Företagens utländska handelskrediter
Kvartal 2004
NV1008

A. Allmänna uppgifter
A.1 Ämnesområde
Näringsverksamhet.
A.2 Statistikområde
Näringslivets struktur.
A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik
Ja.
A.4 Beställare
Myndighet/organisation:
Statistiska Centralbyrån, SCB
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Kontaktperson: Annika Rosengren, ES/FM
Telefon: 08-506 944 84
Telefax: 08-506 949 43
e-post: annika.rosengren@scb.se
A.5 Producent
Myndighet/organisation:
Statistiska Centralbyrån, SCB
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Kontaktperson: Annika Rosengren, ES/FM
Telefon: 08-506 944 84
Telefax: 08-506 949 43
e-post: annika.rosengren@scb.se
A.6 Uppgiftsskyldighet
Uppgiftslämnarplikt föreligger enligt SCB-FS 2002:26.
A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter
I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100).

A.8 Gallringsföreskrifter

A.9 EU-reglering

ESA 95, European System of Accounts 1995 styr Finansräkenskaperna och
påverkar därmed även denna undersökning (HKU).
A.10 Syfte och historik
Föregångaren till denna undersökning är Företagens utländska tillgångar och
skulder (FUTS) som upphörde fr.o.m. 1997.
Statistiken syftar till att ge kvartalsvisa skattningar av de icke-finansiella
företagens handelskrediter mot utlandet. Företagens utländska tillgångar och
skulder (FUTS) har genomförts sedan 1971, då som en cut-off undersökning
med de c:a 500 företag som hade den största summan av utländska tillgångar
och skulder.
1983 gjordes undersökningen om till en urvalsundersökning med en
urvalsstorlek på 1 000 företag och en cut-off gräns på 40 tkr. Från och med 1997
ingår endast utländska handelskrediter i undersökningen, urvalsstorleken är
minskad till 500 företag och cut-off gränsen är på 2 milj kr. Utländska tillgångar
och skulder ingår sedan 1997 i undersökningen BAST - Balansstatistik för ickefinansiella företag.
A.11 Statistikanvändning
Statistiken utgör underlag vid sammanställning av årliga och kvartalsvisa
finansräkenskaper. Uppgifterna om handelskrediter används av Riksbanken vid
sammanställningen av betalningsbalansen. Huvudanvändare är SCBs finans- och
nationalräkenskaper, Riksbanken, Konjunkturinstitutet och
Finansdepartementet.
A.12 Uppläggning och genomförande
Vid urvalsdragningen används som urvalsram föregående års HKU samt
importör/exportörregistret som baseras på vad företag har rapporterat till
Utrikeshandelsstatistiken. I urvalsramen ingår företag med handelskrediter på
minst 2 milj kr (cut-off gräns). Totalt består populationen för 2004 av 7 706
företag varav 500 företag har valts ut. Urvalet är stratifierat. Företag med
utländska handelskrediter på mer än 400 milj kr är totalundersökta (147
stycken). Nytt urval dras i början av varje kalenderår. From urvalet för 2004 har
vi börjat använda oss av SAMU-systemet för att dra urval. Endast aktiva företag
väljs ut.
Uppgifterna samlas in via enkäter som går ut kvartalsvis till företagen. En nyhet
from kvartal 1 2004 är att vi nu, förutom postenkäter, även erbjuder företagen att
skicka in blanketterna elektroniskt via Internet genom att använda FMRsystemet som används för Finansmarknadsstatistiken. Detta system är ett
generellt system som även ska kunna användas av andra undersökningar.
A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar
Vi ska under hösten 2004 se över och förmodligen höja cut-off gränsen. Vi har
haft samma cut-off gräns sedan 1997 så det är hög tid att se över den.

