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2014 ble et godt år for norske 
bedrifter og konsumenter. Året 
startet med en faretruende økning i 
antall konkurser, men andre halvår 
ga en utflating og normalisering.

Konkursantallet ved inngangen til 2015 er høyt, 
men andelen er derimot nokså normal. Grunnen 
er at vi har en større bestand av aksjeselskaper i 
dag enn vi har hatt tidligere. 

Vi ser også at norske næringslivsledere uttalte 
seg positivt om utsiktene for egen bedrift i årets 
utgave av Lindorff European Credit Outlook, selv 
om troen på den norsk økonomien har avtatt 
noe. Utviklingen fremover avhenger mye av 
utviklingen i oljeprisene, og om andre bransjer 
vil gjøre opp for investeringsnedgangen innenfor 
petroleumsindustrien.  

Vi er litt bekymret for hva den stadig økte 
gjeldsbelastningen i husholdningene vil medføre 
om vi skulle få et boligprisfall. Boligprisene økte 
gjennom 2014, og fortsetter så langt i 2015 med 
kraftig vekst. 

Norske konsumenter er i en drømmesituasjon 
med historisk lav rente, høy sysselsetting og 
høy boligprisvekst. Utfordringen vi ser fremover 
er derimot at situasjonen på et tidspunkt 

sannsynligvis vil snu. Boligprisene kan, spesielt 
i enkelte regioner, falle i kombinasjon med økt 
arbeidsledighet. Renten ser ikke ut til å øke med 
det første, men det er grunn til å følge godt med 
på makroen, for historien viser at misligholdet 
følger konsumentenes likviditetssituasjon. 

Samtidig ser vi at utviklingen over tid er svært 
ulik for ulike fylker og aldersgrupper. Vi følger 
godt med på inkassoutviklingen til nordmenn 
over 60 år. Det var i 4. kvartal 2015 hele 15,9 
prosent flere personer over 60 år med inkassosak 
hos Lindorff, enn hva vi hadde registrert ett 
år tidligere. I samme periode steg totalt antall 
nordmenn med inkassosak hos Lindorff bare med 
1,1 prosent. Ser man på utviklingen de siste fem-
seks årene, blir den negative utviklingen for de 
eldre enda mer tydelig.  

Anette Willumsen
Administrerende direktør
Lindorff AS

Bedre enn ventet

LEDER
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GJESTEKOMMENTAR

Nye tider
Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Swedbank

Norge har seilt i medvind siden årtu-
senskiftet. Veksten i inntektene har 
vært mye raskere enn i andre rike 
land. Siden 2000 har timelønningene 
steget 2,7 prosent raskere enn pris-
veksten, høyst uvanlig. 

Landet har hatt uvanlig flaks, med høy oljepris, 
oppgang i oljeinvesteringene, løft i andre råva-
repriser fordi Kina overrasket med sterk etter-
spørsel, lave importpriser fordi Kina solgte mer 

ferdigvarer. Bra inntektsvekst ga høy innvandring, 
høy boligpriser, høy boligbygging – og uvanlig 
høy gjeld vs inntekt. De neste årene blir ikke like 
enkle.

Allerede før oljeprisen begynte å falle, bestemte 
oljeselskapene seg for å kutte på norsk sokkel. 
Det hadde blitt dyrt og konkurransen fra andre 
oljeregioner tiltok. Når 13 prosent av sysselsettin-
gen er i oljerelatert næringsliv – og 40 prosent 
i Rogaland – vil kuttene merkes. Vi venter kutt 
på 40–50 000 personer de tre neste årene (på 
kutt i investeringer, innsparinger i drift og mindre 
eksport av oljeutstyr og -tjenester). 

Kina overrasker ikke lenger med rask vekst i 
råvareetterspørselen. Nå overrasker den raske 
veksten i tilbudet av råvarer og prisene faller. 
Norge har ikke flaks lenger. Samtidig stiger ikke 
produktiviteten så raskt som før, verken i Norge 
eller i andre like land. 

Samlet fører dette til at inntektsveksten må 
ned. Lønnsveksten har falt fra de normale fire 

til fem prosent, til tre prosent i fjor og i år får 
vi se to-tallet. Prisveksten har tiltatt og real-
lønnsveksten blir mager.

Deler av norsk næringsliv får stor hjelp av fallet i 
kronekursen på 15 prosent – hvorav 2/3 kom før 
oljeprisen stupte. Eksporten vil stige. Renten er 
svært lav og kan kuttes videre. Staten har spart 
alle oljeinntektene i oljefondet – og det blir ikke 
borte om oljeprisen blir lav; det bare stiger sakte-
re enn vi drømte om. Staten trenger ikke å kutte, 
som i andre oljeland. Innvandringen er allerede 
merkbart redusert og vil avta videre. Det demper 
økningen i arbeidsledigheten. Mange husholdnin-
ger har lånt i meste laget, men mange har også 
spart bra.

