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Finansinspektionens remiss – förslag till ändringar i 
redovisnings- och rapporteringsföreskrifterna 

 

Sammanfattning 

Svenska Bankföreningen har fått möjlighet att lämna synpunkter på 

Finansinspektionens (FI:s) förslag till ändringar i FI:s föreskrifter och allmänna råd 

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

(redovisningsföreskrifterna) samt i FI:s föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering 

av kvartals- och årsbokslutsuppgifter (rapporteringsföreskrifterna). 

 

Bankföreningen gör följande ställningstaganden i förhållande till vissa specifika 

förslag av FI: 

- Det är olyckligt att kraven på tilläggsupplysningar för värdepapper avseende 

posterna ”Aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag” 

samt ”Aktier och andelar i koncernföretag” går utöver kraven i IFRS, samt att 

FI föregår IASB:s arbete med att uppdatera IFRS 13, dessutom i en motsatt 

riktning mot de invändningar som väckts.  

   

- Avstyrker att det föreskrivs var nedskrivningar och återföringar av dessa ska 

redovisas i resultaträkningen för obligationer och andra räntebärande 

tillgångar som redovisas till verkligt värde via övrigt totalresultat då 

regleringen innebär ett ingrepp och en begränsning av IFRS. 

 

- Det bör tydliggöras om specificeringen av lånefordringar är definierade i 

standardrapporten på samma sätt som i FINREP. 

 

- Beträffande värdepappersfonder och specialfonder, svenskregistrerade, bör 

FI undersöka alla möjligheter att i första hand hämta uppgifterna från VINN 

innan man inför rapporteringen av uppgifter om svenskregistrerade 
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värdepappersfonder och specialfonder. I annat fall innebär det en 

oacceptabel dubbelrapportering. 

 

- Avseende posten ”Provisionsintäkter, varav hushåll” bör förtydligas vad som 

avses med hushåll. 

 

- Det bör förtydligas vad som menas med ”i samma system som i dag används 

av alla berörda institut för den EU-reglerade löpande rapporteringen till 

Finansinspektionen”. Är det dagens rapporteringssystem till FI som bygger på 

rapporteringsspråket XBRL? Förslaget att ett nytt rapporteringssystem ska 

användas från första kvartalet 2018 kommer med mycket kort varsel mot 

bakgrund av bankernas behov av planering av IT-resurser för andra 

tillsynsrelaterade IT-projekt. Vi föreslår att den förändrade standardrapporten 

fortsätter att rapporteras i det nuvarande rapporteringssystemet hos FI. En 

förändring av rapporteringen till det nya rapporteringssystemet som används 

för den EU-reglerade löpande rapporteringen till FI skulle istället kunna göras 

från tredje kvartalet 2018.  

 

- Vi anser att FI har gjort en betydande underskattning av tidsåtgången och 

därmed kostnader för att anpassa rapporteringen till förslaget om ny 

standardrapport. 

 

Synpunkter på förslagen till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och 

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

värdepappersbolag (redovisningsföreskrifterna) 

 

2.5 Upplysningar om noterade och onoterade värdepapper 

Finansinspektionen föreslår att nuvarande krav i 5 kap. 3 § om att 

tilläggsupplysningar avseende uppdelning på noterade och onoterade 

värdepappersinnehav ska ersättas med ett krav på upplysningar om värdepapper 

fördelade på nivå 1, 2 eller 3 i enlighet med hierarkin för verkligt värde i IFRS 13. 

 

Bankföreningen noterar i samband med 5 kap. 3 § avseende ”Aktier och andelar i 

intresseföretag och gemensamt styrda företag (Tillgångar, post 7)” samt ”Aktier och 

andelar i koncernföretag (Tillgångar, post 8)” att det i de flesta fall föreligger 

svårigheter att fastställa, och därmed kunna upplysa om, verkligt värde för nämnda 

poster. Bankföreningen konstaterar dessutom att något sådant krav inte heller 

föreligger enligt IFRS. IASB arbetar för närvarande med en ”post implementation 

review” av IFRS 13 och en av de saker som lyfts fram är svårigheten med att lämna 

relevanta upplysningar avseende tillgångar i nivå 3, p.g.a. att verkligt värde för dessa 

i många fall påverkas av faktorer som är specifika för det enskilda bolaget. 
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Bankföreningen anser att det är olyckligt att FI föregår IASB:s arbete, dessutom i en 

motsatt riktning mot de invändningar som väckts.  

