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Lag
om ändring av kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i kreditinstitutslagen (610/2014) 12 kap. 7 § och
ändras 12 kap. 1 § 2 och 3 mom. samt 2, 6, 8 och 10 § som följer:

12 kap.

Bokslut, delårsrapport och revision

1§

Bestämmelser som tillämpas på upprättande av bokslut

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vid upprättande av bokslut för kreditinstitut tillämpas inte bokföringslagens 1 kap. 4 §

1 mom. om räkenskapsperiod, 3 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten om begränsning av skyldig-
heten att upprätta finansieringsanalys och 3 mom. om begränsning av skyldigheten att upp-
rätta verksamhetsberättelse, 1 a § om verksamhetsberättelsens innehåll och 6 § om tiden
för upprättande av bokslut, 4 kap. 1 § om definitionen på omsättning, 3 § om definitionen
på bestående och rörliga aktiva och 4 § om definitionen på omsättnings- och finansierings-
tillgångar samt 5 kap. 2 § om hur fordringar, finansiella tillgångar och skulder tas upp i ba-
lansräkningen, 2 a § om upptagande av finansiella instrument till verkligt värde samt om
fonden för verkligt värde, 4 § om redovisning av inkomst som intäkt enligt tillverknings-
grad och 6 § om periodisering av anskaffningsutgiften för omsättningstillgångar. Därvid
ska inte heller tillämpas vad som i 8 kap. 1 § 1 mom., 3 och 4 §, 5 § 3 mom. 2 punkten och
6 § i aktiebolagslagen föreskrivs om eget kapital, bokslut, verksamhetsberättelse och kon-
cern eller i 8 kap. 1 § 1 mom., 3 och 4 §, 5 § 3 mom. 3 punkten och 6 § i lagen om andelslag
föreskrivs om eget kapital, bokslut, verksamhetsberättelse och koncern.

Vid upprättande av koncernbokslut för kreditinstitut tillämpas inte bokföringslagens
6 kap. 1 § 3—6 mom. om undantag från skyldigheten att upprätta koncernbokslut och 2 §
3 mom. om verksamhetsberättelse för koncerner och inte heller 8 kap. 9 § 1 mom. i aktie-
bolagslagen samt 8 kap. 9 § 1 mom. i lagen om andelslag.

2 §

Närmare bestämmelser, föreskrifter, anvisningar, yttranden och undantag.

Genom förordning av finansministeriet utfärdas närmare bestämmelser om hur finan-
siella instrument och förvaltningsfastigheter samt förändringar i deras värden ska upptas i
RP 89/2015
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bokslutet, om balans- och resultaträkningens uppställningsformer och om finansieringsa-
nalys, om upplysningar som ska ges i noterna till balans- och resultaträkningen och finan-
sieringsanalysen samt i verksamhetsberättelsen, om koncernbalans- och koncernresulta-
träkningens uppställningsformer och koncernens finansieringsanalys, om upplysningar
som ska ges i noterna till koncernbalans- och koncernresultaträkningen samt till koncer-
nens finansieringsanalys samt om specifikationer till balansräkningen och noterna. Ge-
nom förordning av finansministeriet får det dessutom föreskrivas om undantag från de in-
ternationella redovisningsstandarderna om hur finansiella instrument och förvaltnings-
fastigheter samt förändringar i deras värden ska upptas i bokslutet och om på
tillämpningen av standarderna baserade tilläggskrav i fråga om vad som ska framgå av
bokslutet eller verksamhetsberättelsen.

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur bokslut för kreditinstitut
ska upprättas. Finansinspektionen får genom sina föreskrifter begränsa upptagandet av no-
ter som enligt de i 7 a kap. 1 § i bokföringslagen avsedda internationella redovisningstan-
darderna ska anges samt rätten att som räkenskapsperiodens intäkter bokföra ränte- och
hyresinkomster som grundar sig på sådana fordringar eller finansiella leasingavtal, vilkas
till betalning förfallna räntor, amorteringar eller hyror vid bokslutstidpunkten har varit
obetalda en längre tid än den som nämns i Finansinspektionens föreskrifter eller som till
följd av gäldenärens konstaterade fallissemang sannolikt inte kommer att betalas. Finans-
inspektionen ska innan den meddelar dessa föreskrifter begära yttrande från finansminis-
teriet och bokföringsnämnden.

