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1. Inledning  
Denna undersökning ligger till grund för finansräkenskapernas 

beräkningar av företagssektorns sparande, finansiella tillgångar och 

skulder. Uppgifterna är därför mycket viktiga för att det i slutändan 

skall gå att se hur svenska samhällssektorers finansiella portföljer 

förändras över tiden. Finansräkenskaperna är i sin tur en del av 

nationalräkenskapssystemet som bygger på gemensamma 

internationella regler. Detta möjliggör jämförelser med andra länder. 

Syftet med denna handledning är att fungera som en 

uppslagsmöjlighet då man stöter på problem, det är inte något som 

måste läsas i sin helhet. 

2. Allmän information  
Uppgifterna skall avse det företag som angivits på framsidan av 

blanketten och gäller endast detta företag. Detta innebär alltså att 

eventuella koncernuppgifter inte skall anges, utan enbart uppgifter för 

det aktuella företaget.  

Vi ber Er att kontrollera namn- och adressuppgifterna. Skulle något 

vara felaktigt ber vi Er ändra detta.  

Om företaget upphört, var vänlig notera detta i rutan för anmärkningar 

och sänd in blanketten. Därmed slipper både Ni och vi ytterligare 

extraarbete. Företag som är vilande men som innehar finansiella 

tillgångar och/eller skulder (t.ex. aktier i dotterbolag, lån etc.) ska fylla i 

blanketten.  

Rapporteringen av Balansstatistik för Investmentbolag, kvartal, 

sker from 30 juni 2006 elektroniskt till SCB. Se särskild rubrik på 

hemsidan för uppgiftslämnare: www.fmwebb.scb.se under Övrig 

finansmarknadsstatistik, Balansstatistik (BAST) för Investmentbolag, 

kvartal. Lösenord och användarnamn har skickats ut på särskilt papper.  

Information om hur man går till väga vid ifyllandet av elektroniska 

blanketter finns i dokumentet ”Elektronisk rapportering” på hemsidan. 

Här finns bland annat blankett i Excel, handledning på engelska etc. 

Aktuell aktiekurs-lista läggs ut här så snart den är klar för aktuellt 

kvartal. 

3. Definition av uppgifterna  
De uppgifter vi efterfrågar för olika finansiella objekt är 

ställningsvärden (ingående och utgående balans), omvärderingar och 

transaktioner.  

Om företaget var med i föregående kvartals undersökning finns de 

ingående balanserna förtryckta på blanketten. Var företaget inte med 

då, ber vi Er fylla i dessa.  
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När det gäller omvärderingar och transaktioner räcker det med att Ni 

fyller i ett av dessa värden. Detta därför att skillnaden mellan 

utgående och ingående balans motsvarar transaktion plus 

omvärdering:  

Utgående balans – Ingående balans = Transaktion + Omvärdering  

Välj att fylla i den uppgift som är enklast för Er att ta fram. 

3.1. Ställningsvärden  
Med ställningsvärden avses dels ingående och dels utgående balanser 

för de olika finansiella tillgångar och skulder som beskrivs i avsnitt 4. 

Dessa skall anges till marknadsvärden där detta är tillämpligt, se vidare 

under varje finansobjekt. Observera att eventuell upplupen ränta skall 

ingå i ställningsvärdet där det finns en sådan.  

3.2. Omvärderingar  
Med omvärderingar avses värdeförändringar i balanserna som inte 

beror på transaktioner. Detta kan alltså bero på förändringar i 

aktiekurser, marknadsräntor, valutakurser och dylikt. Omvärdering kan 

också vara nedskrivning och uppskrivning av värdet på variabeln. 

3.3. Transaktioner  
Med transaktioner avses förändringar i tillgångar och skulder till följd 

av t.ex. köp och försäljningar av finansiella instrument. Transaktioner 

ska värderas i svenska kronor när finansiella tillgångar och/eller skulder 

upprättas, avvecklas, bytes eller överlåts. En ökning av den aktuella 

tillgången/skulden medför en positiv transaktion och en minskning 

medför en negativ transaktion. Transaktionsvärdet ska inte omfatta 

avgifter, arvoden, provisioner, courtage och liknande tjänster.  

