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Til: Finansminister Siv Jensen
Kopi: Olje og Energiminister Terje Søviknes
Kristiansund, 20.11.2017

FORSLAG TIL LOVREGULERING

Bakgrunn/Utfordring :
For SMB bedrifter generelt og kanskje i særlig grad SMB bedrifter innenfor oljeservice, så er
likviditetsstyring ofte en utfordring. I vår bransje har markedet over tid vært preget av aktører med
stor markedsmakt, som definerer til dels urimelige betingelser for mindre aktører.
En gjenganger i denne sammenheng er at tilbydere blir presset til lang kreditt tid. Dette «presset»
kan skje etter at kontrakt er inngått og priser er definert. Jeg kan vise til et konkret eksempel :
Vi har en kontrakt med et oljeselskap hvor vi kontrollerer og godkjenner løfteutstyr. I kontrakten som
ble signert for ca 3 år siden så har vi avtalt 30 dagers betalingsbetingelser. Fakturering skjer alltid
etter at arbeid er utført og at vi har mottatt en innkjøpsordre der jobben er beskrevet og godkjent.
Det er med andre ord ingen grunn til behandlingstid hos kunde, siden fakturering alltid skjer på et
allerede godkjent grunnlag. Til tross for dette - og til tross for at vi har en gyldig kontrakt med
definert betalingstid - så utøves det nå press for at vi skal øke betalingstiden til 60 dager. Jeg kan
legge til at vi på et tidligere tidspunkt er «presset» til ikke å indeksregulere prisene slik kontrakten gir
rom for. Vi opplever dette så sterkt som at vi risikerer å ikke komme i posisjon når kontrakt skal lyses

!-It på nytt.
Vi, som mange andre i vår bransje, sliter med likviditet. Lang ventetid på betaling er derfor svært
krevende for oss og jeg kan ikke se at det skal være grunnlag for at vi skal drive utlån - som dette i
realiteten er - ovenfor våre kunder.
Det er min opplevelse at betalingstid er en generell utfordring og som setter spesielt mindre
bedrifter og vekstbedrifter i en vanskelig finansiell situasjon.
Bakgrunnen for kreditt tid var opprinnelig at kunde skulle få rimelig tid til å behandle faktura/krav og
gjennomføre selve betalingen. I dagens virkelighet hvor prosesser og digitalisering har ført til at både
godkjenningsprosess og betaling kan gjøres raskt og effektivt, så kan dette i liten grad brukes som
argument. Kreditt tiden handler derfor i dag om helt andre ting, hvor det spesielt er
SMB/vekstbedriftene som får en urimelig stor finansiell belastning ved at de forventes å finansiere
driften til kundene. Etter mitt syn hemmer lang betalingstid vekst for mange bedrifter og setter
bedrifter/arbeidsplasser i fare for konkurs på grunn av mangel på likviditet.
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Forslag:
Jeg foreslår at Finansdepartementet utreder en lovgivning basert på at det maksimum skal være 30
dagers kreditt tid med mindre det kan dokumenteres særlige grunner til at kreditt tiden skal være
lengre. Slike særlige grunner kan være back-to-back avtaler eller annet der kunde og leverandør tar
en felles belastning mot kundes sluttkunde. Ved en slik lovgivning så bør det være revisors plikt å
følge opp at bedriftene følger denne reguleringen. For en tid tilbake så ble det stilt strengere krav til
å kunne dokumentere likviditet for å utbetale utbytte. Betalingstid bør være en del av denne
vurderingen som revisor skal gjøre.
Takk for at dere tok dere tid til å lese igjennom forslaget. Jeg håper at det kan vurderes. Lykke til !

Vennlig hilsen
Solid Offshore Technology AS
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