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Riksbanken stödjer Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om 
kvartalsrapportering av uppgifter till balansstatistik (BAST) för de finansiella företag som 
ingår i den nydefinierade sektorn S.127 Koncerninterna finansinstitut och 
utlåningsföretag. Genom de nya föreskrifterna säkerställs att rapporteringen från dessa 
företag fortsätter som tidigare, vilket är en förutsättning för att, utan större förändringar 
och kostnader, kunna uppfylla kraven på såväl internationell som inhemsk 
statistikrapportering.  
 
Rapporteringen från de berörda företagen används idag som underlag både till 
finansräkenskaperna och till betalningsbalansstatistiken. Uppgifterna publiceras externt 
och rapporteras vidare till bland annat EU-kommissionens statistikmyndighet Eurostat, 
enligt bindande EU-förordningar.  
 
Riksbanken använder i sin verksamhet en stor mängd statistik, där såväl 
finansräkenskaper som betalningsbalansen är viktiga källor för information. Riksbanken är 
dessutom ansvarig för betalningsbalansstatistiken och är därför angelägen om att 
statistikrapporteringen från de berörda företagen kan fortsätta, trots en förändrad 
sektorklassificering. De nya föreskrifterna från Finansinspektionen, till följd av ändrade 
statistikkrav enligt det Europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 2010) välkomnas, och 
Riksbanken delar Finansinspektionens bedömning att det är möjligt, och dessutom 
lämpligt, att företagen även fortsättningsvis ska lämna uppgifterna till SCB. Riksbanken 
förutsätter att samarbetet mellan myndigheterna när det gäller att ta del av uppgifter från 
de berörda företagen som underlag till annan statistik, kommer att fortsätta på samma 
sätt som tidigare.  
 
Mot bakgrund av balansstatistikens breda användning inom olika statistikområden vill 
Riksbanken poängtera att det är viktigt med ett fortsatt nära samarbete mellan 
Finansinspektionen, Riksbanken och SCB i syfte att upprätthålla en sammanhållen och 
konsistent undersökning. 
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Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Marianne Nessén efter föredragning av 

Anders Lindström. 

 

 

 

Marianne Nessén 

 Anders Lindström 

 

 

 


