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Urvalsbegrepp  Förklaringar till urvalsbegrepp

Juridisk form Selektera på olika företagsformer.

Bransch - huvudnäring Verksamhetens inriktning enligt svensk standard för näringsgrensindelning (SNI). 
 Branschkoder enligt SNI 2007.

Bransch - huvud- och binäring Inkluderar verksamhet som inte är huvudnäring men ändå bedrivs av företaget.

Antal anställda Antal anställda av den juridiska personen.

Antal anställda - arbetsställe Antal anställda på ett specifikt arbetsställe.

Företagets ålder Baserat på år då företaget registrerades hos Bolagsverket.

Aktiekapital Aktiekapital är det aktuella totala nominella värdet av ett aktiebolags samtliga aktier.

Kreditvärdighet Baserat på UC:s kreditvärderingsmodell UC Risk.

Antal betalningsanmärkningar Innefattar konkurs, företagsrekonstruktion, skuldsanering, betalningsföreläggande,   
 utmätning, avhysning, restförd skatt eller avgift och tredskodom.

Antal ansökningar Ansökningar som har handlagts av kronofogdemyndigheten.

Summa betalningsanmärkningar Summan av betalningsanmärkningar angivet i SEK.

Summa ansökningar Summan av ansökningar som har handlagts av kronofogdemyndigheten angivet i SEK.

Antal oprioriterade konkursfordringar Antal fordringar som företaget har på andra företag som gått i konkurs, och där 
 säkerhet saknas för fordringsbeloppet.

Totala oprioriterade konkursfordringar Summa fordringar som företaget har på andra företag som gått i konkurs.

Koncernstatus/Filialer En koncern består av flera juridiskt självständiga företag relaterade till varandra 
 genom majoritetsägande > 50 %.

Antal dotterbolag Antal dotterbolag som ägs till mer än 50 % av företaget.

Antal filialer Antal adresser som företaget finns representerat på.

Antal fastigheter Antal fastigheter som ägs av företaget.

Fastigheternas taxeringsvärde Uppgifterna fastställs årsvis per den 1 januari av Skatteverket.

Summa företagsinteckningar Hos Bolagsverket uttagen inteckning i verksamheten. Inteckningen utnyttjas i regel 
 som säkerhet för kredit.

Kedjetillhörighet UC märker upp företag som ingår i viss verksamhetskedja, t.ex. ICA, Kooperationen, 
 Järnia och Stjärnurmakarna.

Beräknad kalenderårsomsättning Baserad på uppgifter i skattedeklarationen. Momspliktig och icke momspliktig   
 omsättning summeras till beräknad kalenderårsomsättning.

Län/Kommun/Postnummer Selektera på län, kommun och/eller postnummer.

Riktnummerområde Selektera på område i telefonkatalogen och/eller riktnummer.

Län/Kommun/Besökspostnummer Selektera på län, kommun och/eller besökspostnummer.  

A-Regioner Selektera på A-Regioner.

Nettoomsättningsintervall Intäkter för sålda varor och tjänster från primära aktiviteter inom ordinarie verksamhet.

Rörelseresultat Rörelseintäkter minus rörelsekostnader och avskrivningar.

Så här tolkar du UC Selekt
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Summa varulager Värderas enligt lägsta värdets princip.

Kundfordringar En fordran på kund för sålda varor eller tjänster.

Summa kassa bank Likvida medel är medel som är omedelbart tillgängliga för utbetalning

Summa eget kapital Eget kapital i ett företag är ägarnas kapitalinsats samt kvarhållna vinstmedel.

Leverantörsskulder Skuld för köpta varor eller tjänster.

Summa eget kapital och skulder Summan av alla poster på skuldsidan i balansräkningen.

Avkastning på eget kapital (100 x resultat efter finansnetto) dividerat med (0,78 x obeskattade reserver) + summa  
 eget kapital.

Avkastning på totalt kapital Avkastning på totalt kapital är det mest centrala lönsamhetsmåttet. Det visar kapitalets
 förräntning och bör överstiga 10 % i större företag. 100 x (rörelseresultat + finansiella  
 intäkter (+ jämförelsestörande poster om positiva)) dividerat med summa skulder + eget  
 kapital (balansomslutning).

