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Hva er Risikofilter 

• Filter med forhåndsdefinerte parametere 
med grenseverdier.

• Alle foretak i StartBANK vaskes i filteret.

• Risiko vurderes basert på funn. Vises med 
trafikklysmarkering, grønn, gul og rød, samt 
forklarede tekst til hvorfor fargemarkering.

• Kommentaren relaterer seg til grenseverdien 
for hvert enkelt sjekkpunkt. 

• Filteret oppdaterer seg jevnlig slik at 
informasjonen til en hver tid er fersk. All 
validering og sjekk baserer seg på objektive 
fakta og svar fra foretakene som er 
registrert i StartBANK.

Kredittrating 
Brønnøysundregistrene 

Skattedirektoratet
Sentral Godkjenning

Automatisk filter som sjekker 
opp mot relevante felter i 

StartBANK

StartBANK  
spørreskjema & Dokumenter

Sendes inn av foretakene

Nye og årlig oppdateringer.
Saksbehandling av
StartBANK-team. 

Endringer i status
oppdateres løpende

Nyregistrering og 
årlig fornyelse i 

StartBANK.

Sann-tids 
informasjon kobles 

opp

Risikofilter

Sjekk og kontroll 
StartBANK-Team

Visning i 
StartBANK


Lav

risiko


Høy
risiko


Medium

risiko

Hvorfor Risikofilter 

• Ønske fra styre og arbeidsgruppe i 
StartBANK samt flere brukere om en enda 
bedre sjekk og validering av foretakene som 
er registrert i StartBANK. Alle parametere 
og verdier er etablert i samarbeid med og 
etter innspill fra bransjen.

• Sikre at alle registrerte foretak behandles likt 
og vurderes ut i fra samme vilkår

• Bruker sparer mye tid og arbeid siden 
de slipper å sjekke og analysere de 
opplysningene som er tilgjengelig i 
StartBANK da dette gjøres i filteret.



Oversikt over status, 
farge og tilhørende tekst

Filter Søketekst Autmatisk farge og tekst

Finansiell
informasjon 

Antall mnd drift Foretaket er yngre enn 18 mnd

Omsetning / kapasitet (Lagt inn av 
leverandør)

Foretaket har sagt at de kan ta prosjekter som er 
større enn egen årsomsetning

Overskudd  (EBIT) Etter finanskostnader. Foretaket har hatt negativt resultat i 2 av de siste 3 
årene

Soliditetsgrad. Foretaket har soliditetsgrad under 10%

Likviditetsgrad Foretaket har likvidetsgrad under 1

Omsetning pr år Foretaket har omsetning under 5 millioner og er 
derfor fritatt for revisjonsplikt. 

Revisor-anmerkinger siste 3 år (finansielle) Foretaket har finansielle revisor-anmerkninger i et 
eller flere av de siste 3 årene

Lønn minus lederlønn / antall ansatte -1 Foretaket har lave lønnskostnader pr ansatt 
Innkjøper bør anmode om påseplikt / revisjon

Omsetning pr ansatt Foretaket har omsetning på mer enn 5 millioner per 
ansatt

SKAV Skav - MVA Foretaket er ikke ajour med MVA-innbetaling

Har signert fullmakt for innhenting av MVA 
avgift

Foretaket har ikke signert fullmakt for SKAV (MVA) 
Utenlandske: Manglende Skatteattest

Forsikring Yrkesskade-forsikring Foretaket har ikke gyldig yrkesskade-forsikringen. 

Ansvars-forsikring Foretaket har ikke gyldig ansvars-forsikringen

Entreprenør-forsikring Foretaket har enten: ikke lastet opp attest på 
entreprenør-forsikring eller; dokumentet er utgått

Selskapsform Utenlandsk foretak Utenlandsk foretak. Husk å sjekke eventuelt NUF 
eller MVA-representant

NUF Foretaksform NUF

Enkeltpersons-foretak Enkeltpersons-foretak

ANS Selskapsform: ANS

Offentlig 
ordning

Lærlinge-bedrift Foretaket er ikke lærlinge-bedrift

HMS-kort Foretaket har ikke HMS-kort til alle ansatte

Sentral godkjenning Foretaket har ikke sentral godkjenning

Søkefelter, tekster og farger

Statusvisning i StartBANK basert på søkefelt 
og grenseverdier 

Lav
risiko


Høy
risiko


Medium

risiko
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