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INLEDNING 

De uppgifter som Ni lämnar ska avse det företag som angivits på blanketten. 

Uppgifterna ska endast avse det enskilda företaget och inte eventuell koncern 

om inget annat är överenskommet med Statistiska centralbyrån. Om 

osäkerhet råder, se organisationsnumret som finns angivet ovanför adressen 

på blanketten. 

 

 

ALLMÄN INFORMATION 

 
Namn- och adressuppgifter 

Om de förtryckta namn- och adressuppgifterna är felaktiga är vi tacksamma 

om Ni ändrar dem. 

 

Om företaget upphört 

Om företaget upphört noterar Ni detta i rutan för ”Anmärkningar” i blanketten 

och sänder in till SCB. 

 

Uppgifter avseende föregående kvartal 

Tidigare lämnade uppgifter är förtryckta i blanketten. Upptäcker Ni något fel 

eller att någon uppgift saknas ber vi Er rätta respektive komplettera. Ingick 

företaget inte i undersökningen föregående kvartal ber vi Er att fylla i 

uppgifter för ingående ställningsvärde. Statistiken för utländska 

handelskrediter syftar till att ge kvartalsvisa skattningar av de icke-finansiella 

företagens handelskrediter mot utlandet och förändringar av dessa under 

kvartalet. Det är därför nödvändigt att vi erhåller uppgifter om såväl det 

ingående som det utgående ställningsvärdet för kvartalet. 

 

Hemsida 

På vår hemsida för uppgiftslämnare, www.scb.se/HKU, hittar du 

undersökningen i form av Excelblankett. 

 

 

 

 

 

http://www.scb.se/HKU
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EFTERFRÅGADE UPPGIFTER 
 

I blanketten ska ställningsvärden och kursdifferenser/omvärderingar under 

kvartalet anges. 

Ställningsvärden 

Med ställningsvärde avses det nominella värdet av utländska kundfordringar 

och leverantörsskulder vid kvartalets slut, det vill säga ofta det bokförda 

värdet före eventuella av- och nedskrivningar (alltså det belopp som 

avtalsenligt ska betalas när förbindelsen slutregleras). Fordringar och skulder 

denominerade i utländsk valuta ska omräknas till svenska kronor med 

balansdagens kurs, med balansdag avses den sista dagen i 

rapporteringskvartalet. Växelkursförändringar påverkar alltså 

ställningsvärdena. Växelkursen som används kan vara köp-, sälj- eller 

mittkurs och kan hämtas från Riksbankens hemsida eller från annan 

källa.Det viktiga är inte vilken kurs som används utan att samma används vid 

varje rapporteringstillfälle. 

Fordringar och skulder får inte kvittas mot varandra utan skall 

redovisas brutto! 
 

Factoring  

Kundfordringar som sålts är inte längre företagets egendom och ska därför 

inte tas upp i ställningsvärdet. En eventuell fordran på kreditinstitutet ska 

inte rubriceras som kundfordran. 

Kundfordringar som företaget har belånat är företagets egendom och ska 

redovisas som kundfordringar och därmed ingå i rapporteringen. 

 

Kursdifferenser och omvärderingar 

För att kunna beräkna hur stor del av förändringen under ett kvartal som 

beror på kursdifferenser och omvärderingar behöver vi också uppgifter om 

storleken på dessa, det vill säga hur stor del av skillnaderna i 

ställningsvärden som hänför sig till ändrade valutakurser och andra 

värdeförändringar. 

I de fall kursdifferenser och omvärderingar saknas måste vi göra skattningar, 

vilket innebär att statistikens osäkerhet ökar. Därför vill vi att Ni gör en så 

god egen uppskattning som möjligt av beloppen i de fall Ni inte har tillgång 

till faktiska värden. Vet Ni till exempel att det inte förekommit några 

kursdifferenser och omvärderingar under kvartalet eller att de varit av 

blygsam omfattning bör Ni ange det med en nolla. 

Om det inte är möjligt att fördela kursdifferenser och omvärderingar på 

respektive post är vi tacksamma om Ni kan dela upp dem mellan fordringar 

och skulder eller ange en klumpsumma för samtliga variabler. Markera i 

kryssrutan om det angivna värdet ska fördelas på fler än en variabel. 

OBS! Glöm ej att ange minustecken på eventuella negativa kursdifferenser 

och omvärderingar!
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INFORMATION OM VARIABLERNA 

Utländska kundfordringar 

Med utländska kundfordringar avses kundfordringar där motparten har 

utländsk adress, det vill säga där motparten har sitt säte i annat land än 

Sverige. Kundfordringar kan exempelvis vara kundväxlar, belånade 

fordringar, kontraktsfordringar eller förskott till leverantörer. 

Här redovisas också företagets eventuella kundfordringar med mera mot 

utländska koncernföretag, det vill säga moder-, dotter- och systerföretag 

med flera. 

Kundfordringarna ska delas upp i fordringar med löptid upp till ett år och 

fordringar med löptid längre än ett år. 

Krediterade belopp ska inte ingå med negativt värde. De ska istället 

rapporteras med positivt tecken på motsvarande rad på skuldsidan. 

 
 

Utländska leverantörsskulder 

Med utländska leverantörsskulder avses leverantörsskulder där motparten 

har utländsk adress, det vill säga har sitt säte i annat land än Sverige. 

Leverantörsskulder kan exempelvis vara leverantörsväxlar eller 

kundförskott.  

Här redovisas också företagets eventuella leverantörsskulder med mera mot 

utländska koncernföretag, det vill säga moder-, dotter- och systerföretag 

med flera. 

Leverantörsskulderna ska delas upp i skulder med löptid upp till ett år och 

skulder med löptid längre än ett år. 