Exempel på vad som är transaktion är:  

• Förändring av upplupen ränta under kvartalet samt betald ränta  

• Köp eller försäljning av aktier, certifikat och obligationer 

• Uttag/insättning i bank  

• Upptagning och amortering av lån  

• Papper som förfallit under kvartalet 

4. Definition av variablerna  
Till att börja med kan vi påpeka att det inte är en fullständig 

balansräkning som efterfrågas. Det är istället vissa finansiella poster ur 

balansräkningen som är intressanta för oss. I detta avsnitt går vi 

igenom post för post och beskriver vad som skall anges. Detta bör ses 

som en uppslagsmöjlighet om Ni stöter på problem.  
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4.1. Finansiella tillgångar  

4.1.1. Banktillgodohavanden (rad 10)  
Definition Med banktillgodohavanden avses medel som är 

insatta på konto i bank eller postgiro, vare sig det är 

transaktionskonton, depositionskonton eller andra 

inlåningskonton. Denna post kan även innefatta 

utnyttjade checkräkningskrediter (d.v.s. om man står 

minus på kontot). Banktillgodohavande ska anges 

inklusive upplupen ränta.  

Kontraktsmotparten ska vara en bank och inte en 

internbank på företaget.  

Bankcertifikat redovisas ej på denna rad, utan på rad 

143, Certifikat, svenska banker. 

Så kallade koncernkonton som dotterbolag har hos 

moderbolag eller hos annat koncernbolag i Sverige 

skall ej ingå. Eventuella koncernkonton hos 

koncernbolag i utlandet redovisas på rad 17. 

Cashpooler i utlandet ska redovisas på rad 17.  

Banktillgodohavanden i utlandet redovisas på rad 

101. 

Transaktion Som transaktion redovisas nettot av insatta och 

uttagna medel under kvartalet samt förändringen i 

upplupen ränta.  

Omvärdering 

 

Omvärdering förekommer när det gäller utländska 

banktillgodohavanden till följd av fluktuationer i 

växelkurser. 

 

4.1.2. Andelar i värdepappersfonder (rad 11)  
Definition Här anges andelar i värdepappersfonder som 

placerar i aktier, obligationer och andra finansiella 

instrument. Fonder som huvudsakligen investerar i 

råvaror skall däremot inte ingå. Andelarna skall 

redovisas till marknadsvärde.  

Såväl svenska som utlandsregistrerade fonder skall 

redovisas. Innehavet av utlandsregistrerade 

fondandelar specificeras på rad 111.  

Transaktion  Som transaktion redovisas nettot av köpta och sålda 

fondandelar under kvartalet. Har man t.ex. sålt 

andelar i en fond för 100 000 kr och köpt andelar i en 

annan fond för 50 000 kr blir transaktionen – 

100+50=-50  

Omvärdering 

 

Omvärderingen beror på hur värdet av 

fondandelarna utvecklas under kvartalet. 
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4.1.3. Finansiella derivat (rad 12)  
Definition Finansiella derivat är finansiella kontrakt mellan en 

utfärdare och en innehavare. Dessa används primärt 

för att reducera finansiella risker, men kan även 

användas i spekulationssyfte. Exempel på finansiella 

derivat är valutaterminer, aktieoptioner och 

ränteswappar. Terminer och optioner innebär att 

man kommer överens om att köpa eller sälja ett visst 

underliggande finansiellt instrument eller en real 

tillgång vid en given tidpunkt i framtiden till ett 

givet pris, medan swappar innebär att man byter 

t.ex. betalningsflöden med varandra.  

Som ställningsvärde skall här anges det 

marknadsvärde som själva derivatet har. Det är 

alltså inte värdet på det underliggande instrumentet 

som skall anges. Om inget noterat marknadspris 

finns tillgängligt kan en uppskattning av 

marknadsvärdet anges, baserat på det noterade 

marknadspriset på ett snarlikt instrument eller med 

hjälp av andra värderingstekniker. Om derivatet har 

ett negativt ställningsvärde skall det redovisas på 

skuldsidan, rad 20.  

