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Register
Namn

Presentationstext

HKU

Företagens utländska handelskrediter

Beskrivning

Registertyp

De icke-finansiella företagens utländska kundfordringar och
leverantörsskulder vid respektive kvartals slut, uppgifter om
ställningsvärde och omvärderingar.

survey, urval

Version
Namn

Presentationstext

HKU

Företagens utländska handelskrediter

Beskrivning

Personregister

Slutligt observationsregister

De icke-finansiella företagens utländska kundfordringar och
leverantörsskulder vid respektive kvartals slut, uppgifter om
ställningsvärde och omvärderingar.

nej

ja

Namn

Första tid

Senaste tid

HKU2005

1997K1

2005K4

Presentationstext

Referenstid

Företagens utländska handelskrediter, 2005-12-31

Kvartal

Databas

Beskrivning

De icke-finansiella företagens utländska kundfordringar och leverantörsskulder vid respektive kvartals slut, uppgifter om ställningsvärde och
omvärderingar. Uppgifter för alla kvartal 2005.
Tillgänglighet

Databasen är endast tillgänglig för intern användning. Materialet är sekretesskyddat.

Tabell / flat fil
Presentationstext

Populationsuppgifter för i undersökningen ingående företag för aktuellt år
Objekttyp

Population

2
Företag

Icke-finansiella företag för år 2005. Total population 6023 st, urval 503 st. Cut-off
gräns 3 milj kr. Alla företag med utländska handelskrediter på mer än 400 milj kr
ingår (133 st) .

Beskrivning

Antal tabellrader / poster

Registret innehåller uppgifter om adresser, telefonnummer, kontaktpersoner och kommentarer mm.

3007

Variabler - Innehåll
Presentationstext
löpnummer

år
organisationsnummer
stratum

rotationsgrupp

företagsnamn
gatuadress

postnummer

postanstalt
referens

Beskrivning
Populationsuppgifter
som gäller årsvis.
Löpnummer är
identifikation för
företagen i urvalet.
Anger vilket år
uppgifterna gäller.
Företagen indelas i 9
olika stratum. Stratum
1-5 är
urvalsundersökta och
stratum 6-9 är
totalundersökta.
I urvalet får företagen
olika slumptal. Vid
varje urvalsdragning är
det en del företag som
roterar ut ur urvalet
och en del tillkommer.
Det finns 10 olika
grupper. 2 grupper
roterar varje år.
Namnet på företaget
Gatuadress om det
finns någon, annars
lämnas fältet tomt.
Företagets
postnummer eller
boxnummer.
Orten där företaget
finns.
Företagets
kontaktperson. Om
sådan inte finns,
förprintas
Ekonomiansvarig på
blanketten och blir då

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod
Löpnummer kan ha
mellan 2 och 5
positioner.

Referenstid

Summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
Lopnr

ej summerbar

Ar

ej summerbar
ej summerbar

Orgnr
Stratum2005

ej summerbar

Rgr

ej summerbar
ej summerbar

Foretagsuppgifter
Foretagsuppgifter

ej summerbar

Foretagsuppgifter

ej summerbar

Foretagsuppgifter

ej summerbar

Foretagsuppgifter

3
Presentationstext
telefonnummer

kommentar 1

kommentar 2

kommentar 3

kommentar 4

faxnummer

e-mail adress

referensperson 2

telefonnummer 2

internetrapportör

Beskrivning
Uppgiftskälla
också referens.
Företagets
telefonnummer. Om
det inte finns något
nummer, lämnas
posten tom.
Här finns möjlighet att
lägga in kommentarer.
Finns 4
kommentarsfält på
vardera 255 positioner.
Här finns möjlighet att
lägga in kommentarer.
Finns 4
kommentarsfält på
vardera 255 positioner.
Här finns möjlighet att
lägga in kommentarer.
Finns 4
kommentarsfält på
vardera 255 positioner.
Här finns möjlighet att
lägga in kommentarer.
Finns 4
kommentarsfält på
vardera 255 positioner.
Företagets faxnummer.
Om det inte finns
något nummer, lämnas
posten tom.
Företagets mail-adress.
Om det inte finns
någon, lämnas posten
tom.
Företagets andra
kontaktperson. Om
sådan inte finns lämnas
fältet tomt. Förprintas
inte på blanketten.
Telefonnummer till
företagets andra
kontaktperson. Om det
inte finns något
nummer, lämnas
posten tom.
Företaget rapporterar
in uppgifter via
Internet om det är

