
Det finnes mange faresignaler i en kredittopplysning som du bør  
være oppmerksom på. Her lister vi 9 punkter du bør kontrollere  
ved kredittsalg til et AS.

Oppdag faresignalene og  
reduser risikoen for tap

Smartere forretningsbeslutninger - creditsafe.no

Stemmer foretakets 
organisasjonsnummer?  

1 Start alltid med å sjekke at du selger til 
riktig foretak og at organisasjonsnummeret 
stemmer overens med foretaksnavnet. 

Selv en liten detalj som at selskapet har fått nytt 
organisasjonsnummer er et faresignal. Det er 
ikke uvanlig at et selskap som har gått konkurs 
dukker opp igjen med samme navn, men med 
nytt organisasjonsnummer. Det juridiske ansvaret 
følger organisasjonsnummeret – ikke navnet.
  

Er det registrert betalings-
anmerkninger på selskapet? 

2 Når selskapet pådrar seg betalings-
anmerkninger betyr det at selskapet        
har problemer med å betale sine 

leverandører og kan være et signal om 
likviditetsproblemer. Dette gjelder først og  
fremst små og mellomstore selskap. 

 
Er det registrert negativ 
informasjon på styrets 
medlemmer? 

3 Negativ informasjon om styret kan 
være et negativt signal. Kontroller om 
personene bak selskapet tidligere har 

vært involvert i selskap som har gått konkurs eller 
natt betalingsproblemer. Anbefales spesielt ved 
nyetablerte selskap og når det mangler annen 
informasjon som f.eks regnskap.   

 

Store endringer i styret

4Mange endringer i selskapets 
styre er et tegn på manglende 
kontinuitet i ledelsen. Sjekk 

derfor selskapet grundigere dersom 
det viser seg at hele/deler av styret har 
endret seg. Gjennom kunngjøringer vil 
det også fremkomme dersom daglig 
leder eller noen av styremedlemmene 
har fratrådt. 
 

Revisoranmerkninger

5  Revisoranmerkninger angir et 
alvorlig faresignal. Les alltid 
hva kommentaren gjelder. Er 

det flere anmerkninger og eventuelt 
over flere år forsterker det ytterligere 
et behov for grundigere undersøkelser. 
 

Pantstillelser

6 I nystartede foretak opptas det 
oftere lån med pant i varelager 
eller fordringer som sikkerhet 

for nødvendige kreditter. Undersøk 
grundigere dersom lånebeløpene eller 
antall pantstillelser har økt den siste 
tiden uten at selskapet har oppnådd 
vekst. 

Har foretakets rating en 
nedadgående trend?

7 Ratingen er et mål på kredittverdighet 
og modellen predikerer sannsynlighet 
for konkurs. Husk å vurdere de siste 

årenes trend for å ta hensyn til utviklingen.

Konsernrelasjon 

8    Kontroller om det finnes konkurser 
i samme konsern eller hos andre i 
bransjen.   

 

Selskapets alder

9  Nystartede foretak har ofte ikke 
rukket å levere inn regnskap eller 
pådra seg betalingsanmerkninger  

gir et bedre bilde enn virkeligheten. For 
nystartede selskap er det også vanskeligere  
å bli lønnsomme, noe som bidrar til at  
risikoen øker.

 
Ønsker du en kostnadsfri 
kredittopplysning?  

Send en mail til sales@creditsafe.no 
med kode “Faresignal” så sender vi deg 
en kostnadsfri kredittopplysning. 

 
 


