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Enligt sändlista 

 

Remiss – Förslag till ändringar bland 

annat i föreskrifter om kapitaltäckning för 

mycket stora värdepappersbolag   

Finansinspektionen föreslår ändringar i ett antal föreskrifter och allmänna 

råd. Ändringarna rör huvudsakligen nya kapitaltäckningsregler för mycket 

stora värdepappersbolag och är föranledda av nya regler i EU:s tillsyns-

förordning, i kapitaltäckningsdirektivet samt i nationella lagbestämmelser 

som innebär att mycket stora värdepappersbolag ska tillämpa regler som 

gäller för kreditinstitut. Utöver detta föreslår Finansinspektionen bland 

annat ändringar som innebär att företag ska redovisa sin rapportering i 

kronor, i stället för som i dag i tusentals kronor.  

Samtliga ändringar föreslås träda i kraft den 8 mars 2023. 

Finansinspektionen bifogar förslag till föreskrifter och remisspromemoria. 

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till Finansinspektionen, Box 

7821, 10397 Stockholm eller via e-post till Finansinspektionen@fi.se senast 

den 30 december 2022. 

Frågor om remissen besvaras av Emilia Dehlin via e-post 

emilia.dehlin@fi.se eller på tfn 08-988 31 (mycket stora värdepappersbolag) 

eller Phillip Eldon via e-post phillip.eldon@fi.se eller på tfn 08-408 984 14 

(övriga ändringar). 

FINANSINSPEKTIONEN 

Anna Nystedt 
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Finansinspektionen 
Box 7821 
103 97 Stockholm 
Tel +46 8 408 980 00 
finansinspektionen@fi.se 
www.fi.se 

Remisspromemoria 

Datum 2022-12-05 FI dnr 22-23195, 

22-27282

FI föreslår ändrade regler bland annat 

om mycket stora värdepappersbolag 

Sammanfattning 
Finansinspektionen föreslår ändringar i flera av inspektionens föreskrifter. 

Syftet med huvuddelen av förslagen är att anpassa föreskrifterna så att även 

så kallade mycket stora värdepappersbolag omfattas. 

Förslagen har sin grund i att sådana värdepappersbolag i stor utsträckning 

ska tillämpa de kapitaltäckningsregler som gäller för kreditinstitut enligt 

ändringar i EU:s tillsynsförordning och i kapitaltäckningsdirektivet. Sedan 

april 2022 finns det också svenska lagbestämmelser som gäller för mycket 

stora värdepappersbolag. I nuläget finns det dock inte några mycket stora 

värdepappersbolag i Sverige. Därför bedömer inspektionen att ändringarna 

inte kommer få konsekvenser för befintliga företag eller för samhället.  

Därutöver föreslår inspektionen ett antal andra ändringar i 

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av 

kvartals- och årsbokslutsuppgifter (standardrapportföreskrifterna) och 

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:4) om rapportering av 

ränterisk i övrig verksamhet (föreskrifterna om ränteriskrapporten). 

Ändringarna innebär att företagen ska redovisa sin rapportering i kronor,  

i stället för som i dag i tusentals kronor. Syftet är främst att anpassa 

föreskrifterna till ändrade tekniska krav i inspektionens rapporteringssystem 

Fidac. Vidare föreslås att uppgiften om räkenskapsår i 

standardrapportföreskrifterna tas bort då den redan finns i institutregistret.  

De ändringar som berör beloppsangivelserna i standardrapportföreskrifterna 

och föreskrifterna om ränteriskrapporten, bedöms förenkla rapporteringen 
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för de berörda företagen och innebär därmed inte heller några negativa 

konsekvenser. 

Samtliga ändringar föreslås träda i kraft den 8 mars 2023. 
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1 Utgångspunkter 

1.1 Målet med regleringen 

1.1.1.1 Mycket stora värdepappersbolag 

Med anledning av ändringar i tillsynsförordningen och 

kapitaltäckningsdirektivet samt i nationell rätt föreslår inspektionen 

ändringar i följande åtta föreskrifter:  

• Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:4) om rapportering av 

ränterisk i övrig verksamhet (föreskrifterna om ränteriskrapporten), 

• Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) 

om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 

(årsredovisningsföreskrifterna), 

• Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) om hantering av 

likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag 

(hanteringsföreskrifterna om likviditet), 

• Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) 

om hantering av operativa risker (föreskrifterna om hantering av 

operativa risker), 

• Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:5) 

om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem 

(föreskrifterna om informationssäkerhet, it-verksamhet och 

insättningssystem), 

• Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) 

om tillsynskrav och kapitalbuffertar (tillsynsföreskrifterna), 

• Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:13) om rapportering av 

internt bedömt kapitalbehov (föreskrifterna om IKU-rapporten), och 

• Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av 

kvartals- och årsbokslutsuppgifter (standardrapportföreskrifterna). 

Syftet med förslagen är att anpassa föreskrifterna så att de är förenliga med 

befintlig lagtext och de EU-rättsliga regelverken.  

Det finns i dagsläget inte några mycket stora värdepappersbolag i Sverige. 
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1.1.1.2 De bakomliggande regelverken 

I november 2019 antogs ett nytt EU-regelverk om kapitaltäckning för 

värdepappersbolag genom värdepappersbolagsförordningen1 och 

värdepappersbolagsdirektivet2. I samband med detta gjordes även ändringar 

i det för värdepappersbolag tidigare gällande kapitaltäckningsregelverket 

tillsynsförordningen3. Ändringarna i tillsynsförordningen innebär att så 

kallade mycket stora värdepappersbolag ska betraktas som kreditinstitut. 

Detta medför att sådana bolag även fortsättningsvis ska tillämpa kraven på 

kapital och organisation i tillsynsförordningen och de bestämmelser som i 

svensk rätt genomför kapitaltäckningsdirektivet4 i stället för 

värdepappersbolagsförordningen och värdepappersbolagsdirektivet.  

Mycket stora värdepappersbolag är sådana bolag som har tillstånd att driva 

verksamhet med handel för egen räkning eller garantigivning för finansiella 

instrument och placering av finansiella instrument med ett fast åtagande 

(och inte är en så kallad råvaru- och utsläppsrättshandlare, ett företag för 

kollektiva investeringar eller ett försäkringsföretag) samt har tillgångar som 

uppgår till minst 30 miljarder euro, på bolags- eller gruppnivå (artikel 

4.1.1 b i tillsynsförordningen).  

I propositionen Nya kapitaltäckningsregler för mycket stora 

värdepappersbolag5 föreslogs ändringar för att anpassa svensk rätt till att 

även omfatta mycket stora värdepappersbolag. Det rör sig om mindre 

ändringar och kompletteringar i befintlig lagtext. Ändringarna har införts i 

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LV), lagen (2014:968) om 

särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag (tillsynslagen), 

lagen (2015:1016) om resolution (resolutionslagen) och 

kreditupplysningslagen (1973:1173). Lagändringarna trädde i kraft den 1 

april 2022.  

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om 

tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, 

(EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014. 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om 

tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 

2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU. 
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om 

tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. 
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet 

att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 

2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG. 
5 Prop. 2021/22:88. 
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1.1.2 Övriga ändringar av standardrapportföreskrifterna 
och föreskrifterna om ränteriskrapporten 

De företag som ska tillämpa standardrapportföreskrifterna och föreskrifterna 

om ränteriskrapporten (främst kreditinstitut och värdepappersbolag) ska vid 

vissa angivna tidpunkter lämna Finansinspektionen de uppgifter som 

framgår av bilagor till föreskrifterna. 

Enligt den nuvarande lydelsen av bilagorna ska de rapporterade beloppen 

anges i tusentals kronor.  

Finansinspektionen föreslår nu att företagen i stället ska rapportera beloppen 

i kronor. Syftet med ändringarna är i huvudsak att anpassa rapporteringen 

till förändrade tekniska krav i inspektionens rapporteringssystem Fidac. 

Genom ändringarna harmoniseras kraven med hur övrig rapportering till 

inspektionen går till. Ändringarna förväntas förenkla för företagen, men 

även medföra förbättrade analysmöjligheter för inspektionen eftersom det 

blir lättare att analysera data som är av samma sort. 

Därutöver föreslår Finansinspektionen att uppgiften om räkenskapsår i 

standardrapportsföreskrifterna tas bort, eftersom den uppgiften redan finns i 

inspektionens institutregister. 

1.2 Nuvarande och kommande regelverk  

1.2.1 Mycket stora värdepappersbolag 

Det nya regelverket om kapitaltäckning för mycket stora värdepappersbolag 

innebär att sådana bolag ska tillämpa tillsynsförordningen och de nationella 

bestämmelser som genomför kapitaltäckningsdirektivet.  

