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Föreskrifter 

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 

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

värdepappersbolag;  

beslutade den XX månad 2020. 

 

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 4 § 1 förordningen (1995:1600) om års-

redovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag samt 19 b § 

förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. att 1 kap. 2 § och 5 kap. 24 § 

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovis-

ning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse.  

1 kap.  

2 §  I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med  

 

1. godkända internationella redovisningsstandarder: internationella redovisnings-

standarder som har antagits av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 3 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 

om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IAS-förordningen), 

 

2. institut: om inte något annat anges, 

a) kreditinstitut och värdepappersbolag, 

b) finansiella holdingföretag när de tillämpar reglerna om koncernredovisning, och 

c) filialer när de tillämpar reglerna om årsredovisning eller årsbokslut, 

 

3. institut med internationell anknytning: ett institut som driver gränsöverskridande 

verksamhet eller har en eller flera filialer utomlands eller ingår i samma koncern som 

minst ett utländskt finansiellt företag, det vill säga ett utländskt företag som mot-

svarar ett kreditinstitut, värdepappersbolag eller försäkringsföretag enligt 1 kap. 1 § 

lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,  

 

4. internationella redovisningsstandarder: International Accounting Standards 

(IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS), tolkningar från Standing 

Interpretations Committee (SIC) och tolkningar från IFRS Interpretations 

Committee (IFRIC),  

 

5. noterade institut: institut vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad 

marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), det vill säga 

institut som omfattas av artikel 4 i IAS-förordningen, 

 

6. onoterade institut: institut som inte är noterade institut, och 

 

7. övertagen egendom: egendom som ett institut har förvärvat för att skydda en 

fordran enligt 7 kap. 3 och 5 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 

eller enligt 7 kap. 10 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.  
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5 kap.  

24 §  Filialer till ett utländskt företag som motsvarar ett kreditinstitut eller värdepap-

persbolag behöver inte lämna några upplysningar enligt godkända internationella 

redovisningsstandarder eller enligt RFR 2 Redovisning för juridiska personer.  

 

_______________ 

 

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 oktober 2020. 
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