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Re vi sjon

Re vi sor an merk nin ger 
pre di ke rer be ta lings-
pro ble mer
Vi har tes tet en rek ke va ri ab ler for å se om de kan be nyt tes til å pre di ke re mis lig hold for 
be drif ter. Det vis te seg at re vi sor an merk nin ger er godt eg net i den ne sam men hen gen.

to år etter tids punk tet for scor ing. For ana ly se for mål for ut sat te vi sco rings tids punkt pr. 
31.12. For å ana ly se re et sel skap pr. for ek sem pel 31.12.04 be nyt tet vi fas te data fra 
2004 og regn skap og re vi sor an merk nin ger fra sis te til gjen ge li ge regn skap på det tids-
punk tet, dvs. fra regn skaps året 2003. Samtidig ble even tuelle be ta lings an merk nin ger 
fra hele 2003 og 2004 og mis lig hold fra 2005 og 2006 be nyt tet.

For sam men lig nin gens skyld gjen nom gås også ana ly ser fra et an net vik tig sett med va ri-
ab ler: In for ma sjon om be ta lings an merk nin ger. Til slutt i ar tik ke len gjen gis for or dens 
skyld ho ved trekk i den ana ly se me to den som er be nyt tet.

Re vi sor an merk nin ger
I en data base med 15 000 fore tak for regn skaps året 2003 gikk 20 % i mis lig hold i 2005 
el ler 2006 (jf. de fi ni sjo nen av mis lig hold i fak ta bok sen). Av sel ska per med re vi sor an merk-
ning var imid ler tid mis lig holds pro sen ten 36,2 mot 15,9 for sel ska per uten re vi sor an-
merk ning.

Vi kan der for kon sta te re at det fak tum at det fore lig ger en el ler an nen form for re vi sor an merk-
ning, i seg selv er en vik tig in for ma sjon.

Ta bel len neden for vi ser til sva rende hva uli ke ty per av re vi sor an merk nin ger be tyr for sann-
syn lig he ten for be ta lings pro ble mer:
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av mis lig hold (PD), samt fle re mo del ler for å be reg ne tap gitt 
mis lig hold (LGD) og for ven te de tap.

I vårt ar beid har vi ofte kon takt med revi-
sormiljøer. Av og til har vi reist spørs må let 
om de tror at nega tive an merk nin ger er en 
in di ka tor på høye re sann syn lig het for be ta-
lings pro ble mer. Re vi so re ne selv har gjer ne 
vært litt usik re på det te. Våre ana ly ser 
ty der på at re vi so re ne kan pus te let tet ut 
når det gjel der det te spørs må let. Sam men-
hen gen er klar.

Un der vårt ar beid med å ut vik le PD-mo-
del ler (sannsynlighet for mislighold) så vi 
at re vi sor an merk nin ger blir ster ke og 
me get sig ni fi kan te fak to rer. En re vi sor an-
merk ning gir en til leggs in for ma sjon om 
sann syn lig he ten for mis lig hold som ikke 
kom mer frem ved kun å ana ly se re de for-
skjel lige fak to re ne i regn ska pet iso lert sett.

Det er også vår opp fat ning at man ge som 
ut vik ler mo del ler for es ti me ring av PD 
el ler and re for mer for scor ing av sel ska per, 
ofte ikke er opp merk som me på hvil ken 
vik tig in for ma sjon som lig ger i even tuelle 
re vi sor an merk nin ger. Sli ke an merk nin ger 
er der for også nyt ti ge va ri ab ler for å es ti-
me re sann syn lig he ten for at et regn skaps-
plik tig sel skap får be ta lings pro ble mer.

Det at alle in kas so sa ker er de fi nert som 
mis lig hold, gir en re la tivt høy mis lig-
holdsprosent. Vi så på mislighold ett til 

Type re vi sor an merk ning An tall med
an merk ning

Mis lig-
hold i pst.

Pre si se ren de be merk nin ger:
Ulov lig ut lån til ak sjo nær
Skat te trekk er ikke inn satt på egen kon to el ler ikke fullt inn be talt
Ak sje ka pi tal tapt, vi de re drift for ut set ter ka pi tal til før sel og/el ler  
re sul tat for bed ring
Usik ker het om fort satt drift
Ulov lig lån til dag lig le der/sty re med lem/an satt/and re
Svak he ter i ru ti ner/in ter kon troll/do ku men ta sjon
Års opp gjør er ikke av gitt in nen lo vens frist
Sel ska pet har en tvis te sak gå en de
Re vi sor hen vi ser til no ter, års be ret ning
And re pre si se ren de be merk nin ger 

547
759

1873
100

1
251
24
8

40
544

44 %
45 %

35 %
60 %

100 %
63 %
75 %
50 %
50 %
49 %

For be hold:
Kan ikke ve ri fi se re verd set tel se av ei en de ler
Re vi sor har ikke nok in for ma sjon
Svak he ter i ru ti ner og in tern kon troll
And re for be hold

123
1
1

203

33 %
100 %
100 %

38 %

Al vor li ge an merk nin ger som står ale ne:
Nega tiv be merk ning i re vi sors be ret ning
Re vi sor kan ikke ut ta le seg

12
33

75 %
79 %
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(En kelte sel ska per har mer enn én re vi sor-
an merk ning. Det te gjør at sumtallene ikke 
er helt sam men lign ba re med tal le ne for an.)

