mandag 19 oktober 2009

Firma - og Bransjeanalyse
ACRO BYGG AS
Org.nr 986678166
CASPAR STORMS VEI 12
0664 OSLO

Del 1 - Firmafakta
Grunninfo
Decision Score
Payment Index
Decision Limit
Aktuelle hendelser / historikk
Betalingsanmerkninger
Regnskapstall
Nøkkeltall
Revisoranmerkninger
Selskapsinformasjon
Antall ansatte
Bransje
Mor / datter selskap

Del 2 - Bransjeanalyse
Decision Score
Sone fordeling
Regnskapstall
Nøkkeltall
Konkurser
Betalingsanmerkninger

1 av 20
BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunkt rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunden har ikke anledning til, og plikter å
påse at opplysningenen ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale.
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Del 1 - Firmafakta
Aksjeselskap
Navn
Adresse
Org.nr
Aksjekapital
Stiftelsesdato
Telefon

ACRO BYGG AS
CASPAR STORMS VEI 12
986678166
100,000
20040301

Status
Postnr og sted
0664 OSLO
Foretakstype
AS
Innbetalt aksjekapital 100,000
Telefaks

22731733

AIR
AIR
Decision Score 1 - 5

5 - Høyeste kredittverdighet

Forklaring til Decision Score »

Historikk
Lys

Sone
5
4
5
4
2
2
3
2
4
2
3

Beskrivelse
Høyeste kredittverdighet
Høy kredittverdighet
Høyeste kredittverdighet
Høy kredittverdighet
Moderat risiko: Større kreditter bør
sikres
Moderat risiko: Større kreditter bør
sikres
Kredittverdig
Moderat risiko: Større kreditter bør
sikres
Høy kredittverdighet
Moderat risiko: Større kreditter bør
sikres
Kredittverdig

Dato
20080905
20060926
20060915
20060510
20060201
20060105
20050813
20050811
20050810
20050310
20040319
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BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunkt rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunden har ikke anledning til, og plikter å
påse at opplysningenen ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale.
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Payment Index
Payment Index er en scoringløsning som rangerer foretakene etter sannsynlighet for mislighold.

Høy

Lav

Forklaring til Payment Index »

AIR
AIR
Decision Limit
Anbefalt maks kreditt: 260,000 NOK

Forklaring til Decision Limit »

AIR
AIR
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BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunkt rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunden har ikke anledning til, og plikter å
påse at opplysningenen ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale.
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Del 1 - Firmafakta
Aktuelle hendelser / historikk
Element
Konkurs informasjon
Selskapskapital
Regnskap
Fusjon / Fisjon
Opphørsmelding
Slettemelding
Navne endring

Sist endret
20090919

Element
Adresse endring
Daglig leder
Styre
Eiere
Deltagere
Revisor

Sist endret
20070727

20050127

AIR
AIR
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BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunkt rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunden har ikke anledning til, og plikter å
påse at opplysningenen ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale.
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Del 1 - Firmafakta
Regnskap
(tall i tusen)

Totale driftsinntekter
Driftsresultat
Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinært resultat
Årsresultat
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler
Egenkapital
Kortsiktig gjeld
Langsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

20081231
19,529
4,932
4,916
3,516
3,516
7,269
5,772
13,041
8,625
4,416
0
13,041

Endring (i %)

-9.23
-20.09
-20.26
-20.00
-20.00
1,970.94
-40.57
29.57
68.82
-10.90
29.57

20071231
21,516
6,172
6,165
4,395
4,395

Endring (i %)

351
9,713
10,065
5,109
4,956
0
10,065

AIR
AIR
Nøkkeltall
Inntjening
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Soliditet
Tapsbuffer
Egenkapitalandel
Likviditet
Likviditetsgrad 2
Likviditetsgrad 3