Bruttomarginal Resultat före avskrivningar i procent av omsättningen, 100 x resultat före avskrivningar,
 dividerat med summa rörelseintäkter.

Rörelsemarginal 100 x rörelseresultatet dividerat med summa rörelseintäkter.

Nettomarginal 100 x resultat efter finansnetto dividerat med summa rörelseintäkter.

Cash Flow/Totala skulder Cash flow per totala skulder anger hur stor del av företagets skulder som täcks med   
 internt genererade medel. Trenden är fallande i ett företag som är på väg in i kris.

Omsättning/Anställd Summa rörelseintäkter dividerat med antalet anställda.

Kassalikviditet Kassalikviditet är ett mått på likviditeten, d.v.s. betalningsförmågan på kort sikt. 
 100 x (summa omsättningstillgångar - varulager) dividerat med summa kortfristiga   
 skulder.

Soliditet Soliditet betyder ekonomisk styrka på lång sikt. Soliditeten är ett mått på bolagets 
 förmåga att uthärda ekonomiska förluster. 100 x (0,78 x obeskattade reserver +  
 summa eget kapital) dividerat med summa skulder och eget kapital (balansomslutning).

Skuldsättningsgrad Kortfristiga skulder + långfristiga skulder + (0,22 x obeskattade reserver) 
 + avsättningar dividerat med (0,78 x obeskattade reserver) + summa eget kapital. 
 Måttet visar skuldernas förhållande till det egna kapitalet.

Revisionsberättelse Revisors sammanställning av verksamheten, under det gångna bokslutsåret.

Andel förbrukat aktiekapital Avser hur stor del av företagets aktiekapital (det totala nominella värdet av 
 aktiebolagets samtliga aktier) som förbrukats enligt inlämnat bokslut. När 50 %   
 förbrukats är företaget skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning för att få fortsätta  
 att existera. Annars inträder likvidationsplikt.

Nettoomsättning Intäkter för sålda varor och tjänster från primära aktiviteter inom ordinarie verksamhet.

Postnummerintervall Selektera på postnummerintervall.

Resultat efter finansnetto Resultatet efter finansiellt netto är resultatet efter avskrivningar och skillnaden mellan
 ränteintäkter och räntekostnader

Årets resultat Resultatet efter att rörelseresultatet korrigerats med finansiella intäkter/kostnader,
 bokslutsdispositioner och skatt.

Avskrivningar Fördelar utgifterna för anskaffning av anläggningstillgång på de perioder som  
 tillsammans utgör tillgångens beräknade användningstid. Avskrivning görs även på  
 hyresrätt, goodwill eller motsvarande tillgång.

Summa anläggningstillgångar Summan av materiella och finansiella anläggningstillgångar.

Summa finansiella intäkter Ränteintäkter

Summa finansiella kostnader Räntekostnader

Kortfristiga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder till kreditinstitut som förfaller till betalning inom ett år.

Summa kortfristiga skulder Kortfristiga skulder är skulder som ska betalas inom ett år, bl. a. leverantörsskulder.
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Summa omsättningstillgångar Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk. Till exempel varor i arbete och i lager,
 kontanter, banktillgodohavanden och kundfordringar.

Summa tillgångar Immateriella anläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar, finansiella
 anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Långfristiga skulder till kreditinstitut Lån till kreditinstitut som förfaller till betalning efter mer än ett år

Summa långfristiga skulder Långfristig skuld förfaller till betalning om mer än ett år.

Summa löner och ersättningar Information hämtas från senaste bokslutet.

Nettoomsättning Skriv in valfritt intervall.

Förklaringar till begrepp i företagsrapporten
 

Resultaträkning (tkr) Delavsnitt i ett bokslut.

Balansräkning (tkr) Balansräkning upprättas i samband med ett bokslut och visar ett företags ekonomiska
 ställning, d.v.s. företagets tillgångar respektive skulder och eget kapital vid ett speciellt  
 angivet tillfälle (bokslutsperiodens utgång).

