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Om undersøkelsen

European Payment Report («Europeisk betalingsrapport») 
er basert på en spørreundersøkelse som ble gjennomført 
samtidig i 29 europeiske land mellom februar og mars 2018. 
Morselskapet Intrum har på vegne av Lindorff satt sammen 
opplysninger fra 9 840 bedrifter over hele Europa i denne 
rapporten, som gir informasjon om europeiske virksomheters 
betalingsadferd og økonomiske tilstand. I tillegg til 
European Payment Report har denne landsspesifikke 
betalingsrapporten blitt satt sammen, der informasjon gis 
om betalingsrisikoen på landsnivå*.
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Norske bedrifter er raskest i Europa til 
å involvere inkassobyråer ved utestående fakturaer
Av alle de europeiske landene inkludert i undersøkelsen, er Norge det landet der 
man raskest involverer inkassobyråer for innkreving av utestående fakturaer. I 
gjennomsnitt vil norske bedrifter overlate innkreving av utestående fakturaer til et 
inkassobyrå etter at 30 dager har gått, i forhold til det europeiske gjennomsnittet 
på 82 dager. Serbia er landet der det tar lengst tid før bedrifter gjør dette, der en 
utestående faktura ikke vil sendes til et inkassobyrå for innkreving før etter hele 
264 dager.

Norske bedrifter melder om et lavt nivå av 
press for overdreven forlengelse av betalingsbetingelser
Norsk næringsliv har den laveste andelen bedrifter som sier de har godtatt 
lengre betalingsbetingelser enn de føler seg bekvemme med. 65 % av norske 
bedrifter sier at de ikke har vært i en slik situasjon, jevnført med det europeiske 
gjennomsnittet der bare 41 % av bedriftene sier det samme.

Lav debitorrisiko ifølge norske bedrifter
Bare 4 % av norske bedrifter sier at de forventer en økt risiko for å ikke få betalt 
i løpet av de neste 12 månedene. Dette er betydelig lavere enn det europeiske 
gjennomsnittet på 12 prosent, og norske virksomheter er dermed blant de i 
undersøkelsen som føler seg tryggest med hensyn til fremtidig risiko.

Viktige funn

Norge EU, gjennomsnitt 2017

BNP per innbygger i euro, 2017     63 494,48 29 667,00

Prosentvis vekst i BNP ift. forrige år, 2017 1,9 2,2

Inflasjon i %, 2017 1,9 1,7

Arbeidsledighet i %, 01/2018 4,1 7,3

Det internasjonale pengefondets World Economic Outlook Database, oktober 2017
Vekslingskurser for andre valutaer enn euro (datert 01/01/2018):  HYPERLINK “https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_
rates/euro_reference_exchange,%20rates/html/index.en” https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_ 
reference_exchange, rates/html/index.en
Realvekst i BNP: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/autumn_2017_economic_forecast_-_statistical_annex.pdf 
Inflasjon iht. harmonisert indeks for forbrukerpriser (HICP): http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language= 
en&pcode=tec00118&plugin=1 Arbeidsledighet: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_m&lang=en

Økonomisk utvikling
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Omtrentlig hvordan er debitorene deres 
spredt (etter utestående beløp) mellom 
følgende kategorier?

Alder på krav, dager %, 2018 %, 2017

Opptil 30 dager 83 68

Mellom 31 og 60 dager 12 17

Mellom 61 og 90 dager 3 9

Mellom 91 og 120 dager 0 4

Mellom 121 og 180 dager 0 1

Mer enn 180 dager 1 1

Sene betalinger Ikke å få betalt i tide er problematisk. Et vesentlig punkt for enhver bedrift er å kunne være i 
stand til å forutse egen kontantstrøm, fordi finansiell stabilitet er et grunnlag for vekst. Det 
bør derfor ikke komme som en overraskelse at sene betalinger regnes som et problem, og 
at konsekvensene er alvorlige.
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Hvilke betalingsbetingelser 
gir du dine kunder, i 
gjennomsnitt?

Hvor lang tid tar det i 
gjennomsnitt før kundene 
faktisk betaler?

Kontraktuelle betalings-
betingelser varierer ofte. 
Hva er den korteste 
betalingsbetingelsen dere 
tilbyr kundene deres?

Hva er de lengste 
betalingsbetingelsene du 
tilbyr dine kunder?
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Til forbruker (B2C) 2018, dager
Til forbruker (B2C) 2017,dager  
Mellom bedrifter (B2B) 2018, dager    
Mellom bedrifter (B2B) 2017, dager   
Offentlig sektor 2018, dager 
Offentlig sektor 2017, dager  

Hvordan antar du at din 
bedrifts debitorrisiko vil 
utvikle seg i løpet av de 
neste 12 månedene 
(i forhold til forrige år)?

