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Enskild firma är den vanligast förekommande företagsformen i svenskt nä-
ringsliv. Verksamhetens omfattning i dessa kan dock variera kraftigt. I regel 
är verksamheten liten, har inga anställda och utgörs av den näringsverksam-
het som innehavaren på egen hand bedriver, kanske till och med vid sidan om 
en ordinarie anställning. En enskild firma kan därför sakna t.ex. registrering 
för moms eller arbetsgivaravgift utan att det är onormalt. Däremot bör som 
regel godkännande för F-skatt finnas, vilket innebär att företagaren själv skö-
ter sina skatter och avgifter. Registreringen indikerar också att verksamheten 
är aktiv.

En enskild firma bedrivs på innehavarens personnummer och denne har 
således ett personligt betalningsansvar för verksamhetens skulder och 
förpliktelser. Precis som för privatpersoner är det få enskilda näringsidkare 
som försätts i konkurs. Konkursrisken är därmed liten. Kreditrisken varierar 
dock och vid bedömning av denna behöver information om såväl innehavaren 
och dennes ekonomi som själva verksamheten inhämtas och vägas samman. 
För större verksamheter kan årsbokslut efterfrågas, annars är innehavarens 
inkomstuppgifter - inklusive inkomster från näringsverksamheten som den 
bokföringsskyldige näringsidkaren lämnar i en bilaga till självdeklarationen - 
och ”beräknad kalenderårsomsättning” enligt kreditupplysningen den ekono-
miska information som finns att tillgå.

Vid större affärer eller kreditrisker bör du överväga att begära säkerhet. Det 
blir sällan någon utdelning till de oprioriterade fordringsägarna vid konkurs, 
och ofta nedsatta fordringar vid skuldsanering (som enskilda näringsidkare 
sedan en lagändring 2011 kan beviljas oftare). Borgen från en solvent per-
son med nära relation till verksamhetsinnehavaren kan vara lämplig som 
säkerhet. Alternativt kan kreditbeloppet eller andra villkor anpassas utifrån 
näringsidkarens betalningsförmåga. Vid utebliven betalning, rikta krav och 
vidta åtgärder direkt mot den som driver firman.

Kreditomdöme
 De generella Credit scoring modellerna håller idag så pass hög kvalitet att  
 de alltid bör användas som minst en delfaktor i kreditbedömningen och  
 beslutsfattandet. Vid stora kreditvolymer och små krediter/risker kan de  
 t.o.m. utgöra enda beslutsunderlag. UC:s modell UC Risk Företag ger en  
 Riskprognos - risken för obestånd inom 12 månader - och en Riskklass på  
 bolaget, samt en branschriskjämförelse.

 Jämför kreditupplysningsföretagens scoring-/ratingmodeller kritiskt - alla  
 modeller kan enkelt hålla nere kreditförlusterna, men lika viktigt för  
 lönsamheten är att så många affärer som möjligt kan göras.

 I UC:s kreditupplysningar finns också s.k. OBS-texter för varje informa- 
 tionsavsnitt. Undersök dessa och red ut frågetecknen efter behov.

Allmänna uppgifter
  Kontrollera att du gör affär med rätt företag/person. Eftersom en enskild  
 firma drivs på personnumret, begär att få in detta redan från början. Om  
 numret uppges som ”organisationsnummer”, verifiera att det är samma  
 nummer som personnumret. Kontrollera uppgivna namn- och adressupp- 
 gifter, i första hand på företaget men även på innehavaren. Enskilda fir- 
 mor behöver endast registreras om verksamheten är omfattande, därför  
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 är det vanligt att det endast är personuppgifterna som gäller och finns att  
 tillgå. En enskild firma kan vara registrerad utan att ha ett särskilt före- 
 tagsnamn, och då gäller personnamnet. En person kan även ha flera  
 enskilda firmor registrerade på sitt personnummer. Kontrollera med Bo- 
 lagsverket om du vill säkerställa en registrering.

  Var uppmärksam på följande gällande identiteten hos innehavaren så att  
 du gör affär med rätt person, och red ut eventuella frågetecken (läs mer  
 under råd för privatpersoner):
  o Personen saknar adress, har poste restante eller boxadress - kan vara  
   en varningssignal.
  o Kreditupplysningen visar att ID-handling förlorats - en bedragare kan  
   ha kommit över ID-handlingen.
  o Personen har skyddad personuppgift eller har begärt bedrägerispärr -  
   går inte att kontrollera namn och adress.
  o Personen har utvandrat - kan vara svår att få kontakt med i t.ex. del- 
   givningssammanhang.
  o Personen är avliden - etisk aspekt, samtidigt som ett dödsbo uppstår   
   och blir motpart vid affärstransaktioner.

