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Remiss – förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna 

 

Inledning 

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. 

 

Bankföreningen har inga synpunkter på förslagen i remissen förutom punkten 2.2 

ändrade redovisningsregler för rörelseförvärv i vissa fall där föreningen inte delar 

FI:s uppfattning att den nya punkten 42A i IFRS 3 Rörelseförvärv skulle stå i strid 

med uppskrivningsreglerna i årsredovisningslagen (ÅRL) och i lagen om 

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL).   

 

2.2 Ändrade redovisningsregler för rörelseförvärv i vissa fall 

Finansinspektionens bedömning är att den nya punkten 42A i IFRS 3 Rörelseförvärv, 

som behandlar situationen då en part i ett samarbetsarrangemang får ett 

bestämmande inflytande över verksamheten, inte motiverar någon ändring i 

redovisningsföreskrifterna. Samtidigt konstaterar Finansinspektionen att den nya 

punkten i IFRS 3 i vissa fall inte är förenlig med uppskrivningsreglerna i ÅRL och i 

ÅRKL.   

 

Bankföreningen har inget att erinra emot att FI anser att den nya punkten 42A i IFRS 

3 Rörelseförvärv inte motiverar någon ändring i redovisningsföreskrifterna. 

 

Bankföreningen delar dock inte FI:s uppfattning att den nya punkten skulle stå i strid 

med uppskrivningsreglerna i ÅRL och ÅRKL, och vi vill därför göra följande 

kommentar till remisspromemorian. 

 

Det går att föra långa resonemang kring Bankföreningens ställningstagande. Det 

tydligaste skälet för Bankföreningens skiljaktiga ställningstagande är att ÅRL och 
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ÅRKL saknar detaljreglering vad gäller upp- och bortbokning från balansräkningen. I 

avsaknad av detaljreglering bör god redovisningssed tillämpas. En god utgångspunkt 

för bedömning av god sed är internationell normgivning. IFRS 3 utgångspunkt är att 

det i detta fall inte rör sig om en omvärdering. Istället är utgångspunkten att tidigare 

ägda tillgångar avyttras och därigenom bortbokas från balansräkningen och ersätts 

av en förvärvad rörelse. Därigenom blir inte årsredovisningslagarnas 

uppskrivningsregler tillämpbara. 

 

Bankföreningen anser att de finansiella företagen bör anamma en tillämpning av 

IFRS så långt årsredovisningslagarna medger detta. Av IFRS 3 Rörelseförvärv följer 

att när en part i ett samarbetsarrangemang utökar sitt innehav till att få ett 

bestämmande inflytande över en rörelse så anses de tillgångar som initialt 

anskaffats som avyttrade varvid de bortbokas. Att nämnda tillgångar skulle kunna 

anses omfattas av uppskrivningsreglerna är därigenom inte förenligt med IFRS-

regelverket. 

 

Den av FI anförda uppfattningen leder således till att: 

1. FI diskvalificerar internationell normgivning rörande upp- och bortbokning, 

samt att 

2. vi får en inkonsekvent tillämpning av reglerna om rörelseförvärv i vissa fall i 

koncernen visavi i juridisk person.  

Bankföreningen stödjer därför inte FI:s bedömning att den nya punkten 42A i IFRS 3 

Rörelseförvärv inte är förenlig med uppskrivningsreglerna i ÅRL och i ÅRKL. 

 

Bankföreningen stödjer därför inte heller delar av den konsekvensanalys som FI 

gjort. Olika redovisning i juridisk person kontra koncern medför utökade kostnader 

för instituten och försvårar för användarna av de finansiella rapporterna. Därutöver 

medför FI:s diskvalificerande av internationell normgivning rörande upp- och 

bortbokning att osäkerhet uppstår på andra områden rörande när en tillgång eller 

skuld ska bokas upp respektive bort från balansräkningen vilket kommer att medföra 

utökade kostnader för upprättare av de finansiella rapporterna och försvåra för 

användarna av de finansiella rapporterna.      

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg   Mats Stenhammar 


