
RP 208/1997 rd 

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag 
om ändring av kreditinstitutslagen och lagen om värdepappers
företag samt lagar i anslutning därtill 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås sådana änd
ringar i lagstiftningen om kreditinstitut och 
värdepappersföretag som beror på 

- den allmänna associationslagstiftningens 
utveckling, i synnerhet revisionslagens ik
raftträdande, den ändrade lagen om aktiebo
lag och den nya bokföringslagen, 

- den internationella utveckling som regle
ringen och övervakningen av kreditinsti
tutens verksamhet har undergått, 

- den internationella utvecklingen av kre
ditinstitutens bokslutspraxis, 

- de erfarenheter man har av tillämpningen 
av lagstiftningen om kreditinstitut och värde
pappersföretag samt 

- behovet att överhuvudtaget förtydliga 
lagstiftningen. 

Bestämmelserna om kreditinstituts revision 
föreslås bli så ändrade att till revisor kan 
väljas endast en enligt revisionslagen god
känd revisor och så att ett kreditinstitut alltid 
skall ha minst en revisor som är godkänd av 
Centralhandelskammaren. Å andra sidan slo
pas kravet att ett kreditinstitut alltid skall ha 
minst två revisorer. De bestämmelser som 
överlappar den allmänna revisionslagen före
slås bli upphävda. 

Bestämmelserna om myndigheternas be
hörighet att meddela föreskrifter om kredit
instituts bokslut samt att ge utlåtanden och 
bevilja dispenser föreslås bli justerade. Rät
ten att meddela bindande bokslutsföreskrifter 
föreslås bli överförd från finansinspektionen 
till finansministeriet, till den del föreskrifter
na innebär betydande materiell normgivning. 
Dessutom föreslås flera av de principer för 
bokslut och soliditetsberäkning som för när
varande ingår i finansinspektionens före
skrifter bli överförda till lagen. När det gäl
ler soliditetsregleringen skall finansinspek
tionens rätt att meddela föreskrifter begrän
sas till genomförande av vederbörande di
rektiv. Dessutom föreslås precisering av de 
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bestämmelser som gäller tillämpning av bok
föringslagen på kreditinstitut. 

I enlighet med internationell praxis före
slås att kreditinstitut i bokslutet skall få upp
ta sådana värdepapper till marknadsvärdet, 
vilka har karaktär av omsättningstillgångar. 
Dessutom föreslås det bli obligatoriskt att i 
koncernbokslut hänföra finansieringsleasing
avtal till finansieringsverksamheten i stället 
för att uppta sådana avtal som uthyrning av 
anläggningstillgångar. 

Enligt förslaget blir det obligatoriskt för 
alla depositionsbanker att publicera delårs
rapporter. Principerna för offentliggörande 
av kreditinstituts bokslut föreslås bli precise
rade. 

Kreditinstitutens riskkontroll och övriga 
interna övervakning föreslås bli effektiverad 
genom att finansinspektionen ges befogen
heter att för kreditinstituten uppställa vissa 
allmänna krav på deras riskkontroll och öv
riga interna övervakningssystem. 

Begreppet temporärt innehav föreslås bli 
upphävt när det gäller begränsning av kre
ditinstituts fastighetsinnehav. 

Bestämmelserna om bankhemligheten före
slås bli lindrade till den del det är fråga om 
att lämna ut handlingar för forskningsända
måL 

Övervakningen av sparbanksstiftelser före
slås bli överförd från finansministeriet och 
finansinspektionen till patent- och register
styrelsen. 

Bestämmelserna om masskuldebrevslån för 
vilka säkerhet har ställts föreslås bli upphäv
da efter en två års övergångstid. 

Bestämmelserna om värdepappersföretags 
bokslut, revision och soliditetsberäkning 
föreslås bli ändrade i överensstämmelse med 
motsvarande bestämmelser för kreditinstitut. 
Dessutom föreslås att vissa bestämmelser i 
affårsbankslagen, andelsbankslagen och 
sparbankslagen förenhetligas och överförs 
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till kreditinstitutslagen. 
De föreslagna ändringarna gäller kreditin

stitutslagen, affårsbankslagen, andelsbanksla
gen, sparbankslagen, lagen om ombildning 
av sparbank till bank i aktiebolagsform, la
gen om utländska kreditinstituts och finans
iella instituts verksamhet i Finland, lagen 

om hypoteksföreningar, lagen om värdepap
persföretag, lagen om utländska värdepap
persföretags rätt att tillhandahålla investe
ringstjänster i Finland samt lagen om finans
inspektionen. 

Ändringarna föreslås träda i kraft samtidigt 
som den nya bokföringslagen. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1. Gällande lagstiftning 

Kreditinstitutslagen (1607 /1993) som träd
de i kraft 1.1.1994 innebar att Europeiska 
Gemenskapernas direktiv om kreditinsti
tutsverksamhet genomfördes. Samtidigt änd
rades affarsbankslagen (1269/1990), spar
bankslagen (1270/1990) och andels
bankslagen (1271/1990). Därefter har bl.a. 
revisionslagen (936/1994) och lagen om 
ändring av lagen om aktiebolag (145/1997) 
trätt i kraft. Regeringen har avlåtit en propo
sition med förslag till ny bokföringslag (RP 
l ) som har beaktats i lagstiftningen om 
kreditinstitut. 

Kreditinstitutslagstiftningen har efter ik
raftträdandet reviderats flera gånger. År 
1992 stiftades lagen om ombildning av spar
J?.ank till bank i aktiebolagsform (972/1992). 
Overgångsbestämmelserna om minimibelop
pet av kreditinstituts kapitalbas justerades 
genom lagen 1435/1994. Kreditinstitutsla
gens bestämmelser om depositionsbankers 
säkerhetsfonder justerades .. genom lagarna 
897/1995 och 246/1996. Andringarna har 
dels samband med de ändringar som gjorts i 
lagstiftningen om statens säkerhetsfond och 
dels med genomförandet av de obligatoriska 
bestämmelserna i direktivet om system för 
garanti av insättningar (94/19/EEG). I kre
ditinstitutslagstiftningen har dessutom med 
avseende på sparbankernas centrala institut 
och sparbanksaktiebolagen gjorts ändringar 
genom lagarna 1683/1995, 1684/1995, 
1685/1996 och 1687/1996 samt med avseen
de på övervakningen av sparkassor genom 
lagen 418/1996. Till följd av vissa ändringar 
i strafflagen justerades sparbankslagens och 
andelsbankslagens bestämmelser om spar
banksbrott och andelsbanksbrott genom la
garna 601/1995 och 602/1995. 

I samband med att valutalagen ändrades 
( 1688/1995) fogades till kreditinstitutslagen 
en bestämmelse om finansinspektionens rätt 
att för kreditinstitut meddela närmare före
skrifter om begränsning av valutakursrisker
na (1689/1995). Riksdagen godkände inte i 
ett senare skede motsvarande bestämmelse i 
regeringens proposition med förslag till lag
stiftning om värdepappersföretag. Bestäm-

meJsen skulle ha inneburit att finansinspek
tionen hade fått motsvarande rätt att medde
la föreskrifter också om ränterisker, eftersom 
en sådan obegränsad normeringsbehörighet 
skulle ha stått i strid med principerna för 
delegering av lagstiftningsmakt. Riksdagen 
förutsatte att regeringen med det snaraste 
avlåter en ny proposition om saken. 

Lagen om värdepappersföretag (579/1996) 
och den därtill anslutna lagstiftningen trädde 
i kraft 1.7.1996. Detta innebar att direktivet 
om investeringstjänster på värdepappersom
rådet (93/22/EEG) och direktivet om kapital
krav för värdepappersföretag och kreditinsti
tut (93/6/EEG) genomfördes. Genom en 
ändring av kreditinstitutslagen ( 570/1996) 
kompletterades bestämmelserna om kreditin
stituts soliditet med bestämmelser om kapi
talkrav i samband med marknadsrisker. I det 
sammanhanget fogades till kreditinstitutsla
gen en definition av begreppet tjänsteföretag 
samt vissa bestämmelser om penningtvätt 
Dessutom justerades vissa andra av lagen 
bestämmelser. I det sammanhanget fogades 
till andelsbankslagen bestämmelser om en 
sammanslutning av andelsbanker ( 575/1996) 
och gjordes motsvarande ändring i kreditin
stitutslagen (576/1996). Affarsbankslagen 
justerades genom lagen 573/1996. 

Lagen 949/1996 innebar att direktivet om 
ändring av vissa direktiv i syfte att stärka 
tillsynen på finansiella områden (96/26/E
EG) genomfördes, bl.a. genom att till lagen 
fogades en definition av begreppet betydan
de bindning och en uttrycklig bestämmelse 
om skyldigheten att meddela namnet på re
visorerna. Genom en år 1997 gjord ändring 
(578/1997) i kreditinstitutslagen och genom 
därtill anslutna lagar togs i kreditinstitutslag
stiftningen in de nödvändiga, närmast lag
tekniska ändringar som lagen om ändring av 
lagen om aktiebolag (145/1997) förutsätter. 

2. Den internationella utvecklingen 
och utländsk lagstiftning 

2.1. Direktiven om kreditinstitut och 
värdepappersföretag 

Direktiven om kreditinstitut och värdepap-
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persföretag har inte ändrats efter att kreditin
stitutslagen och ändringarna i den samt la
gen om värdepappersföretag trädde i kraft. 
Vad gäller tolkningen och verkställigheten 
av direktiven har emellertid aktualiserats 
vissa tolkningsfrågor bl.a. om riskklassifice
ringen av värdepappersföretag i samband 
med soliditetsberäkning samt kundriskbe
gränsningar. I dessa avseenden överensstäm
mer den gällande lagstiftningen inte helt 
med den i övriga medlemsländer vedertagna 
tolkningen. Dessutom har den i direktivet 
om värdepappersföretag ingående bestäm
melsen om tillsynsmyndigheternas skyldig
heter att för kreditinstitut och värdepappers
företag meddela föreskrifter om deras inter
na kontroll änsålänge inte överförts till lag
stiftningen. 

2.2. Internationell bokslutspraxis i fråga 
om kreditinstitut och 
vänlepappersföretag 

Efter kreditinstitutslagens ikraftträdande 
har kreditinstituten i flera länder, bl.a. Sveri
ge och Japan, gått över till att i sina bokslut 
uppta värdepapper till marknadsvärdet. För
farandet iakttas sedan länge bl.a. i Förenta 
staterna, England, Danmark, Holland och 
Frankrike och kan således anses vara rådan
de internationell praxis. Det överensstämmer 
också med den internationella redovisnings
standarden (IAS). 

En annan trend inom internationell redo
visningspraxis är att finansieringsleasingavtal 
i koncernbokslut upptas som kreditgivning 
och inte som uthyrning av anläggningstill
gångar. Detta enligt IAS-standarden enda 
tillåtna alternativ har sedan början av 1997 
införts också i Sverige. Inom Europeiska 
unionen har man dessutom beslutat förenhet
liga åtminstone de bestämmelser som gäller 
internationella koncerners koncernbokslut så 
att de överensstämmer med IAS-standarden. 

3. Bedömning av nuläget 

3.1. Ändringsbehov som beror på 
finansmarimadens allmänna utveckling 

3 .1.1. Begränsningen av insättningsskyddet 
leder till ett ökat informationsbehov 

Regeringens proposition med förslag till 

begränsning av insättningsskyddet avlåts till 
riksdagen hösten 1997. Avsikten är att de 
föreslagna lagarna skall träda i kraft i början 
av 1998. Begränsningen av insättningsskyd
det förutsätter att såväl myndigheternas som 
ägarnas övervakning effektiveras samt att 
den offentliga informationen om kreditinsti
tutens ekonomiska ställning utökas och över
huvudtaget att marknadsdisciplinen förbätt
ras så att insättarnas ställning och det all
männa förtroendet för finansmarknaden inte 
äventyras. Den fördjupade ekonomiska in
tegrationen i Europa, i förening med de in
ternationella strävandena att harmonisera 
bokslutsinformationen förutsätter dessutom 
att informationen om kreditinstitutens eko
nomiska ställning utvecklas i överensstäm
melse med den internationella utvecklingen, 
så att förtroendet för de finländska kreditin
stituten som investeringsobjekt på den inter
nationella marknaden kan tryggas. 

3 .1.2. Utvecklandet av riskkontrollen och 
övervakningen 

Avregleringen av finansmarknaden har i 
förening med internationaliseringen i allt 
större utsträckning lett till att kreditinstituten 
utsätts för ränte-, valutakurs- och andra lik
nande marknadsrisker. De allt mångsidigare 
finansiella instrumenten och datasystemens 
tekniska utveckling har å andra sidan gjort 
det möjligt att kontrollera riskerna allt bät
tre. I fråga om den internationella utveck
lingen av kreditinstitutsövervakningen är det 
en tydlig trend att lagstadgade och oflexibla 
kvantitativa begränsningar frångås samtidigt 
som kreditinstitutens egna interna riskkon
troll- och övervakningssystem får en större 
betydelse för kontrollen av såväl marknads
risker som kreditrelaterade risker. A v dessa 
orsaker är det nödvändigt att utveckla regle
ringen och övervakningen av såväl kreditin
stitutens som värdepappersföretagens interna 
riskkontroll- och övervakningssystem. Lag
stiftningsåtgärder förutsätts dessutom enligt 
artikel l O i direktivet om värdepappers före
tag. Enligt artikeln skall medlemsstaterna 
upprätta regler för den interna kontrollen av 
kreditinstituten och värdepappersföretagen. 

I ED-direktiven ingår inga krav på kvanti
tativa begränsningar av kreditinstituts fastig
hetsinnehav. De med fastighetsägande 
sammanhängande riskerna skall enligt direk
tiven beaktas i den högsta riskklassen vid 
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beräknaodet av det allmänna soliditetskravet 
På finländska kreditinstituts fastighetsägande 
har sedan länge dessutom tillämpats en sär
skild kvantitativ begränsning som innebär att 
ett kreditinstituts fastighetsinnehav inte får 
överstiga 13 procent av balansomslutningen. 
En betydande del av bankernas fastighetsä
gande är s.a.s. temporärt och består av fas
tigheter som bankerna för undvikande av 
kreditförluster har fått överta som säkerheter 
för obetalda krediter. Den lagstadgade be
gränsningen gäller inte sådant temporärt fas
tighetsinnehav. Det har emellertid varit nöd
vändigt att underrätta finansinspektionen om 
sådant ägande och enligt den gällande lagen 
har det varit nödvändigt att sälja fastigheten 
inom fem år. På grund av att den finländska 
fastighetsmarknaden varit relativt långsam i 
vändningarna har finansinspektionen ofta 
varit tvungen att förlänga den nämnda fem 
års fristen. 

Bestämmelserna om temporärt fastighetsä
gande har varit ägnade att öka de admini
strativa anmälnings- och övervakningsruti
nerna och att komplicera en affärsekono
miskt motiverad avveckling av kreditinsti
tutens överflödiga fastighetsinnehav, utan att 
begränsningen i praktiken haft någon bety
delse för m~pgden fast egendom i bankernas 
besittning. Overvakningen av den begräns
ning som gäller fastighetsägande, i synnerhet 
handläggningen av anmälningar om tempo
rärt ägande, tar för närvarande i anspråk en 
avsevärd del av finansinspektionens resurser. 
A andra sidan är skyldigheten att inom en 
viss tid avstå från temporära fastighetsinne
hav ägnad att leda till affärsekonomiskt oän
damålsenliga lösningar. 

Den nuvarande metoden att beräkna den 
konsoliderade begränsningen av fastighetsin
nehav avviker från de allmänna konsolide
ringsprinciper som tillämpas för beräkning 
av andra konsoliderade nyckeltal och be
gränsningar. Dessutom är den onödigt in
vecklad. 

3.1.3. Offentligheten i fråga om upplysning
ar om bankverksamhet 

Enligt den gällande lagstiftningen är bank
hemligheten evig, vilket innebär att kreditin
stitutens skyldighet att hemlighålla upplys
ningar om kundernas ekonomiska ställning 
och personliga förhållanden samt deras af
fårs- och yrkeshemligheter aldrig upphör. 
A v denna anledning har upplysningar om 

bankernas affärsverksamhet inte varit till
gängliga för forskningsändamåL Behovet av 
denna typ av upplysningar har emellertid 
hela tiden ökat, bl.a. till följd av det avse
värda offentliga bankstödet 

3.1.4. Säkerheter för masskuldebrevslån 

Hypoteksbankernas verksamhet reglerades 
från början av år 1992 genom lagen om fi
nansieringsverksamhet och i början av 1994 
överfördes regleringarna till kreditinstituts
lagen. Enligt bestämmelserna skall säker
heterna för sådana långfristiga masskuldeb
rev som emitterats av kreditinstitut överläm
nas till finansinspektionen ifall så föreskrivs 
i avtalsvillkoren. Enligt lagen skall säkerhe
ten vara betryggande och dess art och om
fattning skall godkännas av finansinspektio
nen. Den gällande lagstiftningens säkerhets
begrepp är svårtolkat och ägnat att vilseleda 
investerarna. Finansinspektionens ansvar för 
säkerheternas tillräcklighet är för närvarande 
oklart, eftersom finansinspektionen inte i 
praktiken kan övervaka om de säkerheter 
som överlärn.nats till den verkligen är be
tryggande. Overvakningen av säkerheterna 
tar dessutom en hel del av finansinspektio
nens resurser i anspråk. A andra sidan är det 
nödvändigt att överhuvudtaget utveckla hy
poteksbanksverksamheten i överens
stämmelse med de mål som uppställts för en 
diversifiering av finansmarknaden. 

3 .l. 5. Övervakning av sparbanksstiftelser 

De sparbanksstiftelser som avses i lagen 
om ombildning av sparbank till bank i aktie
bolagsform övervakas för närvarande av fi
nansinspektionen. Sparbanksstiftelsernas ut
tryckliga och lagstadgade syfte är att äga 
aktier i en ombildad sparbank. Finansminis
teriets tillstånd skall utverkas för överlåtelse 
av dessa aktier. I lagen uppställs inga andra 
särskilda krav på sparbanksstiftelsernas verk
samhet än den nämnda, av stiftelsestadgarna 
framgående begränsningen i fråga om över
låtelse av aktierna. Tillsynen över spar
banksstiftelserna inskränker sig således i 
praktiken till övervakning av deras stadgeen
liga syfte. För övriga stiftelsers vid
kommande övervakas detta av patent- och 
registerstyre l sen. A v dessa orsaker är det 
svårt att motivera att sparbanksstiftelserna 
övervakas av en specialmyndighet Inte hel
ler behövs det något särskilt tillståndsförfa-
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rande i samband med att stiftelserna över
låter aktier i sparbanksaktiebolag. Syftet 
med lagstiftningen är att ombesörja att det 
ursprungliga syftet med sparbanksrörelsen, 
dvs. att främja sparsamheten, förverkligas 
också i det fall att sparbankens eget kapital 
omvandlas till aktier. Enligt lagen skall spar
banksstiftelserna ha som syfte att främja 
sparsamheten. Detta syfte fårverkligas också 
i det fall att stiftelsen i ett senare skede av
yttrar sparbankens aktier, eftersom stiftelsen 
i varje fall skall använda den med aktiernas 
eventuella värdestegring följande nyttan på 
ett sätt som är förenligt med dess i stadgarna 
fastställda syfte, dvs. för att främja sparsam
heten. Eftersom förverkligandet av detta syf
te i tillräcklig utsträckning kan övervakas 
genom den allmänna övervakningen av stif
telserna, är det inte motiverat att hålla kvar 
en särskild begränsning när det gäller över
låtelse av aktierna. Sådana begränsningar är 
inte överhuvudtaget förenliga med de all
männa associationsrättsliga principerna. Ett 
av syftena med dem är att främja omsätt
ningen av värdepapper. Dessutom har de i 
kreditinstitutslagstiftningen senare intagna 
allmänna bestämmelserna om ägarkontroll 
över kreditinstituten bidragit till att minska 
behovet av särskild övervakning i samband 
med överlåtelse av aktier i sparbanksaktie
bolag. 

3.1.6. Dubbelt medlemskap i kreditinstituts 
förvaltningsorgan 

Enligt den gällande lagen får medlemmar
na i en depositionsbanks förvaltningsorgan 
inte vara medlemmar i en annan deposi
tionsbanks förvaltningsorgan, med undantag 
av banker som hör till samma koncern samt 
spar- och andelsbankers centrala finansiella 
institut. Bestämmelsen är onödigt kategorisk 
och stridande mot de mål som uppställs för 
ägarkontrollen i situationer där ett kreditin
stitut äger en betydande minoritetsandel i ett 
annat kreditinstitut. Motsvarande bestämmel
se tillämpas inte på övriga kreditinstitut, vil
ket ställer depositionsbankerna i ett annat 
utgångsläge än dessa. Detta kan inte motive
ras med skillnader i företagens affärsverk
samhet. 

3 .l. 7. Verksamhet som kreditinstitut tillåts 
bedriva 

Enligt den gällande lagstiftningen kan ban-
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kerna inte utnyttja sina kontorsnät för att 
tillhandahålla posttjänster i glesbygdsområ
den. Om bankerna fick en sådan möjlighet 
skulle detta vara ägnat att främja utbudet av 
kostnadseffektiva tjänster i glesbygdsområ
dena. Dessutom skulle en sådan serviceform 
vara ägnad att bredda bankernas verksam
hetsbas. Denna typ av affärsverksamhet 
skulle å andra sidan inte i någon större ut
sträckning ta bankernas resurser i anspråk 
för sådant som faller utanför deras egentliga 
uppgifter och kunskapsområde. 

Den nuvarande lagstiftningen borde dess
utom preciseras så att av den klart framgår 
gällande praxis som innebär att kreditinsti
tuten kan tillhandahålla koncerninterna tjäns
ter utan hinder av bestämmelserna om verk
samhet som är tillåten för kreditinstitut. 

3.2. Ändring av bestämmelserna om 
revision 

Kreditinstitutslagens bestämmelser om 
revision och revisorer överlappar delvis den 
senare stiftade revisionslagen. De kan såle
des upphävas utan att lagens innehåll påver
kas i övrigt. Kreditinstitutslagens bestäm
melser om revisorer ställer emellertid delvis 
lindrigare krav på revisorernas behörighet än 
lagstiftningen om övriga företag. Å andra 
sidan är de krav som ställs på antalet reviso
rer strängare än bestämmelserna om andra 
finländska företag och även strängare än de 
krav som gäller i fråga om utländska kredit
institut. 

Enligt kreditinstitutslagen kan till revisor 
för ett företag, med undantag av de allra 
minsta företagen, väljas endast en sådan 
godkänd revisor som avses i revisionslagen. 
Till revisor för ett kreditinstitut kan däremot 
utöver en godkänd revisor väljas lekmanna
revisorer. Den omständigheten att lekmanna
revisorer tillåts i kreditinstitut, med avvikel
se från vad som är fallet i övriga företag av 
motsvarande storlek, är inte ägnad att öka 
det allmänna förtroendet för kreditinsti
tutsverksamheten. Lekmannarevisorer har 
inte nödvändigtvis, med beaktande av den 
moderna bankverksamhetens karaktär, "så
dan insikt i och erfarenhet av frågor som 
gäller redovisning, ekonomi och juridik som 
med hänsyn till arten och omfånget av sam
manslutningens eller stiftelsens verksamhet 
behövs för uppgiften" (revisions) agen, 1 O § 
1 mom.). Den omständigheten att lekmanna-
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revisorernas sakkunskap eventuellt är brist
fällig kan t.ex. leda till svårlösta ersättnings
frågor ifall de ansvarar för revisionen till
sammans med yrkesrevisorer. När det gäller 
ett regionalt fungerande kreditinstituts verk
samhet och övervakningen av denna kan den 
behövliga kännedomen om den lokala för
hållandena inte heller, med beaktande av 
revisionens egentliga, i 17 § revisionslagen 
angivna syfte, på det mest ändamålsenliga 
sättet garanteras genom att lekmän väljs till 
revisorer för kreditinstitut. Den behövliga 
lokalkännedomen kan tryggas på andra sätt, 
t.ex. genom ändamålsenliga val av styrelse
eller förvaltningsrådsmedlemmar. 

Kreditinstitutsverksamhetens karaktär stäl
ler överhuvudtaget särskilda krav på reviso
rernas kompetens. I den gällande lagstift
ningen är huvudregeln den att minst en av 
de revisorer som ett kreditinstitut utser skall 
vara CGR-revisor. Med finansinspektionens 
samtycke har emellertid ett kreditinstitut fått 
välja endast en GRM-revisor. Med tanke på 
kreditinstitutsverksamhetens allmänna trovär
dighet och ägarkontrollens effektivitet vore 
det ändamålsenligt att alltid forutsätta att en 
av revisorerna är CGR-revisor. Detta skulle 
också överensstämma med nuvarande praxis, 
eftersom finansinspektionen på de senaste 
åren inte har beviljat kreditinstituten tillstånd 
att utse GRM-revisorer. 

Kreditinstitutslagstiftningen har redan 
länge förutsatt att ett kreditinstitut skall ha 
minst två revisorer. Eftersom revisionen nu
mera oftast sköts av en CGR-sammanslut
ning, vilket innebär att den i praktiken utförs 
av flera revisorer som är i sammanslutning
ens anställning, är det svårt att motivera kra
vet på val av flera revisorer. Enligt revi
sionslagen förutsätts inte heller de största 
företagen ha flera revisorer och något sådant 
krav ställs veterligen inte i övriga ED-län
ders kreditinstitutslagstiftning. 

Värdepappersföretag förutsätts åtnjuta mot
svarande offentliga trovärdighet som kredit
institut. Myndighetsövervakningen av dem 
har också ordnats på samma grunder som 
när det gäller kreditinstitut. De gällande 
revisionsbestämmelserna uppvisar emellertid 
vissa olikheter som inte kan motiveras med 
de företagsformer som de hänför sig till, 
med verksamhetens karaktär eller med skäl 
som grundar sig på andra liknande omstän
digheter, i synnerhet som det på värdepap
persföretagen enligt den gällande lagen del
vis ställs strängare krav än på kreditinsti-

tuten. 

3.3. Ändring av bestämmelserna om 
bokslut och delårsrapporter 

3.3 .l. Tillämplig lagstiftning 

Till följd av den föreslagna nya bok
föringslagen är det skäl att justera motsva
rande bestämmelser om kreditinstituts bok
slut. Också lagen om aktiebolag innehåller 
vissa bestämmelser om bokslut och offent
liggörande av bokslut. Det är ändamålsenligt 
att utsträcka motsvarande principer till att 
gälla alla typer av kreditinstitut, oberoende 
av deras sammanslutningsform. A andra si
dan är det med beaktande av direktivet om 
årsbokslut och sammanställd redovisning för 
banker och andra finansiella institut 
(86/635/EEG) samt särdragen i kreditinsti
tutens affärsverksamhet motiverat att i kre
ditinstitutslagstiftningen hålla kvar vissa från 
den allmänna bokföringslagstiftningen av
vikande bestämmelser, för undvikande av att 
det uppkommer ovisshet om vilka bestäm
melser som skall tillämpas. A v den nuvaran
de lagen framgår inte till alla delar tillräck
ligt klart i vilka avseenden finansinspektio
nen är behörig att meddela föreskrifter som 
avviker från bokföringslagen. 

3.3.2. Närmare bokföringsföreskrifter 

I finansinspektionens föreskrifter ingår för 
närvarande vissa från bokföringslagen avvi
kande regleringar om innehållet i kreditinsti
tutens bokslutsinformation och vissa viktiga 
värderings- och periodiseringsprinciper. Med 
tanke på rättssäkerheten och för att de prin
ciper som gäller för delegering av lagstift
ningsmakt skall kunna beaktas är det nöd
vändigt att i lag reglera vissa principer som 
för närvarande framgår enbart av myndig
heternas föreskrifter samt att genom finans
ministeriets beslut reglera vissa av de i bok
föringsförordningen angivna bokslutsprinci
per som för närvarande regleras i finansin
spektionens föreskrifter. Det är också nöd
vändigt att justera arbetsfördelningen mellan 
å ena sidan specialmyndigheterna (finansmi
nisteriet och finansinspektionen) och å andra 
sidan bokföringsnämnden, eftersom det av 
den nuvarande lagstiftningen inte tillräckligt 
klart framgår i vilka avseenden bokförings
nämnden har behörighet att ge beslut vilkas 
efterlevnad finansinspektionen skall överva-
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k a. 

3.3.3. Värdering av tillgångar 

De gällande värderingsbestämmelserna, 
särskilt i fråga om värdepapper med karaktär 
av omsättningstillgångar, överensstämmer 
inte med gängse internationell praxis enligt 
vilken värdepapper av detta slag upptas till 
marknadsvärdet. Möjligheten att intäktsföra 
enbart realiserade vinster av likvida värde
papper leder lätt till onödiga transaktioner 
och extra transaktionskostnader då kreditin
stituten vill intäktsföra vinster av värdepap
persinnehav. Sådana värdepappers mark
nadsvärde kan också fastställas betydligt 
tillförlitligare än värdet på omsättningstill
gångar i allmänhet. De nuvarande värde
ringsreglerna beaktar inte heller den omstän
digheten att kreditinstituten i praktiken skyd
dar sig mot icke-realiserade värdeförändring
ar t.ex. genom olika typer av derivatkon
trakt, vilket innebär att de nuvarande värde
ringsreglerna inte ger en korrekt bild av de
ras rörelseresultat. Dessutom har kreditinsti
tuten redan länge fått intäktsföra positiva 
kursdifferenser i valutaposter. I de flesta 
länder är det också tillåtet att i samband 
med soliditetskalkyler till den primära kapi
talbasen hänföra också icke-realiserade vär
destegringar på värdepapper som har karak
tär av omsättningstillgångar. Eftersom en 
förutsättning för detta förfarande enligt di
rektivet om kapitalbasen i kreditinstitut 
(89/299/EEG) är att värdestegringar hänförs 
till den bokföringsmässiga kapitalbasen, 
kommer de nuvarande värderingsreglerna 
också från soliditetskalkylernas synpunkt att 
leda till att de finländska kreditinstituten till 
denna del har sämre konkurrensförutsätt
ningar än kreditinstituten i flera konkurrent
länder. 

A v metoden att utgå från marknadsvärdet 
följer att värdepapperens icke-realiserade 
värdestegringar kommer att ingå i det fria 
egna kapitalet och således i de utdelnings
bara vinstmedlen, om någon särskild be
gränsning av vinstutdelningen inte bestäms 
med avseende på dessa poster. Icke-realise
rade poster utgör inte på samma sätt varak
tigt förvärvad inkomst som realiserade pos
ter. I sådana länder där det är tillåtet att i 
bokslutet intäktsföra icke-realiserade värdes
tegringar, hänförs dessa i allmänhet också 
till de utdelningsbara tillgångarna. En be
gränsning när det gäller icke-realiserade vär-

destegringars utdelningsbarhet utgörs i prak
tiken av styrelsens allmänna omsorgsplikt 
samt av den f"ör finansinspektionen före
skrivna rättigheten att begränsa ett kreditin
stituts vinstutdelning ifall detta inte har av
satt tillräckliga reserver. God bokföringssed 
förutsätter också att det i samband med upp
rättandet av bokslutet avsätts tillräckliga re
server ifall egendomens värde minskar av
sevärt mellan bokslutsdagen och den dag då 
bokslutet fastställs. 

3.3.4. Bokföring av finansieringsleasingav
tal 

Upptagandet av finansieringsleasingavtal i 
bokslutet reglerades tidigare enbart genom 
finansinspektionens föreskrifter. Till följd av 
den nya bokföringslagens bestämmelser om 
finansieringsleasing är det nödvändigt att 
precisera reglerna om kreditinstitutens bok
föring av finansieringsleasing, eftersom den 
nya bokföringslagen uttryckligen tillåter två 
alternativa sätt att uppta finansieringslea
singavtal i koncernbokslut, dvs. antingen 
som hyra av anläggningstillgångar eller som 
finansieringsavtaL I fråga om kreditinstitut 
är det nödvändigt att skapa garantier för att 
på dem också i framtiden skall kunna tilläm
pas uteslutande det sistnämnda alternativet, 
eftersom detta bäst motsvarar finansierings
leasingens faktiska karaktär och dessutom 
överensstämmer med internationell boksluts
standard (IAS) samt bl.a. med den praxis 
som iakttas i Sverige. 

3.3.5. Bokföring av kapitallån 

Sedan 1.9.1997 ingår i lagen om aktiebo
lag bestämmelser om kapitallån som räknas 
till det egna kapitalet. Kapitallånen motsva
rar i stort sett sådana kapitalinvesteringar 
som avses i den gällande kreditinstitutsla
gen. Efter att bestämmelserna om kapitallån 
trätt i kraft är det inte nödvändigt att i kre
ditinstitutslagen hålla kvar särskilda bestäm
melser om motsvarande instrument. Banker
nas behov av kapitalstöd kan i framtiden 
eventuellt skötas med hjälp av sådana instru
ment som avses i lagen om aktiebolag. Ef
tersom det i kreditinstitutens kapitalbaser 
fortfarande ingår betydande kapitalinveste
ringar som är gjorda enligt den nuvarande 
lagen, är det nödvändigt att ta in övergångs
bestämmelser enligt vilka dessa till sin ka-
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raktär kvarstår som bokföringsmässigt kapi
tal och ingår i den primära kapitalbasen. 

3.3.6. Offentliggörande av bokslut och de
lårsrapporter 

I värdepappersmarknadslagen och lagen 
om aktiebolag ingår bestämmelser om vär
depappersemittenters och publika aktiebolags 
skyldighet att offentliggöra delårsrapporter. 
Motsvarande informationsbehov har också 
insättare med tillgodohavanden i en deposi
tionsbank. Informationsbehovet accentueras i 
det fall att insättarskyddet begränsas i enlig
het med de förslag som lagts fram. A v sam
ma orsak är det också orsak att utveckla kre
ditinstitutens och i synnerhet depositionsban
kernas skyldighet att tillhandahålla allmän
heten kopior av sina bokslut på så sätt att 
förfarandet överensstämmer med det som 
t.ex. i lagen om aktiebolag föreskrivs i fråga 
om publika aktiebolag. 

3.4. Ändringsbehov i fråga om 
myndighetemas 
normgivningsbehörighet 

Grundlagsutskottet konstaterar i sitt utlå
tande GrUU 13/1996 rd- RP 38/1996 rd 
att en förutsättning för att finansinspektionen 
skall kunna bemyndigas att i lagstiftningen 
utfärda föreskrifter som innefattar materiell 
normgivning är att det stiftas en lag i grund
lagsordning. Däremot kan finansinspektionen 
enligt utskottets utlåtande genom en vanlig 
lag bemyndigas att utfärda normer som till 
sin karaktär är tekniska och hänför sig till 
verkställigheten. Finansinspektionen kan så
ledes utöva administrativ verkställande makt 
men inte egentlig Jagstiftande makt. 

Utskottet anförde på dessa grunder att den 
nämnda propositionen, vari föreslogs att fi
nansinspektionen berättigas att meddela när
mare föreskrifter om beräkning av de med 
kreditinstituts marknadsrisker förenade kapi
talkraven, skulle stiftas i grundlagsordning. 
Utskottet ansåg i utlåtandet att det från stats
författningssynpunkt hade varit tillräckligt 
att i lagen t.ex. sammankoppla finansinspek
tionens normgivningsbemyndigande med 
vissa materiella förutsättningar eller begräns
ningar eller med sådant som är nödvändigt 
för uppfyllande av de krav som uppställs i 
de gällande direktiven om saken. 

Riksdagen godkände i det sammanhanget 

inte det i propositionen ingående förslaget 
att finansinspektionen ges rätt att meddela 
föreskrifter om begränsning av kreditinstituts 
ränterisker. Till denna del förutsatte riksda
gen att regeringen med det snaraste avlåter 
en ny proposition om saken. Någon sådan 
proposition har emellertid inte kunnat avlå
tas eftersom det inte har ansetts vara möjligt 
att på lagstiftningsnivå fastställa sådana all
männa principer för begränsning av ränte
eller andra motsvarande risker, som innebär 
att finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter utan att det blir fråga om materi
ell normgivning med en avsevärd ekonomisk 
betydelse. Detta beror framförallt på att det 
för beräkningen av denna typ av risker inte 
finns vare sig internationella normer eller 
någon annan allmänt godtagen beräknings
metod som ett normgivningsbemyndigande 
kunde baseras på. För att skapa en sådan 
beräkningsmetod inom den nationella lag
stiftningen förutsätts det å andra sidan så 
detaljerade regleringar att det genom eventu
ella lagstadgade, relativt allmänna principer 
likväl inte är möjligt att i praktiken i någon 
större utsträckning begränsa behovet att på 
en hierarkiskt sett lägre nivå meddela före
skrifter som är klart hänförliga till den mate
riella normgivningsbehörigheten. Det mest 
ändamålsenliga sättet att kontrollera risker 
av detta slag är att genom myndighetsföre
skrifter uppställa tillräckligt allmänna krav 
för kreditinstitutens och värdepappersföre
tagens interna riskkontrollsystem. Också di
rektivet om värdepappersföretag förutsätter 
att det meddelas allmänna föreskrifter av 
detta slag. Dessutom kan finansinspektionen 
med stöd av den allmänna behörighet som 
den har enligt lagen om finansinspektionen 
uppställa riktgivande gränser för kreditinsti
tuts och värdepappersföretags största tillåtna 
riskpositioner, samt med stöd av 68 § l 
mom. kreditinstitutslagen och motsvarande 
bestämmelse i Jagen om värdepappersföretag 
ingripa i sådana fall där den anser det vara 
fråga om överstora exponeringar. 

Till följd av grundlagsutskottets ställnings
tagande godkände riksdagen den nämnda 
propositionen så ändrad att finansministeriet 
i stället för finansinspektionen skall meddela 
närmare föreskrifter om beräkning av de 
kapitalkrav som är förenade med kreditinsti
tuts marknadsrisker. Motsvarande ändring 
gjordes emellertid inte i bestämmelserna om 
värdepappersföretag, även om direktivet för
utsätter att bestämmelserna för vardera grup-
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pen av tillsynsobjekt skall vara överensstäm
mande till innehållet, med vissa smärre un
dantag. Den nuvarande lagstiftningen om 
kreditinstitut och värdepappersföretag kan 
således inte anses vara konsekvent till den 
del som den reglerar myndigheternas rätt att 
meddela närmare föreskrifter om tillämpning 
av lagen. I lagstiftningen ingår fortfarande 
talrika andra sådana bestämmelser om fi
nansinspektionens normgivningsrätt, vilka 
inte i sak begränsar innehållet i finansin
spektionens bestämmelser och vilka således 
måste anses berättiga till sådan materiell 
normgivning som avses i grundlagsutskottets 
betänkande. Det är t.ex. fråga om rätten att 
meddela föreskrifter om begränsning av va
lutakursrisken i förhållande till kapitalbasen, 
om beaktande av förbindelser utanför ba
lansräkningen vid soliditetsberäkningen, om 
likviditeten, om de resultaträknings- och ba
lansräkningsscheman som skall tillämpas i 
bokslutet, om de bilageuppgifter som skall 
fogas till bokslutet samt om beräkning av de 
kapitalkrav som är förenade med värdepap
persföretags marknadsrisker. 

En stor del av de föreskrifter som finans
inspektionen meddelar med stöd av kreditin
stitutslagen och lagen om värdepappersföre
tag är å andra sidan till sin karaktär liktydi
ga med verkställighet av de gällande direkti
ven och förutsätter synnerligen detaljerad 
normgivning baserad på specialsakkunskap 
samt en god överblick av utvecklingen inom 
branschen. Det är således betydligt mera 
ändamålsenligt att normgivningen kvarstår 
hos finansinspektionen än att den överförs 
till ministeriet. 