Kontrakt som slutits med en utländsk motpart (både 

inom och utom koncern) skall specificeras på rad 

121. 

Transaktion  Som transaktion i derivat skall anges betalade 

premier. Dessutom skall realiserade vinster eller 

förluster i samband med att kontraktet avyttras eller 

utnyttjas anges. En realiserad vinst ger upphov till 

en negativ transaktion i finansiella derivat, då 

derivatet krediteras i balansräkningen. En realiserad 

förlust ger på motsvarande sätt upphov till en 

positiv transaktion.  

Omvärdering 

 

Omvärdering sker då marknadsvärdet på den 

underliggande tillgången förändras. Detta medför 

att marknadsvärdet på derivatkontraktet förändras. 

Då det gäller optioner förändras derivatkontraktets 

marknadsvärde även av att den återstående löptiden 

minskar. 

 

4.1.4. Certifikat (rad 14)  
Definition Med certifikat avses diskonteringsinstrument med 

en ursprunglig löptid på upp till ett år. Här ingår i 

huvudsak kortfristiga instrument såsom 

statsskuldväxlar och företagscertifikat. Uppgifterna 

skall fördelas på sektorer på raderna 141-148 (för 



 

 SCB – Instruktioner för rapportering av Investmentbolag – kvartal/år   6 av 14 
 

definition av sektorerna, se avsnitt 5 i detta 

dokument). Certifikat emitterade av 

investmentbolag redovisas på rad 145 och en 

notering om detta görs under anmärkningar. 

Certifikat skall redovisas till marknadsvärde, 

inklusive upplupen ränta.  

Transaktion  

 

Transaktionerna i certifikat utgörs av nettot av 

köpta och sålda (inklusive förfallna) certifikat under 

kvartalet.  

Omvärdering  

 

Omvärderingen beror av ränteförändringar och 

valutakursförändringar som påverkar 

marknadsvärdet på innehavda certifikat. 

 

4.1.5. Obligationer (rad 15)  
Definition Med obligationer avses långfristiga instrument med 

en ursprunglig löptid på mer än ett år. Exempel på 

dessa är statsobligationer, företagsobligationer, 

nollkupongare, aktieindexobligationer, konvertibler 

och förlagsbevis. Uppgifterna skall fördelas på 

sektorer på raderna 151-157 (för definition av 

sektorerna, se avsnitt 5 i detta dokument).  

Obligationer emitterade av investmentbolag 

redovisas på raden för övriga svenska finansiella 

företag och en notering om detta görs under 

anmärkningar. Obligationer skall redovisas till 

marknadsvärde, inklusive upplupen ränta. 

Transaktion Transaktioner i obligationer utgörs av nettot av 

köpta och sålda (inklusive förfallna) obligationer 

under kvartalet. Dessutom ingår förändringen i 

upplupen ränta under kvartalet.  

Omvärdering  

 

Omvärderingen beror av ränteförändringar och 

valutakursförändringar som påverkar 

marknadsvärdet på innehavda obligationer. 

  

4.1.6. Utlåning, korta lån och depositioner exkl. 
banktillgodohavanden (rad 13)  

Definition Här avses kortfristig utlåning med en ursprunglig 

löptid på upp till ett år till motparter andra än 

koncernföretag och svensk bank. Utlåning till 

motsvarande utländska motparter specificeras på 

rad 131. Lånen skall redovisas till nominellt värde 

inklusive upplupen ränta, efter eventuella av- eller 

nedskrivningar.  

Transaktion 

 

Transaktioner i korta lån utgörs av nettot av givna 

och återbetalade korta lån under kvartalet. 
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Dessutom ingår förändringen i upplupen ränta 

under kvartalet.  

Omvärdering 

 

Omvärderingar kan bestå av t.ex. nedskrivna lån och 

eventuella valutakursförändringar. 