 

2.8 Nettoresultat av finansiella transaktioner visavi kraven på rapportering i 

FINREP 

Finansinspektionen föreslår att de nedskrivningar som ska redovisas i resultatet och 

återföringar av dessa avseende obligationer och andra räntebärande värdepapper 

som redovisas till verkligt värde via övrigt totalresultat bör redovisas i nettoresultat av 

finansiella transaktioner.  

 

Bankföreningen avstyrker att FI föreskriver var nedskrivningar och återföringar av 

dessa ska redovisas i resultatet för obligationer och andra räntebärande 

värdepapper som redovisas till verkligt värde via övrigt totalresultat då regleringen 

innebär ett ingrepp och en begränsning av IFRS. En sådan begränsning innebär ett 

hinder mot globalt jämförbara standarder och bör endast övervägas i det fall väldigt 

starka skäl föreligger för en svensk normgivning på området. Bankföreningen kan 

inte finna sådana skäl. 

 

Bankföreningen har övrigt inga synpunkter på förslagen avseende 

redovisningsföreskrifterna i remissen. 

 

Synpunkter på förslagen till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 

2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 

(Standardrapporten) 

 

Specifikationer balansräkning (C) 

 

- Utlåning till kreditinstitut och allmänheten (C71-C111) 

Bankföreningen anser att det bör läggas till eller tydliggöras om specificeringen av 

lånefordringar är definierade i standardrapporten på samma sätt som i FINREP, med 

definitionen ”Gross carrying amount” inkl. upplupen ränta. 

 

-Värdepappersfonder och specialfonder, svenskregistrerade (C191-C195) 

Bankföreningen uppfattar att detta är uppgifter som kan hämtas från den kommande 

rapporteringen till värdepappersdatabasen VINN. Ett viktigt argument för att införa 

värdepappersdatabasen VINN var att minska annan rapportering för bankerna. FI 

bör undersöka alla möjligheter att i första hand hämta uppgifterna från VINN innan 

man inför rapporteringen av uppgifter om svenskregistrerade värdepappersfonder 

och specialfonder. I annat fall innebär det en oacceptabel dubbelrapportering. 

 

Specifikationer resultaträkning (D) 

– Provisionsintäkter, varav hushåll (D20) 
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Finansinspektionen anger att Statistiska Centralbyråns (SCB) beräkning av 

konsumentprisindex (KPI) och andra relaterade mått till KPI, kan förbättras om 

hushållens andel av provisionsintäkterna specificeras som en varav-post, D20.  

 

Bankföreningen anser att det bör förtydligas vad som menas med hushåll. Uppgiften 

kan bl.a. tolkas som en varav-post till Övriga provisioner (D19) i både i tabellen och i 

instruktionerna, men i synnerhet i tabellen. En definition av hushåll bör vidare utgå 

ifrån SCB:s banksektorkoder.  

 

I remisspromemorian beskrivs specifikationen av hushåll i provisionsintäkter som 

enbart ett krav för att förbättra inflationsmåtten KPI, KPIF och HIKP. 

Provisionsintäkter från hushåll (D20) kommer utifrån nuvarande förslag till tabeller 

och instruktioner även att inkludera provisionsintäkter från utländska hushåll via t.ex. 

institutens filialer. Uppgiften om provisionsintäkter från hushåll bör rimligtvis enbart 

omfatta svenska hushåll om den ska vara användbar i syfte att förbättra de svenska 

inflationsmåtten. I annat fall försvinner syftet att samla in uppgiften och bör i så fall 

inte införas i standardrapporten. 

