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Gjennom denne perioden har vi oppar-
beidet betydelig kunnskap om sam-
menhengen mellom atferd og risiko. I 
hvilken grad man betaler regninger, hva 
regnskapstallene viser og hvordan per-
sonene bak håndterer andre forpliktels-
er, er noe av det vi vurderer. Bisnode 
lanserte det nye foretaksscorekortet 
høsten 2009, og har nå gjort det tilgjen-
gelig for samtlige av våre kunder. Med 
denne lanseringen har Bisnode fullført 
arbeidet med å relansere scorekort for 
både person og foretak. 

I forhold til det forrige scorekortet er 
predisksjonsevnen forbedret samtidig 
som vi har åpnet for muligheten 
til å justere scoren dersom makrobildet 
indikerer vesentlig skift. Scorekortet 
predikerer, som tidligere versjon, risi-
koen for at foretak skal gå konkurs in-
nen 12 måneder. Scoren vises i en 
poengskala fra 1 – 100 poeng, med 1 
som dårligste score. 

Nedenfor er det satt opp punkter som 
beskriver de viktigste momentene i 
scorekortet: 

• I utviklingen av scorekortet ble det
lagt spesielt vekt på de kredittaktive
foretakene i Norge, da vi ser at det
finnes foretak som av ulike årsaker i lit-
en grad benytter seg av kreditt. Med
kredittaktive mener vi foretak som i
løpet av en periode på 12 måneder har
vært forespurt i Bisnodes systemer. To-
talt dreier det seg om ca. 150.000 fore-
tak, med solid dekning innenfor alle re-
levante bransjer.

 Risikoen for å gå konkurs har en klar 
sammenheng med foretakets størrelse. 
Foretak med mindre enn 10 ansatte har 
en langt høyere risiko for å gå konkurs 
eller havne i alvorlige betalingsprob-
lemer. Fordelen med å dele opp score-
kortet på denne måten er at vi kan 
legge ulik vekt på variablene avhengig 
av antall ansatte. Eksempelvis vil en 
egenkapital på 1 million ha ulik betyd-
ning om man har fem eller 100 ansatte. 
Til sist er scorekortene satt sammen til 
et felles system, basert på de underlig-
gende sannsynlighetene, slik at våre 
brukere kun får én skala å forholde seg 
til. 

• Foretak der eier har et personlig ans-
varsforhold er håndtert særskilt (Gjeld-
er ENK, DA og ANS). Årsaken til at vi
velger å behandle disse foretakene
særskilt må sees i sammenheng med
informasjonstilgangen. For disse fore-
takene er det ikke regnskapet som står
i sentrum, men snarere eiers personlige
økonomi. Av den grunn har scorekortet
for personlige foretak mye tilfelles med
konsumentscorekortet.

• I tilknytning til utviklingen av score-
kortet har vi laget en utenforliggende
modell der scoren justeres i forhold til
konkurstrender på makronivå. Det in-
nebærer at i en periode med et høyt an-
tall konkurser, og forventninger om at
dette vil vedvare fremover, justeres
scoren ned. Hvor mye scoren justeres,
avhenger av det aktuelle foretakets
bransjekode. For øyeblikket er det
særlig bransjene bygg og anlegg, hotell
og restaurant og transport som
rammes negativt.



  Ettersom Statistisk Sentralbyrå, vår 
hovedkilde til denne typen informasjon, 
rapporterer makrotall hvert kvartal, vil 
modellen bli justert i etterkant av at 
disse dataene er offentliggjort. Varia-
blene som inngår i modellen er foruten 
konkurstrendene pr. bransje, Nibor 
renten (3mnd), produksjonsvolum pr. 
bransje, sysselsetting pr.bransje og 
pengemengde. 

• Intensjonen fra vår side er at korreks-
jonen skal redusere behovet for å jus-
tere avslagsgrensen etter trender i
økonomien. Bisnodes erfaring fra det
siste året er at flere kunder har følt at de
kommer på etterskudd med å heve av-
slagsgrensen, hvilket kan medføre at
det aksepteres søkere man strengt tatt
ikke ønsker. Med vår makrotilnærming
mener vi at problemstillingen redu-
seres, i og med at det gjøres en oppda-
tert vurdering av risikoen på makronivå
for hvert kvartal. Metodikken med kvar-
talsvis justering er ny, og det innebærer
at løsningen kommer til å bli overvåket
nøye i kvartalene fremover. Trolig har vi
bare sett begynnelsen på denne
tilnærmingen, og i årene fremover kan
det forventes at det blir langt mer van-
lig ettersom historiske data blir mer
tilgjengelig.

• Scorekortet er utviklet også med
tanke på de av våre kunder som for-
holder seg til hele eller deler av Basel II
regelverket. Det innebærer at Soliditet
foretar årlig validering av scorekortet
for å dokumentere stabilitet i prediks-
jonsevnen for de enkelte variablene
over tid. Naturligvis gis det informasjon
om overordnede statistiske mål for
modellen som KS, PI, GINI og ROCkur-
ven. Valideringsrapporten tilbys i dag
kun generisk, men det er intet som fo-
rhindrer at man kan gjøre valideringen
på deres spesifikke kundeportefølje.
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