
Finansinspektionens 
Rapporteringsdag
2011-05-26
Radisson Blu Hotel
08.30 – 12.00
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Dagens agenda

08.40 – 09.05  Rapporteringskrav i en förändrad 
finansiell miljö

09.05 – 09.30  Den nya Europeiska tillsynsstrukturen

09.30 – 09.50  FI:s inrapporteringsprocess

09.50 – 10.30  Kaffe

10.30 – 11.30  Nya och ändrade rapporteringskrav

11.30 – 11.45  Rapporteringssystem - nyheter

11.45 – 12.00  Sammanfattning

logga
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Rapporteringsenheten

10 personer 

3 team

Kreditinstitut – Värdepappersbolag

Försäkringsbolag – Fonder / Fondbolag

Inrapportering, rapporter och behörigheter

logga
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Rapporteringsenheten

Behörigheter att rapportera

Rapportkonstruktion

Ta emot all rapportering (1700 institut rapporterar 
löpande i 29 olika formulär)

Kvalitetssäkra – Granska - Analysera

Rapporter som underlag för tillsynsverksamheten

Omfattande utlämning och sammanställning av 
uppgifter i olika sammanhang – ökade internationella 
krav

Statistikansvar

logga
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Inrapportering, rapporter och 
behörigheter

logga
Anneli Spångvall Jonsson           Marie Olofsson                         Roland Stålberg
Inrapportering och rapporter       Behörigheter och adm.                 Inrapportering och rapporter
anneli.spangvall@fi.se

 

marie.olofsson@fi.se

 

roland.stalberg@fi.se

mailto:anneli.spangvall@fi.se
mailto:marie.olofsson@fi.se
mailto:roland.stalberg@fi.se
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Kreditinstitut och Värdepappersbolag

logga
Staffan Boström                            Linda Kollberg                     Hanna Lindström
tf. Enhetschef                                Kreditinstitut och

 

VP-bolag

 

Kreditinstitut och VP-bolag
staffan.bostrom@fi.se

 

linda.kollberg@fi.se

 

hanna.lindstrom@fi.se

mailto:staffan.bostrom@fi.se
mailto:linda.kollberg@fi.se
mailto:hanna.lindstrom@fi.se
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Försäkringsbolag och 
Fonder / Fondbolag

logga
Edward Akhras

 

Hans-Olof Bergqvist              Joakim Ström                         Elena Teterina
Försäkring                             Fonder / Fondbolag            Försäkring                              Försäkring
edward.akhras@fi.se

 

hans-olof.bergqvist@fi.se

 

joakim.strom@fi.se

 

elena.teterina@fi.se

mailto:edward.akhras@fi.se
mailto:hans-olof.bergqvist@fi.se
mailto:joakim.strom@fi.se
mailto:elena.teterina@fi.se


8

Rapporteringskrav i en       
förändrad finansiell miljö

 -
 Malin Omberg,                    

chefsekonomens kansli

logga
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Finanskrisens faser

Fas 1: Tillgångsprisfall och likviditetsåtstramning 

Fas 2: Lågkonjunktur, kreditförluster, skuldkriser    

Fas 3: Successiv återhämtning – Lärdomar och ny 
tillsynsstruktur
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Fundamentala lärdomar från 
finanskrisen

1. Obalanser som vi såg, hade verktygen för att hantera, 
men inte agerade på

→ KRÄVER EN NY TILLSYNSKULTUR

2. Problem som vi såg, men inte hade möjlighet att 
hantera på ett bra sätt 

→ KRÄVER REGELÄNDRINGAR

3. Risker som vi helt enkelt inte förstod 
→ KRÄVER BÅDADERA
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Stabila banker?
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Vad hade gått fel med reglering 
och tillsyn?

