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Creditsafes företagsupplysning ger dig fullständig information om ett företags ekonomiska 
situation och risk. Informationen varierar beroende på vilken bolagsform du ska kontrollera 
(aktiebolag, enskild firma, handels- och kommanditbolag eller övriga bolagsformer).  
I denna användarguide kan du läsa mer om följande information:

  Ärenden hos Bolagsverket 
  Rating & limit  
  Betalningsanmärkningar 
  Skuldsaldo hos KFM 
  Skatter och avgifter 
  Styrelseinformation 

Företagsupplysning 

  Bokslutsuppgifter 
  Årsredovisning i PDF 
  Koncernstruktur 
  Fastighetsinnehav 
  Företagsinteckningar 
  Riskkontroll 

Sök fram företag via 1) Quick Search  
För att hitta rätt företag använder du enklast Quick Search i menyn till vänster. 
Du kan kombinera olika sökvärden och söka på den information du har tillgänglig.  
Exempelvis hela eller delar av ett företagsnamn eller organisationsnummer.  

Välj rätt företag i träfflistan
Träfflistan inkluderar sökträffar på alla bolagsformer samt värdefull information om företagets status 
- exempelvis inaktivt, avregistrerat eller konkurs. Utöver svenska företag, visas internationella företag som 
matchar din sökning längre ner på sidan. Genom att hålla muspekaren över ett företag ser du även tidigare 
företagsnamn.

 
Tips för bättre sökresultat!  
Klicka på  ”Mitt konto - Mina inställningar  
- Sök” så kan du välja hur träfflistan ska  
presenteras. Exempelvis kan du ställa in  
om du vid direktträff ska komma direkt  
in på Företagsupplysningen.

2) Avancerat Företagsök   
Vill du göra en mer specificerad sökning, använder  
du Avancerat Företagssök. Detta kan vara användbart 
om du skulle få fram för många träffar i ditt sökresultat 
eller om du vill söka på exempelvis adress.

  Förfrågningstrend 
  Förändringshistorik 
  Övrig företagsinformation 
  Medieinformation 
  Bevakning 
  Intern varningslista 
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Behöver du hjälp? Kontakta vår support på 031-725 50 50 eller support@creditsafe.se.

Rating & Limit 
Creditsafes rating beräknar sannolikheten för  
att företaget blir insolvent inom 12 månader.  
 
Ratingen är graderad från 1 till 100, uppdelat  
i 5 riskintervall. Ju högre rating, desto mindre  
sannolikhet att företaget går i konkurs. 

För aktiebolag presenteras även riskprognos %  
samt flera ratingkommentarer. Kommentarerna 
belyser de viktigaste områdena för nuvarande 
rating och ger en inblick i hur risk har kalkylerats. 
Färgen indikerar om det är positivt, neutralt eller 
negativt. Kom även ihåg att titta på ett företags 
historik och ratingtrend över tid. 

Limiten är ett riktvärde som beräknar det totala 
utestående kreditbelopp som ett företag kan ha 
utstående till alla leverantörer, under ett tillfälle.  

Gå vidare till en Företagsupplysning 
När du klickat på ett företag kommer du in till själva Företagsupplysningen. Det första du ser är en översikts-
sida som hjälper dig att snabbt få en summering av företaget. Börja gärna med att kontrollera grundläggande 
information, exempelvis identifieringsuppgifter, storlek på bolaget (omsättning och antal anställda) samt  
registreringsdatum. Är det ett nystartat eller äldre företag? Tänk på att det generellt är högre risk på nya företag.

Tips! Klickar du på detta frågetecken inne i företagsupplysningen får du mer information.  

Pågående ärenden hos Bolagsverket
Här hittar du ärenden som företaget själva har skickat in till Bolagsverket för önskemål om förändring.  
Dessa förändringar kan exempelvis vara ändring av firmanamn, ändring av medlemmar i styrelsen eller utträde 
för revisor. Många förändringar i styrelsen kan exempelvis tyda på brist på kontinuitet och att firmatecknare 
kan vara påväg att utträda. Det finns även ett diarienummer som du kan använda i kontakt med Bolagsverket.  

I menyn högst upp navigerar 
du mellan de olika delarna  
i företagsupplysningen. 