  Kontrollera även att du får göra affär med personen, d.v.s. att denne är  
 myndig och inte har förvaltare utsedd. Enskild firma får bedrivas från 16  
 år men då behövs föräldrarnas tillstånd att ingå avtal, vilka framgår av  
 kreditupplysningen på 16- och 17-åringar. Har personen förvaltare måste  
 denne kontaktas. Personen får inte heller vara föremål för skuldsanering.

  Var vaksam även på följande som kan påverka personen/innehavaren och  
 dennes ekonomi:
  o Förändring av civilstånd - skilda har överlag en högre kreditrisk än   
   ogifta och gifta, och särskilt hög är risken bland nyskilda.
  o Förekomst av äktenskapsförord - kan påverka kreditrisken och betal- 
   ningsförmågan hos den sökande.
  o Är innehavaren över 60 år kan ett generationsskifte vara nära förestå- 
   ende - går verksamheten att sälja eller riskerar den att läggas ned.

  Gällande den enskilda firman bör du göra följande kontroller av identitet  
 och aktivitet, i den mån det är möjligt med hänsyn till tillgänglig informa- 
 tion:
  o Verksamheten är aktiv - detta indikeras ofta av att det finns registre- 
   ring för F-skatt, moms eller arbetsgivaravgift, och/eller uppgift om be- 
   räknad kalenderårsomsättning, och/eller att det finns ett deklarerat  
   överskott eller underskott från aktiv näringsverksamhet.
  o Åldern på företaget - ju yngre verksamhet, desto högre kreditrisk.   
   Namnbyte, byte av SNI-kod eller en kraftig omsättningsförändring   
   (beräknad kalenderårsomsättning, se nedan) kan vara tecken på ny   
   eller förändrad verksamhet.
  o Vilken verksamhet företaget bedriver - vissa branscher är mer kon- 
   kursdrabbade än andra.
  o Avregistrering av F-skatt, moms eller arbetsgivaravgift kan indikera  
   att bolaget inte längre är verksamt.
  o Se upp om godkännandet för F-skatt återkallats, då detta innebär en  
   mycket stor betalrisk för kreditgivaren.
  o Vid anlitande av en enskild firma för att få ett arbete utfört - d.v.s. om  
   du är i en inköpsposition - är det viktigt att kontrollera att godkän- 
   nande för F-skatt finns. Annars är du skyldig att betala arbetsgivar-  
   avgift och dra preliminär A-skatt på ersättningen.
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  o Var försiktig med enskilda firmor som ombildas till aktiebolag, sär- 
   skilt om namnet bibehålls. Det rör sig då om en helt ny kund med nytt  
   organisationsnummer och nya kreditförutsättningar.

 Om omsättningsutvecklingen inte ökar i samma takt som inflationen har  
 företaget endera inte kunnat kompensera sig för den egna kostnadsut- 
 vecklingen med högre priser, eller tappat marknadsandelar (eller en  
 blandning av båda delarna). För enskilda firmor finns uppgift om beräk- 
 nad kalenderårsomsättning som baseras på gjorda skatteinbetalningar.

Företagsengagemang
 Om personen/innehavaren är eller tidigare varit engagerad i andra före- 
 tag som hamnat på obestånd, innebär detta en förhöjd konkursrisk även  
 för den egna verksamheten.

Inkomstuppgifter
 Vid bedömning av den enskilda firmans ekonomi finns följande uppgifter  
 att tillgå:
  o Omsättning i form av beräknad kalenderårsomsättning (se Allmänna  
   uppgifter). Är verksamheten nystartad saknas denna uppgift.
  o Innehavarens inkomstuppgifter.
  o Årsbokslut, om sådant upprättats. Om den årliga bruttoomsättningen  
   normalt understiger 20 basbelopp behöver innehavaren inte göra det- 
   ta. Notera också att du aktivt behöver begära in bokslutsuppgifter från  
   innehavaren, då dessa inte finns i kreditupplysningen. Har du tillgång  
   till bokslut, se Bokslut och nyckeltal under råd för aktiebolag. Om du  
   inte får tag i bokslut eller om uppgifterna är gamla, blir informationen  
   rörande betalningsförmåga (främst inkomster och betalningsanmärk- 
   ningar) än viktigare.

