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Risikas
Anbefaling

9.000
Anbefalet kreditmaksimum
Angivet i DKK

Maksimum 7 dage
Anbefalet antal kreditdage

Høj risiko

Middel risiko

Risika kreditscore

Lav risiko

Vær opmærksom på
Ung virksomhed

2

3

2017

2018

Udregning af score

Stor andel immaterielle anlægsaktiver

Vær opmærksom på, at alderen på

Over 50% af egenkapitalen i selskabet består af

virksomheden er 3 år. Vores algoritme har vist,

immaterielle anlægsaktiver, hvilket kan betyde

at det forøger risikoen, når virksomheder er

en øget ﬁnansiel risiko.

under 5 år gamle og derfor har det påvirket den
samlede score.

Udskifting i ledelsen

Risikas score er udregnet
ved hjælp af vores

Virksomheden har haft ændringer i direktionen
Adressseskift

advancerede algoritme.

Virksomheden har skiftet adresse mere end 3

Den bygger på en lang

gange i løbet af de sidste 3 år.

og/eller bestyrelsen 3 eller ﬂere gange sidste
år.

række regnskabstal og
branchejusterede nøgletal,

Konkursanalyse
Revisionsniveau

Der er 1 konkurs i blandt de personer der har

samt ﬂere kvalitative

Virksomhedens seneste regnskab er blevet

relation til virksomheden. Det har ikke trukket

målepunkter, som f.eks.

revideret af en revisor.

ned i den samlede kreditscore.

konkurser i ejerkredsen og
revisionsniveau.

Kreditmaksimum

Ændring i antal ansatte
Virksomhedens antal ansatte er steget over de
sidste 3 år.

Det anbefalede maksimum
for kreditgivning til denne
virksomhed er udregnet på
baggrund af scoren,
størrelsen af virksomheden
og egenkapitalen.

Kreditdage

Udvalgte regnskabstal
2018

2017

DKK

DKK

Ikke tilgængeligt

Ikke tilgængeligt

Bruttofortjeneste

-557.581

-114.631

Årets resultat

-735.601

-133.631

Omsætningsaktiver

630.237

135.966

Egenkapital

899.729

136.369

Samlet gæld

429.927

158.004

2.010.851

338.347

Resultatopgørelse

Det anbefalede antal
kreditdage angiver, hvor
lang tid man maksimalt
bør have penge ude til
denne virksomhed og er
udregnet på baggrund af
kreditscoren.

Omsætning

Balance
Se sidste årsregnskab
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Udvalgte
Nøgletal

899.729

-735.601

Angivet i DKK,DKK

Angivet i DKK,DKK

Egenkapital 2018

2017

Forstå nøgletal

Årets resultat 2018

136.369

2017

-133.631

Find venligst alle fulde

45%

147%

48%

forklaringer bagerst i

2018

2018

2018

Soliditetsgrad

Likviditetsgrad

Gearing

rapporten. Korte
forklaringer:

2017
Soliditetsgrad er evnen til
at bære større tab.
Likviditetsgrad er evnen
til at betale regninger og
afdrage på gæld.

40%

2017

86%

2017

116%

Performance

Performance

Performance

Virksomheden har en

Virksomheden har en

Virksomheden har en

middel soliditetsgrad,

middel likviditetsgrad,

meget stærk gearing, da

sammenlignet med andre

sammenlignet med andre

de ligger blandt de 20%

danske virksomheder.

danske virksomheder.

højest ratede danske
virksomheder.

Gearing er evnen til at stå
imod større interne eller
eksterne kriser.
Afkastningsgrad er evnen

Middel

Meget
god

Middel

til skabe afkast til
investorer.
Egenkapitalsforrentning
er evnen til at skabe sundt
afkast.

evnen til at tilbagebetale

-37%

-82%

< -1000%

renter på gæld.