 

4.1.7. Utlåning, långa lån (rad 16)  
Definition Här avses långfristig utlåning med en ursprunglig 

löptid på mer än ett år till motparter andra än 

koncernföretag. Utlåning till motsvarande utländska 

motparter specificeras på rad 161. Utlåning omfattar 

även betalningsfordran i samband med finansiell 

leasing. Lånen skall redovisas till nominellt värde 

inklusive upplupen ränta, efter eventuella av- eller 

nedskrivningar.  

 

Transaktion  

 

Transaktioner i långa lån utgörs av nettot av givna 

och återbetalade långa lån under kvartalet. 

Dessutom ingår förändringen i upplupen ränta 

under kvartalet. 

Omvärdering  

 

Omvärderingar kan bestå av t.ex. nedskrivna lån och 

eventuella valutakursförändringar. 

 

4.1.8. Lån till koncernföretag (rad 17)  
Definition Här avses de lån som företaget givit till 

koncernföretag totalt dvs. både svensk- och 

utlandsregistrerade. Redovisning skall ske till 

nominellt värde inklusive upplupen ränta, efter 

eventuella av- eller nedskrivningar.  

Transaktion  

 

Transaktioner utgörs av nettot mellan givna och 

återbetalade lån till svenskregistrerade 

koncernföretag under kvartalet. Dessutom ingår 

förändringen i upplupen ränta under kvartalet. 

Omvärdering  

 

Omvärderingar kan bestå av t.ex. nedskrivna lån och 

eventuella valutakursförändringar. 

 

4.1.9. varav lån till koncernföretag i utlandet (rad 18)  
Definition Här avses de lån som företaget givit till 

koncernföretag med utländsk adress. Redovisning 

skall ske till nominellt värde inklusive upplupen 

ränta, efter eventuella av- eller nedskrivningar.  

Transaktion Transaktioner utgörs av nettot mellan givna och 

återbetalade lån till koncernföretag med utländsk 

adress under kvartalet. Dessutom ingår förändringen 

i upplupen ränta under kvartalet.  
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Omvärdering 

 

Omvärderingar kan bestå av t.ex. nedskrivna lån och 

eventuella valutakursförändringar. 

 

4.2. Aktier och andelar  
När det gäller aktier och andelar efterfrågar vi motsvarande uppgifter 

som för de andra finansiella tillgångarna, med tillägg för nyteckning, 

inlösen och aktieägartillskott. Med nyteckning och inlösen avses 

teckning av nyemitterade aktier respektive inlösen av aktier i företag 

andra än det egna. Med aktieägartillskott avses kapitaltillskott som ges 

till företag där det egna företaget är aktieägare. 

4.2.1. Svenska noterade aktier (rad 30)  
Definition Här avses innehav av aktier i företag som är 

noterade på svensk marknadsplats och som har sitt 

säte i Sverige. Detta medför att aktier i företag med 

utländskt säte (t.ex. Nokia, ABB och Pharmacia) inte 

skall ingå här utan under utländska börsnoterade 

aktier. Av aktiekursbilagan framgår vilka aktier som 

är svenska och även vilka som är noterade. Aktierna 

skall anges till marknadsvärde. Innehav av aktier i 

finansiella företag specificeras på rad 301.  

Transaktion 

 

Med transaktioner i svenska börsnoterade aktier 

avses nettot av under kvartalet köpta och sålda 

aktier. Här skall även nyteckning, inlösen och 

aktieägartillskott inkluderas (vilket även specificeras 

på raderna 40 och 401 i blanketten).  

Omvärdering 

 

Omvärderingen beror av kursrörelser i de innehavda 

aktierna under kvartalet. 

 

4.2.2. Övriga svenska aktier och andelar (rad 31)  
Definition Övriga svenska aktier och andelar omfattar innehav 

av onoterade aktier och andra andelar i företag med 

säte i Sverige. Andra andelar kan t.ex. vara andelar i 

koncernföretag. Beloppen skall anges till bokfört 

värde. Innehav i finansiella företag specificeras på 

rad 311.  

Transaktion 

 

Med transaktioner i övriga svenska aktier och 

andelar avses nettot av under kvartalet köpta och 

sålda aktier och andelar. Här skall även nyteckning, 

inlösen och aktieägartillskott inkluderas (vilket även 

specificeras på raderna 41 och 411 i blanketten). Tag 

endast med de aktieägartillskott som påverkar 

värdet på aktierna.  