 Inkomstuppgifterna är efter betalningsanmärkningar (och bokslut, om du  
 får tillgång till det) den faktor som bör tillmätas störst vikt i kreditbedöm- 
 ningen av en enskild firma. Uppgifter redovisas för de två senaste åren.  
 Skilj på taxeringsår och inkomstår och notera när uppgifterna härrör  
 ifrån. Inkomstuppgifterna visar såväl personens ekonomiska ställning,  
 som eventuellt överskott eller underskott av aktiv näringsverksamhet.  
 Om årsbokslut inte finns att tillgå är sistnämnda uppgifter de som bäst  
 indikerar resultatnivån i verksamheten. Om personen driver flera verk- 
 samheter eller också är delägare i handels- eller kommanditbolag kan  
 dock resultatet vara ”uppblandat”. Vidare kan ett underskott kvittas mot  
 inkomst av tjänst de fem första verksamhetsåren, varvid det negativa  
 resultatet inte exponeras som underskott av näringsverksamhet.

 Är du väldigt osäker på företagets ekonomi så försök att få någon form av  
 säkerhet. Åtminstone i initialskedet och tills du fått en tydligare bild av  
 verksamheten.

 Följande bör kontrolleras när det gäller privatekonomin hos innehavaren  
 (läs mer under råd för privatpersoner):
  o Taxerad förvärvsinkomst anger det sammanlagda överskottet av tjänst  
   och näringsverksamhet - generellt följer lägre kreditrisk och större  
   betalningsförmåga med högre inkomster, och en stabil inkomstut- 
   veckling är att föredra. 
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  o Om innehavaren har en anställning som huvudsaklig inkomstkälla,  
   kan det innebära en stor ekonomisk och social påfrestning att bli  
   friställd. Även t.ex. inköp av en egen bostad eller flytt, förändring av  
   skuldsättningen, utökning av familjen eller en skilsmässa kan få nega- 
   tiv påverkan på innehavarens ekonomi.
  o Inkomst av kapital kan betyda att det finns kapitalreserver, medan un- 
   derskott av kapital visar att personen har lån och använder en del av  
   inkomsten till att betala ränta och/eller amortering.
  o Vid större krediter eller risker - kontrollera innehavarens skuldsätt- 
   ning, eftersom denna information saknas i kreditupplysningen (för  
   alla utom banker och kreditmarknadsbolag, se Kreditengagemang  
   nedan).

Koncernrelation
 Var uppmärksam på eventuella konkurser hos besläktade företag.

Övrig ekonomisk information
 Om uttaget av företagsinteckningar har ökat det senaste året indikerar  
 detta en ökad skuldsättning. Särskilt alarmerande kan detta vara om  
 innehavarens överskott av näringsverksamhet, och därmed verksamhe- 
 tens vinst, samtidigt minskar. Innehavarna till inteckningarna är priori- 
 terade vid utdelning i en eventuell konkurs och har också lättare att få  
 betalt i samband med en skuldsanering. Räcker innehavarens tillgångar  
 till att först betala de som redan har säkerhet för sina fordringar och där- 
 efter till dig?

 Ju fler/större fordringar i andras konkurser företaget har, desto större är  
 risken att företaget självt också får betalningsproblem. Jämför beloppet  
 för oprioriterade konkursfordringar med beräknad kalenderårsomsätt- 
 ning (eller resultatet om du har tillgång till det). En konkursfordran blir  
 oftast en konkursförlust - räcker innehavarens medel för att täcka denna  
 förlust?

 Ett fastighetsinnehav stärker oftast personens och därmed företaget kre- 
 ditvärdighet. Kontrollera ägarandel, och om uppgiften är central för bevilj- 
 ning av krediten även om fastighetsinteckningar är uttagna (kräver sär- 
 skilt avtal med Lantmäteriet, som tillhandahåller informationen själva  
 och via kreditupplysningsföretagen).

 Ett fastighetsinnehav är också ett tecken på att det finns utmätningsbara  
 tillgångar i innehavarens ägo.