Det internationella banksystemet hade för lite kapital 
av för dålig kvalité och likviditetsriskerna var 
underskattade

Bl.a. kringgående av kapitalkrav skapade komplexa 
produkter med dolda risker

”Light touch” reglering och tillsyn

”Too big to fail”
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En ny strategi för finansiell tillsyn 
behövs

Tillsynen måste bli mer proaktiv
– Goda analyser och förståelse för den 

makroekonomiska situationen
– Aktiv dialog med styrelser för att tydliggöra deras 

ansvar

Våga använda de verktyg vi har
– Agera tidigt i förebyggande syfte, innan obalanser blir 

ohanterliga

Tillsyn över gränsöverskridande 
verksamhet
– Gränsöverskridande banker kräver gränsöverskridande 

tillsyn
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Prioriterade åtgärder mot 
bakgrund av finanskrisen

Ny reglering om hantering av likviditetsrisker
– Ny inrapportering på plats
– Kvantitativ reglering tas fram internationellt och av EU

Högre kapitalkrav
– Basel III ”mer och bättre kapital”

Företag måste kunna gå omkull – krishantering och 
systemviktiga institut

– Översyn av regelverk för hantering av finansiella kriser. Arbete 
pågår i Sverige och EU

Reglering av ersättningssystem
– Reglering på plats för att motverka överdrivet risktagande

Tillsyn över gränsöverskridande verksamhet
– Tillsynskollegier
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Vad innebär det för 
rapporteringskraven?
Krisen har visat på vikten av:

tillförlitlig information
– ex likviditet och kapital i isländska banker

ändamålsenlig information
– ex likviditetsinrapporteringen

harmoniserad information
– gränsöverskridande banker och kriser
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Vad innebär den nya         
Europeiska tillsynsstrukturen

 -
 Christina Ohlén 

internationell samordnare

logga
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EU

Nya europeiska tillsynsmyndigheter: 

EBA (bank)

EIOPA (försäkring)

ESMA (värdepapper)

ESRB (Europeiska systemrisknämnden)
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ESRB ESFS
EIOPA EBA ESMA

Joint Committee

EU centralbanker Nationella tillsynsmynd

Macro
prudential

Micro
prudential
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Informationsflöden

Nationella myndigheter samlar in information som 
krävs enligt tekniska standarder (när de är på plats)

Informationen skickas till EU-myndigheterna 

EU-myndigheterna förser ESRB med information i 
aggregerad form. 

ESRB kan begära institutsspecifik information
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Finansinspektionens   
inrapporteringsprocess  

Från snabbspår till analys
 -

 Linda Kollberg
 Hanna Lindström
 Elena Teterina

 Hans-Olof Bergqvist
logga
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Rapportering

23

Inrapportering av
data från instituten

Finansiella 
företag

Snabbspår, kontroll
av lagkrav m.m.

Kvalitetssäkring av
inrapporterad data

och kontakter med 
bolagen

Analyser, PM

Tillsynsansvariga och övriga 
berörda personer inom FI
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Generella fel i inrapporteringen

Rapporterat i kr istället för tkr och tvärtom

Förskjutning mellan rader

Korrigera rapporter

Finansinspektionen är statistikansvarig myndighet

Historiska värden används även som jämförelsetal



25

Vanliga fel i inrapporteringen, 
kreditinstitut och värdepappersbolag 1

F-bilagan, samlad kapitalbedömning i 
Standardrapporten, FFFS 2008:14.

Här rapporteras pelare 2 risker, företagens bedömning om det 
finns andra risker än pelare 1 riskerna. t.ex. strategiska risker och 
ränterisker och vilket kapital man sätter av för dessa. 

Finns behov av att avsätta ytterligare kapital för kreditrisk, 
marknadsrisk och operativ risk ska detta rapporteras.

Samma pelare 2 risker som tagits upp i IKU:n rapporteras.

Anvisningar i föreskriften (2008:14) samt vägledning på hemsidan:  
http://www.fi.se/Regler/Vagledning/Rapportera/

http://www.fi.se/Regler/Vagledning/Rapportera/
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Vanliga fel i inrapporteringen, 
kreditinstitut och värdepappersbolag 2

Startkapital, posten A93 i rapporten kapitaltäckning 
och stora exponeringar FFFS 2008:13

På A93 rapporteras det startkapital som krävdes när institutets 
verksamhet startades, vilket står i beslutet. 