3.5. Ändringsbehov gällande den 
bolagsrättsliga regleringen av 
kreditinstitutens velksamhet 

I den gällande kreditinstitutslagstiftningen 
ingår vissa bestämmelser vilkas ändamålsen
lighet det är skäl att ompröva, såväl till följd 
av de strukturella förändringar som kreditin
stitutslagstiftningen undergår som till följd 
av den utveckling som den allmänna associ
ationslagstiftningen undergår. Bestämmelser 
av det slag som det här är fråga om är bl.a. 
de som gäller finansiering av förvärv av eg
na aktier och andelar samt emottagande av 
egna aktier som pant, fastställande av utdel
ningsbara vinstmedel, apport i samband med 
ökning av aktiekapitalet, förvaltningsorgans 

skadeståndsskyldight?~ samt brott mot bok
föringslöreskrifter. Andrings behoven beror 
delvis på att den allmänna associationslag
stiftningens utveckling inte till alla delar har 
beaktats i kreditinstitutslagstiftningen. Vissa 
ändringsbehov är bl.a. förenade med bestäm
melserna om finansiering av förvärv av egna 
aktier och mottagande av egna aktier som 
pant. Dessa bestämmelser borde justeras 
bl.a. i överensstämmelse med EU:s allmänna 
kapitaldirektiv, bestämmelserna om apport i 
samband med ökning av aktiekapital, vilkas 
ändamålsenlighet borde omprövas bl.a. med 
anledning av de ändringar som gjorts i lagen 
om aktiebolag, samt i överensstämmelse 
med bestämmelserna om fastställande av 
utdelningsbara vinstmedel, som borde preci
seras med anledning av de ändringar som 
gjorts i lagen om aktiebolag. I kreditinsti
tutslagstiftningen har inte heller i tillräcklig 
utsträckning beaktats de i lagen om aktiebo
lag ingående bestämmelserna om minoritets
delägares rätt till dividend. Också de i af
färsbankslagen ingående rösträttsbegräns
ningarna är svåra att motivera från bolags
rättslig synpunkt och de står i strid med strä
vandena att utöka ägaransvaret inom kredit
instituten. 

En del av ändringsbehoven beror på att 
lagen om finansieringsverksamhet, som träd
de i kraft 1992 och vars bestämmelser seder
mera överfördes till den nya kreditinstitutsla
gen, innebar att väsentligen samma krav 
kom att ställas på kreditinstituten i aktiebo
lagsform som på affärsbankerna. Associa
tionsrättsliga specialbestämmelser som dik
terades av kreditinstitutsverksamhetens sär
drag ingick ursprungligen endast i affärs
bankslagen, men togs inte till alla delar in i 
lagen om finansieringsverksamhet och seder
mera inte heller i kreditinstitutslagen. På 
affärsbankerna tillämpas därför numera be
stämmelser som i vissa avseenden avviker 
från dem som gäller övriga kreditinstitut i 
aktiebolagsform, utan att detta kan motiveras 
med några skillnader i dessa kreditinstituts
formers verksamhet. Bestämmelser av detta 
slag är bl.a. de som gäller apport i samband 
med ökning av aktiekapitalet, finansiering av 
förvärv av egna aktier, mottagande av egna 
aktier som pant samt skadeståndsskyldighet. 
I vissa avseenden avviker andels- och spar
bankslagarnas bestämmelser, t.ex. de som 
gäller bokföringsbrott och -förseelser, omo
tiverat från dem som skall tillämpas på kre
ditinstitut i aktiebolagsform. 
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3.6. Behoven att förtydliga och 
förenhetliga lagstiftningen om 
kreditinstitut och värdepappersföretag 

De senaste årens talrika ändringar i kredit
institutslagen har lett till vissa inexaktheter 
som det är skäl att avhjälpa i detta samman
hang. Det är bl.a. fråga om vissa kvarvaran
de bestämmelser om finansministeriets skyl
dighet att godkänna stadgarna för vissa for
mer av kreditinstitut samt att bevilja vissa 
tillstånd. Motsvarande bestämmelser har 
upphävts i fråga om de flesta kreditinstituts
formerna. 

Den gällande lagstiftningens terminologi 
har i vissa avseenden visat sig vara svårbeg
riplig och behöver därför ses över. Det är 
här framförallt fråga om den terminologi 
som har samband med konsolideringsgrup
per och konsoliderad övervakning. Vissa 
justeringsbehov sammanhänger dessutom 
med lagstiftningen om möjligheterna att 
göra undantag i fråga om konsoliderings
grupper och koncerner. För att rörtydliga 
lagstiftningen är det också skäl att till lagen 
foga den i andra bankdirektivet (89/646/E
EG) ingående definitionen av begreppet kva
lificerat innehav. 

Direktivet om kapitaltäckningsgrad för 
kreditinstitut förutsätter att vid beräkning av 
kapitalbasen, begränsningarna av stora kun
drisker, soliditetsgraden samt kapitalkravet i 
förening med marknadsrisker skall iakttas 
samma krav lår kreditinstitut som för värde
pappersföretag, med några få undantag som 
bestämts särskilt rör värdepappersföretag. 
Dessutom skall på vardera gruppen tillämpas 
bestämmelserna om konsoliderad övervak
ning enligt samma principer. Också på dessa 
företagsgruppers bokslut tillämpas i lårsta 
hand samma normer, med anledning av att 
på vardera gruppen skall tillämpas direktivet 
om årsbokslut och sammanställd redovisning 
för banker och andra finansiella institut. Ef
tersom vardera gruppen står under samma 
offentliga övervakning och delvis verkar 
inom samma bransch, är det inte heller nöd
vändigt att tillämpa olika revisionsnormer på 
dem. I den gällande lagen om värdepappers
löretag ingår emellertid en hel del bestäm
melser som till sina ordalydelse, sin struktur 
och i fråga om vissa detaljer avviker från 
kreditinstitutslagen, utan att de i fråga om 
sitt sakinnehåll är avsedda att avvika från 
kreditinstitutslagen. Lagtekniskt sett är det 
inte ändamålsenligt att upprätthålla två 

normsystem som i sak är av samma innehåll 
men formellt avviker från varandra. De 
dubbla systemen är dessutom ägnade att för
svåra tillämpningen och tolkningen av lagen. 
A andra sidan kan ett värdepappersföretags 
järnrört med de flesta andra typer av kredit
institut begränsade verksamhetsform t.ex. 
vad beträffar bokslutsinformationens omfatt
ning eller rapporteringsfrekvensen, beaktas 
på så sätt att för dem i dessa avseenden ge
nom bestämmelser på en i hierarkiskt avse
ende lägre nivå uppställs avvikande krav, 
utan att det finns någon orsak att reglera de 
lagstadgade principerna på annat sätt. 

Det är också skäl att förtydliga vissa av 
kreditinstitutslagens paragrafer strukturellt. I 
detta avseende kan nämnas bl.a. bestämmel
serna om ägande av narmgs
sammanslutningar och stora kundrisker. 

4. Propositionens mål och de 
viktigaste förslagen 

4.1. Beaktande av finansmarknadens 
allmänna utveckling 

4.1.1. Mål 

Ett av propositionens syften är att utöka 
och förtydliga den offentliga informationen 
om kreditinstitutens och värdepappersföre
tagens ekonomiska ställning samt att effekti
vera och förtydliga myndighets- och ägar
övervakningen. Det är meningen att säker
ställa att informationen om kreditinstitutens 
och värdepappersröretagens ekonomiska 
ställning samt övervakningen av informatio
nen bättre motsvarar både de generella krav 
som bolagslagstiftningen ställer på publika 
bolag och de särskilda krav som ställs på 
övervakningen av kreditinstitut och värde
papperslåretag. Syftet med propositionen är 
att till denna del särskilt beakta 

- det med avvecklingen av insättarskyddet 
följande ökade behovet av information om 
depositions bankerna, 

- behovet att justera bestämmelserna om 
kreditinstitutens revisorer och revision dels 
med anledning av den utveckling som den 
allmänna associationslagstiftningen undergår, 
i synnerhet till följd av revisionslagstiftning
ens ikraftträdande, dels till följd av att ägar
tillsynen över kreditinstituten behöver effek
tiveras och förtroendet för den förbättras, 

- de krav som bl.a. den internationella ut
vecklingen, i synnerhet BU-direktiven, in-
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nebär för myndighetsövervakningen av kre
ditinstitutens och värdepappersföretagens 
riskkontroll och överhuvudtaget när det gäl
ler de interna kontrollsystemen, 

- behovet att ordna kontrollen av de med 
kreditinstitutens fastighetsinnehav samman
hängande riskerna på ett i administrativt 
hänseende ändamålsenligt sätt, 

- behovet att utan hinder av bankhemlig
heten få tillgång till upplysningar för forsk
ningsändamål, 

- behovet att utreda principerna för mass
kuldebrev med inteckningssäkerheter samt 
ansvarsförhållandena i dessa avseenden, 

- behovet att förenkla tillsynen över spar
banksstiftelser, 

- behovet att lindra och förenhetliga de 
principer som gäller de inom kreditinsti
tutens förvaltningsorgan verksamma med
lemmarnas möjlighet att delta i förvaltningen 
av andra kreditinstitut, 

- behovet att precisera definitionen av af
färsverksamhet som är tillåten för kreditin
stitut med bestämmelser om tillhandahållan
de av posttjänster och koncerninterna tjäns
ter. 

4.1.2. De viktigaste förslagen 

4.1.2.1. Ökad offentlig information om 
kreditinstitutens ekonomiska ställ
ning 

I syfte att uppnå de ovan nämnda målen 
föreslås att depositionsbankerna åläggs en 
med värdepappersmarknadslagen överens
stämmande skyldighet att offentliggöra de
lårsrapporter samt att samtliga kreditinstitut 
åläggs att offentliggöra sina bokslut och de
lårsrapporter på samma sätt som t.ex. enligt 
lagen om aktiebolag. På delårsrapporterna 
skall enligt förslaget tillämpas värdepappers
marknadslagens normer om saken. I delårs
rapporterna skall utöver de uppgifter som 
förutsätts i värdepappersmarknadslagen of
fentliggöras upplysningar om hur bankens 
lagstadgade soliditetsrelation utvecklas. 

Vidare föreslås att samtliga kreditinstitut, 
oberoende av storlek och företagsform, skall 
översända en kopia av sitt bokslut till regis
termyndigheten och dessutom hålla en kopia 
framlagd för allmänheten på kreditinstitutets 
kontor. Med avvikelse från vad som före
skrivs i lagen om aktiebolag skall bokslutet 
hållas framlagt under hela räkenskapsperio-

den. Dessutom föreslås att ett medlemskredi
tinstitut som hör till en sammanslutning av 
andelsbanker skall ha motsvarande skyldig
het också i fråga om sammanslutningens 
bokslut. Bestämmelserna om delårsrapporter 
skall enligt förslaget tillämpas också på sam
manslutningens sammanställda delårsrapport. 

Eftersom värdepappersföretag alltid är ak
tiebolag, för vilka lagstiftningen om offent
liggörande av bokslut är tillräckligt utförlig, 
och eftersom ett värdepappersföretags kun
der inte har ett lika stort informationsbehov 
som insättare har, föreslås inte att på värde
pappersföretag skall tillämpas principer som 
avviker från den allmänna bolagslagstift
ningen. 

4.1.2.2. Justering av bestämmelserna om 
kreditinstituts och värdepappers
företags revisorer och revision 

För säkerställande av att den allmänna 
revisionslagen tillämpas på kreditinstitut en
ligt samma principer som på övriga företag 
föreslås att de i kreditinstitutslagen ingående 
bestämmelser som är parallella med revi
sionslagen upphävs. I syfte att öka kreditin
stitutslagens allmänna tillförlitlighet och sä
kerställa att revisorerna har beredskap att 
utföra revisionen på ett yrkeskunnigt sätt, 
föreslås det vara obligatoriskt att för varje 
kreditinstitut välja minst en CGR-revisor. 
A v samma orsak skall det inte längre vara 
möjligt att välja lekmannarevisorer. A andra 
sidan föreslås ett slopande av kravet att för 
ett kreditinstitut alltid välja minst två revi
sorer. 

Dessutom föreslås att på värdepappersföre
tag skall tillämpas samma bestämmelser som 
på kreditinstitut. 

4.1.2.3. Effektivering av kreditinstitutens 
och värdepappersföretagens risk
kontrollsystem samt den offentliga 
tillsynen över de interna kontroll
metoderna 

I syfte att uppfylla de krav som ställs i 
direktivet om värdepappersföretag samt ef
fektivera myndighetsövervakningen av kre
ditinstitutens och värdepappersföretagens 
riskkontrollsystem och övriga interna kon
trollsystem föreslås att finansinspektionen 
berättigas och åläggs att meddela närmare 
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föreskrifter om de krav som skall ställas på 
kreditinstitutens och värdepappersföretagens 
interna riskkontrollsystem samt övriga inter
na kontrollsystem och -metoder. Föreskrif
terna skall enligt förslaget gälla bl.a. ordnan
det av intern kontroll, de allmänna principer
na för kvantifiering av olika risker, rapporte
ring av riskpositioner till ledningen, limiter 
för stora affärstransaktioner samt ordnande 
av arbetsfördelning mellan kreditinstituten 
och kontrollsystem mellan de olika funktio
nerna. 

4.1.2.4. Effektivering av riskkontrollen i 
fråga om kreditinstituts fastighet
sinnehav 

I syfte att åstadkomma en i administrativt 
hänseende effektiv kontroll av de risker som 
är förenade med kreditinstituts fastighetsin
nehav föreslås att det med begränsningen av 
kreditinstituts fastighetsinnehav sammanhän
gande begreppet temporärt innehav, med 
därtill hörande anmälningsskyldighet, upp
hävs. Samtidigt föreslås skyldigheten att in
om en viss tid sälja sådan egendom bli upp
hävd. Dessutom föreslås en förenkling av 
beräkningsprinciperna för konsoliderad be
gränsning av fastighetsinnehav. 

4.1.2.5. Utlämnande av upplysningar för 
forskningsändamål 

Bestämmelserna om bankhemlighet före
slås bli på så sätt lindrade att en handling 
som innehåller sekretessbelagda upplysning
ar får utlämnas för vetenskaplig forskning 
när sextio år har förflutit från handlingens 
tillkomst. En förutsättning för utlämnandet 
föreslås vara att mottagaren av handlingen 
skriftligen förbinder sig att inte utnyttja 
handlingen till skada för vederbörande. En
ligt förslaget blir det straffbart att bryta mot 
en sådan förbindelse. 

4.1.2.6. Upphävande av bestämmelserna 
om masskuldebrevslån med in
teckningssäkerhet 

Bestämmelserna om överlämnande till fi
nansinspektionen av säkerheter för skuldeb
revslån föreslås bli upphävda, eftersom det 
inte på det sätt som bestämmelserna förut
sätter är möjligt att genom myndighetsåtgär-

der kontrollera om säkerheterna är betryg
gande och eftersom det inte heller i övrigt 
på ett naturligt sätt passar in bland finansin
spektionens övriga uppgifter att uppbevara 
säkerheter för deponenters räkning. På såda
na med säkerheter förenade masskuldebrev 
som har emitterats innan lagen träder i kraft 
och under de två följande åren närmast efter 
lagens ikraftträdande skall emellertid tilläm
pas den gällande lagen. 

4.1.2. 7. Förenklad tillsyn över sparbanks
stiftelser 

Tillsynen över sparbanksstiftelser föreslås 
bli överförd till patent- och registerstyrelsen, 
dvs. den myndighet som övervakar stiftel
serna. Samtidigt föreslås att stiftelserna inte 
längre skall behöva ansöka om finansminis
teriets tillstånd för att avyttra aktier i spar
banksaktiebolag. Sparbanksstiftelserna skall 
enligt förslaget ha uteslutande rätt att teckna 
aktier i sparbanksaktiebolag som skall grun
das. Sparbanksstiftelsernas syfte skall fort
sättningsvis vara att främja sparsamheten. 

4.1.2.8. Rätten för förvaltningsorganens 
medlemmar att höra till ett annat 
kreditinstituts förvaltningsorgan 

Enligt förslaget skall de bestämmelser i 
affärs-, spar- och andelsbankslagen upphävas 
enligt vilka det är forbjudet for den som är styrelse-
eller förvaltningsrådsmedlem, principal, 

fullmäktig, kontrollant eller verkställande 
direktör att höra till motsvarande förvalt
ningsorgan i en annan depositionsbank. Där
emot föreslås för samtliga kreditinstitut en 
gemensam bestämmelse om att det skall för
eskrivas i respektive kreditinstituts bolag
sordning eller stadgar om de nämnda perso
nernas deltagande i andra företags förvalt
ning. 

4.1.2.9. Justering av gränserna för affär
sverksamhet som är tillåten för 
kreditinstitut 

Definitionen av affärsverksamhet som är 
tillåten för kreditinstitut föreslås bli så juste
rad att de skall få tillhandahålla posttjänster 
samt koncerninterna tjänster, under de förut
sättningar som närmare anges i lagen. 
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4.2. Ändringar i bestämmelserna om 
bokslutsinformation 

4.2.1. Målsättningar 

Ett av syftena med justeringen av bestäm
melserna om bokslut är att förenhetliga fin
ländska kreditinstituts bokslutsprinciper med 
internationell praxis, bl.a. för att säkerställa 
att de finländska kreditinstitutens strängare 
principer för egendomsvärdering inte även
tyrar deras konkurrensförutsättningar eller att 
eventuella avvikelser i bokslutsinformationen 
inte försvårar deras agerande på den interna
tionella finansmarknaden eller på något an
nat sätt gör det svårt att få en rättvisande 
bild av kreditinstitutens ekonomiska ställ
ning och rörelseresultat. 

Målet är dessutom att säkerställa att det 
inte uppkommer onödiga skillnader mellan 
kreditinstitutslagstiftningen och den allmän
na bokföringslagstiftningen, uttryckligen till 
följd av den nya bokföringslagen och de 
ändringar som gjorts i lagen om aktiebolag, 
samt att tillräcklig uppmärksamhet ägnas 
dels särdragen i kreditinstitutsverksamheten 
och dels bestämmelserna i direktivet om kre
ditinstituts bokslut. 

Justeringen av bokslutsbestämmelserna 
syftar också till att förtydliga det inbördes 
förhållandet mellan å ena sidan den allmän
na bokföringslagstiftningen och bolagslag
stiftningen och å andra sidan kreditinstituts
lagstiftningens bokslutsbestämmelser samt 
att i anslutning därtill förtydliga bestämmel
serna om specialmyndigheternas rätt att ge
nom föreskrifter och dispenser avvika från 
den allmänna bokförings- och bolagslagstift
ningen. Målet är att skapa en klarare arbets
fördelning mellan bokföringsnämnden och 
specialmyndigheterna samt att dessutom sä
kerställa att specialmyndigheternas föreskrif
ter inte står i strid med de statsförfattnings
rättsliga principerna för delegering av lag
stiftande makt. 

4.2.2. De viktigaste förslagen 

4.2.2.1. Tillämplig lagstiftning och arbets
fördelningen mellan myndigheter
na 

För att säkerställa att den nya bokförings
lagen och den övriga allmänna företagslag
stiftningen blir konsekvent tillämpad på kre
ditinstitutens bokslut till den del det inte 
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finns någon särskild anledning att avvika 
från dem föreslås att i kreditinstitutslagen i 
detalj anges vilka bestämmelser i bok
föringslagen och bolagslagarna som inte 
skall tillämpas på kreditinstitut. Samtidigt 
föreslås att vissa bestämmelser i kreditinsti
tutslagen upphävs eftersom de blir överflödi
ga då den nya bokföringslagen träder i kraft. 
Det är bl.a. fråga om bokslutets innehåll och 
undertecknande, som kommer att regleras i 
den nya bokföringslagen. Å andra sidan 
föreslås i syfte att förtydliga normsystemet 
och förbättra den allmänna rättssäkerheten 
att vissa principer som tidigare framgått en
bart av finansinspektionens föreskrifter skall 
överföras till lagen. Som exempel kan näm
nas de från bokföringslagen avvikande be
stämmelserna om den tid inom vilken bok
slutet skall upprättas samt om hur oreglerade 
krediträntor skall behandlas i bokslutet. A v 
samma anledning föreslås en precisering av 
de grunder på vilka finansinspektionen kan 
bevilja dispens från bokslutsbestämmelserna. 
Till denna del föreslås att dispens skall kun
na beviljas endast på de grunder som anges i 
bokföringslagen och -förordningen. I syfte 
att förtydliga lagstiftningen föreslås dess
utom preciseringar i arbetsfördelningen mel
lan specialmyndigheterna och bokförings
nämnden, när det gäller att utfärda anvis
ningar och ge utlåtanden samt att bevilja 
dispenser som hänför sig till kreditinstitut. 

I den förordning som utfårdas med stöd av 
den nya bokföringslagen föreskrivs om re
sultat- och balansräkningsscheman och bila
geuppgifter samt om innehållet i verksam
hetsberättelsen. För säkerställande av enhet
ligheten i bestämmelserna om bokslutsinfor
mationens omfattning och innehåll i fråga 
om samtliga kreditinstitutsformer samt för 
säkerställande av att specialdirektivet om 
den information som skall framgå av kredit
institutens bokslut samt särdragen i kreditin
stitutens affärsverksamhet i tillräcklig ut
sträckning blir beaktade, föreslås att på kre
ditinstituten fortfarande inte skall tillämpas 
den allmänna bokföringslagstiftningens eller 
bolagslagarnas bestämmelser om resultat
och balansräkningsscheman eller om bila
geuppgifter och om verksamhetsberättelse, 
utan att motsvarande föreskrifter för samt
liga kreditinstitutsformer fortsättningsvis 
skall meddelas av specialmyndigheten. För 
säkerställande av att kreditinstitutens bok
slutsinformation inte utan särskild orsak av
viker från vad som annorstädes föreskrivs 
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om vederbörande sammanslutningsform 
föreslås att specialmyndigheten skall vara 
skyldig att i tillämpliga delar beakta den 
allmänna bokföringslagens och bolagslagar
nas för den ifrågavarande sammanslutnings
formen avsedda bestämmelser om de uppgif
ter som skall framgå av bokslutet. 

I enlighet med vad som ovan sägs om be
hovet att begränsa finansinspektionens rätt 
att utfärda normer som hänför sig till om
rådet för den materiella lagstiftningen före
slås att finansministeriet i stället för finans
inspektionen skall meddela mot bokförings
förordningen svarande föreskrifter om bok
slutsscheman och den information som skall 
framgå av bokslut. 

Eftersom värdepappersföretag får bedriva 
endast den typ av affärsverksamhet som 
också kreditinstitut bedriver, eftersom 
samma specialdirektiv tillämpas på kreditin
stituts som på värdepappersföretags bokslut 
och eftersom kreditinstituten och värdepap
persföretagen står under tillsyn av samma 
myndighet i enlighet med samma principer, 
föreslås att på värdepappersföretagens bok
slut skall tillämpas samma lagrum som på 
kreditinstituten. På värdepappersföretagens 
bokslut skall således tillämpas vad som ned
an sägs om kreditinstitut. 

4.2.2.2. Värdering av tillgångar 

För att de värderingsprinciper som gäller 
kreditinstituts tillgångar skall överensstämma 
med internationell praxis föreslås att värde
papper vilka har karaktär av omsättningstill
gångar och för vilka kan anges ett tillförlit
ligt noterat marknadspris, får upptas i bok
slutet till sitt sannolika värde vid bokslut
stidpunkten. Sådana värdepapper är for
dringsbevis som enligt bokföringslagen upp
tas som rörliga aktiva samt offentligt notera
de aktier, förutsatt att dessa är föremål för 
handel. Sådana värdepappers icke-realiserade 
värdestegringar skall bokföras som räken
skapsperiodens resultat. Samtidigt preciseras 
definitionen av begreppet värdepapper med 
karaktär av anläggningstillgångar, vilket in
nebär att kreditinstituten inte i samma ut
sträckning som för närvarande kan lämna 
långfristiga fordringsbevis ovärderade. I 
samband med värderingsbestämmelserna 
föreslås noggrannare bestämmelser än för 
närvarande också om användning av derivat
kontrakt för att skydda balansräkningsposter 
mot förändringar i valuta- och aktiekurserna. 

Eftersom intäktsföringen av icke-realiserade 
värdestegringar kan ge upphov till oväntade 
skattepåföljder, föreslås en tre års över
gångsperiod för ändringen av värderingsprin
ciperna. 

4.2.2.3. Bokföring av finansieringsleasing
avtal 

För säkerställande av att finansieringslea
singavtal åtminstone i de koncernbokslut 
som upprättas för kreditinstitut också i fram
tiden tas upp på ett sätt som i så stor ut
sträckning som möjligt överensstämmer med 
annan finansieringsverksamhet, föreslås att 
det blir obligatoriskt att i kreditinstituts kon
cernbokslut iaktta det enligt den nya bok
föringslagen alternativa förfarandet att i hy
resgivarens bokföring uppta finansieringslea
singobjekt som om de hade sålts till hyresta
garen. 

4.2.2.4. Bokföring av kapitallån 

För att de till lagen om aktiebolag fogade 
bestämmelserna om kapitallån skall kunna 
beaktas föreslås att motsvarande bestämmel
ser fogas till kreditinstitutslagen. Eftersom 
kapitallånen i praktiken till väsentliga delar 
överensstämmer med den typ av kapitallån 
som avses i den gällande kreditinstitutsla
gen, föreslås att bestämmelserna om kapital
bevis upphävs och att bestämmelserna om 
kapitallån utsträcks till att gälla samtliga 
kreditinstitut, oberoende av sammanslut
ningsformen. På kapitalbevis som har emit
terats före lagens ikraftträdande skall enligt 
förslaget emellertid tillämpas den nuvarande 
lagen. 

4.3. Justering av bestämmelserna om 
myndighetemas 
normgivnings behörighet 

4.3.1. Mål 

Syftet med propositionen är att begränsa 
den normgivningsrätt som finansinspektio
nen har enligt den gällande lagstiftningen 
och som kan anses innebära en obegränsad 
eller bristfälligt avgränsad normgivningsbe
hörighet. Avsikten är dessutom att säkerstäl
la att myndigheternas normgivningsbehörig
het inom hela lagstiftningen om kreditinsti
tut och värdepappersföretag är reglerad på 
enhetliga och konsekventa grunder. A andra 
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sidan är avsikten att säkerställa att den be
hövliga normgivningen på respektive nivå 
ombetros den myndighet som har den bästa 
sakkunskapen och överhuvudtaget de bästa 
resurserna för ändamålet. 

4.3.2. De viktigaste förslagen 

Enligt förslaget skall de bestämmelser 
upphävas som innebär att finansinspektionen 
har normgivningsbehörighet som inte preci
seras i lagen och som inte avgränsas t.ex. 
genom direktiven. Det är fråga om finansin
spektionens rätt att meddela föreskrifter om 
den likviditet som skall upprätthållas av kre
ditinstituts och värdepappersföretags samt av 
utländska kreditinstituts och värdepappers
företags filialer samt om begränsning av kre
ditinstituts valutakursrisker i förhållande till 
kapitalbasen. Kännetecknande för dessa be
stämmelser är att de föreskrifter som med
delas med stöd av dem inte kan baseras på 
några allmänt godtagna rekommendationer 
eller direktiv eller ens på vedertagen praxis 
samt att det inte heller på lagnivå är möjligt 
att avgränsa dem tillräckligt noggrant på så 
sätt att de närmare föreskrifterna kan anses 
vara av enbart teknisk karaktär eller ha sam
band med verkställigheten. 

De bestämmelser enligt vilka finansinspek
tionens normgivningsbehörighet är baserad 
på tillämpning av direktiven om övervak
ning av kreditinstitutens soliditet, föreslås bli 
ändrade på så sätt att finansinspektionens 
normgivningsbehörighet avgränsas uttryckli
gen till tillämpning av de i bestämmelserna 
angivna direktiven om kapitalbas, soliditet, 
stora kundrisker samt kapitalkrav i förening 
med marknadsrisker. 

Vidare föreslås att bestämmelsen om fi
nansinspektionens rätt att meddela närmare 
föreskrifter om notariatverksamhet som är 
tillåten för kreditinstitut skall ändras så att 
finansinspektionens normgivningsrätt upp
hävs, eftersom begreppet notariatverksamhet 
är vedertaget och dess innebörd tillräckligt 
noggrant kan anges i detaljmotiveringen. 

4.4. Justering av de associationsrättsliga 
bestämmelserna 

4.4.1. Mål 

Syftet med propositionen är att komplette
ra kreditinstitutslagstiftningen i syfte att sä
kerställa att den är konsekvent och täckande, 

dels så att på samtliga kreditinstitut i aktie
bolagsform tillämpas de av lagen om aktie
bolag framgående principerna till den del 
som det till följd av karaktären av deras af
färsverksamhet inte finns någon orsak att 
avvika från de allmänna bolagsrättsliga prin
ciperna, dels så att på samtliga kreditinstitut 
oberoende av deras sammanslutningsform 
skall tillämpas motsvarande associations
rättsliga regleringar till den del som det inte 
till följd av särdragen i någon företagsform 
finns anledning att avvika från de gemen
samma principerna. 

4.4.2. De viktigaste förslagen 

I affärsbankslagen ingår begränsningen att 
ingen vid en affärsbanks bolagsstämma får 
rösta med ett större röstetal än en tjugonde
del av de vid stämman företrädda rösterna. 
Denna begränsning föreslås bli upphävd. 

Andelsbankslagens och sparbankslagens 
bestämmelser om vinstutdelning föreslås bli 
förenhetligade med motsvarande bestämmel
ser i lagen om aktiebolag, till följd av de 
ändringar som gjorts i den sistnämnda lagen. 
Dessutom föreslås att bestämmelsen om den 
rätt till dividend som tillkommer minoritets
delägarna i ett kreditinstituts dotterföretag 
skall ändras i överensstämmelse med lagen 
om aktiebolag. 

Bestämmelserna om kreditinstituts rätt att 
finansiera förvärv av egna aktier och att som 
pant ta emot egna aktier och andelar föreslås 
bli förenhetligade och överflyttade från ban
klagarna till kreditinstitutslagen. Detta inne
bär att de kommer att tillämpas också på 
andra kreditinstitut i aktiebolagsform än af
färsbanker. För uppfyllande av de krav som 
ställs i det andra bolagsrättsliga direktivet 
(77/91/EEG), också kallat kapitaldirektivet, 
föreslås att bestämmelserna om finansiering 
av förvärv av egna aktier och andelar samt 
om emottagande av sådana som pant skall 
utsträckas till att gälla också finansiering av 
egna aktier och andelar samt vissa med dem 
jämförbara kapitalinstrument Samtidigt före
slås bestämmelsen bli justerad i överens
stämmelse med de krav som ställs i kapital
direktivet på så sätt att kreditinstitut endast 
i samband med sin sedvanliga affärsverk
samhet får ta emot egna aktier och med dem 
jämförliga kapitalinstrument som pant och 
finansiera förvärv av sådana. Dessutom före
slås, inom de gränser som kapitaldirektivet 
ställer, en lindring av bestämmelserna om 
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kreditinstitutens möjligheter att ta emot egna 
aktier och med dessa jämförbara kapitalin
strument som pant också i samband med 
finansiering av kreditinstitutens egna aktie
emissioner, för att de finländska kreditinsti
tuten inte i detta avseende skall få sämre 
konkurrensförutsättningar än övriga europe
iska kreditinstitut. Enligt förslaget får emel
lertid de egna aktier och med dessa jämför
bara kapitalinstrument som emottas som 
pant utgöra högst l O procent av kreditinsti
tutets bundna egna kapital. 

De i olika banklagar ingående, från lagen 
om aktiebolag avvikande bestämmelserna 
om förvaltningsorganens skadeståndsskyldig
het föreslås bli förenhetligade och överförda 
till kreditinstitutslagen. Samtidigt föreslås att 
det skadeståndsansvar gentemot aktieägare 
och andra, som åvilar förvaltningsorganens 
medlemmar inom övriga kreditinstitut i form 
av aktiebolag skall utsträckas till att omfatta 
också situationer där ersättningsansvaret är 
baserat på överträdelse av kreditinstitutsla
gen och med stöd av denna meddelade före
skrifter, såsom för närvarande är fallet i frå
ga om affärsbanker, andelsbanker och spar
banker. Ansvaret föreslås således inte längre 
vara begränsat enbart till brott mot lagen om 
aktiebolag och bolagsordningen. A andra 
sidan föreslås ersättningsansvaret i fråga om 
affärs-, andels- och sparbanker klarare än för 
närvarande bli begränsat enbart till brott mot 
respektive associationslag, bolagsordningen 
och stadgarna samt kreditinstitutslagen och 
med stöd av denna meddelade föreskrifter, 
och inte såsom för närvarande generellt till 
brott mot bestämmelserna om bankverksam
het Bestämmelserna om aktieägarnas och 
medlemmarnas ansvar för uppsåtligt eller 
grovt oaktsamt brott mot kreditinstitutslagen 
och associationslagarna föreslås dessutom bli 
justerade i överensstämmelse med lagen om 
aktiebolag. 

straffstadgandena om brott mot bok
föringsbestämmelserna, vilka ingår i den 
gällande andelsbankslagen och sparbanksla
gen och i vilka inte har beaktats de ändring
ar som gjorts i strafflagen och lagen om ak
tiebolag, föreslås bli upphävda. Samtidigt 
föreslås att i kreditinstitutslagen tas in ett för 
samtliga kreditinstitut gemensamt straffstad
gande som överensstämmer med motsvaran
de bestämmelser i bokföringslagen och lagen 
om aktiebolag. Dessutom föreslås att straffs
tadgandena om olaglig utdelning av medel 
förenhetligas. 

Affärsbankslagens bestämmelser om till
lämpning av principer som avviker från la
gen om aktiebolag bl.a. på penninglån till 
ägare, föreslås bli utsträckta också till övriga 
kreditinstitut i form av aktiebolag. 

4.5. Förtydligande av lagstiftningen 

4.5.1. Mål 

Syftet med propositionen är till denna del 
att avhjälpa vissa i kreditinstitutslagstiftning
en kvarstående inkonsekvenser som har upp
kommit i samband med de talrika ändringar 
som i olika sammanhang gjorts i lagstift
ningen. 

Särskilt avseende har fästs vid förenhetli
gandet av tillsynen över kreditinstitutens och 
värdepappersföretagens soliditet, bokslut och 
revision, bl.a. för säkerställande av att i des
sa avseenden enligt de ifrågavarande direkti
ven tillämpas samma principer, till den del 
som direktiven inte förutsätter andra regle
ringar. 

4.5.2. De viktigaste förslagen 

Till lagen om värdepappersföretag föreslås 
bli fogad en förtydligande bestämmelse om 
att på värdepappersföretag, utöver lagen om 
värdepappersföretag, skall tillämpas kreditin
stitutslagen, enligt vad som föreskrivs i den 
först nämnda lagen. Samtidigt föreslås att de 
i lagen om värdepappersföretag ingående 
bestämmelserna, som i sak överensstämmer 
med kreditinstitutslagen, skall ersättas med 
hänvisningar till motsvarande paragrafer i 
kreditinstitutslagen till den del dessa gäller 
bokslut och revision, kapitalbas, soliditet, 
stora kundrisker och marknadsriskrelaterade 
kapitalkrav. 

Bestämmelserna om olika kreditinstituts
former föreslås bli förenhetligade på så sätt 
att finansministeriet inte längre skall faststäl
la stadgarna för vare sig sparbanksaktiebolag 
eller kooperativa banker i aktiebolagsform 
och inte heller ändringar i stadgarna. Be
stämmelserna om andels- och sparbankers 
skyldighet att utverka finansministeriets till
stånd att minska sitt bundna egna kapital i 
syfte att täcka förluster föreslås bli upphäv
da, eftersom sådant tillstånd inte krävs för 
andra kreditinstitut och inte heller annars är 
motiverat från associationsrättslig synpunkt. 

Bestämmelserna om innehavsbegränsning
ar för näringssammanslutningar och fastig-
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heter och om stora kundrisker föreslås bli 
förtydligade. Dessutom föreslås precisering 
av bestämmelsen om avdrag från kapitalba
sen för finansiella institut och tjänsteföretag 
som huvudsakligen äger aktier i näringssam
manslutningar, i syfte att säkerställa att in
direkt ägande i näringssammanslutningar 
behandlas på samma sätt som direkt ägande. 
Dessutom föreslås att till lagen fogas den i 
andra bankdirektivet ingående definitionen 
av begreppet kvalificerat innehav, som där
med kan ersätta de i sak motsvarande be
stämmelser som ingår i flera lagrum. 

Begreppet konsolideringsgrupp och den 
därtill anslutna terminologin föreslås bli jus
terade. Samtidigt föreslås att lagen om fi
nansinspektionen preciseras så att finansin
spektionens rätt att få upplysningar och för
rätta inspektioner överensstämmer med di
rektivet om gruppbaserad tillsyn över kredit
institut (92/30/EEG). 

5. Propositionens verkningar 

Förslaget får betydande ekonomiska verk
ningar för kreditinstituten och värdepappers
företagen, närmast till följd av de ändringar 
som det innebär i fråga om principerna för 
värdering av tillgångar som skall upptas i 
bokslutet. Den omständigheten att värdepap
per med karaktär av omsättningstillgångar 
tillåts bli upptagna i bokslutet till mark
nadsvärde förbättrar kreditinstitutens och 
värdepappersföretagens bokföringsmässiga 
resultat, ökar deras kapitalbas samt förbättrar 
deras soliditet. Förslaget innebär att kreditin
stitutens bokföringsmässiga resultat och pri
mära egna kapital växer med ett belopp från 
vilket avdras skatterna på icke-realiserade 
värdestegringar. De tre största affärsbank
skoncernerna hade i slutet av 1996 värde
papper som skulle påverkas av ändringen till 
ett bokföringsvärde på sammanlagt ca 60 
miljarder mark, varav ca 57 miljarder ut
gjordes av fordringsbevis och ca 3 miljarder 
av aktier. Dessa värdepappers icke-realisera
de värdestegring uppgick till sammanlagt ca 
950 miljoner mark, varav fordringsbevisens 
värdestegring utgjorde ca 280 miljoner mark 
och aktiernas ca 670 miljoner mark. Efter
som icke-realiserade värdestegringar enligt 
näringsskattelagen utgör beskattningsbar in
komst, skulle ändringen ha en positiv inver
kan på skatteinkomsterna. Verkningarna 
skulle emellertid realiseras till fullt belopp 
först efter utgången av den föreslagna tre års 

övergångsperioden, då kreditinstituten senast 
skulle vara tvungna att inkludera de icke
realiserade värdestegringarna i sitt resultat. 

Den partiella överfåringen av den hierar
kiskt sett lägre normgivningsbehörigheten i 
fråga om kreditinstitutens och värdepappers
företagens bokslutsinformation från finansin
spektionen till finansministeriet kan medföra 
en viss ökning av finansministeriets persona
lutgifter. Upphävandet av bestämmelserna 
om temporärt fastighetsinnehav samt överfö
ringen av tillsynen över sparbanksstiftelserna 
från finansinspektionen leder till en liten 
minskning av finansinspektionens utgifter. A 
andra sidan är överföringen av sparbanksstif
telserna till patent- och registerstyreisens 
övervakning ägnad att i någon mån öka pa
tent- och registerstyreisens kostnader. 

Upphävandet av bestämmelserna om mass
kuldebrev med säkerhet kan ökat priset på 
sådana kreditinstituts medelsanskaffning som 
har emitterat denna typ av masskuldeb
revslån. I slutet av år 1996 fanns det fem 
kreditinstitut vilka huvudsakligen beviljade 
krediter av medel som skaffats med denna 
typ av masskuldebrevslån. Det utestående 
beloppet av masskuldebrevslån för vilka sä
kerheter överlämnats till finansinspektionen 
uppgick till ca 4 miljarder mark. 

Till övriga delar får propositionen inga 
direkta ekonomiska verkningar på kreditin
stitut, myndigheter eller andra, eftersom de 
föreslagna ändringarna huvudsakligen är an
tingen lagtekniska eller gäller endast en min
dre del av kreditinstitutens och värde
pappersföretagens verksamhet. 

6. Ärendets beredning 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid finansministeriet Under beredning
en hördes justitieministeriet, handels- och 
industriministeriet, bokföringsnämnden, pa
tent- och registerstyrelsen, Centralhandel
skammaren, Finlands Bank, finansinspektio
nen, Bankföreningen i Finland, Finansbola
gens Förening i Finland, Sparbanksförbun
det, Andelsbankscentralen-ABC andelslag, 
Fondkommissionärsföreningen och CGR
föreningen. 