Tillsynsförordningen är direkt tillämplig i svensk rätt och kompletteras av 

tillsynslagen. Kapitaltäckningsdirektivet har i svensk rätt genomförts i lagen 

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF), tillsynslagen och 

lagen (2014:966) om kapitalbuffertar (buffertlagen) samt i vissa av 

Finansinspektionens föreskrifter, bland annat i tillsynsföreskrifterna. 

Reglerna i LV motsvarar huvudsakligen de regler som finns i LBF, men det 

finns vissa avvikande bestämmelser. På grund av det ska mycket stora 

värdepappersbolag tillämpa 6 kap. 1–3 och 4–7 §§ LBF i stället för 8 kap. 

3–8 §§ LV, vilket framgår av 8 kap. 1 c § LV. Innebörden av detta är att 

mycket stora värdepappersbolag ska tillämpa vissa övergripande 

bestämmelser om ett kreditinstituts rörelse i stället för motsvarande 
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bestämmelser för värdepappersbolag. Ingripandebestämmelserna i 15 kap. 

1 § tredje stycket, 1 a–1 c och 8 a–9 d §§ LBF ska också tillämpas på 

mycket stora värdepappersbolag. Det innebär att Finansinspektionen kan 

ingripa mot ledningen i ett sådant bolag om den åsidosätter sina skyldigheter 

enligt bland annat tillsynsförordningen.  

Det följer av artikel 12.1 i kapitaltäckningsdirektivet att ett mycket stort 

värdepappersbolag ska ha ett startkapital på minst 5 miljoner euro. Denna 

bestämmelse har genomförts i 3 kap. 6 § 1 b LV. Utöver detta ska mycket 

stora värdepappersbolag tillämpa de bestämmelser i tillsynslagen som gäller 

för kreditinstitut samt buffertlagen.6 

Föreskrifterna om ränteriskrapporten, hanteringsföreskrifterna om likviditet, 

föreskrifterna om operativa risker och föreskrifterna om 

informationssäkerhet rör hanteringen av och rapporteringen om vissa 

specifika risker, och ska tillämpas på bland annat kreditinstitut. 

Föreskrifterna genomför riktlinjer och rekommendationer från bland annat 

Baselkommittén för banktillsyn, Europeiska bankmyndigheten (EBA) och 

dess föregångare Europeiska banktillsynskommittén (CEBS). 

Hanteringsföreskrifterna om likviditet genomför dessutom ändringar i 

föregångare till kapitaltäckningsdirektivet.7  

Tillsynsföreskrifterna kompletterar tillsynsförordningen och genomför vissa 

nationella val i den förordningen. I föreskrifterna finns bestämmelser om 

konsolidering, kapitalbas och kapitalbaskrav, kreditrisker, stora 

exponeringar, likviditet, rapportering, offentliggörande av information, 

kapitalbuffertar och dokumentation av företagets interna kapital- och 

likviditetsutvärderingsprocess.  

I tillsynsförordningen finns bestämmelser om rapporteringskrav som 

tillämpas direkt på kreditinstitut. Dessa kompletteras av direkt tillämpliga 

delegerade akter. I kapitaltäckningsdirektivet finns också bestämmelser om 

befogenhet för en behörig myndighet att kräva ytterligare rapportering.  

 
6 Se avsnitt 5 i prop. 2021/22:88. 
7 Se bland annat remisspromemorian Förslag till ändrade föreskrifter om kapitaltäckning 

och ersättningssystem för värdepappersbolag (FI dnr 20-14833), s. 8, 

beslutspromemoriorna Nya föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut 

och värdepappersbolag (FI dnr 8-6765) s. 3, Nya regler om hantering av operativa risker 

samt informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem i kreditinstitut och 

värdepappersbolag (FI dnr 11-11528 och 124067) s. 4 f. och Föreskrifter om tillsynskrav, 

kapitalbuffertar och bolagsstyrning (FI dnr 11-13269) s. 18 f. och 98 ff. 
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Inga kommande författningsändringar som påverkar dessa föreskrifter har 

identifierats.    

1.2.2 Övriga ändringar av standardrapportföreskrifterna 
och föreskrifterna om ränteriskrapporten 

Standardrapportföreskrifterna anger vilka uppgifter om ett företags balans- 

och resultaträkning som företaget ska rapportera till Finansinspektionen. Det 

framgår av 2 § första stycket föreskrifterna att samtliga företag, filialer och 

koncerner ska lämna uppgifter i tillämpliga delar enligt den blankett som 

finns som bilaga 1 till föreskrifterna. Blanketten kallas Standardrapporten. I 

andra stycket anges att anvisningar om hur blanketten fylls i finns i bilaga 2.  

Föreskrifterna om ränteriskrapporten anger vilka uppgifter om ränterisk i 

positioner utanför handelslagret som ska rapporteras till Finansinspektionen. 

Det framgår av 2 § andra stycket föreskrifterna att vissa uppgifter ska 

lämnas enligt den blankett som finns som bilaga till föreskrifterna. 

Blanketten kallas Ränteriskrapporten.  

Inga kommande författningsändringar som påverkar dessa föreskrifter har 

identifierats. 

1.3 Regleringsalternativ  
När det gäller de ändringar som görs för mycket stora värdepappersbolag 

behöver föreskrifterna anpassas till tillsynsförordningen och de nationella 

bestämmelser som genomför kapitaltäckningsdirektivet. Något alternativ till 

att göra dessa justeringar genom bindande föreskrifter finns inte.  

När det gäller de övriga ändringarna i standardrapportföreskrifterna och 

föreskrifterna om ränteriskrapporten finns de beloppsangivelser som 

behöver ändras i bilagor till föreskrifterna. Detsamma gäller uppgiften om 

räkenskapsår som Finansinspektionen föreslår ska tas bort. Något alternativ 

till att göra ändringarna genom bindande föreskrifter finns därför inte.  

1.4 Rättsliga förutsättningar 

1.4.1 Mycket stora värdepappersbolag 

Finansinspektionen har inte getts några nya bemyndiganden med anledning 

av de lagändringar som rör mycket stora värdepappersbolag. Det är därför 

följande befintliga bemyndiganden som används. 
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I 4 § 1 och 2 förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, 

värdepappersbolag och försäkringsföretag anges att Finansinspektionen får 

meddela närmare föreskrifter om värdepappersbolags löpande bokföring, 

årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning samt företagens 

delårsrapporter.  

Av 8 kap. 1 c § LV följer att mycket stora värdepappersbolag ska tillämpa 

6 kap. 1–3 och 4–7 §§ LBF i stället för 8 kap. 3–8 §§ LV. Det som i lagen 

om bank- och finansieringsrörelse sägs om kreditinstitut ska då avse 

värdepappersbolag. I 5 kap. 2 § 5 förordningen (2004:329) om bank- och 

finansieringsrörelse anges att Finansinspektionen får meddela föreskrifter 

om vilka åtgärder ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla de krav på 

soliditet och likviditet, riskhantering, genomlysning, system för hantering av 

uppgifter om insättare och deras insättningar, amortering, sundhet, att inte 

bidra till finansiella obalanser på kreditmarknaden samt riktlinjer och 

instruktioner som avses i 6 kap. 1–5 §§ LBF. Enligt 5 kap. 2 § 17 samma 

förordning får Finansinspektionen också meddela föreskrifter om vilka 

upplysningar ett kreditinstitut eller ett sådant utländskt kreditinstitut som har 

inrättat filial i Sverige ska lämna till inspektionen för dess 

tillsynsverksamhet samt när och hur de ska lämnas. 

Finansinspektionen får enligt 6 kap. 1 § 56 förordningen (2007:572) om 

värdepappersmarknaden meddela föreskrifter om vilka upplysningar 

värdepappersinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 23 kap. 2 § 

första och andra styckena LV och även när upplysningarna ska lämnas.  

I 16 § förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar 

anges att Finansinspektionen får meddela föreskrifter som kompletterar 

tillsynsförordningens bestämmelser om offentliggörande av information och 

tillsynsrapportering, beräkningen av kapitalbaskravet samt kapitalbasen, 

stora exponeringar, exponeringar i fastigheter, säkerställda obligationer, 

likviditetskrav, interna modeller för marknadsrisker, schablonmetoden för 

marknadsrisker, schablonmetoden för kreditrisker, IRK-metoden för 

kreditrisker, motpartsrisker, värdepapperisering, bruttosoliditet, 

konsolidering av de gruppbaserade kraven, omklassificering av positioner, 

och klassificering av kreditinstitut. Vidare anges i 17 § 2 samma förordning 

att myndigheten i fråga om tillsynslagen får meddela föreskrifter om vid 

vilken tidpunkt, på vilken plats och med vilka intervall kreditinstitut ska 

offentliggöra viss information. 
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Bemyndigandena ger Finansinspektionen stöd att genomföra de 

föreskriftsändringar som föreslås. 