Det blir derfor ingen dyp krise. Men taktskiftet 
blir merkbart. Ledigheten vil øke og vi kommer 
ganske sikkert ikke opp i ”normal” fart igjen – for 
den var slett ikke normal! Flere, både privatper-
soner og bedrifter får større økonomiske utfor-
dringer. Pass på pengene du har utestående, 
enda bedre enn før! 
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KVARTALETS TEMAANALYSESJEFENS KOMMENTAR

Ingen fare ennå...
På tross av høy gjeldsgrad, fallende 
oljepris og kronefall, ble ikke 2014 
preget av økt mislighold og tap. Bak-
grunnen for at vi var bekymret for 12 
måneder siden, er derimot uendret.  

Lav rente og arbeidsledighet kombinert med en 
sterk boligprisvekst har gitt en situasjon hvor nord-
menn har svært god likviditet. Dette gir konsumen-
tene relativt god tiltro til egen økonomi fremover, 
og er en viktig årsak til at vi ikke har sett noe tyde-
lig vekst i misligholdet de siste årene. 

Få land i verden har like høy belåningsgrad i hus-
holdningene, samtidig som nesten ingen land har 
bedre statsfinanser enn Norge. Vi er bekymret for 
gjeldsveksten, men den blir først et problem der-
som renten, arbeidsledigheten eller boligprisene får 
en markant negativ utvikling. 

En slik negativ utvikling forventer vi kan resultere 
i en kraftig økning i privat mislighold, spesielt i 
områder av landet hvor vi har hatt en sterk vekst 

de senere årene. Boligmarkedets effekt på kon-
sumentenes betalingsevne er hovedbekymringen 
vår. Dersom vi i enkelte regioner får et boligpris-
fall, så er vi ganske sikre på at det vil få store 
konsekvenser for utviklingen av løsningsgrader 
for de ulike inkassobyråene.

Oljepris og kronekurs satte agendaen
Høsten 2014 fikk vi to overraskende og negative 
hendelser som kunne gitt en kraftig økning i 
misligholdet. Halveringen av oljeprisen var den 
viktigste hendelsen. Hvis den hadde fortsatt 
nedover ville det fått store konsekvenser i enkelte 
leverandørsektorer til oljeindustrien. Ettersom olje-
prisen har stabilisert seg den senere tid, ser det 
ikke ut til at tapene har økt nevneverdig så langt.

Kronekursfallet var det andre forholdet, det 
kom delvis som følge av oljeprisfallet. Både 
euro og dollar lå rundt nyttårstider 10 prosent 
høyere enn forventet. Siden nyttår har kronen 
styrket seg igjen, og det ser foreløpig ikke 
ut til at kronekursfallet har slått vesentlig ut i 
varehandelsbedriftene. 

SUM ANMERKET BELØP 
(Indeksert mot snitt for siste kvartal i perioden 2010–2014)

Periode (Uten 
Regnsk. info)

0–10 
mill

10–40 
mill

40 
mill+

Total

Q4 2010 56% 91% 85% 82% 87%

Q4 2011 50% 105% 116% 91% 102%

Q4 2012 125% 94% 118% 106% 101%

Q4 2013 63% 120% 98% 114% 111%

Q4 2014 206% 90% 83% 107% 98%

Flere små AS gir mer mislighold
Norske aksjeselskaper har hatt en økning i kon-
kursene, men den er moderat når vi ser ASer 
under ett. Vi har derfor forsøkt å se mer på hvor 
konkursøkningen, og i misligholdet, har utviklet 
seg både dårligst og best.

Mye av konkursøkningen skyldes stor vekst i an-
tall mindre AS (Aksjekapital under NOK 51 000) 
etter at reglene for registrering av AS ble endret i 
2011. Frem til 2012 var det en helt marginal andel 
av konkursene som kom fra denne gruppen, 
mens i 2013 og 2014 kom hhv. 12 og 30 prosent 
av alle konkursene fra AS fra denne gruppen. 
For de større selskapene isolert, ser vi et helt 

KILDE: LINDORFF
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KVARTALETS TEMAANALYSESJEFENS KOMMENTAR

annet bilde. Når vi ser konkursut-
viklingen fra 2009 er det en relativt 
jevn nedgang i konkursantallet i de 
ulike størrelsesgruppene, og det er 
ingen tydelig sammenheng mellom 
størrelsen på selskapene og kon-
kursutviklingen i perioden. I denne 
gruppen er det en forholdsvis større 
nedgang blant de små enn blant de 
større selskapene, når vi sammenlig-
ner med nivåene før finanskrisen.