Om eurokursen inte står i beslutet ska Riksbankens kurs per det 
datum när beslutet är skrivet användas.

För sparbanker som fick tillstånd före 1 januari 1994 gäller 
särskilda regler. Kursen 9,32 ska användas.

Ex: Startkapital för sparbanker: 1 000 000 euro * 9,32 = 9 320 tkr
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Vanliga fel i inrapporteringen, 
kreditinstitut och värdepappersbolag 3

Kapitalkravet, B-delen i rapporten kapitaltäckning och 
stora exponeringar FFFS 2008:13

Beroende på bolagsform och tillstånd så beräknas kapitalkravet på 
olika sätt. Därmed finns ingen automatisk kontroll i blanketten.

Kreditinstitut och vissa värdepappersbolag: Totalt kapitalkrav (B1) 
= kreditrisk (B5) + avvecklingsrisk (B15) + positionsrisk, 
valutakursrisk och råvarurisk (B16) + operativ risk (B23) + andra 
kapitalkrav (B28) 

Värdepappersbolag enligt 2 kap. 9 §, Kapitaltäckningslagen (B2) = 
Totalt kapitalkrav (B1); Det högsta värdet av kreditrisk (B5) + 
avvecklingsrisk (B15) + positionsrisk, valutakursrisk (B16) alt. 
kostnadsrisker (B27) ska räknas upp i B1 och B2.
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Kvalitetsgranskning av rapporter inom försäkring



 

Avvikelser mellan IB och UB 



 

Stora förändringar mot föregående period/kvartal (tkr, %)



 

Löpande beräkning av nyckeltal 



 

Väsentliga poster i Solvensrapporten (t.ex. fria reserver, höjning av 

garantibeloppet från och med den 1 januari 2010: 

http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2009/inflationsjust_solvens 

.pdf



 

Konsistens i rapporten, rätt tecken (t.ex. kv. rapport Liv Flik E: Nyteckning och 
premier: poster E19, E20 och E21, dvs. alla utbetalningar - ej minustecken!)



 

Överensstämmelse med vissa poster inom olika avsnitt i Årsrapporten



 

Trafikljusrapport: resultatet finns på vår hemsida: 
http://www.fi.se/Rapportera/Trafikljuset/Sa-rapporterar-du/Presentation-av- 
resultat/

http://www.fi.se/Rapportera/Trafikljuset/Sa-rapporterar-du/Presentation-av-resultat/
http://www.fi.se/Rapportera/Trafikljuset/Sa-rapporterar-du/Presentation-av-resultat/
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Årsrapport för Skadeförsäkringsbolag  -
 

flik H. Lönsamhet 
för svenska risker per riskår

• Ökning av ackumulerade utbetalda försäkringsersättningar (spalt 7) + 

Utbetalt för tidigare (äldre) skadeår än ”ovan” redovisade (ruta H18, 

H34 och motsvarande) bör oftast överensstämma med betalt belopp i flik C. 

Specifikation: Resultaträkning (rad C49 eller C64 Utbetalda ersättningar 

för skador, motsvarande gren). 

• Undantag Motorfordon (p.g.a. vagnskadegarantier) och grenar med 

livräntor (viktigast Trafik)
Spalt 7

två

 

år

C49, C64 Utbetalda 
ersättningar

H18, H34…
tidigare år



30

Årsrapport för Skadeförsäkringsbolag  -
 

flik H. Lönsamhet för 
svenska risker per riskår

• Utgående avsättning (spalt 8 + ruta H19 och motsvarande) bör 
oftast överensstämma med Odiskonterad avsättning i flik C (rad 
C55 + C58 och motsvarande)

C55, C70 Utg. avs.
för intr. o rapp

C58, C73 Utg. Avs. 
för intr. men ej rapp

Spalt 8 Avs. för
oreglerade skadorH19 (H35)
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Kontaktpersoner inom försäkring