20061231
5,334
561
558
403
403

303.37
1,000.18
1,004.84
990.57
990.57
19.80
354.09
313.86
616.55
188.31

293
2,139
2,432
713
1,719
0
2,432

313.86

Trend
20081231
Meget god
25.25
76.63
Meget god
44.17
66.14
God
1.31
0.52

20071231
Meget god
28.69
309.25
Meget god
23.75
50.76
Meget god
1.96
1.35

20061231
God
10.52
43.92
God
13.37
29.32
God
1.24
0.60

Inntjening
Soliditet
Likviditet

Forklaring til Nøkkeltall »

AIR
AIR
Revisoranmerkninger
20081231
20071231
20061231

Ingen registrerte anmerkninger
Ingen registrerte anmerkninger
Presisering Selskapets årsoppgjør ikke avgitt innen
lovens frist.
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BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunkt rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunden har ikke anledning til, og plikter å
påse at opplysningenen ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale.
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Del 1 - Firmafakta
Selskapsinformasjon
Daglig leder/adm.direktør
MARYAM RAKHSHANI POUR FARD

Status

Styrets leder
MARYAM RAKHSHANI POUR FARD

Status

Varamedlem
PAWEL ROBERT BIALKOWSKI

Status

Revisor
STATSAUTORISERT REVISOR

Status

AIR
AIR
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BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunkt rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunden har ikke anledning til, og plikter å
påse at opplysningenen ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale.
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Antall ansatte
2007
2008
2009

20
19
19

AIR
AIR
Bransje
Næringskode

41200# Oppføring av bygninger
41000# Oppføring av bygninger

Bransje

BYGGEVIRKSOMHET OG DERTIL HØRENDE VIRKSOMHET SAMT
INVESTERINGSVIRKSOMHET.

Signatur

STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.

Prokura
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BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunkt rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunden har ikke anledning til, og plikter å
påse at opplysningenen ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale.
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Del 1 - Firmafakta
Betalingsanmerkninger
Ingen registrerte anmerkninger

Frivillig pant
Ingen registrerte anmerkninger

8 av 20
BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunkt rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunden har ikke anledning til, og plikter å
påse at opplysningenen ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale.
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Del 1 - Firmafakta
Morselskap
Intet registrert
Datterselskaper
SOLLERUDVEIEN 1 AS

Aksjonærliste
Aksjonær

Andel

MARYAM R POUR FARD
PAWEL ROBERT BIALKOWSKI

40,00 %
60,00 %
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BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunkt rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunden har ikke anledning til, og plikter å
påse at opplysningenen ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale.
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Firma - og Bransjeanalyse
Sammenligner valgt foretak med relevante gjennomsnittsverdier i
tilsvarende eller annen valgt bransje i fylke, samt hele landet.
Populasjonen som brukes i rapporten er alle foretak med
foretaksformen AS / ASA

Del 2 - Bransjeanalyse
Decision Score
Sone fordeling
Regnskapstall
Nøkkeltall
Konkurser
Betalingsanmerkninger

10 av 20
BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunkt rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunden har ikke anledning til, og plikter å
påse at opplysningenen ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale.
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Del 2 - Bransjeanalyse
Bransje
41200 Oppføring av bygninger

Fylke
03 OSLO

Decision Score
Presentasjon av scoring til valgt foretak, hvor det sammenlignes mot foretak i samme bransje i
valgt fylke, selskapets bransje i hele landet og mot alle aksjeselskaper i Norge uavhengig av
bransje.
ACRO BYGG AS: 5

Høyeste kredittverdighet
Gjennomsnitts score

Bransjen
Alle bransjer (AS Norge)

Gjennomsnitts score fylke
2.82

Gjennomsnitts score Hele landet
3.14
3.40
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BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunkt rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunden har ikke anledning til, og plikter å
påse at opplysningenen ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale.
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Del 2 - Bransjeanalyse
Sone fordeling
Grafisk fremstilling av sonefordelingen av bransjen det valgte foretaket representerer i valgt
fylke(graf 1), alle foretak i gjeldende bransje i hele Norge(graf 2) og sonefordeling over
aksjeselskaper i Norge uavhengig av bransje(graf 3).
Fordelingen fremkommer også i tabellform.
i % (prosent)