Vi har sett på sammenlignbare grup-
per av selskaper i forhold til mislig-
hold. Vi ser er at anmerket beløp for 

selskaper uten revisjonsplikt har økt 
kraftig det siste året, det samme gjel-
der antall betalingsanmerkninger.

For de små og nyetablerte selskape-
ne ser vi derimot en kraftig økning 
i anmerket beløp ved utgangen av 
2014, som ligger svært langt over 
snittet for de siste fire årene. Det 
samme mønsteret gjelder for gjen-
nomsnittlig anmerket beløp. De små 
selskapene har et vesentlig høyere 
snitt enn tidligere, mens de større sel-
skapene stort sett har en nedgang.

STØRRE SELSKAPER 
(Indeks = antall konkurser i 2009)

Aksjekapital grp. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

51 000–100 000 58% 51% 68% 100% 84% 80% 72% 73% 64%

101 000–250 000 60% 52% 74% 100% 72% 85% 66% 78% 70%

251 000–500 000 62% 46% 73% 100% 78% 66% 52% 56% 66%

Mer enn 500 000 38% 43% 68% 100% 88% 94% 77% 88% 72%

ANTALL NYREGISTRERTE SELSKAPER ETTER ORGANISASJONSFORM
(Indekserte tall)

ANTALL NYREGISTRERTE SELSKAPER ETTER ORGANISASJONSFORM
(Antall i 1 000)
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KVARTALETS TEMALECO

Norske bedriftsledere skrur på varsellampene
Mens flere av de kriserammede lande-
ne i Europa tror på bedring i 2015, kan 
utviklingen i Norge bli dyster, ifølge 
Lindorff European Credit Outlook 
(LECO). Norske næringslivsledere 
venter både flere bedriftskonkurser og 
personer med betalingsvansker. 

For tredje år på rad offentliggjøres Lindorff Eu-
ropean Credit Outlook (LECO). LECO inneholder 
blant annet en spørreundersøkelse blant ledere 
og finansansvarlige i europeiske bedrifter om 
hvilke forventninger de har til kredittmarkedet i 
året som kommer.

Flere konkurser 
I Norge forventer 73 prosent at antall selskaps-
konkurser vil bli høyere i 2015 sammenlignet med 
2014. Andelen er langt høyere enn for våre skan-
dinaviske naboer. I Sverige forventer halvparten 
en økning i inneværende år, mens 12 prosent i 
Danmark svarer det samme. 

– Bedriftslederne var også bekymret også for ett 
år siden, og fikk rett, for antall konkurser i Norge 
har vært stigende i 2014. Nå ser vi at bedrifts-
lederne skrur på varsellampene for fullt. At det 
fortsatt er en bred enighet om at antall konkurser 
vil øke, er på mange måter oppsiktsvekkende, 
ikke minst fordi undersøkelsen ble gjennomført 
i fjerde kvartal. Etter dette har vi sett et brakfall 
i oljeprisen, som vi venter vil påvirke både øko-
nomien og kredittmarkedet i vesentlig grad, sier 
administrerende direktør for Lindorff i Norge, 
Anette Willumsen.

Tøffere for norske konsumenter
Norske bedriftsledere er pessimister også på 
vegne av norske privatpersoner. Hele 63 prosent 
venter en økning i antall betalingsanmerkninger i 
2015 sammenlignet med 2014. Tilsvarende andel 
for Sverige og Danmark er henholdsvis 48 og 27 
prosent. 

– Norsk økonomi har vært stabil og god de siste 
årene. Likevel har vi sett at antall inkassosaker 

og betalingsanmerkninger har steget både i 2013 
og 2014. Vi i Lindorff har ved flere anledninger 
varslet om dette trendskiftet. Det blir ikke mindre 
bekymringsfullt når bedriftslederne venter en 
ytterligere økning neste år, påpeker Willumsen.

For øvrig mener de norske bedriftslederne i LE-
CO-undersøkelsen følgende: 
• 16 prosent mener kredittapene vil øke for 

egen bedrift, men like mange tror på lavere 
tap i året som kommer.    

• 36 prosent mener det er sannsynlig at egen 
bedrift vil innføre strengere kredittrutiner.    

• 54 prosent anslår at egen bedrift vil øke om-
setningen i 2015, og bare 14 prosent tror på 
en nedgang. 

