
 

 

Anvisningar  
  

Blankett Di45 – Direktinvestering lån och utdelningar  

Rapporten omfattar  

Fordringar och skulder inom direktinvesteringsförhållande:  

- Svenska företags finansiella fordringar och skulder gentemot utländsk ägarkoncern. Utländsk 

ägarkoncern innebär utländska ägare (direkta och indirekta) inklusive utländsk 

koncernmoder. Även finansiella fordringar och skulder som svenska filialer har gentemot sin 

utländska ägarkoncern, och som svenska företag har gentemot sina utländska filialer, 

omfattas av denna blankett. 

- Svenska företags finansiella fordringar och skulder gentemot utländska dotterföretag (direkt 

och indirekt ägda).  

- Svenska företags finansiella fordringar och skulder gentemot utländska systerföretag. Med 

utländska systerföretag avses företag i utlandet som hör till samma koncern som svenska 

företag men där den gemensamma yttersta koncernmodern äger de utländska företagen 

genom en annan ägarkedja.  

  

Utdelningar  

- Utdelningar till utländsk ägare (från svenskt företag)  

- Utdelningar till svensk ägare (från företag i utlandet)  

- Vi strävar inom direktinvesteringsenkäterna efter att så långt det är möjligt behandla filialer på 

samma sätt som vanliga företag, och därför ska även transaktioner som motsvarar 

utdelningar till och från filialer tas med här.  

- Anteciperade utdelningar skall även redovisas som kortfristig eller långfristig skuld/fordran.  

- Belopp avseende utdelningar ska rapporteras i SEK. Utdelningsbelopp i utländsk valuta 

omräknas till svenska kronor enligt valutakurs vid transaktionstillfället.  

  

Fordringar och skulder omfattar  
- Lån och repor 

- Obligationer och förlagslån 

- Kontotillgodohavanden och depositioner  

- Fordringar/skulder i samband med leasing 

- Ställningsvärden baseras på nominella värden och redovisas inklusive upplupna räntor  

- Ränteintäkt/räntekostnad avser räntor som intäkts-/kostnadsförts för rapportmånaden  

- Nedskrivningar avser lån som under perioden är bokade som befarade eller konstaterade 

förluster  

- Återföring av nedskrivning avser återföringar av lån som tidigare bokats som befarade eller 

konstaterade förluster  

  

Landfördelning  
Uppgifterna landfördelas på motpartens hemland.  

  

Denomineringsvaluta  
Belopp avseende lån anges i respektive denomineringsvaluta, tusental.  

  

Löptid  
Kortfristiga lån har en ursprunglig löptid på upp till och med ett år. Långfristiga 

lån har en ursprunglig löptid som är längre än ett år.  

  

Rapporten omfattar inte  
- Kund- och leverantörskrediter  

- Finansiella derivat  

 

 

  



 

 

Definition  
Ett direktinvesteringsförhållande existerar när någon, vanligtvis ett företag, direkt eller indirekt 

kontrollerar 10 procent eller mer av rösterna i ett företag eller kommersiell fastighet belägen i ett annat 

land. Även relationen mellan en utländsk filial och dess svenska ägare utgör ett 

direktinvesteringsförhållande. Alla finansiella transaktioner som sker mellan dessa företag och filialer 

är vad som benämns som direktinvesteringar. Transaktioner inom direktinvesteringar innefattar 

nyetablering, nyförvärv, fusion samt följdinvestering.  

  

Utländsk motpart  
Avser juridisk-/fysisk person, myndighet, filial samt internationella organisationer registrerade i 
utlandet. Utländskt företags filial i Sverige betraktas som svenskt företag medan svenskt företags filial 
i utlandet betraktas som utländskt företag.  

  

Rapporteringsskyldighet  
Uppgiftslämnarplikt föreligger med stöd av 6 kap. 9 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank och 

RBFS 2002:4. Uppgifter skall lämnas senast den 15 i efterföljande månad.  

 

Sekretess  
Lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) och kommer endast att användas för statistiska ändamål.  


