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• Tillgång till högkvalitativ data

– Säkrare underlag till analys

• Ökad tillförlitlighet i beslutsunderlag 

– Ex. kreditgivning

• Lägre administrativ börd

– Data kan återanvändas

• Minskad tidsåtgång

– Snabbare beslut och återkoppling

• Ökad automation (handläggning)

– Maskin till maskinlösningar

Nya och bättre möjligheter 
med SBR
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• Samhällsekonomiska vinster

– Bättre och mer finansiell information

– Effektivare marknad med bättre och mer 
välinformerade beslut

– Livskraftigare näringsliv

– Möjlighet att nyttja nya tekniker

• Samordningsvinster

– Effektivare och mer sammanhållen 
förvaltning

– Slopad dubbelrapportering till myndigheter

Nyttoeffekter
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• 2016 och 2018 har BOL fått i uppdrag att införa en digital tjänst för 

ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar.

• ”Syftet är att minska företagens uppgiftsbörda och effektivisera 

myndigheters och näringslivets informationshantering.”

• ”Genom en digital lösning för inlämning av årsredovisningar kan 

finansiell information lämnas en gång till ett ställe för att därefter 

återanvändas av myndigheter och andra intressenter.”

• Kedjan för finansiell information Diår – SBR – NSG… gradvis 

utveckling… 

Bolagsverkets regeringsuppdrag 
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• Myndighetscheferna vid 

Bolagsverket, Skatteverket, SCB, 

Finansinspektionen och 

Tillväxtverket samt 

Bokföringsnämnden har bildat 

styrgrupp för SBR

• Referensgrupp är tillsatt som har i 

uppdrag att även tillsätta en 

operativ grupp som utifrån ett 

direktiv för arbetet framåt

Samverkan kring SBR
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• Produce once, supply many

– Minimerad administration kring inlämning och 

rapportering

– Det finns en fungerande 

förvaltningsorganisation av gemensamma 

begrepp, processer och teknikstandarder

• Myndigheternas behov av data ska 

tillfredsställas

– Definierade begrepp, fungerande process för 

inlämning och delning

Mål och ambition
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• Teknik och taxonomier

– Lämna förslag på hur förvaltning och utveckling 

ska hanteras och administreras

– Lämna förslag på metodik och arbetssätt för nya 

aktörer att skapa SBR-anpassade tjänster och 

produkter

• Identifiera juridiska hinder och lämna förslag på 

väg framåt

– Hur möjliggör vi för aktörer att dela finansiell 

data och information? 

o Mellan myndigheter

o Mellan myndigheter och näringsliv? 

o Hur skapar vi ett anpassat regelverk för SBR?

Arbetsgruppens uppdrag



Tidslinje

2019

Milstolpe

Statusrapportering till 

referensgruppen inför 

möte med 

myndighetschefer

2020-04-21

01

2020

Milstolpe
Arbetsstart

Gemensam uppstart 

för arbets- och 

referensgruppen

2019-11-28

02

2021

Milstolpe
Slutrapport Diår II

31 mars 2021

09

Kv1 Kv2 Kv3 Kv4Kv1 Kv2 Kv3 Kv4Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

03

Milstolpe

Statusrapportering till 

referensgruppen inför 

kommande 

regeringsrapport

2020-01-31

Milstolpe
Beslut om deltagare i 

arbetsgruppen

2019-11-15

04

Milstolpe

Statusrapportering till 

myndighetschefer

2020-04-29

05

Milstolpe

Statusrapportering till 

referensgruppen inför 

möte med 

myndighetschefer

2020-09-24

06

Milstolpe

Statusrapportering till 

myndighetschefer

2020-10-15

07

Milstolpe

Slutrapportering till 

referensgruppen

Beredningsunderlag 

inför slutrapport

2021-01-15

08

Milstolpe

Beslut 

myndighetschefer

2021-02-05

I dag
Beslut om direktiv

2019-10-18



• Ca 40 000 digitalt inlämnade tom idag

• 17 årsredovisningar enligt K3 inlämnad (möjligheten öppnades i 

april), en programvaruleverantör stödjer så här långt

• 15 programleverantörer har avtal med oss och 8 är i drift varav de tre 

största 

• Automatavslutsgrad ca 80%

• Förbättringar av tjänsten fokus under hösten, tidig validering och 

stöd för revisionsberättelsen

• 2020 arbete med K3 koncern och K4, beräkningar av samhällsnytta 

och samordningsvinster samt förberedelse för hemställan om 

obligatorium
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Status för digital ingivning av årsredovisningar