• Halvparten (50 prosent) av bedriftslederne 
forventer en økning i lønnsomheten, og 37 
prosent anslår at utviklingen vil være stabil.   

Sterk tro på egen virksomhet
– Lyspunktet i LECO-undersøkelsen er at be-
driftslederne fortsatt har sterk tro på sine egne 
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LECO

virksomheter. Svært mange tror på økende omsetning og bedre 
resultater i 2015 sammenlignet med 2014. Dette er hyggelig, men 
kan også være i overkant optimistisk, gitt de dystre prognosene 
på andres vegne, sier Willumsen.     

På europeisk nivå er det fortsatt flest som mener det vil komme 
en økning i antall konkurser både for bedrifter og privatpersoner 
i 2015. Den gode nyheten er at optimismen øker i noen av 
de landene som finanskrisen har rammet hardt, som Spania, 
Nederland og Danmark. På motsatt side er bedriftslederne i 
Finland og Frankrike meget pessimistiske.

Lindorff European Credit Outlook
Undersøkelsen er utført av TNS Gallup på vegne av 
Lindorff i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, 
England, Tyskland, Frankrike, Spania og Italia. Totalt 
er det gjennomført 1094 intervjuer med konsernsjefer, 
finansdirektører og andre ledende ansatte i et bredt 
spekter av bransjer og sektorer. 
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KVARTALETS TEMANYTT FRA JURIDISK

Gebyrendringer fra årsskiftet
Flere gebyrer ble endret fra årsskif-
tet, og her kan du se hva som er de 
gjeldende satsene fra 1. januar 2015.

Inkassosatsen er økt fra kr 640 til kr 650. Dvs at 
purre- og inkassovarslingsgebyret øker fra kr 64 til 
kr 65.

Forsinkelsesrentesatsen er satt ned fra 9,5 prosent 
p.a. til 9,25 prosent p.a. 

”Late payment”-gebyret, som kan kreves ved 
forsinket betaling dersom det er krav utenfor for-
brukerforhold , er økt fra kr 320 til kr 330. Dersom 
det kreves fullt ”late payment”-gebyr, kan det ikke i 
tillegg kreves purre- og inkassovarslingsgebyr fordi 
man kommer over skyldners maksimale erstat-
ningsansvar ihht inkassolovforskriften.

Rettsgebyret er uendret, dvs kr 860.

MVA-lovens § 9-6 er endret slik at for bl.a. kjøre-
tøy som tas ut av utleievirksomhet (f.eks. leasing) 
og som ble fritatt for MVA ved innkjøp, må MVA 
forholdsmessig tilbakeføres dersom det tas ut av 
slik virksomhet før 4 år er gått. Det første året skal 
tilbakeføringsbeløpet utgjøre 1/30 per måned og 
det neste tre 1/60 per måned av den gjenståen-
de fireårsperioden. Unntak gjelder bl.a. ved kon-
demnering av kjøretøyet. Tidligere var regelen at 
tilbakeføring måtte skje dersom kjøretøyet ble tatt 
ut før det var gått tre år.

Folketrygdens grunnbeløp endres pr. 1. mai. For 
øyeblikket er beløpet kr 88 370.

Advokatfirma Kontrakt AS er Lindorffs 
eget advokatselskap, og er pr i dag 11 
advokater og advokatfullmektiger samt 
tre sekretærer. Arbeidsområdene består 
i hovedsak av avtalegjennomganger og 
bistand i tvistesaker, herunder prosedyre for 
domstolene og foredrags-/kursvirksomhet.
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For femte kvartal på rad 
registreres det en økning 
i antall nye inkassokrav, 
men økningen er liten i 
årets siste kvartal. 

Siden sommeren 2013 har vi ved 
hvert eneste kvartal registrert en 
økning i antall nye inkassosaker over 
de siste 12 månedene. I fjerde kvartal 
var dog økningen over de siste 12 
månedene på marginale 0,1 prosent. 
Sammenlignet med tredje kvartal 
økte antall nye inkassosaker med 9,6 
prosent.

FLERE TVANGSSALG 
Antall skyldnere har økt med 1,9 pro-
sent over de siste 12 måneder. Dette 
er det femte kvartalet på rad med 
vekst.  Snittkravet på 24.500 kroner 
er noe redusert i perioden, men hol-
der seg på et stabilt nivå. En annen 

variabel med vekst i flere kvartaler 
på rad er antall tvangssalg av eien-
dom. Økningen i fjerde kvartal 2014 
sammenlignet med samme periode i 
2013 var på 23 prosent − den høyeste 
økningen på flere år.

