Årets avskrivninger 124 22 546 22 670

Forventet økonomisk levetid 7 år 5-10 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær

Skatt  
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens 

betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes 

med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige for-

skjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skatte-

messige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til 

fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og 

skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller 

kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt 

skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke 

er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt 

fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balan-

seføres oppføres netto i balansen.

Skattereduksjon ved avgitt konsernbidrag, og skatt på mottatt 

konsernbidrag som føres til reduksjon av kostpris eller direkte 

mot egenkapitalen, føres direkte mot skatt i balansen (mot be-

talbar skatt hvis konsernbidraget har virkning på betalbar skatt 

og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har virkning på utsatt 

skatt). Utsatt skatt både i selskapsregnskapet og konsernregn-

skapet regnskapsføres til nominelt beløp.

Kontantstrømoppstilling 

Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte me-

toden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og 

bankinnskudd.
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NOTE 2     Varige driftsmidler

Morselskapet
Anlegg under 

utførelse
Fritids- 

eiendommer

Systemutvikling,  
kontormaskiner,   

inventar, biler  o.l
Sum

Anskaffelseskost 01.01. 24 655 7 159 242 426 274 240
Tilgang 12 336 - 26 179 38 515
Avgang 27 239 - - 27 239
Nedskrivning 3 879 - - 3 879
Anskaffelseskost 31.12. 5 873 7 159 268 605 281 637
Akkumulerte avskrivninger 31.12. - 1 921 227 743 229 664
Balanseført verdi 31.12 5 873 5 238 40 862 51 973

Årets avskrivninger - 152 15 565 15 717

Forventet økonomisk levetid 50 år 3-5 år
Avskrivningsplan Avskrives ikke Lineær Lineær

Årlig leie av ikke balanseført driftsmidler

Driftsmiddel Leieperiode Årlig leie
Leie av lokaler - Oslo Frem til 1.4.2023 17,1 mill eks. mva
Leie av lokaler - øvrige Til oppsigelse 12,1 mill eks. mva

Konsernet
Anlegg under 

utførelse
Fritids- 

eiendommer

Systemutvikling,  
kontormaskiner,   

inventar, biler  o.l
Sum

Anskaffelseskost 01.01. 24 655 7 159 246 032 277 846
Tilgang 12 336 - 37 567 49 903
Avgang 27 239 - - 27 239
Nedskrivning 3 879 - - 3 879
Anskaffelseskost 31.12. 5 873 7 159 283 599 296 631
Akkumulerte avskrivninger 31.12. - 1 921 231 046 232 967
Balanseført verdi 31.12. 5 873 5 238 52 553 63 664

Årets avskrivninger - 152 16 284 16 436

Forventet økonomisk levetid 50 år 3-5 år
Avskrivningsplan Avskrives ikke Lineær Lineær

Årlig leie av ikke balanseført driftsmidler

Driftsmiddel   Leieperiode Årlig leie
Leie av lokaler - Norge   Frem til 1.4.2023/Oppsigelse 29,2 mill eks. mva
Leie av lokaler - Danmark   Til oppsigelse 1,4 mill eks. mva
Leie av lokaler - Sverige Frem til 31.12.2018 1,3 mill eks. mva
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NOTE 3    Investering i datterselskap

Morselskapet

Investeringer i datterselskap regnskapsføres etter kostmetoden.

Foretaksnavn
Forrenings-

kontor
Eier-/

stemmeandel
Egenkapital 

siste år (100 %)
Resultat  

siste år (100 %)
Balanseført 

verdi
Emendo Kapital AS Oslo 100 % 99  -   99
Kredinor Finans AS Oslo 100 % 476 043 36 888 405 681
Kredinor Danmark A/S Ballerup, DK 100 % 18 068 4 327 75 063
Kredinor Sverige AB Stockholm, SE 100 % -4 422 -14 413 12 488
Balanseført verdi 31.12 493 331

Balanseført verdi av aksjene i Kredinor AB er nedskrevet med MNOK 8,5 per 31.12. da aksjeposten er testet for verdifall og virkelig 
verdi er vurdert lavere enn bokført verdi.  