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

ej summerbar

Foretagsuppgifter

ej summerbar

Kommentar

ej summerbar

Kommentar

ej summerbar

Kommentar

ej summerbar

Kommentar

ej summerbar

Foretagsuppgifter

ej summerbar

Foretagsuppgifter

ej summerbar

Foretagsuppgifter

ej summerbar

Foretagsuppgifter

ej summerbar

Internet

4
Presentationstext

Beskrivning
kryss i rutan. Annars
kommer uppgifterna
via blankett.

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

Tabell / flat fil
Presentationstext

Statusuppgifter för i undersökningen ingående företag för aktuellt kvartal
Objekttyp

Population

Företag

Icke-finansiella företag för år 2005. Kvartalsvis undersökning. Total population för
2005 6023, urval 503 st. Cut-off gräns var minst 3 milj kr i handelskrediter. 133 st
totalundersökta.

Beskrivning

Antal tabellrader / poster

Här finns uppgifter som inkommen-datum, anstånd, outlier etc. Informationen lagras kvartalsvis under 11505
året.

Variabler - Innehåll
Presentationstext
löpnummer

kvartal

stratum

uppräkningsfaktor

outlier

inkommen

Beskrivning
Uppgiftskälla
Populationsuppgifter
som är
kvartalsspecifika.
Löpnummer är
identifikation för
företagen i urvalet.
Kvartal kan vara 1, 2,
3 eller 4. Kvartal kan
också vara 0. Här
ligger ingående balans
vid nytt år.
Det finns 9 stratum i
undersökningen.
Stratum 6-9 är
totalundersökta, övriga
urvalsundersökta.
För totalundersökta
stratum 6-9 är uppr
faktorn 1. För övriga är
värdet högre (N/n).
Blanketter som blir
outliers får outlier =1,
annars har de värdet 0.
När blanketterna
kommer in, prickas de

Definition/Mätmetod
Löpnummer kan vara
allt från 2 till 5 siffror.

Referenstid

Summerbar
summerbar

Enhet
antal

Namn på värdemängd
Lopnr

ej summerbar

Kv2005

ej summerbar

Stratum2005

ej summerbar

Uppr2005

ej summerbar

Outlier

ej summerbar

Inkommen

5
Presentationstext
inkommande datum

anstånd

blankett

kommentar från
Internetrapportör

Beskrivning
Uppgiftskälla
av.
Inkommen blankett får
automatiskt dagens
datum som
inkommande datum.
Går också att registrera
valfritt datum.
Företagen kan begära
anstånd och då läggs
mån/dag för den dag
de får anstånd till in.
Blankett ska skickas ut
igen (normalfallet)
eller ej.
Kommentar från
Internetrapportör.
Finns ingen
kommentar är fältet
blankt.

Definition/Mätmetod

Referenstid

Anledning till att
blankett ej ska skickas
ut kan vara t ex
konkurs.
För Internetrapportörer
kan max 255
positioner användas.

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

ej summerbar

Ink_Datum

ej summerbar

Anstand

ej summerbar

Blankett

ej summerbar

Kommentar

Tabell / flat fil
Presentationstext

Stratum
Objekttyp

Population

Företag

Storan (N) och lillan (n) för varje stratum. Stratumgränser i milj kr finns för varje
stratum.

Beskrivning

Antal tabellrader / poster

Antal företag som finns i varje stratum, stratum 1 - 5 är urvalsstratum (370 företag) och stratum 6 - 9
är totalundersökta (133 företag, alla undersöks).