Nyckeltal Är ett jämförelsetal avseende förhållanden i ett företag som är särskilt viktiga för att  
 bedöma dess ekonomiska ställning och möjliga utveckling på kort och längre sikt.  
 Vanligast är soliditet, konsolideringsgrad, kassalikviditet, avkastning på totalt kapital,   
 riskbuffert och cashflow i förhållande till totala skulder. För att kunna göra en jämförelse  
 med andra företag inom samma bransch visar UC även medianvärden för branschens  
 nyckeltal.

Noter mm i tkr Fotnot i bokslutet.

Riskbuffert Riskbuffert får man fram genom att dra den genomsnittliga skuldräntan ifrån  
 avkastningen på det totala kapitalet. Riskbufferten ska vara positiv, d.v.s. de pengar som  
 arbetar i företaget ska generera mer intäkter än kostnader.

Andel förbrukat AK Avser hur stor del av företagets aktiekapital (det totala nominella värdet av   
 aktiebolagets samtliga aktier) som förbrukats enligt inlämnat bokslut. När  
 50 % förbrukats är företaget skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning för att få  
 fortsätta att existera. Annars inträder likvidationsplikt.

Aktiekapital Aktiekapital är det aktuella totala nominella värdet av ett aktiebolags samtliga aktier.

Antal anställda Antal anställda anger hur många som är anställda av den juridiska personen. Är den 
 juridiska formen inte aktiebolag anges uppgiften inom en storleksklass.

Årets resultat Redovisat resultat som tillsammans med balanserade vinstmedel utgör det belopp 
 som bolagsstämman förfogar över och ska fatta beslut om.

Avkastning totalt kapital Centralt lönsamhetsmått och bör överstiga 10%. Avkastning på totalt kapital =  
 (Rörelseresultat + finansiella intäkter( + jämförelsestör. poster (om positivt )) * 100 /  
 (summa skulder + eget kapital (balansomslutning)).

Avkastn eget kap Avkastningen på eget kapital bör alltid vara större än bankinlåningsräntan plus en premie 
 för den risk verksamheten innebär. Avkastning på eget kapital = Resultat efter  
 finansnetto * 100 / ((0.78 x obeskattade reserver) + summa eget kap.) 

Avskrivningar Avskrivning görs för att fördela utgifterna för anskaffning av anläggningstillgång på 
 de perioder som tillsammans utgör tillgångens beräknade användningstid. Avskrivning  
 kan även göras på hyresrätt, goodwill eller motsvarande tillgång.

Bokslutsdisp Ett sätt att uppskjuta betalning av skatter på en del av företagets faktiska resultat 
 genom avsättning till obeskattade reserver (se detta). Möjligheter som finns är  
 avsättning till periodiseringsfond och skattemässiga avskrivningar utöver plan.  Här   
 redovisas även aktieägartillskott och koncernbidrag.

Bruttomarginal Bruttomarginalen visar hur stor täckningsgrad företaget har på varje försäljningskrona.
 Bruttomarginal = (Rörelseresultat+ avskrivningar) * 100 / summa rörelseintäkter.
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Genomsnittl skuldränta 100 x (finansiella kostnader (+ jämförelsestörande poster om negativa)) dividerat 
 med kortfristiga + långfristiga skulder + (0,3 x obeskattade reserver) + avskrivningar.

Cashflow/tot skuld Cash flow/Totala skulder anger hur stor del av företagets skulder som täcks med   
 överskott från rörelsen. Trenden är fallande i företag som är på väg in i kris. Cashflow/ 
 totalskuld  = (Resultat före bokslutsdispositioner - skatt + avskrivningar) * 100  /   
 (summa kortfristiga skulder + långfristiga skulder + avsättningar).

Kassalikviditet Kassalikviditeten visar betalningsförmåga på kort sikt. En tumregel är att den bör vara  
 cirka 100% Kassalikviditet = (Summa omsättningstillgångar - varulager) * 100 / summa  
 kortfristiga skulder.

