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Rapportförändringar och nytt inrapporteringssätt 
för BIS-derivat 
 

Från och med rapporteringen av BIS-derivat avseende referensperioden 
juni 2016 införs förändringar i halvårsrapporten samt att ett nytt 
inrapporteringssätt införs.  Förändringarna i halvårsrapporten för BIS 
derivat innebär följande: 

• Central Counterparties (CCPs). Sektornedbrytningen i rapporten 
utökas med centrala motparter som en varav-post till övriga 
finansiella företag.  Centrala motparter rapporteras redan för Credit 
Default Swaps (CDS) i den befintliga rapporten men från och med 
juni 2016 kommer CCPs rapporteras separat även för foreign 
exchange, interest rate, equity och commodity (tabell 1 A-C, 2 A-C, 
3 A-C samt tabell 4).  

• Credit and other derivatives. Tilläggsinformationen gällande credit 
and other derivatives, som tidigare efterfrågades som en del av 
treårsundersökningen, integreras i den nya halvårsrapporten (tabell 
3 A-C).  

• Other Products. Tilläggsinformationen gällande other products, 
som tidigare efterfrågades som en del av treårsundersökningen, 
integreras i den nya halvårsrapporten (tabell 1 A och 2 A).   

• Kinesiska yuan (CNY) och ryska rubel (RUB). Valutorna CNY och 
RUB läggs till som nya separata valutor (tabell 1 A-C och 2 A-C).  

• Övriga valutor. Möjligheten att rapportera varav-poster till övriga 
valutor tas bort (tabell 1 A-C och 2 A-C).  

Vänligen notera att rapporteringen av CDS inte påverkas av ovanstående 
förändringar. 

Utöver de innehållsmässiga förändringarna i rapporten har de tidigare 
makrobaserade summerings- och rimlighetskontrollerna i rapporten ersatts 
av kontroller som är placerade direkt i rapportens flikar. I Start-fliken i 
rapporten finns en sammanställning över eventuella summerings- och 
rimlighetskontroller som ska kontrolleras innan blanketten skickas in. För 
att se specifikt var i rapporten en kontroll har gett utslag, samt vad 
kontrollen beror på, finns mer detaljerade kontrolltabeller i respektive flik. 
Dessa finns placerade till höger om respektive tabell.    
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I samband med inrapporteringen av BIS-derivat avseende referensperioden 
juni 2016 ändras inrapporteringssättet till att ske via webbportal. 
Rapporteringen sker liksom tidigare via Excel-blankett som laddas ned från 
SCB:s hemsida. Rapporten sparas lokalt, fylls i och sänds sedan in via SCB:s 
webbportal för insamling (www.insamling.scb.se).  

 

SCB skickar inloggningsuppgifter till webbportalen till respektive institut. 

 

http://www.insamling.scb.se/
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