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Vid bedömning av ett handelsbolag är det för dig som kreditgivare svårare att 
få insyn i bolagets ekonomi jämfört med ett aktiebolag. Redovisningen är van-
ligen inte offentlig och då är det enda sättet att begära årsbokslut från delä-
garna. Vid en sammantagen kreditbedömning av ett handelsbolag är kontroll 
av delägarnas ekonomi lika viktig som analysen av själva bolaget, eftersom 
delägarna är solidariskt ansvariga för bolagets skulder och förpliktelser. En 
fördel gentemot aktiebolag är det personliga betalningsansvar som medföljer 
en delägare som är fysisk person, och som generellt innebär en lägre konkurs-
risk. Detta behöver dock inte innebära en lägre kreditrisk, många handels- 
bolag har stora betalningsproblem. Notera också att om en eller flera delägare 
utgörs av t.ex. aktiebolag, ”försvinner” det personliga betalningsansvaret i 
samma mån.

Vid större affärer eller kreditrisker bör du överväga att begära säkerhet. Det 
blir sällan någon utdelning till de oprioriterade fordringsägarna vid konkurs. 
Borgen från en solvent delägare är särskilt lämplig som säkerhet, eftersom 
denna kvarstår även om delägaren lämnar handelsbolaget före konkursen. 
Vid utebliven betalning, rikta krav och vidta åtgärder mot såväl handelsbola-
get som delägarna direkt.

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.

 Använd snabba negativa förändringar i Betalklass som en ”early warning”  
 i bedömningen.

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

Allmänna uppgifter
 Bolagets identitet sitter i organisationsnumret och inte i dess namn. Ett  
 namn kan ändras i princip obegränsat antal gånger - organisationsnumret  
 ändras aldrig. Säkerställ också att bolaget är aktivt i identifieringen.

 Kontrollera bolagets ålder. Mer än hälften av alla konkurser drabbar  
 företag som är tre år eller yngre. Registreringsår avser det år organisa- 
 tionsnumret togs ut. Verksamheten kan ha bedrivits i annat företag dess- 
 förinnan och är då äldre än själva bolaget. Omvänt kan namnbyte, byte av  
 SNI-kod, kraftig omsättningsförändring (beräknad kalenderårsom- 
 sättning) eller nya delägare vara tecken på ny eller förändrad verksam- 
 het, som då är yngre än bolaget. Se även specifika råd för bedömning av  
 nystartade företag.
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 Ett namnbyte kan indikera förändring av ägare och/eller verksamhet,  
 men kan också gälla att ägarna vill skydda ett inarbetat bolagsnamn inför  
 en förestående konkurs eller indikera att en skalbolagsaffär har skett.

 Kontrollera vilken verksamhet bolaget bedriver. Vissa branscher är mer  
 konkursdrabbade än andra.

 Avregistrering av F-skatt, moms eller arbetsgivaravgift kan indikera att  
 bolaget inte längre är verksamt.

 Se upp med bolag som fått sitt godkännande för F-skatt återkallat, då  
 detta innebär en mycket stor betalrisk för kreditgivaren.

 Var försiktig med handelsbolag som ombildas till aktiebolag, särskilt om  
 namnet bibehålls. Det rör sig då om en helt ny kund med nytt organisa- 
 tionsnummer och nya kreditförutsättningar.

 Om omsättningsutvecklingen inte ökar i samma takt som inflationen har  
 bolaget endera inte kunnat kompensera sig för den egna kostnadsutveck- 
 lingen med högre priser, eller tappat marknadsandelar (eller en blandning  
 av båda delarna). För handelsbolag finns uppgift om beräknad kalender-  
 årsomsättning som baseras på gjorda skatteinbetalningar.

 Ett serveringstillstånd som återkallats kan vara ödesdigert för en restau- 
 rang, på samma sätt som en upphörd tullkredit kan innebära problem för  
 ett bolag med omfattande importverksamhet. Ett indraget yrkestrafik- 
 tillstånd för ett åkeri är ytterligare ett exempel. 

Ledning och ägare
 Kontrollera att rätt person/-er företräder bolaget. Detta kan styrkas  
 genom ett färskt registreringsbevis. I registreringsbeviset, som är bola- 
 gets ”legitimation”, framgår bland annat korrekt namn (även alla namn- 
 ändringar), fysisk postadress, säte, delägare och eventuell revisor.

 Eftersom delägarna är solidariskt ansvariga för bolagets skulder och för- 
 pliktelser, är det vid bedömning av ett handelsbolag lika viktigt att kon- 
 trollera delägarnas ekonomi som själva bolaget. Om en eller flera delägare  
 i bolaget är fysisk person, följer för denne eller dessa ett personligt be- 
 talningsansvar. Detta innebär oftast en minskad kreditrisk. Är alla delä- 
 gare t.ex. aktiebolag är vare sig aktieägarna eller styrelseledamöterna i  
 dessa bolag i normalfallet ansvariga för mer än aktiekapitalet i aktiebo- 
 laget. Detta innebär att om handelsbolaget inte kan betala och du kräver  
 en delägare som är aktiebolag och som också visar sig vara insolvent,  
 löper du stor risk att inte få betalt (om du inte är prioriterad fordrings- 
 ägare genom t.ex. innehav av en säkerhet). Ta därför som regel alltid en  
 kreditupplysning även på delägarna.