Vil øke, %  
Vil være stabil, % 
Vil minske, %

4 (12)

91 (78)

4 (10)

Kundefordringer du ikke forventer å motta betaling for og derfor må 
nedskrive.

Hvis dere hadde tap på fordringer i 2018, 
hva var tapet i % av total årlig omsetning?

1,2%
1,5%

2018
2017
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På en skala fra 0 til 5 (der 0 er ingen innvirkning og 5 er høy innvirkning), hvordan 
bedømmer du virkningene forsinkede betalinger har for bedriften din i forhold til?

Hvis en bedrift ikke får betalt i tide, kan det få alvorlige konsekvenser. Bedriftseiere 
vil i varierende grad oppleve likviditetspress, tap av inntekt og til og med at deres 
generelle eksistens kan være truet. I sin tur stanser dette vekst og muligheten til å 
opprette nye stillinger.

Følger av forsinkede betalinger

Tap av inntekt Avskjedigelse
av ansatte

Ingen nyansettelserLikviditetspress Overlevelse truet Hindrer bedriften i 
å vokse

Økte rentekostnader 
for bedriften din

2018 2018 2018 2018 2018 2018 20182017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
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3–5 Middels til betydelig innvirkning, %
0–2 Liten innvirkning, %

2018, %   
2017, % 

Hvilke forholdsregler tar foretaket ditt mot manglende betalinger?

Bankgarantier Kredittforsikring Kredittsjekker Forhåndsbetaling Inkasso Fordringskreditt Ingen av de nevnte
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Generelt sett, etter hvor mange dager fra fakturadato 
ville du overlate innkreving av utestående fakturaer til et 
inkassofirma (i forhold til forrige år)?

Vi bruker aldri inkassofirmaer for 
utestående fakturaer, %
Vi har ikke utestående fakturaer, %
Antall dager etter fakturaens  
forfallsdato, %

59 (53)

34 (38)

7 (9)

Ville raskere betalinger fra debitorene gjøre bedriften din i 
stand til å ansette flere medarbeidere (i forhold til forrige år)?

Ja, absolutt, % 
Ja, antagelig, %
Nei, antagelig ikke, % 
Nei, absolutt ikke, % 
Vet ikke, %

1 (5)

65 (33)

6 (14)

27 (44)

1 (4)

Hvordan har de lave rentesatsene (globalt) påvirket 
virksomheten din, inkl. kredittgivning (i forhold til forrige år)?

Økte investeringer, %
Ingen endring i investeringer, % 
Reduserte investeringer, % 20 (9)

80 (86)

1 (5)

2018, %
2017, %

Debitorer i økonomiske 
vanskeligheter

Diskusjoner eller klager ang. 
leverte varer og tjenester

Kundene dine har lite effektive  
administrative prosesser

Betaler sent med vilje
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I henhold til undersøkelsen er hovedgrunnen på et generelt europeisk nivå til at bedrifter ikke får betalt i tide, at 
kundene har økonomiske problemer. Kundene kan rett og slett ikke betale det de skylder, i hvert fall ikke i tide.  
Mønsteret varierer selvsagt mellom land og regioner. Hvis den økonomiske byrden ikke er så alvorlig, legger bedriftene 
ofte skylden på lite effektive administrative prosesser eller til og med på at det betales sent med vilje.

Hva er hovedgrunnene til at deres egne kunder betaler sent?

57

64

21

31

74

52
58

65

Antall dager: 
30 (45) dager
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Aksepterer du digital kryptovaluta, for eksempel Bitcoin 
eller Ethereum, som betaling fra sluttkunder eller kunder?

Benytter foretaket deres digital kryptovaluta, f.eks. 
Bitcoin eller Ethereum, til andre formål enn til 
betalingstransaksjoner?

Digital kryptovaluta

Planlegger du/dere å godta digital kryptovaluta, f.eks. 
Bitcoin eller Ethereum, som betalingsmiddel fra kunder 
eller sluttkunder i løpet av de neste 2 årene?