Konsolideringsgrad Ur kreditsynpunkt är detta nyckeltal det mest relevanta eftersom måttet visar  
 företagets förmåga att klara förluster. Konsolideringsgrad = (Summa eget kapital +   
 obeskattade reserver) x 100 / (summa skulder + eget kapital (balansomslutning)).

Kundfordringar Kundfordringar är en fordran på kund för sålda varor eller tjänster.

Summa kassa bank Likvida medel är medel som är omedelbart tillgängliga för utbetalning

Leverantörsskulder Leverantörsskulder är en skuld för köpta varor eller tjänster.

Nettomarginal Nyckeltalet visar hur stor del av varje omsättningskrona som årets verksamhet ger i  
 vinst före skatt sedan alla normala kostnader täckts. Nettomarginal = Resultat efter   
 finansnetto * 100 / summa rörelseintäkter.

Nettoomsättning Intäkter för sålda varor och tjänster från primära aktiviteter inom ordinarie verksamhet.

Summa obesk reserver I aktiebolag främst genom bokslutsdisposition av avsatta/fonderade medel som inte 
 blir beskattade förrän de tas i anspråk.

Omsättn/anställd Summa rörelseintäkter dividerad med antalet anställda.

Res f  bokslutsdisp Resultat efter finansnetto med hänsyn tagen till extraordinära intäkter o/e kostnader.

Resultat efter finansnetto Resultatet efter finansiellt netto är resultatet efter avskrivningar och skillnaden mellan
 ränteintäkter och räntekostnader

Res f skatt Rörelseresultatet sedan hänsyn tagits till finansiella intäkter och kostnader samt
 bokslutsdispositioner.

Revisionsberättelse Revisors sammanställning av verksamheten, under det gångna bokslutsåret. 

Riskbuffert Riskbufferten ska vara positiv, dvs. de pengar som arbetar i företaget ska generera 
 mer intäkter än kostnader. Negativ riskbuffert flera år i följd innebär att bolaget riskerar  
 att hamna i skuldfällan. Riskbuffert = Avkastning totalt kapital - genomsnittlig skuldränta.

Rörelsemarginal Resultat efter avskrivningar * 100 / Summa rörelseintäkter

Rörelseresultat Resultat efter avskrivningar.

Skatt Skatt är summan av de skatter och avgifter som en skattskyldig ska betala enligt 
 inkomst- och förmögenhetstaxeringen.

Skuldsättningsgrad Skuldsättningsgrad visar skuldernas förhållande till det egna kapitalet. Skuldsättnigsgrad  
 = (Kortfristiga skulder + långfristiga skulder + (0.22 x obesk reserv) + avsättningar) / 
 ((0.78 x obeskattade reserver) + summa eget kapital).

Soliditet Soliditeten visar betalningsförmåga på lång sikt.  Soliditet = Summa eget kapital + 0,78 *
 obeskattade reserver * 100 /summa skulder och eget kapital.

Summa anläggningstillg Anläggningstillgångar är avsedda att användas under flera år i ett företag. Dessa indelas i  
 tre olika typer: Immateriella (goodwill, patent, etc), materiella (byggnader och mark)  
 och finansiella (aktier, obligationer och långfristiga fordringar).

Summa eget kap Eget kapital i ett företag är ägarnas kapitalinsats samt kvarhållna vinstmedel. 
 Det egna kapitalet i ett företag minskar genom att ägarna tar ut pengar ur företaget,  
 t.ex. genom utdelning, eller genom att företaget går med förlust.

Summa avsättningar Avsättningar är förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare  
 räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst, men   
 ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.



Summa eget kap och skulder Summan av alla poster på skuldsidan i balansräkningen.

Summa fin intäkter Intäkter av räntor, utdelning på aktier i andra företag etc.

Summa fin kostn Räntekostnader etc.

Kortfristiga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder till kreditinstitut som förfaller till betalning inom ett år.

Summa kortfr skulder Kortfristiga skulder är skulder som ska betalas inom ett år, bl.a. leverantörsskulder.