Kreditengagemang
 För de banker och kreditmarknadsbolag som själva bidrar med sådan infor- 
	 mation	tillhandahåller	UC	i	företagsupplysningen	på	en	enskild	firma	infor- 
 mation om innehavarens beviljade och utnyttjade blanco- och borgenskre- 
 diter, avbetalnings- och kontokrediter, samt lån avseende fastigheter och  
 bostadsrätter. Informationen ger en god bild över personens skuldsättning.  
 Har du tillgång till dessa uppgifter, kontakta UC avseende dess användning  
 och tolkning.
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Betalningsanmärkningar
 Betalningsanmärkningar (inklusive skuldsaldo) är sammantaget den  
 starkaste och viktigaste varningssignalen vid kreditgivning till enskild  
 firma, särskilt om de beror på betalningsoförmåga. Anmärkningarnas art  
 (typ/slag), storlek, färskhet, frekvens samt vilka fordringsägarna är avgör  
 hur allvarlig situationen är. Enstaka betalningsanmärkningar kan ha en  
 ”naturlig” förklaring, särskilt om det är ett mindre belopp och den ekono- 
 miska situationen ser starkt ut i övrigt. Utslag, domar, återtagning av  
 avbetalningsgods, restförda skatter och utmätningar (och givetvis kon-  
 kursansökan och konkurs, som dock är ovanliga för fysiska personer) är  
 allvarliga anmärkningar och i normala kreditaffärer grund för avslag.  
 Enskilda firmor där innehavaren har näringsförbud ska inte ges kredit  
 och om denne är föremål för skuldsanering får du inte lämna kredit.  
 Under en pågående företagsrekonstruktion ska du inhämta rekonstruktö- 
 rens samtycke för din kredit.

 För banker och kreditmarknadsbolag som själva bidrar med sådan informa- 
	 tion	tillhandahåller	UC	i	företagsupplysningen	på	en	enskild	firma	informa- 
 tion om innehavaren har misskötta krediter samt missbrukade bankkonton  
 och kontokrediter. Detta är ofta tidiga varningssignaler på bristande betal- 
 ningsförmåga, innan ärendet går till Kronofogden. Har du tillgång till dessa  
 uppgifter, kontakta UC avseende dess användning och tolkning.

 Analyser visar att sannolikheten för att en fysisk person som redan har  
 en betalningsanmärkning ska få ytterligare en inom ett år är mycket stor.

 Även ansökningar om betalningsföreläggande är ofta en tidig signal på  
 betalningsproblem. En ansökan kan dock även bero på t.ex. en tvist mel- 
 lan leverantör och kund beroende på brister i leveranskvalitet eller  
 leveransdröjsmål. Det förekommer också rena okynnesansökningar.  
 Skyddsaspekten är det största skälet till att ansökningar som avser en  
 fysisk person inte får registreras hos kreditupplysningsföretagen. Infor- 
 mationen finns således inte i en kreditupplysning om en enskild firma,  
 men väl hos Kronofogden där kontroll via personnumret kan göras.

 Om tid finns, försök alltid ta reda på den bakomliggande orsaken till en  
 betalningsanmärkning och väg in det in den samlade kreditbedömningen  
 innan beslut fattas.

 Kontrollera alltid aktuellt skuldsaldo hos Kronofogden, detta visar oftast  
 om skulden bakom en betalningsanmärkning är betald i efterhand. Histo- 
 riskt skuldsaldo visas för de senaste 24 månaderna för att underlätta upp- 
 följning av skuldbeloppens utveckling.

 Om du har kunden sedan tidigare, glöm inte bort din egen historik över  
 dennes betalningsmönster som framgår av kundreskontran. Här kan ofta  
 kundens betalningsvilja gå att utläsa. 
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Senaste frågor
 Antalet frågor indikerar hur kreditaktiv verksamhetsinnehavaren är och  
 har visat sig ha en stark påverkan på kreditrisken. Ju högre kreditakti- 
 vitet, desto större risk för kommande betalningsproblem. En kreditaffär  
 bör dock aldrig avslås enbart på grund av många frågor, däremot bör dessa  
 analyseras noga. I dagsläget är kreditkontroller mycket vanliga och sker  
 vid olika typer av affärstransaktioner. Att ha ett tiotal frågor registrerade  
 på sig det senaste året är inget ovanligt. Titta på vilken typ av frågestäl- 
 lare som kontrollerat personen (framgår i upplysningen om du själv läm- 
 nar ut ditt företagsnamn som frågeställare för andra), samt om frekven- 
 sen frågor ökat snabbt.

 En plötslig och stor uppgång i frågefrekvens skulle också kunna indikera  
 att innehavaren är utsatt för bedrägeriförsök.
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Huvudkontor Kontakt  Firma
UC AB Växel: 08-670 90 00 E-post: sales@uc.se Org.nr. 556137-5113
Årstaängsvägen 21 B Fax: 08-670 90 20 Webb: uc.se 
117 88 Stockholm   
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