Omvärdering 

 

Med omvärdering avses nedskrivning eller 

uppskrivning av det bokförda värdet. 
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4.2.3. Utländska noterade aktier (rad 32)  
Definition Här avses innehav av aktier i företag som är 

noterade på svensk eller utländsk marknadsplats och 

som har sitt säte utanför Sverige. Detta medför att 

även aktier i företag med utländskt säte noterade i 

Sverige (t.ex. Nokia, ABB och Pharmacia) skall ingå 

här. Aktierna skall anges till marknadsvärde och i 

svenska kronor.  

Transaktion 

 

Med transaktioner i utländska börsnoterade aktier 

avses nettot av under kvartalet köpta och sålda 

aktier. Här skall även nyteckning, inlösen och 

aktieägartillskott inkluderas (vilket även specificeras 

på rad 42 i blanketten).  

Omvärdering 

 

Omvärderingen beror av kursrörelser i de innehavda 

aktierna under kvartalet, samt av 

valutakursförändringar. 

 

4.2.4. Övriga utländska aktier och andelar (rad 33)  
Definition Övriga utländska aktier och andelar omfattar 

innehav av onoterade aktier och andra andelar i 

företag med säte utanför Sverige. Andra andelar kan 

t.ex. vara andelar i koncernföretag. Beloppen skall 

anges till bokfört värde och i svenska kronor.  

Transaktion 

 

Med transaktioner i övriga utländska aktier och 

andelar avses nettot av under kvartalet köpta och 

sålda aktier och andelar. Här skall även nyteckning, 

inlösen och aktieägartillskott inkluderas (vilket även 

specificeras på rad 43 i blanketten). Tag endast med 

de aktieägartillskott som påverkar värdet på 

aktierna.  

Omvärdering  

 

Med omvärdering avses nedskrivning eller 

uppskrivning av det bokförda värdet. Omvärdering 

kan också ske till följd av valutakursförändringar. 

 

4.2.5. Nyteckning, inlösen och aktieägartillskott (rad 40 - 43)  
Definition Här avses nyteckning, inlösen eller lämnade 

aktieägartillskott avseende aktier i andra företag än 

det egna. Dessa rader är en specifikation till och 

följer samma indelning som innehav av aktier, vilka 

redovisas på raderna 30-33. Nyteckning, inlösen och 

aktieägartillskott ingår i kolumnen för transaktioner 

på rad 30-33. Nyteckning avser nyemitterade aktier 

av andra företag d.v.s. nya aktier som kommit ut på 

marknaden. 
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4.3. Skulder  

4.3.1. Finansiella derivat (rad 20)  
Definition Finansiella derivat är finansiella kontrakt mellan en 

utfärdare och en innehavare. Dessa används primärt 

för att reducera finansiella risker, men kan även 

användas i spekulationssyfte. Exempel på finansiella 

derivat är valutaterminer, aktieoptioner och 

ränteswappar. Terminer och optioner innebär att 

man kommer överens om att köpa eller sälja ett visst 

underliggande finansiellt instrument eller en real 

tillgång vid en given tidpunkt i framtiden till ett 

givet pris, medan swappar innebär att man byter 

t.ex. betalningsflöden med varandra. 

Som ställningsvärde skall här anges det 

marknadsvärde som själva derivatet har, förutsatt 

att det är negativt. Är marknadsvärdet positivt skall 

det redovisas på tillgångssidan, rad 12. Det är alltså 

inte värdet på det underliggande instrumentet som 

skall anges. Om inget noterat marknadspris finns 

tillgängligt kan en uppskattning av marknadsvärdet 

anges, baserat på det noterade marknadspriset på ett 

snarlikt instrument eller med hjälp av andra 

värderingstekniker. 

Kontrakt som slutits med en utländsk motpart (både 

inom och utom koncern) skall specificeras på rad 

201. 