I propositionen har dessutom beaktats de 
fårslag som framställts i den av företrädare 
för finansministeriet, Finlands Bank och fi
nansinspektionen bestående kommissionen 
för revidering av kreditinstituts lagstiftningen, 
till den del förslagen i kommissionens pro-
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memoria gäller den möjlighet som medlem
marna i kreditinstituts förvaltningsorgan har 
att delta i andra kreditinstituts förvaltning, 
upphävaodet av bestämmelserna om tempo
rärt fastighetsinnehav, lindring av banksekre
tessbestämmelserna i fråga om utlämnande 
av upplysningar för forskningsändamål, till
syn över sparbanksstiftelser, utvidgning av 
finansinspektionens rätt att förrätta inspek
tionen och erhålla upplysningar samt teknisk 
justering av vissa bestämmelser. 

I propositionen har vidare beaktats finans
inspektionens 29.8.1996 daterade arbets
gruppspromemoria om hur värdepapper skall 
upptas och värderas i kreditinstituts och vär
depappersföretags bokslut. 

7. Övriga omständigheter som inverkat 
på propositionen 

7.1. Samband med andra propositioner 

Propositionen innehåller hänvisningar till 
den nya bokföringslagen som enligt planerna 
skall träda i kraft 1.1.1998. Innan de före
slagna lagarna godkänns är det skäl att se 
till att deras hänvisningar till den nya bok
föringslagen samstäms med denna och att de 
föreslagna lagarna inte sätts i kraft innan 
den nya bokföringslagen träder i kraft. 

I lagförslagets motivering hänvisas till ett 
lagförslag om begränsning av insättarskyd
det. Det är emellertid motiverat att sätta i 

kraft de lagar som föreslås i denna proposi
tion oberoende av när lagstiftningen om be
gränsning av insättarskyddet träder i kraft. 

7.2. Frågor som inte tas upp i 
propositionen 

I propositionen beaktas inte vissa av Euro
peiska kommissionens förslag som huvud
sakligen gäller ändring av direktivet om ka
pitaltäckningsgrad för kreditinstitut 
(89/647/EEG) och som för närvarande be
handlas av rådet. Beredningen av dessa änd
ringar inleds då direktivändringarna har an
tagits, sannolikt ännu under år 1997. 

Propositionen innehåller inte heller förslag 
till regleringar som gäller avveckling av kre
ditinstitut, överföring av affärsverksamhet, 
borgenärsskydd samt förvaltning och ägar
tillsyn i överensstämmelse med den allmän
na associationslagstiftningen och finans
marknadens utveckling. Avsikten är att börja 
utreda behovet av dessa regleringar, som 
förutsätter mera omfattande beredning, så 
snart som möjligt efter att denna proposition 
har avlåtits. 

Det i propositionen ingående förslaget till 
upphävande av bestämmelserna om masskul
debrevslån med säkerheter förutsätter ome
delbara åtgärder för utredning av möjlighe
terna att utveckla hypoteksbankernas roll på 
finansmarknaden, som en del av den allmän
na utvecklingen av finansmarknaden. 

DETALJMOTIVERING 

l. Motivering till lagförslagen 

1.1. Kreditinstitutslagen 

l kap. Allmänna stadganden 

2 §. Kreditinstitut. I paragrafens 2 mom. 
föreslås en lagteknisk ändring som innebär 
att momentet kompletteras med en hänvis
ning till sådana banker i aktiebolagsform 
som avses i 41 b § andelsbankslagen, vilka 
för närvarande inte ingår i definitionen av 
deposition s banks begreppet. 

5 §. Koncern och konsolideringsgrupp. I 
paragrafens l mom. föreslås i överens-

stämmelse med gällande l mom. att begrep
pen koncern, moderföretag och dotterföretag 
i denna lag skall ha samma innebörd som 
motsvarande begrepp i bokföringslagen. 
Bokföringslagens koncernbegrepp används 
vid tillämpningen av 15, 18 och 19 § samt 
4 kap. Nedan i 3 mom. definieras särskilt 
begreppen konsolideringsgruppens moderför
etag och konsolideringsgruppens dotterföre
tag, vilka används t.ex. vid tillämpning av 
7-9 kap. 

I 2-5 mom. definieras begreppet kreditin
stitut. Syftet med definitionen av begreppet 
konsolideringsgrupp är att avgränsa företag 
som står i ett sådant ekonomiskt eller admi-
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nistrativt beroendeförhållande till ett kredit
institut att deras ekonomiska ställning och 
inbördes affärstransaktioner med kreditinsti
tutet på ett avgörande sätt kan påverka kre
ditinstitutets ekonomiska ställning. Uppgif
terna om sådana företags ekonomiska ställ
ning måste kunna sammanställas med upp
gifterna om kreditinstitutets ekonomiska 
ställning i samband med övervakningen av 
begränsningar som gäller kreditinstitutets 
ekonomiska verksamhetsbetingelser och eko
nomiska ställning, för att syftena med kre
ditinstitutsövervakningen skall kunna upp
nås. Tack vare den gruppbaserade tillsynen 
kan kreditinstitutets ekonomiska ställning 
övervakas som en helhet, oberoende av olika 
företagsstrukturer. 

Till en konsolideringsgrupp skall liksom 
enligt den gällande lagen i enlighet med di
rektivet om gruppbaserad tillsyn räknas en
dast de under kreditinstitutets bestämmande 
inflytande stående kreditinstituten och fi
nansiella instituten samt tjänsteföretagen, 
men inte s.k. näringssammanslutningar. Med 
en sammanslutning av det sistnämnda slaget 
avses enligt vedertagen vokabulär företag 
som inte är kreditinstitut, finansiella institut 
eller tjänsteföretag av det slag som avses i 
kreditinstitutslagen. De risker som närings
sammanslutningar medför för ett kreditinsti
tuts ekonomiska stabilitet skall enligt försla
get beaktas endast genom de begränsningar 
som anges nedan i 21 § samt med hjälp av 
den allmänna bestämmelsen i 68 §. Inte hel
ler de intresseföretag som avses i bok
föringslagen räknas in i konsolideringsgrup
pen. Såväl näringssammanslutningarnas som 
intresseföretagens inverkan på den konsoli
derade kapitalbasen skall emellertid beaktas 
i enlighet med vad som bestäms nedan i 
79 §. 

Samföretag av det slag som avses i bok
föringslagen skall, med avvikelse från den 
gällande lagstiftningen, beaktas vid beräk
ning av det konsoliderade kapitalkravet med 
tillämpning av sådan sammanställning på 
proportionell grund som avses i 6 kap. 15 § 
l mom. bokföringslagen, ifall de är kreditin
stitut, finansiella institut eller tjänsteföretag. 
I annat fall skall de beaktas som intresseför
etag. Detta krav baserar sig på artikel 5.2 i 
direktivet om gruppbaserad tillsyn över kre
ditinstitut (nedan direktivet). Denna tvingan
de bestämmelse har inte tidigare tagits in i 
lagstiftningen av den anledningen att det inte 
i den allmänna bokföringslagen har funnits 

bestämmelser om sammanställning på pro
portionell grund. Samföretag kommer att 
beaktas vid beräkningen av konsoliderade 
kapitalkrav i enlighet med lagförslagets 71, 
79 och 79 a §, som behandlas nedan. Sam
företag räknas inte i egentlig mening höra 
till konsolideringsgruppen, eftersom de inte 
står under ett kreditinstituts bestämmande 
inflytande på det sätt som avses i denna pa
ragraf. Samföretag får emellertid lämnas 
utanför den gruppbaserade tillsynen på sam
ma grunder som konsolideringsgruppens 
dotterföretag. 

Begreppet konsolideringsgrupp föreslås bli 
bibehållet i lagen, även om det inte i egent
lig mening används i direktivet, vilket enbart 
nämner företag som omfattas av samman
ställningen. I praktiken används begreppet 
konsolideringsgrupp emellertid liksom det i 
lagen vedertagna begreppet koncern. En 
konsolideringsgrupp kan i tillsynshänseende 
uppfattas som en koncern, till åtskillnad från 
en sådan bolagsrättslig koncern som avses i 
lagen om aktiebolag och en sådan bok
föringsmässig koncern som avses i bok
föringslagen. När kapitalbasen enligt denna 
lag samt det kapitalkrav som är förenat med 
olika typer av risker beräknas för en konso
lideringsgrupp, används i lagen emellertid 
t.ex. termerna kreditinstitutets konsoliderade 
kapitalbas eller kreditinstitutets konsolidera
de soliditet, vilka bättre beskriver konsolide
ringsgruppens huvudsakligen kalkylmässiga 
karaktär. 

Både en holdingSammanslutning och ett 
kreditinstitut kan vara moderföretag i en 
konsolideringsgrupp. A v görande för vilka 
bestämmelser som skall tillämpas på en kon
solideringsgrupp är å andra sidan alltid det 
till denna hörande kreditinstitutet, eftersom 
en holdingsammanslutning inte har någon 
självständig betydelse i tillsynshänseende. 
A v denna anledning används i lagen benäm
ningen kreditinstitutets konsolideringsgrupp, 
oberoende av om dess moderföretag är ett 
kreditinstitut eller en holdingsammanslut
ning. 

Definitionen av begreppet konsoliderings
grupp inbegriper också sådana underkonsoli
deringsgrupper som utgörs av ett kreditinsti
tut eller en holdingsammanslutning som är 
dotterföretag till en holdingsammanslutning 
eller ett kreditinstitut samt av dessas dotter
företag. I lagförslagets 71 och 79 a § före
skrivs emellertid att något konsoliderat kapi
talkrav inte behöver beräknas för sådana 
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underkonsolideringsgruppers vidkommande. 
Begreppet konsolideringsgrupp definieras i 

2 mom. som föreslås bli omstrukturerat. I 
momentet fastställs uttryckligen den av di
rektivet följande och redan i praktiken iakt
tagna principen att också ett finländskt kre
ditinstituts utländska holdingSammanslutning 
samt övriga till kreditinstitutets konsolide
ringsgrupp hörande utländska företag skall 
inkluderas i den gruppbaserade tillsynen. 
Enligt artikel 4 i direktivet behöver utländ
ska holdingSammanslutningar och kreditin
stitut samt företag där dessa har ett be
stämmande inflytande inte underkastas 
gruppbaserad tillsyn i den medlemsstat där 
kreditinstitutet etablerats, ifall de ingår i ett 
utländskt kreditinstituts konsolideringsgrupp 
som står under tillsyn av de behöriga myn
digheterna i någon annan medlemsstat. En 
sådan situation kan uppkomma t.ex. då ett 
finländskt kreditinstitut är dotterföretag till 
ett utländskt kreditinstitut eller då en ut
ländsk holdingSammanslutning har kreditin
stitut som dotterf"öretag både i Finland och i 
någon annan medlemsstat. I dessa fall skall 
tillämpas den föreslagna paragrafens 5 mom. 
enligt vilket finansinspektionen på ansökan 
av ett kreditinstitut kan bevilja tillstånd att 
lämna en utländsk holdingSammanslutning 
och dess utländska dotterföretag utanför en 
finländsk holdingsammanslutning. Sådant 
tillstånd kan beviljas endast ifall finansin
spektionen kan förvissa sig om att hela den 
till holdingSammanslutningen hörande kon
solideringsgruppen på det sätt som förutsätts 
i direktivets artikel 4 står under tillsyn av 
behöriga myndigheter i en medlemsstat. 

I paragrafens nya 3 mom. definieras i syf
te att förtydliga lagstiftningen begreppen 
konsolideringsgruppens moderföretag och 
konsolideringsgruppens dotterföretag, i en
lighet med de relationer som anges i 2 mom. 

A v paragrafens nya 4 m om. framgår den i 
direktivets artikel 3.3 uttryckta principen att 
smärre dotterföretag inom en konsoliderings
grupp utan de behöriga myndigheternas till
stånd i enskilda fall kan undantas från reg
lerna om gruppbaserad tillsyn. En förutsätt
ning är att dotterföretagets balansomslutning 
uppgår till ett markbelopp motsvarande min
dre än l O miljoner ecu eller l % av den to
tala balansomslutningen i moderföretaget. 
Relationstalet skall enligt direktivet beräknas 
på moderföretagets och inte på koncernens 
eller konsolideringsgruppens balansräkning. 
l mångförgrenade koncernstrukturer avses 

med moderföretaget det moderföretag som 
står närmast dotterföretaget. I direktivet be
stäms inga exakta gränser för beaktande av 
flera mindre dotterföretags sammanlagda 
inverkan. Som gräns föreslås i detta avseen
de 5 % av den konsoliderade balansräkning
en, vilket överensstämmer med nuvarande, 
på finansinspektionens gällande bestämmel
ser baserade praxis. 

Ett dotterföretag inom en konsoliderings
grupp skall emellertid oavsett det som sägs 
ovan alltid inkluderas i konsolideringsgrup
pen, ifall det i egenskap av dotterföretag 
inom en koncern skall sammanställas i det 
finländska moderföretagets koncernbokslut. 
Dotterföretaget skall inkluderas i konsolide
ringsgruppen utan hinder av de ovan nämn
da gränserna, ifall alternativet att lämna dot
terf"öretaget utanför koncernbokslutet inte 
skulle ge en rättvisande bild av kreditinsti
tutets ekonomiska ställning och rörelseresul
tat. Denna bedömning är i sin tur beroende 
av hur de i 39 § ingående bestämmelserna 
om koncernbokslut tillämpas i enskilda fall. 

Den i 4 mom. angivna undantagsmöjlig
heten gäller inte holdingsammanslutningar. 

Gällande 3 mom. föreslås bli ändrat i 
överensstämmelse med 5 mom. på så sätt att 
finansinspektionen inte kan bevilja undantag 
från koncerndefinitionen i l mom., eftersom 
någon sådan undantagsmöjlighet inte finns 
heller enligt den allmänna associationslag
stiftningen. Däremot kan finansinspektionen 
fortsättningsvis bevilja undantag från den i 2 
mom. ingående definitionen av begreppet 
konsolideringsgrupp. Denna undantagsmöj
lighet är baserad på direktivets artikel 3.3. 
Lagrummet föreslås bli ändrat i överens
stämmelse med direktivet på så sätt att un
dantag kan beviljas endast då det med tanke 
på den gruppbaserade tillsynens mål inte är 
nödvändigt att den gruppbaserade tillsynen 
utsträcks till dotterföretaget. Med avvikelse 
från de gällande bestämmelserna kan undan
tag inte beviljas på den grunden att den 
gruppbaserade tillsynen inte har kunnat ut
sträckas till ett företag. Detta förfarande kan 
motiveras bl.a. med hänvisning till de av det 
s.k. BCCI-direktivet (95/26/EEG) framgåen
de principerna, enligt vilka en rörutsättning 
f"ör att ett kreditinstitut beviljas auktorisation 
är att gruppstrukturen är så transparent att 
den möjliggör effektiv tillsyn. Grunder på 
vilka undantag kan beviljas vore t.ex. 

- att företaget på det sätt som avses i 2 
mom. hör till en konsolideringsgrupp över 
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vilken en utländsk myndighet utövar tillsyn, 
- att företaget inte har behövt sammanstäl

las med koncernbokslutet på den grunden att 
det har förvärvats för att innehas temporärt 
och dess aktier behandlas som omsättnings
tillgångar, 

- att f6retaget inte har behövt sammanstäl
las med koncernbokslutet på den grunden att 
förfarandet inte hindrar utomstående att få 
en rättvisande bild av koncernens ekono
miska ställning. 

Ett dotterföretag som med stöd av 4 eller 
5 mom. har lämnats utanför konsoliderings
gruppen är enligt 11 § lagen om finansin
spektionen (503/1993) från finansinspektio
nens sida underkastat samma granskningsrätt 
och rätt att få uppgifter som övriga dotter
företag inom konsolideringsgruppen. 

Den undantagsmöjlighet som följer av 5 
mom. gäller endast gruppbaserad tillsyn över 
företag. Det föreligger således ingen undan
tagsmöjlighet t.ex. i fråga om vilka av de till 
konsolideringsgruppen hörande företagens 
balansposter som skall tas med i rapporterna 
om ett kreditinstituts konsoliderade ekono
miska ställning, hur dessa poster skall värde
ras eller hur konsolideringsgruppens inbör
des poster skall elimineras. Undantag kan 
beviljas också med avseende på en holdings
ammanslutning. 

Den f6reslagna paragrafens 4 och 5 mom. 
skall inte direkt tillämpas på sådana samf6r
etag eller intresseföretag som avses i bok
föringslagen och inte heller på närings
sammanslutningar, eftersom dessa inte ingår 
i konsolideringsgrupper. Nedan i 71 och 79 
a § föreskrivs emellertid att vid beräkningen 
av konsoliderade kundrisker och konsolide
rade kapitalkrav får ett samföretag som är 
ett kreditinstitut, ett finansiellt institut eller 
ett tjänstef6retag lämnas obeaktat, ifall dess 
balansomslutning underskrider den i detta 
moment angivna gränsen eller ifall finansin
spektionen på de i detta moment angivna 
grunderna beviljar tillstånd därtill. Frågan 
om intresseföretag och näringssammanslut
ningar skall beaktas vid beräkningen av ka
pitalbasen avgörs däremot uteslutande på 
grundval av bestämmelserna om koncern
bokslutets omfattning, eftersom sådana före
tags balansposter inte heller annars skall 
sammanställas med moderföretagets balan
sposter. 

5 b §. Kvalificerat innehav. Paragrafen 
innehåller en med artikel 1.1 O i andra bank
direktivet (89/646/EEG) överensstämmande 
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definition av begreppet kvalificerat innehav 
( qualifying hol ding), som används i 18 och 
21 §. Ett kreditinstitut har ett kvalificerat 
innehav i ett annat företag om det äger över 
l O % av dettas aktie-, andels- eller därmed 
jämförbara kapital. Ett kvalificerat innehav 
kan också bestå i att kreditinstitutet i det 
andra foretaget äger en så stor andel av det
tas aktier eller andelar, att dessa represente
rar minst l O % av det röstetal som samtliga 
aktier eller andelar medför. Med rösträtt som 
baserar sig på direkt aktie- eller andelsinne
hav jämställs motsvarande, på bolagsord
ningen eller avtal baserade röstetal, varvid i 
tillämpliga delar iakttas vad som i bok
föringslagens koncernbestämmelser före
skrivs om bestämmande inflytande. Likaså 
skall de i företaget gällande röstningsbe
gränsningarna och de aktier och andelar som 
tillhör företaget eller dess dotterföretag be
aktas vid beräkningen av röstetalet, i tilläm
pliga delar med iakttagande av vad som be
stäms i bokföringslagens bestämmelser om 
koncerner. 

I 2 mom. föreslås en bestämmelse om be
aktande av indirekta innehav. Ett kreditinsti
tut har ett indirekt kvalificerat innehav i ett 
annat företag då ett till konsolideringsgrup
pen hörande finansiellt institut eller tjänste
företag i förhållande till kreditinstitutet är ett 
sådant intresseföretag som avses i bok
föringslagen och detta finansiella instituts 
eller tjänsteföretags innehav i något företag, 
tillsammans med kreditinstitutens direkta 
innehav utgör minst tio procent av det ifrå
gavarande företagets samtliga aktier eller 
andelar eller av det röstetal som samtliga 
aktier eller andelar medför. De aktier eller 
andelar som ägs via ett sådant finansiellt 
institut eller tjänsteföretag som avses ovan 
skall emellertid beaktas endast i det förhål
lande som kreditinstitutet äger aktier eller 
andelar i det finansiella institutet eller tjäns
teföretaget Om kreditinstitutet således äger 
30 % av det finansiella institutet A och 9 % 
av företaget B och om det finansiella institu
tet A dessutom äger 50 % av f6retaget B, 
har kreditinstitutet på grundvalen av sitt in
direkta innehav ett kvalificerat innehav i 
företaget B (9% + 30% x 50% = 24 % ), 
Motsvarande principer tillämpas på en kon
solideringsgrupp. Vid tillämpningen av mo
mentet är det emellertid inte nödvändigt att 
beakta sådana aktier som med stöd av 11 
kap. 8 § l punkten lagen om aktiebolag inte 
behöver specificeras i bokslutsbilagorna. 
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Enligt det nämnda lagrummet är det inte 
nödvändigt att i bilageuppgifterna specificera 
till omsättningstillgångarna hörande aktier 
eller aktieinnehav som uppgår till mindre än 
l 00 000 mark och utgör mindre än 5 % av 
det aktieägande bolagets egna kapital. Inte 
heller andelar som uppfyller motsvarande 
villkor behöver beaktas vid beräkningen av 
det kvalificerade innehavet. 

Vid beräkningen av de i 21 § angivna re
lationstalen beaktas indirekta innehav på så 
sätt att såsom i lagrummet avsedda investe
ringar beaktas dels direkta kapitalinveste
ringar i sådana företag som avses i denna 
paragraf och dels investeringar i ett finans
iellt institut eller tjänsteföretag som avses 
ovan, i samma förhållande som kreditinsti
tutet äger aktier eller andelar i det finansiella 
institutet eller i tjänsteföretaget Också vid 
tillämpningen av 21 § får sådana aktie- och 
andelsinnehav lämnas utan avseende som 
enligt lagen om aktiebolag inte behöver spe
cificeras i bokslutet. 

8 §. Firma Paragrafens 3 mom. föreslås i 
enlighet med den neutralitetsprincip som 
gäller olika typer av gruppstrukturer bli så 
ändrad att finansministeriets tillstånd kan 
gälla samtliga företag som hör till en depo
sitionsbanks konsolideringsgrupp. 

2 kap. Inrättande och ägande av kreditin
stitut 

14 §. Bolagsordningens och stadgarnas 
innehåll. Nedan i denna proposition föreslås, 
på de grunder som nämns i samband med 
paragraferna, att de bestämmelser skall upp
hävas i 13 § affärsbankslagen, 57 § spar
bankslagen och 19 § andelsbankslagen som 
gäller rätten för medlemmar i en deposi
tionsbanks förvaltningsorgan att höra till ett 
annat kreditinstituts förvaltningsorgan. I syf
te att möjliggöra innehavs- och samarbets
arrangemang mellan kreditinstitut föreslås att 
i stället för begränsningarna i de nämnda 
lagrummen intas bestämmelser i kreditinsti
tutets bolagsordning och stadgar om rätten 
för medlemmarna av dess förvaltningsorgan 
att höra till andra kreditinstituts och affärs
företags f'örvaltningsorgan. Paragrafens 3 
punkt föreslås bli preciserad på så sätt att 
den gäller rätten för medlemmarna i förvalt
ningsrådet, medlemmarna och suppleanterna 
i styrelsen, för verkställande direktören och 
vice verkställande direktören samt för de 
anställda och för en sparbanks fullmäktige 

att höra till ett annat affärsföretags förvalt
ning. Till ett affärsföretags förvaltning hör 
den som är medlem eller suppleant i förvalt
ningsrådet eller styrelsen, verkställande di
rektör eller vice verkställande direktör. Det 
kan också vara fråga om att i enlighet med 
58 § sparbankslagen verka som fullmäktig 
eller om att i enlighet med 80 § lagen om 
andelslag sköta uppgifter som hänf'ör sig till 
ett andelslags förvaltning. Vid tillämpningen 
av denna paragraf anses förvaltningen av en 
bank emellertid inte inbegripa sparbank
sprincipaler eller andelsbanksfullmäktige. 

18 §. Anmälan om innehav av aktier och 
andelar. Paragrafens l mom. föreslås bli jus
terad i överensstämmelse med 5 b §. 

3 kap. Kreditinstitutets verl<samhet 

20 §. Området för affärsverksamheten. I 
punkt 8) i lagrummets förteckning över 
verksamhetsformer som är tillåtna för kredit
institut, dvs. notariatverksamhet inom de 
gränser som finansinspektionen fastställer, 
föreslås hänvisningen till finansinspektionens 
befogenhet i detta avseende bli upphävd, 
eftersom den ger finansinspektionen sådan 
odefinierad normgivningsbehörighet som 
strider mot de allmänna princiJ?.erna för dele
gering av lagstiftande makt. Andringen på
verkar inte notariatverksamheten som veder
taget begrepp. Med notariatverksamhet avses 
fortfarande sådana i finansinspektionens nu
varande föreskrift angivna funktioner som 
hör till ansökningslagstiftningens område, 
dvs. lagfarts- och inteckningsärenden, inrät
tande och omorganisering av sammanslut
ningar, andra ansökningar och anmälningar 
till olika myndigheter, indrivning av for
dringar, intressebevakning i samband med 
verkställighet av beslut, uppbevaring av kun
ders egendom, åtgärder i samband med 
bouppteckning och boutredning, rättslig kun
drådgivning i fråga om fastighetsförvaltning 
och investeringar, köp och försäljning av 
affärsföretag samt fastighets- och bostadsak
tier och -andelar i samband med fastighets
förvaltningsuppdrag, uthyrning av fastigheter 
och bostäder samt kreditförmedling. Som 
notariatverksamhet skall däremot fortfarande 
inte betraktas skötsel av tviste- och brottmål 
vid domstol, förmyndarärenden, godman
suppdrag och indrivning med karaktär av 
sakförarverksamhet. 

I syfte att säkerställa att l mom. inte be
gränsar kreditinstitutens möjligheter att till-
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handahålla andra koncernföretag sådana ad
ministrativa tjänster som de behöver, före
slås att till paragrafen fogas ett nytt 2 mom. 
enligt vilket kreditinstitutet utan hinder av l 
mom. får erbjuda administrativa tjänster till 
företag inom samma koncern eller konsoli
deringsgrupp. Det kan vara fråga om t.ex. 
ADB-, redovisnings-, personal- och fastig
hetsförvaltningstjänster, anskaffning av kon
torsmateriel och övriga sådana tjänster som i 
allmänhet sköts av koncernens centralför
valtning. Däremot tillåts fortfarande inte 
upphandling av råvaror för koncernens indu
striföretag eller annan sådan varuhandel eller 
tillverkning för koncernföretags bruk. Enligt 
momentet tillåts kreditinstitut dessutom för
medla posttjänster. Omfattningen av dessa 
tjänster skall fastställas i ett avtal med inne
havaren av postförmedlingskoncessionen. 

21 §. Förhållandet mellan ett kvalificerat 
innehav och kapitalbasen. Bestämmelsen 
föreslås bli ändrad så att den bättre överens
stämmer med strukturen och terminologin i 
artikel 12 i andra bankdirektivet (89/646/E
EG). Begränsningarna anges med det i före
slagna 5 b § definierade begreppet kvalifi
cerat innehav. De i l och 2 mom. angivna 
begränsningarna gäller således direkta och 
indirekta investeringar i sådana företag som 
avses i 5 b §. Som investeringar skall såle
des beaktas dels bokföringsvärdet av ett ror
etags aktier och andelar, dels bokföringsvär
det av de kapitallån som beviljats företaget. 
Bestämmelsens sakinnehåll föreslås inte bli 
ändrat, med undantag av de utvidgningar 
som görs i fråga om kapitallån och indirekta 
innehav. 

De i l och 2 mom. angivna begränsning
arna gäller emellertid inte heller för närva
rande investeringar i andra kreditinstitut, 
finansiella institut eller tjänsteföretag, efter
som syftet med bestämmelsen är att begrän
sa ett kreditinstituts kvalificerade innehav 
endast i s.k. näringssammanslutningar, dvs. i 
andra sammanslutningar än kreditinstitut, 
finansiella institut och tjänsteföretag. Ett 
kreditinstitut kan emellertid ha sådana kvali
ficerade innehav också indirekt på så sätt att 
det har ett kvalificerat innehav i ett kreditin
stitut, finansiellt institut eller tjänsteföretag 
som inte berörs av lagrummets begränsning
ar och som i sin tur äger aktier eller andelar 
i en sådan näringssammanslutning som avses 
i lagrummet. En mot ett kreditinstituts inne
hav i ett annat kreditinstitut, finansiellt in
stitut eller tjänsteföretag svarande andel av 

det sistnämndas innehav i nanngssam
manslutningen skall enligt den föreslagna 
paragrafens 4 mom. beaktas som en indirekt 
innehav, utöver kreditinstitutets eventuella 
direkta innehav. Ifall ett kreditinstitut äger 
t.ex. 30 % av det finansiella institutet A och 
9 % av företaget B, medan det finansiella 
institutet A äger 50 % av företaget B, skall 
kreditinstitutet anses ha ett kvalificerat in
nehav (9% + 50% x 30% = 24 %) i företa
get B. Ifall kreditinstitutets kapitalbas upp
går till l 00 miljoner mark och det finansiella 
institutet A:s aktie- och kapitallåneinveste
ringar i företaget B uppgår till sammanlagt 
20 miljoner mark, kan kreditinstitutet i akti
er och kapitallån i företaget B investera 
högst 9 miljoner mark, eftersom beloppet av 
kreditinstitutets direkta investeringar (9 
Mmk) och den mot kreditinstitutets innehav 
i det finansiella institutet svarande andelen 
av dettas investeringar (30% x 20 Mmk = 6 
Mmk) sammanlagt skulle uppgå till det 
maximibelopp som lagrummet tillåter (15% 
x l 00 Mmk = 15 Mmk). Såsom i momentet 
angivna indirekta investeringar behöver inte 
beaktas sådana av ett ovan avsett kreditinsti
tut, finansiellt institut eller tjänsteföretag 
ägda aktier, som i kreditinstitutets, det fi
nansiella institutets eller tjänsteföretagets 
bokslut får lämnas ospecificerade på det sätt 
som avses i Il kap. 8 § l punkten lagen om 
aktiebolag. 

Till paragrafen föreslås för klarhetens skull 
bli fogat ett nytt 3 mom., varvid nuvarande 
3 mom. i ändrad utformning blir 5 mom. I 
det nya 3 mom. föreskrivs i över
ensstämmelse med den princip som framgår 
av gällande l mom. att begränsningarna i l 
och 2 mom. skall tillämpas också på de till 
konsolideringsgruppen hörande företagens 
sammanlagda innehav, varvid de i l och 2 
mom. föreskrivna proportionella begräns
ningarna beräknas på den konsoliderade ka
pitalbasen. Dessutom föreskrivs i 3 mom. 
för klarhetens skull, i överensstämmelse med 
den gällande lagstiftningen och artikel 3.5 i 
direktivet om gruppbaserad tillsyn, att till en 
konsolideringsgrupp vid tillämpningen av 
paragrafen skall räknas endast sådana kredit
institut, finansiella institut och tjänsteföretag 
i vilka kreditinstitutet har ett sådant bestäm
mande inflytande som avses i 5 § eller till 
vilka det står i motsvarande förhållande. 
Med avvikelse från definitionen i 5 § skall 
till en konsolideringsgrupp vid tillämpningen 
av denna paragraf inte räknas en holdings-
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ammanslutning eller systerföretag och dessas 
dotterföretag som står under dess bestäm
mande inflytande. Till sitt sakinnehåll före
slås lagrummet förbli oförändrat. 

Terminologin i gällande 3 mom. föreslås 
bli ändrad och momentet föreslås bli nya 5 
mo m. 

22 och 23 §. Gällande 23 § om temporärt 
fastighetsinnehav samt om skyldigheten att 
anmäla om och avstå från sådant innehav 
föreslås bli upphävd. I 22 § föreslås den 
ändringen att den däri angivna innehavsbe
gränsningen inte inkluderar sådana i gällan
de 23 § avsedda fastigheter och aktier i fas
tighetssammanslutningar som utgör säker
heter för fordringar. I fråga om innehav av 
detta slag skall inte längre tillämpas bestäm
melserna om särskild anmälningsskyldighet 
eller om skyldighet att inom en viss tid av
stå från innehavet. Också fastighetsinnehav 
av detta slag begränsas emellertid av det 8 
%:s kapitalkrav som skall beräknas i enlig
het med bestämmelserna i 9 kap. 

Vidare föreslås en sådan förenkling av 22 
§ att det på denna baserade konsoliderade 
kapitalkravet skall beräknas direkt på den 
konsoliderade balansräkningen. Med konso
liderad balansräkning avses en i enlighet 
med bokföringslagen och 39 § upprättad 
koncernbalans, varmed dessutom i överens
stämmelse med bokföringslagen och de prin
ciper som framgår av 39 § har samman
ställts sådana eventuellt till konsoliderings
gruppen i enlighet med 5 § hänförda företag 
som inte enligt bokföringslagen är dotterför
etag inom koncernen. 

Dessutom föreslås en sådan precisering av 
undantaget rörande fastighetsleasing att ge
nom fastighetsleasingavtal hyrda fastigheter 
kan lämnas utanför den av paragrafen fö
ljande begränsningen endast i det fall att den 
med fastigheten förenade värdeminsknings
risken genom avtal har överförts på hyresta
garen. Ett sådant undantag kommer i fråga 
t.ex. då en väsentlig del av en fastighets vär
de utgörs av en på denna befintlig byggnad 
och hyrorna täcker byggnadens planenliga 
avskrivningar under byggnadens hela ekono
miska användningstid. 

24 a §. Finansiering av förvärv och emot
tagande som pant av egna aktier, andelar, 
kapitallån och debenturer. Den föreslagna 
paragrafen överensstämmer med vad som i 
66 § affärsbankslagen, 20 § 3 mom. spar
bankslagen och 12 § 3 mom. andelsbanksla
gen föreskrivs om affärsbankers, sparbankers 

och andelsbankers rätt att i samband med 
värdepappersverksamhet under finansinspek
tionens tillsyn ta emot egna aktier och aktier 
i moderföretaget. Eftersom motsvarande un
dantag inte i den gällande lagstiftningen för
eskrivs i fråga om andra kreditinstitut i ak
tiebolagsform, föreslås dessa bestämmelser 
på det sätt som nämns nedan i ändrad ut
formning bli överförda till kreditinstitutsla
gen, varvid de på enahanda grunder kommer 
att gälla samtliga kreditinstitut oberoende av 
deras sammansl utningsform. 

Tillämpningsområdet för bestämmelsen 
föreslås i syfte att trygga neutraliteten i olika 
typer av koncernstrukturer, enligt l mom. 
bli utvidgat till samtliga företag inom ett 
kreditinstituts konsolideringsgrupp. De un
dantag som lagrummet tillåter kan emellertid 
inte tillämpas på sådana till en konsolide
ringsgrupp hörande företag som inte inom 
ramen för sin normala affärsverksamhet 
sysslar med att ta emot i lagrummet angivna 
aktier och andelar som pant. 

Bestämmelsen utsträcks i l mom. till att i 
överensstämmelse med det andra bolags
rättsliga direktivet (77/91/EEG), dvs. kapi
taldirektivet, också gälla finansiering av för
värv av egna aktier och andelar. I överens
stämmelse med de krav som ställs i direkti
vet jämställs med utlåning också ställande 
av säkerhet av kreditinstitutets eller ett till 
dess konsolideringsgrupp hörande företags 
medel. Den sistnämnda utvidgningen av 
tillämpningsområdet gäller t.ex. den situatio
nen att en kund tar ett lån i kreditinstitutet B 
mot en bankgaranti som utställs av kreditin
stitutet A och för de på detta sätt erhållna 
medlen förvärvar aktier i kreditinstitutet A. 

Möjligheten att finansiera förvärv av egna 
aktier och andelar eller att ta emot sådana 
som pant föreslås i 2 mom. med avvikelse 
från den gällande lagstiftningen bli begrän
sad endast till aktier och andelar som är så
dana börs- och marknadsvärdepapper som 
avses i 3 § värdepappersmarknadslagen. Den 
gällande lagens hänvisning till värdepapper
sverksamhet som närmare definieras av fi
nansinspektionen föreslås bli upphävd. Be
stämmelsen överensstämmer därmed med de 
krav som anges i kapitaldirektivets artikel 
23. Den kommer inte att stå i strid med arti
kel 23.3 eftersom långivning eller emotta
gande av egna eller moderföretagets aktier 
som pant inte i sig leder till minskning av 
kreditinstitutets nettotillgångar. 

Enligt den föreslagna paragrafens 3 mom. 
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får ett kreditinstitut endast med de i momen
tet angivna begränsningarna ta emot egna 
aktier eller andelar som pant när det finans
ierar en aktieemission eller en placeringsan
dels- eller grundfondsemission. Enligt mo
mentet får beloppet av de aktier eller andelar 
som emottas som pant inte överstiga l O % 
av kreditinstitutets bundna egna kapital. Ifall 
det är fråga om att som pant ta emot aktier 
eller andelar i moderföretaget, skall begräns
ningen räknas på moderföretagets bundna 
egna kapital. Föreslagna 3 mom. utgör ett 
begränsande undantag till 2 mom., som 
överhuvudtaget gäller emottag<l;)1de av egna 
aktier eller andelar som pant. A ven om det 
annars enligt 2 mom. vore möjligt att fi
nansiera förvärv av egna aktier eller andelar 
eller att ta emot sådana som pant, är detta 
enligt 3 mom. förbjudet till den del de i l 
mom. angivna gränserna därigenom över
skrids. 

I 4 mom. utsträcks tillämpningsområdet 
till att omfatta också andra kapitalinstrument 
än aktier och andelar. Sådana är i den gäl
lande lagen nämnda kapitalinvesteringar, i 
lagen om aktiebolag och i föreslagna 38 § 
angivna kapitallån samt i lagen om skuldeb
rev avsedda debenturer och övriga skuldför
bindelser som är efterställda andra skulder. 
Den föreslagna bestämmelsen utgör ett un
dantag från den i lagen om skuldebrev in
gående bestämmelsen om att ett företag inte 
som pant får ta emot debenturer som det 
emitterat. Finansiering av sådana debenturer 
eller emottagande av dem som pant får 
emellertid på samma sätt ingå i kreditinsti
tutets sedvanliga affärsverksamhet som fi
nansiering av aktieförvärv eller emottagande 
av aktier som pant. Emottagande av deben
turer och andra ovan nämnda förbindelser 
som pant skall således i likhet med finans
iering av förvärv av sådana tiJlåtas under 
samma förutsättningar som när det gäller 
egna aktier och andelar. 

Att ingå låne- eller förpantningsavtal eller 
ställa säkerhet i strid med denna bestämmel
se föreslås vara straffbart enligt nya l 00 d §. 
Den nuvarande bestämmelsen enligt vilken 
ett avtal som strider mot paragrafen är ogil
tigt föreslås bli upphävd eftersom tillämp
ningen av en sådan bestämmelse är ägnad 
att avsevärt försvaga den rättssäkerhet som 
är förenad med avtals giltighet, särskilt ifall 
paragrafens tiilämpningsområde utsträcks till 
långivningsavtaL 

Eftersom också värdepappersföretag får 

bedriva sådan verksamhet som avses i lag
rummet och det undantag som i kapitaldi
rektivet görs i fråga om kreditinstitut gäller 
också andra finansiella institut, skall mot
svarande bestämmelse fogas till lagen om 
värdepappersföretag. 

4 kap. Bokslut, delårsrapport och revi
sion 

30 §. Tillämpningsområdet för bestämmel
serna om bokslut. Paragrafens l mom. före
slås bli så förtydligat att däri uttryckligen 
anges att denna lag och med stöd därav 
givna författningar är de primära normerna, 
medan bokföringslagen samt bokslutsbe
stämmelserna i lagen om aktiebolag och la
gen om andelslag är sekundära. Förslaget 
innebär till denna del i sak ingen ändring av 
den gällande lagen. 

Enligt föreslagna l mom. är bokföringsför
ordningen inte direkt tillämplig på kreditin
stitut. Bokföringsförordningen innehåller 
huvudsakligen bestämmelser om resultaträk
nings- och balansräkningsscheman samt om 
de minimikrav som ställs bilagornas och 
verksamhetsberättelsens innehåll, vilka av de 
orsaker som anges nedan i samband med 31 
§ inte i alla avseenden som sådana kan till
lämpas på kreditinstitut. A v denna anledning 
bestäms i l mom. att genom finansminis
teriets beslut föreskrivs till vilka delar bok
föringsförordningen skall tillämpas på kre
ditinstitut. I 31 § föreskrivs närmare om fi
nansministeriets rätt att meddela föreskrifter 
i överensstämmelse med bokföringsförord
ningen. 