1.4.2 Övriga ändringar av standardrapportföreskrifterna 
och föreskrifterna om ränteriskrapporten 

Dessa ändringar görs med stöd av bemyndigandena i 5 kap. 2 § 17 

förordningen om bank- och finansieringsrörelse, 6 kap. 1 § 56 förordningen 

om värdepappersmarknaden och 6 § förordningen (1970:68) om tillsyn över 

Svenska skeppshypotekskassan.  

1.5 Ärendets beredning 
Finansinspektionen har inte använt sig av en extern referensgrupp med 

representanter från berörda företag och branschorganisationer. Den främsta 

anledningen till det är att det rör sig om ett fåtal mindre ändringar i gällande 

föreskrifter. När det gäller mycket stora värdepappersbolag har dessutom 

merparten av ändringarna redan behandlats inom ramen för ett tidigare 

föreskriftsprojekt8. Ytterligare en anledning är att det i dagsläget inte finns 

några mycket stora värdepappersbolag i Sverige.  

2 Motivering och överväganden 
Finansinspektionen redogör nedan i följande avsnitt för de 

föreskriftsändringar som föreslås:  

• 2.1 – ändring av tillämpningsområdet för ett antal föreskrifter när det 

gäller mycket stora värdepappersbolag 

• 2.2 – ändringarna i tillsynsföreskrifterna  

• 2.3 – ändringarna i föreskrifterna om IKU-rapporten  

• 2.4 – ändringarna i årsredovisningsföreskrifterna,  

• 2.5 – ändringarna i standardrapportföreskrifterna, 

• 2.6 – ändringarna i föreskrifterna om ränteriskrapporten   

Avsnitt 2.7 anger när ändringarna bör träda i kraft.  

 
8 Se beslutspromemorian Ändrade föreskrifter om kapitaltäckning och ersättningssystem för 

värdepappersbolag (FI dnr 20-14833).  
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2.1 Föreskrifternas tillämpningsområde utökas till 

att omfatta mycket stora värdepappersbolag 
Som framgår ovan ska mycket stora värdepappersbolag numera betraktas 

som kreditinstitut och därmed tillämpa kraven på kapital och organisation i 

tillsynsförordningen och de bestämmelser som i svensk rätt genomför 

kapitaltäckningsdirektivet. På grund av detta behöver 

hanteringsföreskrifterna om likviditet, föreskrifterna om hantering av 

operativa risker samt föreskrifterna om informationssäkerhet, it-verksamhet 

och insättningssystem ändras så att föreskrifterna även gäller för mycket 

stora värdepappersbolag.  

2.2 Tillsynsföreskrifterna 

2.2.1 Tillämpningsområde 

Även tillämpningsområdet för tillsynsföreskrifterna behöver justeras för att 

se till att föreskrifterna gäller för mycket stora värdepappersbolag. I 1 kap. 7 

andra stycket tillsynsföreskrifterna anges att termer och uttryck i 

föreskrifterna har samma betydelse som i tillsynslagen. Av tillsynslagen 

följer att bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, kreditmarknadsbolag, 

kreditmarknadsföreningar och Svenska hypotekskassan omfattas av 

begreppet kreditinstitut. Vidare omfattas även värdepappersbolag som ska 

tillämpa tillsynsförordningen, inbegripet mycket stora värdepappersbolag, 

av detta begrepp. Finansinspektionen föreslår därför att begreppet 

kreditinstitut används som samlingsbeteckning för dessa institut även i 

bestämmelsen i 1 kap. 1 § tillsynsföreskrifterna. Bortsett från att ändringen 

innebär att tillämpningsområdet utökas så att föreskrifterna gäller även för 

mycket stora värdepappersbolag, är ändringen endast redaktionell och 

innebär inte någon ändring i sak.   

2.2.2 Krav på rapportering 

Även om mycket stora värdepappersbolag i huvudsak ska tillämpa 

tillsynsförordningen, ska de tillämpa artikel 55 i 

värdepappersbolagsförordningen, som reglerar vissa rapporteringskrav. 

Utöver att omfattas av de bestämmelser i tillsynsföreskrifterna som gäller 

för kreditinstitut bör därför mycket stora värdepappersbolag omfattas av de 

bestämmelser i tillsynsföreskrifterna som kompletterar den 

rapporteringsskyldighet som finns i värdepappersbolagsförordningen. 

Finansinspektionen föreslår därför att hänvisningen i 7 kap. 1 § 
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tillsynsföreskrifterna utökas med en hänvisning till 1 kap. 2 § g 

tillsynslagen.  

2.2.3 Rättelser   

9 kap. 1 § tillsynsföreskrifterna har upphävts genom Finansinspektionens 

föreskrifter (FFFS 2021:24) om ändring i Finansinspektionens föreskrifter 

och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar. 

Finansinspektionen föreslår nu att även rubriken till den numera upphävda 

bestämmelsen tas bort.  

I 9 kap. 11 § 4 a tillsynsföreskrifterna görs en hänvisning till 1 kap. 2 § 16 

buffertlagen. Till följd av ändringar som gjorts i lagen är denna hänvisning i 

nuläget felaktig. Finansinspektionen föreslår därför att hänvisningen ändras. 

2.3 Föreskrifterna om IKU-rapporten 
Föreskrifterna om IKU-rapporten kompletterar kraven på intern utvärdering 

av kapital- och likviditetsbehov som finns i kapitaltäckningsdirektivet och 

som har genomförts i 6 kap. 2 § LBF. Denna bestämmelse i LBF är 

tillämplig på mycket stora värdepappersbolag. Mot denna bakgrund föreslår 

Finansinspektionen att dessa föreskrifters tillämpningsområde utökas till att 

omfatta också mycket stora värdepappersbolag.  

2.4 Årsredovisningsföreskrifterna 
Enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och 

värdepappersbolags mening faller mycket stora värdepappersbolag inom 

definitionen värdepappersbolag (1 kap. 1 §). I årsredovisningsföreskrifterna 

anges i 1 kap. 1 § andra stycket att vissa bestämmelser i föreskrifterna 

endast gäller för sådana värdepappersbolag som avses i 1 kap. 2 § första 

stycket 7 c–f lagen tillsynslagen. Sådana värdepappersbolag ska tillämpa 

tillsynsförordningen. Eftersom mycket stora värdepappersbolag ska hanteras 

på samma sätt som andra värdepappersbolag som ska tillämpa 

tillsynsförordningen, behöver föreskrifterna justeras. Finansinspektionen 

föreslår därför att 1 kap. 1 § andra stycket årsredovisningsföreskrifterna 

ändras.  

2.5 Standardrapportföreskrifterna 
I samband med bland annat genomförandet av värdepappersbolagsdirektivet 

i Finansinspektionens föreskrifter justerades 1 § 4 standardrapport-
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föreskrifterna.9 Ändringarna innebar att föreskrifterna endast gäller för 

koncerner där värdepappersbolag är moderbolag, och moderbolaget inte är 

ett sådant värdepappersbolag som enligt tillsynslagen anses vara ett 

kreditinstitut och följaktligen ska tillämpa tillsynsförordningen. I och med 

ändringarna i LV och tillsynslagen som innebär att även mycket stora 

värdepappersbolag ska tillämpa tillsynsförordningen, behöver ytterligare 

ändringar göras för att anpassa bestämmelserna och säkerställa att dessa 

bolag behandlas korrekt och på samma sätt som kreditinstitut. 

Finansinspektionen föreslår därför att 1 § 4 standardrapportföreskrifterna 

ändras så att det framgår att även koncerner där ett mycket stort 

värdepappersbolag är ett moderbolag inte omfattas av föreskrifterna. 

Utöver detta föreslår Finansinspektionen att de två bilagorna till 

föreskrifterna ska ändras på så sätt att belopp ska anges i kronor i stället för i 

tusentals kronor. Syftet med ändringarna är i huvudsak att anpassa 

rapporteringen till förändrade tekniska krav i inspektionens 

rapporteringssystem Fidac. Genom ändringarna harmoniseras kraven med 

hur övrig rapportering till Finansinspektionen går till. 

Finansinspektionen föreslår dessutom att uppgiften om räkenskapsår i 

bilaga 1 till föreskrifterna tas bort eftersom den uppgiften redan finns i 

inspektionens institutregister.  

2.6 Föreskrifterna om ränteriskrapporten 
Även tillämpningsområdet för föreskrifterna om ränteriskrapporten behöver 

justeras för att se till att föreskrifterna gäller för mycket stora 

värdepappersbolag. 