Sone 1
Sone 2
Sone 3
Sone 4
Sone 5

Fylke (graf 1)
23.91
21.17
12.96
19.34
16.42

Landet (graf 2)
17.00
19.34
12.57
27.99
19.53

AS Norge (graf 3)
8.72
21.32
13.62
29.53
24.32

Fordeling Bransjen fylke (graf 1)
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BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunkt rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunden har ikke anledning til, og plikter å
påse at opplysningenen ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale.
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Sone fordeling
Fordeling Bransjen Hele landet (graf 2)

Fordeling AS Norge (graf 3)
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BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunkt rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunden har ikke anledning til, og plikter å
påse at opplysningenen ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale.
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Del 2 - Bransjeanalyse
Regnskap
Presentasjon av noen av valgt selskaps siste registrerte regnskaps- og nøkkeltall. Kolonnene
Fylke og Landet viser gjennomsnittet av selskapets bransje i valgt fylke og i hele Norge.
Kolonnen AS Norge viser ett gjennomsnitt av alle aksjeselskaper i Norge uavhengig av bransje.
(tall i tusen)

Totale driftsinntekter
Driftsresultat
Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinært resultat
Årsresultat
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler
Egenkapital
Kortsiktig gjeld
Langsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

ACRO BYGG
AS
19,529
4,932
4,916
3,516
3,516

Fylke

Landet

AS Norge

101,073
3,644
5,036
2,835
2,835

25,511
1,242
1,401
936
931

23,584
3,302
3,081
1,264
1,261

7,269
5,772
13,041
8,625
4,416
0
13,041

25,757
57,214

4,175
11,215

43,147
19,059

25,272
47,445
10,253
82,971

4,174
8,899
2,310
15,391

18,684
13,741
23,854
55,339

ACRO BYGG
AS

Fylke

Landet

AS Norge

25.25
76.63
38.19
57.00

3.61
1.83
13.30
76.19

4.87
3.08
13.46
76.84

14.00
1.96
11.22
59.94

66.14
44.17

30.46
25.00

27.12
16.36

33.76
79.22

1.31
1.31
1356

1.21
1.12
9768.62

1.26
1.08
2316.20

1.39
1.28
5318.10

1.47
0.12
0.51

239.21
10.43
0.22
2.28

148.10
5.99
0.14
2.69

361.78
8.55
0.38
1.98

0.00
59.84
20.35

23.12
51.82
63.06

34.33
54.16
55.06

47.66
40.38
51.16

Nøkkeltall
Inntjening
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Totalkapitalrentabilitet
Egenkapitalrentabilitet

Soliditet
Egenkapitalandel
Tapsbuffer

Likviditet
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Arbeidskapital

Finansiering
Langsiktig lagerfinansiering
Fremmedkapitalkostnad
Likvider i % av salg
Gjeldsgrad

Effektivitet
Gjennomsnittlig lagertid (dager)
Gjennomsnittlig kredittid for debitorer
Gjennomsnittlig kredittid for
leverandører
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BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunkt rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunden har ikke anledning til, og plikter å
påse at opplysningenen ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale.
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Del 2 - Bransjeanalyse
Konkurs åpning
Grafisk fremstilling av konkurser i prosent av antall firmaer i bransjen i valgt fylke, denne
bransjen i hele Norge og konkurser i prosent av alle aksjeselskaper i Norge uavhengig av
bransje.

Antall konkurser i

Fylke
7.92

Landet
4.30

AS Norge
1.73

15 av 20
BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunkt rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunden har ikke anledning til, og plikter å
påse at opplysningenen ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale.
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Del 2 - Bransjeanalyse
Betalingsanmerkninger
Grafisk fremstilling av firmaer registrert med negative betalingsanmerkninger i prosent av antall
firmaer i bransjen i valgt fylke, i bransjen i hele landet og alle aksjeselskaper i Norge uavhengig
av bransje.