Exempel på ratingkommentarer:

  Vi har ännu inte mottagit företagets årsredovisning  
  Företaget har en allvarlig revisorskommentar 
  Företaget har betalningsanmärkningar 
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Betalningsanmärkningar och skuldsaldo
Här visas företagets samtliga betalningsanmärkningar och skuldsaldo hos Kronofogden. 
Det finns två typer av betalningsanmärkningar (a-mål och e-mål). För varje anmärkning visas information om  
datum, summa, borgenär samt kommentar. På skuldsaldo visas både aktuell skuld samt om det har funnits en 
historisk (betald) skuld. Informationen om skuldsaldo uppdateras från Kronofogden varje söndag.   

  Allmänna mål (skatter & avgifter till det offentliga)  
Detta är betalningskrav från den offentliga sektorn,  
alltså från stat, kommun, landsting  eller myndigheter.  
Exempelvis skatter, böter, offentliga avgifter eller CSN.
 

Ansökningar (ansökan om betalningsföreläggande) registreras när ett ärende om obetald skuld från en  
privat fordringägare inkommer till Kronofogden, alltså e-mål. Detta är första steget för att fastställa skulden,  
innan det blir en betalningsanmärkning. Om den som ska betala inte protesterar blir det sedan ett utslag.  
 
Det är endast e-mål som börjar med ansökan, a-mål resulterar i en betalningsanmärkning snabbare.  
Skulder till den offenliga sektorn anses allvarligare och påverkar ratingen i högre utsräckning. När det  
gäller e-mål är det en rekommendation att göra en bedömning av vilka företag som inte fått betalt.  
 
Under den här sektionen finns även uppgifter om utmätningsförsök, återtagningsmål och tredskodomar. 
 
Mer information finns att läsa i vårt dokument Summariska processen. Fråga oss gärna! 

Skatter och avgifter
Längre ner på översiktssidan kan du kontrollera om företaget är registrerad för F-skatt, moms och  
för arbetsgivaravgift. Du kan se datum som företaget registrerades (eller avregistrerades). Här finns även  
information om beslutade arbetsgivaravgifter där du ser vilket belopp företaget ska betala varje månad.  
Detta betyder inte att beloppet är betalt, utan endast beslutad avgift enligt den arbetsgivardeklaration  
som skickats in till Skatteverket den månaden.  

  Enskilda mål (skulder till privata fordringsägare)  
Detta är betalningskrav från den privata sektorn.  
Exempelvis hyra, leverantörsskulder, kontokorts- 
skulder eller varor på kredit.   
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Behöver du hjälp? Kontakta vår support på 031-725 50 50 eller support@creditsafe.se.

Styrelseinformation
Här presenteras information om personerna som företräder bolaget, alltså företagets styrelse.  
Du kan se komplett styrelse- och styrelsehistorik, övriga befattningshavare (exempelvis extern VD) samt  
vilka andra företag som styrelsemedlemmarna har kopplingar till. Var uppmärksam på många förändringar  
i styrelsen samt hur länge personerna har suttit i styrelsen - finns en kontinuitet? Under styrelse hittar du  
också information om vilka personer som kan teckna firman samt eventuell revisor.

Tips! Genom bolagsengagemang kan du upptäcka om personen har kopplingar till andra konkursade företag.

 

 

Företrädarkontrollen hjälper dig att analysera personerna 
som har en direkt påverkan på företaget. Genom att klicka på 
knappen kontrolleras om det finns någon negativ ekonomisk 
information på någon av företagets styrelsemedlemmar.   

Bokslut och årsredovising
På varje företag visas bokslutsuppgifter upp till fem år bakåt med komplett resultat- och balansräkning,  
nyckeltal samt noter. Tips! Du kan konvertera ut att alla bokslutsposter till excel genom att klicka på ”Export”.

Årsredovisningarna hämtas från Bolagsverket och det är alltid de fem senaste åren som visas i orginal  
(inscannad PDF). Om det finns delårsredovisningar visas även dessa här. 

Bokslutssiffror stansar Creditsafe och det tar ca tio arbetsdagar från att årsredovisningen är godkänd  
hos Bolagsverket till att siffrorna visas i kreditupplysingen. Siffrorna kontrollräknas mot varandra och  
hittas eventuella felaktigheter så tas ratingen bort och vi lägger till en kommentar om brister i bokslut.

Kommentaren till bokslut kommer både från revisorn eller att vi upptäckt fel och motstridiga uppgifter.  
Att bokslut ej har tillstrykts eller att det tillstrykts med kommentarer kan vara negativt. 