Finansinspektionen föreslår därutöver att bilagan till föreskrifterna ändras 

på så sätt att belopp ska anges i kronor i stället för i tusentals kronor. 

I likhet med motsvarande ändringar i standardrapportföreskrifterna är syftet 

med ändringarna i huvudsak att anpassa rapporteringen till förändrade 

tekniska krav i inspektionens rapporteringssystem Fidac. Genom 

ändringarna harmoniseras kraven med hur övrig rapportering till 

Finansinspektionen går till. 

 
9 Se beslutspromemorian Ändrade föreskrifter om kapitaltäckning och ersättningssystem för 

värdepappersbolag, FI dnr 20-14833, s. 54. 
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2.7 Ikraftträdande 
Finansinspektionen föreslår att samtliga föreslagna ändringar ska träda i 

kraft så snart som möjligt, vilket bedöms vara den 8 mars 2023.  

3 Förslagets konsekvenser 
Finansinspektionen motiverar föreskriftsförslagen i allt väsentligt med att 

inspektionen behöver anpassa föreskrifterna med anledning av ändringarna i 

tillsynsförordningen om att mycket stora värdepappersbolag ska tillämpa  

denna förordning och kapitaltäckningsdirektivet. I avsnitt 1.1 framgår 

skälen till varför inspektionen gör ändringarna och målet med dem. 

Eftersom det i dag inte finns några mycket stora värdepappersbolag i 

Sverige berörs inga företag av förslaget. Inspektionen bedömer därmed att 

ändringarna inte kommer att medföra några särskilda konsekvenser, varken 

kostnadsmässiga eller av annat slag. Detsamma gäller för de övriga 

ändringar som föreslås och som inte har samband med ändringarna i 

tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet. 

Finansinspektionen har inte identifierat några alternativ till att meddela 

bindande föreskrifter, se avsnitt 1.3. Att det finns rättsliga förutsättningar för 

ändringarna framgår av avsnitt 1.4.  

Inspektionen bedömer att de föreslagna ändringarna överensstämmer med 

och inte går utöver Sveriges skyldigheter som medlemsstat i EU. 

Enligt Finansinspektionen behöver det inte tas någon särskild hänsyn när det 

gäller tidpunkten för ikraftträdandet. Det behövs inte heller några speciella 

informationsinsatser utöver den sedvanliga informationen om ändringar i 

regelverk som inspektionen tillhandahåller.   

Finansinspektionen redogör nedan för de konsekvenser som ändringarna 

bedöms få för samhället och konsumenterna, företagen samt 

Finansinspektionen.  

3.1 Konsekvenser för samhället och 

konsumenterna 
Finansinspektionen bedömer att föreskriftsändringarna inte får några 

särskilda konsekvenser för vare sig samhället, kommunerna, regionerna 

eller för konsumenterna. 
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3.2 Konsekvenser för företagen 
Eftersom det inte finns några mycket stora värdepappersbolag i Sverige 

kommer inga företag att beröras av de ändringar som avser mycket stora 

värdepappersbolag.  

Det är cirka 150 företag, främst kreditinstitut, men även vissa värdepappers-

bolag, som rapporterar enligt föreskrifterna om ränteriskrapporten. 385 

företag – kreditinstitut och värdepappersbolag samt filialer till dessa – 

rapporterar enligt standardrapportföreskrifterna. Finansinspektionen 

bedömer att ändringsförslagen om beloppsangivelser kommer att förenkla 

för flertalet av dessa företag. I vissa företags ekonomisystem och 

huvudböcker anges beloppen i kronor (med decimal). Hittills har dessa 

företag tvingats omvandla siffrorna till tusentals kronor när de rapporterar 

enligt föreskrifterna. Ändringsförslagen bedöms därmed inte innebära några 

negativa konsekvenser för företagen. Finansinspektionens förhoppning är 

därmed också att ändringarna kommer att leda till färre felrapporteringar.  

En följd av förslaget att ta bort uppgiften om räkenskapsår i 

standardrapporten är att företag kommer att lämna färre uppgifter till 

inspektionen. Ändringsförslaget bedöms därmed inte innebära några 

negativa konsekvenser för företagen. 

3.3 Konsekvenser för Finansinspektionen 
Föreskriftsändringarna bedöms inte påverka Finansinspektionens 

resursbehov.  



Remissexemplar 20XX-XX-XX 

Finansinspektionens författningssamling 

Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se 

ISSN 1102-7460 

 
 

1 

 

Föreskrifter 

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:4) 

om rapportering av ränterisk i övrig verksamhet;  

beslutade den xx månad 2023. 

 

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 2 § 17 förordningen (2004:329) 

om bank- och finansieringsrörelse samt 6 kap. 1 § 56 förordningen (2007:572) om 

värdepappersmarknaden att 1 kap. 1 § och bilagan till Finansinspektionens före-

skrifter (FFFS 2007:4) om rapportering av ränterisk i övrig verksamhet ska ha 

följande lydelse.  

1 kap. 

1 §  I föreskrifterna anges vilka uppgifter om ränterisk i positioner utanför handels-

lagret som ska rapporteras till Finansinspektionen. 

 

Föreskrifterna gäller för följande företag: 

 

1. bankaktiebolag, 

2. sparbanker, 

3. medlemsbanker, 

4. kreditmarknadsbolag, 

5. kreditmarknadsföreningar, och 

6. värdepappersbolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c–g lagen (2014:968) 

om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag. 

 

Ett företag enligt andra stycket ska dessutom tillämpa föreskrifterna på grundval av 

företagets konsoliderade situation enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut 

och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. 

 

Om företaget kontrolleras av ett finansiellt moderholdingföretag eller ett blandat 

finansiellt moderholdingföretag, ska företaget tillämpa föreskrifterna på grundval av 

det finansiella holdingföretagets eller det blandade finansiella holdingföretagets 

konsoliderade situation.  

 

_______________ 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 mars 2023. 

 

 

 

 

XX XX 

 

 

 Emilia Dehlin 

FFFS 

20XX:XX 
Utkom från trycket 

Ange datum 



Remissexemplar 20XX-XX-XX 

Finansinspektionens författningssamling 

Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se 

ISSN 1102-7460 

 
 

1 

 

Föreskrifter 

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 

råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och 

värdepappersbolag;  

beslutade den xx månad 2023. 

 

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 § 1 och 2 förordningen (1995:1600) 

om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag att 

1 kap. 1 § ska ha följande lydelse. 

1 kap. 

1 §  Dessa föreskrifter och allmänna råd ska tillämpas av kreditinstitut och värde-

pappersbolag när de upprättar årsredovisning, koncernredovisning och delårs-

rapporter enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värde-

pappersbolag. 

 

Reglerna i 6 kap. 2 a § och 4 § samt 8 kap. 4 § gäller inte för andra värdepappers-

bolag än de som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c–g lagen (2014:968) om särskild 

tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag. 

 

Reglerna i 2 och 3 §§ samt 7 och 8 kap. gäller för sådana finansiella holdingföretag 

som enligt 1 kap. 1 § lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 

ska tillämpa bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. samma lag. 

 

Reglerna i 2 och 3 §§, 2–4 kap., 5 kap. 21, 22 och 24 §§ samt 6 kap. gäller för sådana 

filialer till utländska kreditinstitut och värdepappersbolag som ska tillämpa lagen om 

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag när de upprättar årsredovisning 

enligt 6 kap. 3 a § bokföringslagen (1999:1078).  

 

Reglerna i 2 och 3 §§ samt 2–4 kap. gäller för sådana filialer till utländska 

kreditinstitut och värdepappersbolag som ska tillämpa lagen om årsredovisning i 

kreditinstitut och värdepappersbolag när de upprättar årsbokslut enligt 6 kap. 3 a § 

bokföringslagen.  

 

_______________ 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 mars 2023. 

 

 

 

 

XX XX 

 

 

 Emilia Dehlin 

FFFS 

20XX:XX 
Utkom från trycket 

Ange datum 
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1 

 

Föreskrifter 

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7) 

om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för 

kreditinstitut och värdepappersbolag;  

beslutade den xx månad 2023. 

 

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 2 § 5 förordningen (2004:329) 

om bank- och finansieringsrörelse att 1 kap. 2 § Finansinspektionens föreskrifter 

(FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kredit-

institut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse. 

1 kap. 

2 §  Föreskrifterna gäller för 

 

1. bankaktiebolag, 

2. sparbanker, 

3. medlemsbanker, 

4. kreditmarknadsbolag, 

5. kreditmarknadsföreningar, och 

6. värdepappersbolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c–g lagen (2014:968) 

om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag. 

