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UC Riskklass ger en snabb överblick över kreditrisken och klassificerar företagen mellan 1 och 
5 där 5 innebär lägsta risk. Riskklasserna grundar sig på UC Riskprognos. I vissa fall får inte 
företaget en Riskprognos och en Riskklass mellan 1 – 5 utan istället en Riskklass i form av en 
bokstav. Det kan bero på att företaget redan är på obestånd, inte är aktivt eller av annan 
anledning inte kan bedömas.

Obestånd kan definieras på olika sätt. UC:s definition är 
vald för att på bästa sätt matcha den information som vi 
har tillgänglig med de situationer som innebär att ditt 
företag troligen inte får betalt eller att motparten på an-
nat sätt inte kan fullfölja sina åtaganden. Bokstavsrisk-
klasserna K, U och O betraktas som obestånd.

Den vanligaste formen av obestånd är när företaget går 
i konkurs. I UC:s obeståndsbegrepp ingår också utmät-
ning, företagsrekonstruktion mm. Exakt vad som ingår för olika bolagsformer kan du läsa mer om 
nedan.

UC Risk Företag 
UC Riskklass och Bokstavsriskklasser
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 Handels- och kommanditbolag

Konkurs

Utmätning

Uppgift om ackord, betalningsinställelse eller företagsrekonstruktion �nns registrerat på
företaget. Eller så bedöms minst hälften av dess obegränsade delägare vara på obestånd.

Företaget är vare sig registrerat för moms, F-skatt eller arbetsgivaravgift. Såvida inte
enbart momsbefriad verksamhet bedrivs, tyder detta på att företaget är inaktivt.

Överfört hela eller delar av verksamheten

Avregistrerat
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 Aktiebolag

Konkurs

Utmätning

Ackord, betalningsinställelse, företagsrekonstruktion

Inga uppgifter �nns registrerade hos UC som tyder på att verksamheten bedrivs aktivt

Överfört hela eller delar av verksamheten

Avregistrerat

Likvidation

Fusion

Nummerbolag (Lagerbolag)

Kommission
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 Enskild näringsverksamhet

Konkurs

Utmätning

Ackord, betalningsinställelse, företagsrekonstruktion, utmätning, skuldsanering,
näringsförbud

Verksamheten är inte registrerad för F-skatt och det �nns inga andra uppgifter som tyder på att
verskamheten bedrivs i tillräcklig omfattning för att en riskprognostisering ska vara möjlig.
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Riskprognos i %

< 0,03 – 0,24

0,25 – 0,74

0,75 – 3,04

3,05 – 8,04

8,05 – > 99

mycket låg risk

låg risk

normal risk

hög risk

mycket hög risk
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Score
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Risk 
Forecast

< 0,03 – 0,24

0,25 – 0,74

0,75 – 3,04

3,05 – 8,04

8,05 – > 99

very low risk

low risk

normal risk

high risk

very high risk

UC Riskklass ger en snabb överblick över kreditrisken och klassificerar företagen mellan 1 och 5
där 5 innebär lägsta risk. Riskklasserna grundar sig på UC Riskprognos. I vissa fall får inte företaget
en Riskprognos och en Riskklass mellan 1 – 5
utan istället en Riskklass i form av en bokstav. Det
kan bero på att företaget redan är på obestånd, inte
är aktivt eller av annan anledning inte kan
bedömas.

Obestånd kan definieras på olika sätt. UC:s
definition är vald för att på bästa sätt matcha den
information som vi har tillgänglig med de situationer
som innebär att ditt företag troligen inte får
betalt eller att motparten på annat sätt inte kan fullfölja sina åtaganden. Bokstavsriskklasserna K, U
och O betraktas som obestånd.

Den vanligaste formen av obestånd är när företaget går i konkurs. I UC:s obeståndsbegrepp
ingår också utmätning, företagsrekonstruktion mm. Exakt vad som ingår för olika bolagsformer kan
du läsa mer om nedan.
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 Handels- och kommanditbolag

Konkurs

Utmätning

Uppgift om ackord, betalningsinställelse eller företagsrekonstruktion finns registrerat på
företaget. Eller så bedöms minst hälften av dess obegränsade delägare vara på obestånd.

Företaget är vare sig registrerat för moms, F-skatt eller arbetsgivaravgift. Såvida inte
enbart momsbefriad verksamhet bedrivs, tyder detta på att företaget är inaktivt.

Överfört hela eller delar av verksamheten

Avregistrerat
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Konkurs

Utmätning

Ackord, betalningsinställelse, företagsrekonstruktion

Inga uppgifter finns registrerade hos UC som tyder på att verksamheten bedrivs aktivt

Överfört hela eller delar av verksamheten

Avregistrerat

Likvidation

Fusion

Nummerbolag (Lagerbolag)

Kommission
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 Enskild näringsverksamhet

Konkurs

Utmätning

Ackord, betalningsinställelse, företagsrekonstruktion, utmätning, skuldsanering,
näringsförbud

Verksamheten är inte registrerad för F-skatt och det finns inga andra uppgifter som tyder på att
verskamheten bedrivs i tillräcklig omfattning för att en riskprognostisering ska vara möjlig.
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