 
Vad visas under respektive flik?

  Resultaträkning redovisar företagets kompletta resultaträkning med grafer som representerar  
nettoomsättningen, rörelseresultatet och årets resultat

  Balansräkningen innehåller företagets ekonomiska information uppdelat på tillgångar och skulder. 
  Nyckeltalen ger en snabb överblick och kan även presenteras visuellt i grafer för en tydligare jämförelse.  

För information om hur ett specifikt nyckeltal är uträknat går det att hålla muspekaren över nyckeltalet.
  Noter ger information om företagets inteckningar, styrelsearvoden samt beviljad checkkredit.

Verklig huvudman ger dig mer information 
om personerna som ytterst äger ett företag 
Observera att detta är en separat tjänst  
med tillgång till Bolagsverkets register.
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Koncernstruktur
I koncernträdet visas samtliga företag som ingår i samma koncern. Är det ett större bolag kan du behöva  
expandera trädet för att se alla företag, klicka då på ”se fullständig koncernstruktur”. För samtliga företag  
i koncernen presenteras även information om land, rating, limit, omsättning samt senaste bokslutsår. 

Linkages: Genom att vi kopplat ihop våra företagsdatabaser, kan Creditsafe identifiera och presentera “dolda“  företag 
som är direkt eller indirekt kopplade till ett annat företag – men som inte syns i den traditionella koncernstrukturen. 
 
Utöver koncenträdet finns också en översikt över koncerns bokslut. Det vill säga resultaträkning,  
balansräkning samt bland annat tantiem och arvode till styrelse för koncernen. Våra koncernbokslut  
baseras på information som skickats till oss från Bolagsverket. 

Bra att veta är att ratingen påverkas inte av moderbolaget eller koncernen, utan varje företag bedöms enskilt. 
 
 
Fastighetsdata
Här visas information om ett företags fastighetsägande med samtliga fastighetstyper. Du hittar bland  
annat fastighetsbeteckning, taxerat värde, fastighetsinteckningar och ägande. Informationen uppdateras  
dagligen från Lantmäteriets fastighetsregister och vi hämtar taxering från Skatteverket (1 gång/år).
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Behöver du hjälp? Kontakta vår support på 031-725 50 50 eller support@creditsafe.se.

Företagsinteckningar
Här granskar du företagsinteckningsregistret och får information om samtliga inteckningar i företaget. 
En företagsinteckning är en inteckning i ett företags tillgångar, som skapats för att företagare ska kunna  
använda sin rörelseegendom som kreditsäkerhet. Nya inteckningar tyder på att nya säkerheter har tagits ut.   
Ett företag kan endast inteckna egendom som ingår i näringsverksamheten. En inteckning kan exempelvis 
bestå av inventarier, varulager eller kundfordringar. Informationen som tillhandahålls är belopp, datum,  
inteckningsnummer samt summa inomläge för varje inteckning. Informationen kommer från Bolagsverket.

 

Utökade riskverktyg
Riskkontroll och Förfrågningstrend 
ingår i det vi kallar för ”utökade risk-
verktyg”. Detta hjälper dig att snabbt 
upptäcka förändringar på ett företag 
som tyder på ökad risk för bedrägeri. 
 
Bedragare ligger ofta steget före och  
vet hur de ska lura systemet. Därför  
ska detta ses som ett kompletterande 
verktyg till ratingen, som belyser viktiga 
delar att kontrollera vad gäller ökad risk 
för bedrägeri. Kom ihåg att alltid göra  
en helhetsbedömning av företaget. 

Informationen visas under fliken 
”Utökade riskverktyg”.  

Riskkontrollen ger dig en signal på olika kännetecken som kan kopplas samman med bedrägeri.  
Rött svar är hög risk, gult svar är neutralt och grönt svar är låg risk. Dessa sju parametrar uppmärksammar  
dig på viktiga förändringar som nyligen inträffat inom företaget. Om flera parametrar visar rött samtidigt  
är det en ökad risk för bedrägeri och en djupare undersökning av företaget är att rekommendera. 