167

Variabler - Innehåll
Presentationstext
stratum
kvartal

storan

Beskrivning
Storan och lillan för
stratum kvartal
Kvartal anges med
aktuellt år först och
sedan aktuellt kvartal,
tex 20044. Här menas
fjärde kvartalet år
2004.
Stora N är totala

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar
ej summerbar

Enhet

ej summerbar

summerbar

Namn på värdemängd
Stratum2005
Kv2005

antal

Storan2005

6
Presentationstext

lillan

Beskrivning
populationen för
respektive stratum
Lilla N är antalet
utvalda företag per
stratum

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

summerbar

antal

Lillan2005

Tabell / flat fil
Presentationstext

Blankettvärden för respektive företag och kvartal, variabelnivå
Objekttyp

Population

Företag

Värden uppdelat på kvartal. Uppgifter på företagsnivå uppdelat på variabler i
tusentals kronor.

Beskrivning

Antal tabellrader / poster

Blankettvärden för kvartal

14529

Variabler - Innehåll
Presentationstext
löpnummer

Beskrivning
Uppgiftskälla
Löpnummer är
identifikation för
företagen i urvalet.
kvartal
Kvartal anges med
aktuellt år först och
sedan aktuellt kvartal,
tex 20054. Här menas
fjärde kvartalet år
2005.
kundfordringar mot
kundfordringar mot
koncernföretag, utland, koncernföretag, utland,
ställning aktuellt
ställning aktuellt
kvartal
kvartal
kundfordringar mot
kundfordringar mot
koncernföretag, utland, koncernföretag, utland,
omvärdering under
omvärdering under
aktuellt kvartal
aktuellt kvartal
kundfordringar mot
kundfordringar mot
övriga företag, utland, övriga företag, utland,
ställning aktuellt
ställning aktuellt
kvartal
kvartal
kundfordringar mot
kundfordringar mot
övriga företag, utland, övriga företag, utland,
omvärdering under
omvärdering under
kvartal
kvartal
leverantörsskulder till leverantörsskulder till

Definition/Mätmetod
Löpnummer kan vara
allt från 2 till 5 siffror.

Referenstid

Summerbar
ej summerbar

Enhet

ej summerbar

Namn på värdemängd
Lopnr

Kv2005

summerbar

tusentals kronor

Varde

summerbar

tusentals kronor

Vardeneg

summerbar

tusentals kronor

Varde

summerbar

tusentals kronor

Vardeneg

summerbar

tusentals kronor

Varde

7
Presentationstext
koncernföretag, utland,
ställning aktuellt
kvartal
leverantörsskulder till
koncernföretag, utland,
omvärdering under
kvartalet
leverantörsskulder till
övriga företag, utland,
ställning aktuellt
kvartal
leverantörsskulder till
övriga företag, utland,
omvärdering under
kvartalet
manuell imputering

Beskrivning
Uppgiftskälla
koncernföretag, utland,
ställning aktuellt
kvartal
leverantörsskulder till
koncernföretag, utland,
omvärdering under
kvartalet
leverantörsskulder till
övriga företag, utland,
ställning aktuellt
kvartal
leverantörsskulder till
övriga företag, utland,
omvärdering under
kvartalet
manuell imputering av
värde

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

summerbar

tusentals kronor

Vardeneg

summerbar

tusentals kronor

Varde

summerbar

tusentals kronor

Vardeneg

ej summerbar

Manimp

Värdemängder
Namn

Beskrivning

Anstand

Månad och dag registreras (MMDD), t ex 0830.

Namn

Beskrivning

Ar

Aktuellt år för undersökningen (som dokumentationen avser), (ÅÅÅÅ).

Namn

Beskrivning

Blankett

Blankett ska skickas ut eller ej.

Kod
0
1
2

Benämning
OK att skicka ut
Företaget har utgått, ej skicka ut
Ej skicka ut, konkurs odyl

Namn

Beskrivning

Foretagsuppgifter

Namn, adress, telefonnummer etc för företaget i klartext.