SESONGVARIASJONER 
Utviklingen i antall inkassosaker og 
antall skyldnere er en viktig indikator 
fordi den tidlig fanger opp betalings-
vansker hos norske husholdninger 
og enkeltpersoner. Endringene i 
antall saker og antall skyldnere følger 
ofte normale sesongmessige varia-
sjoner. Det var ventet at vi skulle se 
en økning i antall skyldnere og nye 
saker i fjerde kvartal, men de små 
endringene gir ikke grunnlag for å 
fastslå et konjunkturskifte for norske 
privatpersoner.  

Små endringer
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Høyinntektsgrupper med  
kraftig inkassovekst

LIGNINGSTALL PERSON
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De siste 12 månedene har 
de med høyest inntekt hatt 
den største økningen i 
antall nye inkassosaker.

Gruppen av privatpersoner med 
inntekt på én million kroner i året 
eller mer har hatt en økning i antall 
inkassosaker på 36 prosent de siste 
12 månedene. Den samme kraftige 
økningen finner vi igjen i alle grupper 
med relativt høye inntekter (over 500 
000 kroner), og det er en tendens 
som har hatt satt fart gjennom 
2014. Tidligere år har vi registrert 
en jevnere utvikling på tvers av 
inntektsgruppene i økningen av antall 
inkassosaker.

REDUKSJON BLANT 
UNGE
Økningen for de høytlønnede 
kommer fra et relativt lavt nivå. 
Fortsatt er personer med inntekt 
under 300 000 kroner i året 
overrepresentert i inkassotallene, men 
gruppen har opplevd ingen eller liten 
økning de seneste kvartalene.

Høy inntekt er ofte sterkt korrelert 
med alder, og derfor finner vi de 
samme utviklingstrekkene for de 
ulike aldersgruppene. Unge i alderen 
18 til 25 år har mange inkassosaker, 
men har hatt en tilbakegang på i 
underkant av 15 prosent det siste 
året. Tilsvarende finner vi den største 
økningen over de siste 12 månedene i 
aldersgruppene mellom 56 og 70 år.
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Sterk negativ
Negativ
Svak negativ
Uforandret

Svak positiv
Positiv
Sterk positiv

Sterk negativ
Negativ
Svak negativ
Uforandret

Svak positiv
Positiv
Sterk positiv

Til tross for nedbemanning 
og oljeprisfall viser 
statistikken foreløpig 
ingen tegn til trøbbel 
for privatpersoner 
i de oljeeksponerte 
vestlandsfylkene.

Det er store variasjoner når det 
kommer til andel personer med 
betalingsvansker i de ulike delene av 
landet. Eksempelvis er det dobbelt 
så høy andel av personer med 
betalingsanmerkninger i Hedmark (7 
prosent), sammenlignet med Sogn 
og Fjordane (3,4 prosent) 

Jevnt over kan alle vestlandsfylkene 
fra Møre og Romsdal i nord 
til Rogaland i sør vise til en 
lav andel innbyggere med 
betalingsanmerkninger og 
inkassosaker. Både når vi ser på 

utviklingen i antall inkassosaker 
i  2014 eller sammenligner fjerde 
kvartal med samme periode i 2013, 
er endringene små. Utviklingen i 
andelen betalingsanmerkninger, 
som kan være en tidlig indikator på 
trøbbel i husholdningsøkonomien, har 
kun steget med 0,2 prosentpoeng 
til 4,3 prosent og 5,1 prosent i 
henholdsvis Rogaland og Hordaland.

Vi ser derfor ingen tegn til en dyster 
utvikling i privatøkonomien til 
personer i fylkene som i størst grad 
er eksponert mot oljeøkonomien. 
Dette til tross for de mange nyhetene 
om oppsigelser og permitteringer i 
bransjen. 

FLERE MED TRØBBEL I 
NORD
De nordligste fylkene har over tid 
hatt en høyere andel privat personer 
med betalingsanmerkninger og 

Vestlandet går foreløpig fri

PERSONGEOGRAFI

UTVIKLING I  
ANTALL INKASSOSAKER
(4. kv. 2014)

SAKSTILGANG PER 
INNBYGGER
(4. kv. 2014)

Norgeskartet viser utviklingen i antall inkassosaker for norske privatpersoner fordelt på fylke, 
samt andel innbyggere med inkassosak fordelt på fylke.