2018

2018

2018

Afkastningsgrad

Egenkapitalforrentning

Rentedækningsgrad

2017

2017

2017

Rentedækningsgrad er

Forstå skalaen
Visuel præsentation af
performance ift. alle andre
danske virksomheder på
det speciﬁkke nøgletal.
Skalaen er opdelt i 10
felter og går fra at være
blandt de 10% svageste, til
at være blandt de 10%
højeste, når der

-39%

-98%

n/a

Performance

Performance

Performance

Virksomheden har en

Virksomheden har en

Virksomheden har en

meget svag

meget svag

meget svag

afkastningsgrad, da de

egenkapitalsforrentning,

rentedækningsgrad, da de

ligger blandt de 10%

da de ligger blandt de

ligger blandt de 20%

lavest ratede danske

10% lavest ratede danske

lavest ratede danske

virksomheder.

virksomheder.

virksomheder.

sammenlignes.
Meget
svag
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Generel
Information
Email, tlf & web.

contact@risika.dk
+45 42 90 57 57
Adresse

Kronprinsessegade 26, st.

Map data ©2019 Google

1306 København K DK

Risika.dk

Firmanavn

Direktører

Her kan du ﬁnde mere information om

SELSKABET A/S

John Doe

ﬁrmaet bag rapporten og se hvilke andre
produkter Risika tilbyder.

Bo Bosen

Virksomhedsform

Ejere

Aktieselskab

Proﬀ.dk
Find potentielle kunder, leverandører
eller partnere indenfor bestemte
brancher - helt gratis.

Cvr.dk
Det Centrale Virksomhedsregister - din
virksomheds kommunikation med det
oﬀentlige.

Tinglysning.dk

John Doe

Virksomheds ID (CVR)

Reel ejer

12 34 56 78

Andet Selskab A/S
Legal ejer

Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør i
forening med et medlem af
bestyrelsen eller af den samlede
bestyrelse

Stiftelsesdato

Tredje Selskab ApS
Legal ejer

Bestyrelse
Christian Christiansen
Anders Andersen

30. april 2016

Det Digitale Tinglysningssystem registrering og oﬀentliggørelse af

Antal ansatte

rettigheder over fast ejendom,

10-19

andelsboliger, køretøjer mv.

Branchenavn
Inkassovirksomhed og
kreditoplysning

Branchekode
829100
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Forklaring
af nøgletal

Soliditetsgrad

Afkastningsgrad

Evne til at bære større tab. Finansiering sker typisk

Evne til skabe afkast til investorer. Indtjeningen

med en kombination af egenkapital og gæld. Soliditet

sammenlignes med det samlede beløb, der er investeret

beskriver fordelingen. Et lavt tal er typisk skidt, da

i virksomheden, hvilket giver nøgletallet i procent. Jo

det betyder forholdsmæssigt mere gæld og dermed

højere afkastningsgrad, jo bedre, da det viser, at man

kan store tab ikke betales af med egenkapital.

evner at drive en proﬁtabel forretning. Man skal passe
lidt på med at sammenligne dette tal på tværs af

Likviditetsgrad
Evne til at betale regninger og afdrage på gæld.

brancher, da det kan variere meget, hvad der er “højt”.

Tallet beregnes som forholdet mellem de

Egenkapitalsforrentning

“letomsættelige aktiver” (likvider/kontanter,

Evne til at skabe sund forrentning. Tallet viser, hvor

lagervarer osv.) og den kortfristede gæld. Jo højere

meget den indskudte kapital er blevet forrentet, når

likviditetsgrad, jo bedre, da virksomheden i højere

renteomkostningerne er betalt. Er tallet højere end

grad kan indfri gældsforpligtelser og betale løbende

afkastningsgraden, får virksomheden mere ud af

udgifter.

kapitalen end det koster at låne.

Gearing

Rentedækningsgrad

Evnen til at stå imod større interne eller eksterne

Evne til at tilbagebetale renter på gæld. Tallet beskriver

kriser, da virksomheden betaler renter af gælden

forholdet mellem bruttoindtjening og

gennem dens pengestrøm, hvilken sandsynligvis

renteomkostninger. Kommer dette tal under 150%, så

bliver meget lavere i tilfælde af en økonomiske

er det typisk et rigtig dårligt tegn for, da det er

nedtur. Tallet beskriver niveauet af en virksomheds

tvivlsomt at virksomheden overlever med mindre fald i

gæld i forhold til egenkapitalen i procent. Jo lavere

indtjening.

gearing, jo bedre og den skal helst ligge under 100%.
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