J den föreslagna paragrafens l mom. ingår 
dessutom en med den nya bokföringslagen 
överensstämmande bestämmelse om att 11 
kap. 13 § lagen om aktiebolag, vari bestäms 
att bokföringsnämnden kan ge anvisningar 
och utlåtanden angående tillämpningen av de 
i lagen om aktiebolag ingående bestämmel
serna om bokslut, inte skall tillämpas på 
kreditinstitut. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. 
nämns för klarhetens skull i detalj de i bok
föringslagen, lagen om aktiebolag och lagen 
om andelslag ingående bestämmelser som 
inte skall tillämpas på kreditinstituts bokslut. 
Bestämmelsen i l kap. 4 § l mom. bok
föringslagen om räkenskapsperiodens längd 
skall inte tillämpas på kreditinstitut, efter
som det inte finns någon orsak att avvika 
från den gamla principen att ett kreditinsti-
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tuts räkenskapsperiod, till åtskillnad från vad 
som föreskrivs i bokföringslagen, är ett ka
lenderår. Bestämmelsen i 3 kap. l § 2 mom. 
bokföringslagen om att scheman för resultat
räkning och balansräkning skall bestämmas i 
bokföringsförordningen, skall inte tillämpas 
på kreditinstitut eftersom dessa scheman i 
fråga om kreditinstitut, med avvikelse från 
vad som gäller andra bokföringsskyldiga, 
skall bestämmas i enlighet med direktivet 
om årsbokslut och sammanställd redovisning 
för banker och andra finansiella institut 
(86/635/EEG). Bestämmelsen i 3 kap. 2 § 2 
mom. bokföringslagen om de förutsättningar 
under vilka en bokföringsskyldig kan avvika 
från bokföringslagen skall inte tillämpas på 
kreditinstitut, eftersom det av de orsaker 
som anges i samband med 31 § har ansetts 
vara nödvändigt att för kreditinstitut hålla 
kvar systemet att avvikelse från bokslutsbe
stämmelserna får ske endast med särskilt 
tillstånd. Bestämmelsen i 3 kap. 6 § bok
föringslagen om tidpunkten för upprättande 
av bokslut skall inte tillämpas på kreditinsti
tut. Om denna tidpunkt skall i överensstäm
melse med gällande, på finansinspektionens 
föreskrifter baserade praxis intas bestämmel
ser i föreslagna 33 § l mom. Den bestäm
melse i 4 kap. l § bokföringslagen vari oro
sättningsbegreppet definieras skall enligt 
förslaget inte tillämpas på kreditinstitut, ef
tersom begreppet inte ingår i det av direkti
vet framgående resultaträkningsschemat för 
kreditinstitut och inte heller annars är tilläm
pligt på kreditinstitut. De i 4 kap. 4 § bok
föringslagen ingående definitionerna av olika 
tillgångsslag skall enligt förslaget inte till
lämpas på kreditinstitut, eftersom särskilda 
bestämmelser om dessas tillgångsslag ingår i 
lagförslagets 35 §. De i 5 kap. 2 och 3 § 
samt 6 § l mom. ingående bestämmelserna 
om värdering av olika tillgångsslag skall 
enligt förslaget inte tillämpas på kreditinsti
tut eftersom det i lagförslagets 36 § före
skrivs särskilt om värdering av kreditinstituts 
balansräkningsposter. 

Vad som i lagen om aktiebolag och lagen 
om andelslag föreskrivs om bokslut skall 
enligt lagförslaget inte tillämpas på kreditin
stitut, med undantag av 11 kap. 4 §, 9 § 1-6 
mom. och 9 a § lagen om aktiebolag samt 
79 b § l mom. lagen om andelslag. De övri
ga lagrummen gäller endast på aktiebolag 
tillämpliga krav rörande bokslutsinformation 
samt användning av uppskrivningsfonden 
bl.a. för ökning av aktie- och placeringsan-

delskapitalet Till övriga delar skall de i la
gen om aktiebolag och lagen om andelslag 
ingående bokslutsbestämmelserna formellt 
inte tillämpas på kreditinstitut, eftersom av
sikten är att förtydliga de för kreditinstitut 
gällande bokslutsnormerna samt att säker
ställa största möjliga enhetlighet i de för 
samtliga kreditinstitutsformer gällande bok
slutsnormerna. I denna lag och med stöd 
därav utfärdade finansministeriebeslut skall 
däremot särskilt utfårdas för samtliga kredit
institutsformer gemensamma, mot de i lagen 
om aktiebolag och lagen om andelslag in
gående bestämmelserna svarande boksluts be
stämmelser, till den del motsvarande be
stämmelser inte ingår i den allmänna bok
föringslagstiftningen. För säkerställande av 
att i aktiebolagsform inrättade kreditinstituts 
och andelsbankers bokslutsinformation inte i 
onödan avviker från de krav som ställs i 
lagen om aktiebolag och lagen om an
delslag, skall i lagförslagets 31 § intas en 
särskild bestämmelse om att i finansminis
teriets beslut om innehållet i ett kreditinsti
tuts bokslut skall iakttas lagen om aktiebolag 
och lagen om andelslag i tillämpliga delar, 
dvs. till den del som något behov att avvika 
från dessa bestämmelser inte kan härledas 
från karaktären av kreditinstitutens verksam
het eller från direktivets bestämmelser. Den 
valda lagtekniska lösningen leder således 
inte för kreditinstitutens vidkommande till 
lindrigare krav än vad som föreskrivs i lagen 
om aktiebolag och lagen om andelslag. Den 
föreslagna paragrafen överensstämmer till 
denna del också med den gällande lagens 
syn på saken. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs i detalj 
om de i bokföringslagen, lagen om aktiebo
lag och lagen om andelslag ingående be
stämmelser om koncernbokslut som enligt 
förslaget inte skall tillämpas på kreditinsti
tut. De i 6 kap. l § 3 och 4 mom. bok
föringslagen ingående bestämmelserna om 
situationer där koncernbokslut inte behöver 
upprättas skall enligt förslaget inte automa
tiskt tillämpas på kreditinstitut, eftersom det 
med tanke på den gruppbaserade tillsynen 
över kreditinstitutet kan vara nödvändigt att 
upprätta ett koncernbokslut och eftersom det 
enligt direktivet om gruppbaserad tillsyn 
(92/30/EEG) inte är möjligt att avvika från 
bestämmelserna om gruppbaserad tillsyn 
enbart på de grunder som anges i det nämn
da lagrummet. Finansinspektionen kan emel
lertid enligt lagförslagets 39 § bevilja ett 
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kreditinstitut tillstånd att avvika från bestäm
melserna om koncernbokslut i de fall som 
anges i det nämnda lagrummet. Den i 6 kap. 
2 § 2 mom. bokföringslagen ingående be
stämmelsen om koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning skall enligt förslaget 
inte tillämpas på kreditinstitut, eftersom för
eskrifter om dessa, på de grunder som anges 
i 31 §, skall meddelas i finansministeriets 
beslut. Vad som i 6 kap. 2 § l mom. och 12 
§ 2 mom. bokföringslagen föreskrivs om 
undantag från skyldigheten att sammanställa 
dotter- och intresseföretag skall inte direkt 
tillämpas på kreditinstitut, av de skäl som 
ovan konstateras i fråga om tillämpningen 
av 6 kap. l § 3 mom. bokföringslagen. Fi
nansinspektionen kan emellertid i enlighet 
med lagförslagets 39 §, på de grunder som 
anges i bokföringslagen, bevilja dispens från 
kravet på sammanställning av ett dotter- el
ler intresseföretag. Vad som i 6 kap. 18 § 
bokföringslagen föreskrivs om finansierings
leasingavtal skall enligt förslaget inte tilläm
pas på kreditinstitut, utan till denna del skall 
tillämpas lagförslagets 39 § 2 mom. De i 
lagen om aktiebolag och lagen om andelslag 
ingående bestämmelserna om koncernbokslut 
skall i fråga om 2 mom. inte tillämpas på de 
nämnda grunderna, med undantag av l O § 2 
mom. lagen om aktiebolag, enligt vilket 
koncernbokslut alltid skall upprättas i de 
situationer som nämns i lagrummet. Vad 
som i 6 kap. 4 § 3 mom. bokföringslagen 
föreskrivs om att de av bokföringslagen fö
ljande bokslutsprinciperna för moderföreta
get skall iakttas i koncernbokslutet, skall 
tillämpas på kreditinstitut i den omfattning 
som dessa av bokföringslagen följande prin
ciper i enlighet med denna paragrafs 3 mom. 
skall tillämpas på kreditinstitutets eget bok
slut. 

I den föreslagna paragrafens 4 mom. före
skrivs i överensstämmelse med den gällande 
lagstiftningen, i syfte att säkerställa att en
hetliga principer iakttas i koncernbokslutet 
samt för att trygga neutraliteten i koncern
strukturerna och enhetliga konkurrensförut
sättningar inom den finansiella verksam
heten, att de bestämmelser i detta kapitel 
som gäller kreditinstitutets bokslut skall 
tillämpas också på de till konsoliderings
gruppen hörande finländska finansiella in
stituten. Också en finländsk holdingSam
manslutning skall i egenskap av finansiellt 
institut vara skyldig att upprätta ett separat 
bokslut i enlighet med denna lag. Fastighets-

bolag och andra sådana tjänsteföretag som 
avses i lagen får, liksom för närvarande, 
upprätta separata bokslut i enlighet med 
bokföringslagen. 

I paragrafens 5 mom. föreskrivs i detalj 
om vilka bestämmelser i bokföringslagen, 
lagen om aktiebolag och lagen om andelslag 
som inte skall tillämpas vid offentliggörande 
av bokslut. De i 3 kap. 9 och 11 § bok
föringslagen ingående bestämmelserna om 
registrering av bokslut och annat offentlig
görande skall för klarhetens skull inte till
lämpas på kreditinstitut, eftersom på kredit
institut i dessa avseenden enligt 40 § ställs 
närmast mot lagen om aktiebolag svarande 
strängare krav, varigenom det säkerställs att 
samtliga kreditinstitut, oberoende av deras 
storlek och företagsform skall offentliggöra 
sina bokslut enligt samma principer. I syfte 
att förtydliga lagstiftningen föreslås dess
utom en uttrycklig bestämmelse om att vad 
som i 11 kap. 14 § lagen om aktiebolag och 
i 79 c § lagen om andelslag föreskrivs om 
registrering av bokslut inte skall tillämpas på 
kreditinstitut, eftersom motsvarande bestäm
melse redan ingår i lagförslagets 40 §. Be
stämmelserna om offentliggörande av bok
slut skall tillämpas också på holdingsam
manslutningar, enligt vad som närmare före
skrivs i 40 §. På övriga finansiella institut 
och tjänsteföretag skall däremot uteslutande 
tillämpas respektive associationslagstiftning 
och bokföringslagen. 

31 §. Närmare stadganden, öreskrifter, an
visningar, utlåtanden och dispens. Gällande 
31 § l mom. föreslås bli upphävt som över
flödigt, eftersom motsvarande bestämmelse 
ingår i den nya bokföringslagen. Gällande 
2-4 mom. föreslås bli överförda till nya 33 
§. I lagförslagets 31 § föreslås att närmare 
föreskrifter, anvisningar, utlåtanden och dis
penser skall meddelas och beviljas delvis 
avvikande från gällande praxis på så sätt att 
finansministeriet skall ha rätt att bestämma 
innehållet i bokslutsinformationen. Den ock
så i gällande lagstiftning ingående möjlig
heten att meddela från bokföringslagen av
vikande föreskrifter på en i hierarkiskt av
seende lägre nivå är det skäl att bibehålla 
för att de från den allmänna bokföringslag
stiftningen avvikande bestämmelser skall 
kunna genomföras som följer av kreditinsti
tutsverksamhetens speciella karaktär och i 
synnerhet av direktivet om årsbokslut och 
sammanställd redovisning för banker och 
andra finansiella institut (86/635/EEG). Å 
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andra sidan innebär omfattningen av den be
hövliga regleringen, i synnerhet vad beträf
far den information som skall framgå av 
bilagorna, att alla behövliga föreskrifter inte 
kag tas in i lagen. 

A ven om det nämnda direktivet delvis be
gränsar normgivningsbehörigheten medger 
det också en hel del nationell prövningsrätt, 
vilket innebär att de behövliga föreskrifterna 
inte kan anses vara enbart inriktade på att 
verkställa direktivet i administrativt hänseen
de. A v denna anledning skulle alternativet 
att finansinspektionen får behålla sin norm
givningsbehörighet i nuvarande omfattning 
innebära att den har odefinierad, till den ma
teriella lagstiftningens område hörande 
normgivningsbehörighet som strider mot de 
allmänna principerna om delegering av lag
stiftande makt. Därför föreslås att det i l 
mom. tas in en bestämmelse om att finans
ministeriet skall meddela föreskrifter om de 
scheman som skall iakttas vid upprättandet 
av resultaträkning och balansräkning, om 
bilageuppgifterna samt om den information 
som skall framgå av verksamhetsberättelsen. 
I fråga om bilageuppgifterna och verksam
hetsberättelsen skall i tillämpliga delar iakt
tas vad som föreskrivs om dessa i den all
männa bokförings- och bolagslagstiftningen, 
i syfte att säkerställa att på kreditinstitut inte 
utan särskilda grunder tillämpas andra prin
ciper än de som gäller andra företag. Dessa 
lagrum skall emellertid enligt förslaget inte 
direkt tillämpas på kreditinstitut eftersom i 
bestämmelserna, såsom ovan påpekas, skall 
beaktas kreditinstitutsverksamhetens speciel
la karaktär och det ovan nämnda direktivets 
indispositiva bestämmelser och eftersom det 
med beaktande av lagstiftningens tydlighet 
är motiverat att samma normer tillämpas på 
alla kreditinstitut, oberoende av deras före
tagsform. Bestämmelserna skall enligt för
slaget gälla också koncernbokslut 

Finansinspektionen skall enligt den före
slagna paragrafens 2 mom. fortfarande med
dela närmare föreskrifter om hur olika resul
taträknings- och balansposter skall tas upp i 
resultaträknings- och balansräkningsschemat 
och likaså om hur bilageuppgifterna skall 
läggas fram. Vidare kan finansinspektionen 
meddela närmare föreskrifter t.ex. om perio
diseringen av inkomster och utgifter samt, 
inom de gränser som föreskrivs nedan i 36 
och 36 §, om värderingen av tillgångar, om 
omräkning av i valuta upptagna bokslutspos
ter till finska mark samt om hur derivatkon-

trakt och andra finansiella instrument, såsom 
försäljnings- och repoavtal samt avtal om 
uthyrning av värdepapper skall tas upp i 
bokslutet. 

Koordineringen av finansministeriets be
slut och finansinspektionens föreskrifter med 
den allmänna bokföringslagstiftningen och 
god bokföringssed skall enligt förslaget tryg
gas genom att dessa myndigheter alltid 
åläggs att inhämta utlåtande av bokförings
nämnden innan de ger beslut eller meddelar 
föreskrifter. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. ingår 
en särskild bestämmelse om finansinspektio
nens rätt att helt eller delvis intäktsföra rän
tor på s.k. oreglerade fordringar. En fordran 
anses vara oreglerad om dess förfallna räntor 
och/eller amorteringar har varit obetalda 
minst 90 dagar. En fordran på ett konkursbo 
eller en annan fordran anses också vara 
oreglerad om den på grund av gäldenärens 
konstaterade insolvens inte förväntas bli be
tald. Med oreglerade fordringar jämställs 
finansieringsleasingavtal då de med dessa 
sammanhängande hyrorna har varit obetalda 
motsvarande tid. Eftersom det kan vara mo
tiverat att tillämpa lindrigare principer på 
vissa oreglerade fordringar, t.ex. på sådana 
där staten är borgenär, skall finansinspektio
nen enligt förslaget ha rätt men inte skyldig
het att förbjuda intäktsfäring av oreglerade 
fordringar. Den föreslagna bestämmelsen 
motsvarar nuvarande praxis. 

Enligt den föreslagna paragrafens 3 mom. 
har finansinspektionen uttryckligen rätt att 
ge utlåtanden och anvisningar till kreditinsti
tuten om tillämpning av bestämmelserna om 
kreditinstituts bokslut. Bestämmelsen över
ensstämmer med gällande praxis samt med 
vad som i bokföringslagen föreskrivs om 
bokföringsnämndens uppgifter. I bokförings
lagen föreskrivs på motsvarande sätt att bok
föringsnämnden inte har rätt att ge anvis
ningar och utlåtanden till kreditinstituten. 
Finansinspektionen är emellertid enligt för
slaget, i syfte att trygga en enhetlig och kon
sekvent bokslutspraxis, skyldig att be bok
föringsnämnden om utlåtande då ärendet är 
av betydelse för tillämpning av den allmän
na bokförings- och bolagslagstiftningen. Ett 
ärende skall alltid anses ha betydelse för 
tillämpningen av den allmänna bokförings
och bolagslagstiftningen i sådana fall då en 
anvisning eller ett utlåtande gäller en sådan 
bestämmelse i bokförings- eller bolagslag
stiftningen i fråga om vilken kreditinstituten 
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varken i lagen eller med stöd därav utfårda
de bestämmelser eller föreskrifter har med
delats föreskrifter som avviker från den all
männa lagstiftningen. 

I den f'öreslagna paragrafens 4 mom. före
slås med avvikelse från 3 kap. 2 § 2 mom. 
bokföringslagen att från denna lag och med 
stöd därav meddelade föreskrifter samt från 
bokföringslagens och bolagslagarnas bestäm
melser, ifall de annars tillämpas på kreditin
stitut, får avvikas endast med finansinspek
tionens tillstånd. Tillstånd får beviljas endast 
för en begränsad tid. Den föreslagna be
stämmelsen överensstämmer med gällande 
praxis. Tillståndsförfarandet är motiverat 
med tanke på enhetligheten i kreditinsti
tutens bokslutspraxis samt i synnerhet för 
den skull att bokslutet har en direkt betydel
se f'ör beloppet av kreditinstitutens kapital
bas, som är ett viktigt objekt för myndighet
stillsynen. En förutsättning för att undantag 
skall kunna göras är emellertid att detta är 
nödvändigt för att ge en rättvisande bild av 
kreditinstitutets rörelseresultat och ekono
miska ställning. Undantag kan beviljas då 
det enligt bokföringsförordningen är möjligt. 
Finansinspektionen är då den beviljar undan
tag inte formellt bunden av ett sådant beslut 
av handels- och industriministeriets som av
ses i 2 § 2 mom. bokföringslagen och som 
allmänt anger rorutsättningarna för beviljan
de av undantag. Finansinspektionen skall 
emellertid alltid be bokföringsnämnden om 
ett utlåtande ifall ärendet är av betydelse för 
den allmänna tillämpningen av bokföringsla
gen och -förordningen. 

32 §. Räkenskapsperiod Den föreslagna 
paragrafen överensstämmer med gällande 33 
§. Gällande 32 § föreslås bli upphävd, efter
som den delvis överlappar bokföringslagen 
och -förordningen samt lagen om aktiebolag 
och eftersom det är ändamålsenligt att på de 
ovan i samband med 31 § angivna grunder
na låta verksamhetsberättelsens närmare in
nehåll bli beroende av finansministeriets be
slut. 

33 §. Bokslut. Den föreslagna bestämmel
sen överensstämmer med gällande 31 §. Be
stämmelserna i l mom. föreslås bli upphäv
da som obehövliga, eftersom motsvarande 
bestämmelser ingår i bokföringslagen. I stäl
let föreslås att i denna paragrafs l mom. 
föreskrivs om den för upprättande av bokslut 
tillbudsstående tiden på så sätt att den i 
överensstämmelse med nuvarande praxis är 
två månader i stället för tre månader, vilket 
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den är enligt bokföringslagen. Finansinspek
tionen kan emellertid på ansökan av kredit
institutet förlänga tidsfristen, om det finns 
någon särskild anledning till detta. Det kan 
t.ex. vara fråga om sådana betydande före
tagsarrangemang eller störningar i datasyste
men som infaller vid övergången från en 
räkenskapsperiod till en annan och som gör 
det svårt att inom utsatt tid få tillförlitliga 
uppgifter. 

Den föreslagna paragrafens 2 mom. inne
bär att gällande 31 § 3 mom. ändras till 
följd av föreslagna 30 § 2 mom., eftersom 
föreskrifter om bilageuppgifterna enligt det 
sist nämnda momentet skall tas in i finans
ministeriets beslut och inte meddelas av fi
nansinspektionen. 

34 §.Bokföring av transaktioner. Gällande 
34 § föreslås i ändrad utformning bli över
förd till 36 § och i denna nya paragraf före
slås vissa från bokföringslagen avvikande 
preciseringar av grunderna för bokföring av 
transaktioner med värdepapper, derivatkon
trakt och valuta. I enlighet med den inom 
handeln med värdepapper vedertagna och i 
finansinspektionens föreskrifter godtagna 
praxisen skall förvärv och överlåtelse av 
värdepapper och derivatkontrakt bokf'öras 
enligt transaktionstidpunkten ( avtalsprin
cipen). Enligt 2 kap. 3 § bokföringslagen 
skall grunden för bokföring av en utgift vara 
antingen mottagandet av en produktionsfak
tor (prestationsprincipen) eller betalningen 
(kontantprincipen). Därför föreskrivs i para
grafen uttryckligen att avtalsprincipen skall 
iakttas vid handel med värdepapper och de
rivatkontrakt. Enligt gällande praxis skall 
principen dessutom tillämpas på valutahan
del på så sätt att kursdifferenser bokförs en
ligt avtalsprincipen. Det är emellertid inte 
förenligt med god bokföringssed att tillämpa 
avtalsprincipen vid förnyaodet av existeran
de avtal, ifall detta skulle innebära att kapi
talet bli bokfört två gånger. I sådana fall 
vore det alltjämt möjligt att tillämpa kon
tantprincipen. 

Bokföringsprinciperna skulle inte gälla 
finansieringshändelser, som enligt vederta
gen praxis noteras i balansräkningen då ka
pitalet betalas. 

Den f'öreslagna paragrafen skall gälla en
dast principerna för bokslutsnoteringar. På 
sådana noteringar av affärshändelser som 
görs under räkenskapsperioderna skall till
lämpas de gällande principerna enligt vilka 
finansinspektionen bl.a. kan meddela från 
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bokföringslagen avvikande föreskrifter med 
stöd av 14 § l mom. lagen om finansinspek
tionen. Enligt samma paragraf kan finansin
spektionen också meddela från bokföringsla
gen avvikande föreskrifter t.ex. om förvaring 
av bokföringsmaterial utomlands. 

35 §. Bokföring av värdepapper. Den i 
gällande 35 § ingående, mot den upphävda 
bokföringslagen svarande bestämmelsen om 
balansräkningens minimiinnehåll föreslås bli 
upphävd som överflödig, eftersom det inte 
heller i bokföringslagen längre ingår några 
bestämmelser om balansräkningens mini
miinnehålL Vilka poster som skall noteras i 
ett kreditinstituts balansräkning som separata 
poster framgår således av schemat i finans
ministeriets beslut. Posterna i balansräk
ningsschemat baserar sig emellertid på bok
slutsdirektivets huvudsakligen indispositiva 
bestämmelser. I stället för bestämmelser om 
minimiinnehållet i balansposterna innehåller 
paragrafen bestämmelser om värdering av 
tillgångs slagen. 

Denna nya paragraf preciserar i fråga om 
värdepapper den i 4 kap. 3 och 4 § bok
föringslagen ingående bestämmelsen om till
gångsslag. I fråga om övriga tillgångsposter 
gäller bokföringslagens bestämmelser. 

Den i den föreslagna paragrafens l mom. 
ingående definitionen av värdepapper som 
skall bokföras bland bestående aktiva över
ensstämmer med redovisningsdirektivets de
finition av begreppet "financial fixed asset" 
samt med den för närvarande i finansinspek
tionens föreskrifter ingående definitionen av 
begreppet andra värdepapper än sådana som 
är avsedda att överlåtas. Definitionen före
slås emellertid i 2 punkten, i fråga om for
dringsbevis som är avsedda att innehas till 
förfallodagen, bli så preciserad att denna 
kategori av fordringsbevis får överlåtas eller 
överföras till ett annat tillgångsslag endast i 
situationer som kreditinstitutet inte skäligen 
har kunnat bereda sig på. Det kan t.ex. vara 
fråga om en oförutsedd försämring av solidi
teten, som tvingar kreditinstitutet att realise
ra egendom, eller om en genomgripande 
omorganisering av verksamheten. Däremot 
kan förändringar i räntenivån eller balans
strukturen inte anses vara en i detta avseen
de godtagbar orsak. Eftersom det är fråga 
om ett undantagsstadgande borde förutsätt
ningarna för förtida överlåtelse av detta 
slags fordringsbevis tolkas snävt. En snäv 
tolkning kan motiveras i synnerhet av den 
anledningen att värdeminskningar på dessa 

fordringsbevis, till åtskillnad från vad som 
gäller andra motsvarande värdepapper, inte 
behöver noteras i bokslutet. Kreditinstitut 
som vill utnyttja denna möjlighet borde re
dan när de förvärvar fordringsbevis försäkra 
sig om att de har förutsättningar att behålla 
dem ända till förfallodagen, utan att äventy
ra sin ekonomiska ställning. I praktiken kan 
såsom värdepapper av detta slag således be
traktas endast värdepapper som med tillräck
ligt stor sannolikhet i väsentliga avseenden 
är effektivt skyddade eller kan skyddas mot 
värdesänkningar under hela sin löptid, t.ex. 
genom motsvarande skuldposter eller genom 
derivatkontrakt Vid förvärvstidpunkten bor
de också klart kunna påvisas en avsikt att 
behålla fordringsbevisen till förfallodagen. 
Närmare föreskrifter om detta slags värde
papper skall liksom för närvarande meddelas 
av finansinspektionen. Föreskrifterna kan 
också förutsätta finansinspektionens tillstånd 
för förtida återlämnande av värdepapperen. 

Bestående aktiva av det slag som avses i 
bokföringslagen är enligt lagförslaget utöver 
sådana till bestående aktiva hänförliga vär
depapper som nämns ovan dessutom imma
teriella och materiella nyttigheter samt såda
na fordringar och egna aktier som hänförs 
till posten "investeringar" i det balansräk
ningsschema som avses i bokföringsförord
ningen. Till bestående aktiva hänförliga vär
depapper, egna aktier och ovan nämnda for
dringar skall i det balansräkningsschema 
som avses i bokföringsförordningen räknas 
som investeringar, men detta begrepp an
vänds inte i fråga om kreditinstitut eftersom 
det i direktivet avsedda balansräk
ningsschemat för kreditinstitut inte känner 
till begreppet investering. Nedan i 36 § an
vänds för andra sådana poster än värdepap
per som enligt ovanstående hänförs till be
stående aktiva benämningen övriga långfris
tiga investeringar och de värderas liksom 
värdepapper som hänförs till bestående akti
va. 

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 
hänförs till rörliga aktiva alla värdepapper 
som inte enligt vad som sägs ovan skall 
hänföras till bestående aktiva. Sådana rörliga 
aktiva kan vara dels värdepapper som mot
svarar i bokföringslagen avsedda omsätt
ningstillgångar, dels värdepapper som mot
svarar i bokföringslagen avsedda finansie
ringstillgångar och sådana värdepapper som 
enligt bokföringslagen räknas som långfristi
ga placeringar, ifall de inte uppfyller den 
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definition av begreppet bestående aktiva som 
ingår i l mom. Således skall också långfris
tiga aktieinvesteringar behandlas som rörliga 
aktiva och värderas i enlighet därmed. Den 
föreslagna paragrafen skulle i detta avseende 
inte innebära någon ändring i den gällande 
lagstiftningen. 

36 §. Värdering av tillgångar och skulder. 
Gällande 36 § föreslås i ändrad utformning 
bli 38 §. I den föreslagna paragrafens l 
mom. föreskrivs om värdering av krediter 
och andra sådana fordringar som inte är vär
depapper enligt 2-4 punkterna. Värderings
principen överensstämmer med bokföringsla
gen och nuvarande praxis. Lånefordringar 
hos koncern- och ägarintresseföretag skall 
enligt förslaget värderas i överensstämmelse 
med bokföringslagen och -förordningen en
ligt de principer som gäller bestående aktiva, 
liksom övriga långfristiga investeringar av 
det slag som avses i 4 punkten. Ifall sådana 
fordringar i fråga om sina villkor motsvarar 
kreditinstitutets sedvanliga utlåning, skall de 
emellertid värderas i enlighet med l punk
ten. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före
skrivs med avvikelse från bokföringslagen 
och gällande praxis att till rörliga aktiva 
hänförliga fordringsbevis och likaså sådana 
till rörliga aktiva hänförliga värdepapper 
som avses i l kap. 3 § värdepappersmar
knadslagen får värderas till ett högre sanno
likt överlåtelsepris än anskaffningspriset 
(den s.k. mark to market -principen). En 
förutsättning är emellertid att kreditinstitutet 
handlar med värdepapper. Värdepapper av 
det slag som avses i l kap. 3 § värdepap
persmarknadslagen är sådana som är föremål 
för handel på fondbörsen eller inom annan 
yrkesmässigt organiserad handel. Till följd 
av vissa avgränsningssvårigheter definieras 
begreppet värdepapper som är föremål för 
handel inte särskilt. Såsom värdepapper med 
vilka ett kreditinstitut bedriver handel anses 
således sådana till rörliga aktiva hänförliga 
värdepapper som kreditinstitutet själv har 
klassificerat som sådana värdepapper. Såsom 
värdepapper som är föremål för handel kan 
inte betraktas värdepapper som kreditinsti
tutet har klassificerat som långfristiga eller 
strategiska investeringar eller vilka kan över
låtas endast om kreditinstitutets ledning fat
tar ett särskilt beslut om saken. På samma 
sätt som värdepapper som är föremål för 
handel skall enligt förslaget värderas också 
derivatkontrakt som har ingåtts i annat än 

säkringssyfte. De i denna punkt avsedda vär
depapperens och derivatkontraktens sannoli
ka överlåtelsepris skall enligt förslaget be
räknas med iakttagande av den inom bok
föringen vedertagna försiktighetsprincipen, 
utgående från det på bokslutsdagen noterade 
marknadspriset eller, ifall något sådant inte 
finns att tillgå, utgående från bokslutsdagens 
köpnoteringar. Finansinspektionen kan enligt 
förslaget till 31 § meddela närmare före
skrifter om värderingsprinciperna. Med stöd 
av den föreslagna övergångsbestämmelsen 
får emellertid sådana värdepapper och deri
vatkontrakt vid behov under de tre efter la
gens ikraftträdande följande räkenskapspe
rioderna värderas i enlighet med 3 punkten, 
dvs. utgående från det lägsta värdets princip. 

Den föreslagna paragrafens 3 punkt gäller 
värdering av andra värdepapper än sådana 
till rörliga aktiva hänförliga som avses i 2 
punkten. På dessa värdepapper, dvs. i prakti
ken aktier och andelar som inte är offentligt 
noterade, värdepapper med vilka kreditinsti
tutet inte enligt vad som sägs ovan bedriver 
handel samt under den ovan nämnda över
gångsperioden vid behov också andra aktier 
som hänförs till rörliga aktiva, skall i enlig
het med bokföringslagen och gällande praxis 
tillämpas det lägsta värdets princip. 

Enligt den föreslagna paragrafens 4 punkt 
skall i 35 § avsedda, till bestående aktiva 
hänförliga värdepapper i enlighet med bok
föringslagen och gällande praxis värderas 
enligt anskaffningsutgiftsprincipen. På 
samma sätt som bland bestående aktiva bok
förda värdepapper skall också värderas övri
ga långfristiga investeringar, som kan vara 
t.ex. lånefordringar på koncern- och ägarin
tresseföretag, egna och moderföretagets akti
er samt därmed jämförbara poster som enligt 
schemat i bokföringsförordningen skall note
ras under bestående aktiva bland "Investe
ringar". Aktieinvesteringar i andra än kon
cern- och ägarintresseföretag skall inte hän
föras till långfristiga investeringar utan de 
skall alltid, liksom för närvarande, behandlas 
som antingen i 2 eller 3 punkten avsedda 
värdepapper avsedda att överlåtas. På övriga 
anläggningstillgångar, dvs. materiella och 
immateriella nyttigheter, skall direkt tilläm
pas den allmänna bokföringslagstiftningen, 
likväl så att för uppskrivning som avses i 
bokföringslagen, lagen om aktiebolag och 
lagen om andelslag i enlighet med den före
slagna paragrafens 4 mom. och gällande 
praxis skall utverkas finansinspektionens 
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tillstånd. 
I den föreslagna paragrafens 5 punkt före

skrivs i överensstämmelse med gällande 
praxis hur skulder skall tas upp i balansräk
ningen. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före
skrivs i enlighet med gällande praxis hur 
sådana fordringar och skulder skall tas upp i 
balansräkningen som har förvärvats till ett 
högre respektive lägre pris än deras nomi
nella belopp. Sådana fordringar och skulder, 
närmast s.k. nollräntelån, skall vid förvärvs
tidpunkten alltid tas upp i balansräkningen 
till det belopp som har betalts respektive 
erhållits för dem. Differensen mellan detta 
belopp och det belopp som skall återbetalas 
skall under löptiden periodiseras som rän
teintäkter eller -kostnader eller som en kor
rektivpost Detta årligen i resultaträkningen 
bland ränteintäkterna eller -kostnaderna no
terade belopp skall årligen i bokslutet fogas 
till anskaffningsutgiften för fordran eller till 
skuldens bokföringsvärde och från detta kor
rigerade belopp skall vid behov göras sådana 
värderingsnoteringar som avses i l mom. 
Smärre differenser mellan anskaffningspris 
och nominellt belopp kan lämnas obeaktade, 
med iakttagande av den med god bok
föringssed förenliga väsentlighetsprincipen. 

Den föreslagna paragrafens 3 mom. gäller 
bokföring av icke-realiserade värderingsdif
ferenser som räkenskapsperiodens intäkter 
och kostnader. Dessutom innehåller momen
tet en bestämmelse om sådan säkringsbok
föring (hedge counting) som delvis överens
stämmer med gällande praxis. En säkring av 
det slag som avses i lagrummet utgörs av en 
post (i allmänhet värdepapper men i princip 
också ett derivatkontrakt eller en indexbun
den eller till någon annan grund relaterad 
skuld) som påverkas av en eller flera i sam
ma riktning verkande eller lika stora värde
förändringar och som skall säkras, samt av 
en eller flera, i förhållande till de poster som 
skall säkras i samma riktning verkande eller 
lika stora men motsatta och av en faktisk 
(men inte nödvändigtvis i bokföringen note
rad) värdeförändring påverkade poster (i all
mänhet en skuld eller ett derivatkontrakt 
men i princip också ett värdepapper eller en 
fordran i någon annan form). En förutsätt
ning för tillämpning av lagrummet är att 
säkringen är effektiv och att det råder en 
tillräcklig omvänd korrelation mellan de säk
rade och de säkrande posterna. Lagrummet 
kan tillämpas såväl på s.k. specifik hedging 

av enskilda fordringar eller skulder som på 
portföljer bestående av flera fordringar, skul
der och/eller derivatkontrakt Bestämmelser
na om säkringsbokföringen tillämpas så att 
de värderingar av de säkrade posterna som 
skall göras med stöd av l mom. lämnas 
utanför bokföringen i motsvarighet till de 
säkrande posternas värdeförändring eller så 
att värderingsnoteringar görs i fråga om bå
da posterna. Närmare föreskrifter om förut
sättningarna för tillämpning av lagrummet 
meddelas av finansinspektionen med stöd av 
31 § 2 mom. 

37 §. Poster i utländsk valuta. Gällande, 
med den upphävda bokföringslagen överens
stämmande 37 § om resultaträkningens mi
nimiinnehåll föreslås bli upphävd såsom 
obehövlig, eftersom den nya bokföringslagen 
inte innehåller några bestämmelser om resul
taträkningens minimiinnehåll. Det schema 
som ingår i finansministeriets beslut är såle
des avgörande för vilka poster som skall tas 
upp i ett kreditinstituts resultaträkning. Pos
terna i detta schema baserar sig i sin tur på 
redovisningsdirektivets huvudsakligen indis
positiva bestämmelser. I stället för att ange 
minimiinnehållet i resultaträkningsposterna 
bestämmer paragrafen hur poster i utländsk 
valuta skall tas upp i bokslutet. 

I den föreslagna paragrafens l mom. före
skrivs i likhet med gällande 34 § 3 mom. 
hur poster i utländsk valuta skall tas upp i 
balansräkningen. Materiella och immateriella 
nyttigheter i utländsk valuta samt aktier och 
andelar som hänförs till bestående aktiva 
och vilkas anskaffningsutgift inte är säkrad 
mot kursförändringar genom motsvarande 
skuld eller derivatkontrakt, får emellertid 
direkt med stöd av lag tas upp i balansräk
ningen till den historiska kursen. Om en an
skaffningsutgift är säkrad skall den alltid 
omräknas enligt bokslutsdagens kurs. Be
handlingen av sådana poster som avses här 
kommer således inte, såsom för närvarande, 
att bli beroende av finansinspektionens före
skrifter, eftersom omräkningsprincipen i en
skilda fall kan få en betydande inverkan på 
räkenskapsperiodens resultat och det därför 
är motiverat att ta in entydiga bestämmelser 
om saken i lagen. Förfarandet överens
stämmer med artikel 39 i direktivet om års
bokslut och sammanställd redovisning för 
banker och andra finansiella institut 
(86/63 5/EEG ). 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före
skrivs med avvikelse från bokföringslagen i 
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överenstämmelse med gällande praxis att 
såväl negativa som positiva kursdifferenser 
alltid skall tas upp i resultaträkningen som 
räkenskapsperiodens intäkter och kostnader. 

38 §. Bundet och fritt eget kapital. Gällan
de 38 § föreslås i ändrad utformning bli 39 
§. Denna nya paragraf motsvarar gällande 
36 §. I paragrafen föreslås bestämmelser om 
sådana kapitallån som avses i 5 kap. lagen 
om aktiebolag. Bestämmelserna kommer på 
detta sätt att gälla samtliga kreditinstitut, 
oberoende av deras associationsform. Be
stämmelserna i 5 kap. lagen om aktiebolag 
skall således formellt inte tillämpas på kre
ditinstitut i aktiebolagsform, även om denna 
paragraf i sak överensstämmer med motsva
rande bestämmelser i lagen om aktiebolag. 

I fråga om sina villkor motsvarar kapital
lån huvudsakligen sådana kapitalinvestering
ar som avses i den gällande paragrafen och 
som inte längre får emitteras efter att lagen 
har trätt i kraft. Kapitallån har emellertid till 
åtskillnad från kapitalinvesteringar alltid i 
samband med ett kreditinstituts upplösning 
och konkurs bättre företrädesrätt än aktieka
pital och därmed jämförbart kapital. Med 
avvikelse från kapitalinvesteringar av det 
slag som avses i den gällande lagen kan ka
pitallån inte återbetalas ens med finansin
spektionens samtycke, ifall det inte finns full 
täckning för det bundna kapitalet. Bestäm
melsen är nödvändig för skyddande av bor
genärer som har investerat i kreditinstitutet 
under förutsättning att det har tillräckligt 
mycket efterställt kapital. Det vore emeller
tid möjligt att återbetala ett kapitallån i det 
fall att det återbetalade beloppet samtidigt 
ersätts med ett nytt kapitallån. De nuvarande 
bestämmelserna om utbyte av kapitalinveste
ringar mot aktier och om utfärdande av ka
pitalbevis behöver inte hållas kvar, eftersom 
det inte heller i lagstiftningen om aktiebolag 
finns några särskilda bestämmelser om sa
ken. 

Efter att lagen trätt i kraft är det inte möj
ligt att emittera kapitalbevis av det slag som 
avses i den gällande paragrafen. Kapitalbevis 
som har emitterats före denna lags ik
raftträdande får enligt den föreslagna över
gångsbestämmelsen alltjämt räknas till det 
egna kapitalet och den primära kapitalbasen. 

39 §. Koncembokslut. Den gällande, i 39 
§ fastställda principen enligt vilken bok
föringsnämndens utlåtande skall inhämtas 
om finansinspektionens föreskrifter, ingår i 
preciserad utformning i lagförslagets 31 §. 

Denna paragraf innehåller i överensstämmel
se med gällande 38 § bestämmelser om kon
cernbokslut Eftersom på koncernbokslut 
enligt 30 § skall tillämpas bokföringslagen 
om annat inte bestäms i denna lag, föreslås i 
paragrafen bestämmelser endast om sådana 
på kreditinstitutskoncerner tillämpliga prin
ciper som avviker från bokföringslagen. 