Betydelig over gj.snitt
Over gj.snitt
Litt over gj.snitt
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Litt under gj.snitt
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Betydelig under gj.snitt
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GEOGRAFI PERSON

KILDE: LINDORFF

BETALINGSANMERKNINGER
(Andel og snittbeløp fordelt på fylker)
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 inkassosaker enn øvrige deler av 
landet. Om lag 7 prosent av befolk-
ningen i Finnmark, Troms og Nord-
land hadde betalingsanmerkninger 
ved utgangen av 2014. Dette er ett 
drøyt prosent poeng høyere enn 
landet for øvrig. Også snittsummen 
for betalingsanmerkninger er høyere 
enn lands snittet, og særlig gjelder 
dette for Finnmark der betalingsan-
merkningene i snitt er på nærmere 
12.000 kroner. Dette er dobbelt så 
høyt som eksempelvis i Rogaland og 
Vest- Agder.

Om lag 4 prosent av befolkningen i 
Finnmark, Troms og Nordland hadde 
inkassosaker i fjerde kvartal. Det er 
ca ett prosentpoeng høyere enn 
landsgjennomsnittet.

FORTSATT TØFT I 
TELEMARK
I forrige utgave av Lindorffanalysen 
trakk vi frem at både 
arbeidsledigheten og antall 
inkassosaker øker kraftig i Telemark. 
I tredje kvartal rapporterte vi om 
en økning i antall inkassosaker på 
27 prosent sammenlignet med 
samme periode i 2013. I fjerde 
kvartal er økningen fortsatt langt 
over landssnittet, men redusert til 15 
prosent. Det er det fjerde kvartalet 
på rad der vi rapporterer om et økt 
antall inkassosaker i Telemark.
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AKSJESELSKAPER

Ikke siden finanskrisen 
har andelen bedrifter med 
inkassosaker vært høyere.

De siste 12 månedene har 
antall norske aksjeselskap med 
inkassosaker økt med 8,9 prosent. Vi 
må tilbake til finanskriseåret 2009 for 
å finne et tilsvarende gjennomsnittlig 
antall inkassoskyldnere blant 
selskaper gjennom ett år som i 2014. 
Nivået i fjerde kvartal var 6,2 prosent 
høyere enn samme periode i 2013.

FLERE MÅ PURRE
Også andre tall indikerer at norske 
bedrifter holder hardere på 
pengesekken enn tidligere. Antall 
purresaker har over flere år økt jevnt 
og trutt, og snittet for året på 33.600 
saker var det høyeste den siste 
femårsperioden. Økningen i fjerde 
kvartal var 16 prosent høyere enn 
samme periode i 2013, og økningen 

for året viser at 2014 var på 10 
prosent over 2013. 

RETTSLIG ØKNING
Fjoråret ga også en økning i 
antall inkassosaker som havnet i 
rettssystemet. For året sett under 
ett, var økningen på åtte prosent 
sammenlignet med 2013. For 
fjerde kvartal var det isolert sett en 
nedgang på antall rettslige krav på 
syv prosent sammenlignet med fjerde 
kvartal i 2013.

Flere bedrifter med inkassotrøbbel

INKASSOSAKER

UTVIKLING INKASSOSKYLDNERE
(Antall aksjeselskap – indekserte tall)
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Etter en periode der antall 
aksjeselskaper med beta-
lingsanmerkning har økt, 
ser man nå en utflating. 
Samtidig fortsetter nivået 
på hvert krav å synke.

I fjerde kvartal 2014 var gjennom-
snittsbeløpet for de drøyt 122 000 
betalingsanmerkningene til norske 
selskaper på 32 800 kroner. Beløpet 
er 20 prosent lavere enn samme pe-
riode i 2013, og vi må tilbake til fjerde 
kvartal i 2008 for å finne et tilsvaren-
de gjennomsnittsbeløp. 

I perioden fra 2008 og frem til 2014 
har antall betalingsanmerkninger 
nesten doblet seg fra drøyt 66 000  
kroner til over 122 000 kroner. Det 
samlede beløpet har økt fra 2,1 mil-
liarder kroner i 2008 til 4 milliarder 
kroner ved utgangen av 2014. Til 

tross for stor økning i det samlede 
beløpet, har dette gjennom de siste 
årene blitt redusert fra en topp på 
4,7 milliarder kroner i 2013. Forrige 
gang beløpet var lavere enn 4 milliar-
der kroner var i 2010.

STABIL ANDEL
Ved utgangen av 2014 hadde 8,7 
prosent av norske bedrifter registrert 
betalingsanmerkninger. Andelen 
har stabilisert seg på dette nivået 
gjennom hele 2014 etter å ha ligget 
0,5–0,7 prosentpoeng lavere i femår-
sperioden fra 2008–2013.

