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Grundkrav	  
	  
Auktorisation	  för	  Rostskyddsmålning	  har	  följande	  ekonomiska	  grundkrav	  för	  auktorisation	  av	  företag:	  
	  
Företag	  skall:	  

• Äga	  ekonomisk	  stabilitet.	  
• Ha	  uppfyllt	  myndighetskrav.	  

	  
Specificerade	  delkrav	  
	  
Som	  grund	  för	  bedömningen	  av	  företaget	  skall	  de	  två	  senaste	  årens	  årsredovisningar	  ligga.	  Dessa	  
skall	  sedan	  kompletteras	  med	  information	  från	  andra	  källor.	  Under	  respektive	  huvudrubrik	  skall	  
följande	  krav	  uppfyllas.	  
	  
Ekonomisk	  stabilitet	  
	  

• Företaget	  skall	  ha	  en	  redovisad	  soliditet	  i	  senaste	  bokslut	  om	  minst	  10	  procent.	  
	  

• Företaget	  bör	  ha	  varit	  verksamt	  i	  minst	  tre	  år.	  
	  

• Företag	  skall	  ge	  Auktorisation	  för	  Rostskyddsmålning	  	  tillstånd	  att	  kontakta	  företagets	  
bankförbindelse	  för	  att	  efterhöra	  bankens	  syn	  på	  aktuell	  kreditvärdighet.	  Som	  norm	  kan	  
gälla	  att	  banken	  kan	  acceptera	  en	  utökning	  av	  nuvarande	  kredit.	  

	  
• Om	  företaget	  får	  en	  riskklass-‐klassificering	  av	  UC	  AB	  på	  1	  eller	  2	  skall	  företaget	  ej	  

godkännas	  utan	  att	  företaget	  kan	  visa	  att	  denna	  klassificering	  är	  felaktig.	  (1	  anger	  högsta	  
risk	  och	  5	  lägsta	  risk).	  

	  
• Om	  den	  reviderade	  årsredovisningen	  vid	  analystillfället	  är	  äldre	  än	  sju	  månader	  skall	  

utvärderingen	  av	  företaget	  ske	  med	  en	  aktuell	  resultat-‐	  och	  balansräkning	  som	  grund.	  
	  

• Företaget	  bör	  inte	  ha	  några	  registrerade	  betalningsanmärkningar	  de	  senaste	  tre	  åren.	  
	  

• Företaget	  skall	  ha	  kollektivavtal	  och	  därmed	  skall	  samtliga	  tillhörande	  avgifter	  för	  
innevarande	  år	  vara	  reglerade	  i	  tid.	  

	  
Koncernredovisning	  
Speciell	  uppmärksamhet	  skall	  ägnas	  ansökande	  företag	  som	  ingår	  i	  någon	  form	  av	  koncernbildning.	  
Koncernårsredovisning	  skall	  ingå	  i	  analysen	  med	  samma	  krav	  ställda	  på	  den	  total	  koncernen	  som	  det	  
enskilda	  företaget.	  
	  
Uppföljning	  av	  företag	  
För	  att	  få	  en	  löpande	  uppföljning	  skall	  företagets	  årsredovisning	  insändas	  till	  sekreteriatet	  i	  god	  tid	  
före	  uppföljningsbesök.	  	  
	  
Auktoriserat	  företag	  som	  vid	  den	  granskning	  inte	  uppfyller	  de	  ekonomiska	  kraven	  och	  som	  inte	  inom	  
8	  månader	  genomför	  erforderliga	  förändringar	  förlorar	  sin	  auktorisation.	  



	   Auktorisation	  för	   2015-‐01-‐14	   	  
	   Rostskyddsmålning	  
	  
Bilaga	  C	  –	  Ekonomiska	  krav	  
	  

	  

	  
	  
Konkurser	  
Företag	  som	  redan	  är	  auktoriserade	  och	  som	  hos	  tingsrätten	  blivit	  registrerade	  för	  konkurs	  eller	  
offentlig	  ackord	  och	  därmed	  erhållit	  en	  offentlig	  konkursförvaltare	  skall	  i	  normalfallet	  mista	  sin	  
auktorisation.	  Definitiv	  inställning	  till	  ärendet	  tas	  dock	  först	  efter	  en	  genomgång	  med	  
konkursförvaltaren.	  	  
	  