Redovisnings
frågor

Solvens Trafikljuset, 
Skuldtäckning

Aktuarie inom 
Livförsäkring

Aktuarie inom 
Skadeförsäkring, 
Återförsäkring

Väsentliga 
affärshändelser

Gruppbaserad 
kapitalbas och 
solvens

Övrigt

Greta 
Wennerberg

Emma Ekbom Carolina 
Pettersson

Göran Ronge Erik Elvers Lina Odelbrink Christina Hedensiö Joakim Ström

08-787 81 23 08-787 81 51 08-787 81 77 08-787 81 16 08-787 81 64 08-787 83 49 08-787 82 42 08-787 81 43
Maria Löv Cecilia Rudnik Younes Elonq Elena Teterina

08-787 81 21 08-787 80 99 08-787 82 06 08-787 82 17
Edward Akhras

08-787 83 90



 
Kontakta oss om ni tycker att vissa delar i anvisningar är 
otydliga och ni har synpunkter på förbättringar!



 
Glöm inte att det går att lämna kommentarer eller förklaringar i 
de olika kommentarsrutor som finns sist i varje avsnitt.

Samtliga nås via mail: förnamn.efternamn@fi.se
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Vanliga fel i inrapporteringen, 
fondbolag och investeringsfonder 1

FFFS 2008:11
Totalt förvaltat fondvärde, posten C4 i Specifikationer 
i kvartalsrapporten för fondbolag, ska rapporteras i 
tkr.

Om fonden inte startat ska det anges ”Ej startad” i   
inrapporteringssystemet.

Om fonden är ”Ej längre aktiv” och inte ska rapportera 
ska det meddelas till Rapporteringsenheten på FI.
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Vanliga fel i inrapporteringen, 
fondbolag och investeringsfonder 2

Vid sammanläggningar av fonder som verkställs 
under kvartalet ska rapportering ske för den 
sammanlagda fonden för detta kvartal. 

Verkställs sammanläggningen efter kvartalsskiftet  
ska rapporteringen för den sammanlagda fonden ske 
först för nästa kvartal. 
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Vanliga fel i inrapporteringen, 
fondbolag och investeringsfonder 3

Kontrollera transaktionsfilerna noga första gången de 
används så det inte rapporteras ”orimliga värden”. 

Vid kvartalsrapportering av fondinnehav; kontrollera  
att alla värdepappersfonder skickats med i filen. 

Obs! Fondinnehav för specialfonder ska inte 
rapporteras.
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Efter inrapporteringen av 
fondinnehav 

FI granskar om värdepappersfonderna uppfyller 
placeringsbestämmelserna i lagen. 

Rapporteringen av fondinnehav publiceras sedan på 
FI:s hemsida. 
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Rapporteringskrav         
Förändringar 2011-2013

 -
 Solvens II   Edward Akhras

logga
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Rapportering enligt Solvens II

Översikt presentation: Solvens II

Vilka rapporter? 

Vad består rapporteringen av? 

Process 
– Frekvens
– Inrapporteringsdatum
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Rapportering enligt Solvens II
Solvens II beräknas träda i kraft 31 december 2012

Gemensam (harmoniserad) rapportering inom hela EU

Kan nämnas är att rapporteringen blir mer omfattande än den 
nuvarande informationsinhämtningen

Periodisk rapportering till tillsynsmyndigheten (Finansinspektionen)

– Rapportering sker på både bolags- och gruppnivå
– Uppgifter på både beskrivande nivå och sifferuppgifter
– Gemensamt elektroniskt rapporteringsformat ska erbjudas 

bolagen för rapportering
– Rapporteringen blir mycket mer omfattande än den nuvarande 

informationsinhämtningen

Regelbunden publik information enligt fastställt innehåll – 
lägesrapport för solvens (eng. SFCR). Blir gemensam för hela 
EU.
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Tidsplan för införande av Solvens II

EU-processen

Svensk lagstiftning

(utredning)

(implementering)

2010 2011 2012 2013

Solvens II beräknas 
träda i kraft 31 december 
2012
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SII –
 

Direktivet (publik och privat)

QRT

Narrativ

På ad hoc basis
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Rapportering

Två olika sorters periodisk inrapportering, publik 
rapport (SFCR, samt viss QRT) respektive 
tillsynsrapport (till tillsynsmyndigheten, RSR, QRT)