Konsernet 

Merverdianalyse
Kredinor 

Danmark A/S
Kredinor 

Sverige AB

Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 9 384 298
Henførbar merverdi  -    -   
Goodwill 65 679 10 858
Anskaffelseskost 75 063 11 156
Nedskrevet verdi GW  -   -
Uavskrevet goodwill 31.12. 42 691  8 686   

Avskrivningssats goodwill 20 % 20 %

NOTE 4    Mottatte, ikke opptjente inkassoinntekter

Inkassosaker under utførelse er behandlet i samsvar med løpende avregningsmetode uten fortjeneste etter 
Forskrift om årsregnskap for inkassovirksomhet. 
Beregnede kostnader for ikke avsluttede inkassosaker er ført mot mottatt salær på ikke avsluttede saker. 

Morselskapet Konsernet

2017 2018 2018 2017
Fordringer

48 038  65 446 Opptjent, ikke fakturerte inkassoinntekter  65 459 48 071
Inkludert i kortsiktig gjeld

44 981  53 778 Mottatt, ikke opptjente inkassoinntekter  62 747 44 981
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NOTE 5    Fordringer

Morselskapet Konsernet

2017 2018 Kundefordringer 2018 2017
29 060  23 874 Kundefordringer til pålydende  29 876 38 055
-2 331  -1 427 Avsetning til tap på kundefordringer  -3 461 -2 331

 148  161 Utlegg  6 154 148
- - Nedbetalingslån  1 436 442 866 430
-  -   Utlån factoring til pålydende  14 028 13 501
-  -   Tapsavsetning factoring  -2 976 -6 630

7 420  20 837 Andre fordringer  29 033 8 424
2 859  7 238 Fordringer til selskap i samme konsern  -   -

37 156  50 683 Fordringer i balansen  1 509 096  917 597 

I morselskapet er regnskapsmessig avsetning for tap på fordringer foretatt etter individuell vurdering.
I datterselskapet Kredinor Finans AS utgjør kundefordringer factoring med og uten regress. 
Det er tinglyst factoringpant i avtalene om finansiell leasing. 
For ytterligere opplysninger om nedbetalingslån, se note 18.

Langsiktige fordringer

Morselskapet Konsernet

2017 2018 Fordringer med forfall senere enn ett år 2018 2017
380 457 Obligasjoner og andre langsiktige fordringer 457 380
380 457 Sum 457 380

NOTE 6    Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

Morselskapet Fordringer med forfall senere enn ett år Andre kortsiktige fordringer
2018 2017 2018 2017

Datterselskap
Kredinor Finans AS  979 000  678 000  4 577  2 859 
Christiania Innfordring AS  -    -    -    1 000 
Kredinor Sverige AB  13 581  -    2 596  -   
Kredinor Danmark A/S  -    -    65  -   
Sum  992 581  678 000  7 238  3 859 

Langsiktig fordring på Kredinor Finans AS og Kredinor Sverige AB består av flere langsiktige lån med ulik løpetid. Alle lån rentebe-
regnes i henhold til avtale mellom selskapene. Det er ikke stilt sikkerhet for lånene. 

Forfallsprofil lansiktige fordringer til datterselskap

0 - 5 år > 5 år Uten forfall Sum
Lånebeløp  964 581  28 000  -  992 581 

Morselskapet Annen kortsiktig gjeld
2018 2017

Datterselskap
Kredinor Finans AS 48 170
Emendo Kapital AS 99 99
Sum  147 269
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Transaksjoner med selskap i samme konsern:

Morselskapet
2018 2017

Datterselskap
Kredinor Finans AS  42 228  14 898 Renteinntekt
Kredinor Finans AS  5 726  10 441 Driftsinntekt
Kredinor Finans AS 13 778 - Driftsinntekt
Christiania Innfordring AS  -    49 Inkassotjenester
Kredinor Sverige AB  228  -   Renteinntekt
Kredinor Sverige AB  18  -   Driftsinntekt
Kredinor Danmark A/S  194  -   Driftsinntekt

NOTE 7    Markedsbaserte investeringer

Fond Antall andeler Kurs Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi 31.12.
DNB Aktiv 10  518,0493 440,1272  228  228 228
DNB Aktiv 30  19 307,1976 149,4081 2 970  2 885 2 885

Selskapet har inngått avtale om innskuddsbasert pensjonsordning med administrerende direktør. 
For å sikre Kredinors likviditet til å møte de forpliktelsene som følger av avtalen er det inngått avtale om kjøp av andeler (spareavtale) 
i kombinasjonsfondet DNB Aktiv 10 og DNB Aktiv 30 jf. note 10. 