 

Ett moderföretag ska dessutom tillämpa föreskrifterna på grundval av företagets 

konsoliderade situation enligt artikel 18.1 i tillsynsförordningen. Vad som anges om 

styrelse och verkställande direktör ska då gälla för moderföretagets styrelse och 

verkställande direktör.  

 

Ett företag som ingår i en konsoliderad situation enligt artikel 18.1 i tillsynsför-

ordningen, behöver inte enskilt uppfylla kraven enligt 4 kap. 5 § om det tillsammans 

med övriga företag i gruppen uppfyller kraven på gruppnivå och  

 

1. det finns rättsligt bindande åtaganden om fullgott likviditetsstöd mellan företaget 

och det företag där likviditetsreserven är placerad, och  

2. det går att flytta likviditet fritt mellan dessa företag.  

 

Ett dotterföretag som ingår i en konsoliderad situation enligt artikel 18.1 i tillsyns-

förordningen som står under grupptillsyn inom EES behöver inte enskilt uppfylla 

kraven i 4 kap. 5 §, om företaget lyder under nationell reglering om hantering av 

likviditetsrisk som motsvarar dessa föreskrifter. 

 

Ett företag som ingår i en konsoliderad situation enligt artikel 18.1 i tillsynsför-

ordningen behöver inte enskilt uppfylla kraven i 5 kap. om moderföretaget uppfyller 

kraven på grundval av den konsoliderade situationen.  

 

_______________ 

 

FFFS 

20XX:XX 
Utkom från trycket 

Ange datum 



 

FFFS 20XX:XX 
 

2 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 mars 2023. 

 

 

 

 

XX XX 

 

 Emilia Dehlin 
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Föreskrifter 

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 

råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker;  

beslutade den xx månad 2023. 

 

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 2 § 5 förordningen (2004:329) 

om bank- och finansieringsrörelse att 1 kap. 2 § Finansinspektionens föreskrifter och 

allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker ska ha följande lydelse. 

1 kap. 

2 §  Föreskrifterna gäller för 

 

1. bankaktiebolag, 

2. sparbanker, 

3. medlemsbanker, 

4. kreditmarknadsbolag, 

5. kreditmarknadsföreningar, 

6. värdepappersbolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c–g lagen (2014:968) 

om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, och 

7. företag som har tillstånd att driva clearingverksamhet enligt 19 kap. lagen 

(2007:528) om värdepappersmarknaden. 

 

Föreskrifterna ska, i enlighet med 3 kap. 4 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn 

över kreditinstitut och värdepappersbolag, tillämpas på grupp- eller undergrupps-

nivå. 

 

För ett företag som avses i första stycket 7 gäller föreskrifterna endast för företagets 

organisation, processer och personal för att hantera it-system (it-verksamhet). 

 

_______________ 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 mars 2023. 

 

 

 

 

XX XX 

 

 

 Emilia Dehlin 

FFFS 

20XX:XX 
Utkom från trycket 

Ange datum 
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Föreskrifter 

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 

råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet 

och insättningssystem;  

beslutade den xx månad 2023. 

 

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 2 § 5 förordningen (2004:329) 

om bank- och finansieringsrörelse att 1 kap. 2 § Finansinspektionens föreskrifter och 

allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet och 

insättningssystem ska ha följande lydelse.  

1 kap. 

2 §  Föreskrifterna gäller för 

 

1. bankaktiebolag, 

2. sparbanker, 

3. medlemsbanker, 

4. kreditmarknadsbolag, 

5. kreditmarknadsföreningar, 

6. värdepappersbolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c–g lagen (2014:968) 

om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, och 

7. företag som har tillstånd att driva clearingverksamhet enligt 19 kap. lagen 

(2007:528) om värdepappersmarknaden.  

 

Bestämmelserna i 1–3 kap. ska, i enlighet med 3 kap. 4 § lagen om särskild tillsyn 

över kreditinstitut och värdepappersbolag, tillämpas på grupp- eller undergrupps-

nivå. 

 

Bestämmelserna i 4 kap. gäller inte för företag som avses i första stycket 7. 

 

_______________ 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 mars 2023 
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iu 

Föreskrifter 

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 

råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbufferar;  

beslutade den xx månad 2023. 

 

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 16 § och 17 § 2 förordningen (2014:993) 

om särskild tillsyn och kapitalbuffertar samt 6 kap. 1 § 56 förordningen (2007:572) 

om värdepappersmarknaden i fråga om Finansinspektionens föreskrifter och 

allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar 

 

dels att rubriken närmast före 9 kap. 2 § ska utgå, 

dels att 1 kap. 2 §, 7 kap. 1 § och 9 kap. 11 § ska ha följande lydelse. 

1 kap. 

2 §  Föreskrifterna gäller för 

 

1. kreditinstitut, 

2. värdepappersbolag, och  

3. betalningsinstitut. 

7 kap.   

1 §  De uppgifter som ett kreditinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om 

tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ska anges i svenska kronor. 

 

De uppgifter som ett värdepappersbolag ska lämna till Finansinspektionen enligt 

artiklarna 54 och 55 i värdepappersbolagsförordningen ska anges i svenska kronor. 

 

Det som anges om värdepappersbolag i andra stycket gäller också för ett sådant 

företag som avses i 1 kap. 2 § 7 d, e eller g lagen (2014:968) om särskild tillsyn över 

kreditinstitut och värdepappersbolag. 

9 kap.  

11 §  Den underrättelse som ett kreditinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 

8 kap. 5 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar för kravet på en bruttosoliditets-

buffert, ska innehålla information om följande: 

 

1. Kreditinstitutets kapitalbas, indelad i: 

 

a) kärnprimärkapital, och 

b) övrigt primärkapital.  
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2. Kreditinstitutets delårs- och årsöverskott.  

 

3. Det högsta förfogandebeloppet beräknat enligt 9 §. 

 

4. Den del av det högsta förfogandebeloppet som kreditinstitutet har för avsikt att 

använda till att 

 

a) göra en värdeöverföring till kreditinstitutets kärnprimärkapital enligt 1 kap. 2 § 16 

lagen om kapitalbuffertar, 

b) lösa in kapitalbasinstrument,  

c) göra utbetalningar kopplade till primärkapitaltillskott, eller 

d) förbinda sig att betala ut rörlig ersättning, diskretionära pensionsförmåner eller 

rörlig ersättning, där skyldigheten att betala uppstod vid en tidpunkt då kreditinsti-

tutet inte uppfyllde kravet på bruttosoliditetsbuffert.  

 

_______________ 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 mars 2023. 

 

 

 

 

XX XX 

 

 

 Emilia Dehlin 
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Föreskrifter 

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 

2014:13) om rapportering av internt bedömt kapitalbehov;  

beslutade den xx månad 2023. 

 

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 kap. 2 § 17 förordningen (2004:329) 

om värdepappersmarknaden att 2 § Finansinspektionens föreskrifter 

(FFFS 2014:13) om rapportering av internt bedömt kapitalbehov ska ha följande 

lydelse. 

 

2 §  Föreskrifterna gäller för  

 

1. bankaktiebolag, 

2. sparbanker, 

3. medlemsbanker, 

4. kreditmarknadsbolag, 

5. kreditmarknadsföreningar, och 

6. värdepappersbolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c–g lagen (2014:968) 

om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag. 

 

Ett företag enligt första stycket ska dessutom tillämpa föreskrifterna på grundval av 

dess konsoliderade situation enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av 

förordning (EU) nr 648/2012.  

 

Om företaget kontrolleras av ett finansiellt moderholdingföretag eller ett blandat 

finansiellt moderholdingföretag, ska företaget tillämpa föreskrifterna på grundval av 

det finansiella holdingföretagets eller det blandade finansiella holdingföretagets 

konsoliderade situation.  
 

_______________ 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 mars 2023. 

 

 

 

 

XX XX 

 

 

 Emilia Dehlin 
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Föreskrifter 

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 

2014:14) om rapportering av kvartals- och 

årsbokslutsuppgifter;  

beslutade den xx månad 2023. 

 

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 § förordningen (1970:68) om tillsyn 

över Svenska skeppshypotekskassan, 5 kap. 2 § 17 förordningen (2004:329) om 

bank- och finansieringsrörelse och 6 kap. 1 § 56 förordningen (2007:572) om 

värdepappersmarknaden att 1 § samt bilagorna 1 och 2 till Finansinspektionens före-

skrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter ska 

ha följande lydelse. 