Kravene krymper

BETALINGSANMERKNINGER AKSJESELSKAPER
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TOTALT 4. KV. 2012 4. KV. 2013 4. KV. 2014
Antall AS med betalingsanmerkning 19 340 21 542 22 971

Antall betalingsanmerkninger 92 824 110 436 122 608

Gjennomsnittlig beløp pr. betalingsanmerkning 44 664 41 314 32 834

Andel AS med betalingsanmerkning 8,04 % 8,60 % 8,69 %

ANMERKET BELØP
(v. akse: MRDNOK / h. akse: tall i 1 000)

ANMERKNINGER
(Tall i 1 000 h. akse)

Samlet anmerket beløp i perioden (v. akse)
Gjennomsnittlig anmerket beløp i perioden (h. akse)
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KILDE: BISNODE

ENDRING I ANTALL KONKURSER
(Andel)

∆% 12 Måneders endring 1. kv. 2014–3. kv. 2014
12 Måneders glidende snitt av konkursandel
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AKSJESELSKAPER

I underkant av 4 000 
aksjeselskaper gikk 
konkurs i 2014, og vi 
nærmer oss antallet i 
kriseåret 2009. Samtidig er 
ikke situasjonen på langt 
nær like ille som i 2009.

I fjorårets siste kvartal gikk 956 
aksjeselskaper konkurs. Det er en 
økning på om lag 100 konkurser 
sammenlignet med det foregående 
kvartalet og sammenlignet med 
samme kvartal i 2013. Vi må tilbake 
til fjerde kvartal i 2009 for å finne et 
tilsvarende antall konkurser i årets 
siste kvartal.

FLERE KONKURSER
I 2012 ble 3179 aksjeselskaper 
slått konkurs, og året er det lavest 
i den seneste femårsperioden. 

Sammenligner vi med samme kvartal 
det foregående året, er det siden da 
registrert en økning i antall konkurser 
i hvert eneste kvartal. Det eneste 
unntaket er første kvartal 2013, da 
det var en svak nedgang. Dette kan 
tyde på at vi må forberede oss på en 
periode med stadig flere konkurser, 
særlig innenfor utsatte bransjer som 
bygg og anlegg og tjenesteyting.

En viktig grunn til det stigende 
antall konkurser er den kraftige 
veksten i nye aksjeselskaper de siste 
årene. Etter at egenkapitalkravet 
ble redusert har vi sett at mange 
selskaper som tidligere ble NUFer 
og ANSer nå blir registrert som AS. 
Mange av disse selskapene er små og 
har lite egenkapital, det er derfor ikke 
overraskende at de bidrar til å øke 
konkursstatistikken.

Flere småselskaper gir flere konkurser

KONKURSER OG TVANGSAVVIKLINGER
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Røde tall i bygg og anlegg

BRANSJEANALYSE AKSJESELSKAPER

Bygg- og anleggsbransjen har både 
den største økningen i antall sel-
skaper med betalingsanmerknin-
ger og den største økningen i antall 
 konkurser.

Konkursandelen i norsk næringsliv varierer kraftig 
fra bransje til bransje. Noen er mer sensitive for 
konjunktursvingninger, og særlig gjelder dette 
bygg- og anleggsbransjen. At tidene er tyngre 
her, kan vi lese ut fra konkursstatistikken der antall 
konkurser i sektoren i 2014 var 22 prosent høyere 
enn i 2013. 

USIKKER FREMTID
Utviklingen i betalingsanmerkninger er en god 
indikator på konkursutviklingen, og bransjeanalysen 
gir ytterligere grunn til bekymring på vegne av 
bygge- og anleggsbransjen.  Antall selskaper med 
betalingsanmerkninger i denne industrien økte 
med 11 prosent i fjerde kvartal sammenlignet med 
samme kvartal i 2013. Ingen andre bransjer har en 
så høy vekst.

DROPPER KONSULENTER
Også blant selskaper innen faglig vitenskapelig og 
teknisk tjenesteyting er konkursandelen fortsatt 
relativt høy. I 2014 gikk 319 selskaper konkurs i 
denne bransjen og dette nivået var 26 prosent 
høyere enn i 2013. Industriselskaper har en motsatt 
utvikling der konkursandelen er 10 prosent lavere 
over den samme perioden. Også antall bedrifter 
med betalingsanmerkninger beveger seg i positiv 
retning for industriselskapene.

Totalt gikk 956 norske selskaper konkurs i fjerde 
kvartal 2014. Dette er det høyeste antallet for årets 
siste kvartal isolert sett siden 2009, og kan tyde på 
at vi er på vei inn i en periode med et større antall 
konkurser. 

