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Kommentarer till remissvar – Föreskrifter och anvisningar 1/2014 
Kreditinstitutens riskrapportering 

Finansinspektionen (FI) bad genom remiss 1/2014 – 7.2.2014 yttranden om utkastet till 
föreskrifter och anvisningar om kreditinstitutens riskrapportering. Vi fick ett yttrande i 
ärendet från Finansbranschens Centralförbund (FC). 

 
Bakgrund till föreskrifterna och anvisningarna 
 

Kreditinstitutens rapportering enligt riskområde har omarbetats i anslutning till 
införandet av FINREP- och COREP-rapporteringarna. I rapporteringen av kreditrisker 
och ränterisker och av de största motparterna infördes begrepp och definitioner enligt 
dessa rapporteringar. Till föreskrifterna och anvisningarna fogades S-rapporten Läge 
inom Banksystemet, J-rapporten Oreglerade fordringar och R-rapporten Ränterisk samt 
V-rapporten Rapportering av de största motparterna.  
 

FC:s yttrande 
 

FC understryker i sitt yttrande att rapporteringsbördan i branschen ökar betydligt på 
grund av de krav som EBA har satt upp för rapporterna utifrån EU:s 
kapitalkravsförordning. Av denna anledning bör antalet nationella rapporter jämkas och 
i synnerhet överlappande krav undvikas. Rapportörerna bör få tillgång till 
arbetsböckerna för riskrapporteringstabellerna i distributionstjänsten Jakelu omedelbart 
eftersom den första rapporteringen sker den 31 mars 2014. 
 
S-tabellen Läge inom banksystemet och J-tabellen Oreglerade fordringar innefattar 
hänvisningar till FINREP-tabellen och EBAs rapporteringsstandard för oreglerade 
fordringar och justering av lånevillkor. Rapporteringen ska inledas med de nya 
definitionerna enligt EBAs standard per läget i september 2014. Eftersom 
rapporteringen med de aktuella definitionerna är obligatorisk på nationell nivå redan 
tidigare (31.3.2014), anser FC att FI bör godkänna rapporter baserade på bästa 
uppskattning till och med september 2014. 
 
Enligt FC finns det skäl att avväga om en separat V-rapport är nödvändig, eftersom 
informationsinnehållet i rapporten överlappar EBAs rapport Large Exposures. 
Dessutom föreslår FC i sitt yttrande bland annat att anvisningarna om rapportering som 
sker till marknadspris i anslutning till behandling av derivat ska ändras och att vissa av 
de motparter som redan omfattas av EBAs rapport Large Exposures ska utelämnas. 
FC stöder harmonisering av begreppen i V-rapporten och rapporten Large Exposures 
och föreslår att Large Exposures ska användas som blankettformulär för V-rapporten 
och rapportören ska lämna nödvändiga tilläggsuppgifter i formuläret så att två helt olika 
rapporter inte behövs.  
 

FI:s genmäle 
 
Den 17 februari 2014 skickade FI de slutliga arbetsböckerna för riskrapportering till 
instituten via distributionstjänsten Jakelu, med undantag av blanketterna för 
rapportering av de största motparterna. Dessa publiceras vid en tidpunkt som anges 
senare. 
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FI konstaterar att den godtar att rapportering som bygger på EBAs definitioner kan ske 
utifrån en bästa uppskattning till och med september 2014. 
 
FI meddelar att den, i motsats till vad FC har funnit, kommer att genomföra 
rapporteringen av de största motparterna i enlighet med sina föreskrifter och 
anvisningar. Rapporterna kommer att innefatta blanketter som bygger på COREP 
Large Exposures-rapporteringen och som är kompletterade med de uppgifter som är 
nödvändiga för rapporteringen av systemrisker. 
 

 
Närmare upplysningar lämnas av 

riskexpert Seppo Pitkänen, telefon 010 831 5376, e-post seppo.pitkanen(at)fiva.fi.  
 
 

 
 