I 6 kap. 13 § bokföringslagen föreskrivs 
om sammanställning av dotterbolag med 
koncernbokslut såsom intresseföretag, dvs. 
genom det s.k. enradiga konsolideringsför
farandet i sådana fall då dotterföretagets 
verksamhet avviker från moderföretagets 
verksamhet så avsevärt att en fullständig 
sammanställning skulle leda till att en rättvi
sande bild inte fås av koncernens ekono
miska ställning och rörelseresultat. Motsva
rande princip ingår i gällande 2 mom., likväl 
så att andra än kreditinstituts, finansiella 
instituts och tjänsteföretags verksamhet an
ses avvika på ett i detta avseende betydande 
sätt från kreditinstituts, finansiella instituts 
och tjänsteföretags verksamhet. I den före
slagna paragrafens l mom. föreslås den 
nämnda principen bli bevarad, dock förtyd
ligad genom en hänvisning direkt till bok
föringslagen i stället för att en särskild be
stämmelse om principen tas in i kreditinsti
tutslagen. På intresseföretag skall motsvaran
de sammanställningsmetod tillämpas direkt 
med stöd av bokföringslagen. Sådana sam
företag som avses i bokföringslagen skall 
sammanställas direkt med stöd av bok
föringslagen enligt den s.k. partiella konsoli
deringsmetoden, i det fall att de är kreditin
stitut, finansiella institut eller tjänsteföretag. 
I annat fall skall de sammanställas på sam
ma sätt som övriga intresseföretag. Eftersom 
samföretag enligt bokföringslagen ingår i 
definitionen av intresseföretag, skall på sam
företag till övriga delar tillämpas bestämmel
serna om intresseföretag. Finansinspektionen 
kan med stöd av lagförslagets 31 § 4 mom. 
på ansökan av en holdingSammanslutning 
eller ett kreditinstitut bevilja tillstånd att an
vända en från l mom. avvikande samman
ställningsmetod, ifall detta är nödvändigt för 
att få en rättvisande bild av koncernens eko
nomiska ställning och rörelseresultat. 

Paragrafens nya 2 mom. gäller upptagande 
av finansieringsleasingavtal i koncernbok
slut Med finansieringsleasingavtal avses 
avtal som definieras i 6 kap. 18 § bok
föringslagen samt avtal som definieras i 
handels- och industriministeriets med stöd 
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därav utfardade beslut. En nyttighet som är 
objekt för ett finansieringsleasingavtal kan 
enligt bokföringslagen tas upp i koncernbok
slutet i enlighet med den ovan nämnda para
grafen i bokföringslagen bland antingen hy
resgivarens eller hyrestagarens tillgångar. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. ingår 
en från bokföringslagen avvikande indisposi
tiv bestämmelse enligt vilken finansierings
leasingavtal skall tas upp i hyresgivarens 
balansräkning som om den nyttighet som är 
objekt för avtalet vore överlåten till hyresta
garen. Förfarandet innebär inte heller nöd
vändigtvis en förändring av gällande praxis, 
eftersom finansieringsleasingavtal enligt fi
nansinspektionens gällande föreskrifter skall 
tas upp i koncernbalansräkningen som en 
egen post omedelbart efter allmänhetens for
dringar, medan skillnaden mellan leasinghy
rorna och de planenliga leasingavskrivning
arna, vilken till sin karaktär motsvarar en 
ränteintäkt, skall inkluderas i finansierings
bidraget. Den föreslagna ändringen skall 
emellertid utgöra en garanti för att kreditin
stituten inte skall kunna utnyttja den av den 
nya bokföringslagen följande möjligheten att 
behandla leasingobjekt uteslutande som hyra 
av anläggningstillgångar, vilket vore ägnat 
att ge en felaktig bild av den finansierings
verksamhet som kreditinstitutet bedriver. 

Enligt 7 mom. i den gällande paragrafen 
har finansinspektionen en allmän behörighet 
att i enskilda fall bevilja undantag från be
stämmelserna om koncernbokslut Undantag 
kan också innebära att ett dotterföretag läm
nas utanför koncernbokslutet eller att något 
koncernbokslut överhuvudtaget inte upprät
tas. Enligt bokföringslagen behöver något 
koncernbokslut inte upprättas i sådana fall 
som anges i 6 kap. l § 3 och 4 mom. bok
föringslagen, närmast då det är fråga om en 
liten koncern eller helägda eller i det när
maste helägda dotterbolag. I 6 kap. 3 § bok
föringslagen nämns alternativet att lämna ett 
dotterbolag utanför koncernbokslutet. Enligt 
bokföringslagen behöver ett dotterföretags 
bokslut inte tas med i koncernbokslutet om 
sammanställningen inte är nödvändig för att 
ge en rättvisande bild av koncernens resultat 
och ekonomiska ställning, om moderföreta
gets innehav i dotterföretaget är kortvarigt 
och avsett enbart att överlåtas vidare, om de 
uppgifter som är nödvändiga för att upprätta 
bokslutet inte kan erhållas eller om betydan
de hinder i väsentlig grad begränsar moder
företagets möjligheter att utöva inflytande i 

dotterföretaget. Eftersom i synnerhet förut
sättningen att en rättvisande bild skall kunna 
fås av koncernens resultat och ekonomiska 
ställning är ytterst generell och i olika kre
ditinstitut kan leda till divergerande tolk
ningar, eftersom bortlämnaodet av ett dotter
företag kan ha en betydande inverkan på 
kreditinstitutets soliditet och eftersom kon
cernbokslutet och konsolideringsgruppen så 
långt som möjligt borde motsvara varandra, 
får kreditinstitutets koncernbokslut enligt 
den föreslagna paragrafens 3 mom. lämnas 
ogjort eller dotterföretaget lämnas utanför 
koncernen endast med finansinspektionens 
dispens. En förutsättning för beviljande av 
dispens är enligt det föreslagna lagrummet 
att det finns en i bokföringslagen angiven 
grund för detta. Med avvikelse från denna 
huvudregel får sådana små koncernföretag 
som enligt föreslagna 5 § 2 mom. utan fi
nansinspektionens dispens får lämnas utanför 
konsolideringsgruppen också lämnas utanför 
koncernbokslutet utan finansinspektionens 
tillstånd. En förutsättning är emellertid alltid 
att bortlämnaodet inte gör det svårt att få en 
rättvisande bild av koncernens resultat och 
ekonomiska situation. Motsvarande principer 
skall enligt förslaget tillämpas också på in
tresseföretag och samföretag. I lagrummet 
hänvisas inte särskilt till samföretag efter
som dessa i bokföringslagen betraktas som 
intresse företag. Intresseföretag som är bostads-
eller fastighetsbolag får emellertid lämnas 

utanför koncernbokslutet också utan finans
inspektionens dispens, om inte sammanställ
ningen är nödvändig för att en rättvisande 
bild skall kunna fås av koncernens ekono
miska ställning och rörelseresultat. Med bostads-
och fastighetsbolag avses bolag vilka enligt 

bolagsordningen har som syfte att äga och 
besitta en eller flera fastigheter av det slag 
som nämns i bolagsordningen. Sådana bolag 
uppvisar i allmänhet inte vinst och de har 
således i allmänhet ingen betydande inver
kan på koncernbokslutet Att tillämpa dis
pensförfarandet på detta slags intresseföretag 
skulle dessutom på grund av deras stora an
tal vara synnerligen betungande i administra
tivt hänseende, både för kreditinstituten och 
för myndigheterna. 

Finansministeriets dispens enligt detta mo
ment gäller enbart skyldigheten att upprätta 
koncernbokslut samt dettas omfattning. I 
fråga om principerna för enskilda koncern
bokslut, t.ex. vilken sammanställningsmetod 
som skall användas, kan finansinspektionen 
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med stöd av 31 § 2 mom. bevilja dispens 
under de i lagrummet angivna förutsättning
arna. 

Enligt Il kap. l O § 2 m om. lagen om ak
tiebolag skall koncernbokslut alltid upprättas 
ifall aktiebolaget är publikt eller delar ut 
vinst eller andra medel på det sätt som an
ges i lagrummet. Ett kreditinstitut i aktiebo
lagsform skall alltid upprätta koncernbokslut 
i de fall som avses i den nämnda paragrafen 
och finansinspektionen kan således inte be
vilja dispens från denna skyldighet även om 
det annars skulle föreligga dispensförutsätt
ningar. 

I den föreslagna paragrafens 4 mom. före
skrivs om möjligheten att utan finansinspek
tionens dispens slippa upprätta ett underkon
cernbokslut En förutsättning för tillämpning 
av momentet är emellertid att underkoncer
nen ingår i det enligt denna paragraf upprät
tade koncernbokslutet för ett finländskt kre
ditinstitut. Dessutom skall underkoncernbok
slut för kreditinstitut i aktiebolagsform alltid 
upprättas i sådana fall som avses i Il kap. 
l O § 2 m om. lagen om aktiebolag. 

Enligt 30 § 4 mom. skall också en hol
dingsammanslutning upprätta koncernbokslut 
i enlighet med denna paragraf. 

Gällande 5 och 6 mom. som gäller kon
cerners verksamhetsberättelse föreslås bli 
upphävda enligt vad som ovan sägs i sam
band med 32 §. 

40 §. Offentliggörande av bokslutet. Efter
som den gällande lagstiftningens bestämmel
ser om offentliggörande av bokslut inte täck
er samtliga kreditinstitut föreslås i l mom. 
en bestämmelse om att kreditinstitut och 
holdingsammanslutningar, oberoende av sin 
storlek och associationsform, alltid skall till
ställa registermyndigheten en kopia av sitt 
bokslut och därtill hörande handlingar med 
iakttagande av ett förfarande som överens
stämmer med lagen om aktiebolag och lagen 
om andelslag. Ovan i 30 § föreslås för klar
hetens skull bli konstaterat att motsvarande 
bestämmelser i bokföringslagen, lagen om 
aktiebolag och lagen om andelslag inte skall 
tillämpas på kreditinstitut och holdingsam
manslutningar. Bestämmelsen gäller inte 
kreditinstituts dotterföretag, med undantag 
av dotterkreditinstitut. 

I 2-4 mom. kompletteras gällande 40 § 
genom bestämmelser som i likhet med lagen 
om aktiebolag förutsätter att kreditinstituts 
bokslut hålls framlagda för allmänheten. 
Bokslutet inbegriper den fastställda resultat-

räkningen och balansräkningen inklusive 
fullständiga bilageuppgifter och en fullstän
dig verksamhetsberättelse samt, i fråga om 
holdingSammanslutningar och kreditinstitut 
som är moderföretag i en koncern, dessutom 
motsvarande uppgifter om koncernen. I den 
föreslagna paragrafen föreskrivs vidare, i 
överensstämmelse med lagen om aktiebolag, 
att utöver dessa uppgifter skall revisionsbe
rättelsen, intyg om datum för fastställande 
av bokslutet samt det högsta förvaltningsor
ganets beslut om vinst eller förlust hållas 
framlagda. I detta sammanhang skall således 
inte tillämpas den i 3 kap. l O § 3 mo m. 
bokföringslagen angivna möjligheten att läg
ga fram endast ett sammandrag av bokslutet. 
Ett eventuellt sammandrag kan emellertid 
offentliggöras på något annat sätt, t.ex. så att 
det utöver vad som föreskrivs i 2-4 mom. 
distribueras till de anställda eller till andra 
referensgrupper. 

Med avvikelse från lagen om aktiebolag 
skall bokslutet hållas framlagt under hela 
räkenskapsperioden, oberoende av om det 
har tillställts registermyndigheten. Framlägg
ningsskyldigheten gäller det senast fastställ
da bokslutet. 

En holdingSammanslutning är enligt för
slaget skyldig att hålla sitt bokslut framlagt 
på sitt huvudkontor. Dessutom skall ett kre
ditinstitut som är dotterföretag till en hol
dingsammanslutning eller ett annat kreditin
stitut hålla moderföretagets bokslut, vilket 
enligt lagen skall inkludera även koncern
bokslutet, framlagt för allmänheten också på 
sina egna kontor, i likhet med kreditinsti
tutets egna bokslut. 

Eftersom varken bokföringslagen, lagen 
om aktiebolag eller lagen om andelslag till
lämpas på registreringen av kreditinstituts 
och holdingSammanslutningars bokslut, 
överensstämmer de i den föreslagna paragra
fens 5 mom. ingående bestämmelserna om 
registermyndigheten och dennas skyldigheter 
med dessa lagar. 

Ett kreditinstitut som hör till en samman
slutning som avses i andelsbankslagen är 
enligt förslaget dessutom skyldig att offent
liggöra sammanslutningens sammanställda 
bokslut så som föreskrivs i denna paragraf, 
med stöd av den bestämmelse som nedan 
föreslås bli fogad till andelsbankslagen. 

Till lagen om värdepappersföretag föreslås 
för klarhetens skull bli fogad en bestämmel
se enligt vilken lagen om aktiebolag skall 
tillämpas på offentliggörande av ett värde-
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pappersföretags bokslut. Vad som bestäms i 
denna paragraf skall således inte tillämpas 
på värdepappersföretag. 

41 §. Delårsrapport. Gällande 41 § föreslås 
i ändrad utformning bli 42 § medan i denna 
paragraf föreslås bestämmelser om skyldig
heten att upprätta och offentliggöra delårs
rapporter. Enligt värdepappersmarknadslagen 
och lagen om aktiebolag skall värdepapper
semittenter och andra publika aktiebolag 
upprätta delårsrapporter för sex respektive 
för fyra och åtta månader. De i värdepap
persmarknadslagen fastställda principerna 
föreslås bli utsträckta till samtliga deposi
tionsbanker, för att insättarna i informations
hänseende skall jämställas med investerarna 
på värdepappersmarknaden. skyldigheten att 
upprätta delårsrapporter skall således gälla 
också de depositionsbanker på vilka inte 
tillämpas motsvarande bestämmelser i värde
pappersmarknadslagen eller lagen om aktie
bolag. På de depositionsbankers delårsrap
porter som enligt gällande lagstiftning un
derlyder motsvarande bestämmelser i värde
pappersmarknadslagen eller lagen om aktie
bolag, skall enligt gällande lagstiftning fort
sättningsvis tillämpas värdepappersmar
knadslagen och med stöd av denna meddela
de föreskrifter eller lagen om aktiebolag, om 
annat inte följer av denna paragraf. 

En depositionsbank skall antingen sexmå
nadersvis eller för fyra och åtta månader 
upprätta en delårsrapport inklusive resultat
räkning och balansräkning samt en redogö
relse för resultatutvecklingen och betydande 
förändringar i förbindelserna utanför balans
räkningen och resultaträkningen samt i verk
samhetsmiljön, t.ex. i lagstiftningen, ränteni
vån eller konkurrensläget. Dessutom skall i 
delårsrapporterna nämnas sådana exceptio
nella omständigheter som har påverkat resul
tatutvecklingen, t.ex. betydande försälj
ningsvinster eller kreditförluster. Ifall det 
från upprättandet av en delårsrapport till 
översiktsperiodens utgång har inträffat med 
tanke på depositionsbankens ekonomiska 
ställning väsentliga händelser, skall dessa 
nämnas i delårsrapporten. I delårsrapporten 
skall också intas en prognos över den eko
nomiska utvecklingen från slutet av progno
sperioden till slutet av räkenskapsperioden. I 
delårsrapporten skall dessutom uppges hur 
soliditeten och den konsoliderade soliditeten 
har utvecklats under de senaste fem åren. 

Med stöd av den föreslagna paragrafens l 
mom. skall på en depositionsbanks delårs-

rapport tillämpas värdepappersmarknadsla
gens bestämmelser om upprättande av års
rapport för en förlängd räkenskapsperiod, 
om styrelsens skyldighet att upprätta delårs
rapport och om revisorernas anmärkningar 
till denna, om moderföretagets rapportering 
på koncernens vägnar samt om god bok
föringssed i dessa sammanhang. 

Enligt den föreslagna paragrafens 3 mom. 
skall en depositionsbank offentliggöra sin 
delårsrapport inom samma tid som enligt 
värdepappersmarknadslagen och lagen om 
aktiebolag. 

Paragrafen gäller också depositionsbanker 
som hör till en sammanslutning av andels
banker. Enligt andelsbankslagen är ett cen
tralinstitut skyldigt att upprätta delårsrapport 
för sammanslutningen med iakttagande av 
motsvarande principer. Sammanslutningens 
delårsrapport skall i tillämpliga delar upprät
tas med iakttagande av denna paragraf samt 
de bestämmelser som gäller årsredovisning 
för en sammanslutning av andelsbanker. I 
andelsbankslagen föreslås vidare en bestäm
melse om att en andelsbank som hör till en 
sammanslutning är skyldig att i enlighet med 
denna paragraf hålla sammanslutningens de
lårsrapport framlagd för allmänheten. 

Enligt den föreslagna paragrafens 5 mom. 
skall 1-3 mom. tillämpas också på en hol
dingsammanslutning som är en depositions
banks moderföretag. Dessutom kan en un
derkoncerns moderbolag enligt 5 mom. slip
pa upprätta en delårsrapport ifall denna skyl
dighet inte följer av någon annan lag. 

Enligt den föreslagna paragrafens 6 mom. 
har finansinspektionen motsvarande rätt att 
meddela närmare föreskrifter samt att ge 
anvisningar och utlåtanden och bevilja dis
pens som enligt 31 § gäller i fråga om bok
slut. I överensstämmelse med motsvarande 
bestämmelse om bokslut har finansinspektio
nen uteslutande rätt att bevilja dispens, vil
ket innebär att på en delårsrapport som av
ses i denna paragraf inte skall tillämpas 2 
kap. Il § 3 mom. värdepappersmarknadsla
gen, enligt vilket lagrum bokföringsnämnden 
är den myndighet som beviljar undantag. 
Finansinspektionen skall emellertid be bok
föringsnämnden om utlåtande på samma 
grunder som i fråga om bokslut. 

42 §. Tillämpning av bestämmelserna om 
revision och revisorer. Gällande 42 § om 
revisors behörighet föreslås i ändrad utform
ning bli 43 §. I denna mot gällande 41 § 
svarande paragraf föreskrivs för klarhetens 
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skull att på kreditinstitut skall tillämpas revi
sionslagen, på kreditinstitut i aktiebolags
form dessutom lagen om aktiebolag samt på 
andelsbanker lagen om andelslag, om inte 
annat föreskrivs i denna lag. Samtidigt upp
hävs den gällande paragrafens krav på val 
av två revisorer samt vissa bestämmelser 
som överlappar revisionslagen. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. ingår 
en med nuvarande praxis överensstämmande 
uttrycklig bestämmelse om att det i 24 § 2 
mom. revisionslagen för revisorer gällande 
förbudet att stå i skuld till den sammanslut
ning som är föremål för revisionen inte som 
sådant skall tillämpas på kreditinstitut, efter
som ett sedvanligt kundförhållande till ett 
kreditinstitut inte i sig äventyrar revisorns 
oavhängighet. I lagrummet skall emellertid i 
överensstämmelse med gällande 43 § 3 
mom. föreskrivas om revisorns skyldighet 
att underrätta finansinspektionen om krediter 
och säkerheter som han fått av kreditinsti
tutet, för att finansinspektionen skall kunna 
övervaka att beloppet av krediterna eller 
borgensförbindelserna eller de med dessa 
sammanhängande villkoren inte är på så sätt 
avvikande från det normala att revisorns 
oavhängighet kan anses bli äventyrad. 

43 §. Revisorernas behörighet. Gällande 
43 § föreslås med undantag av dess 3 mom. 
bli upphävd som överflödig, eftersom mot
svarande bestämmelser ingår i revisionsla
gen. I denna mot gällande 42 § svarande 
paragraf stryks de bestämmelser som över
lappar revisionslagen. Till denna del är det 
inte fråga om några faktiska ändringar jäm
fört med den gällande lagstiftningen. Dess
utom föreslås emellertid i syfte att öka kre
ditinstitutsverksamhetens allmänna trovärdig
het att det inte längre skall vara möjligt att 
utnämna lekmannarevisorer för kreditinstitut. 
Med finansinspektionens tillstånd får för ett 
kreditinstitut utses endast andra än CGR-re
visorer. Paragrafen innebär således att kre
ditinstituten ovillkorligen måste välja CGR
revisorer, vilket överensstämmer med gällan
de praxis. 

Den gällande paragrafens 3 mom. blir, 
såsom ovan sägs, lagförslagets nya 42 §. 

44 §. Finansinspektionens skyldighet att 
förordna revisor samt särskild granskning 
och granskare. Denna paragraf ändras i över
ensstämmelse med revisionslagen. Samtidigt 
justeras paragrafens terminologi i motsvarig
het till lagen om aktiebolag. Detta innebär i 
sak inga ändringar i den gällande lagstift-
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ningen. 
45-49 §. Dessa paragrafer upphävs 

såsom obehövliga, eftersom motsvarande 
bestämmelser ingår i revisionslagen 

7 kap. Likviditet och kassareselV 

66 §.Likviditet. Den i paragrafens 2 mom. 
ingående bestämmelsen om finansinspektio
nens rätt att meddela föreskrifter om kredit
instituts likviditet föreslås bli upphävd efter
som den innebär att finansinspektionen ges 
en oindividualiserad normgivningsbehörighet 
som strider mot de allmänna principerna för 
delegering av lagstiftningsmakt. I praktiken 
har föreskrifter av det slag som avses här 
inte meddelats. Upphävaodet av lagrummet 
påverkar inte finansinspektionens rätt att 
med stöd av lagen om finansinspektionen 
kräva rapportering om kreditinstituts finans
iella risker och övriga likviditet, men finans
inspektionen kan inte uppställa några kvanti
tativa minimigränser för ett kreditinstituts 
likviditet, med undantag av vad som i 67 § 
föreskrivs om kassareserv. I enlighet med 
lagförslagets 68 § l mom. kan finansinspek
tionen emellertid kräva att ett kreditinstitut 
begränsar överstora likviditetsrisker. 

67 §. Kassareserv. Enligt förslaget skall 
det i 2 mom. 4 punkten ingående omnäm
nandet om att fordringsbevis som är lätta att 
marknadsföra skall räknas in i kassareserven 
ersättas med en noggrannare förteckning, 
eftersom den nuvarande lagstiftningen i vä
sentliga avseenden låter definitionen av be
greppet kassareserv bli beroende av finans
inspektionens prövning, vilket står i strid 
med de allmänna principerna om delegering 
av lagstiftande makt. Till kassareserven får 
räknas sådana i lagrummet närmare angivna, 
av finländska och därmed jämförbara offent
liga sammanslutningar och kreditinstitut 
emitterade fordringsbevis som inte är före
nade med någon betydande motpartsrisk, 
vilket med beaktande av att dessa fordrings
bevis i praktiken är synnerligen likvida in
nebär att riskkoefficienten O eller 20 % an
vänds vid soliditetsberäkningen. I kassare
serven inräknas emellertid inte direkt med 
stöd av lagen sådana fordringsbevis som har 
emitterats av offentliga sammanslutningar 
och kreditinstitut i stater som hör till den 
s.k. B-zonen (dvs. stater utanför OECD) och 
inte heller fordringsbevis som har emitterats 
av internationella utvecklingsbanker. I kas-
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sareserven får dessutom inräknas sådana av 
finansinspektionen godkända fordringsbevis 
som är offentligt noterade. I fråga om poster 
som räknas till kassareserven förutsätts alltid 
att de hänförs till rörliga aktiva och att de 
inte har sämre företrädesrätt än emittentens 
ovnga skulder. Bestämmelsen överens
stämmer i sak med finansinspektionens gäl
lande föreskrifter. 

I 4 mom. fastställs uttryckligen gällande 
praxis, enligt vilken finansinspektionen med
delar närmare föreskrifter om rapportering 
av relationstalet och om de poster som ingår 
i kassareserven. Den föreslagna 4 punkten i 
2 mom. begränsar emellertid såtillvida fi
nansinspektionens normgivningsbehörighet 
att denna inte skall kunna betraktas som de
legering av lagstiftande makt. 

8 kap. Riskkontroll 

68 §. Generalklausul om riskkontroll. Pa
ragrafens l mom. föreslås bli så komplette
rad att ett kreditinstitut och till dess konsoli
deringsgrupp hörande företag inte bara skall 
ha tillräckliga riskkontrollsystem utan över
huvudtaget också med hänsyn till verksam
heten tillräcklig intern övervakning. Den 
interna övervakningen innefattar bl.a. intern 
revision, av ledningen upprätthållna rappor
teringssystem, limiter för vissa transaktioner 
samt arbetsfördelning mellan olika funktio
ner och regler för inbördes kontrollsystem. 

I gällande 2 mom. upphävs bestämmelsen 
om finansinspektionens rätt att meddela för
eskrifter som begränsar valutakursriskerna, 
eftersom den innebär en betydande ospecifi
cerad normgivningsbehörighet som står i 
strid med de allmänna principerna om dele
gering av lagstiftande makt. Finansinspektio
nen kan emellertid med stöd av 4 § 2 punk
ten i lagen om finansinspektionen fastställa 
riktgivande gränser för ett kreditinstituts rän
te- och valutapositioner samt för dess övriga 
riskpositioner. Om dessa gränser överskrids 
eller om finansinspektionen anser att ett kre
ditinstitut i sin verksamhet i övrigt tar alltför 
stora risker, kan finansinspektionen med 
stöd av generalklausulen i l mom. kräva att 
kreditinstitutet begränsar sin exponering på 
den grunden att kreditinstitutet på det sätt 
som avses i l mom. i förhållande till sin 
verksamhet har tagit alltför stora risker. Kre
ditinstitutet är i detta fall skyldigt att vid 
vite rätta sig efter finansinspektionens be
slut. 

I den föreslagna paragrafens 2 mom. före
slås bl. a. i syfte att genomföra artikel l O i 
direktivet om värdepappersföretag (93/22/E
EG) en bestämmelse om att finansministeriet 
skall ha rätt och skyldighet att meddela när
mare föreskrifter om de krav som ställs på 
kreditinstitutens riskkontroll och överhuvud
taget på den interna övervakningen. Före
skrifterna kan gälla dels de investe
ringstjänster som kreditinstituten tillhanda
håller, dels också dessas övriga affärsverk
samhet, såsom kreditgivning och fastighet
sinnehav. 

Enligt det ovan nämnda direktivets artikel 
l 0.1 skall varje hemland upprätta särskilda 
sundhetsregler (prudential rules) vilka värde
pappersföretagen vid varje tidpunkt har att 
följa. Enligt reglerna skall ett värdepappers
företag framförallt ha sunda förvaltnings
och redovisningsförfaranden, kontroll- och 
säkerhetsarrangemang för elektronisk data
behandling och lämpliga interna kontrolla
nordningar omfattande särskilt regler om 
anställdas egna affärer. Sådana föreskrifter 
som avses i artikeln skall meddelas av fi
nansinspektionen, eftersom de inskränker sig 
till förfaranden som gäller effektivering av 
övervakningen och således inte berör kredit
institutets affärsverksamhet. Föreskrifterna 
påverkar således inte direkt kreditinstitutens 
ekonomiska ställning och affärsekonomiska 
beslutsfattande. 

69 §. Kundrisker och riskrapportering 
Gällande l mom. föreslås bli 4 mom. varvid 
nuvarande 2 mom. i ändrad utformning blir 
nytt l mom. Till paragrafen föreslås bli fo
gat ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 3 
mom. i ändrad utformning kvarstår som 3 
mom. och nuvarande 4 mom. i ändrad ut
formning blir nytt 5 mom. Förslaget till nytt 
2 mom. motsvarar väsentligen gällande 70 § 
3-5 mom., delvis justerade i överens
stämmelse med direktivet om övervakning 
och kontroll av kreditinstituts stora expone
ringar (921121/EEG). 

Gällande 4 mom. innehåller en bestäm
melse om finansinspektionens rätt att med
dela närmare föreskrifter om stora kundris
ker. I överensstämmelse med vad som nedan 
i 81 a § föreslås om precisering av finansin
spektionens normgivningsbehörighet vad 
gäller soliditetsrelationen och det med mark
nadsriskerna sammanhängande kapitalkravet, 
föreslås i paragrafens nya 5 mom. att finans
inspektionens normgivningsbehörighet be
gränsas i enlighet med direktivet om stora 
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exponeringar. 
Dessutom föreslås paragrafen med anled

ning av lagstiftningen om andelsbankssam
manslutningar bli justerad på så sätt att så
dana fordringar, investeringar eller förbin
delser utanför balansräkningen som hänför 
sig till samma konsolideringsgrupp, vid be
räkningen av de kundrisker som är förenade 
med sammanslutningens medlemsinstitut får 
lämnas utanför begränsningarna på samma 
sätt som enligt bestämmelserna om de poster 
som tas upp inom konsolideringsgruppen, 
eftersom sammanslutningens kundrisker 
skall beräknas konsoliderat med beaktande 
av de principer som gäller för konsolide
ringsgrupper. I denna paragraf föreskrivs 
endast om beaktande av sammanslutningens 
interna poster hos de enskilda medlemsinsti
tuten, eftersom bestämmelser om konsolide
ring av kundrisker på sammanslutningsnivån 
ingår i andelsbankslagen. 

70 §. Begränsningar av kundriskerna En
ligt lagförslaget skall paragrafens 3-5 
mom. upphävas i syfte att förtydliga struk
turen i bestämmelserna om stora kundrisker. 
Motsvarande principer föreslås i preciserad 
utformning bli överförda till 69 §, så som 
anförs i samband med den nämnda paragra
fen. Dessutom föreslås gällande 6 mom. bli 
upphävt, enligt vilket finansinspektionen kan 
bevilja undantag från bestämmelserna om 
stora kundrisker i samband med att kreditin
stitut eller deras kundföretag fusioneras, ef
tersom myndigheten inte enligt direktivet 
om stora exponeringar har rätt att av de or
saker som anges i momentet bevilja tillstånd 
till avvikelse från direktivet. Däremot före
slås i överensstämmelse med artikel 4.5 i det 
nämnda direktivet en allmän bestämmelse 
om att ett kreditinstitut som överskrider de 
föreskrivna gränserna skall underrätta finans
inspektionen om saken och utan dröjsmål 
vidta åtgärder för att begränsa kundriskerna 
eller öka sin kapitalbas. Finansinspektionen 
kan utsätta en frist inom vilken kundrisken 
skall reduceras eller kapitalbasen ökas, vid 
hot om att kreditinstitutets koncession åter
kallas. 

71 §. Konsoliderade kundrisker. Denna 
bestämmelses ordalydelse föreslås bli preci
serad i enlighet med vad som ovan anförs i 
samband med 5 §. 

9 kap. Kreditinstitutets soliditet 

72 §. Kapitalbasens och den konsoliderade 

kapitalbasens minimibelopp. Ordalydelsen i 
l mom. föreslås bli preciserad genom en 
hänvisning till den konsoliderade kapitalba
sen samt till de konsoliderade tillgångarna 
och de konsoliderade förbindelserna utanför 
balansräkningen, eftersom kapitlet innehåller 
bestämmelser också om beräkning av det 
konsoliderade soliditetstalet, som i praktiken 
har en större betydelse än kreditinstitutets 
soliditetstaL Dessutom föreslås den gällande 
lagens uttryck "fordringar och investeringar" 
bli ersatt med uttrycket "tillgångar" eftersom 
beräkningen av soliditetstalet omfattar kre
ditinstitutets samtliga balansräkningsposter 
och eftersom i synnerhet begreppet "investe
ring" är vedertaget i andra sammanhang och 
där uteslutande avser långfristiga balansräk
ningsposter. 

73 §. Primär kapitalbas. Till följd av de i 
38 § gjorda ändringarna i fråga om kapital
lån föreslås en komplettering av begreppet 
primär kapitalbas. I paragrafens 3 mom. 
föreslås i syfte att säkerställa den konsolide
rade kapitalbasens varaktighet att till kapital
basen inte får räknas kapitallån som har ga
ranterats av ett företag som hör till samma 
konsolideringsgrupp eller en därmed jämför
bar sammanslutning, eftersom det i fråga om 
den konsoliderade beräkningen av kapital
basen också i detta fall är fråga om ställande 
av interna säkerheter. 

Den i andra momentet för närvarande in
gående hänvisningen som avser under räken
skapsperioden influten vinst föreslås bli 
överförd till l mom., vari som förutsättning 
för att denna post skall inräknas i den pri
mära kapitalbasen anges att den är baserad 
på en delårsresultaträkning som enligt en 
revisors utlåtande är upprättad enligt de be
stämmelser och föreskrifter som gäller bok
föring och bokslut. Samtidigt föreslås att 
den hänvisning stryks som gäller finansin
spektionens rätt att till denna del meddela 
närmare föreskrifter. Paragrafen överens
stämmer därigenom bättre ned artikel 2.1 2) 
i direktivet om kapitalbasen i kr~~litinstitut 
(89/299/EEG, nedan direktivet). Andringen 
medför i sak ingen ändring av nuvarande 
praxis. 

Med stöd av direktivets artikel 2.1 l) 
föreslås i 2 mom. i överensstämmelse med 
nuvarande praxis att aktiekapitalposter och 
därmed jämförbara poster av det egna kapi
talet skall vara icke-kumulativa, vilket inne
bär att rätten till dividend eller ränta på dem 
inte överförs till följande räkenskapsperiod, 
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ifall dividenden eller räntan för räkenskap
sperioden inte har kunnat betalas i brist på 
utdelningsbara vinstmedel. 

I 3 mom. föreslås i överensstämmelse med 
de allmänna associationsrättsliga principerna 
rörande kapitallån en bestämmelse om att i 
kapitalbasen inte får inräknas kapitallån för 
vilkas kapital- eller räntebetalning har ställts 
säkerhet av ett till samma ekonomiska in
tressegemenskap som kreditinstitutet hörande 
företag. I enlighet med principerna om om
fattningen av den konsoliderade övervak
ningen råder det en sådan intressegemenskap 
mellan företag som hör till samma konsoli
deringsgrupp, samt dessutom då ett företag 
enligt lag eller avtal är ansvarigt för ett an
nat företags skulder antingen direkt med 
stöd av lag eller med stöd av avtal. Direkt 
med stöd av lag ansvariga för varandras 
skulder är bl.a. andelsbanker som hör till en 
sådan sammanslutning av andelsbanker som 
avses i andelsbankslagen. I syfte att säker
ställa neutraliteten i olika typer av grupp
strukturer föreslås i momentet en bestäm
melse om att som intern garanti betraktas 
också säkerheter ställda av sådana företag 
som hör till en av företag i ovan nämnda 
relation bestående koncern eller konsolide
ringsgrupp eller där dessa foretag annars har 
ett bestämmande inflytande. På den sist 
nämnda grunden skall momentet tillämpas 
t.ex. på garantier och andra säkerheter som 
ställts av andelsbankernas och sparbankernas 
säkerhetsfonder och de till dessa hörande 
bankgruppernas ömsesidiga försäkringsbo
lag. Eftersom bestämmelserna om kapitallån 
enligt den föreslagna övergångsbestämmel
sen inte skall tillämpas på sådana kapitalin
vesteringar som avses i den gällande lagen, 
är utgångspunkten den att föreslagna 3 
mom. inte skall tillämpas på kapitalinveste
ringar som har gjorts enligt den gällande 
lagen. Med tanke på lagstiftningens konse
kvens föreslås emellertid i övergångsbestäm
melsen ett särskilt konstaterande av att 3 
mom. skall tillämpas på sådana säkerheter 
för kapitalinvesteringar som har ställts efter 
lagens ikraftträdande. 

74 §. Supplementär kapitalbas. I den före
slagna paragrafens 1 mom. föreslås en detal
jerad bestämmelse om de poster som skall 
räknas till den supplementära kapitalbasen, 
eftersom innehållet i den supplementära ka
pitalbasen för närvarande bestäms med stöd 
av de föreskrifter som finansinspektionen 
meddelar. Den nuvarande lagstiftningens 

bestämmelse om att andelsbanksmedlemmars 
tilJskottsplikt skall räknas in i kapitalbasen 
föreslås bli upphävd, eftersom till
skottsplikten inte har karaktär av eget kapi
tal. Direktivet om kapitalbasen i kreditinsti
tut (89/299/EEG) tillåter dessutom att sådana 
poster räknas till den supplementära kapital
basen endast om de enligt den nationella 
lagstiftningen anses som eget kapital. De 
former av tillskottsplikt som avses i lagen 
om andelslag utgör emellertid varken enligt 
79 a § lagen om andelslag eller enligt någon 
annan lag en banks bundna eller fria egna 
kapital. Sådana poster har inte heller före
kommit i praktiken. 

Den föreslagna paragrafens 2 mom. gäller 
poster som räknas till den s.k. högre supple
mentära kapitalbasen och som i enlighet 
med 4 mom. får räknas till kapitalbasen 
högst till beloppet av den primära kapitalbas 
som avses i 73 §. Till den högre supplemen
tära kapitalbasen får utöver den i balansräk
ningen upptagna uppskrivningsfonden räknas 
sådana för obestämd tid emitterade skuldför
bindelser som uppfyller de i momentet an
givna förutsättningarna, eller s.k. perpetual
lån. Sådana skuldförbindelser får räknas till 
den supplementära kapitalbasen för det för
sta endast i det fall att återbetalning av deras 
kapital enligt artikel 3.2 a) i kapitalbasdi
rektivet är tillåten om finansinspektionen på 
ansökan av emittenten ger sitt förhandsgod
kännande. Förbindelserna får emellertid åter
inlösas också utan finansinspektionens till
stånd till den del de inte längre på grund av 
de i paragrafens 4 mom. angivna begräns
ningarna kan räknas till kapitalbasen. Dess
utom skall räntebetalningsskyldigheten enligt 
artikel 3.2 b) vara såtillvida villkorlig att 
kreditinstitutet enligt avtalsvillkoren kan 
lämna den för räkenskapsperioden eller nå
gon annan avtalad ränteperiod upplupna rän
tan obetald av någon i avtalsvillkoren angi
ven orsak som sammanhänger med kreditin
stitutets ekonomiska ställning. Det kan t.ex. 
vara fråga om att kreditinstitutet inte den 
dag räntan förfaller till betalning har utdel
ningsbara vinstmedel eller att kreditinsti
tutets soliditet underskrider den föreskrivna 
gränsen. I finansinspektionens föreskrifter 
anges närmare de situationer där räntebetal
ningen åtminstone måste kunna uppskjutas. 
Sådana närmare föreskrifter borde kunna 
meddelas eftersom direktivets ordalydelse 
lämnar rum för tolkning och eftersom någon 
internationell praxis inte har utformats. Rän-
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tebetalningsskyldigheten kan med avvikelse 
från vad som är fallet med sådana förbindel
ser som räknas till den primära kapitalbasen 
vara på så sätt kumulativ att också räntor 
från tidigare räkenskapsperioder skall betalas 
till den del som uppskovsförutsättningarna 
inte längre uppfylls. 

I fråga om förbindelser som hänförs till 
den högre supplementära kapitalbasen förut
sätts enligt artikel 3.2 d) i det ovan nämnda 
direktivet dessutom att de skall kunna tas i 
anspråk till täckning av förluster medan kre
ditinstitutet fortsätter med sin verksamhet. I 
enlighet med internationell praxis kan detta 
krav upp fy Ilas antingen så att förbindelser
nas nominella belopp sänks i motsvarighet 
till förlusterna eller så att förbindelserna 
jämställs med eget kapital vid bedömningen 
av skyldigheten att försätta kreditinstitutet i 
likvidation till följd av att en i lagen angiven 
del av det egna kapitalet har gått förlorad. 
Finansinspektionen meddelar närmare före
skrifter om det sätt på vilket förbindelser 
som hänförs till den högre supplementära 
kapitalbasen skall tas i anspråk tiJI täckning 
av kreditinstitutets förluster. Sådana före
skrifter behövs eftersom direktivets ordaly
delse lämnar rum för tolkning och eftersom 
någon internationell praxis inte har utfor
mats. 