Med neg.anmerkninger

Fylke
38.12

Landet
26.42

AS Norge
14.87
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BEMERK: Opplysninger i følgende rapport er status på det tidspunkt rapporten er tatt ut, se dato. Relevante endringer og nye opplysninger kan ha tilkommet i ettertid. Kunden har ikke anledning til, og plikter å
påse at opplysningenen ikke videreformidles til tredjepersoner og/eller bedrifter som ikke er regulert av kundeforholdet ihht inngått avtale.
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Nøkkeltall
Følgende "karakterskala" er brukt for:
Inntjening, Soliditet og Likviditet
Lite Tilfredstillende
Svak
Tilfredstillende
God
Meget God
Inntjening
Resultatgrad
Resultatgraden er et mål på hvor stort driftsresultatet er i forhold til omsetningen.

Rentedekningsgrad
Rentedekningsgraden forteller i hvilken grad bedriften er i stand til å betale sine finanskostnader samt til å predikere noe om hvor mye gjeld
bedriften er i stand til å oppta de nærmeste årene. Rentedekningsgraden bør være større enn 3 som betyr at finanskostnadene ikke bør utgjøre
mer enn 1/3 av resultatet av ekstraordinære poster.

Totalkapitalrentabilitet
Totalkapitalrentabiliteten viser bedriftens avkastning på den totale kapitalen som er bundet i bedriften. Totalkapitalrentabiliteten bør ligge over
alminnelig utlånsrentenivå.

Egenkapitalrentabilitet
Egenkapitalrentabiliteten viser avkastningen på eiernes investering i bedriften. Avkastningen på egenkapitalen bør være høyere enn hva
alternativ plassering med lavere risiko ville gi, som for eksempel bankinnskudd.

Soliditet
Egenkapitalandel
Egenkapitalandelen sier noe om hvor mye egenkapital det er i bedriften i forhold til totalkapitalen.

Tapsbuffer
Tapsbuffer er et mål for hvor mye egenkapital det er i bedriften målt opp i mot driftsinntektene. Tapsbufferen sier noe om hvor mye bedriften kan
gå i underskudd neste år før hele aksjekapitalen er tapt med den forutsetning at driftsinntektene er lik fjorårets. Med en tapsbuffer på 10%, kan
bedriften gå med 10% underskudd før hele egenkapitalen er tapt.

Likviditet
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 1 forteller noe om forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Med andre ord måler det bedriftens evne til å dekke sine
betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller. Likviditetsgrad 1 bør være større enn 1,5.

Likviditetsgrad 2
Likviditetsgrad 2 måler, som likviditetsgrad 1 forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Forskjellen her er at varelageret, som regnes
som de minst likvide omløpsmidlene er trukket fra. Likviditetsgrad 2 bør være større enn 1

Likviditetsgrad 3
Likviditetsgrad 3 forteller noe om forholdet mellom de mest likvide midlene og kortsiktig gjeld. De mest likvide omløpsmidlene er bankinnskudd,
kontanter og lignende. Likviditetsgrad 3 bør være større en 0,33

Arbeidskapital
Arbeidskapitalen er et mål på hvor mye større omløpsmidlene er enn den kortsiktige gjelden. Arbeidskapitalen bør være positiv.

17 av 20
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Nøkkeltall
Finansiering
Langsiktig lagerfinansiering
Langsiktig lagerfinansiering er et mål for hvor stor andel av varelageret som er langsiktig finansiert.

Fremmedkapitalkostnad
Fremmedkapitalkostnaden forteller hva bedriften betaler i kapitalkostnad for både den kortsiktige og den langsiktige gjelden.

Likvider i % av salg
Likvider i % av salg er et mål for hvor mye bedriftens mest likvide midler utgjør i prosent av årlig driftsinntekter.