Summa kostn och avskr Summan av företagets rörelsekostnader och avskrivningar. Avskrivningar görs för att  
 fördela utgifterna för anskaffning av anläggningstillgångar på de perioder som  
 tillsammans utgör tillgångens användningstid. Avskrivning kan även göras på hyresrätt,  
 goodwill eller motsvarande tillgång.

Långfristiga skulder till kreditinstitut Lån till kreditinstitut som förfaller till betalning efter mer än ett år.

Summa långfr skulder Förfaller till betalning efter mer än ett år.

Summa löner o ersättn Personallöner och ersättningar utöver löner. 

Summa omsättningstillg Omsättningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk. Varor i arbete  
 och varor i lager är exempel på materiella omsättningstillgångar. Kontanter,  
 banktillgodohavanden och kundfordringar är exempel på finansiella  
 omsättningstillgångar.

Summa rörelseintäkter Nettoomsättning + övriga rörelseintäkter ( + jämförelsestörande poster om värdet är  
 positivt)

Summa tillg Immateriella anläggningstillgångar (hyresrätter, patent, licenser, goodwill) + materiella
 anläggningstillgångar (byggnader och mark, maskiner, inventarier) + finansiella   
 anläggningstillgångar (andelar i koncern- och intresseföretag och andra långfristiga   
 värdepappersinnehav, långfristiga fordringar) + omsättningstillgångar (varulager,  
 kortfristiga placeringar av värdepapper och andra likvida placeringar, kassa, bank).

Summa varulager Varulager är materiella tillgångar, som är avsedda för försäljning i den ordinarie  
 verksamheten, är under tillverkning för att bli färdiga varor eller ska användas i  
 produktionen av färdiga varor eller tjänster.

Kreditlimit Gäller vid kortfristig kreditgivning. Limiten har fastställts med hjälp av en formel 
 där bokslutsuppgifter och Riskklass har beaktats. Andra uppgifter kan givetvis ha  
 betydelse för storleken på den kredit som ni kan komma att bevilja.

Populärnamn Ett företagsnamn registreras vid myndighet, t ex Patent- och registreringsverket för
 aktiebolag. Detta är det juridiskt riktiga namnet. Verksamheten kan dock bedrivas under  
 annat namn som är mera beskrivande. En restaurang kan t ex juridiskt heta Anders  
 Anderssons matservering AB, men kallas för Anders krog. Det senare namnet,  
 populärnamnet, är det som vanligtvis är känt för allmänheten. Därför söker UC reda på  
 detta namn och lägger in det i UC Select för att man ska kunna hitta företag även om  
 man bara känner till populärnamnet.

Riskklass Klassificeringen bygger på UC Riskprognos (där 1 anger högsta risk och 5 lägsta risk).

Riskprognos Prognosen anger sannolikheten för att företaget kommer på obestånd inom 12 månader  
 och är beräknad utifrån en dataanalys.

Branschmedian Medianvärdet för {0} i bransch {1}.

Res e finnetto/anställd Resultat efter finansnetto dividerat med antalet anställda.

Balansräkning Balansräkning upprättas i samband med ett bokslut och visar ett företags ekonomiska
 ställning, d.v.s.företagets tillgångar respektive skulder och eget kapital vid ett speciellt  
 angivet tillfälle (bokslutsperiodens utgång).

Noter m.m. Fotnot i bokslutet.

Resultaträkning Delavsnitt i ett bokslut.

Resultaträkning (tkr) Delavsnitt i ett bokslut.

Undantag för revisorkrav Bolaget ska ha högst tre anställda. Omsättningen, alltså den toltala försäljningen, ska  
 ligga under tre miljoner. Balansomslutningen, alltså tillgångarna, ska ligga under 1,5 miljoner.
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7 Huvudkontor Lokalkontor  Kontakt Firma
UC Marknadsinformation AB UC AB - Göteborg UC AB - Malmö Telefon: 08-670 90 00 UC Marknadsinformation AB

117 88 Stockholm Kungsgatan 20  Rundelen 3 E-post: kundservice@uc.se Org.nr. 556948-5518

 411 19 Göteborg 211 36 Malmö Web: uc.se