B. Kvalitetsdeklaration
0 Inledning

1 Innehåll
1.1 Statistiska målstorheter
Summa totala ställningsvärden för variablerna i avsnitt 1.1.2 vid kvartalsslut
samt summa totala omvärderingar och transaktioner för variablerna i avsnitt
1.1.2 under kvartalet för sektorn icke-finansiella företag.
1.1.1 Objekt och population
I populationen ingår icke-finansiella företag (juridiska enheter) som tillhör
sektor 110 (icke-finansiella företag) och 120 (statliga affärsverk) med summa
utländska handelskrediter på minst 2 milj kr. Stiftelser ingår inte i populationen
(juridisk form 71 familjestiftelser och 72 övriga stiftelser och fonder). Som
urvalsram används föregående års HKU-population och
Importör/exportörregistret, som baseras på vad företag har rapporterat till
Utrikeshandelsstatistiken. Uppgifterna som samlas in ska avse det företag som
valts ut och inte eventuell koncern. Företagen ska vara aktiva.
1.1.2 Variabler
Utländska kundfordringar (motparten har utländsk adress) uppdelat på:
- Fordringar mot koncernföretag (kundfordringar)
- Fordringar mot övriga företag (kundfordringar)
Utländska leverantörsskulder (motparten har utländsk adress) uppdelat på:
- Skulder till koncernföretag (leverantörsskulder)
- Skulder till övriga företag (leverantörsskulder)
Ställningsvärden (bokfört värde) per den sista i kvartalet efterfrågas samt
kursdifferenser och omvärderingar under kvartalet.
1.1.3 Statistiska mått
Skattning av totaler för ställningsvärde samt omvärderingar och transaktioner för
sektorn icke-finansiella företag.
1.1.4 Redovisningsgrupper
Resultat redovisas för den totala sektorn icke-finansiella företag.
1.1.5 Referenstider
Statistikuppgifterna avser utländska handelskrediter per 31 mars, 30 juni, 30
september och 31 december samt omvärderingar och transaktioner som skett
under respektive kvartal.
1.2 Fullständighet
2 Tillförlitlighet
2.1 Tillförlitlighet totalt
Numeriska data om den totala tillförlitligheten saknas. De största källorna till
osäkerhet bedöms vara mätning och bearbetning. För mätning är resultatet
beroende på hur pass bra och korrekta uppgifter företagen kan lämna. Vissa
företag har stora problem med att lämna kursdifferenser eftersom så många olika
valutor är inblandade. För bearbetning är resultatet beroende av att
dataregistreringen sker felfritt både hos SCB och hos företagen.

2.2 Osäkerhetskällor
2.2.1 Urval
Urvalet är ett stratifierat urval med OSU (Obundet Slumpmässigt Urval) inom
stratan. Stratifieringen baseras på summa utländska handelskrediter. Cut-off
gräns för populationen är utländska handelskrediter på 2 milj kr. Företag med
minst 400 milj kr i utländska handelskrediter är totalundersökta (147 stycken).
Antal undersökta företag 2004 är 500.
De individuella observationerna vägs med sin urvalsvikt (inverterade
urvalssannolikheten) ihop till en totalskattning.
2.2.2 Ramtäckning
Nuvarande urvalsram består av föregående års HKU och importör/exportör
registret, som baseras på vad företag har rapporterat till
Utrikeshandelsstatistiken. Tidigare har uppgifter från HKU-undersökningen för
kvartal 3 använts men pga uppsnabbning av produktionsprocessen fanns denna
gång kvartal 4 2003 klart vid urvalsdragningen.
Övertäckning identifieras i undersökningen och åsätts värde noll.
Undertäckningen är okänd och justeras inte för i statistiken. Detta resulterar i en
underskattning i statistiken som främst berör ställningsvärdena och som ökar
under kalenderåret. Denna kan dock antas vara liten i förhållande till andra
osäkerhetskällor.
2.2.3 Mätning
Uppgifterna samlas in via en enkät som går ut till utvalda företag. Företagen ska
fylla i ställningsvärde för efterfrågat kvartal i bokfört värde för utländska
kundfordringar och leverantörsskulder. Om ställningsvärdet som lämnats
föregående kvartal är reviderat ska företagen ändra på det förtryckta värdet på
blanketten. Företagen ska också ange kursdifferenser och omvärderingar under
kvartalet. Transaktioner blir resterande belopp när hänsyn tagits till förändring i
ställningsvärde samt kursdifferens och omvärdering. Mätsvårigheter kan
förekomma när företagen inte kan ange kursdifferenser pga att de har
handelskrediter i många olika valutor e dyl.
2.2.4 Svarsbortfall
Svarsbortfall avseende antal företag är lågt. För 2003 låg det mellan 5 – 8% (ca
4-7% för 2002). Svarsbortfallet är högst under första kvartalet (6,2% 04kv1).
Övriga kvartal ligger bortfallet lite lägre. Bland de totalundersökta företagen är
bortfallet mycket litet, mellan 1 - 2 företag av de totalt 147 företag som är
totalundersökta. Bortfall imputeras i första hand baserat på tidigare lämnat värde
och i andra hand baserat på variabelns värde i förhållande till storleksmåttet.
Osäkerheten beroende på bortfall antas dock vara liten i förhållande till andra
osäkerhetskällor.
2.2.5 Bearbetning
Inkomna uppgifter granskas och återkontakt tas vid behov med
uppgiftslämnaren. Uppgifterna dataregistreras av personal på programmet from
99kv4. Vi bedömer att vi har bättre kontroll över uppgifterna genom att själva
dataregistrera dem. Fel kan dock uppstå genom felaktig dataregistrering som inte
upptäcks av datasystemet. From 2004 rapporterar en del uppgiftslämnare