Ja, vi godtar digital kryptovaluta 
som betaling fra sluttkunder eller 
andre kunder, 0 %
Nei, vi godtar ikke betaling i digital 
kryptovaluta, %
Vet ikke, %

Ja, vi benytter kryptovaluta 
til andre formål enn betaling-
stransaksjoner, %
Nei, vi benytter ikke digital kryp-
tovaluta, %
Vil ikke oppgi, %
Vet ikke, %

Ja, absolutt, % 
Ja, antagelig, %
Nei, antagelig ikke, % 
Nei, absolutt ikke, % 
Vet ikke, %

98
73

97

11

2 4

11 1

20

I dag har digitale kryptovalutaer blitt et globalt fenomen de fleste kjenner til, men markedet 
for kryptovaluta som betalingsmulighet i Europa er fortsatt lite utviklet, som bekreftet av  
undersøkelsen vår.
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Betalingsbetingelser Mange europeiske bedrifter opplever at de blir presset til å godta betalingsbetingelser med 
lengre betalingsfrister enn de er komfortable med, og generelt sett aksepterer like mange 
av dem disse betingelsene. For å få bukt med forsinkede betalinger og byrdene det påfører 
organisasjoner, må virksomhetene virkelig ta ansvar for å tilby og forlange rimelige betalings-
betingelser.

 

Har du blitt spurt om å godta lengre betalingsbetingelser enn du 
føler deg komfortabel med (i forhold til forrige år)?

Ja, av offentlig 
sektor

Ja, av et stort/
multinasjonalt
konsern

Ja, av en liten 
til mellomstor 
bedrift

%
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35 (61)

63 (35)

Ja, %
Nei, %
Vet ikke, 0 (1) %

Hvis «Ja»:
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Har du noen gang akseptert lengre betalingsbetingelser enn du 
føler deg komfortabel med (i forhold til forrige år)?

Ja, av offentlig 
sektor

Ja, av et stort/
multinasjonalt
konsern

Ja, av en liten 
til mellomstor 
bedrift

%
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33 (56)

65 (38)

Ja, %
Nei, %
Vet ikke, %

Hvis «Ja»:

1 (5)

24

45

66
56

11

29

1 (1)

44 (78)
55 (21)

0 % av fakturaer betalt sent, %
1–49 % av fakturaer betalt sent, %
50 % eller mer av fakturaer 
betalt sent, %

2018, %
2017, %

2018, %
2017, %

Av alle deres utestående fakturaer, hvilken prosentvis del 
av dem betaler dere sent, dvs. ikke innen den stipulerte 
betalingsfristen (i forhold til forrige år)?

3 (4)
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Hvordan forutser du at EUs nye personvernforordning, 
GDPR, vil påvirke betalingsrutinene deres når den innføres 
25. mai 2018 og i fremtiden?

Så vidt du vet, hva vil totalkostnaden for innføring 
av personvernforordningen (GDPR) i tilknytning til 
betalingsrutinene deres, bli for bedriften din?

Personvernforordningen          
(GDPR)

Den vil ha omfattende konsekven-
ser for betalingsrutinene våre, %
Den vil ha visse konsekvenser for 
betalingsrutinene våre, %
Den vil ikke ha konsekvenser for 
betalingsrutinene våre, %
Jeg har aldri hørt om personvern-
forordningen (GDPR) før, %
Vet ikke, %

Svært positiv, %
Noe positiv, %
Verken positiv eller negativ, % 
Noe negativ, %
Svært negativ, %
Jeg har aldri hørt om personvern-
forordningen (GDPR) før, %, 
Vet ikke, %

1–1 000 euro, %
1 001–50 000 euro, %
50 001–200 000 euro, 0 %
200 001–500 000 euro, 0 % 
Mer enn 500 000 euro, 0 % 
Ingen implementeringskostnader 
for personvernforordningen 
(GDPR), %
Vet ikke, %
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0,0
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30
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30 31

EUs personvernforordning («General Data Protection Regulation», GDPR) er den 
viktigste endringe i personvernregelverk på 20 år, og er utformet for å standardisere 
personvernlovgivning i Europa. I mai 2018 vil den nye forordningen tre i kraft, og 8 % av 
bedriftene i Europa mener at innføringen vil ha en positiv effekt.

Generelt sett, hvordan svarer du vanligvis når en kunde ber om lengre betalingsbetingelser?
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Vet ikkeTilbyr prisavslag 
som alternativ

Godtar lengre betal-
ingsfrist men legger 
til et ekstragebyr

Tlbyr betalings-
planer

Vi forhandler ikke 
om betalings- 
betingelser

Godtar lengre 
betalingsfrist 
betingelsesløst

På annen måte
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Hvilken innvirkning anser du at EUs nye personvernforordning (GDPR) vil ha på 
virksomheten din fra den innføres 25. mai 2018?

