
Grafen över styrkor och svagheter syftar till att ge dig en känsla för vilken
information som påverkat UC:s riskbedömning av företaget. Staplarna anges i
form av styrkor och svagheter och utgår från den genomsnittliga risken för
likartade företag.
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UC Risk Företag -
Informationsgrupper i grafen med styrkor och svagheter

Ju längre stapel desto större påverkan har informationsområdet haft på
Riskklassen och Riskprognosen. Informationsområdet ska dock alltid ställas i
relation till klass och prognos – ett företag med mycket låg prognos kan t ex
fortfarande ha en kraftigt negativ stapel som har vägts upp av annan information. 
De olika informationsområdena har också olika betydelse för olika typer av
företag. För stora företag är bokslutsinformationen generellt viktigare. För mindre
företag har anmärkningar och styrelseinformation en relativt högre vikt.

Vilka informationsgrupper som visas bestäms av bl a bolagsform, storlek på
företaget och vilken information som finns att tillgå. Här följer en beskrivning av
de varianter som kan förekomma.

AktiebolagAktiebolagAktiebolagAktiebolagAktiebolag
Bokslut och nyckeltal
Beräkningen tar hänsyn till relevant och förädlad information från bokslut som
exempelvis företagets storlek, om bokslutet är sent inlämnat och olika nyckeltal.

Anmärkningar och andra brister
Informationsområdet innehåller negativ information som anmärkningar,
ansökningar om betalningsföreläggande, skuldsaldouppgifter och andra brister.
Med andra brister avses exempelvis att företaget är avregistrerat för f-skatt pga.
myndighetsbeslut mm. En positiv stapel innebär att negativ information saknas
alternativt är av liten betydelse.

Styrelseinformation
Styrelseinformationen innefattar både information om styrelsens sammansättning i
form av dess storlek, erfarenhet och stabilitet samt mer individ specifik
information som inkomstuppgifter och eventuella anmärkningar mm. Med hjälp av
UC:s omfattande historiska databas kan vi mäta hur styrelseledamöterna tidigare
har skött företag.



Övrig information
I kategorin övrig information ryms sådant som inte finns med i de andra
grupperna, t ex bransch, nuvarande verksamhetens ålder, kreditaktivitet i formen
av senaste omfrågningar hos UC etc. För många aktiva företag är denna stapel
negativ därför att de är kreditaktiva och därmed utsätter sig för kreditrisker. Det
är normalt och uppvägs hos de flesta företag av att annan information är positiv.

Ägare
Vissa aktiebolag har en ägare eller koncerntillhörighet som gör att obestånd är
ytterst osannolikt för företaget. Ett exempel är företag där koncernmodern är
staten eller en kommun.

Handels- och kHandels- och kHandels- och kHandels- och kHandels- och kommanditbolagommanditbolagommanditbolagommanditbolagommanditbolag
Omsättning och ägarstruktur
Grafen visar bedömningen av den ekonomiska information UC har tagit hänsyn
till tillsammans med uppgifter om antal och typ av ägare.

Anmärkningar och andra brister
Informationsområdet innehåller negativ information som anmärkningar,
ansökningar om betalningsföreläggande, skuldsaldouppgifter och andra brister. En
positiv stapel innebär att negativ information saknas alternativt är av liten
betydelse.

Övrig information
I kategorin övrig information ryms sådant som inte finns med i de andra
grupperna, t ex bransch, nuvarande verksamhetens ålder, kreditaktivitet i formen
av senaste omfrågningar hos UC etc. För många aktiva företag är denna stapel
negativ därför att de är kreditaktiva och därmed utsätter sig för kreditrisker. Det
är normalt och uppvägs hos de flesta företag av att annan information är positiv.

Inkomster, fastigheter och förmögenhet
När ett handels- eller kommanditbolag ägs helt eller delvis av fysiska personer
görs prognostiseringen även med hänsyn till dessas inkomster och tillgångar.

Anmärkningar och obestånd
Grafstapeln visar hur UC Risk Företag tar hänsyn till hur delägarna tidigare skött
sina betalningar och om delägarna har tidigare konkursengagemang. En positiv
stapel innebär att negativ information saknas eller är av liten betydelse för
obeståndsprognostiseringen.

Delägare
Vissa handels- och kommanditbolag har en ägare eller koncerntillhörighet som
gör att obestånd är ytterst osannolikt för företaget. Ett exempel är företag där
koncernmodern är staten eller en kommun.
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Enskild närEnskild närEnskild närEnskild närEnskild näringsvingsvingsvingsvingsverererererksamhetksamhetksamhetksamhetksamhet
Inkomst och omsättning
Här avses inkomstuppgifter genererade både från den enskilda
näringsverksamheten och från annat håll. Omsättningen anger verksamhetens
omfattning och beräknas utifrån verksamhetens momsredovisning.

Fastigheter och förmögenhet
Stapeln för fastigheter och förmögenhet beskriver hur den enskilda
näringsidkarens tillgångar har påverkat prognostiseringen av dennes verksamhet.
En negativ stapel innebär att uppgifter om tillgångar saknas i UC:s register.

Anmärkningar och andra brister
Informationsområdet innehåller negativ information som anmärkningar,
ansökningar om betalningsföreläggande, skuldsaldouppgifter och andra brister. En
positiv stapel innebär att negativ information saknas alternativt är av liten
betydelse.

Övrig information
I kategorin övrig information ryms sådant som inte finns med i de andra
grupperna, t ex bransch, nuvarande verksamhetens ålder, kreditaktivitet i formen
av senaste omfrågningar hos UC etc. För många aktiva företag är denna stapel
negativ därför att de är kreditaktiva och därmed utsätter sig för kreditrisker. Det
är normalt och uppvägs hos de flesta företag av att annan information är positiv.
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