 

1 §  Dessa föreskrifter gäller för 

 

1. kreditinstitut och värdepappersbolag enligt definitionen i 1 kap. 1 § lagen 

(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, 

 

2. filialer till svenska kreditinstitut eller värdepappersbolag i utlandet, 

 

3. filialer i Sverige, dels till utländska kreditinstitut, dels till värdepappersbolag som 

hör hemma i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),  

 

4. koncerner där ett värdepappersbolag är moderbolag, men inte är ett sådant bolag 

som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c–g lagen (2014:968) om särskild tillsyn över 

kreditinstitut och värdepappersbolag. 

 

_______________ 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 mars 2023. 

 

 

 

 

XX XX 

 

 

 Emilia Dehlin 

FFFS 

20XX:XX 
Utkom från trycket 

Ange datum 



RÄNTERISKRAPPORT
INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER

Belopp anges i kr utan decimaler

A.  Ränteriskrapport
Plötslig och uthållig förskjutning av avkastningskurvan

Förändring av beräkningsmetoder och/eller antaganden
A1 Beräkningsmetoder och/eller antaganden har förändrats sedan föregående rapporteringstillfälle

Ja
Nej

1
Kapitalbas

A2 Kapitalbas

A3 Kapitalbas exklusive utvidgad del

1 2

Absolut risk Risk,
Risk i kapitalbasen % av kapitalbas

A4 200 räntepunkter upp

A5 200 räntepunkter ned



STANDARDRAPPORT
INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER

E-POSTADRESS

Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen
Vissa uppgifter kommer att lämnas till Sveriges riksbank och
Statistiska centralbyrån.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

A. Balansräkning

B. Resultaträkning

C. Specifikationer: Balansräkning

D. Specifikationer: Resultaträkning

E. Specifikationer: Svenska filialer i utlandet

F. Specifikationer: Årsbokslut

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas (ifylles endast om rapporten ej lämnas via internet)
Chefstjänstemans namnteckning Datum

Finansinspektionen
P.O. Box 7821
SE-103 97 Stockholm
Tel +46 8 787 80 00 
Fax +46 8 24 13 35
www.fi.se



STANDARDRAPPORT
INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER

Belopp anges i kr utan decimaler
Summeringar ska balansera

A.  BALANSRÄKNING
Tillgångar
A1 Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
A2 Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.
A3 Utlåning till kreditinstitut
A4 Utlåning till allmänheten
A5 Obligationer och andra räntebärande värdepapper
A6 Aktier och andelar, övriga (som ej redovisas på rad A7 och A8)
A7 Aktier och andelar i intresseföretag
A8 Aktier och andelar i koncernföretag
A9 Tillgångar i försäkringsrörelsen
A10 Immateriella anläggningstillgångar
A11 Materiella tillgångar
A12 Tecknat ej inbetalt kapital
A13 Övriga tillgångar
A14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
A15 Summa tillgångar (A1 : A14) =
A16 Koncernfordringar

Skulder, avsättningar och eget kapital
A17 Skulder till kreditinstitut 
A18 In- och upplåning från allmänheten
A19 Emitterade värdepapper
A20 Skulder i försäkringsrörelsen
A21 Övriga skulder
A22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
A23 Avsättningar
A24 Efterställda skulder
A25 Obeskattade reserver
A26 Minoritetsintressen
A27 Aktiekapital / Grundfond / Insatskapital
A28 Överkursfond
A29 Uppskrivningsfond
A30 Andra fonder
A31 Balanserad vinst eller förlust
A32 Periodens/årets resultat
A33 Summa skulder m.m. (A17 : A32) =
A34 Koncernskulder

Poster inom linjen
A35 För egna skulder ställda säkerheter
A36 Övriga ställda säkerheter
A37 Ansvarsförbindelser
A38 Åtaganden



STANDARDRAPPORT
INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER

Belopp anges i kr utan decimaler
Summeringar ska balansera

A.  BALANSRÄKNING
Effekter av verkligt värde-optionen

Tillgångar
A39 Balansräkning, redovisat värde tillgångar  (A40 : A44)

Specifikation av A39 per typ av instrument (de fyra största)
A40 1
A41 2
A42 3
A43 4

A44 Övrigt

Skulder
A45 Balansräkning, redovisat värde skulder  (A46 : A50)

Specifikation av A45 per typ av instrument (de fyra största)
A46 1
A47 2
A48 3
A49 4

A50 Övrigt

Orealiserade vinster
A51 Orealiserade vinster i balanserade vinstmedel

Specifikation: Värdepappersbolag

A52 Förvaltade fonders sammanlagda fondvärde



STANDARDRAPPORT
INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER

Belopp anges i kr utan decimaler
Summeringar ska balansera

B.  RESULTATRÄKNING

B1 Ränteintäkter
B2 Leasingintäkter
B3 Räntekostnader
B4 Erhållna utdelningar
B5 Provisionsintäkter
B6 Provisionskostnader
B7 Nettoresultat av finansiella transaktioner
B8 Övriga rörelseintäkter
B9 Summa intäkter (B1 : B8) =

B10 Allmänna administrationskostnader
B11 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
B12 Övriga rörelsekostnader
B13 Summa kostnader före kreditförluster (B10 : B12) =

B14 Resultat före kreditförluster (B9+B13) =

B15 Kreditförluster, netto 
B16 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 
B17 Återföringar av nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
B18 Andelar i intresseföretags resultat
B19 Resultat från försäkringsrörelsen
B20 Rörelseresultat (B14 : B19) =

B21 Extraordinära intäkter
B22 Extraordinära kostnader
B23 Resultat intjänat före förvärv
B24 Bokslutsdispositioner
B25 Skatt
B26 Periodens/årets resultat från kvarvarande verksamhet (B20 : B25) =
B27 Periodens/årets resultat från avvecklad verksamhet, efter skatt
B28 Realisationsresultat från avyttring av avvecklad verksamhet, efter skatt
B29 Periodens/årets resultat (B26 : B28) =
B30    -varav resultat hänförligt till minoritetsintressen



STANDARDRAPPORT
INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER

Belopp anges i kr utan decimaler
Summeringar ska balansera

B.  RESULTATRÄKNING
Effekter av verkligt värde-optionen (VVO)

B31 Nettobelopp i resultaträkningen hänförligt till poster värderade enligt VVO

Specifikation av påverkan på resultaträkningen

B32 Ackumulerat orealiserat resultat på tillgångar och skulder
klassificerade enligt VVO

Orealiserade vinster i årets resultat per instrument

Specifikation av beloppsmässigt väsentliga typer av instrument (de fyra största)
B33 1
B34 2
B35 3
B36 4



STANDARDRAPPORT
INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER

Belopp anges i kr utan decimaler
Summeringar ska balansera

C.  SPECIFIKATIONER: BALANSRÄKNING
Utlåning till kreditinstitut (A3)
C1 Riksbanken
C2 Svenska banker
C3 Svenska kreditmarknadsföretag
C4 Svenska värdepappersbolag
C5 Utländska kreditinstitut
C6 Övriga kreditinstitut

Utlåning till allmänheten (A4)
C7 Svenska kommuner och landsting
C8 Svenska icke-finansiella företag
C9 Svenska hushåll exkl. personliga företagare
C10 Svenska personliga företagare
C11 Svenska hushålls icke-vinstdrivande organisationer
C12 Riksgäldskontoret
C13 Svenska försäkringsföretag
C14 Svenska värdepappersfonder och specialfonder
C15 Övrig svensk allmänhet
C16 Utländsk allmänhet

Svenska icke-finansiella företag enligt SNI-kodning (C8)
C17 A. Jordbruk, skogsbruk och fiske
C18 B. Utvinning av mineral
C19 C. Tillverkning
C20 D. Försörjning av el, gas, värme och kyla 
C21 E. Vattenförsörjning 
C22 F. Byggverksamhet
C23 G. Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
C24 H. Transport och magasinering
C25 I.  Hotell- och restaurangverksamhet
C26 J. Information- och kommunikationsverksamhet
C27 K. Finans- och försäkringsverksamhet
C28 L. Fastighetsverksamhet
C29 M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
C30 N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
C31 O. Offentlig förvaltning och försvar
C32 P. Utbildning
C33 Q. Vård och omsorg
C34 R. Kultur, nöje och fritid
C35 S. Annan serviceverksamhet
C36 T. Förvärvsarbete i hushåll
C37 U. Verksamhet vid internationella organisationer
C38 Övrigt, ej fördelat max 10 % av C8 (för VP-bolag 100% av C8)

Utlåning till allmänheten avseende värdepappershandel (A4)
C39 Utlåning över belåningsvärdet
C40 Av kunder ställda tilläggssäkerheter

Aktier och andelar, övriga (A6)