NOTE 8    Bundne bankinnskudd, klientansvar/klientmidler

Morselskapet Konsernet

2017 2018 Bundne bankinnskudd 2018 2017
11 223  12 743 Depositum husleie  20 520 11 223
9 382  11 127 Skattetrekksmidler  11 311 9 565

-  -   Andre bundne midler - 883
20 605  23 870 SUM  31 831 21 671

Klientmidler
Klientmidler og tilhørende klientansvar for inkassovirksomhet er ført netto i balansen. 
Innestående bank utgjør TNOK 96 841 og tilhørende klientansvar utgjør TNOK 90 497. 
Klientmidler og tilhørende klientansvar for advokatvirksomheten er i henhold til advokatforskriften § 3a (3) presentert netto 
i balansen. Innestående bank utgjør TNOK 1 880 og tilhørende klientansvar utgjør TNOK 1 875.

NOTE 9    Egenkapital

Morselskapet
Årets endring i egenkapital
Egenkapital 01.01. 491 489
Årets resultat 53 373
Avsatt utbytte -14 468
Annen egenkapital innfusjonerte selskap -2 971
Egenkapital 31.12. 527 422

Konsernet
Årets endring i egenkapitalen
Egenkapital 01.01. 517 107
Årets resultat 73 038
Avsatt utbytte -14 468
Omregningsdifferanser 531
Egenkapital 31.12. 576 207
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NOTE 10    Pensjoner

Selskapet og konsernet er pliktig til å ha tjenesteordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets og konsernets pensjonsord-

ninger tilfredsstiller kravene etter denne lov. Selskapet og konsernet har ytelsesbaserte ordninger som omfatter i alt 24 personer i selskapet 

og 24 personer i konsernet. Selskapet har og en avtalefestet førpensjonsordning (AFP). Den nye AFP-ordningen, som er gjeldende fra 

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 proposjonale andel av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og 

pensjonsmidler i ordningen. Selskapets forpliktelser etter AFP er dermed ikke balanseført som gjeld. 

Nåværende daglig leder har en supllerende pensjonsordning for lønn ut over 12G. Forpliktelsen knyttet til den innskuddsbaserte ordningen 

skal finansieres av årlige innbetalinger frem til tidspunkt for pensjonering til en pensjonspareordning i bank. Den driftsbaserte innskudds-

baserte ordningen utbetales fra pensjonsalder og i en peridoe på 10 år hvis ike annet blir avtalt. Tidligere daglig leder, nåværende styre-

leder har en pensjonsordning som gir rett til femtidige ytelser som i hovedsak bestemmes av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd 

pensjonalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Avtalen er sikret ved avtaler om kollektiv pensjonsordning i forsikringsselskap. 

Resultatregnskap morselskap
2018 2017

Sikret Usikret Sikret Usikret
Nåverdi av årets pensjonsopptjening  309  288 
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen  415  448 
Brutto pensjonskostnad  724  736 
Forventet avkastning på pensjonsmidler  -681  -592 
Administrasjonskostnad/rentegaranti  49  49 
Netto pensjonskostnad inkl. adm. kost  92  193 
Resultatførte planavvik/estimatendringer  208  194 
Arbeidsgiveravgift  13  27 
Innbetalt premie - -
Netto pensjonskostnad ytelsesordning 313 415
Kostnader ved AFP-ordning inkl. arbeidsgiveravgift  4 885 4 046
Kostnader ved innskuddsordning inkl arbeidsgiveravgift  17 312 17 660
Sum netto pensjonskostnad  22 510 22 121