 Då de allra flesta svenska bolag är små och/eller nystartade är bolags- 
 männens/delägarnas ekonomiska ställning och beteende en viktig faktor  
 vid kreditbedömningen. Har t.ex. dessa låg inkomst av näringsverksam- 
 het (se vidare under nästa punkt) tyder detta på att bolaget har låg lön- 
 samhet. Är delägarna/bolagsmännen över 60 år kan ett generationsskifte  
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 vara nära förestående. Var även uppmärksam på bolag vars delägare/bo- 
 lagsmän har betalningsanmärkningar, aktuellt skuldsaldo eller tidigare  
 varit engagerade i andra företag som hamnat på obestånd. Delägare som  
 är juridiska personer bedöms utifrån vilken företagsform de utgör.

 Då bokslutsuppgifter sällan finns tillgängliga för handelsbolag är det  
 genom att studera den eller de fysiska delägarnas inkomstuppgifter som  
 det går att få en bild av hur bolaget går. Specifikt är det inkomstposterna  
 Överskott (eller underskott) av aktiv näringsverksamhet hos delägarna som  
 kan ge en bild av handelsbolagets resultatnivå. Notera att detta resultat  
 inte innefattar lön till delägarna (som ofta arbetar aktivt i bolaget). Även  
 om ett aktiebolag är delägare kan handelsbolagets resultat gå att utreda,  
 då resultatandelar i handelsbolag ofta redovisas separat.

 Bevaka ägarsituationen, så att inte de solventa delägarna lämnar bolaget  
 eller delägarna blir färre än två. Vid utträde blir ansvarsfrågan ofta svår  
 att avgöra. Vidare kan många byten av delägare medföra bristande led- 
 ningskontinuitet och är därför en varningssignal. Affärer bör överhuvud- 
 taget inte göras med bolag som bara har en eller helt saknar delägare,  
 i sistnämnda fall saknas till och med firmatecknare.  

Koncernrelation
 Var uppmärksam på eventuella konkurser inom koncernen respektive hos  
 de besläktade företagen. Se även specifika råd för bedömning av kon- 
 cerner.

Bokslut och nyckeltal
 Är du väldigt osäker på bolagets ekonomi så försök att få någon form av  
 säkerhet. Åtminstone i initialskedet och tills du fått en tydligare bild av  
 bolaget.
 
 Omsättning finns i form av beräknad kalenderårsomsättning (se All- 
 männa uppgifter) och resultat kan ofta uppskattas via delägarnas ekono- 
 mi (se Ledning och ägare). Om aktiebolag utgör delägare går det få en upp- 
 fattning om handelsbolagets totala skuldsättning genom att studera aktie- 
 bolagets ansvarsförbindelser i årsredovisningen.

 Vid större krediter eller risker, sök alltid bokslutsinformation för själva  
 bolaget. Denna finns för större bolag och de med juridisk delägare i års- 
 redovisning hos Bolagsverket, men oftast behöver du efterfråga årsbok- 
 slut hos delägarna. 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 (betalnings- 
 anmärkningar och betalinformation), än viktigare.

Övrig ekonomisk information
 Om bolagets uttag av företagsinteckningar har ökat det senaste året  
 indikerar detta en ökad skuldsättning. Särskilt alarmerande kan detta  
 vara om delägarnas inkomst av näringsverksamhet, och därmed bolagets  
 vinst, samtidigt minskar. Innehavarna till inteckningarna är prioriterade  
 vid utdelning i en eventuell konkurs. Räcker bolagets tillgångar till att  
 först betala de som redan har säkerhet för sina fordringar och därefter till dig?
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 Ju fler/större fordringar i andras konkurser bolaget har, desto större är  
 risken att bolaget självt också får betalningsproblem. Jämför beloppet för  
 oprioriterade konkursfordringar med beräknad kalenderårsomsättning  
 (eller resultatet om du har tillgång till det). En konkursfordran blir oftast  
 en konkursförlust - räcker bolagets medel för att täcka denna förlust?

 Ett fastighetsinnehav stärker oftast bolagets kreditvärdighet. 

Betalningsanmärkningar
 Betalningsanmärkningar (inklusive skuldsaldo) är sammantaget den  
 viktigaste varningssignalen för kreditgivare, särskilt på små- och mellan- 
 stora bolag och särskilt om de beror på likvida problem. Anmärkningar- 
 nas art (typ/slag), storlek, färskhet, frekvens samt vilka fordringsägarna  
 är avgör hur allvarlig situationen är. Utslag, domar, utmätningar, restförda  
 skatter och konkursansökan (och givetvis konkurs) är allvarliga anmärk- 
 ningar och i normala kreditaffärer grund för avslag. Enstaka anmärkning- 
 ar kan ha en ”naturlig” förklaring särskilt om det är ett mindre belopp.

 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 leve- 
 ransdröjsmål. Det förekommer också rena okynnesansökningar.

 Om tid finns, försök alltid ta reda på den bakomliggande orsaken till en  
 betalningsanmärkning/ansökan och väg in det i den samlade kreditbe- 
 dömningen innan beslut fattas. 

 Kontrollera alltid aktuellt skuldsaldo hos Kronofogden, detta visar oftast  
 om skulden bakom en betalningsanmärkning är betald i efterhand.

 Snabba negativa förändringar i genomsnittlig Betaltid (eller Betalklass)  
 är en stark tidig varningssignal (early warning) i bedömningen. Dessutom  
 går det att med hjälp av betalinformationen effektivisera kravprocessen  
 genom att i förväg känna till vilka företag som har sena betalningsvanor.

 Glöm inte bort din egen historik över kundens betalningsmönster, som  
 framgår av kundreskontran.
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Huvudkontor Kontakt  Firma
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117 88 Stockholm   
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