Namn

Beskrivning

Ink_Datum

Datum för när blanketten kommit in. Giltiga år är undersökningsåret samt nästa år (kvartal 4 samlas in under nästkommande
år), (ÅÅÅÅMMDD). Infördes kv 3 1999 i systemet.

Namn

Beskrivning

8
Inkommen

När blanketterna kommer in, prickas de av. Inkommenkod 2 & 3 infördes under 2003. Dessa två koder används bara i
undantagsfall.

Kod
0
1
2
3

Benämning
Ej inkommen
Inkommen
Inkommen men räknas som bortfall. Ingen påminnelse
Blankett & påminnelse skickas inte ut. Räknas som bortfall

Namn

Beskrivning

Internet

Företaget lämnar in uppgifter via Internet om det står ett kryss i rutan. Om rutan är blank, kommer uppgifter via blankett.

Kod
0
X

Benämning
Blankett
Internet

Namn

Beskrivning

Kommentar

Kommentarfält. Totalt finns 4 fält med vardera 255 positioner. Klartext. För kommentar via Internetrapportör finns dock bara
ett fält om 255 positioner.

Namn

Beskrivning

Kv2005

Kvartal. Består av aktuellt år + kvartalssiffra (0-4 giltigt). (Exempel: 20054 är fjärde kvartalet 2005. 20050 är ingående
balansvärde från år 20044.)

Namn

Beskrivning

Lillan2005

Lillan består av urvalet för respektive stratum. Kod=stratum, Benämning=antal företag per stratum.

Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Benämning
74
74
74
74
74
68
40
16
9

Namn

Beskrivning

Lopnr

Löpnummer är ID för företaget. Antal tecken är allt från 2 positioner till max 5 positioner.

Namn

Beskrivning

Manimp

Manuell imputering av värden aktuellt kvartal. Värdekod 1 visar att värdet är imputerat och värdet ska inte förtryckas på
blanketten. För värdekod 2 för förtrycks värdet på blanketten.

Kod

Benämning

9
0
1
2

Nej
Ja, och ej förtrycka värdet på blankett
Ja, och förtrycka värdet på blankett

Namn

Beskrivning

Orgnr

Företaget organisationsnummer, 12-siffrigt nummer som kommer från Företagsregistret på SCB. Alla orgnr:s första siffror är
16. Sedan börjar de flesta orgnr på 556...

Namn

Beskrivning

Outlier

Outlier eller ej. Ej outlier är normalfallet.

Kod
0
1

Benämning
Ej outlier
Outlier

Namn

Beskrivning

Rgr

Rotationsgrupper, giltiga grupper finns i intervallet 0-9

Namn

Beskrivning

Storan2005

Storan är totala populationen för respektive stratum. Kod=stratum och Benämning=antal företag per stratum.

Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Benämning
3566
1365
545
280
134
68
40
16
9

Namn

Beskrivning

Stratum2005

Stratum kan vara 01-09. Varje stratum definieras i gränser med ett övre och undre gränsvärde. Stratumgräns anges i miljoner kr
(se Benämning).

Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Benämning
3- 13
13 - 35
35 - 80
80 - 180
180 - 400
400 - 700
700 - 1500
1500 - 5000
5000 -

10
Namn

Beskrivning

Uppr2005

Uppräkningsfaktor. För totalräknade stratum är värdet 1, för urvalsundersökta stratum blir uppr N/n, 3 decimaler

Kod
stratum 01
stratum 02
stratum 03
stratum 04
stratum 05
stratum 06
stratum 07
stratum 08
stratum 09

Benämning
48,189
18,446
7,365
3,784
1,811
1,000
1,000
1,000
1,000

Namn

Beskrivning

Varde

0 - 999 999 999 tkr. Kan vara null. Endast positiva värden tillåtna.

Namn

Beskrivning

Vardeneg

-999 999 999 - 999 999 999 tkr. Kan vara null. Både positiva och negativa värden tillåtna.