Balansen morselskap 2018 2017

Sikret Usikret Sikret Usikret
Opptjente pensjonsforpliktelser 31.12. 17 405 17 304
Beregnet effekt av fremtidig lønnsreg. - -
Beregnet brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 17 405 17 304

Pensjonsmidler (til markedsverdi) 31.12. 16 766 16 556
Ikke resultatført estimatavvik/planendring - -
Arbeidsgiveravgift 90 105
Netto pensjonsforpliktelse /-midler 728 853

Pensjonsavtale DNB (tilleggavtale) 3 113 1 758
Balanseført pensjonsforpliktelse 3 841 2 611

Resultatregnskap Konsernet 2018 2017

Sikret Usikret Sikret Usikret
Nåverdi av årets pensjonsopptjening  309 288
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen  415 448
Brutto pensjonskostnad 724 736
Forventet avkastning på pensjonsmidler  -681 -592
Administrasjonskostnad/rentegaranti 49 49
Netto pensjonskostnad inkl. adm. kost 92 193
Resultatførte planavvik/estimatendringer  208 194
Arbeidsgiveravgift  13 27
Innbetalt premie - -
Netto pensjonskostnad ytelsesordning  313 415
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Forts. Resultatregnskap Konsernet 2018 2017

Sikret Usikret Sikret Usikret
Kostnader ved AFP-ordning inkl. arbeidsgiveravgift 4 885 4 046
Kostnader ved innskuddsordning inkl arbeidsgiveravgift 17 462 17 390
Sum netto pensjonskostnad  22 660 21 851

Balansen Konsernet 2018 2017

Sikret Usikret Sikret Usikret
Opptjente pensjonsforpliktelser 31.12. 17 405 17 304
Beregnet effekt av fremtidig lønnsreg. - -
Beregnet brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 17 405 17 304

Pensjonsmidler (til markedsverdi) 31.12. 16 766 16 556
Ikke resultatført estimatavvik/planendring - -
Arbeidsgiveravgift 90 105
Netto pensjonsforpliktelse /-midler 728 853

Pensjonsavtale DNB (tilleggavtale) 3 113 1 758
Balanseført pensjonsforpliktelse 3 841 2 611

Økonomiske forutsetninger 2018 2017
Diskonteringsrente 2,60 % 2,40 %
Forventet lønnsregulering 2,75 % 2,50 %
Forventet pensjonsregulering 2,50 % 2,50 %
Forventet G-regulering 2,50 % 2,50 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,30 % 4,10 %
Forventet uttaksprosent AFP-ordningen 100 % 100 %
Forventet årlig avgang 0,00 % 0,00 %
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NOTE 11    Skatt

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel 

Morselskapet Konsernet

2017 2018 Midlertidige forskjeller 2018 2017

 -7 439  -3 462 Varige driftsmidler -3 387 -7 521
 3 113  2 491 Gevinst og tapskonto 2 491 3 113

 -1 818  -1 427 Fordringer -1 427 -1 578
-  -   Andre regnskapsmessige forskjeller -51 372 -1 022

 -2 611  -3 681 Pensjonsforpliktelser -3 681 -2 611
 -8 755  -6 079 Sum midlertidige forskjeller  -57 376 -9 619

- - Forskjell som ikke inngår i beregning av utsatt skatt - 854
- - Forskjeller som ikke utlignes - 204

 -8 755 -6 079 Grunnlag for utsatt skatt -57 376 -8 561

-2 014  -1 338 Utsatt skatt -14 173 -1 969
 -2 014  -1 338 Utsatt skatt i balansen -14 173 -1 969

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt

Morselskapet Konsernet

2017 2018 2018 2017

 67 208  77 458 Resultat før skattekostnad 111 932 90 700
 -20 290  10 873 Permanente forskjeller  35 911 -7 738
 46 918  88 331 Grunnlag for årets skattekostnad 147 843 82 962
 7 682  -3 247 Endring i midlertidige resultatforskjeller 42 234 8 542

 54 600  85 084 Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet 190 077 91 504
- - +/÷ Mottatt/avgitt konsernbidrag - -

 54 600  85 084 Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) 190 077 91 504