Om Finansinspektionens anvisningar eller yttranden om hur de i detta kapitel, i aktie-
bolagslagen, i lagen om andelslag och i bokföringslagen ingående bokslutsbestämmelser-
na samt om hur de förordningar som utfärdats med stöd av dem ska tillämpas på kreditin-
stitut är viktiga för den allmänna tillämpningen av bokföringslagen, bokföringsförord-
ningen, aktiebolagslagen eller lagen om andelslag, ska Finansinspektionen begära yttran-
de från bokföringsnämnden innan den ger en anvisning eller yttrar sig.

Finansinspektionen kan på ansökan av ett kreditinstitut av särskilda skäl för viss tid be-
vilja undantag från de internationella redovisningsstandarderna, från tiden för upprättande
av bokslut, från räkenskapsperioden för ett inhemskt dotterföretag som ingår i ett samman-
ställt koncernbokslut och från upptagande i koncernbokslutet av tillgångar som är föremål
för leasingavtal enligt 10 § 2 mom. i detta kapitel. En förutsättning för sådana undantag är
att de inte står i strid med Europeiska unionens rättsakter om kreditinstitut.

6 §

Upptagande av finansiella instrument till verkligt värde samt fonden för verkligt värde

Derivatinstrument och andra finansiella instrument ska tas upp i bokslutet till sitt verk-
liga värde. När de tas upp och presenteras i bokslutet ska de internationella redovisnings-
standarderna iakttas.

Förändringar i finansiella instruments verkliga värde ska tas upp i fonden för verkligt
värde, när en internationell redovisningsstandard som avses i 1 mom. förutsätter att de tas
upp i det egna kapitalet.

Fonden för verkligt värde ska justeras när ett finansiellt instrument avyttras eller förfal-
ler eller annars enligt en standard som avses i 1 mom. är föremål för nedskrivning via re-
sultaträkningen.

Om de internationella redovisningsstandarder som avses i 1 mom. inte förutsätter att
motsvarande omständigheter tas upp i noterna ska det av verksamhetsberättelsen, i fråga
om finansiella instrument som tagits upp till verkligt värde, framgå 

1) företagets mål och policy för hantering av finansiella risker, inklusive dess säkrings-
policy för varje viktig typ av planerad transaktion där säkringsredovisning används, 

2) marknads-, kredit-, likviditets- och kassaflödesrisker.
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I moderföretagets verksamhetsberättelse ska den information som avses i 4 mom. tas
upp också i fråga om koncernen.

8 §

Upptagande av förvaltningsfastigheter till verkligt värde

Förvaltningsfastigheter får tas upp till verkligt värde. När sådana fastigheter tas upp och
presenteras i bokslutet ska de internationella redovisningsstandarderna samt bestämmel-
serna i 6 § 2—4 mom. om fonden för verkligt värde iakttas.

10 §

Koncernbokslut

Ett kreditinstitut är skyldigt att upprätta koncernbokslut om det är moderföretag i en
koncern eller ett sådant moderföretag som avses i artikel 4.15 i EU:s tillsynsförordning
och är föremål för gruppbaserad tillsyn enligt den förordningen.

Om kreditinstitutet har slutit ett leasingavtal enligt vilket riskerna och förmånerna i an-
slutning till de tillgångar som avtalet avser till väsentliga delar övergår på leasingtagaren
i början av leasingperioden, får leasinggivaren ta upp tillgången i sitt koncernbokslut som
om den vore såld, och leasingtagaren som om den vore köpt. När tillgångarna tas upp och
presenteras i bokslutet ska de internationella redovisningsstandarderna iakttas.

Koncernens finansieringsanalys ska ingå i koncernbokslutet, och i den ska utredas an-
skaffningen och användningen av medel under räkenskapsperioden. Dessutom ska moder-
bolagets verksamhetsberättelse presentera information om koncernens verksamhet och
kapitaltäckning.

Koncernens dotter- eller ägarintresseföretag vars balansomslutning utgör mindre än en
procent av moderföretagets senast fastställda balansomslutning och understiger 10 miljo-
ner euro, får lämnas utanför det sammanställda koncernbokslutet. Om dotter- eller intres-
seföretagets balansomslutning sammanräknad med balansomslutningen för koncernens
övriga dotter- och ägarintresseföretag utgör minst fem procent av koncernens balansom-
slutning, ska den ändå sammanställas med koncernbokslutet.

Om ett försäkringsbolag eller ett därmed jämförbart utländskt försäkringsföretag hör till
ett kreditinstituts eller holdingföretags koncern, får koncernbokslutet trots detta kapitel
upprättas i enlighet med 3 kap. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat,
om det behövs för att ge en rättvisande bild av resultatet av koncernens verksamhet och
finansiella ställning.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 30 december 2015
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