Det kan vir ke til fel dig at for ek sem pel 
re vi sor an merk nin ge ne «Ulov lig ut lån til 
ak sjo nær» el ler «Skat te trekk er ikke inn satt 
på egen kon to el ler ikke fullt inn be talt» 
har en høye re misligholdssannsynlighet 
enn for ek sem pel an merk nin gen «Ak sje ka-
pi tal tapt, vi de re drift for ut set ter ka pi tal til-
før sel og/eller re sul tat for bed ring». Av den 
grunn og for å få mer sig ni fi kan te re sul ta-
ter, valg te vi å dele opp re vi sor an merk nin-
ge ne i to til tre for skjel lige grup per etter 
al vor lig hets grad i våre ana ly ser.

De an merk nin ge ne som skil ler seg ut som 
klart mer al vor li ge, er de to ne derst i ta bel-
len over «Al vor li ge an merk nin ger som står 
ale ne». Dis se har en klart høye re mislig-
holdsprosent enn gjen nom snit tet for and re 
re vi sor an merk nin ger. Den ne ten den sen 
var også klar i vår ana ly se i 2002. Det er 
el lers me get in ter es sant at for de fles te 
ty per re vi sor an merk nin ger var mis lig-
holds pro sen ten i vår ana ly se i 2002 me get 
lik de misligholdsprosentene vi fikk i 2008 
(ta bel len over).

Ta bel len over vi ser at selv om en kelte ty per 
re vi sor an merk nin ger er mer al vor li ge enn 
and re, så bør kre di tor være til ba ke hol den 
med å gi kre ditt når et sel skap har fått re vi-
sor an merk ning. Det frem går at for en kelte 
av an merk nin ge ne er det bare en el ler noen 
få fore koms ter. I sli ke til fel ler må vi selv sagt 
være for sik ti ge med å trek ke kon klu sjo ner. I 
våre ana ly ser har vi slått sam men grup per 
av an merk nin ger for å bed re den sta tis tis ke 
sig ni fi kans.

Be ta lings an merk nin ger
Ne den un der har vi gjort en til sva rende 
ana ly se for be ta lings an merk nin ger og mis-
lig hold. Vi har her sett på om et sel skap i 
analyseperioden har fått en el ler an nen 
form for be ta lings an merk nin ger, in klu si ve 
de vi har de fi nert som mis lig hold. Det te 
for di beg ge ty per in for ma sjon vil være 
til gjen ge lig for kre di tor.

Be ta lings an merk nin ger har blitt be nyt tet 
som an tall pr. halv år. I til legg til ko dene 
for mis lig hold over er også ko dene neden-
for tatt med:

DO – Dom i for liks rå det
TL – Tvangs for ret ning i leie av ta le
UL – Ut leggs for ret ning
UP – Utpantning
GF – Gjelds for hand ling

Statistisk baserte modeller

Harald Moen AS og en gruppe kontaktbanker tok i 2002 et initiativ for å utvikle sta-
tistisk baserte modeller for å beregne PD for alle norske foretak registrert i Brønnøy-
sund. Disse modellene ble ferdigstilt i 2003. I 2008 reviderte vi modellene og gjen-
nomførte statistiske analyser med nye data fra de siste årene. De statistiske sammen-
henger var tilnærmet uendret fra 2002 til 2008 og det ble lite endringer i modellene. 
Disse modellene benyttes i dag av flere norske banker. Resultatene nedenfor refererer 
seg til analysene i 2008, men analysene i 2002 viste tilsvarende resultater.

D&B leverte et datauttrekk bestående av 15 000 tilfeldig utplukkede regnskapsplik-
tige foretak og 15 000 tilfeldig utplukketde foretak uten regnskap fra 2004, 2005 og 
2006. Til sammen 60 000 linjer med data, og informasjon om et betydelig antall 
variabler over tre år for de 15 000 foretakene. Dataene var sortert slik at faste data 
som postnr., bransjekoder osv. fra 2004 lå sammen med regnskapsinformasjon fra 
2003. Denne løsningen ble valgt siden regnskapene blir tilgjengelige i Brønnøysund-
registrene tidligst åtte måneder etter regnskapsåret. Revisoranmerkninger ble regis-
trert sammen med regnskapet. Som et annet sett variabler fikk vi oppgitt eventuelle 
betalingsanmerkninger i regnskapsåret og det påfølgende året (samme år som de faste 
data). 