elektroniskt. Här får vi lita på att uppgiftslämnarna rapporterar rätt värden.
Maskinella kontroller finns i den elektroniska blanketten och sedan granskas
blanketten även hos SCB på samma sätt som övriga blanketter.
2.2.6 Modellantaganden
Inga direkta modellantaganden görs i statistiken. Underförstått antas dock den
icke-undersökta delen av populationen att ha värde noll i handelskrediter.
2.3 Redovisning av osäkerhetsmått
Inga osäkerhetsmått redovisas.
3 Aktualitet
3.1 Frekvens
De kvartalsvisa statistikuppgifterna avser utländska kundfordringar och
utländska leverantörsskulder per 31 mars, 30 juni, 30 september och 31
december samt omvärderingar och transaktioner under respektive kvartal.
Uppgifterna ska lämnas senast 25 dagar efter aktuellt kvartals slut. Blanketterna
ska vara företagen tillhanda senast den 1:a i varje kvartal.
3.2 Framställningstid
Framställningstiden är ca 12 veckor. Finansräkenskaperna har krav från EU på
att vara klara inom 90 dagar efter kvartalets slut. Detta har lett till att denna
undersökning också har snabbats upp.
3.3 Punktlighet
Produktionen anpassas efter Finansräkenskapernas (FiR) produktion. Deadline
för inläggning av siffror i FiR brukar hållas. Undantag kan förekomma, t ex
under semestertider då uppgiftsinsamlandet kan dra ut på tiden beroende på
semester vid de uppgiftslämnande företagen.
4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1 Jämförbarhet över tiden
År 1983 lades undersökningen om från cut-off undersökning till
urvalsundersökning uppräknat till totalnivå. En större omläggning gjordes också
1997 då variabelinnehåll, urvalsdesign och skattningsförfarande reviderades.
När det gäller utländska handelskrediter är de i princip jämförbara bakåt i tiden.
Målpopulationen har ändrats något (försumbart, cut-off gränsen har höjts från 40
tkr till 2 milj kr).
4.2 Jämförbarhet mellan grupper
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik
5 Tillgänglighet och förståelighet
5.1 Spridningsformer
Resultatet från undersökningen publiceras i Sveriges statistiska databaser, SSD,
under rubriken Företagens utländska handelskrediter under Näringsverksamhet,
Näringslivets struktur. Databasen nås från SCB:s hemsida, www.scb.se,
Sveriges statistiska databaser.

Siffror över de icke-finansiella företagens handelskrediter finns också på
Internet på SCB:s hemsida www.scb.se under Statistik efter ämne,
Finansmarknad, Finansräkenskaper.
5.2 Presentation
5.3 Dokumentation
En dokumentation som beskriver översynen av HKU finns daterad december
1997. Dokumentation om statistiken finns också under Sveriges statistiska
databaser, Dokumentation av observationsregister, Näringsverksamhet
(Metadok).
5.4 Tillgång till primärmaterial
Specialbearbetningar på det insamlade materialet kan beställas.
5.5 Upplysningstjänster
Övriga upplysningar lämnas av Linnea Sundin 08-506 949 69 och Aiki Parts 08506 945 19 på programmet för Finansmarknad på SCB.