Morselskapet Konsernet

2017 2018
Fordeling av skattekostnaden 
Betalbar skatt

2018 2017

 13 104  19 569 Betalbar skatt på årets resultat  43 718 21 961
 1 282  810 Betalbar formueskatt  809 1 282

 -1 052  2 899 For mye, for lite avsatt i fjor  6 572 -1 052
 13 334  23 278 Sum betalbar skatt  51 099 22 191
 -1 719  747 Endring i utsatt skatt/skattefordel  -12 204 -1 774

- 61 Endring i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats - -
 11 615  24 086 Skattekostnad  38 895 20 417

Avstemming av årets skattekostnad
 67 208  77 458 Regnskapsmessig resultat før skattekostnad  111 932  90 700 
 16 130  17 815 Beregnet skatt  30 222  21 768 
 11 615  24 086 Skattekostnad i resultatregnskapet  38 895  20 417 
 -4 515  6 271 Differanse  8 673  -1 351 

Differansen består av følgende:
-4 870 2 501 23% av permanente forskjeller 8 260 -1 857
-1 719 61 Endring i utsatt skatt/skattefordel som følge av endret skattesats -12 204 -1 774
2 074 3 709 Andre forskjeller/ulik skattesats/ikke oppført utsatt skattefordel* 12 618 2 280

-4 515 6 271 Sum forklart differanse 8 673 -1 351
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2017 2018 Betalbar skatt i balansen 2018 2017

 13 104  19 569 Betalbar skatt i skattekostnaden 45 981 21 961
1 282 810 Betalbar formuesskatt 809 1 282

- 6 776 Betalbar skatt 2017 ikke utlignet 6 776 -
 14 385  27 156 Betalbar skatt i balansen  53 566  23 243 

    * ikke oppført utsatt skattefordel knytter seg til underskudd Kredinor AB

NOTE 12    Driftsinntekter

Morselskapet Konsernet
2017 2018 2018 2017

591 771 652 553 Inkassoinntekter 712 337 641 629
41 178 41 571 Andre driftsinntekter 184 263 98 875

632 949 694 123 SUM 896 600 740 504

Geografisk fordeling 2018
Konsernet

2017
Norge 820 956 689 504
Sverige 19 900 0
Danmark 55 744 51 000
Sum 896 600 740 504

NOTE 13     Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Morselskapet
Konsernet

2017 2018 2018 2017
255 881 301 837 Lønninger 350 170 288 653
37 363 41 005 Arbeidsgiveravgift 41 304 38 210
19 325 23 605 Pensjonskostnader 23 868 21 887
25 542 12 345 Andre ytelser 17 397 26 767

338 111 378 792 SUM 432 739 375 517
430 447 Sysselsatte årsverk i regnskapsåret 515 482

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret
Lønn/styrehonorar og annen godtgjørelse 2 800 1 061

Pensjonsutgifter (jf. note 10)

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. 

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. 

Kostnadsført godtgjørelse til revisor Morselskap Konsern
Lovpålagt revisjon (inkl. teknisk bistand med årsregnskap) 891 2409
Andre attestasjonstjenester 104 170
Skatterådgivning (inkl. teknisk bistand med ligningspapirer) 69 240
Annen bistand (må spesifiseres) 0 0
Sum godtjørelse til revisor 1 064 2 819

Lønnskostnader
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NOTE 14    Transaksjoner med nærstående parter

Ytelser til ledende ansatte er omtalt i note 13, og mellomværende med konsernselskaper er omtalt i note 6.

NOTE 15    Sikkerhetsstillelser/garantiansvar

Morselskap: Kredinor SA har stillet sikkerhetsstillelse som utgjør 1/40 av klientansvaret jf. forskrift til inkassolovens § 3-2 til § 3-4. 
Det er stillet selvskyldnerkausjon overfor to kunder med inntil 13 mill. kr totalt. 

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. 

Renterisiko: Renterisiko knyttes i hovedsak til datterselskapets finansieringsvirksomhet. Deler av utlåningen skjer til variable rente. 
Renter er basert på NIBOR med beregning fra dag til dag med 3 måneders rentebinding. Renterisiko knyttet til utlån vurderes derfor 
som normal. 