STANDARDRAPPORT
INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER

Belopp anges i kr utan decimaler
Summeringar ska balansera

C.  SPECIFIKATIONER: BALANSRÄKNING
C41 Aktier
C42 Derivatinstrument
C43 Värdepappersfonder och specialfonder
C44    -varav svenskregistrerade
C45 Övrigt

Värdepappersfonder och specialfonder, svenskregistrerade (C44)
C46 Förvaltarregistrerat fondinnehav svenska hushåll
C47 Förvaltarregistrerat fondinnehav svenska icke-finansiella företag
C48 Förvaltarregistrerat fondinnehav övriga

Materiella tillgångar (A11)
C49 Inventarier
C50 Leasingobjekt
C51 Byggnader och mark för inrymmande av egna lokaler
C52 Byggnader och mark övertagna för skyddande av fordran
C53 Övrigt, byggnader och mark

Leasingobjekt (C44)
C54 Riksbanken
C55 Svenska banker
C56 Svenska kreditmarknadsföretag
C57 Svenska värdepappersbolag
C58 Utländska kreditinstitut
C59 Övriga kreditinstitut

Leasingobjekt (C44)
C60 Svenska kommuner och landsting
C61 Svenska icke-finansiella företag
C62 Svenska hushåll exkl. personliga företagare
C63 Svenska personliga företagare
C64 Svenska hushålls icke-vinstdrivande organisationer
C65 Riksgäldskontoret
C66 Svenska försäkringsföretag
C67 Svenska värdepappersfonder och specialfonder
C68 Övrig svensk allmänhet
C69 Utländsk allmänhet

Övriga tillgångar (A13)
C70 Derivatinstrument
C71 Skattefordran
C72 Fondlikvidfordringar
C73 Övriga 



STANDARDRAPPORT
INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER

Belopp anges i kr utan decimaler
Summeringar ska balansera

C.  SPECIFIKATIONER: BALANSRÄKNING
Utlåning till kreditinstitut och allmänheten, övriga tillgångar
samt poster inom linjen (A3, A4, A13, A35 : A38)

Normala lånefordringar och problemlån
C74 Redovisat värde för normala lånefordringar 
C75 Redovisat värde för problemlån efter reserveringar, totalt
C76 Redovisat värde för problemlån efter reserveringar, för vilka reservering skett

Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar
C77 Ingående balans för reserveringar för lånefordringar
C78 Periodens reserveringar
C79 Återförda reserveringar
C80 Reserver som tagits i anspråk för bortskrivningar
C81 Övriga justeringar
C82 Utgående balans, reserveringar för lånefordringar (C77 : C81)

Specifik reservering för kollektivt värderade lånefordringar
C83 Ingående balans för reserveringar för lånefordringar
C84 Periodens reserveringar
C85 Återförda reserveringar
C86 Reserver som tagits i anspråk för bortskrivningar
C87 Övriga justeringar
C88 Utgående balans, reserveringar för lånefordringar (C83 : C87)

Kollektiv reservering för inträffade men ännu inte rapporterade förluster
C89 Ingående balans för reserveringar för lånefordringar
C90 Periodens reserveringar
C91 Återförda reserveringar
C92 Reserver som tagits i anspråk för bortskrivningar
C93 Övriga justeringar
C94 Utgående balans, reserveringar för lånefordringar (C89 : C93)

Lånefordringar som beviljats en eftergift 
C95 Redovisat värde för lånefordringar som beviljats en eftergift, totalt
C96 Ackumulerade reserveringar avseende lånefordringar som beviljats en eftergift

Reserveringar avseende poster inom linjen
C97 Ackumulerade reserveringar avseende poster inom linjen

Utgående balans, reserveringar för lånefordringar (C82, C88, C94)
C98 Reservering avseende utlåning till kreditinstitut och allmänheten

exklusive leasing
C99 Reservering avseende leasing
C100 Övriga reserveringar



STANDARDRAPPORT
INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER

Belopp anges i kr utan decimaler
Summeringar ska balansera

C.  SPECIFIKATIONER: BALANSRÄKNING
Utgående balans, reserveringar för lånefordringar (C82, C88, C94)
C101 Svenska kommuner och landsting
C102 Svenska icke-finansiella företag
C103 Svenska hushåll exkl. personliga företagare
C104 Svenska personliga företagare
C105 Svenska hushålls icke-vinstdrivande organisationer
C106 Riksgäldskontoret
C107 Svenska försäkringsföretag
C108 Svenska värdepappersfonder och specialfonder
C109 Övrig svensk allmänhet
C110 Utländsk allmänhet
C111 Övriga reserveringar (ej allmänheten)

Svenska icke-finansiella företag enligt SNI-kodning (C102)
C112 A. Jordbruk, skogsbruk och fiske
C113 B. Utvinning av mineral
C114 C. Tillverkning
C115 D. Försörjning av el, gas, värme och kyla 
C116 E. Vattenförsörjning 
C117 F. Byggverksamhet
C118 G. Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
C119 H. Transport och magasinering
C120 I.  Hotell- och restaurangverksamhet
C121 J. Information- och kommunikationsverksamhet
C122 K. Finans- och försäkringsverksamhet
C123 L. Fastighetsverksamhet
C124 M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
C125 N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
C126 O. Offentlig förvaltning och försvar
C127 P. Utbildning
C128 Q. Vård och omsorg
C129 R. Kultur, nöje och fritid
C130 S. Annan serviceverksamhet
C131 T. Förvärvsarbete i hushåll
C132 U. Verksamhet vid internationella organisationer
C133 Övrigt, ej fördelat max 10 % av C102 (för VP-bolag 100% av C102)

Skulder till kreditinstitut (A17)
C134 Riksbanken
C135 Svenska banker
C136 Svenska kreditmarknadsföretag
C137 Svenska värdepappersbolag
C138 Utländska kreditinstitut
C139 Övriga kreditinstitut



STANDARDRAPPORT
INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER

Belopp anges i kr utan decimaler
Summeringar ska balansera

C.  SPECIFIKATIONER: BALANSRÄKNING
In- och upplåning från allmänheten (A18)
C140 Inlåning
C141     -varav inlåning från svenska försäkringsföretag
C142 Upplåning
C143     -varav upplåning från svenska försäkringsföretag

In- och upplåning från allmänheten (A18)
C144 Svenska kommuner och landsting
C145 Svenska icke-finansiella företag
C146 Svenska hushåll exkl. personliga företagare
C147 Svenska personliga företagare
C148 Svenska hushålls icke-vinstdrivande organisationer
C149 Riksgäldskontoret
C150 Svenska försäkringsföretag
C151 Svenska värdepappersfonder och specialfonder
C152 Övrig svensk allmänhet
C153 Utländsk allmänhet

Svenska icke-finansiella företag enligt SNI-kodning (C145)
C154 A. Jordbruk, skogsbruk och fiske
C155 B. Utvinning av mineral
C156 C. Tillverkning
C157 D. Försörjning av el, gas, värme och kyla 
C158 E. Vattenförsörjning 
C159 F. Byggverksamhet
C160 G. Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
C161 H. Transport och magasinering
C162 I.  Hotell- och restaurangverksamhet
C163 J. Information- och kommunikationsverksamhet
C164 K. Finans- och försäkringsverksamhet
C165 L. Fastighetsverksamhet
C166 M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
C167 N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
C168 O. Offentlig förvaltning och försvar
C169 P. Utbildning
C170 Q. Vård och omsorg
C171 R. Kultur, nöje och fritid
C172 S. Annan serviceverksamhet
C173 T. Förvärvsarbete i hushåll
C174 U. Verksamhet vid internationella organisationer
C175 Övrigt, ej fördelat max 10 % av C145 (för VP-bolag 100% av C145)

Övriga skulder (A21)
C176 Derivatinstrument
C177 Skatteskuld
C178 Fondlikvidskulder
C179 Övriga 
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D.  SPECIFIKATIONER: RESULTATRÄKNING
Ränteintäkter (B1)
D1 Utlåning till svenska kreditinstitut
D2 Utlåning till utländska kreditinstitut
D3 Utlåning till allmänheten
D4 Räntebärande värdepapper
D5 Övriga ränteintäkter

Räntekostnader (B3)
D6 Skulder till svenska kreditinstitut
D7 Skulder till utländska kreditinstitut
D8 In- och upplåning från allmänheten
D9 Räntebärande värdepapper
D10 Efterställda skulder
D11 Övriga räntekostnader

Provisionsintäkter (B5)
D12 Betalningsförmedlingsprovisioner
D13 Utlåningsprovisioner
D14 Inlåningsprovisioner
D15 Specifikationer: Årsbokslut
D16 Värdepappersprovisioner
D17 Övriga provisioner