Gjeldsgrad
Gjeldsgraden viser forholdet mellom hvor stor gjelden er i forhold til egenkapitalen. En gjeldsgrad på 1 vil si at bedriften har like stor gjeld som
egenkapital. Man kan si at jo mindre dette forholdstallet er jo mer solid er bedriften. Gjeldsgraden bør være under 5.

Effektivitet
Gjennomsnittlig lagertid (dager)
Gjennomsnittlig lagertid forteller hvor lenge varene i gjennomsnitt ligger på lager. Hva som er akseptabel gjennomsnittelig lagringstid er
vanskelig å si på et generelt grunnlag da dette vil variere fra bransje til bransje. Dette bør være færrest mulig dager.

Gjennomsnittlig kredittid for debitorer
Gjennomsnittlig kredittid for debitorer måler i gjennomsnitt hvor lang tid det tar fra kunden faktureres til kunden betaler. Jo kortere kredittid jo
raskere vil pengene sirkulere, noe som styrker bedriftens likviditet. Hva som er akseptabel kredittid er vanskelig å si på et generelt grunnlag da
dette vil variere fra bransje til bransje.

Gjennomsnittlig kredittid for leverandører
Gjennomsnittlig kredittid for leverandører viser hvor lang kredittid bedriften faktisk har til sine leverandører. Et klart faretegn er dersom
kredittiden er lengre enn det man kan forvente at bedriften har fått i innvilget kreditt. Dette innebærer at bedriften ikke betaler sine leverandører
til avtalt forfallstid.

Debitorgrad
Debitorgrad viser hvor stor andel av en måneds omsetning som er utestående. For et selskap som normalt sett selger på kreditt bør
forholdstallet være i intervallet 1,2 - 1,4. Er debitorgraden større enn 1,4 kan dette tyde på at kundereskontroen består av en større andel
fordringer som er forfallt med mer enn 30 dager. Jo høyere debitorgrad jo større sannsynlighet for potensielle tap i fordringsmassen.

Kreditorgrad
Kreditorgrad viser hvor andel av en måneds omsetning som er bundet i leverandørgjeld. For et selskap som normalt kjøper inn på kreditt bør
forholdstallet være i intervallet 0,8 - 1,0 . Er kreditorgradenstørren enn 1,0 kan dette tyde på at leverandørreskontroen består av en større andel
fakturaer som er forfallt med mer enn 30 dager. Jo høyere kreditorgrad jo større sannsynlighet for å pådra seg betalingsanmerkninger og bli
belastet forsinkelsesrenter.

Tilbake til Nøkkeltall
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DECISION SCORE Foretak
Decision Score Foretak beregner sannsynligheten for uerholdelighet (konkursåpning, tvangsavvikling, insolvens og/el. akkord) på et foretak
innen 12 måneder. I modellen er det bygget inn policykoder. Dette er elementer som vil ha betydning for kredittgivning utover den statistiske
sannsynligheten.
Ved foretaksformen ENK beregnes sannsynligheten for mislighold innen 12 måneder. Ved vurdering av personer som ansvarlig deltaker
beregnes sannsynligheten for mislighold. Ved vurdering av foretak som ansvarlig deltaker beregnes sannsynligheten for uerholdelighet.

Decision Score 1 - Kreditt kun mot sikkerhet
Et foretak i denne sonen har en statistisk sannsynlighet for uerholdelighet (konkursåpning, tvangsavvikling, insolvens og/el. akkord) på 15,3%
innen 12 måneder. Foretaket har en statistisk sannsynlighet for å få en betalingsanmerkning på 31% innen 12 måneder.

Decision Score 2 - Moderat risiko: Større kreditter bør sikres
Et foretak i denne sonen har en statistisk sannsynlighet for uerholdelighet (konkursåpning, tvangsavvikling, insolvens og/el. akkord) på 4,1%
innen 12 måneder. Foretaket har en statistisk sannsynlighet for å få en betalingsanmerkning på 25% innen 12 måneder.