Enligt det ovan nämnda direktivet förut
sätts dessutom att säkerhet inte har ställts för 
betalningen av ränta eller kapital på de pos
ter som hänförs till den högre supplementära 
kapitalbasen. Garantiförbindelser eller andra 
säkerheter för betalningen av kapital och 
ränta kan dock ställas av ett företag som inte 
är ett kreditinstitut eller som inte hör till 
samma koncern eller konsolideringsgrupp 
som ett sådant, under förutsättning att den 
som ställer garantin eller säkerheten inte på 
grund av sin regressrätt får bättre rätt än den 
som innehar förbindelsen. De räntor och det 
kapital som hänför sig till en förbindelse 
inom den högre supplementära kapitalbasen 
förutsätts dessutom vara efterställda kreditin
stitutets övriga skulder. Dessutom skall för
bindelsernas kapital i sin helhet vara inbetalt 
till kreditinstitutet. Enligt den tolkning som 
omfattas av Europeiska kommissionen får 
emellertid hela bokföringsvärdet av en 
skuldförbindelse som har emitterats till ett 
lägre belopp än det nominella räknas till 
kapitalbasen, vid tillämpningen av de bok
föringsbestämmelser som nämns i samband 
med 36 § 2 mom. 

Den föreslagna paragrafens 2 mom. inne
bär ingen egentlig ändring av nuvarande 
praxis som baserar sig på finansinspektio
nens föreskrifter. 

Den föreslagna paragrafens 3 mom. gäller 
i överensstämmelse med 2 mom. villkoren 
för förbindelser som hänförs till den s.k. 
lägre supplementära kapitalbasen. Förbindel
ser av detta slag skall i enlighet med 2 
mom. inte vara förenade med säkerheter och 
de skall också vara efterställda andra förbin
delser. Dessutom skall deras löptid vara 
minst fem år. De får emellertid återinlösas 
tidigare med finansinspektionens tillstånd 
eller om de till följd av de begränsningar 
som anges i 4 mom. inte längre kan räknas 
till kapital basen. A v dessa förbindelser får 
emellertid enligt kapitalbasdirektivets artikel 
4.3 under de sista fem åren beaktas endast 
ett gradvis med högst en femtedel årligen 
minskat belopp. Finansinspektionen medde
lar närmare föreskrifter om tillämpningen av 
denna bestämmelse. Föreskrifterna behövs 
eftersom direktivets ordalydelse lämnar rum 
för tolkning och eftersom någon internatio
nell praxis inte har utformats. 

I den föreslagna paragrafens 4 mom. före
skrivs i överensstämmelse med gällande 2 
mom. om den supplementära kapitalbasens 
och den lägre supplementära kapitalbasens 
maximibelopp i förhållande till den primära 
kapitalbase.r. 

74 a §. Ovrig kapitalbas. I denna paragraf 
föreslås mera detaljerade bestämmelser än 
de nuvarande om de s.k. Tier 3 -poster som 
skall täcka de i handelslagret ingående ris
kerna och det med valutakursrisken sam
manhängade kapitalkravet Poster av detta 
slag är handelslagrets nettointäkter och minst 
tvååriga de benturer samt med sådana jämför
liga förbindelser som uppfyller de ovan i 73 
§ 3 mom. angivna förutsättningarna och vil
kas återbetalning kreditinstitutet har rätt att 
uppskjuta ifall kreditinstitutets kapitalbas till 
följd av återbetalningen skulle sjunka under 
det i detta kapitel bestämda beloppet. I den 
sist nämnda posten ingår enligt förslaget 
också sådana i den högre supplementära ka
pitalbasen ingående poster som till följd av 
den i 73 § 4 mom. angivna begränsningen 
av den supplementära kapitalbasens maximi
belopp inte skall räknas till den supplemen
tära kapitalbasen. Med handelslagrets net
tointäkter avses den under räkenskapsperio
den uppkomna ränte- och dividendavkast
ningen på de i handelslagret ingående pos-
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tema och de till handelslagret hörande pos
ternas försäljningsbidrag samt den under 
räkenskapsperioden uppkomna icke-realise
rade värdestegringen, minskad med de under 
räkenskapsperioden inträffade värdesänk
ningarna på dessa poster. De fi
nansieringskostnader som har föranletts av 
anskaffningen av de i handelslagret ingående 
posterna inkluderas inte. Handelslagrets net
tointäkter skall emellertid räknas till de i 
denna paragraf angivna posterna endast till 
den del som de tas upp i en delårsresul
taträkning som har uppgjorts enligt finansin
spektionens föreskrifter och som inte har 
undergått revision. Intäkter som har tagits 
upp i det fastställda bokslutet och i den revi
derade delårsresultaträkningen skall i enlig
het med 73 § räknas till den primära kapital
basen. Den föreslagna paragrafen innebär 
ingen egentlig ändring i förhållande till den 
nuvarande definitionen av de nämnda pos
terna som baserar sig på finansinspektionens 
föreskrifter. Närmare föreskrifter skall, lik
som om andra poster som räknas till kapital
basen, i enlighet med nuvarande praxis och 
förslaget till 81 a § meddelas av finansin
spektionen. 

75 §. A vdragsposter. Föreslagna 2 mom. 
skall i syfte att hindra dubbelt utnyttjande av 
kapitalbasen kompletteras så att lånefor
dringar på depositionsbankers säkerhetsfon
der direkt jämställs med investeringar i and
ra kreditinstitut, eftersom säkerhetsfondens 
tillgångar i praktiken kommer att utgöra kre
ditinstitutets kapitalbas. 

Andelsbankernas säkerhetsfond skall sam
manställas med sammanslutningen av an
delsbanker när dennas soliditet beräknas, 
ifall sammanslutningens medlemskreditinsti
tut har bestämmande inflytande i säkerhets
fonden. Eftersom sammanslutningens solidi
tet beräknas enligt de principer som gäller 
för konsoliderad soliditet, får ett med sam
manslutningen sammanställt kreditinstituts 
lånefordringar som hänför sig till andelsban
kernas säkerhetsfond lämnas utan avseende 
på samma sätt som kreditinstitutets investe
ringar i andra kreditinstitut eller finansiella 
institut som hör till dess konsoliderings
grupp. Sådana poster måste elimineras vid 
beräkningen av sammanslutningens soliditet. 
Såsom lånefordringar beaktas också med 
sämre företrädesrätt än vanliga skulder gjor
da investeringar i en säkerhetsfonds främ
mande eller blandade kapital. 

Europeiska kommissionen omfattar en 

tolkning enligt vilken något avdrag inte be
höver göras för sådana i lagrummet angivna 
ägarandelar i fråga om vilka det enligt prin
ciperna för indirekt ägande i sista hand gäl
ler andra än finansiella instituts innehav och 
vilka kan lämnas obeaktade utan att äventyra 
syftet med bestämmelsen, dvs. att hindra 
dubbelt utnyttjande av kapitalbasen. Av den
na anledning kan finansinspektionen med 
stöd av föreslagna 4 mom. ge tillstånd till 
att avdrag får lämnas ogjort för sådana fi
nansiellt instituts vidkommande, vilka har 
som huvudsakligt syfte att äga aktier i nä
ringssammanslutningar. Tillstånd får inte 
beviljas finansiella institut som hör till sam
ma konsolideringsgrupp som ett kreditinsti
tut eller en värdepappersföretag. Företag för 
vilka avdrag inte gjorts skall emellertid be
aktas vid tillämpningen av 21 §. 

Till paragrafen föreslås bli fogat ett nytt 5 
mom. enligt vilket hänvisningarna till en 
konsolideringsgrupp skall täcka också en 
sammanslutning av andelsbanker, eftersom 
denna vid beräkningen av soliditeten be
handlas som en konsolideringsgrupp. Denna 
paragraf gäller endast beaktande av sam
manslutningens interna poster i enskilda 
medlemskreditinstitut eftersom det i andels
bankslagen ingår bestämmelser om konsoli
dering av kundrisker på sammanslutnings
nivån. 

76 §. Riskgruppering av tillgångarna. Till 
l mom. I gruppen föreslås bli fogad en hän
visning till Kommunernas garanticentral, 
eftersom kommunerna enligt 19 § i lagen 
om denna ( 487 /1996) svarar för garanticen
tralens förbindelser och det därför inte är 
motiverat att tillämpa ett högre kapitalkrav 
på den än på kommunerna. På motsvarande 
sätt föreslås till I gruppen bli fogad en hän
visning till kommunala pensionsanstalten, på 
vilken används benämningen Kommunernas 
Pensionsförsäkring. Kommunernas Pensions
försäkring jämställs i fråga om motpartsris
ken med kommunerna, eftersom utgifterna 
enligt 5 § lagen om pension för kommunala 
arbetstagare (202/ 1964) skall fördelas mellan 
de kommuner som är medlemmar i Kommu
nernas Pensionsförsäkring. 

Till II gruppen föreslås bli fogad en ny 7 
punkt enligt vilken inhemska värdepappers
företag och med dessa jämförliga utländska 
värdepappersföretag vid soliditetsberäkning
en får behandlas som kreditinstitut. Detta 
tillägg, som baserar sig på direktivet om 
kapitalkrav för värdepappersföretag och kre-
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ditinstitut (93/6/EEG), är också annars moti
verat eftersom kreditinstitut och värdepap
persföretag efter att lagen om värdepappers
företag trätt i kraft övervakas enligt samma 
grunder. Med inhemska värdepappersföretag 
jämställda utländska värdepappersföretag är 
sådana företag som är etablerade i en EES
stat och som enligt direktivet står under 
hemlandstillsyn. Om företag som är hemma
hörande i stater utanför EES och erbjuder 
investeringstjänster av det slag som avses i 
lagen om värdepappersföretag, skall de stå 
under offentlig tillsyn och på dem tillämpas 
minst ett mot nämnda direktiv svarande mi
nimikapitalkrav .. samt andra mot direktivet 
svarande krav. Aven sådana utländska vär
depappersföretag kan jämställas med inhem
ska värdepappersföretag. 

Till II gruppen föreslås bli fogad en ny 8 
punkt som också den är baserad på det ovan 
nämnda direktivet. Enligt denna punkt får 
till II gruppen räknas fordringar hos fond
börser som avses i värdepappersmarknadsla
gen, hos optionsföretag som avses i lagen 
om handel med standardiserade optioner och 
terminer och hos den värdepapperscentral 
som avses i lagen om värdeandelssystemet 
och likaså fordringar som sådana samman
slutningar garanterat samt fordringar för vil
ka säkerheten utgörs av värdepapper som 
har emitterats av sådana sammanslutningar. 
Till denna grupp får hänföras också motsva
rande utländska sammanslutningar, ifall des
sa i sitt hemland står under offentlig tillsyn 
och tillsynen motsvarar vad som i den ovan 
nämnda lagen föreskrivs om inhemska sam
manslutningar. 

Paragrafens gällande 2 mom. föreslås bli 
upphävt eftersom det däri ingående bemyn
digandet för finansinspektionen att meddela 
föreskrifter har överförts till föreslagna 81 a 
§. 

77 §. Förbindelser utanför balansräkning
en. Denna paragraf föreslås bli så ändrad att 
den obegränsade normgivningsbehörighet 
som finansinspektionen för närvarande har 
preciseras på det sättet att meddelandet av 
närmare föreskrifter inskränks till tillämp
ning av direktivet om kapitaltäckningsgrad 
för kreditinstitut (89/647/EEG). Detta inne
bär att finansinspektionens normgivningsbe
hörighet inte längre skall vara så generell att 
den strider mot de allmänna principerna om 
delegering av lagstiftningsmakt. 

78 §. Kapitalkrav för täckning av kreditris
ker. Paragrafens ordalydelse föreslås bli pre-

ciserad i överensstämmelse med den precise
ring som föreslås i 72 §. Dessutom föreslås 
det i paragrafen ingående begreppet "förbin
delser utanför balansräkningen" bli så preci
serat att här hänvisas också till derivatkon
trakt, eftersom soliditetskravet, också i såda
na situationer där anskaffningsutgiften för en 
derivatkontrakt upptas bland balansräkning
ens tillgångar, inte skall beräknas på bok
föringsvärdet utan i stället på det värde som 
bestäms enligt 77 §. 

78 a §. Kapitalkrav för täckning av posi
tions-, avvecklings-, motparts- och valuta
kursrisker. För att göra lagstiftningen tydli
gare föreslås en sammanslagning av gällande 
78 a och 78 b §. På grund av de komplice
rade och detaljerade beräkningsprinciperna 
är det inte möjligt att på lagnivå reglera de i 
lagrummet avsedda riskerna på det sätt som 
avses i direktivet om kapitalkrav för värde
pappersföretag och kreditinstitut (93/6/EEG). 
Därför kommer föreskrifter om beräkningen 
av de kapitalkrav som är förenade med de i 
lagrummet angivna riskerna fortsättningsvis 
att meddelas i författningar på lägre än lag
nivå. Finansinspektionen är den myndighet 
som är bäst lämpad att meddela sådana före
skrifter och bestämmelser om saken, såsom 
föreslås i 81 a §. För att finansinspektionens 
normgivningsbehörighet inte skall strida mot 
de allmänna principerna för delegering av 
lagstiftningsmakt föreslås till paragrafen bli 
fogat ett nytt 3 mom. enligt vilket finansin
spektionens normgivningsbehörighet in
skränks till tillämpning av det nämnda di
rektivet. Detta innebär att finansinspektionen 
inte kommer att ha någon ekonomiskt bety
dande normgivningsbehörighet 

78 b §. Kapitalkrav för täckning av valuta
kursrisker och övriga risker. Paragrafen före
slås bli upphävd på de grunder som nämns i 
samband med 78 a §. 

78 c §. Undantag som orsakas av han
delslagret. Det i paragrafens 3 mom. före
skrivna tillämpningsområdet för undantags
tillstånd föreslås till följd av sammanslag
ningen av 78 a och 78 b § bli begränsat till 
78 a § l mom. Lagrummets sakinnehåll för
ändras inte. 

79 a §. Konsoliderad kapitalbas. Paragra
fen föreslås bli förtydligad genom närmare 
bestämmelser om de poster som skall inklu
qeras i konsolideringsgruppens kapitalbas. 
Andringarna kommer inte i sak att påverka 
gällande praxis som är baserad på finansin
spektionens föreskrifter. Eftersom det hör till 
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undantagen att ett kreditinstituts konsolide
ringsgrupp omfattar andra företag än kon
cernföretag, föreslås i l mom. en bestäm
melse om att till den konsoliderade kapital
basen skall räknas de i koncernbalansen 
upptagna poster som avses i 73, 7 4 och 7 4 a 
§, minskade med de i koncernbalansen upp
tagna poster som avses i 75 §. Det nämns 
uttryckligen att den koncernreserv som upp
kommer vid sammanställningen av koncern
företagen skall räknas till den konsoliderade 
kapitalbasen medan på motsvarande sätt det 
i koncernbalansen angivna koncernaffärsvär
det skall dras av från den konsoliderade ka
pitalbasen. Företag som sammanställs enligt 
kapitalandelsmetoden, dvs. det vid samman
ställningen av intresseföretag och närings
sammanslutningar uppkommande affärsvär
det och koncernreserven skall ingå i den 
koncernreserv och det koncernaffärsvärde 
som framgår av koncernbokslutet, vilket in
nebär att de beaktas direkt med stöd av l 
mom. I l mom. konstateras dessutom gäl
lande, på finansinspektionens föreskrifter 
och kapitalbasdirektivet baserade praxis, en
ligt vilken minoritetens andel av koncernens 
kapitalbas räknas till den primära kapitalba
sen. 

Vinst och förlust som hänför sig till intres
seföretag och till sådana kreditinstituts eller 
en holdingSammanslutnings dotterföretag, 
som inte är kreditinstitut eller finansiella 
institut och inte heller tjänsteföretag skall i 
enlighet med lagförslagets 39 § sammanstäl
las m.~d iakttagande av kapitalandelsmeto
den. A ven om dessa företag inte i enlighet 
med 5 § inkluderas i konsolideringsgruppen 
har de en viktig betydelse för kreditinsti
tutets konsoliderade ekonomiska ställning 
och det är således nödvändigt att beakta de
ras inverkan på koncernens fria egna kapital 
i samband med den konsoliderade kapital
basen. Enligt nuvarande praxis ingår en an
del av sådana företags vinster och förluster i 
den konsoliderade kapitalbasen direkt med 
stöd av föreslagna l mom. och det är därför 
inte nödvändigt att föreskriva särskilt om 
dessa poster. Förfarandet skulle leda till att 
det mellan koncernens i bokföringen upptag
na egna kapital och konsolideringsgruppens 
primära kapitalbas inte uppkommer sådana 
differenser att kreditinstitutet med tanke på 
bokföringen och övervakningen måste upp
rätta en särskild koncernbalans, utom i såda
na exceptionella fall där till en konsolide
ringsgrupp hör sådana i 5 § 2 mom. avsedda 

företag vilka inte såsom dotterföretag skall 
sammanställas i koncernbokslutet. 

I 2 mom. föreskrivs om beräkning av den 
konsoliderade kapitalbasen i den i praktiken 
relativt sällsynta situationen att till ett kre
ditinstituts konsolideringsgrupp hör företag i 
vilka kreditinstitutet eller holdingSam
manslutningen har endast ett sådant bestäm
mande inflytande som avses i 5 § 2 mom. 
och som därför inte såsom dotterföretag har 
inkluderats i koncernbokslutet I en sådan 
situation skall särskilt upprättas en konsoli
derad balansräkning som inkluderar kreditin
stitutet eller holdingsammanslutningen, dess 
i bokföringslagen avsedda dotterföretag samt 
de övriga till konsolideringsgruppen hörande 
dotterföretag som avses i 5 § 2 mom., med 
iakttagande av vad som i bokföringslagen 
och 39 § föreskrivs om upprättande av kon
cernbokslut. Intresseföretag och andra dot
terföretag än kreditinstitut, finansiella institut 
och tjänsteföretag skall således sammanstäl
las också i den konsoliderade balansräkning
en genom kapitalandelsmetoden. 

79 a §. Den konsoliderade kapitalbasens 
m in im ibelopp. I den föreslagna paragrafen 
ingår mot gällande 79 § 2 och 3 mom. sva
rande bestämmelser om beräkning av den 
konsoliderade kapitalbasens minimibelopp. 
Ett kreditinstitut skall enligt l mom. uppfyl
la det i 78 § angivna, med marknadsriskerna 
förenade kapitalkravet dels beräknat för kre
ditinstitutet och dels för hela konsoliderings
gruppen. Det konsoliderade soliditetstalet 
skall enligt denna paragraf beräknas som 
förhållandet mellan de konsoliderade till
gångarna och förbindelserna utanför balans
räkningen enligt 76 och 77 § samt den i en
lighet med 79 § beräknade konsoliderade 
kapitalbasen. På motsvarande sätt skall det i 
78 a § angivna konsoliderade kapitalkravet 
räknas på de enligt denna paragraf beräkna
de konsoliderade riskerna. 

I paragrafens 2 mom. föreskrivs att de i 
76 § avsedda balansräkningsposterna och 
likaså de balansräkningsposter på vilka den i 
78 a § l mom. 4 och 5 punkterna angivna 
avvecklings- och motpartsrisken beräknas 
skall beräknas konsoliderat så att som kon
soliderade balansräkningsposter beaktas de i 
koncernbalansen upptagna balansräknings
posterna. På motsvarande sätt skall förbin
delser utanför balansräkningen räknas som 
det sammanlagda beloppet av koncernföre
tagens förbindelser, vari koncernens interna 
förbindelser har eliminerats. 
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I överensstämmelse med vad som anförs 
ovan i samband med 79 § 2 mom. skall så
dana till en konsolideringsgrupp hörande 
företags balansräkningsposter som inte in
kluderas i den bokföringsmässiga koncernen, 
i enlighet med 3 mom. sammanställas utgå
ende från principerna för upprättande av 
koncernbokslut. 

Eftersom det inte är ändamålsenligt att 
tillämpa sedvanliga konsolideringsprinciper 
vid beräkningen av de risker som avses i 78 
a § l mom. 1-3 punkterna och 2 mom., 
föreslås i 4 mom. en mot gällande lag sva
rande bestämmelse om att risker av detta 
slag i fråga om företag som hör till konsoli
deringsgruppen skall sammanräknas med 
beaktande av finansinspektionens närmare 
föreskrifter om saken. 

I paragrafens 5 mom. bestäms i överens
stämmelse med gällande praxis att kraven på 
den konsoliderade kapitalbasens minimibe
lopp inte särskilt behöver uppfyllas i fråga 
om en underkonsolideringsgrupp. 

Paragrafens 6 mom. gäller undantag i frå
ga om sådana samföretag som avses i bok
föringslagen. Samföretag skall enligt bok
föringslagen sammanställas i koncernbokslu
tet enligt den s.k. partiella konsoliderings
metoden, vilket innebär att de enligt före
slagna 79 § och 2 mom. skall beaktas direkt 
vid beräkningen av den konsoliderade kapi
talbasen och minimikravet i fråga om den 
konsoliderade kapitalbasen. För att strängare 
regler inte skall tillämpas på små samföretag 
än på små dotterföretag, f"öreslås i 6 mom. 
en bestämmelse om att samföretag får läm
nas obeaktade i enlighet med de principer 
som enligt 5 § 4 mom. får tillämpas på dot
terföretag. 

De i gällande 3 mom. ingående principer
na föreslås bli överförda till föreslagna 
81 a§. 

80 §. skyldighet att öka kapitalbasen och 
den konsoliderade kapitalbasen. I paragrafen 
föreslås en terminologisk justering, av de 
orsaker som anförs ovan i samband med 
5 §. 

81 §. soliditetsrelaterade inskränkningar i 
användningen av vinstmedel. I paragrafen 
föreslås en terminologisk justering, av de 
orsaker som anförs ovan i samband med 
5 §. Dessutom föreslås förbudet mot vinstut
delning för konsekvensens skull bli utsträckt 
till att gälla också de företag som hör till 
samma konsolideringsgrupp. Vidare föreslås 
att bestämmelsen utsträcks till att utöver vin-

370373 

stutdelning gälla också användning av utdel
ningsbara medel för förvärv av aktier, efter
som ett aktiebolag enligt 6 kap. 9 § och 7 
kap. lagen om aktiebolag kan använda utdel
ningsbara medel till anskaffning av egna 
aktier. 

Enligt gällande 18 § affärsbankslagen skall 
på en affärsbank inte tillämpas den rätt till 
minimiutdelning som aktieägarna har enligt 
lagen om aktiebolag. Bestämmelsen upphävs 
i enlighet med vad som föreslås nedan. På 
samtliga kreditinstitut skall således i syfte att 
trygga minoritetsaktieägarnas rätt till divi
dend tillämpas 12 kap. 4 § 2 och 3 mom. 
lagen om aktiebolag. Dessa lagrum skall 
enligt förslaget tillämpas också på kreditin
stitut och dess vinstutdelning, om inte annat 
följer av en sådan särskild vinstutdelnings
begränsning som avses i l mom. I 2 mom. 
föreslås emellertid en särskild bestämmelse 
om att på ett kreditinstituts konsoliderings
grupps dotterföretag i aktiebolagsform skall 
tillämpas nämnda, i lagen om aktiebolag 
angivna rätt till minimiutdelning också i det 
fall att det konsoliderade soliditetstalet un
derskrider den i lagen angivna gränsen. Ett 
kreditinstituts respektive dess dotterföretags 
aktieägare behandlas olika på grund av att 
kreditinstitutets delägare alltid när de inve
sterar kapital i kreditinstitutet kan vara med
vetna om denna särskilda begränsning av 
rätten till utdelning, som är avsedd att tryg
ga kreditinstitutets soliditet. Däremot kan ett 
finansiellt instituts aktieägare först i ett se
nare skede, när det finansiella institutet ham
nar under ett kreditinstituts bestämmande 
inflytande, komma att beröras av den nämn
da begränsningen, varvid dessa minoritetsak
tieägares ekonomiska ställning försvagas av 
orsaker som är helt oberoende av dem 
själva. 

81 a §. N ärm are föreskrifter. I paragrafens 
l mom. ingår en allmän bestämmelse om fi
nansinspektionens rätt att meddela närmare 
föreskrifter om kapitalbasen och beräkning 
av minsta kapitalkrav samt om den konsoli
derade kapitalbasen och om beräkning av 
minsta konsoliderade kapitalkrav. 

Eftersom paragrafen är ägnad att begränsa 
finansinspektionens normgivningsbehörighet 
uttryckligen med avseende på tillämpningen 
av de i paragrafen angivna direktiven och 
eftersom den på detta sätt begränsade norm
givningsbehörigheten inte inbegriper pröv
ningsrätt som på ett betydande sätt kan på
verka kreditinstitutens ekonomiska ställning, 
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står bestämmelsen inte i konflikt med de 
allmänna principerna om delegering av lag
stiftningsmakt. Bestämmelsen innebär inte 
någon egentlig ändring av gällande praxis. 

12 kap. Särskilda stadganden 

94 §. Tystnadsplikt. Paragrafen föreslås bli 
på så sätt kompletterad och konsekvent ut
formad att den till alla delar skall kunna 
tillämpas på samtliga företag som hör till en 
konsolideringsgrupp. Det är nödvändigt att 
på enahanda grunder utsträcka tystnads
plikten till hela konso1ideringsgruppen, ef
tersom t.ex. ett kreditavtal med en kund obe
roende av koncernstrukturen kan ingås lika 
väl av kreditinstitutet självt som av ett fi
nansiellt institut som är dess dotterföretag. 
Härvid behöver informationen inte heller 
särskilt begränsas inom konsolideringsgrup
pen utan t.ex. de till finansieringsverksam
heten anslutna kundregistren kan administre
ras centralt, på koncernnivån. 

94 b §. Utlämnande av upplysningar för 
forskningsändamål. Enligt den föreslagna 
nya paragrafen får ett kreditinstitut och ett 
till samma konsolideringsgrupp som detta 
hörande företag lämna ut handlingar som 
innehåller upplysningar av det slag som av
ses i 94 § för vetenskaplig forskning när 
minst 60 år har förflutit från handlingarnas 
tillkomst. Innan en sådan handling överläm
nas till en person som bedriver vetenskaplig 
forskning skall denne skriftligen förbinda sig 
att inte utnyttja handlingen för att skada el
ler förringa vederbörande eller hans närstå
ende eller för att kränka de övriga intressen 
som sekretessen skall skydda. Paragrafens 
ordalydelse överensstämmer med motsvaran
de bestämmelse i en under beredning varan
de lag om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet. Den som ger förbindelsen förut
sätts vara en fysisk person, eftersom brott 
mot förbindelsen bestraffas som brott mot 
tystnadsplikt. 

Förslaget innebär inte i sig att tystnads
plikten enligt 94 § upphör efter den nämnda 
tiden utan endast att nyttjanderätten till en 
viss handling överlåts för ett på förhand be
stämt forskningsändamåL 

97 b §. Vinstutdelning och annan använd
ning av tillgångarna. I syfte att säkerställa 
en jämlik behandling av alla kreditinstitut i 
aktiebolagsform föreslås gällande 18 § af
färsbankslagen bli upphävd och motsvarande 

principer bli tillämpade på samtliga kreditin
stitut i aktiebolagsform samt på finansiella 
institut som hör till samma konsoliderings
grupper som dessa, likväl så att de i lagen 
om aktiebolag ingående bestämmelserna om 
minoritetsaktieägares rätt till minimiutdel
ning skall tillämpas också på kreditinstitut i 
aktiebolagsform och på aktiebolag som hör 
till samma konsolideringsgrupp som dessa, 
enligt vad som framgår ovan i samband med 
81 §. 

97 c §. skadeståndsskyldighet. I affärs
bankslagen, andelsbankslagen och sparbank
slagen ingår bestämmelser om de till förvalt
ningsorganen hörande medlemmarnas ska
deståndsskyldighet när dessa bryter mot de 
tillämpliga associationslagarna samt mot 
andra lagar som reglerar dessa bankformers 
verksamhet, exempelvis mot kreditinstituts
lagen. Det associationsrättsliga skadestånd
sansvar som åvilar medlemmarna i förvalt
ningsorganen för andra kreditinstitut i aktie
bolagsform än affärsbanker är däremot be
gränsat till brott mot lagen om aktiebolag. I 
lagen om hypoteksföreningar ingår inte 
överhuvudtaget några bestämmelser om ska
deståndsansvar när det gäller förvaltnings
organens medlemmar. I syfte att förenhetliga 
det skadeståndsansvar som åvilar medlem
marna i kreditinstitutens förvaltningsorgan 
föreslås motsvarande bestämmelser i affärs
bankslagen, andelsbankslagen och sparbank
slagen bli upphävda, medan i denna paragraf 
intas motsvarande, för samtliga kreditinsti
tutsformer överensstämmande bestämmelser 
om saken. Till följd av ändringen utsträcks 
det associationsrättsliga skadeståndsansvar 
som ankommer på förvaltningsorganens 
medlemmar i kreditinstitut som har formen 
av aktiebolag så att det täcker också brott 
mot kreditinstitutslagen och med stöd av 
denna utfärdade bestämmelser och föreskrif
ter, t.ex. försummelse att iaktta bestämmel
serna om upprättande av bokslut. A andra 
sidan avgränsas det associationsrättsliga ska
deståndsansvar som ankommer på med
lemmarna i affärsbankers, andelsbankers och 
sparbankers förvaltningsorgan enligt paragra
fen uttryckligen till brott mot de nämnda 
författningarna, dvs. kreditinstitutslagen och 
med stöd därav utfärdade bestämmelser samt 
mot banklagarna, de allmänna associa
tionslagarna och mot kreditinstitutets bolag
sordning eller stadgar och utsträcks överhu
vudtaget inte till brott mot bestämmelser om 
bankverksamhet Ett på detta sätt ospecifice-
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rat skadeståndsansvar överensstämmer inte 
med det i den övriga associationslagstift
ningen reglerade skadeståndsansvar som gäl
ler förvaltningsorgans medlemmar och är på 
grund av sin vaga utformning svårt att till
lämpa. 

De bestämmelser i affårsbankslagen, an
delsbankslagen och sparbankslagen som gäl
ler revisorers och av förvaltningsrådet utsed
da granskares eller inspektörers skadestånd
sansvar samt jämkning av ersättningsskyl
digheten och fördelning av denna mellan 
flera ersättningsskyldiga, föreslås bli upp
hävda och i denna paragraf ersatta med ge
mensamma bestämmelser för samtliga kre
ditinstitutsformer. Bestämmelsernas sakinne
håll ändras till denna del inte, med undantag 
av att det inte längre skall finnas någon sär
skild bestämmelse om revisorernas skades
tåndsskyldighet, eftersom motsvarande be
stämmelser ingår i revisionslagen. 

I paragrafens 5 mom. föreslås för tydlig
hetens skull att i affårsbankslagen, andels
bankslagen och sparbankslagen fortsättnings
vis skall ingå bestämmelser om väckande av 
skadeståndstalan för en affårsbanks, spar
banks eller andelsbanks räkning, eftersom 
det inte är ändamålsenligt att förenhetliga de 
nämnda lagarnas bestämmelser om associa
tionsrättslig beslutsfattande. 

13 kap. straffstadganden och vite 

l 00 c §. Kreditinstituts bokföringsförseel
se. I strafflagen, bokföringslagen och lagen 
om aktiebolag ingår allmänna straffbe
stämmelser om brott mot bestämmelserna 
om bokföring och bokslut. I den gällande 
andelsbankslagen och sparbankslagen finns 
straffbestämmelser som avviker från de nyss 
nämnda, senare tillkomna allmänna bestäm
melserna. På kreditinstitut i aktiebolagsform 
tillämpas endast de nämnda straffbestämmel
serna i strafflagen, bokföringslagen och la
gen om aktiebolag. Eftersom de i lagen om 
aktiebolag och bokföringslagen ingående 
straffbestämmelserna uteslutande gäller brott 
mot dessa lagars bestämmelser om bokföring 
och bokslut, är brott mot kreditinstitutsla
gens bokslutsbestämmelser när det gäller 
kreditinstitut i aktiebolagsform således enligt 
den gällande lagstiftningen inte överhuvud
taget straffbara. A v denna anledning föreslås 
i paragrafen, i överensstämmelse med den 
gällande bestämmelsen om bok
föringsförseelse i bokföringslagen och den 

gällande bestämmelsen om aktiebolagsför
seelse i lagen aktiebolag, bli intagen en be
stämmelse som på samma sätt som enligt 
bokföringslagen och lagen om aktiebolag 
kriminaliserar brott mot kreditinstitutslagens 
bestämmelser om slutredovisning över ett 
kreditinstituts bokslut, fusion, delning och 
likvidation. 

Också lagförslagets 40 § om offentliggör
ande av bokslutet och 41 § om delårsrapport 
föreslås i detta sammanhang bli förenade 
med straffbot Till denna del överensstäm
mer den föreslagna straffbestämmelsen med 
motsvarande bestämmelser i lagen om aktie
bolag och bokföringslagen. 

100 d §. Brott mot bestämmelserna om 
utdelning av kreditinstituts medel. I paragra
fen föreslås i överensstämmelse med vad 
som i 16 kap. 8 § 4, 5 och 6 punkterna la
gen om aktiebolag föreskrivs om aktiebo
lagsbrott bli intagen en straffbestämmelse 
enligt vilken den skall dömas för kreditinsti
tutsbrott som i strid med 24 a § beviljar lån, 
ställer säkerhet eller som pant tar emot egna 
eller moderföretagets aktier, andelar, kapital
lån eller debenturer eller som i strid med 38 
§ återbetalar kapitallån eller betalar ränta 
samt som delar ut medel i strid med denna 
lag, lagen om aktiebolag, lagen om an
delslag, andelsbankslagen eller sparbanksla
gen. Samtidigt upphävs de bestämmelser i 
affårsbankslagen, andelsbankslagen och 
sparbankslagen som gäller olaglig vinstut
delning och olagligt emottagande av egna 
aktier och andelar som pant. 

14 kap. Ikraftträdelse- och övergångsbe
stämmelser 

109-111 §. Paragrafernaföreslås bli upp
hävda. På värdepapper som emitterats före 
lagens ikraftträdande och under de två åren 
närmast efter ikraftträdandet skall emellertid 
fortsättningsvis tillämpas dessa paragrafer på 
det sätt som framgår av den nedan relaterade 
övergångsbestämmelsen. 

Övergångsbestämmelser 

l. Lagen föreslås träda i kraft samtidigt 
som den nya bokföringslagen, eftersom för
slaget i väsentliga avseenden sammanhänger 
med denna. 

2. Värdepapper som enligt föreslagna 36 § 
skall upptas i bokslutet till sitt sannolika 
värde får för den räkenskapsperiod under 
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vilken lagen träder i kraft och för de två 
följande perioderna upptas i bokslutet i en
lighet med nuvarande praxis, för att kredit
institutet skall kunna bereda sig bl.a. på de 
eventuella skatteverkningarna av förändring
en i värderingspraxis. 

3. På kapitalbevis som kreditinstituten före 
lagens ikraftträdande har emitterat med stöd 
av den gällande lagens 36 § skall den gäl
lande lagen tillämpas. Sådana kapitalbevis 
får således oavsett lagförslagets 38 § och de 
ändringar som föreslås i 73 § räknas till det 
bundna egna kapitalet och den primära kapi
talbasen till dess att de eventuellt blir återin
lösta. Också på kapitalbevis av detta slag 
skall emellertid från det att lagen träder i 
kraft tillämpas lagförslagets 73 § 3 mom. 
enligt vilket till kapitalbasen inte får räknas 
kapital-, dividend-, ränte eller andra gottgör
elseposter för vilkas betalning har ställts i 
momentet angiven säkerhet inom konsolide
ringsgruppen eller en därmed jämförbar 
grupp. 

4. Lagförslagets bestämmelser om revision 
är avsedda att träda i kraft så snart som möj
ligt efter lagens ikraftträdande. Be
stämmelserna om revisorernas behörighet 
skall således tillämpas räknat från det att 
revisorer första gången efter lagens ikraftträ
dande väljs i enlighet med lagen och bolag
sordningen eller stadgarna. I övrigt skall 
bestämmelserna om revision tillämpas räknat 
från det att en revisor som uppfyller de i 
denna lag angivna behörighetsvillkoren skall 
väljas. I praktiken skalllagen således tilläm
pas räknat från den första ordinarie bolags
stämma eller motsvarande möte som hålls 
efter ikraftträdandet. 

5. Enligt förslaget skall de upphävda 
l 09-111 § fortsättningsvis tillämpas på 
masskuldebrev som har emitterats före la
gens ikraftträdande eller und~r de två år som 
följer efter ikraftträdandet. Overgångsperio
den räknas från den dag då lagen träder i 
kraft. 

1.2. Affärsbankslagen 

2 kap. Bildande och aktiekapital 

7 §. Den i 2 mom. ingående begränsning
en som gäller ökning av aktiekapitalet före
slås bli upphävd, eftersom vad som i lagen 
om aktiebolag bestäms om apport och efter
apport, i synnerhet efter att dessa bestäm-

melser preciserats, räcker för att trygga en 
tillräcklig täckning av aktiekapitalet och nå
gon motsvarande begränsning inte gäller i 
fråga om övriga kreditinstitut som har for
men av aktiebolag. Lagförslaget innebär 
emellertid att den i 13 § kreditinstitutslagen 
ingående bestämmelsen att startkapitalet 
skall inbetalas i pengar och likaså de i an
delsbankslagen och sparbankslagen ingående 
bestämmelserna om inbetalning av place
ringsandelskapitalet och grundfonden förblir 
i kraft. 

3 kap. Förvaltning 

13 §. Den i paragrafen ingående begräns
ningen av rätten för en medlem i en affärs
banks förvaltningsråd eller direktion, verk
ställande direktören eller ett förrättningsstäl
les kontrollant att höra till en annan deposi
tionsbanks förvaltningsorgan föreslås bli 
upphävd, eftersom det i syfte att möjliggöra 
olika ägar- och samarbetsarrangemang vore 
ändamålsenligare att föreskriva om sådana 
begränsningar i affärsbankens bolagsordning, 
så som anförs ovan i samband med 14 § 
kreditinstitutslagen. 

16 §. Den i l mom. ingående röstningsbe
gränsningen föreslås bli upphävd. 

18 §. Denna paragraf föreslås bli upphävd 
eftersom motsvarande principer för samtliga 
kreditinstituts vidkommande föreslås bli in
tagna i 97 b § kreditinstitutslagen. Med av
vikelse från vad som för närvarande bestäms 
i affärsbankslagen föreslås emellertid att vad 
som i 12 kap. 4 § 2 och 3 mom. lagen om 
aktiebolag bestäms om rätt till minimiutdel
ning skall tillämpas på samtliga kreditinsti
tut, med de begränsningar som anges i 81 § 
kreditinstitutslagen. 

7 kap. skadeståndsskyldighet 

60-63 §. Dessa paragrafer föreslås bli 
upphävda och de i dem ingående bestäm
melserna bli överförda till kreditinstitutsla
gen, enligt vad som anförs ovan i samband 
med 97 c § kreditinstitutslagen. 

64 §. Paragrafens 2 mom. föreslås bli jus
terat med anledning av att 60-63 § upphävs. 
Lagrummets sakinnehåll föreslås inte bli 
ändrat. 

8 kap. straffstadganden 

65 §. Paragrafens 2 och 3 punkter föreslås 
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bli upphävda till följd av den l 00 d § som 
föreslås bli fogad till kreditinstitutslagen. 

9 kap. Särskilda stadganden 

66 §. Denna paragraf föreslås bli överförd 
till 24 a § kreditinstitutslagen, vilket innebär 
att den på enahanda sätt kommer att tilläm
pas på samtliga kreditinstitut, oberoende av 
dessas bolagsform. Dessutom föreslås att i 
lagrummet görs de ändringar som anges 
dess motivering. 

1.3. Sparbankslagen 

3 kap. Ökning av eget kapital samt 
grundkapital, grundfond och re
servfond 

20 §. Paragrafens 2 mom. föreslås bli jus
terat till följd av den nya 24 a § som intas i 
kreditinstitutslagen. 

Bestämmelsen i 3 mom. om rätten att ta 
emot egna grundfondsandelar som pant före
slås bli upphävd och överförd till 24 a § 
kreditinstitutslagen, varvid den på enahanda 
sätt kommer att tillämpas på samtliga kredit
institut, oberoende av dessas associations
form. Dessutom föreslås i lagrummet de 
ändringar som framgår av dess motivering. 

Paragrafens 4 mom. föreslås bli preciserat 
till följd av att 3 mom. upphävs. Momentets 
sakinnehåll föreslås inte bli ändrat. 