Provisionskostnader (B6)
D18 Betalningsförmedlingsprovisioner
D19 Värdepappersprovisioner
D20 Övriga provisioner

Nettoresultat av finansiella transaktioner (B7)
D21 Realisationsresultat
D22 Orealiserade värdeförändringar
D23 Realiserade/orealiserade valutakursförändringar
D24 Skuldinlösen

Realisationsresultat (D21)
D25 Aktier/andelar
D26 Räntebärande värdepapper
D27 Andra finansiella instrument

Orealiserade värdeförändringar (D22)
D28 Aktier/andelar
D29 Räntebärande värdepapper
D30 Andra finansiella instrument
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Belopp anges i kr utan decimaler
Summeringar ska balansera

D.  SPECIFIKATIONER: RESULTATRÄKNING
Övriga rörelseintäkter (B8)
D31 Reavinster vid avyttring av värdepapper som klassificerats som 

anläggningstillgångar
D32 Övrigt

Allmänna administrationskostnader (B10)
D33 Personalkostnader
D34 Lokalkostnader
D35 Övriga administrationskostnader

Personalkostnader (D33)
D36 Löner och arvoden
D37 Bonus och provisioner
D38 Sociala avgifter
D39 Pensionskostnader
D40 Övriga personalkostnader

Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar (B11)
D41 Avskrivningar enligt plan
D42 Nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan (D41)
D43 Inventarier
D44 Leasingobjekt
D45 Byggnader och mark
D46 Goodwill
D47 Andra immateriella tillgångar

Nedskrivningar (D42)
D48 Leasingobjekt
D49 Övrigt

Övriga rörelsekostnader (B12)
D50 Reaförluster vid avyttring av värdepapper som klassificerats som 

anläggningstillgångar
D51 Övrigt
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D.  SPECIFIKATIONER: RESULTATRÄKNING
Kreditförluster, netto (B15)

Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar
D52 Periodens reserveringar
D53 Periodens bortskrivning direkt mot resultaträkningen
D54 Återförda reserveringar 
D55 Inbetalt på tidigare års bortskrivningar 
D56 Periodens nettokostnad för specifika reserveringar för 

individuellt värderade lånefordringar (D52 : D55) =

Specifik reservering för kollektivt värderade lånefordringar
D57 Periodens reserveringar 
D58 Periodens bortskrivning direkt mot resultaträkningen 
D59 Återförda reserveringar 
D60 Inbetalt på tidigare års bortskrivningar 
D61 Periodens nettokostnad för specifika reserveringar för 

kollektivt värderade lånefordringar (D57 : D60) =

Kollektiv reservering för inträffade men ännu inte rapporterade förluster
D62 Periodens reserveringar
D63 Periodens bortskrivning direkt mot resultaträkningen 
D64 Återförda reserveringar 
D65 Inbetalt på tidigare års bortskrivningar 
D66 Periodens nettokostnad för kollektiva reserveringar (D62 : D65)

Ansvarsförbindelser
D67 Periodens nettokostnad för infriande av garantier  och

andra ansvarsförbindelser

D68 Kreditförluster, netto (D56+D61+D66+D67) =



STANDARDRAPPORT
INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER

Belopp anges i kr utan decimaler
Summeringar ska balansera

E.  SPECIFIKATIONER: SVENSKA FILIALER I UTLANDET
Mellanhavanden                                                                          
E1 Fordringar på den svenska delen av moderföretaget
E2    -varav lånefordringar

E3 Skulder till den svenska delen av moderföretaget
E4    -varav låneskulder

E5 Intäkter mot den svenska delen av moderföretaget
E6    -varav ränteintäkter

E7 Kostnader mot den svenska delen av moderföretaget
E8    -varav räntekostnader
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F.  SPECIFIKATIONER: ÅRSBOKSLUT
Specifikation Balansräkning
Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. (A2)
F1 Belåningsbara statspapper
F2 Andra belåningsbara värdepapper

Belåningsbara statsskuldsförbindelser samt obligationer 
och andra räntebärande värdepapper (A2, A5)

Anläggningstillgångar
F3 Svenska staten
F4 Svenska kommuner och landsting
F5 Svenska bostadsinstitut
F6 Svenska icke-finansiella företag
F7 Övriga svenska finansiella företag
F8 Utländska stater
F9 Övriga utländska emittenter
F10 Summa (F3 : F9) =
F11    -varav efterställt

Omsättningstillgångar
F12 Svenska staten
F13 Svenska kommuner och landsting
F14 Svenska bostadsinstitut
F15 Svenska icke-finansiella företag
F16 Övriga svenska finansiella företag
F17 Utländska stater
F18 Övriga utländska emittenter
F19 Summa (F12 : F18) =
F20    - varav efterställt

Belåningsbara statsskuldsförbindelser samt obligationer 
och andra räntebärande värdepapper (A2, A5)
F21 Bokförda värdet av tillgångar hos mottagande part vid en 

oäkta återköpstransaktion
F22 Övrigt

Immateriella anläggningstillgångar (A10)
F23 Goodwill
F24 Andra immateriella anläggningstillgångar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (A14)
F25 Upplupna räntor
F26 Övrigt

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (A22)
F27 Upplupna räntor
F28 Övrigt

Avsättningar (A23)
F29 Avsättningar för pensioner m.m.
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F.  SPECIFIKATIONER: ÅRSBOKSLUT
F30 Avsättningar för skatter
F31 Övriga avsättningar

Obeskattade reserver (A25)
F32 Ackumulerade avskrivningar över plan, leasingobjekt 
F33 Ackumulerade avskrivningar över plan, övriga tillgångar
F34 Ersättningsfond
F35 Periodiseringsfonder
F36 Andra obeskattade reserver

Specifikation Eget kapital
Aktiekapital/grundfond/insatskapital; överkursfond; uppskrivningsfond;
andra fonder; balanserad vinst eller förlust; årets resultat (A27 : A32)

F37 Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning
F38 Förändring av uppskrivningsfond
F39 Förändring av fond för verkligt värde
F40 Nyemission och avsättning till överkursfond
F41 Fondemission
F42 Aktieägartillskott
F43 Inlösen av egna aktier
F44 Utgifter för förvärv av egna aktier
F45 Inkomster från avyttring av egna aktier
F46 Avsättning till reservfond
F47 Utdelning för föregående år
F48 Förskjutning mellan bundet och fritt kapital
F49 Koncernbidrag som ej förs via resultaträkning
F50 Skatteeffekt av koncernbidrag
F51 Övriga förändringar
F52 Redovisat årsresultat

F53 Totalt  (F37 : F52) =

Föreslagen utdelning för räkenskapsåret
F54 Totalt
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F.  SPECIFIKATIONER: ÅRSBOKSLUT
Specifikation Resultaträkning
Erhållna utdelningar (B4)
F55 Aktier och andelar, övriga
F56 Intresseföretag
F57 Koncernföretag

Koncernföretag (F57)
F58 Erhållna koncernbidrag jämställda med utdelning
F59 Övrigt

Övriga rörelseintäkter (B8)
F60 Driftnetto övertagna fastigheter
F61 Övrigt

Bokslutsdispositioner (B24)
F62 Avräkning av pensioner
F63 Lämnade/erhållna koncernbidrag
F64 Leasingobjekt, avskrivningar över plan
F65 Avsättning till ersättningsfond
F66 Förändring av periodiseringsfonder
F67 Övriga bokslutsdispositioner

Skatt (B25)
F68 Skatt på årets resultat
F69 Övriga skatter

Specifikation Uppgifter

Information om företaget
F70 Antal anställda st
F71 Antal anställda omräknat till heltidstjänster st
F72 Antal arbetsställen (F73 : F74) =
F73   -  i  Sverige st
F74   -  i utlandet st
F75 Antal bankautomater ägda av kreditinstitut st

Innehav av egna aktier
F76 Marknadsvärde
F77 Antal st


	e
	Följebrev 22-23195 och 22-27282
	Remisspromemoria, FI dnr 22-23195
	FFFS 2007_4 Föreskrifterna om ränteriskrapporten
	FFFS 2008_25 Årsredovisningsföreskrifterna
	FFFS 2010_7 Hanteringsföreskrifterna om likviditet
	FFFS 2014_4 Föreskrifterna om hantering av operativa risker
	FFFS 2014_5 Föreskrifterna om informationssäkerhet, ITverksamhet och insättningssystem
	FFFS 2014_12 Tillsynsföreskrifterna
	FFFS 2014_13 Föreskrifter om IKU-rapporten
	FFFS 2014_14 Standardrapportföreskrifterna
	Kopia av fs0704b
	Kopia av fs1414b1



