FAILURE SCORE
Hvad forudsiger Bisnodes Failure Score?
Bisnodes generiske score-model forudsiger sandsynligheden for, at en virksomhed vil
falde ud af markedet inden for de næste 12 måneder. De definitioner, vi har anvendt for
at falde ud af markedet, er når en virksomhed status skifter fra aktiv til én af følgende:
•
•
•
•
•

under konkurs
under tvangsopløsning
i betalingsstandsning/rekonstruktion
opløst efter konkurs
tvangsopløst

Hvad er en Failure Score?
En Failure Score er en ranking, en sortering eller en rangordning af virksomheder efter
den risiko, de har for at falde ud af markedet.
Score 100 = laveste risiko
Score 1 = højeste risiko
Kort sagt sammenligner en score danske virksomheder, med risiko som kriterium, og
rangerer dem i forhold til hinanden.
Profil af den nye Failure Score
Failure Scoren opdeler virksomhedsuniverset i 3 segmenter:
• Holding selskaber
• Ordinære selskaber
• Enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber samt øvrige selskabsformer
Der findes 3 informationsmoduler:
• Demografi
• Finans
• Betalingserfaringer
Hvilke virksomheder får ikke en Bisnode Failure Score?
Ikke alle danske virksomheder scores. Nedenfor ses eksempler på selskabsformer,
som vi ikke scorer:
•
•
•
•

Virksomheder som er ude af markedet
Udenlandsk registrerede virksomheder
Offentligt registrerede selskaber
Filialer; her anvendes hovedkontorets score på filialen

Desuden findes der en række branchekoder (NACE), som ikke scores. Det er eksempelvis pengeinstitutter, foreninger mv.
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FAILURE SCORE
Hvad skal der til for at få en Failure Score?
For at sikre at vores Failure Score er baseret på tilstrækkelig information, har Bisnode
fastsat et minimumsniveau af datakrav. Det er kun optegnelser, der opfylder disse
minimumskrav, der vil modtage en Failure Score. Listen af minimumskrav er:
•
•
•
•
•

Firmanavn
Firmaadresse
Branchekode (NACE, industrikode)
Etableringsår
Virksomhedstype

Virksomheder, der ikke opfylder disse kriterier, vil ikke have en Failure Score. De vil
derfor være blanke eller nul. Risikoindikatoren vil være ”-”.
Hvor mange optegnelser vil have en Failure Score?
Det totale univers som har en Failure Score er ca. 612.000 virksomheder.
Hvad kan jeg som kunde gøre for at forbedre min virksomheds Failure Score?
Bisnodes Failure Score er baseret på faktuelle oplysninger, som findes i Bisnodes
database. De områder, hvor en kunde positivt kan påvirke deres Failure Score, er:
•
•
•

Sikre at alle oplysninger i offentlige registre er korrekte
Sikre at virksomhedens regnskaber er tilgængelige og rettidigt indleveret til Er-		
hvervsstyrelsen
Sikre at fakturaer bliver betalt rettidigt

Andre faktorer, som har betydning for Failure Scoren, og som man som kunde ikke
direkte kan påvirke, er eksempelvis branchekoden (NACE) og virksomhedens alder.
Kan Rating blive bedre og Failure Scoren dårligere?
Ja, Ratingen og Failure Scoren er to forskellige modeller, som analyserer på forskellige
variabler. Rating analyserer bredere end Failure Scoren og fokuserer på kreditværdighed, medens score er fokuseret på konkursrisiko.
Failure Scoren vurderer risiko på danske selskaber inden for deres segment (holdingselskaber, ordinære selskaber og øvrige selskaber) medens rating vurderer kreditværdighed ud fra niveau for finansielle nøgletal.
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