38 §. Enligt paragrafens gällande 3 mom. 
skall finansministeriets samtycke utverkas 
för nedsättning av grundkapitalet och grund
fonden i syfte att täcka förluster. Eftersom 
det enligt den övriga associationslagstift
ningen inte förutsätts något myndighetstill
stånd för kapitalnedsättning i syfte att täcka 
förluster och nedsättningen inte heller påver
kar bankens soliditet, föreslås 3 mom. bli 
upphävt. 

40 §. De i paragrafens 2 och 5 mom. in
gående bestämmelserna om sparbankers och 
koncerners vinstutdelning föreslås bli juste
rade i överensstämmelse med lagen om ak
tiebolag på så sätt att de i balansräkningen 
aktiverade utgifterna för bildande av banken, 
anskaffningsutgiften för de egna grundfond
sandelarna och det belopp av koncernföre
tagens frivilliga reserveringar som i kon
cernbalansen upptagits som fritt eget kapital 
skall bestämmas vara icke-utdelningsbara 
poster. För klarhetens skull tillfogas en hän-

v1smng om den begränsande inverkan på 
vinstutdelningen som är förenad med ränte
betalning på kapitallån. Om ränta eller an
nan gottgörelse som skall betalas på kapital
lån för en räkenskapsperiod beaktas som en 
kostnad i bokslutet, behöver räntan eller an
nan gottgörelse inte längre särskilt beaktas 
som en avdragspost när det gäller vinstutdel
ningen. 

4 kap. Förvaltning 

57 §. Den lagstadgade begränsningen av 
rätten för en sparbanks förvaltningsorgan att 
delta i en annan depositionsbanks förvalt
ning Iöreslås bli upphävd på de grunder som 
anges i samband 14 § kreditinstitutslagen 
och 13 § affårsbankslagen. 

9 kap. skadeståndsskyldighet 

127-130 §. Dessa paragrafer föreslås bli 
upphävda och de i dem ingående bestäm
melserna i delvis justerad form bli överförda 
till kreditinstitutslagen, på de grunder som 
anges i samband med 97 c § kreditinstituts
lagen. 

131, 133 och 134 §. Dessa lagrums para
grafhänvisningar föreslås bli upphävda till 
följd av att 127-130 § upphävs. 

l O kap. Strnffstadganden 

135 §. Paragrafens l mom. föreslås bli 
upphävt med anledning av att motsvarande 
bestämmelser i justerad form föreslås bli 
intagna i l 00 c § kreditinstitutslagen. 

136 §. Denna paragraf föreslås bli justerad 
i överensstämmelse med den l 00 d § som 
föreslås bli fogad till kreditinstitutslagen. 

1.4. Lagen om ombildning av sparbank till 
bank i aktiebolagsfonn 

4 §. Den i paragrafens 2 mom. ingående 
hänvisningen till lagen om depositionsban
kernas verksamhet föreslås bli upphävd till 
följd av att den sistnämnda lagen upphävs. 
Momentets sakinnehåll förblir oförändrat. 

Paragrafens 3 mom. om att finansminis
teriet skall fastställa bolagsordningen för 
bolag som avses i lagen föreslås bli upphävt, 
eftersom motsvarande bestämmelser om and
ra kreditinstitutsformer redan tidigare har 
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upphävts som obehövliga. 
6 §. Den i l mom. ingående hänvisningen 

föreslås med anledning av att 7 § affärs
bankslagen upphävs bli så ändrad att den 
gäller motsvarande bestämmelse i lagen om 
aktiebolag. Dessutom föreslås att sista me
ningen i l mom. upphävs. Enligt denna får 
stiftelsen inte utan finansministeriets tillstånd 
överlåta aktier i ett sparbanksaktiebolag. De 
till kreditinstitutslagen efter stiftandet av 
denna fogade bestämmelserna om ägarkon
troll skall säkerställa att aktier inte överlåts 
till olämpliga mottagare. stiftelsens stadgar 
och den allmänna tillsynen över den skall å 
andra sidan säkerställa att sparbanksaktiebo
lagets nettotillgångar i överensstämmelse 
med sparbankens ursprungliga syfte blir 
använda för främjande av sparsamheten. 
Den övervakning som förutsätts inom ramen 
för finansministeriets tillståndsförfarande 
ersätts således dels med finansministeriets 
ägarkontroll och dels, enligt vad som före
slås nedan, med patent- och registerstyrelsen 
allmänna tillsyn över stiftelserna. 

7 §. Paragrafens 2 mom. föreslås bli juste
rat till följd av att 8 § upphävs. 

8-1 O §. Dessa paragrafer föreslås bli upp
hävda, varefter patent- och registerstyrelsen i 
egenskap av allmän övervakningsmyndighet 
övervakar sparbanksstiftelserna liksom övri
ga stiftelser. Finansinspektionen skall emel
lertid fortsättningsvis övervaka att stiftelser
na i enlighet med kreditinstitutslagens be
stämmelser om allmän ägarkontroll uppfyller 
de krav som Jagen ställer på kreditinstitutsä
gare. 

11 §. Paragrafen föreslås till följd av att 
lagen om depositionsbankernas verksamhet 
upphävs bli så ändrat att det gäller motsva
rande bestämmelse i kreditinstitutslagen. 
Paragrafens sakinnehåll förblir oförändrat. 

1.5. Andelsbankslagen 

2 a kap. Sammanslutning av andelsbanker 

7 m §. Till paragrafen föreslås bli fogat ett 
nytt 4 mom. om centralinstitutets skyldighet 
upprätta och offentliggöra en sammanställd 
delårsrapport i tillämpliga delar med iaktta
gande av 2 mom. och 41 § kreditinstitutsla
gen. Centralinstitutets medlemskreditinstitut 
skall på begäran ge kopior av delårsrappor
ten, enligt vad som föreskrivs i 40 § kredit
institutslagen. Sammanslutningens delårsrap
port skall i tillämpliga delar upprättas i sam-

ma omfattning och enligt samma principer 
som bokslutet. 

3 kap. Placeringsandelskapital och re
servfond 

11 §. Enligt gällande 2 mom. skall finans
ministeriets tillstånd utverkas för en nedsätt
ning av placeringsandelskapitalet i syfte att 
täcka skulder. Eftersom det i den övriga as
sociationslagstiftningen inte finns några be
stämmelser som förutsätter myndighetstill
stånd för nedsättning av kapitalet och en 
sådan nedsättning inte påverkar bankens so
liditet, föreslås 2 mom. bli upphävt. 

12 §. Paragrafens 2 mom. föreslås bli jus
terat med anledning av den nya 24 a § som 
föreslås bli intagen i kreditinstitutslagen. 

Bestämmelsen i 3 mom. om emottagande 
av egna och moderföretagets placeringsande
lar som pant föreslås bli överförd till 24 a § 
kreditinstitutslagen, vilket innebär att den på 
enahanda sätt skall tillämpas på samtliga 
kreditinstitut, oberoende av deras associa
tionsform. Dessutom föreslås de ändringar 
som framgår av motiveringen till lagrummet. 

Paragrafens 4 mom. föreslås bli preciserat 
till följd av att 3 mom. upphävts. Momentets 
sakinnehåll föreslås inte bli ändrat. 

13 a §. Bestämmelserna om en andels
banks och dess koncerns vinstutdelning före
slås bli justerade i överensstämmelse med 
lagen om aktiebolag på så sätt att de i ba
lansräkningen aktiverade utgifterna för bil
dande av banken, anskaffningsutgiften för 
egna placeringsandelar och det belopp av 
koncernföretagens fri villiga reserveringar 
som i koncernbalansen upptagits som fritt 
eget kapital skall bestämmas vara icke-utdel
ningsbara poster. För klarhetens skull tillfo
gas en hänvisning om den begränsande in
verkan på vinstutdelningen som är förenad 
med räntebetalning på kapitallån. 

Ifall ränta eller annan gottgörelse som 
skall betalas på kapitallån för en räkenskap
speriod beaktas som en kostnad i bokslutet, 
behöver räntan eller gottgörelsen inte längre 
särskilt beaktas som en avdragspost när det 
gäller vinstutdelningen. 

19 §. Den lagstadgade begränsningen av 
rätten för en andelsbanks förvaltningsorgan 
att delta i en annan depositionsbanks förvalt
ning föreslås bli upphävd på de grunder som 
anges i samband med 14 § kreditinstitutsla
gen och 13 § affårsbankslagen. 
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6 a kap. Bildande av ett aktiebolag som 
fortsätter andelsbankens verl<sam
het samt ombildning av en andels
bank till ett aktiebolag 

41 f §. Paragrafens 4 mom. enligt vilket 
finansministeriet skall fastställa en i lagrum
met angiven banks bolagsordning föreslås 
bli upphävt, eftersom motsvarande bestäm
melser om andra kreditinstitutsformer redan 
har upphävts såsom obehövliga. 

9 kap. skadeståndsskyldighet 

85-88 §. Dessa paragrafer föreslås bli 
upphävda och de i dem ingående bestäm
melserna föreslås delvis justerade bli över
förda till kreditinstitutslagen, på de grunder 
som anges ovan i motiveringen till 97 c § 
kreditinstitutslagen. 

89-91 §. Dessa paragrafer föreslås bli 
justerade till följd av att 85-88 § upphävs. 

l o kap. straffstadganden 

92 §. Paragrafens l mom. föreslås bli upp
hävt med anledning av att motsvarande be
stämmelser i justerad utformning föreslås bli 
intagna i l 00 c § kreditinstitutslagen. 

93 §. Bestämmelserna i denna paragraf 
föreslås bli justerade och överförda till l 00 
d § kreditinstitutslagen. 

1.6. Lagen om hypoteksföreningar 

2 kap. Hypoteksförenings bildande 

7 §. Det föreslås att l mom. 12 punkten 
upphävs som obehövlig till följd av den 
ändring som föreslås i 14 § kreditinstitutsla
gen. 

4 kap. Hypoteksförenings rörelse 

21 §. Paragrafens 2 mom. föreslås bli upp
hävt som obehövligt eftersom motsvarande 
bestämmelse ingår i 20 § kreditinstitutsla
gen. 

överensstämmelse med finansinspektionens 
gällande föreskrifter en bestämmelse om att 
en utländsk filial till stöd för sin likviditet 
skall ha en kassareserv, enligt vad som före
skrivs i 67 § kreditinstitutslagen. 

1.8. Lagen om värdepappersföretag 

l kap. Allmänna stadganden 

l §. Tillämpningsområde. Till följd av de 
strukturella ändringar som föreslås i lagen 
fogas till paragrafen f"ör klarhetens skull ett 
nytt 5 mom. vari det konstateras att på vär
depappersföretag tillämpas också kreditinsti
tutslagen, enligt vad som närmare föreskrivs 
i lagen om värdepappersföretag. 

5 §. Definitioner. Till paragrafen föreslås i 
överensstämmelse med kreditinstitutslagen 
bli fogat ett nytt 5 mom. med en definition 
av begreppet tjänsteföretag, eftersom tjänste
företag enligt direktivet om kapitalkrav för 
värdepappersföretag och kreditinstitut 
(93/6/EEG) i likhet med kreditinstitut skall 
inkluderas i den gruppbaserade tillsynen 
över värdepappersföretag. 

6 §. Konsolideringsgrupp. Denna paragraf 
föreslås bli justerad på samma grunder som 
5 § kreditinstitutslagen, eftersom omfatt
ningen av den gruppbaserade tillsynen över 
kreditinstituten och värdepappersföretagen 
enligt direktiven bestäms enligt samma prin
ciper för vardera gruppen. 

3 kap. Värdepappersföretagets verl<sam
het 

20 a §. Finansiering av förvärv och emot
tagande som pant av egna aktier, andelar, 
kapitallån och debenturer. Till lagen föreslås 
bli fogad en mot föreslagna 24 a § kreditin
stitutslagen svarande paragraf, eftersom fi
nansiering av kundernas värdepappershandel 
kan utgöra en del av värdepappersföretagets 
sedvanliga affärsverksamhet och det därför 
är nödvändigt att avvika från de i lagen om 
aktiebolag angivna begränsningarna på sam
ma grunder som i fråga om kreditinstitut. 

1.7. Lagen om utländska kreditinstituts och 
finansiella instituts verl<samhet i 4 kap. Bokslut och revision 
Finland 

5 kap. Särskilda stadganden 

23 §. Likviditet. I paragrafen föreslås 

21-25 §. I 21 § föreslås en bestämmelse 
om att på värdepappersföretags bokslut skall 
tillämpas vad som i kreditinstitutslagen före
skrivs om kreditinstituts bokslut. Paragrafen 
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innebär i sak ingen ändring jämfört med den 
nuvarande situationen. I syfte att förtydliga 
lagstiftningen och säkerställa att i sak över
ensstämmande bestämmelser som är tilläm
pliga på företag som bedriver samma typ av 
rörelse inte skall tolkas på olika sätt, föreslås 
att lagens i sak med kreditinstitutslagen 
överensstämmande men på olika sätt ut
tryckta bestämmelser i 22-25 § skall upp
hävas och ersättas med en hänvisning till 
motsvarande bestämmelser i kreditinstitutsla
gen. 

För klarhetens skull föreslås i 21 § en 
särskild bestämmelse om att på offentliggör
ande av värdepappersföretags bokslut skall 
tillämpas uteslutande lagen om aktiebolag. 
På värdepappersföretag skall således inte 
tillämpas 40 § kreditinstitutslagen. 

26-28 §. De bestämmelser som gäller 
revision föreslås bli förenhetligade med mot
svarande bestämmelser i kreditinstitutslag
stiftningen genom hänvisningar till motsva
rande bestämmelser i kreditinstitutslagen och 
genom upphävande av likalydande bestäm
melser. 

5 kap. soliditet och riskkontroll 

29 §. Generalklausul om riskkontroll. I 2 
mom. föreslås en mot 68 § kreditinstitutsla
gen svarande ändring. 

30 §. Likviditet. Den av den gällande pa
ragrafen följande obegränsade normgiv
ningsbehörigheten för finansinspektionen 
föreslås bli upphävd, eftersom den nuvaran
de bestämmelsen står i konflikt med de all
männa principerna för delegering av lagstift
ningsmakt, I praktiken har föreskrifter av 
detta slag inte meddelats och om regleringen 
av värdepappersföretagens likviditet finns 
inte heller några internationella normer, som 
en sådan normgivning kunde stödas på. 

31-43 §. Gällande 31-43 § föreslås bli 
ersatta med hänvisningar till motsvarande 
bestämmelser i kreditinstitutslagen, för att 
förtydliga lagstiftningen och säkerställa att 
soliditeten för kreditinstitut och värdepap
persföretag räknas ut på samma sätt, med 
undantag av de bestämmelser i gällande 31 
§ 2 och 4 mom. samt 40 § som är tillämpli
ga endast på värdepappersföretag. Paragrafen 
innebär i sak inte någon ändring jämfört 
med den gällande lagstiftningen. Förslaget 
till 32 innebär en komplettering av 80 och 
81 § kreditinstitutslagen på så sätt att den av 

lagrummen följande skyldigheten att vidta 
åtgärder för att upp fy Ila kapitalkraven och 
iaktta förbudet mot utdelning av dividend 
gäller såväl situationer där kapitalbasen inte 
relativt sett motsvarar det i kreditinstitutsla
gen angivna kapitalkravet eller konsolidera
de kapitalkravet, som situationer där kapital
basen inte motsvarar det i 31 § föreskrivna 
ovillkorliga minimibeloppet. 

6 kap. Kontroll av stora exponeringar 

Bestämmelserna i gällande 6 kap. föreslås 
bli upphävda och ersatta med en till 31 § 
fogad hänvisning till motsvarande bestäm
melser i kreditinstitutslagen, i syfte att för
tydliga lagstiftningen och säkerställa att be
gränsningarna av kreditinstituts och värde
pappersföretags kundrisker beräknas på sam
ma sätt. Det är inte fråga om någon inne
hållsmässig ändring av den nuvarande lag
stiftningen. 

8 kap. straffstadganden 

56 a §. Värdepappersföretags bokförings
förseelse. Till lagen föreslås bli fogad en ny 
straffbestämmelse som överensstämmer med 
vad som anförs ovan i samband med l 00 c 
§ l punkten kreditinstitutslagen. Hänvisning
arna i 4 kap. innebär att paragrafen skall 
tillämpas då ett värdepappersföretags bokslut 
har upprättats utan iakttagande av vad som 
bestäms i 4 kap. kreditinstitutslagen samt i 
de med stöd därav utfärdade bestämmelserna 
och föreskrifterna. 

56 b §. Brott mot bestämmelserna om fi
nansiering av förvärv av värdepappersföre
tags egna aktier. Till lagen föreslås bli fogad 
en ny straffbestämmelse som överensstäm
mer med vad som anförs ovan i samband 
med 16 a § samt med 24 a § och l 00 d § 3 
punkten kreditinstitutslagen. 

1.9. Lagen om utländska 
värdepappersföretags rätt att 
tillhandahålla investeringstjänster i 
Finland 

4 kap. ÖVriga stadganden 

15 §. Likviditet. Paragrafen föreslås bli 
ändrad i överensstämmelse med 30 § lagen 
om värdepappersföretag. 
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1.10. Lagen om finansinspektionen 

l kap. Allmänna stadganden 

2 §. Tillsynsobjekt. Paragrafens 17 punkt 
föreslås bli upphävd till följd av de ändring
ar som ovan föreslås i lagen om ombildning 
av sparbank till bank i aktiebolagsform och 
som gäller överföring av sparbanksstiftelser
na till patent- och registerstyreisens allmän
na tillsyn över stiftelserna. 

Till paragrafen föreslås bli fogat ett om
nämnande om holdingsammanslutningar. 
Enligt 68 § kreditinstitutslagen och 29 § 
lagen om värdepappersföretag, som behand
las ovan i denna proposition, skall på ett 
företag som hör till samma konsoliderings
grupp som ett kreditinstitut eller värdepap
persföretag separat tillämpas de bestämmel
ser om riskkontrollsystem och intern över
vakning som avses i de nämnda lagrumme
na. Finansinspektionens föreskrifter är direkt 
förpliktande för varje till konsoliderings
gruppen hörande företag. Eftersom ansvaret 
för riskkontrollsystemen och den interna 
övervakningen inom koncernstrukturer där 
en holdingSammanslutning är ett kreditinsti
tuts eller ett värdepappersföretags moderför
etag, i praktiken för hela konsoliderings
gruppens vidkommande vilar på holdings
ammanslutningen, är det nödvändigt att ut
sträcka finansinspektionens övervakningsbe
fogenheter också till holdingSammanslut
ningen i samma utsträckning som till kredit
institutet och värdepappersföretaget 

3 §. Stadganden som skall tillämpas. Till 
paragrafens 2 mom. föreslås bli fogad en 
hänvisning till lagen om allmänna handling
ars offentlighet, eftersom det inte kan anför
as några särskilda grunder för att lämna den 
nämnda lagen otillämpad i detta samman
hang. Vad som i 18 § föreskrivs om de till 
finansinspektionens förvaltningsorgan höran
de medlemmarnas och tjänstemännens och 
övriga i 18 § nämnda personers tystnadsplikt 
skall fortsättningsvis tillämpas som special
bestämmelser, utan hinder av lagen om all
männa handlingars offentlighet. 

3 kap. Tillsynsbefogenheter 

Il §. Granskrivngsrätt och rätt att få upp-
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gifter. Finansinspektionens granskningsrätt 
och rätt att få uppgifter skall i 4 mom., en
ligt direktivet om gruppbaserad tillsyn över 
kreditinstitut (92/30/EEG), utsträckas till att 
omfatta samtliga företag som hör till en kon
solideringsgrupp. Samtidigt föreslås defini
tionen av granskningsrätten och rätten att få 
uppgifter bli preciserad när det gäller företag 
som hör till samma koncern som ett kredit
institut. Vidare föreslås paragrafen bli så 
preciserad att de på tillsynsobjektet tilläm
pliga bestämmelserna om granskningsrätten 
och rätten att få uppgifter i sin helhet gäller 
också sådana företag som avses i 4 mom. 
Granskningsrätten och rätten att få uppgifter 
begränsas också för dessa företags vid
kommande av det av 1-3 mom. följande 
kravet att inhämtandet av uppgifterna och 
granskningen av dem skall vara nödvändigt 
för övervakningen av tillsynsobjektet Be
dömningen av om granskningen och inhäm
taodet av uppgifterna är nödvändiga skall i 
fråga om hela paragrafen konsekvent utföras 
av tillsynsmyndigheten själv, eftersom ett 
ifrågasättande av myndighetens rätt i dessa 
avseenden kan leda till att syftet med tillsy
nen äventyras t.ex. i situationer där det finns 
anledning att misstänka missbruk eller där 
ett kreditinstituts soliditet är exponerad för 
stora risker som snabbt kan realiseras. Enligt 
artikel 3.4 i direktivet gäller informations
och tillsynsrätten även företag som med stöd 
av 5 § 4 eller 5 mom. inte omfattas av be
stämmelserna om gruppbaserad tillsyn. 

5 kap. Särskilda stadganden 

23 §. Vite. Finansinspektionens rätt att för
elägga vite föreslås bli utvidgad i enlighet 
med den utvidgning av granskningsrätten 
och rätten att få uppgifter som föreslås i 
Il §. 

2. Ikraftträdande 

A v sikten är att lagarna skall träda i kraft 
1.1.1998 eller vid en senare tidpunkt som 
sammanfaller med den nya bokföringslagens 
ikraftträdande. 

Med stöd av vad som anförs ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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l. 
Lag 

om ändring av kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 (1607/1993) 23 §, 66 § 2 mom., 

70 § 4-6 m om., 76 § 2 m om., 78 b § samt 109-111 §, 
av dessa lagrum 23 och 78 b § sådana de lyder i lag 570/1996, 
ändras 2 § 2 mom., 5 §, 8 § 3 mom., 14 § 3 punkten, 18 § 1 mom., 20 § 2 mom. 8 punk

ten, 21 och 22 §, 4 kap., 67 § 2 mom. 4 punkten, 68 och 69 §, 70 § 3 mom., 71 §, 72 § 
rubriken och 1 och 4 mom., 73, 74 och 74 a §, 75 § 2 och 3 mom., 76 § rubriken samt inle
dande stycket till l mom. och 3 punkten i I gruppen, 77, 78 och 78 a §, 78 c § 3 mom., 79, 
80 och 81 § samt 94 § 1-3 mom., 

av dessa lagrum 5, 69, 71 och 78 sådana de lyder delvis ändrade i lag 570/1996, 21 och 
22 §, 72 § 1 och 4 mom., 74 a§, 78 a§, 78 c§ 3 mom., 79 och 80 § samt 94 § 1-3 mom. 
sådana de lyder i den sistnämnda lagen, 4 kap. och 73 § delvis ändrade i lag 578/1997 och 
68 § delvis ändrad i lag 1689/1995, samt 

fogas till lagen en ny 5 b §, till 20 § ett nytt 3 mom., till lagen en ny 24 a §, till 67 §, 
sådan den lyder delvis ändrad i lag 1683/1995, ett nytt 4 mom., till 75 § ett nytt 3 och 
5 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom., till 76 § 1 mom. II gruppen nya 7 och 
8 punkter samt till lagen nya 79 a, 81 a, 94 b, 97 b, 97 c, 100 c och 100 d §, som följer: 

2 § 

Kreditinstitut 

Depositionsbanker är affärsbankerna, spar
bankerna, sparbanksaktiebolagen, andelsban
kerna, de kooperativa bankerna i aktiebo
lagsform, de banker i aktiebolagsform som 
avses i 41 b § andelsbankslagen (1271/1990) 
och Postbanken Ab. 

5 § 

Koncern och konsolideringsgrupp 

Med koncern, moderföretag och dotter
företag avses i denna lag detsamma som i 
bokföringslagen ( l ). 

Till ett kreditinstituts konsolideringsgrupp 
räknas kreditinstitutet, dess inhemska eller 
utländska holdingSammanslutning samt såda-

na inhemska och utländska kreditinstitut, 
finansiella institut och tjänsteföretag 

1) vari kreditinstitutet eller dess holdings
ammanslutning har bestämmande inflytande 
enligt 1 kap. 5 och 6 § bokföringslagen, 

2) som har gemensam förvaltning med 
kreditinstitutet, med dettas holdingSam
manslutning eller med dessas dotterföretag, 
eller 

3) som har gemensam ledning med kredit
institutet, med dettas holdingSammanslutning 
eller med dessas dotterföretag. 

Vad som i 2 mom. 2 och 3 punkterna sägs 
om dotterföretag skall på motsvarande sätt 
tillämpas på företag till vilket kreditinstitutet 
eller dess holdingSammanslutning står i ett 
sådant förhållande som avses i 2 eller 
3 punkten. 

En holdingsammanslutning samt ett kredit
institut som har i 2 mom. 1 punkten angivet 
bestämmande inflytande i ett kreditinstitut, 
ett finansiellt institut eller ett tjänsteföretag, 
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eller som står i ett sådant förhållande till ett 
i fråga om balansomslutningen mindre kre
ditinstitut, finansiellt institut eller tjänsteför
etag som avses i 2 mom. 2 eller 3 punkten, 
benämns i denna lag konsolideringsgruppens 
moderföretag. Ett kreditinstitut, ett finansiellt 
institut eller ett värdepappersföretag vari 
kreditinstitutet eller holdingSammanslutning
en har sådant bestämmande inflytande som 
avses i 2 mom. l punkten, samt ett kreditin
stitut, ett finansiellt institut och ett värdepap
persföretag till vilket en holdingSammanslut
ning eller ett kreditinstitut med större balan
somslutning står i ett sådant förhållande som 
avses i 2 mom. 2 eller 3 punkten, benämns i 
denna lag konsolideringsgruppens dotterföre
tag. 

En konsolideringsgrupps dotterföretag vars 
balansomslutning utgör mindre än en pro
cent av den för moderföretaget senast fast
ställda balansomslutningen och inte når upp 
till ett markbelopp motsvarande l O miljoner 
ecu, behöver inte sammanställas med konso
lideringsgruppen. Om ett till en konsolide
ringsgrupp hörande dotterföretags balans
omslutning sammanräknad med andra till 
konsolideringsgruppen hörande dotterföre
tags balansomslutning utgör minst fem pro
cent av den konsoliderade balansomslutning
en eller om företaget skall sammanställas i 
koncernbokslutet, skall det likväl samman
ställas med konsolideringsgruppen. 

Ett till en konsolideringsgrupp hörande 
företag kan vid tillämpningen av bestämmel
serna om gruppbaserad tillsyn, enligt vad 
finansinspektionen beslutar i det enskilda 
fallet, lämnas obeaktat ifall tillämpningen av 
bestämmelserna inte är nödvändig för upp
nående av syftet med den gruppbaserade 
tillsynen över kreditinstitutet. 

5 b§ 

Kvalificerat innehav 

Med kvalificerat innehav avses sådant 
ägande i ett kreditinstitut eller annat företag, 
där innehavet representerar minst tio procent 
av kreditinstitutets eller företagets samtliga 
aktier eller andelar eller en så stor andel av 
aktierna eller andelarna att dessa represente
rar minst tio procent av det röstetal som 
samtliga aktier eller andelar medför. Vid 
beräkningen av röstandelen skall i tillämpli
ga delar iakttas l kap. 5 § bokföringslagen. 

Vid beräkningen av det kvalificerade in-

nehavet skall till kreditinstitutets ägande räk
nas också aktier och andelar som innehas av 
sådana utanför konsolideringsgruppen ståen
de finansiella institut och tjänsteföretag som 
enligt bokföringslagen är kreditinstitutets 
intresseföretag, i samma förhållande som 
kreditinstitutet äger aktier eller andelar i des
sa institut eller företag. Sådana aktier och 
motsvarande andelar får emellertid lämnas 
obeaktade som i enlighet med 11 kap. 8 § l 
punkten lagen om aktiebolag (734/1978) inte 
behöver specificeras. 

8 § 

Firma 

Finansministeriet kan ge ett företag som 
hör till en depositionsbanks konsoliderings
grupp tillstånd att i sin firma använda be
nämningen "bank" eller en hänvisning till 
depositionsbankens verksamhet. 

14 § 

B o/ags ordningens och stadgamas innehåll 

I ett kreditinstituts bolagsordning eller 
stadgar skall, utöver vad som stadgas i andra 
lagar, anges 

3) rätten för medlemmarna i förvaltnings
rådet, medlemmarna och suppleanterna i 
styrelsen, för verkställande direktören och 
vice verkställande direktören samt för de 
anställda och för en sparbanks fullmäktige 
att höra till förvaltningen i ett annat företag, 

18 § 

Anmälan om innehav av aktier och andelar 

Den som ämnar förvärva ett kvalificerat 
innehav i ett kreditinstitut skall på förhand 
underrätta finansinspektionen. 

20 § 

Området för affärsverksamheten 

Kreditinstitutets verksamhet är följande: 

8) notariatverksamhet, 
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Kreditinstitutet får utan hinder av l mom. 
tillhandahålla posttjänster enligt avtal med 
någon som har koncession för postförmed
ling samt utföra administrativa tjänster för 
företag inom samma koncern eller konsoli
deringsgrupp som kreditinstitutet. 

21 § 

Förhållandet mellan ett kvalificerat innehav 
och kapitalbasen 

Ett kreditinstitut får investera högst 
15 procent av sin kapitalbas i sådana andra 
företags än kreditinstituts, finansiella insti
tuts eller tjänsteföretags aktier, andelar eller 
kapitallån, i vilka kreditinstitutet har ett kva
lificerat innehav. 

Ett kreditinstituts sammanlagda investe
ringar av det slag som avses i 1 mom. får 
inte överstiga 60 procent av dess kapitalbas. 

Ett företag som hör till kreditinstitutets 
konsolideringsgrupp får ensamt eller tillsam
mans med andra till konsolideringsgruppen 
hörande företag, i sådana i 1 mom. avsedda 
företags aktier, andelar eller kapitallån i vil
ka de till konsolideringsgruppen hörande 
företagen tillsammans har ett kvalificerat 
innehav, investera högst ett i l och 2 mom. 
angivet belopp av kreditinstitutets konsolide
rade kapitalbas. Med avvikelse från 5 § skall 
vid tillämpningen av denna paragraf till kre
ditinstitutets konsolideringsgrupp utöver kre
ditinstitutet räknas endast sådana kreditinsti
tut, finansiella institut och tjänsteföretag i 
vilka kreditinstitutet har sådant bestämmande 
inflytande som avses i 5 § 2 mom. 1 punk
ten eller till vilka det står i ett sådant förhål
lande som avses i samma moments 2 eller 3 
punkt. 

Vid beräkningen av de investeringsbelopp 
som avses i 1-3 mom. skall såsom kredit
institutets och de till dess konsoliderings
grupp hörande företagens investeringar be
aktas också de i 5 b § 2 mom. avsedda fi
nansiella institutens och tjänsteföretagens aktie-
och andelsinnehav, beräknade så som anges 

i det nämnda momentet. 
Vid beräkningen av de i 1-3 mom. an

givna relationstalen beaktas inte aktier som 
kreditinstitutet eller ett till dess konsolide
ringsgrupp hörande företag har tecknat på 
basis av förbindelser i samband med en ak
tieemission som det ordnat, aktier i försäk
ringsbolag som avses i lagen om försäk-

ringsbolag (1 062/1979) eller aktie- och an
delsinnehav som är nödvändiga för sanering 
av affärsverksamheten hos kreditinstitutets 
kunder eller hos företag inom dess konsoli
deringsgrupp. 

22 § 

Begränsning som gäller innehav av 
fastigheter sam t aktier och andelar i 

fastighetssammanslutningar 

Ett kreditinstitut får i fastigheter samt i 
aktier och andelar i fastighetssammanslut
ningar investera högst ett belopp som utgör 
13 procent av dess balansomslutning. Kre
ditinstitutet får tillsammans med företag som 
hör till dess konsolideringsgrupp i fastighe
ter samt i aktier och andelar i fastighetssam
manslutningar investera högst ett belopp 
som utgör 13 procent av kreditinstitutets 
konsoliderade balansomslutning. 

Med aktier och andelar som kreditinstitutet 
och ett till dess konsolideringsgrupp hörande 
företag äger i fastighetssammanslutningar 
jämställs, när det i 1 mom. angivna relation
stalet beräknas, de krediter som kreditinsti
tutet och ett till dess konsolideringsgrupp 
hörande företag har beviljat fastighetssam
manslutningen samt de garantier som institu
tet eller företaget har ställt för sammanslut
ningen, i samma förhållande som kreditinsti
tutets eller det till dess konsolideringsgrupp 
hörande företagets aktie- eller andelsinnehav 
i fastighetssammanslutningen utgör av den
nas aktie- eller andelskapitaL Vid beräkning
en av det i 1 mom. angivna konsoliderade 
relationstalet inkluderas i detta inte krediter 
som beviljats en fastighetssammanslutning 
inom kreditinstitutets konsolideringsgrupp 
och inte heller garantier som har ställts för 
en sådan fastighetssammanslutning, ifall fas
tighetssammanslutningen sammanställs i den 
konsoliderade balansräkningen. 

Vid beräkningen av det i 1 mom. angivna 
relationstalet beaktas inte sådana fastigheter 
och aktier eller andelar i en fastighetssam
manslutning, vilka 

1) kreditinstitutet eller ett till dess konsoli
deringsgrupp hörande företag har övertagit 
som säkerhet för en obetald fordran, eller 
vilka 

2) har leasats i samband med finansie
ringsverksamhet och för vilka värdemin
skningsrisken huvudsakligen har avtalats bli 
överförd på leasingtagaren. 
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Med avvikelse från 5 § skall vid tillämp
ningen av denna paragraf till kreditinstitutets 
konsolideringsgrupp utöver kreditinstitutet 
räknas endast sådana kreditinstitut, finans
iella institut och tjänstelöretag i vilka kredit
institutet har sådant bestämmande inflytande 
som avses i 5 § 2 mom. l punkten eller till 
vilka det står i ett sådant förhållande som 
avses i samma moments 2 eller 3 punkt. 
Kreditinstitutets i l mom. angivna konsoli
derade balansräkning skall upprättas genom 
sammanställning av dessa företags balans
räkningar, enligt vad som i bokföringslagen 
och i 39 § bestäms om koncernbokslut 

Finansinspektionen kan av särskilda skäl 
för viss tid bevilja undantag från de krav 
som anges i l mom. 

24 a§ 

Finansiering av förvärv och emottagande 
som pant av egna aktier, andelar, kapitallån 

och debenturer 

Ett kreditinstitut och ett till samma konso
lideringsgrupp hörande företag får bevilja 
lån för förvärv av egna och sitt moderföre
tags aktier och andelar och ta emot sådana 
som pant endast med de begränsningar som 
anges i 2 och 3 mom. Med lån jämställs 
säkerhet som av kreditinstitutets eller ett till 
dess konsolideringsgrupp hörande företags 
medel ställs för återbetalningen av lån som 
avses i föregående mening. 

Om annat inte följer av 3 mom. får ett 
kreditinstitut och ett till dess konsoliderings
grupp hörande företag, utan hinder av 7 kap 
l § l mom. och 12 kap. 7 § 3 mom. lagen 
om aktiebolag samt 34 § 3 mom. lagen om 
skuldebrev (622/1947), bevilja lån för för
värv eller emottagande som pant av egna 
eller moderföretagets aktier och andelar, om 
dessa är sådana börs- eller marknadsvär
depapper som avses i l kap. 3 § värdepap
persmarknadslagen och om beviljandet av 
lånet eller emottagaodet av panten hör till 
kreditinstitutets eller det till dess konsolide
ringsgrupp hörande företagets normala affär
sverksamhet och lånet har beviljats eller 
panten tagits emot på sådana sedvanliga vill
kor som kreditinstitutet iakttar i sin verk
samhet. 

Ett kreditinstitut och ett till dess konsoli
deringsgrupp hörande företag får såsom pant 
ta emot egna och moderföretagets aktier och 
andelar högst till ett nominellt belopp som 

motsvarar l O procent av det långivande för
etagets eller, ifall aktier eller andelar i det 
långivande företagets moderlöretag har tagits 
emot som pant, av moderföretagets bundna 
kapital. 

Denna paragrafs bestämmelser om egna 
och moderföretagets aktier och andelar skall 
på motsvarande sätt tillämpas på egna och 
av moderföretaget emitterade grundfondsan
delar, placeringsandelar, kapitalbevis, kapi
tallån, debenturer och övriga förbindelser 
som är efterställda emittentens övriga skul
der. 

4 kap. 

Bokslut, delårsrapport och revision 

30 § 

Tillämpningsområdet för bestämmelserna 
om bokslut 

Ett kreditinstituts bokslut och koncernbok
slut skall upprättas och offentliggöras enligt 
detta kapitel och de med stöd därav medde
lade föreskrifterna. På kreditinstitut tillämpas 
bokföringslagen till de delar som nedan inte 
bestäms annat. På kreditinstitut i aktiebo
lagsform tillämpas dessutom bokslutsbestäm
melserna i lagen om aktiebolag och på an
delsbanker bokslutsbestämmelserna i lagen 
om andelslag, till de delar som annat inte 
bestäms nedan. Genom finansministeriets 
beslut föreskrivs till vilka delar bokförings
förordningen skall tillämpas på kreditinstitut. 
På kreditinstitut tillämpas inte Il kap. 13 § 
lagen om aktiebolag. 

Vid upprättande av bokslut för kreditinsti
tut tillämpas inte l kap. 4 § l mom., 3 kap. 
l § 3 mom., 2 § 2 mom. och 6 §, 4 kap. l 
och 4 § samt 5 kap. 2 och 3 § och 6 § 
l mo m. bokföringslagen, Il kap. l, 2, 6 6 a, 
7 och 8 § och 9 § 7 mom. lagen om aktie
bolag samt 79 § 2 och 3 mom., 79 a § och 
79 b § 2 mom. lagen om andelslag. 

Vid upprättande av koncernbokslut för 
kreditinstitut tillämpas inte 6 kap. l § 3 och 
4 mom., 2 § 2 mom., 3 § l mom., 12 § 
2 mom. och 18 § l mom. bokföringslagen, 
Il kap. 10 § l mom. och Il § lagen om 
aktiebolag samt 79 d § lagen om andelslag. 
Vid upprättande av koncernbokslut tillämpas 
6 kap. 4 § 2 och 3 mom. bokföringslagen i 
den omfattning som de däri angivna beräk
ningsprinciperna och lagrummen med stöd 
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av 2 mom. skall tillämpas på kreditinstitut. 
Vad som ovan i l och 2 mom. samt nedan 

i 31-38 § bestäms om kreditinstituts bok
slut skall på motsvarande sätt tillämpas på 
finländska holdingSammanslutningar som 
hör till ett kreditinstituts konsoliderings
grupp samt på andra finländska finansiella 
institut som hör till konsolideringsgruppen. 
Vad som bestäms i ovan 3 mom. och nedan 
i 39 § skall på motsvarande sätt tillämpas på 
finländska holdingsammanslutningar. 

Vad som bestäms i 3 kap. 9 och 11 § bok
föringslagen, 11 kap. 14 § lagen om aktie
bolag och 79 c § lagen om andelslag skall 
inte tillämpas på registrering eller annat of
fentliggörande av ett kreditinstituts eller en 
holdingSammanslutnings bokslut. 

31 § 

Närmare stadganden, föreskrifter, 
anvisningar, utlåtanden och dispens 

Genom finansministeriets beslut meddelas 
föreskrifter om de scheman som skall iakttas 
vid upprättandet av ett kreditinstituts och 
dess koncerns resultaträkning och balansräk
ning samt om resultaträkningens och balans
räkningens bilageuppgifter och verksamhets
berättelsen. I beslut skall i tillämpliga delar 
beaktas vad som i bokföringslagen och -för
ordningen samt i lagen om aktiebolag be
stäms om bilageuppgifterna och verksam
hetsberättelsen. Finansministeriet skall innan 
det utfårdar beslutet inhämta utlåtanden från 
finansinspektionen och bokföringsnämnden. 