Den publika rapporten kommer att följa en fastställd 
mall

Gemensamt elektroniskt rapporteringsformat ska tas 
fram inom EU (tas fram av EIOPA)

OBS: Nationell rapportering (national specificities - 
komplementär, restriktiv)
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Och så
 

QRTs…
Quantitative forms

1. Omfattande - senaste pre-konsultation inkluderade 63 olika rapportdelar!!!

2. Inkluderar: 

• Resultatanalys

• Balansräkning med SII värdering

• Ansvarsförbindelser och Ställda Säkerheter

• Solvency capital requirement (SCR) krav

• Lista på samtliga placeringstillgångar på positionsnivå

• Lista på samtliga derivatinstrument på positionsnivå

• Försäkringstekniska avsättningar

• Riskprofil

• Avvecklingsresultat

• Återförsäkring

3. Alla templates behöver inrapporteras årligen, för vissa tillkommer också 

templates som ska inrapporteras på kvartalsbasis
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Quantitative
 

Reporting
 

Templates
 

(QRT)

Balance 
Sheet

Variation 
Analysis

Capital Req 
(SCR/MCR) 
& OFs

Reinsurance
Technical 
Provisions   
(L/NL)

Assets (inkl  
detaljerad 
lista)

Mottas i harmoniserat format (eller lokalt 
definierat format), ska kunna delas 
automatiskt med EIOPA och/eller andra 
tillsynsmyndigheter

+

Harmoniserade element Nationell rapportering

Specifik lagstiftning 
eller aktiviteter (ex 
nationell GAAP) 
statistik för ex 
Finansräkenskaperna

Mottas i lokalt definierat format, ingen 
automatisk delning av information sker med 
EIOPA och/eller andra tillsynsmyndigheter

(särskild)
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Publikt och privat: Förslag

Publik Privat
 

för
 tillsynsmyndigheten

SFCR (lägesrapport för 
solvens)

Ja

RSR Nej Ja

Predefined Events Ja, i vissa fall (om ej efterlever 

MCR eller SCR krav och inte 

genomfört efterfrågade 

förändringar på tidsenlig 

basis)

Ja

Supervisory Enquiry Generellt ‘nej’, men kan i 
vissa omständigheter ge 
upphov till publik 
upplysning

Ja



45

Rapporteringsprocessen
 

–
 

Frekvens
 

och
 Rapporteringsdatum: Förslag

SFCR RSR Quantitative Forms

Frekvens Årlig 1) Fullst rapport åtmin 

vart 3:e år eller enligt 

fastställande från 

tillsynsmyndighet

2) Uppdateringar för 

väsentliga händelser 

sker årligen

Kvartal- och Årliga

Rapporteringsdatum 14* veckor efter 

räkenskapsårets slut 

(Förslag?)

14* veckor efter 

räkenskapsårets slut 

(Förslag?)

Kvartalsbasis 6* veckor 

efter kvartalets slut. 

Årlig 14* veckor efter 

räkenskapsårets slut 

(Förslag?)

45
* Under övergångsperiod ges viss förlängning i dessa rapporteringsdatum, fram till 2015 (20 veckor)
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Utveckling av kommande 
rapportering

2 informella konsultationer har genomförts 
(2010/2011). Svensk Försäkring varit samordnande i 
Sverige.

Formell remissomgång sker troligen okt/nov 2011

Rapportpaketet kommer förmodligen(?) vara klart 
kvartal 1, 2012 (kommer hänga på ev förändringar i 
Nivå 2 och om remiss genomförts i tid) 
– Tester av inrapportering för vissa delar av 

rapportpaketet planeras pågå under 2012
– Första skarpa rapporteringen- troligen kvartal 1, år 

2013
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Vidare information
Besök EIOPAs hemsida (https://eiopa.europa.eu/)

Externa seminarier planeras att äga rum, då Nivå 2 
satt sig (hösten 2011?), i vilket rapporteringsmoment 
kommer ingå

https://eiopa.europa.eu/
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Rapporteringskrav         
Förändringar 2011-2013

 -
 COREP   James Mc Connell 

logga
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Kapitaltäckningsrapport