Datterselskap er finansiert ved lån fra morselskap. Konsernets likvididtetsoverskudd er plassert i bankinnskudd og en begrenset 
andel i rentebærende fond. Renterisiko knyttet til selskapets finansiering vurderes som normal. 

Operasjonell risiko: Operasjonell risiko forebygges og reguleres gjennom å dokumentere interne prosesser. 
Disse følges opp gjennom løpende risikovurderinger. 

Likviditetsrisiko: Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke kan møte sine betalingsforpliktelser i tråd med forfall. 
Tilgang til likviditet styres aktivt gjennom likvididtetsplanlegging og rapportering fra løpende drift. Samlet likviditetsrisiko anses som lav. 

NOTE 17    Vedrørende finansieringsvirksomheten

Datterselskapet Kredinor Finans AS finansierer factoring overfor oljeforhandlere sikret ved full regress, samt finansiell factoring 
overfor et parkeringsselskap. Kredinor Finans har og kjøpte portefølger av forfalte krav. 
I tillegg leverer selskapet tjenester knyttet til fordringsadministrasjon. 

Kjernekapital: 2018 2017
Innbetalt aksjekapital 53 750 53 750
Overkurs 187 962 187 962
Annen egenkapital 69 331  32 443
Ansvarlig lånekapital 28 000 16 000
Kjernekapital 339 043 290 155

Kapitaldekning Kredinor Finans AS
Netto ansvarlig kapital 339 043 290 155
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Kapitaldekningen er beregnet på følgende måte: 2018 2017

Lokale og regionale myndigheter 32 306 -
Institusjoner 9 290 -
Massemarked 8 311  15 206 
Forfalte engasjementer 2 130 637  1 314 630 
Fremtidig forpliktelse 239 500
Beregningsgrunnlag operasjonell risiko 102 153  25 598 
Sum beregningsgrunnlag 2 522 197 1 355 434

Kapitaldekning 13,44 % 21,41 %
Regulatorisk krav til kapitaldekning 15,5 %

Selskapet er i brudd med kapitaldekningskravet per 31.12. Selskapet sendte i desember 2018 

søknad til Finanstilsynet om godkjenning av kapitalforhøyelse på TNOK 165 000. Søknaden ble 

godkjent 11. januar 2019 og gir med dette en kapitaldekning på 19,98 %.

Resultat

Årsregnskapet for 2018 viser et resultat etter skatt på TNOK 36 888. Dette gir en egenkapitalrentabilitet på 8% etter skatt. 

NOTE 18    Nedbetalingslån i finansieringsvirksomheten 

2018 2017
Nedskrivinger verdifall per 31.12. 33 892  4 207   

Etterfølgende måling av utlånsporteføljen skjer til amortisert kost ved anvendelse av effektiv rentemetode. 
Innbetalinger fra porteføljen inntektsføres løpende. Tap måles som differansen mellom porteføljens amortiserte 
kost og nåverdien av estimert fremtidig kontantstrøm diskontert med den opprinnelige effektive renten. 
Beregnet tap innregnes i resultatet. 

Innkjøpt portefølje av utestående fordringer

Portefølje av utestående fordringer 01.01.
2018

866 430
 2017

45 905 
Innkjøpt portefølje av utestående fordringer 698 647 842 605
Innbetaling på kjøpte porteføljer -231 982  -66 546 
Inntektsføring etter effektiv rente metode 137 239 48673
Nedskriving porteføljer -33 892 -4 207
Portefølje utestående fordringer 31.12. 1 436 442 866 430

2018
Virkelig verdi av utlånsporteføljen 1 464 448    

NOTE 19    Gjeld til kredittinstitusjoner

Selskapet har etablert et lån hos DNB og Nordea med fleksibelt låneopptak opp til 1,3 mrd.
Renten er fastsatt til NIBOR pluss 3,25 - 4,5 % avhengig av finansielle måltall. 

Per 31.12.2018 er gjennomsnittlig rente 5,27%. 

Selskapets lånefasiliteter inneholder finansielle lånebetingelser knyttet til blant annet belåningsgrad. 
Selskapet er i overensstemmelse med alle lånevilkår pr. 31.12.2018