Transaktion 

 

Som transaktion i derivat skall anges erhållna 

premier. Dessutom skall realiserade vinster eller 

förluster i samband med att kontraktet avyttras eller 

utnyttjas anges. En realiserad vinst ger upphov till 

en negativ transaktion i finansiella derivat, då 

derivatet krediteras i balansräkningen. En realiserad 

förlust ger på motsvarande sätt upphov till en 

positiv transaktion.  

Omvärdering 

 

Omvärdering sker då marknadsvärdet på den 

underliggande tillgången förändras. Detta medför 

att marknadsvärdet på derivatkontraktet förändras. 

Då det gäller optioner förändras derivatkontraktets 

marknadsvärde även av att den återstående löptiden 

minskar. 

 

4.3.2. Personaloptioner (rad 202)  
Definition Som ställningsvärde skall här anges det 

marknadsvärde som själva optionen har.  
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Transaktion 

 

Transaktioner avser nettot av under kvartalet 

emitterade och förfallna personaloptioner.  

Omvärdering 

 

Omvärdering beror av förändringar i 

marknadsräntor och kursen på företagets aktier (då 

detta är tillämpbart). 

 

4.3.3. Certifikat (rad 22)  
Definition Med certifikat avses diskonteringsinstrument som 

företaget emitterat med en ursprunglig löptid på 

upp till ett år. Här ingår i huvudsak kortfristiga 

instrument såsom företagscertifikat. Certifikat som 

företaget emitterat i utlandet specificeras på rad 

221. Uppgifterna skall anges till marknadsvärde, 

inklusive upplupen ränta. 

Transaktion 

 

Transaktioner i certifikat utgörs av nettot av 

nyemitterade och inlösta certifikat under kvartalet.  

Omvärdering 

 

Omvärderingen beror av ränteförändringar och 

valutakursförändringar som påverkar 

marknadsvärdet på av företaget emitterade 

certifikat. 

 

4.3.4. Obligations-, förlags- och konverteringslån utom 
personalkonvertibler (rad 23)  

Definition Här avses långfristiga instrument med en 

ursprunglig löptid på mer än ett år, emitterade av 

företaget. Exempel på dessa är företagsobligationer, 

nollkupongare, konvertibler och förlagsbevis. 

Obligationer som företaget emitterat i utlandet 

specificeras på rad 231. Obligationer skall redovisas 

till marknadsvärde, inklusive upplupen ränta.  

Transaktion 

 

Transaktioner i obligationer utgörs av nettot av 

emitterade och förfallna (inklusive återköpta) 

obligationer under kvartalet. Dessutom ingår 

förändringen i upplupen ränta under kvartalet.  

Omvärdering 

 

Omvärderingen beror av ränteförändringar och 

valutakursförändringar som påverkar 

marknadsvärdet på av företaget emitterade 

obligationer. 

 

4.3.5. Upplåning, korta lån (rad 21)  
Definition Här avses kortfristig upplåning med en ursprunglig 

löptid på upp till ett år från motparter andra än 

koncernföretag. Observera att upplåning i svensk 

bank ingår i denna post till skillnad från på 

tillgångssidan. Upplåning från utländska motparter 
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specificeras på rad 211. Upplåning omfattar lån och 

repor (ses som lån mot säkerhet) samt mottagna 

depositioner. Lånen skall redovisas till nominellt 

värde inklusive upplupen ränta, efter eventuella av- 

eller nedskrivningar.  

Transaktion 

 

Transaktioner i korta lån utgörs av nettot av tagna 

och återbetalade korta lån under kvartalet. 

Dessutom ingår förändringen i upplupen ränta 

under kvartalet.  

Omvärdering 

 

Omvärderingar kan bestå av t.ex. nedskrivna lån och 

eventuella valutakursförändringar. 

 

4.3.6. Upplåning, långa lån (rad 25)  
Definition Här avses långfristig upplåning med en ursprunglig 

löptid på mer än ett år från motparter andra än 

koncernföretag. Upplåning från utländska motparter 

specificeras på rad 251. Betalningsskyldighet i 

samband med finansiell leasing räknas som 

upplåning. Lånen skall redovisas till nominellt värde 

inklusive upplupen ränta, efter eventuella av- eller 

nedskrivningar.  