Decision Score 3 - Kredittverdig
Et foretak i denne sonen har en statistisk sannsynlighet for uerholdelighet (konkursåpning, tvangsavvikling, insolvens og/el. akkord) på 1,7%
innen 12 måneder. Foretaket har en statistisk sannsynlighet for å få en betalingsanmerkning på 15% innen 12 måneder.

Decision Score 4 - Høy kredittverdighet
Et foretak i denne sonen har en statistisk sannsynlighet for uerholdelighet (konkursåpning, tvangsavvikling, insolvens og/el. akkord)) på 0,6%
innen 12 måneder. Foretaket har en statistisk sannsynlighet for å få en betalingsanmerkning på 6% innen 12 måneder.

Decision Score 5 - Høyeste kredittverdighet
Et foretak i denne sonen har en statistisk sannsynlighet for uerholdelighet (konkursåpning, tvangsavvikling, insolvens og/el. akkord) på 0,1%
innen 12 måneder. Foretaket har en statistisk sannsynlighet for å få en betalingsanmerkning på 2% innen 12 måneder.

Tilbake til Decision Score
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Payment Index
Payment Index er en scoringløsning som rangerer foretakene etter sannsynlighet for mislighold, dvs
sannsynligheten for at disse har en ubetalt inkassosak etter 90 dager på inkasso. Foretak som har høy
sannsynlighet for å ha en ubetalt inkassosak plasseres i rød sone, mens foretak med lav sannsynlighet plasseres i
grønn sone.
Payment Index skal kun vises på AS, da de er den eneste foretaksformen med denne scoringen. Nyregistrert AS vil
her ha scorepoeng 0 (skal heller ikke ha noen Payment Index). De som scorer har poeng fra 1 - 100.
Rød sone
Et foretak som er i rød sone har 46,1% sannsynlighet for å ha en ubetalt inkassosak etter 90 dager på inkasso. 4,5% av alle norske AS'er finnes
i denne sonen. Et foretak i denne sonen har 6 ganger så høy sannsynlighet for ubetalt inkassosak etter 90 dager enn gjennomsnittet av norske
foretak.

Gul sone
Et foretak som er i gul sone har 13,7% sannsynlighet for å ha en ubetalt inkassosak etter 90 dager på inkasso. 12,7% av alle norske AS'er
finnes i denne sonen. Et foretak i denne sonen har dobbelt så høy sannsynlighet for ubetalt inkassosak etter 90 dager enn gjennomsnittet av
norske foretak.

Grønn sone
Et foretak som er i grønn sone har 3,5% sannsynlighet for å ha en ubetalt inkassosak etter 90 dager på inkasso. 82,8% av alle norske AS'er
finnes i denne sonen. Et foretak i denne sonen har halvparten så høy sannsynlighet for ubetalt inkassosak etter 90 dager enn gjennomsnittet av
norske foretak.

Tilbake til Payment Index
AIR
AIR
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Decision Limit
Decision Limit beregner anbefalt maksimal kreditt man bør gi til et selskap.
Det beregnes limit på foretakstypene AS, ASA, BA, BBL, GFS og SPA i sone 3-5.
Decision Limit benytter variablene sone, omsetning og egenkapital. Decision Limit er et supplement til Decision
Score Foretak for å gi økt trygghet for at man gir de riktige kredittene til de riktige kundene.
Modellen skal ikke følges ukritisk. Det vil være tilfeller hvor det kan forsvares å gi høyere kreditter enn anbefalt
maksimal kreditt og tilfeller hvor anbefalt maksimal kreditt er for høy.
Ved nyetablerte selskaper i sone 3 beregnes limiten ut ifra størrelsen på foretakets aksjekapital.
Ved offentlige selskapsformer er det satt en fast limit på kr. 1 000 000.
Offentlige selskapsformer er:
FKF - Fylkeskommunalt foretak
FYLK - Fylkeskommune
KF - Kommunalt foretak
KIRK - Kirkelige fellesråd
KOMM - Kommune
ORGL - Organisasjonsledd
SF - Statsforetak
STAT - Staten
IKS - Interkommunalt selskap
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