Förfrågningstrend visar antalet kreditförfrågningar senaste 7 dagarna, 30 dagarna och 12 månaderna. 
Ovanligt många förfrågningar under en kortare tidsperiod kan vara tecken på att företaget börjat handla mer 
än tidigare (förändrat köpbeteende). Har företaget fått många förfrågningar från inkassoföretag, kredit- 
institut eller branscher utan naturlig koppling till den egna verksamheten kan det vara en varningssignal. 
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Förändringshistorik
Under förändringshistorik visas tidigare händelser i företaget och vilket datum ändringen inträffade.  
Här redovisas bland annat om styrelsens är ändrad, tidigare namn, när nytt bokslut inkom, registrering/ 
avregistrering för skatt samt om aktiekapitalet är ändrat. Samtliga händelser är daterade. Under delen  
”Statushistorik” visas förändringar avseende status samt ev. konkursförvaltare med namn och adress.

Tips! Ratingförändringar har ofta ett samband med förändringar som visas på denna sida. 

Övrig företagsinformation
Här visas exempelvis samtliga arbetsställen inklusive adress och anställda på respektive kontor,  
miljö- och kvalitetscertifikat, om företaget har serveringstillstånd, fordonsinnehav (inklusive antal,  
hur många fordon som är ägda/leasade), registrerade parallell och bifirmor samt om det finns  
registrerat särskilt företagsnamn. 

Mediainformation
Under mediainformation kan du söka fram riskord som är kopplade till företaget. Informationen  
ärinte direkt kopplat till en företagsupplysning, men ger kompletterande information för att göra en  
bättre bedömning. Du kan söka artiklar om företag i över 2500 nyhetskällor.
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Behöver du hjälp? Kontakta vår support på 031-725 50 50 eller support@creditsafe.se.

Glöm inte att använda dessa verktyg... 

    Bevakning
 
Lägg till företag på bevakning och få automatiska notifieringar direkt via e-post. Exempelvis om företaget 
får försämrad rating, ändrar adress, får nya betalningsanmärkningar eller registrerar ett nytt bokslut så får du 
snabbt en notifiering. Du bestämmer själv vilka förändringar du vill bevaka och mottagaradresser.

Bevakning är ett viktigt komplement till kreditupplysning. Istället för att alltid behöva hämta en ny kredit-
upplysning, så bevakar du företaget och blir meddelad när ny information registreras. 
Addera företag till bevakning genom att klicka på ”Kreditbevakning” högst upp i upplysningen. 

Tips! Kom ihåg att även bevaka ditt eget företag, för att snabbt kunna upptäcka ev. bedrägeriförsök. 
 

   Intern Varningslista
 
Skapa en egen intern varningslista och lägga till oseriösa företag som du inte vill göra affärer med.  
Listan är endast för dig och dina kollegor, och kan inte ses av någon annan. Exempelvis kan du addera  
oseriösa företag, bluffbolag, företag som tidigare inte betalat dig eller företag som misskött sina åtaganden. 

När ett företag läggs till på din interna varningslista markeras det företaget med en primär varning (endast  
synligt för dig). Då bedrägeriföretag ofta sätter i system att handla genom flera bolag finns även en sekundär 
varning som automatiskt dyker upp på alla besläktade företag. Dvs. om personerna bakom företaget har 
kopplingar till andra bolag, fångas detta upp och du får en varningssignal även när du söker fram dessa bolag.  

  Primär varning: Företag du lagt till på din varningslista. 
  Sekundär varning: Besläktade företag, det vill säga styrelsemedlemmarnas engagemang i andra företag.

 
 
Addera företag till varningslista genom att klicka på ”Varningslista” högst upp i upplysningen.  
Det går även att importera företag via excel. 

 

Bevaka utländska företag? Vår internationella bevakning har täckning i över 30 länder!
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  Startsida. Klicka på denna ikon för att komma tillbaka till startsidan.

  Min profil. Klicka på denna ikon för att komma direkt till din profil.

  Välj språk. Med dessa ikoner kan du välja mellan Svenska eller Engelska.

  Lägg till för bevakning. Klicka på ikonen för att lägga till företaget för bevakning. 

 Företaget bevakas. Visar att valt företag redan ligger på din bevakning.

  Visa standardprofil. Samt standardinställningarna på sidan.

  Excel. Konverterar över resultat- och balansräkningen till Excel.

  Skriv ut upplysningen

  Spara upplysningen till PDF

  Skicka upplysningen via e-post

  Bolagsengagemang. Klicka för att se personens nuvarande och tidigare bolagsengagemang.

  Skapa diagram. Diagram skapas automatiskt en graf på de valda parametrarna.

 Hjälp. Klicka på ikonen för att läsa mer. 

Ikoner i vår Företagsupplysning