Teknisk standard om rapportering

Länkar
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Kapitaltäckningsrapport

Används av FI främst för analys av enskilda institut
– Regelefterlevnad
– Portföljtillväxt / sammansättning
– Riskprofil

Utgör underlag för aggregerad rapportering till:
– Europeiska banktillsynsmyndigheten (EBA)
– Europeiska systemrisknämnd (ESRB)
– Världsbanken (IMF), med flera
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Kapitaltäckningsrapport

Nuvarande format infört 2007

Baserad på COREP 2006 ”Core”

Omfattningen minskade Q4 2008

Ändras Q3 2011 till följd av CRD 2, främst:
– Stora exponeringar & Kapitalbasen

Ändras Q4 2011 till följd av CRD 3, främst :
– Värdepapperisering/återvärdepapperisering 
– Värdepapperisering i handelslagret
– Interna modeller för marknadsrisk
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Teknisk standard om rapportering

FI ska tillämpa enhetliga:
– format, intervall och datum för rapportering 

Tilltänkt omfattning
– COREP
– Stora exponeringar
– FINREP (delar)
– (Ersättningar, likviditet, leverage)

EU förordning
– Tvingande, ersätter föreskriften
– Översätts till svenska
– Appliceras direkt av instituten 
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Tidplan COREP/Teknisk standard

Juli 2009 – maj 2010
– Harmonisering inom EU & avstämning i Industriexpertgruppen

Juni – september 2010
– Konsultation COREP harmonisering, CRD I & II

Maj 2011
– COREP rev 3 publicerad (inklusive CRD 3)

Juli – september 2011
– Konsultation teknisk standard om rapportering

2012
– Utkast till teknisk standard levererad till EU 2012-01-01

– Första rapporteringstillfället 2012-12-31

logga
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Sammanfattning

Kapitaltäckningsrapporten ersätts

EU gemensam regelverk för rapportering

Enhetliga format, intervall och datum för rapportering

Omfattningen ökar, mer information ska rapporteras 
till Finansinspektionen

Minskad behov av ”ad hoc”?
– QIS, ECB, ESRB, med mera
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Länkar

Kapitaltäckningsrapport
– CRD 2:

http://www.fi.se/Regler/FIs-forfattningar/Forslag-nya-FFFS/Arkiv/Listan/Andringar-i-foreskrifter-om- 
kapitaltackning-och-stora-exponeringar-1/

– CRD 3 (förutom av VAR):
http://www.fi.se/Regler/FIs-forfattningar/Forslag-nya-FFFS/Listan/Andringar-i-foreskrifter-om- 
kapitaltackning-och-stora-exponeringar-/

COREP
– Rev 3 (uppdaterad till och med CRD 3):

http://www.eba.europa.eu/Supervisory-Reporting/COREP/COREP-framework.aspx

– Harmoniserat COREP (utkast till COREP del av den tekniska 

standarden):
http://www.eba.europa.eu/Publications/Consultation-Papers/All-consultations/CP01-CP10/CP04- 
Revised-2.aspx

Stora exponeringar
– Riktlinjer för rapportering, med mera:

http://www.eba.europa.eu/Supervisory-Reporting/COREP/Common-reporting-of-LE.aspx

http://www.fi.se/Regler/FIs-forfattningar/Forslag-nya-FFFS/Arkiv/Listan/Andringar-i-foreskrifter-om-kapitaltackning-och-stora-exponeringar-1/
http://www.fi.se/Regler/FIs-forfattningar/Forslag-nya-FFFS/Arkiv/Listan/Andringar-i-foreskrifter-om-kapitaltackning-och-stora-exponeringar-1/
http://www.eba.europa.eu/Supervisory-Reporting/COREP/COREP-framework.aspx
http://www.eba.europa.eu/Publications/Consultation-Papers/All-consultations/CP01-CP10/CP04-Revised-2.aspx
http://www.eba.europa.eu/Publications/Consultation-Papers/All-consultations/CP01-CP10/CP04-Revised-2.aspx
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Rapporteringskrav         
Förändringar 2011-2013

 -
 Likviditet   Lars Söderlind 

logga
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Syftet med regleringen

Ett bättre verktyg för att bedöma företagens 
likviditetsrisker

Övervaka att företagen följer viktiga delar i 
hanteringsföreskrifterna (FFFS 2010:7)



58

Vilka företag berörs?