 

Uppdelningen av provisionsintäkter på ”varav hushåll” faller utanför de löpande 

uppgifter som tas fram till årsredovisning och bokslut. Instituten kommer därför att 

behöva utarbeta nya rutiner och system för att ta fram denna uppgift. FI, eller SCB, 

bör därför noga överväga om uppgiften istället kan inhämtas på ett annat mer 

ändamålsenligt sätt. 

 

Rapportering i nytt system (avsnitt 3.5) 

Finansinspektionen föreslår att rapportering av Standardrapporten ska göras i 

samma system som idag används för den EU-reglerade löpande rapporteringen till 

FI från och med den 1 januari 2018. 

 

Bankföreningen anser att det bör förtydligas vad som menas med ”i samma system 

som i dag används av alla berörda institut för den EU-reglerade löpande 

rapporteringen till Finansinspektionen”. Är det dagens rapporteringssystem till FI 

som bygger på rapporteringsspråket XBRL? Det bör förtydligas att FI tar fram 

elementnummer/taxonomi till denna rapportering och när detta i så fall kan beräknas 

vara klart.   

 

Förslaget att ett nytt rapporteringssystem ska användas från första kvartalet 2018 

kommer med mycket kort varsel mot bakgrund av bankernas behov av planering av 

IT-resurser. Bankernas utveckling av nya rapporteringssystem är i dagsläget hårt 

ansträngd mot bakgrund av bl.a. FINREP, KRITA, VINN och IFRS 9. Att skapa ett 

nytt rapporteringssystem med t.ex. XBRL innebär att bankerna måste ianspråkta 

betydande tid och utvecklingsresurser i form av förstudier, utveckling, tester m.m.  
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Bankföreningen anser att det finns flera saker FI kan göra för att inte lägga 

ytterligare börda på bankernas redan idag hårt ansträngda resurser för utveckling av 

nya rapporteringssystem. Ett förslag är att den förändrade standardrapporten 

fortsätter att rapporteras i det nuvarande rapporteringssystemet hos FI. En 

förändring av rapporteringen till det nya rapporteringssystemet som används för den 

EU-reglerade löpande rapporteringen till FI skulle istället kunna göras från tredje 

kvartalet 2018. Det skulle innebära att bankerna får rimlig tid för planering av både 

utveckling och resurser för rapportering i ny IT-miljö. Det är vidare en fördel om FI 

öppnar en testrapportering i det nya rapporteringssystemet i god tid innan det träder 

ikraft. 

 

Ett andra förslag att underlätta redan hårt ansträngda utvecklingsresurser hos 

bankerna är att prioritera de delar som rör nya redovisningsregler enligt IFRS 9 och 

att skjuta på de delar som enbart rör förändringar på grund av förändrad och 

förbättrad statistik.  

 

Kostnadsberäkning (avsnitt 4.2.3) 

Finansinspektionen skriver i remisspromemorian i avsnitt 4.2.3 att de beräknar att 

tidsåtgången för en anpassning av rapporteringen enligt förslaget till ny 

standardrapport skulle innebära en tidsåtgång på uppskattningsvis 100–150 timmar 

för större företag (balansomslutning >100 miljarder kronor). För mellanstora och 

mindre företag skulle tidsåtgången vara mindre. 

 

Bankföreningen anser att FI har gjort en betydande underskattning av tidsåtgång, 

och därmed kostnader, för att anpassa rapporteringen till förslaget om ny 

standardrapport. Att ändra i standardrapporten och samtidigt lägga om det till nytt 

inrapporteringssystem innebär ett betydande utvecklingsarbete. Bankerna behöver 

genomföra förstudier, utvecklingsarbete och tester av det nya rapporteringssystemet 

innan det kan börja användas. Bankföreningen gör bedömningen att tidsåtgången är 

mångdubbelt större än den tidsuppskattning som FI har gjort och därmed även 

kostnaderna för att genomföra förslagna förändringar i standardrapporten. 

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg   Mats Stenhammar 