RISIKOEN SKIFTER  
MED ALDEREN
Ikke overraskende viser statistikken at 
konkursrisikoen i de første driftsårene er størst 
for små bedrifter (0-10 millioner i omsetning). 
Deretter snur det. Halvparten av de små 
konkursbedriftene går konkurs før det 5. driftsåret, 

mens for mellomstore (10-40 millioner i omsetning) 
og større konkursbedrifter (40+ millioner) har 
halvparten gått konkurs først i henholdsvis det 7. 
og 10. driftsåret. For eldre bedrifter er det derfor 
betydelig høyere konkursrisiko blant de store 
selskapene enn blant de små. Mye av grunnen til 
dette er at de små og ikke overlevningsdyktige 
bedriftene faller ut av grunnlaget på grunn av 
konkurs. 
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BRANSJEANALYSE AKSJESELSKAPER
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ANDEL BETALINGSANMERKNINGER
(2012, 2013 og 2014)

ENDRING I KONKURS OG BETALINGSANMERKNINGER SENTRALE BRANSJER
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ANDEL AS MED
BETALINGSANMERKNING
(4. kv. 2014)

ANDEL AS SOM HAR 
GÅTT KONKURS
(Siste 12 måneder)

AKSJESELSKAPER

En større konkurs i 
Aust-Agder sender fyl-
ket til landstoppen, mens 
utfordringene i oljeindus-
trien synes foreløpig ikke 
i konkurstallene for Roga-
land. 

I 2014 gikk 3.949 aksjeselskaper 
konkurs. Det tilsvarer en økning på 
åtte prosent når vi sammenligner 
med året før. Sogn og Fjordane er 
fylket med lavest konkursandel rela-
tivt til antall aktive selskaper i fylket, 
og totalt gikk 57 bedrifter konkurs 
i fylket i 2014 - det samme antallet 
som året før.

STORKONKURS I 
AUST-AGDER
Aust-Agder har lenge vært et fylke 
med en lav andel selskaper med 
betalingsanmerkninger og et tilhø-

rende lavt antall konkurser. Andelen 
betalingsanmerkninger holder seg 
fortsatt stabil, og er på åtte pro-
sent av selskapene ved utgangen 
av 2014, men i konkursstatstikken 
peker fylket seg ut. Årsaken er 
konkursen til eiendomsselskapet 
Primagruppen AS som fikk mye 
oppmerksomhet i media høsten 
2014. Selskapet hadde 22 eien-
domsselskaper basert i Aust-Agder, 
og dette slår derfor tydelig ut på 
konkursstatistikken for fylket som 
spretter opp til landstoppen med en 
økning på 56 prosent. Justeres det 
for enkelttilfellet, var økningen på 19 
prosent.

ROLIG I ROGALAND
De øvrige fylkene med størst økning 
i antall konkurser i 2014 er Akers-
hus med 20 prosent og Troms med 
19 prosent. Antall konkurser i Møre 
og Romsdal har gått ned med 14 

Rolig i Rogaland

GEOGRAFI
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KILDE: LINDORFF

Norgeskartet viser andel norske aksjeselskaper med betalingsanmerkninger i 4. kvartal fordelt 
på fylker, samt andel AS som har gått konkurs siste 12 måneder fordelt på fylker.
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AKSJESELSKAPERGEOGRAFI

 prosent, og i Nordland og Hedmark 
er reduksjonen på henholdsvis syv 
og fire prosent.

Til tross for en krevende periode for 
oljeindustrien, synes utfordringene 
i svært liten grad i fylkestallene for 
Rogaland. Andelen konkurser holder 
seg fortsatt på det laveste nivået i 
landet (1,3 prosent) og det samme 
gjelder andelen selskaper med be-
talingsanmerkninger (6,7 prosent). 
Også for de øvrige vestlandsfylkene 
som i stor grad er eksponert mot ol-
jeindustrien, er det så langt få tegn 
til et økt antall konkurser.

TUNGT I TELEMARK
I forrige utgave av Lindorffanalysen 
trakk vi frem at næringslivet i Tele-
mark sliter i større grad enn tidlige-
re. Den negative utviklingen fortset-
ter, og vi ser at antall selskaper med 
betalingsanmerkninger i Telemark 

har økt med 14 prosent i siste kvartal 
av 2014, sammenlignet med samme 
periode i 2013. Andelen selskaper 
med betalingsanmerkninger har i 
fylket økt marginalt fra 8,2 til 8,3 
prosent fra tredje til fjerde kvartal.
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