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BISNODE MINŐSÍTÉS  

A Bisnode Minősítést a lehető legkorszerűbb, szofisztikált matematikai-statisztikai 

módszertannal, hazai és nemzetközi szakértők bevonásával fejlesztettük. A Minősítés a 

múltra vonatkozó információk felhasználásával jelzi előre, hogy milyen valószínűséggel válik 

a vizsgált cég az elkövetkező 12 hónap során fizetésképtelenné. Fizetésképtelennek 

tekintünk egy céget, ha csőd-, vagy felszámolási eljárás indul ellene. A Minősítés egyik 

számszerűsíthető eredménye a Bisnode Rating, melynek értéke 1-től (legmagasabb 

kockázat) 100-ig (legalacsonyabb kockázat) terjed, így segítve a cégek rangsorolását azok 

kockázatossági szintje szerint. 

Az előrejelző modell teljesítményét folyamatosan monitorozzuk, visszamérjük. 

A visszamérés során mindig a 12 hónappal korábbi minősítéseket (összes, aktív, működő 

cég) állítjuk szembe a cégek azóta befutott pályájával. 

Számszerűsítjük, hogy az egy évvel ezelőtti minősítések milyen hatékonysággal váltak be; 

amely cégeket akkor kockázatosnak minősítettünk, azok közül valójában mennyi ellen indult 

fizetésképtelenségi eljárás (röviden: a cég bedőlt). Annál jobb a minősítés teljesítménye, más 

szóval előrejelző ereje, minél több cég dőlt be a 12 hónappal ezelőtt kockázatosabb Bisnode 

Ratinggel rendelkező cégek közül. Másik oldalról megközelítve: a kevésbé kockázatos 

Bisnode Ratinggel rendelkező cégek közül minél kevesebb dőlt be, annál jobban jelzett előre 

a Bisnode Minősítés. 



 

VISSZAMÉRÉS | 2018.06.01 

A legújabb visszamérés 2018.06.01-jén történt, ennek során a 12 hónappal ezelőtt - 2017.06.01-jén - adott Bisnode Rating értékeket 

vizsgáljuk az azóta bedőlt cégek tekintetében. 

Az egy évvel ezelőtti minősítés szerint kockázatossági sorba állítva a cégeket az eredmények a következők 

 

 

 

 

A 30%-os sort úgy is értelmezhetjük, hogy a Bisnode Minősítés segítségével 100 cégből ki tudjuk jelölni azt a 30-at, amiben a bedőlő cégek 

jelentős része lesz. A legfrissebb visszamérés szerint a jelentős rész: 96%, ami majdnem az összes bedőlő cég! 
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Bisnode Rating szerint a 

cégek legkockázatosabb 

10% között volt az elmúlt 12 

hónap során bedőlt cégek 

79%-a 
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Bisnode Rating szerint a 

cégek legkockázatosabb 

30% között volt az elmúlt 12 

hónap során bedőlt cégek 

96%-a 

Összes cég aránya Bedőlt cégek aránya 

5% 52% 

10% 79% 

20% 92% 

30% 96% 

40% 98% 

50% 99% 
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