Kreditrating

Träffsäkerheten med Soliditets kreditratingssystem
hjälper dig att säga ja till affärer och nej till förluster
Vid 90% av alla konkurser visar Soliditets kreditratingssystem redan 1 år i förväg att
företaget har problem och att risken för att inte få betalt är stor. Soliditets kreditratingsystem gör att du kan fatta snabba och framförallt rätt beslut. Du kan göra affärer med
alla, men ser genom rating och rekommenderad kreditlimit när du bör begära förskottsbetalning, begränsa eller öka kreditbeloppet.
En färskvara
Kreditinformation är en färskvara då förändringar kan ske snabbt. Vi uppdaterar därför informationen flera gånger dagligen. Dessutom görs en aktuell kreditbedömning/
kreditrating varje gång ny information inkommer till Soliditet. Detta gör att du alltid har
dagsaktuell information och värdering.
Soliditets konkursprognostisering
Soliditet analyserar regelbundet alla konkursföretag. Ur vår databas plockar vi fram den
ratingkod som företaget hade före konkursen. Därigenom kan vi presentera den prognostiserade risken för att ett företag kommer att gå i konkurs inom 1 år. 10% av alla
företag med rating C riskerar att gå i konkurs inom 1 år och hela 18% inom 2 år.
Hur görs bedömningen?
Över 2400 beslutsregler ligger till grund för bedömningen. Färska uppgifter hämtas in
från Bolagsverket, SCB, Skatteverket, Tingsrätten, Kronofogdemyndigheter m fl.
AAA-ratingen baseras på olika delomdömen om ett företag. Det är kombinationen av
delomdömena som fastställer aktuell rating för ett företag. Delomdömena är olika uppbyggda beroende på företagsform, eftersom den tillgängliga informationsmängden skiljer sig.
De fyra delomdömena är:
Ålder/Verksamhet
Ägare/Ledning
Ekonomi
Betalningsförmåga
Ratingoriginalet sedan år 1989
Ratingsystemet har sedan lanseringen 1989 fortlöpande vidareutvecklats och kvalitetsmätningar görs kontinuerligt för att uppnå högsta möjliga kvalitet och träffsäkerhet.

Vad som bland annat krävs för att få Trippel-A i kreditrating:
Bolagsform aktiebolag
Bolaget måste vara minst 10 år
Det samlade beloppet för betalningsanmärkningar måste vara lågt i förhållande till
beräknat Eget kapital
Beräknat eget kapital minst 200 000 kr
Nyckeltalen måste vara betydligt bättre än branschens genomsnitt
Bolagets omsättning ska vara minst 2 000 000 kr
Företaget måste vara stabilt med en jämn och positiv utveckling
Styrelseledamöterna måste vara seriösa
Soliditets diplomering
Varje kvartal diplomerar vi de företag som haft Trippel-A i minst 12-15 månader. Företaget erhåller ett diplom samt får rätt att använda AAA-symbolen i sin egen marknadsföring som en symbol för högsta kreditvärdighet. Soliditet i Sverige, Norge, Finland och
Danmark har en enhetlig kreditrating, ratinghistorik och limit.
Produkter med AAA-rating
Vi har även utvecklat nordiska produkter som bygger på ratingsystemet. Detta innebär
att du som kund får en enhetlig helhetssyn på din hantering av kreditrisker och affärsmöjligheter även utanför Sveriges gränser.
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