Kreditinstitut och värdepappersbolag samt finansiella 
företagsgrupper

Inrapporteringskravet begränsas till företag med en 
balansomslutning som överstiger fem miljarder kronor

Företag som ingår i en finansiell företagsgrupp ska 
inte rapportera 

För närvarande omfattas 45 kreditinstitut
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När och Hur?

De nya reglerna träder i kraft 1 juli

Månadsvis rapportering

Inrapportering senast 15 dagar efter balansdagen
– Första inrapportering 25 augusti

Uppgifterna lämnas via inrapporteringssystem på 
FI:s webbplats

Beloppen anges i tkr och särredovisning i SEK, 
EUR, USD och övriga valutor
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Vilka uppgifter ska lämnas?

Likviditetsreservens storlek och sammansättning

Intradagsäkerheter

Kassaflöden

Kontrakterade förfall på egna emitterade utestående 
räntebärande värdepapper

Långivare och lånemarknader

Säkerställda obligationer

Likvida tillgångar och kassautflöden och inflöden
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Rapporteringskrav         
Förändringar 2011-2013

 -
 Fond   Oskar Ode 

logga
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Investeringsfonder

Reviderat förslag till ändrade föreskrifter publicerat 18 maj

Mindre justeringar i befintlig rapportering

Nytt - information om användning av derivat
– Följer av genomförandedirektivet
– Första rapporteringstillfälle per 31/12 2011
– Rapportera 

–typ av derivat per tillgångsslag
–beskriva risker maa derivatanvändningen
–beskriva riskbedömningsmetoder som används
–ange kvantitativa begränsningar
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Rapportering p.g.a. AIFMD

AIFMD förväntas publiceras inom kort
– Genomfört i svensk rätt sommaren 2013
– Befintliga fondbolag får utökad rapportering
– Nya AIFM-bolag måste börja rapportera

Detaljer i rapporteringen genom s.k. nivå 2-regler från 
kommissionen
– ESMA ger råd
– Konsultation i sommar
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Periodisk rapportering         
-

 Roland Stålberg 
Anneli Spångvall Jonsson

logga
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Periodisk rapportering:              
FI:s hemsida www.fi.se

Rapporteringsplan per företagskategori

Nyheter

Prenumerationsfunktion

Blanketter för anmälan/ändring/borttag av 
rapporteringsbehörighet

Handledning
logga
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Periodisk rapportering:              
Nytt rapporteringssystem             

Nytt rapporteringssystem för periodisk rapportering till 
Finansinspektionen december 2012

COREP, FINREP och Solvens II kommer att 
rapporteras via det nya systemet

Övriga rapporter kommer att fortsätta rapporteras via 
det gamla systemet tills vidare

Rapporter som ligger kvar i det gamla systemet 
kommer gradvis att lyftas in i det nya systemet

Helt nya rapporter kommer att byggas i det nya 
systemet 
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Periodisk rapportering:              
Nytt rapporteringssystem

Det nya rapporteringssystemet kommer att vara 
webb-baserat

Inloggning i det nya systemet kommer att göras på 
FI:s hemsida

Nuvarande rapporteringsbehörigheter kommer att 
gälla både i det nya och det gamla systemet

Transaktionsfiler som används i rapporteringen 
kommer inte att se exakt likadana ut som i det gamla 
systemet

Bättre möjligheter, t.ex. automatiska påminnelser
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Sammanfattning

Den första tekniska standarden på banksidan avser 
rapportering

Rapporteringskraven ökar, mer information och allt 
fler områden träffas av rapporteringskrav till FI

Rapporteringen harmoniseras (format, intervall och 
datum) inom EU

Mer information delas med EU-myndigheterna

Många av våra rapporter kommer att ändras eller 
ersättas de kommande åren (2011 – 2013)

logga
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