Mislighold ble i denne analysen definert som flere typer alvorlige betalingsanmerk-
ninger, herunder:

IN - Inkassosak
IS - Insolvens / Betalingsudyktig (avsluttet hos inkassobyrået)
KR  - Rådighetsforbud før konkurs (debitor er begjært konkurs)
FG  - Frivillig gjeldsordning (innvilget en frivillig gjeldsordning)
TG  - Tvungen gjeldsordning (innvilget en tvungen gjeldsordning)
MA  - Offentlig akkord
MK  - Konkurs

Neden for vi ses sam men hen gen mel lom be ta lings an merk nin ger i 2003 og 2004 og mis lig-
hold i 2005 og 2006. Sam men hen gen er her høy, og det ta bel len fak tisk vi ser, er at hvis 
en be drift først får be ta lings an merk ning(er), så er det et stort fler tall av dis se be drif te ne 
som får fle re og mer al vor li ge be ta lings an merk nin ger de på føl gen de åre ne.

Det te er re gist rer te be ta lings an merk nin ger i 2003 og 2004 i vår data base av 15 000 fore-
tak. Ko lon nen til høy re vi ser så hvor stor an del av dis se sel ska pe ne som går i mis lig hold i 
2005 el ler 2006. Ta bel len vi ser vi de re at hvis et sel skap har fått en el ler fle re be ta lings an-
merk nin ger, så er det te en me get vik tig fak tor for å pre di ke re frem ti dig mis lig hold. 
Vi de re ser vi at nye be ta lings an merk nin ger er vik ti ge re enn eld re.

Det er in ter es sant å se om det er de sam me sel ska pe ne som får be ta lings an merk nin ger 
som får re vi sor an merk nin ger. I ta bel len un der ser vi at av de sel ska pe ne som får an merk-
ning, er det hele 22,5 % som får både re vi sor an merk ning og be ta lings an merk ning, og 
in ter es sant nok har 8 % av dis se sel ska pe ne fått an merk ning fra re vi sor før de har fått 
be ta lings an merk nin ger.

Be ta lings an merk nin ger An tall med  
bet.anm.

Av dis se med 
mis lig hold

Mis lig hold i pst

1. halv år 2003, 1 stk.
1. halv år 2003, 2 el ler fle re

40
77

21
48

52,5 %
62,3 %

2. halv år 2003, 1 stk.
2. halv år 2003, 2 el ler fle re

40
66

25
41

62,5 %
62,1 %

1. halv år 2004, 1 stk.
1. halv år 2004, 2 el ler fle re

43
70

34
54

79,1 %
77,1 %

2. halv år 2004, 1 stk.
2. halv år 2004, 2 el ler fle re

52
59

42
51

80,8 %
86,4 %
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Det er vi de re in ter es sant å se på misligholdshyppigheten blant de 
sam me sel ska pe ne.

Vi ser av ta bel len over at av vårt utvalg på 15 000 sel ska per, så er 
det 2154 som kun har re vi sor an merk nin ger. Av dis se går 437 i 
mis lig hold i lø pet av de to på føl gen de åre ne, dvs. en misligholds-
prosent på 20,3 %. Til sva rende er det 1448 sel ska per som har 
be ta lings an merk ning(er), men som ikke har re vi sor an merk-
ning(er). Av dis se går 53,4 % i mis lig hold. Til slutt ser vi at 1045 
sel ska per har både re vi sor an merk ning(er) og be ta lings an merk-
ning(er). Av dis se går hele 725 i mis lig hold, dvs. en misligholds-
prosent på hele 69,4 %.

Vi ser av ta bel len at det er høye re misligholdsfrekvens blant sel-
ska per som kun har be ta lings an merk nin ger enn de som kun har 
re vi sor an merk nin ger. Det te er na tur lig et ter som mis lig hold her er 
de fi nert som al vor li ge be ta lings an merk nin ger. Men det er verd å 
mer ke seg at sel skap som har både re vi sor an merk nin ger og be ta-
lings an merk nin ger, har høy est misligholdsfrekvens. Det te vi ser at 
re vi sor an merk nin ger i høy es te grad inne hol der in for ma sjon som 
kre ditt gi ve re bør ta hen syn til ved be vilg ning.

Kon klu sjon
Ut i fra våre sta tis tis ke ana ly ser kan vi slut te føl gen de:

Hvis be ta lings an merk nin ger fin nes, gir de i seg selv en høy sann-
syn lig het for at et sel skap i den nær mes te frem tid vil gå i mis lig-
hold. Slik sett er be ta lings an merk nin ger den vik tig ste eks terne 
va ria be len i våre mo del ler. Det te er ikke una tur lig. Det vi sier her, 
er at et sel skap som er en dår lig be ta ler i dag, også med stor sann-
syn lig het kom mer til å fort set te å være en dår lig be ta ler de nes te 
åre ne.

