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Mer detaljerad information om UC Risk på baksidan av inh/~et

UC:s riskintyg har" sammanställts från källor som bedömts tillförlitliga.
UC kan dock varken garantera källornas tillförlitlighet eller intygets fullständighet eller riktighet. UC påtar sig ej något ansvar för direkt

eller indirekt förlust eller skada, av vad slag det vara må, som grundar sig på användandet av detta intyg.



UC Riskprognos och UC Riskklass
UC Risk Förerag bedömer företags överlevnadsförmåga och har tagits fram med hjälp av den om-
fattande information som finns i ues register. UC har lång erfarenhet av att utveckla kredit-
bedömningsverkryg och den starisriska metod som UC Risk bygger på är standard i många andra
länder. Metoden lämpar sig väl för den rikliga tillgång på information som finris i Sverige. UC Risk
beräknas för svenska aktiebolag, handels- och kommandirbolag samt enskilda näringsverksamheter.

UC Riskprognos anger med stor exakthet risken för att ett företag förlorar sin betalningsförmåga
inom ett år. Eftersom UC Riskprognos redovisas i procent kan en valfri avslagsgräns sättas obero-
ende av Riskklassen om så önskas. På så sätt
kan en maximallönsamhet uppnås vid kredit-
bedömning eller andra beslur där överlevnads-
och betalningsförmåga är viktigt.

UC Riskklass klassificerar företagen på en
skala från l till 5, där 5 innebär lägsta risk.
UC Riskklass ger en snabb överblick över ett
företags överlevnadsförmåga. UC Riskklass
bygger på UC Riskprognos enligt tabellen.

Vilken information ingår i UC:s Riskmodeller och hur värderas den?
ues Riskklasser och Riskprognoser bestäms enbart utifrån den information som finns i ues data-
bas. Vi har tagit fram de variabler som bäst kunnat särskilja företag som korruner på obestånd från
företag som kornmer att överleva. Hur informationen om det enslcilda företaget värderas beror på
företagets företagsform, storlek och ålder med mera. Aktiebolag, bandels- och kommandirbolag
samt enskilda näringsidkare bedöms efter olika variabler. När bokslut firms är det en viktig källa,
men även information om betalningsanmärlmingar, styrelsen och allt annat som finns i UC:s data-
bas ingår i modellerna.

Varför ändras företagets Riskklass?
Företagens kreditvärdighet varierar över tiden. ues Riskprognoser. och därmed även UC:s Risk-
klasser, uppdateras därför dagligen med den information som har mest värde vid bedömningen av
ett företags aktuella överlevnadsförmåga. Om t.ex. en betalningsanmärkning registreras på ett före-
tag kan företagets Riskprognos kornrna att ändras och eventuellt ocksåRiskklassen. Nya uppgifter
hos UC medför ofta, men inte alltid att Riskprognosen och Riskklassen ändras. Ändringar kan också
ske utan att det har hänt något med det aktuella företaget och kan då bero på att en uppgift åldrats,
t.ex. att en anmärkning blivit äldre och därmed mindre alarmerande.

Riskklass ej bestämd - varken positivt eller negativt
ues Riskklassificeringssystem är statistiskt och därmed objektivt framtaget. I de undantagsfall där
informationen kring företagen är alltför motstridig har UC valt att inte presentera någon Risk-
prognos och Riskklass. Detta bör varken tolkas som negativt eller positivt vid kreditvärdering.

I de flesta fallen anges i våra kreditupplysningar den främsta orsaken till att Riskprognosen och
Riskklassen salmas. I den detaljerade upplysningen i kapitlet Kreditomdöme kan duläsa vad anled-
ningen är. Då Riskklass inte redovisas kan likvärdig expertbedömning, UC Objektiv, beställas. Ring
UC på telefon 08-670 90 90 för mer information.

Varför ska man använda UC:s Riskmodell?
Med UC Risk kan du säga ja till fler lönsamma affäre,:, effektivisera dina administrativa rutiner samt
skapa tIygga och långsiktiga relationer med dina kunder. Det finns flera naturliga användningsom-
råden för UC Risk i beslursprocessen. Redan när du väljer potentiella kunder ger Riskklassen dig en
fingervisning om hur stark överlevnadsförmåga kunderna har. Vid bedömningen kan UC Risk an-
vändas för att effektivisera processen, antingen genom att helt stå för bedömningen eller som väg-
ledning. Följer du sedan befintliga kunders riskurveckling rar du en förvarning när en kundrelation
behöver ses över. Därmed behåller du kentrollen över riskerna i kundstocken.

--
Riskklass Riskprognos i %

5 mycket låg risk < 0,03 - 0,24

4 låg risk 0,25 - 0,74
------

3 normal risk 0,75 - 3,04
_._-~---------

2 hög risk 3,05 - 8,04
..--------

I mycket hög risk 8,05 - > 99

Vill du veta mer om UC Risk så kontakta UC på telefon 08-670 90 00 eller gå in på www.uc.se
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