Transaktion  

 

Transaktioner i långa lån utgörs av nettot av tagna 

och återbetalade långa lån under kvartalet. 

Dessutom ingår förändringen i upplupen ränta 

under kvartalet.  

Omvärdering 

 

Omvärderingar kan bestå av t.ex. nedskrivna lån och 

eventuella valutakursförändringar. 

 

4.3.7. Upplåning från koncernföretag (rad 26)  
Definition  Här avses de lån som företaget tagit från 

koncernföretag totalt. Lånen skall redovisas till 

nominellt värde inklusive upplupen ränta, efter 

eventuella av- eller nedskrivningar.  

Transaktion  

 

Transaktioner utgörs av nettot mellan tagna och 

återbetalade lån från koncernföretag med utländsk 

adress under kvartalet. Dessutom ingår förändringen 

i upplupen ränta under kvartalet.  

Omvärdering  

 

Omvärderingar kan bestå av t.ex. nedskrivna lån och 

eventuella valutakursförändringar. 

 

4.3.8. Upplåning från koncernföretag i utlandet (rad 261)  
Definition Här avses de lån som företaget tagit från 

koncernföretag med utländsk adress. Lån från 

koncernföretag med svensk adress kommer inte med 

i enkäten över huvud taget. Lånen skall redovisas till 
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nominellt värde inklusive upplupen ränta, efter 

eventuella av- eller nedskrivningar.  

Transaktion  

 

Transaktioner utgörs av nettot mellan tagna och 

återbetalade lån från koncernföretag med utländsk 

adress under kvartalet. Dessutom ingår förändringen 

i upplupen ränta under kvartalet.  

Omvärdering  

 

Omvärderingar kan bestå av t.ex. nedskrivna lån och 

eventuella valutakursförändringar. 

 

4.3.9. Återköp, nyemission, inlösen och aktieägartillskott (rad 
302, 303, 60)  

Definition  Här avses förändringar gällande företagets egna 

aktier. På rad 303 anges antalet under kvartalet 

återköpta egna aktier. Den summa som dessa aktier 

återköpts för anges på rad 302. På rad 60 anges 

kapital som dragits in via nyemission. Beloppet 

skall anges inklusive eventuell överkurs. Även 

erhållna aktieägartillskott som påverkar värdet på 

aktierna redovisas på denna rad. 

 

5. Definition av sektorerna  
Svenska banker  

Med svenska banker avses de banker vilka erhållit tillstånd enligt lag 

(2004:297) om Bank- och finansieringsrörelse. Dessutom ingår filialer 

till utländska banker i Sverige.  

 

Svenska bostadsinstitut  

Med svenska bostadsinstitut avses de kreditmarknadsföretag som enligt 

bolagsordningen har till huvudändamål att finansiera bostäder. 

Gruppen består av:  

• Nordea Hypotek AB  

• Stadshypotek AB  

• Länsförsäkringar Hypotek AB  

• Swedbank Hypotek AB  

• FriSpar Bolån AB  

• Sveriges Säkerhetsställda Obligationer AB (publ)  

 

 

Övriga svenska finansiella företag  

Med övriga svenska finansiella företag avses sådana finansiella företag 

som ej är att hänföra till bostadsinstitut och banker. Exempel på dessa 

är kreditmarknadsföretag, försäkringsbolag, värdepappersbolag, 
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Sveriges riksbank och investmentbolag. Dessutom ingår filialer till 

utländska sådana företag i Sverige. 

 

Icke-finansiella företag  

Icke-finansiella företag är företag som inte ingår i definitionen 

finansiella företag. Exempel på icke-finansiella företag är industri-, 

tjänste- och handelsföretag.  

 

Utlandet  

För de flesta variablerna i enkäten efterfrågas utländska 

tillgångar/skulder. Med ”utlandet” avses motpart som har utländsk 

adress, vilket innebär att även svenska dotterbolag och filialer i 

utlandet räknas som utländska. Utländska filialer etc. i Sverige ses 

således som svenska företag.  

 

Valutalån i svensk bank etc. räknas inte som lån mot utlandet. 


