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Statistiska
om skyldighet för företag att lämna uppgifter till balansstatistik för
företag (BAST);
beslutade den 1 mars 2022.
Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
1 § Icke-finansiella företag ska på begäran lämna uppgifter till SCB. Uppgifterna
ska lämnas varje kvartal och kommer att användas för balansstatistik. De företag
som ska lämna uppgifterna är icke-finansiella företag samt filialer till ickefinansiella företag i utlandet.
2 § Uppgifterna ska avse förhållandena under kalenderkvartalet och ska lämnas
senast den tjugonde dagen den månad som följer närmast efter kvartalets slut.
Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifterna ska lämnas vid en senare
tidpunkt.
2
3 § De uppgifter som skall lämnas framgår av bifogad blankett med beteckningen Kvartalsuppgift Balansstatistik.
__________
Denna författning träder i kraft den 31 mars 2022, då Statistiska centralbyråns
föreskrifter (SCB-FS 2012:6) om balansstatistik för företag upphör att gälla.
3
På Statistiska centralbyråns vägnar

4
JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

att gälla.

Daniel Vallström
(Ekonomisk statistik och analys)

den
4 marsfrån
2022
Utkom
trycket
den 15 juli 2019

SCB-FS 2022:11
Bilaga

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella
statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap 8 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har

BALANSSTATISTIK (BAST)

skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Företagets namn/org.nummer eller löpnummer

Ange vilket år och kvartal de lämnade uppgifterna avser:
ÅR:

Kvartal:

Instruktioner för att fylla i blanketten finns på www.scb.se/BAST

Finansiella tillgångar

Beloppen redovisas i tusental kronor
t.ex. 500 000 kr skrivs 500

Ställningsvärde
(marknadsvärde)

Tillgångar: Redovisas i tusental kr

Ingående balans

Banktillgodohavanden

101

därav registrerade i utlandet

111

därav utlandet

121

därav utlandet

148

därav utlandet

157

därav utlandet

131

därav utlandet

161

därav koncernföretag i utlandet

181

Finansiella derivat
Certifikat

Obligationer (inkl.förlagsbevis och konvertibler)
Utlåning, korta lån och depositioner exkl
banktillgodohavanden (ej koncernlån)
Utlåning, långa lån (ej koncernlån)
Utlåning till koncernföretag

därav aktier i koncern- eller intresseföretag

Andra svenska andelar (bokförda värden)
Aktier i utländska noterade företag (marknadsvärden)
Aktier i utländska onoterade företag (bokförda värden)
därav aktier i koncern- eller intresseföretag
Andra utländska andelar (bokförda värden)

Transaktioner
nettoköp/försäljn.

11
12
14
15
13
16
18

Transaktioner
nettoköp/försäljn.
+/- ska anges

Innehav av aktier och andelar (inkl. aktier i koncern och
intresseföretag): Redovisas i tusental kr
Aktier i svenska noterade företag (marknadsvärden)
Aktier i svenska onoterade företag (bokförda värden)

Orealiserade
värdeförändringar

10

därav utlandet

Andelar i värdepappersfonder och specialfonder

+/- ska anges

30
31

312

34
32
33

332

35

Ställningsvärde
(marknadsvärde)
Utgående balans

Eget kapital, obeskattade reserver och Skulder:

Beloppen redovisas i tusental kronor
t.ex. 500 000 kr skrivs 500

Ställningsvärde
(marknadsvärde)

Total eget kapital: Redovisas i tusental kr

Ingående balans

Orealiserade
värdeförändringar

Ingående balans

Utgående balans

Svenska noterade aktiebolag (bokförda värden)
därav återköp av egna aktier
Svenska onoterade aktiebolag (bokförda värden)
Andra företagsformer (bokförda värden)

51
52

511
512

Skulder: Redovisas i tusental kr

Ingående balans

20

därav utlandet

201

därav personaloptioner OBS! Både mot Sverige och mot utlandet

202

Certifikat
Obligations-, förlags- och konverteringslån (ej
personalkonvertibler)

Upplåning, korta lån (ej koncernlån)

22
23
21

därav utlandet

211

därav utlandet

251

därav koncernföretag i utlandet

271

Upplåning, långa lån (ej koncernlån)
Upplåning från koncernföretag

Utgående balans

50

Ställningsvärde
(marknadsvärde)

Finansiella derivat

Transaktioner
nettoköp/försäljn.

Ställningsvärde
(marknadsvärde)

501

Obeskattade reserver: Redovisas i tusental kr
Obeskattade reserver för onoterade aktiebolag
Obeskattade reserver för andra företagsformer

+/- ska anges

25
27

+/- ska anges
Orealiserade
värdeförändringar

Transaktioner
nettoköp/försäljn.

Ställningsvärde
(marknadsvärde)
Utgående balans