1
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Ja, %
Nei, %

Ja, positiv virkning, mindre 
forsinkelser, %
Ingen merkbar virkning, %
Vet ikke, 0 % (4)

14 (12)

86 (85)

6 (13)

94 (87)

Lovgivning – EU Det europeiske betalingsdirektivet er et initiativ fra Europakommisjonen med formål å løse 
problemet med forsinkede betalinger, eller i hvert fall bremse det. På et generelt europeisk 
nivå sier 31 % at de kjenner til direktivet, hvilket viser et behov for å øke bevisstheten rundt 
denne lovgivningen.

Kjenner du til det europeiske betalingsdirektivet, som nå 
gjelder for betalinger mellom bedrifter (B2B) og i offentlig 
sektor (i forhold til forrige år)?  

Det europeiske betalingsdirektivet har blitt innført i EU-
landene, har du merket noen innvirkning på dine betalings-
forsinkelser som resultat av dette (i forhold til forrige år)?

Ja, %
Nei, %
Vet ikke, %

74 (77)

18 (8)
8 (15)

73 (87)

19 (7)

Nå som du har rett til å belaste minst 40 euro pluss renter 
ved betalinger mellom bedrifter (B2B) og i offentlig sektor, 
i hvilken grad bruker du det (i forhold til forrige år)?

Det europeiske betalingsdirektivet inkluderer ikke bestem-
melser angående forsinkede betalinger fra sluttkundene. 
Ville (EU-)regulering av forsinkede sluttkundebetalinger 
være til fordel for virksomheten din (i forhold til forrige år)?

Overhodet ikke, % 
Noen ganger, %
Alltid, %, 
Vet ikke, %

7 (4)

1 (3)
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For øyeblikket står EU overfor utfordringer, først og 
fremst Brexit. Hvordan ville et svakere EU virke inn på 
forretningsvirksomheten din (i forhold til forrige år)?

5 (3) 2 (11)

14 (16)1 (1)

73 (58)

5 (11)

Nasjonale lover            
og forskrifter

Kjenner du til nasjonale lover og forskrifter om manglende 
og forsinkede betalinger (i forhold til forrige år)?

47 (44)
53 (56)

Ja, % 
Nei, %

Hvilke av følgende punkter skulle du gjerne sett på nasjonalt nivå for å løse problemet med 
lange betalingsbetingelser (dvs. krav om vilkår med betalingsfrister som er lengre enn hva 
som er vanlig / fastsatt ved lov i landet ditt)?

2018, %
2017, %

Vet ikkeInnføring av ny lovgiving Frivillige initiativer fra 
selskaper

Annet
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Hvilke av følgende punkter skulle du gjerne sett på nasjonalt nivå for å løse problemet med 
forsinkede betalinger? (Dvs. utestående fakturaer som betales etter forfallsdatoen.)

2018, %
2017, %

Vet ikkeInnføring av ny lovgiving Frivillige initiativer fra 
selskaper

Annet

%

0

20

40

60

80

9

26
30

15
2 5

62
58

Positivt, %
Noe positivt, % 
Ingen innvirkning, %
Noe negativt, % 
Negativt, %
Vet ikke, %



Hvordan kan 
bedriften din  
bli bedre?

01.  Ved å opprette, kontinuerlig utvikle og implementere balanserte og 
robuste retningslinjer for kreditt for å styre risikoer og vekst.

02.  Ved å måle og følge opp kapitalen som anvendes i 
kredittgivningsprosessen for å redusere kapitalkostnaden.

03.  Ved å sørge for at du kjenner kunden du gjør forretninger med.

04.  Ved å inngå en klar avtale med kunden din der dine forretningsvilkår 
inngår.

05.  Ved å samordne salgs-, markedsførings- og økonomiavdelingene, og 
innføre en effektiv faktureringsprosess for å unngå mislighold.

06.  Ved å holde et øye med økonomi- og bransjeinformasjon, inkludert 
nøkkelkunders økonomi, og kontrollere kundeadresser regelmessig.

07.  Ved å redusere kundetap og styrke kundeforhold ved å skreddersy 
kredittprosessen din basert på kundens betalingsadferd og 
betalingsevne.

08.  Ved å innføre hurtige betalingspåminnelser og belaste forsinkelses- 
rente når det er grunn til det.

09.  Ved å ha en balansert kundestruktur ut fra risiko og vekstpotensial.

10.  Ved å innføre tiltak øyeblikkelig for å få betalt. Ikke vent.