Hvis re vi sor har en nega tiv be merk ning til regn ska pet, er det på 
sam me måte høy sann syn lig het for at sel ska pet vil få be ta lings pro-
ble mer de nes te åre ne. For sel ska per som har fått sli ke be merk-
nin ger, er in for ma sjo nen om det te vik ti ge re enn den in for ma-
sjo nen som fin nes i regn ska pet for øv rig. Man ge sel ska per har 
for ek sem pel ne ga tivt re sul tat uten at de nød ven dig vis blir en 
dår lig be ta ler. In for ma sjo nen som lig ger i re vi sors even tuelle 
be merk nin ger er der for en vik tig til leggs in for ma sjon ut over det 
man kan lese di rek te av regn ska pet og bør ha en na tur lig plass i 
mo del ler for es ti me ring av PD.

Det at re vi sor an merk nin ge ne i dag er en god in for ma sjons kil de, 
be tyr ikke at den ikke kan bli bed re. Vi har for ek sem pel ikke noe 
hol de punkt for å si om det er gjort an merk ning i alle de til fel ler 
det bur de ha vært gjort.

Antall I pst

Selskap med kun revisoranmerkning 2 154 46,4 %

Selskap med kun betalingsanmerkn. 1 448 31,2 %

Selskap med både rev. og betanm. 1 045 22,5 %

Til sammen med anmerkninger 4 647

Antall Mislighold I pst

Selskap med kun revisoranmerkning 2 154 437 20,29 

Selskap med kun betalingsanmerkn. 1 448 773 53,38

Selskap med både rev. og betanm. 1 045 725 69,38

Hvordan PD estimeres 
PD er forkortelse for Probability of Default eller sannsyn-
lighet for mislighold. Denne sannsynligheten estimeres ved 
hjelp av statistiske teknikker på grunnlag av en rekke  
forskjellige variabler. 

Betalingsanmerkninger, revisoranmerkninger, regnskapsvariab-
ler og demografiske forhold er forklaringsfaktorer i vår 
modell for estimering av PD for selskaper. I tillegg vil porte-
føljemodeller gjerne inneholde «intern» informasjon, dvs. i 
første rekke data for tidligere erfaring med kundene. 

Den grunnleggende modellen er basert på logistisk regresjon. 
Dette er en metode som har vunnet innpass og som er blitt 
mye benyttet de siste tiårene. Denne metoden har den forde-
len at den gir et direkte estimat på sannsynligheten for mislig-
hold. Samtidig er det relativt enkelt for brukeren å forstå 
logikken i modellen, og den gir stabile resultater ved bruk 
over tid. 

Formelen for beregning av sannsynlighet er:

hvor 
      

a0 er en konstant, mens a1..an er faste koeffisienter som multi-
pliseres med de inndata x1..xn som inngår i beregningen for 
den enkelte kunde. For å få så pålitelige estimater som mulig, 
gjør vi i våre modeller ulike transformasjoner av de inndata 
som benyttes i modellen. Vi gjør for eksempel en transforma-
sjon av betalingsanmerkningene slik at anmerkninger lenger 
tilbake i tid får lavere verdi. I tillegg tas det et rot-uttrekk av 
sum anmerkninger. Revisoranmerkninger deles opp i alvorlig-
hetsgrad og så gjøres tilsvarende rot-uttrekk. 

Formelen for s (sannsynligheten) har den egenskapen at den 
aldri blir lavere enn null og aldri høyere enn én. Det er som 
kjent også en sentral egenskap ved selve sannsynligheten.

Harald Moen AS

Selskapet arbeider primært med råd og modeller for finansnærin-
gen. Selskapet har utviklet et antall modeller for beregning av 
mislighold (PD) både for personmarkedet og næringsliv, samt 
flere modeller for å beregne tap gitt mislighold (LGD) og forven-
tet tap. Flere av modellene benyttes av banker som under Basel 
II-reglene ønsker å rapportere som IRB-bank. Vi har også utvik-
let et sett av standard score-modeller som kan predikere enten 
bankinternt mislighold eller alvorlige betalingsanmerkninger.

1
1 + e-x

s =

En for del med be ta lings an merk nin ger er at de er mer ob jek ti ve. 
En an nen for del er tids as pek tet. Be ta lings an merk nin ger er ofte 
nye re in for ma sjon enn re vi sor an merk nin ger.

Ut ford rin gen til re vi so re ne er klar: Hvis re vi sor an merk nin ge ne får 
enda stør re treff sik ker het, så kan de bli en kon kur rent til be ta-
lings an merk nin ge ne!

x = a0 + a1 · x1 +...+ an · xn