Finansinspektionen meddelar närmare 
föreskrifter om hur bokslut och koncernbok
slut för kreditinstitut skall upprättas. Finans
inspektionen kan genom sina föreskrifter be
gränsa rätten att som räkenskapsperiodens 
intäkter bokföra ränte- och hyresinkomster 
som grundar sig på sådana fordringar eller 
finansieringsleasingavtal, vilkas till betalning 
förfallna räntor, amorteringar eller hyror vid 
bokslutstidpunkten har varit obetalda i minst 
90 dagar eller som till följd av gäldenärens 
konstaterade insolvens sannolikt inte kom
mer att betalas. Finansinspektionen skall 
innan den meddelar dessa föreskrifter in
hämta utlåtanden från finansministeriet och 
bokföringsnämnden. 

Finansinspektionen kan ge anvisningar och 
utlåtanden om hur de i detta kapitel, i fi
nansministeriets beslut enligt l mom., i la
gen om aktiebolag och i lagen om andelslag 

ingående bokslutsbestämmelserna och -före
skrifterna samt om hur bokföringslagen, 
bokföringsförordningen och de med stöd av 
dessa givna ministeriebesluten skall tilläm
pas på kreditinstitut. Ifall en anvisning eller 
ett utlåtande är av betydelse för den allmän
na tillämpningen av bokföringslagen eller 
förordningen, lagen om aktiebolag eller la
gen om andelslag skall finansinspektionen, 
innan den ger anvisningen eller utlåtandet 
inhämta bokföringsnämndens utlåtande. 

Finansinspektionen kan på ansökan av ett 
kreditinstitut av särskilda skäl för viss tid 
bevilja tillstånd att avvika från de i 3 mom. 
angivna bestämmelserna och föreskrifterna i 
sådana fall som avses i bokföringsförord
ningen eller ifall undantaget behövs för att 
ge en rättvisande bild av resultatet av kredit
institutets verksamhet och ekonomiska ställ
ning. Ifall ett ärende är av betydelse för den 
allmänna tillämpningen av bokföringslagen 
eller -förordningen eller bokföringsbestäm
melserna i lagen om aktiebolag eller lagen 
om andelslag, skall finansinspektionen innan 
den avgör ärendet inhämta bokföringsnämn
dens utlåtande om ansökan. 

32 § 

Räkenskapsperiod 

Räkenskapsperioden är ett kalenderår. När 
affårsverksamheten inleds eller läggs ned får 
räkenskapsperioden vara kortare eller längre 
än ett kalenderår, dock högst 18 månader. 

33 § 

Bokslut 

Bokslut skall upprättas inom två månader 
efter räkenskapsperiodens utgång, om inte 
finansinspektionen på kreditinstitutets an
sökan av något särskilt skäl beviljar undan
tag. 

I bokslutet skall ingå resultaträkning och 
balansräkning för föregående räkenskapspe
riod. Om specifikationerna till resultaträk
ningen och balansräkningen har ändrats un
der räkenskapsperioden, skall det föregående 
bokslutets uppgifter i mån av möjlighet rät
tas så att de kan jämföras med det senare 
bokslutet. 

styrelsen och verkställande direktören 
skall datera och underteckna bokslutet. Om 
en styrelsemedlem eller verkställande direk-
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tören har anfört avvikande åsikt mot bokslu
tet, skall ett uttalande om detta på hans yr
kande fogas till bokslutet. 

Bokslutet skall lämnas till en revisor minst 
en månad !öre den ordinarie bolagsstämman 
eller ordinarie andelslagsstämman, principal
mötet eller hypoteksföreningens stämma. 

34 § 

Bokföring av transaktioner 

Avtal om förvärv eller överlåtelse av vär
depapper, kursdifferenser vid förvärv och 
överlåtelse av valuta samt derivatkontrakt 
skall tas upp i balansräkningen enligt datum 
för ingående av avtalet eller derivatkon
traktet 

35 § 

B ok/öring av värdepapper 

Till bestående aktiva hänförs: 
l) aktier och andelar i dotter- och ägarin

tresseföretag samt av sådana företag emitte
rade konvertibla skuldebrev och tecknings
rätter, ifall dessa är avsedda att stadigvaran
de ge intäkter under flera räkenskapsperio
der· 

2) fordringsbevis som uppfyller av finans
inspektionen närmare angivna villkor och 
som är avsedda att innehas till förfallodagen; 
samt 

3) övriga värdepapper som uppfyller av 
finansinspektionen närmare angivna villkor 
och som är avsedda att stadigvarande ge 
intäkter under flera räkenskapsperioder. 

Andra värdepapper än sådana som avses i 
1-3 punkterna hänförs till rörliga aktiva. 

Värdepapper som avses i l mom. 2 punk
ten får före förfallodagen avyttras eller över
föras till rörliga aktiva endast i sådana av 
finansinspektionen närmare angivna situatio
ner som kreditinstitutet inte skäligen kunnat 
förutse när det förvärvade värdepapperen. 

36 § 

Värdering av tillgångar och skulder 

I bokslutet antecknas: 
l) fordringar, med undantag av sådana 

lånefordringar på koncern- och ägarintresse
företag som skall anses vara långfristiga in
vesteringar, upptas till nominellt belopp, 

likväl högst till det sannolika värdet; 
2) sådana till rörliga aktiva hänförliga for

dringsbevis, i l kap. 3 § värdepappersmar
knadslagen angivna övriga värdepapper samt 
med dessa jämförliga utländska värdepapper 
som kreditinstitutet handlar med samt andra 
derivatkontrakt än sådana som har ingåtts i 
säkringssyfte, upptas till sannolikt överlåtel
sepris; 

3) andra än i 2 punkten avsedda, till rörli
ga aktiva hänförliga värdepapper upptas till 
beloppet av anskaffningsutgiften eller, om 
bokslutsdagens sannolika överlåtelsepris är 
lägre, till det sistnämnda beloppet; 

4) tiii bestående aktiva hänförliga värde
papper, sådana lånefordringar på koncern
och ägarintresseföretag som skall anses vara 
långfristiga investeringar samt andra sådana 
långfristiga investeringar upptas tiii beloppet 
av anskaffningsutgiften eller, om boksluts
dagens sannolika överlåtelsepris är lägre, till 
det sistnämnda beloppet; samt 

5) skulder upptas till nominellt belopp el
ler, om skulden är bunden vid index eller 
någon annan jämförelsegrund, till det högre 
belopp vartill den stiger på grund av den 
förändrade jämförelsegrunden. 

Om en fordran eller skuld har betalts eller 
mottagits tiii ett högre eller lägre kapitalbe
lopp än dess nominella belopp, skall fordran 
eller skulden vid tillämpningen av l mom. 
l och 5 punkterna inte upptas till det nomi
nella beloppet utan i stället till det kapitalbe
lopp som betalades eller mottogs när fordran 
eller skulden uppkom. Den mellan en sådan 
fordrans nominella belopp och anskaffnings
utgift uppkomna differensen, vilken bokförts 
som räkenskapsperiodens intäkt eller kost
nad, skall upptas som en ökning eller minsk
ning av anskaffningsutgiften för fordran. På 
motsvarande sätt skall den differens mellan 
en skulds nominella belopp och det vid 
skuldens uppkomst mottagna kapitalbelop
pet, vilken boklörts som räkenskapsperio
dens kostnad eller kostnadsminskning, i bok
slutet upptas som en ökning eller en minsk
ning av skuldens bokföringsvärde. 

Som räkenskapsperiodens intäkt eller kost
nad skall, utöver vad som bestäms i bok
föringslagen, bokföras differensen mellan de 
i l mom. 2 punkten angivna värdepapperens 
sannolika överlåtelsepris vid bokslutstid
punkten och deras bokföringsvärde enligt det 
föregående bokslutet eller, om värdepappe
ren har förvärvats under räkenskapsperioden, 
anskaffningsutgiften. Ifall som effektiv säk-
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ring mot värdeförändringar som berör värde
papper, skulder eller derivatkontrakt har in
gåtts derivatkontrakt, emitterats skuldförbin
delser eller förvärvats värdepapper, skall 
sådana i förhållande till varandra säkrande 
posters värdeförändringar inte upptas i resul
taträkningen som räkenskapsperiodens intäk
ter eller kostnader. 

Uppskrivning enligt 5 kap. 17 § bok
föringslagen får ske endast med tillstånd av 
finansinspektionen. 

37 § 

Poster i utländsk valuta 

Tillgångar, skulder och övriga förbindelser 
i utländsk valuta skall omräknas till finska 
mark enligt den kurs som Finlands Bank 
noterar på bokslutsdagen. Den i valuta an
givna anskaffningsutgiften för materiella och 
immateriella nyttigheters och till bestående 
aktiva hänförliga aktier eller andelar får, då 
den inte är effektivt säkrad mot förändringar 
i växelkursen, omräknas till finska mark en
ligt den kurs som Finlands Bank noterar på 
anskaffningsdagen. 

De kursdifferenser som uppkommer vid 
omräkning av valutaposter till finska mark 
upptas i resultaträkningen som räken
skapsperiodens intäkter eller kostnader. 

38 § 

Bundet och fritt eget kapital 

Ett kreditinstituts egna kapital skall i ba
lansräkningen indelas i bundet eget kapital 
och fritt eget kapital samt i kapitallån som 
upptas som en särskild post. Det bundna 
egna kapitalet består av aktie-, andels- eller 
grundkapitalet, tilläggsandelskapitalet, place
ringsandelskapitalet, grundfonden, reservfon
den, gverkursfonden och uppskrivningsfon
den. Ovriga fonder hänförs till det fria egna 
kapitalet. Räkenskapsperiodens vinst och 
tidigare räkenskapsperioders vinst skall upp
ges särskilt, som tillägg till det fria egna 
kapitalet, medan räkenskapsperiodens förlust 
och tidigare räkenskapsperioders förlust skall 
uppges som en minskning av det fria egna 
kapitalet. 

Till det egna kapitalet hänförs kapitallån, 
ifall det uppfyller följande villkor: 

l) kapital, ränta och annan gottgörelse får 
betalas endast vid kreditinstitutets upplös-

ning och konkurs, efterställda alla andra 
skulder; 

2) kapital får i övrigt återbetalas endast då 
det i kreditinstitutets och, ifall detta är ett 
moderföretag, då det i koncernens för den 
senast avslutade räkenskapsperioden fast
ställda balansräkning finns full täckning för 
det bundna kapitalet och de övriga icke ut
delnings bara tillgångarna; 

3) ränta och annan gottgörelse får betalas 
endast ifall det belopp som betalas ut får 
användas till vinstutdelning enligt kreditin
stitutets och, ifall detta är koncernens mo
derföretag, enligt koncernens för den senast 
avslutade räkenskapsperioden fastställda ba
lansräkning; samt 

4) kapitalet upptas i balansräkningen som 
en särskild post av det egna kapitalet. 

Kreditinstitutet eller ett till samma koncern 
som detta hörande företag får inte ställa sä
kerhet för betalning av lånekapital, ränta 
eller annan gottgörelse. Ränta och annan 
gottgörelse som betalas på kapitallån min
skar det belopp som för den senast avslutade 
räkenskapsperioden får användas till vinstut
delning. 

Avtal om kapitallån skall ingås skriftligen. 
Mot 2 mom., l, 2 eller 3 punkten stridande 
ändringar i lånevillkoren är ogiltiga. På åter
betalning av kapital, på betalning av ränta 
och annan gottgörelse i strid med l mom. 
samt på ställande av säkerhet enligt 3 mom. 
skall, när det gäller kapitallån som har emit
terats av kreditinstitut i aktiebolagsform och 
andelslag, i tillämpliga delar iakttas 12 kap. 
5 § lagen om aktiebolag och 39 § lagen om 
andelslag. 

Kapitallån har sinsemellan samma företrä
de i förhållande till kreditinstitutets tillgång
ar, om inte annat har avtalats mellan kredit
institutet och kapitallånets borgenärer. 

39 § 

Koncernbokslut 

Dotter- och samföretag som inte är kredit
institut, finansiella institut eller tjänsteföre
tag, skall enligt 6 kap. 13 § bokföringslagen 
sammanställas i koncernbokslutet. 

En nyttighet som enligt ett finansieringsle
asingavtal som avses i 6 kap. 18 § bok
föringslagen har överförts till hyrestagaren 
skall i koncernbokslutet upptas som om den 
vore såld ifall koncernföretaget är hyresgiva
re och som om den vore köpt ifall koncern-
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företaget är hyrestagare. 
Finansinspektionen kan på ansökan av ett 

kreditinstitut bevilja dispens från kravet att 
upprätta koncernbokslut eller från kravet att 
sammanställa ett dotterföretag i koncernbok
slutet, ifall detta är motiverat enligt 6 kap. 
I § 3 eller 4 mom. eller 3 § bokföringslagen 
och annat inte följer av Il kap. l O § 
2 mom. lagen om aktiebolag. Finansinspek
tionen kan, då detta enligt 6 kap. 3 § bok
föringslagen är motiverat, på ansökan av 
kreditinstitutet bevilja dispens från kravet att 
sammanställa intresseföretags bokslut. Dot
terföretag som avses i denna lags 5 § 
4 mom. och intresseföretag som uppfyller 
motsvarande förutsättningar får emellertid 
utan finansinspektionens dispens lämnas 
utanför koncernbokslutet, ifall det enligt 6 
kap. 3 § l mom. l punkten bokföringslagen 
finns någon grund för detta. Också ett in
tresseföretag som är ett bostads- eller fastig
hetsaktiebolag får utan finansinspektionens 
dispens lämnas utanför koncernbokslutet, 
ifall det finns någon i 6 kap. 3 § 1 mom. 1 
punkten bokföringslagen angiven grund för 
detta. 

Ett finländskt kreditinstituts eller en fin
ländsk hol dingsammanslutnings dotterföretag 
får utan finansinspektionens dispens lämnas 
utanför koncernbokslutet, ifall det föreligger 
i 6 kap. 1 § 4 mom. bokföringslagen an
givna skäl för detta och annat inte följer av 
11 kap. l O § 2 mo m. lagen om aktiebolag. 

40 § 

Offentliggörande av bokslutet 

Kreditinstitut och holdingSammanslutning
ar skall anmäla bokslutet för registrering 
inom två månader efter att det fastställts. 
Till anmälan skall fogas en kopia av bokslu
tet jämte bilagor och av revisionsberättelsen, 
en styrelsemedlems eller verkställande direk
törens skriftliga intyg om datum för faststäl
landet av bokslutet samt om bolagsstämmans 
eller andelsbankens stämmas, fullmäktiges, 
principalmötets eller hypoteksföreningens 
stämmas beslut om kreditinstitutets vinst 
eller förlust. Kreditinstitutet och den hol
dingsammanslutning som är koncernens mo
derföretag skall göra registreringsanmälan 
också om koncernbokslutet och koncernrevi
sionsberättelsen. 

Ett kreditinstitut skall, när två veckor har 
forflutit efter att resultaträkningen och ba-

370373 

lansräkningen fastställts, hålla kopior av de i 
1 mom. nämnda, senast fastställda handling
arna rörande kreditinstitutet samt den hol
dingsammanslutning eller det kreditinstitut 
som är dess moderföretag framlagda for all
mänheten på sitt kontor. HoldingSam
manslutningen skall dessutom hålla kopior 
av handlingarna framlagda på sitt huvudkon
tor. V ar och en som ber om en kopia av de 
framlagda handlingarna skall ges en sådan 
inom två veckor. 

Moderföretaget skall på begäran ge kopior 
av ett i 39 § angivet dotterföretags bokslut, 
ifall detta inte anmäls för registrering. 

Ett kreditinstitut och en holdingSam
manslutning har rätt att av andra än myndig
heter uppbära avgifter för kopior, enligt 
motsvarande avgiftsgrunder som register
myndigheten tillämpar. 

Som den registermyndighet som avses i 
1 mom. verkar patent- och registerstyrelsen. 
Registermyndigheten övervakar iakttagandet 
av den i 1 mom. nämnda anmälningsskyl
digheten. Ifall anmälningsskyldigheten för
summas kan registermyndigheten ålägga den 
som enligt 32 § skall underteckna bokslutet 
att vid vite inkomma med anmälan inom 
föreskriven tid. I beslutet om föreläggande 
av vite får inte sökas ändring genom besvär. 

I andelsbankslagen föreskrivs om skyldig
heten för de till ett i 7 a § andelsbankslagen 
angivet centralinstitut hörande medlemskre
ditinstituten att hålla sammanslutningens 
sammanställda bokslut framlagt till påseen
de. 

41 § 

Delårsrapport 

En depositionsbank skall for varje räken
skapsperiod som är längre än sex månader 
upprätta en delårsrapport för antingen de sex 
första eller för de fyra och åtta första må
naderna. På delårsrapporterna skall i övrigt 
tillämpas vad som bestäms nedan i 2 och 
3 mom. samt i 2 kap. 5 § 2-5 mom. värde
pappersmarknadslagen. Angående delårsrap
porterna för depositionsbanker på vilka till
lämpas 2 kap. 5 § värdepappersmarknadsla
gen eller Il kap. 12 § lagen om aktiebolag 
gäller dessutom vad som bestäms i dessa 
lagar, om annat inte följer av denna para
graf. 

En depositionsbanks delårsrapport skall 
innehålla en för den aktuella perioden upp
rättad resultaträkning och balansräkning el-
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ler, ifall depositionsbanken är moderföretag i 
en koncern, en koncernresultaträkning och 
-balansräkning samt en redogörelse för ban
kens eller koncernens resultatutveckling och 
för sådana betydande förändringar i skulder
na och förbindelserna utanför balansräkning
en samt i verksamhetsmiljön som inträffat 
under rapportperioden, för exceptionella om
ständigheter som påverkat resultatutveck
lingen, för väsentliga händelser som inträffat 
efter rapportperioden samt för bankens eller 
koncernens sannolika utveckling under rä
kenskapsperioden. I delårsrapporten skall 
dessutom redogöras för bankens soliditet 
eller, ifall banken hör till en konsoliderings
grupp, för dess konsoliderade soliditet den 
sista dagen av rapportperioden och av de 
fem föregående rapportperioderna. Delårs
rapportens uppgifter skall dessutom vara 
jämförbara med uppgifterna för motsvarande 
period under den föregående räkenskapspe
rioden. 

Delårsrapporten skall offentliggöras inom 
två månader efter utgången av rapportperio
den. Offentliggörandet skall i tillämpliga 
delar ske i enlighet med 40 § 2 och 4 mom. 
samt med iakttagande av vad som på något 
annat ställe i lag bestäms om offentliggöran
de av delårsrapporter. 

I andelsbankslagen föreskrivs om skyldig
heten för ett i 7 a § andelsbankslagen angi
vet centralinstitut att upprätta och offentlig
göra sammanslutningens delårsrapport. 

Om en holdingSammanslutning är en de
positionsbanks moderföretag skall på dess 
delårsrapporter tillämpas vad som föreskrivs 
ovan i 1-3 mom. På en depositionsbank 
vars moderföretag i enlighet med denna pa
ragraf offentliggör en delårsrapport skall inte 
tillämpas vad som bestäms ovan i denna 
paragraf, om inte annat bestäms på något 
annat ställe i lag. 

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter samt ge anvisningar och utlåtan
den om upprättande av delårsrapporter samt 
av särskilda skäl för viss tid bevilja dispens 
från bestämmelserna i denna paragraf, ifall 
detta inte leder till att investerarnas eller 
deponenternas ställning äventyras. I fråga 
om föreskrifterna, anvisningarna, utlåtandena 
och dispenserna skall i tillämpliga delar iakt
tas 31 § 2-4 mom. På delårsrapporter som 
avses i denna paragraf skall inte tillämpas 2 
kap. 11 § 3 mom. värdepappersmarknadsla
gen. I delårsrapporten skall nämnas om dis
pens har beviljats. 

42 § 

Tillämpning av bestämmelserna om revision 
och revisorer 

På kreditinstituts revision och revisorer 
tillämpas revisionslagen (936/1994) och när 
det gäller kreditinstitut i aktiebolagsform 
dessutom lagen om aktiebolag. och när det 
gäller andelsbanker dessutom lagen om an
delslag (247/1954), om inte nedan bestäms 
annat. 

På kreditinstituts revisorer tillämpas inte 
24 § 2 mom. revisionslagen. En revisor skall 
emellertid underrätta finansinspektionen om 
kredit som han fått av kreditinstitutet eller 
av ett till samma koncern eller konsolide
ringsgrupp hörande företag samt om bor
gensförbindelser, ansvarsförbindelser, säker
heter eller motsvarande förmåner som kre
ditinstitutet eller företaget har ställt eller be
viljat till förmån för honom. 

43 § 

Revisorernas behörighet 

Till revisor för ett kreditinstitut får väljas 
endast en sådan godkänd revisor som avses i 
2 § 2) punkten revisionslagen. Minst en re
visor skall uppfylla kraven i 4 § revisionsla
gen eller vara en sådan revisionssamman
slutning som avses i 5 § revisionslagen. 

44 § 

Finansinspektionens skyldighet att förordna 
revisor samt särskild granskning och 

granskare 

Finansinspektionen skall för kreditinstitut 
förordna en revisor enligt 27 § revisionsla
gen och l O kap. l § 4 m om. lagen om aktie
bolag samt om särskild granskning och gran
skare enligt l O kap. 14 § lagen om aktiebo
lag. När det gäller förordnande av revisor 
samt särskild granskning och granskare i de 
ovan angivna fallen skall i övrigt tillämpas 
revisionslagen och lagen om aktiebolag. Fi
nansinspektionen skall dessutom förordna en 
behörig revisor för kreditinstitut som saknar 
en revisor som uppfyller de i 43 § angivna 
kraven. 
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67 § 

Kassareserv 

Till en depositionsbanks kassaresen hör 
följande: 

4) fordringsbevis som emitterats av sådana 
offentliga sammanslutningar och kreditinsti
tut som avses i 76 § l mom. I gruppen 2-4 
punkterna och i II gruppen l punkten samt 
övriga av finansinspektionen godkända och 
offentligt noterade fordringsbevis som har 
hänförts till rörliga aktiva, med undantag av 
fordringsbevis som är efterställda emitten
tens övriga skulder. 

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om de poster som ingår i den i 
2 mom. nämnda kassareserven samt om rap
portering av relationstalet till finansinspek
tionen. 

68 § 

Generalklausul om riskkontroll 

Ett kreditinstitut och till dess konsolide
ringsgrupp hörande företag får inte i sin 
verksamhet ta så stora risker att kreditinsti
tutets soliditet eller konsoliderade soliditet 
utsätts för väsentlig fara. Kreditinstitutet och 
de till dess konsolideringsgrupp hörande 
företagen skall ha med hänsyn till verksam
heten tillräcklig intern övervakning och till
räckliga riskkontrollsystem. 

Finansinspektionen meddelar närmare för
eskrifter om de krav som ställs på de i 
l mom. avsedda riskkontrollsystem och på 
den interna kontrollen. 

69 § 

K undrisker och riskrapportering 

Med ett kreditinstituts kundrisker avses i 
denna lag summan av de i 76 § angivna for
dringar och investeringar som hänför sig till 
en och samma fysiska eller juridiska person 
eller till en fysisk eller juridisk person som 
tillsammans med denna utgör en väsentlig 
ekonomisk intressegemenskap samt i 77 § 
angivna förbindelser utanför balansräkning
en. 

I ett kreditinstituts kundrisker ingår emel-

lertid inte 
l) poster som hänförs till 76 § I gruppen, 

om inte gruppindelningen uteslutande base
rar sig på sådan garanti som avses i I grup
pen 6 punkten, 

2) sådana till 76 § II gruppen l och 
2 punkterna hänforliga poster vilkas återstå
ende löptid är högst ett år, om inte gruppin
delningen uteslutande baserar sig på garanti 
som avses i II gruppen l och 2 punkterna, 

3) sådana fordringar, investeringar eller 
förbindelser utanför balansräkningen som 
avses i l mom. och hänför sig till ett till 
samma konsolideringsgrupp som kreditinsti
tutet hörande kreditinstitut, finansiellt institut 
eller tjänsteföretag. Vad som i 3 punkten 
bestäms om kreditinstitut, finansiella institut 
och tjänsteföretag som hör till en och sam
ma konsolideringsgrupp skall vid beräkning
en av de kundrisker som är förenade med ett 
medlemskreditinstitut till en i 7 a § andels
bankslagen avsedd sammanslutnings central
institut tillämpas på sådana sam
manslutningar som avses i 7 a § l mom. 
andelsbankslagen samt på sådana under de
ras gemensamma bestämmande inflytande 
stående sammanslutningar som sammanställs 
vid beräkningen av kundriskerna. 

Med stor kundrisk avses i denna lag kund
risk vars belopp utgör minst l O procent av 
kreditinstitutets kapitalbas. 

Ett kreditinstitut skall inrapportera sina 
stora kundrisker till finansinspektionen minst 
fyra gånger om året. 

Finansinspektionen meddelar, för att upp
fylla kraven i rådets direktiv 91/121/EEG 
om övervakning och kontroll av kreditinsti
tuts stora exponeringar och 92/30/EEG om 
gruppbaserad tillsyn över kreditinstitut, när
mare föreskrifter om rapportering till finans
inspektionen av sådana uppgifter som avses 
i denna paragraf och 71 § samt om beräk
ning av de relationstal som avses i 70 och 
71 §. 

70 § 

Begränsningar av kundriskerna 

Om ett kreditinstituts kundrisker eller sam
manlagda stora kundrisker överskrider den i 
l eller 2 mom. angivna gränsen, skall kre
ditinstitutet utan dröjsmål rapportera detta 
till finansinspektionen samt vidta åtgärder 
for att uppfylla de krav som är forenade 
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med kundriskerna. Finansinspektionen skall 
bestämma en tid inom vilken kreditinstitutet 
skall uppfylla de i l eller 2 mom. angivna 
kraven, eller framställa hos finansministeriet 
om återkallande av kreditinstitutets konces
swn. 

71 § 

Konsoliderade kundrisker 

En holdingSammanslutning eller ett kredit
institut som är moderföretag i en konsolide
ringsgrupp skall i enlighet med 69 § inrap
portera kreditinstitutets konsoliderade stora 
kundrisk er. 

I fråga om förhållandet mellan de konsoli
derade kundriskerna och den konsoliderade 
kapitalbasen gäller på motsvarande sätt 70 §. 

Vid beräkningen av de konsoliderade kun
driskerna skall de kundrisker som är förena
de med sådana samföretag som avses i bok
föringslagen beaktas i samma förhållande 
som vid sammanställningen av samföretagets 
balansräkning med kreditinstitutets eller hol
dingsammanslutningens koncernbalans. Ett 
samföretag kan i detta avseende lämnas obe
aktat, varvid i tillämpliga delar iakttas vad 
som i 5 § 4 mom. bestäms om en konsolide
rings grupps dotterföretag. 

Om en holdingSammanslutning eller ett 
kreditinstitut som avses i l mom. är dotter
företag till en finländsk holdingsammanslut
ning eller ett finländskt kreditinstitut, skall 
l och 2 mom. inte tillämpas. 

72§ 

Kapitalbasens och den konsoliderade 
kapitalbasens m ini m i belopp 

För tryggande av kreditinstitutets soliditet 
och konsoliderade soliditet skall beloppet av 
dess kapitalbas och konsoliderade kapitalbas 
i förhållande till de risker som är förenade 
med dess tillgångar och förbindelser utanför 
balansräkningen samt i förhållande till de 
konsoliderade tillgångarna och de konsolide
rade förbindelserna utanför balansräkningen, 
vara minst så stort som anges i detta kapitel. 

Till kreditinstitutets kapitalbas räknas, vid 
täckningen av kapitalkravet på grund av de 
risker som avses i 78 a § och kundriskerna i 
sådana poster som ingår i handelslagret, 
dessutom de i 74 a § angivna tillgångarna. 

73 § 

Primär kapitalbas 

Till ett kreditinstituts kapitalbas räknas den 
primära kapitalbasen, som består av 

l) aktiekapitalet, andels- och tilläggsandel
skapitalet samt grundkapitalet, 

2) placeringsandelskapitalet och grundfon
den, 

3) de medel som finns på aktie-, place-
ringsandels- och grundfondskonton, 

4) kapitallån som avses i 38 § 2 mom., 
5) reservfonden och överkursfonden, 
6) fonder under fritt eget kapital och oan

vända vinstmedel, 
7) allmän förlustreservering, 
8) under räkenskapsperioden influten vinst, 

om denna är baserad på en delårsresul
taträkning som enligt en revisors utlåtande 
är upprättad enligt de bestämmelser och för
eskrifter som gäller bokföring och bokslut, 
samt 

9) övriga av finansinspektionen godkända 
poster som kan jämställas med dem som 
nämns ovan. 

Till de poster som avses i l mom. 1-4 
punkterna får inte räknas poster vilkas kapi
tal inte har inbetalts till kreditinstitutet och 
inte heller poster som medför kumulativ rätt 
till dividend, ränta eller annan gottgörelse. 
Innan de poster som avses i l mom. inrä
knas i den primära kapitalbasen skall avdrag 
göras för den skatt som eventuellt hänför sig 
till dem enligt kreditinstitutets skattesats. 

Till de poster som avses i l mom. 1-4 
punkterna får inte räknas kapital-, dividend-, 
ränte- eller andra gottgörelseposter för vilkas 
betalning säkerhet har ställts av 

l) kreditinstitutet självt eller av en till 
samma koncern eller konsolideringsgrupp 
hörande sammanslutning, 

2) en sammanslutning som med stöd av 
lag eller avtal ansvarar för kreditinstitutets 
skulder eller en sammanslutning som står 
under en sådan sammanslutnings bestäm
mande inflytande så som avses i 5 § 2 mom. 
l punkten eller i ett sådant förhållande till 
den som avses i samma moments 2 eller 3 
punkt, eller av 

3) en sammanslutning av vars röstetal 
sammanslutningar som avses i 2 punkten 
tillsammans innehar över hälften eller en 
sammanslutning i vilken en sådan samman
slutning har bestämmande inflytande enligt 5 
§ 2 mom. l punkten eller till vilken den står 
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i ett sådant förhållande som avses i samma 
moments 2 eller 3 punkt. 

74 § 

Supplementär kapitalbas 

Till ett kreditinstituts kapitalbas räknas den 
supplementära kapitalbasen, som består av 

l) uppskrivningsfonden, 
2) skuldförbindelser som emitterats på 

obestämd tid, under de förutsättningar som 
anges i 2 mom. och av 

3) minst femåriga debenturer och med 
dem jämförbara förbindelser, under de förut
sättningar som anges i 3 mom. 

skuldförbindelser som avses i l mom. 2 
punkten får hänföras till den supplementära 
kapitalbasen om de uppfyller följande vill
kor: 

l) deras kapital återbetalas endast ifall fi
nansinspektionen på ansökan av emittenten 
tillåter det, 

2) betalningen av ränta på dem kan enligt 
avtalsvillkoren uppskjutas med hänvisning 
till kreditinstitutets ekonomiska ställning, 

3) deras kapital kan användas för täckning 
av förluster medan kreditinstitutet bedriver 
verksamhet eller de kan annars jämställas 
med eget kapital vid bedömningen av skyl
digheten att försätta kreditinstitutet i likvida
tion, 

4) de är efterställda kreditinstitutets övriga 
skulder, 

5) kreditinstitutet eller något annat sådant 
företag som avses i 73 § 3 mom. har inte 
ställt säkerhet för betalningen av kapital, 
ränta eller annan gottgörelse, 

6) deras kapital har betalts till kreditinsti
tutet. 

skuldförbindelser som avses i l mom. 
3 punkten får räknas till den supplementära 
kapitalbasen om de uppfyller de ovan i 
2 mom. 4-6 punkterna angivna förutsätt
ningarna och de får återbetalas tidigast fem 
år efter att de emitterats, om inte finansin
spektionen beviljar tillstånd till förtida åter
betalning. Sådana skuldförbindelser får 
emellertid under de fem sista åren före för
fallodagen beaktas högst till det belopp som 
erhålls genom att från det föregående år be
aktade beloppet dras av en femtedel av får
bindelsens ursprungliga belopp. 

A v de poster som avses i l m om. får till 
kapitalbasen räknas högst ett belopp som 

motsvarar summan av de poster som avses i 
73 §. Av de poster som avses i l mom. 
3 punkten får emellertid till kapitalbasen 
räknas högst hälften av det belopp som mot
svarar summan av de poster som avses i 
73 §. 

74 a§ 

Övrig kapitalbas 

Vid beräkningen av det kapitalkrav som 
avses i 78 a § och den övre gräns för de 
stora kundrisker som avses i 78 c § 2 mom. 
får till kapitalbasen, utöver vad som bestäms 
i 73 och 74 §, räknas: 

l) handelslagrets nettointäkter, till den del 
dessa inte räknas till den primära kapitalba
sen enligt 73 §; 

2) debenturer och med dem jämförbara 
förbindelser vilka uppfyller de krav som 
anges i 74 § 2 mom. 4-6 punkterna och 
vilka får återbetalas tidigast två år efter att 
de emitterats, om inte finansinspektionen 
beviljar tillstånd till förtida återbetalning, 
samt vilkas återbetalning enligt avtalsvillko
ren kan uppskjutas ifall en återbetalning av 
kapitalet skulle leda till att det i 78 a § an
givna lägsta kapitalkravet underskrids; samt 

3) sådana i 74 § l mom. 2 punkten an
givna förbindelser som inte med stöd av 
74 § 4 mom. kan räknas till den supplemen
tära kapitalbasen. 

75 § 

A v dragsposter 

Från det sammanlagda beloppet av kredit
institutets primära och supplementära kapi
talbas skall avdras: 

l) aktier, andelar och kapitallån i sådana 
kreditinstitut och finansiella institut av vars 
samtliga aktier eller andelar kreditinstitutet 
äger över l O procent; 

2) andra än i l punkten avsedda kreditin
stituts och finansiella instituts aktier, andelar 
och kapitallån till den del dessa sammanlagt, 
inklusive de poster som avses i 4 punkten, 
överstiger l O procent av kreditinstitutets ka
pitalbas före de avdrag som skall göras från 
den sammanlagda primära och supplementä
ra kapitalbasen; 

3) sådana försäkringsanstalters aktier, an
delar och kapitallån av vars samtliga aktier 
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eller andelar kreditinstitutet äger över 
l O procent, samt 

4) lånefordringar på depositionsbankers 
säkerhetsfonder, till den del de tillsammans 
med de poster som avses i 2 punkten över
stiger det belopp som avses i 2 punkten. 

Vid beräkningen av de avdrag som avses i 
2 mom. 1-3 punkterna skall med aktier, 
andelar och kapitallån jämställas sådana for
dringar på företaget vilka är efterställda gäl
denärens övriga skulder. Vid beräkningen av 
avdrag enligt l punkten anses kreditinsti
tutets innehav omfatta också av sådana fi
nansiella institut och tjänsteföretag som av
ses i 5 b § 2 mom. ägda aktier, andelar, ka
pitallån och därmed jämförbara fordringar, 
räknade på det sätt som avses i det nämnda 
momentet. Vid beräkningen av sådana av
drag som avses ovan i detta moment beaktas 
inte investeringar i sammanslutningar inom 
samma konsolideringsgrupp som kreditinsti
tutet. 

Med finansinspektionens tillstånd får ett 
avdrag enligt 2 mom. lämnas ogjort då en 
investering som avses i 2 mom. är nödvän
dig i samband med saneringen av ett annat 
kreditinstituts eller finansiellt instituts eller 
en försäkringsanstalts affärsverksamhet eller 
då det finansiella institutets huvudsakliga 
verksamhet går ut på att äga aktier eller an
delar i andra företag än kreditinstitut eller 
finansiella institut och det finansiella institu
tet inte hör till något annat kreditinstituts 
eller värdepappersföretags konsoliderings
grupp. 

Vad som ovan i denna paragraf bestäms 
om det till en konsolideringsgrupp hörande 
sammanslutningarna, skall vid beräkningen 
av ett till en sammanslutning som avses i 7 
a § andelsbankslagen hörande medlemskre
ditinstituts soliditet tillämpas på samman
slutningar som avses i 7 a § l mom. andels
bankslagen samt på sådana under deras ge
mensamma bestämmande inflytande stående 
sammanslutningar som sammanställs vid 
beräkningen av soliditeten av andelsbanker
nas sammanslutning. 

76 § 

Riskgruppering av tillgångarna 

Ett kreditinstituts tillgångar skall vid be
räkningen av det i 72 § avsedda relationsta
let grupperas som följer: 

I gruppen 

3) fordringar hos finska kommuner, sam
kommuner och församlingar, Kommunernas 
garanticentral, den i lagen om pension för 
kommunala tjänsteinnehavare och arbetsta
gare (202/1964) avsedda kommunala pen
sionsanstalten samt landskapet Åland och av 
dem garanterade fordringar, 

II gruppen 

7) fordringar hos värdepappersföretag som 
avses i lagen om värdepappersföretag och 
hos utländska värdepappersföretag vilka 
övervakas i motsvarighet till lagen om vär
depappersföretag samt fordringar som dessa 
har garanterat och likaså fordringar för vilka 
säkerheten utgörs av värdepapper emitterade 
av ett sådant värdepappersföretag, 

8) fordringar hos optionsföretag som avses 
i lagen om handel med standardiserade op
tioner och terminer (772/1988), hos fond
börser som avses i värdepappersmarknadsla
gen och hos den värdepapperscentral som 
avses i lagen om värdeandelssystemet 
(826/1991) samt hos utländska optionsföre
tag, fondbörser och clearingorganisationer 
som är reglerade på motsvarande sätt och 
övervakas i motsvarighet till de ovan nämn
da Jagarna och likaså fordringar som sådana 
sammanslutningar har garanterat samt for
dringar för vilka säkerheten utgörs av värde
papper som har emitterats av sådana sam
manslutningar. 

77§ 

Förbindelser utanför balansräkningen 

Ett kreditinstituts garantiförbindelser och 
andra förbindelser utanför balansräkningen 
skall vid beräkningen av det i 72 § avsedda 
relationstalet beaktas genom att deras enligt 
rådets direktiv 89/647/EEG om kapitaltäck
ningsgrad för kreditinstitut uträknade kredit
motvärde multipliceras med ett tal som be
stäms enligt 76 och 78 §. 

78 § 

Kapitalkrav för täckning av kreditrisker 

Kreditinstitutets kapitalbas skall utgöra 
minst 8 procent av de till 76 § II-IV grup
perna hänförliga tillgångarnas samt de i 77 § 
angivna förbindelsernas och derivatkon-
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traktens sammanlagda belopp, så räknat att 
av II gruppens poster beaktas 20 procent, av 
III gruppens poster 50 procent och av IV 
gruppens poster l 00 procent av dessas bok
föringsvärde eller i enlighet med 77 § be
stämda värde. 

78 a§ 

Kapitalkrav för täckning av positions-, 
avvecklings-, motparts- och valutakursrisker 

Kreditinstitutet skall utöver vad som be
stäms ovan i detta kapitel ha minst en kapi
talbas som täcker följande risker i samband 
med handelslagret: 

l) den risk som orsakas av den allmänna 
utvecklingen på marknaden (allmän risk), 

2) den risk som orsakas av omständigheter 
hänförliga till den som har utfårdat ett in
strument eller, i fråga om derivatinstrument, 
den som har utfårdat det underliggande in
strumentet (specifik risk), 

3) den risk som orsakas av teckningsför
bindelser (övrig positionsrisk), 

4) den risk som orsakas av icke avveckla
de transaktioner (avvecklingsrisk), samt 

5) den risk som orsakas av en motparts 
insolvens (motpartsrisk). 

Kreditinstitutet skall utöver vad som be
stäms i l mom. ha en kapitalbas som täcker 
hela den valutakursrisk som är förenad med 
verksamheten samt risker som kan jämställas 
med dem som nämns i l mom. 

Det kapitalkrav som avses i l och 2 mom. 
skall beräknas i enlighet med rådets direktiv 
93/6/EEG om kapitalkrav för värdepappers
företag och kreditinstitut. 

78 c§ 

Undantag som orsakas av handelslagret 

Finansinspektionen kan på ansökan av kre
ditinstitutet bevilja tillstånd att hänföra de i 
handelslagret ingående posterna till de till
gångar som avses i 76 §, varvid på kreditin
stitutet inte tillämpas 78 a § l mom. Efter 
att kreditinstitutet beviljats sådant tillstånd 
skall kundriskerna beräknas också med av
seende på posterna i handelslagret enligt 
69 § 2 mom., utan tillämpning av vad som 
anges ovan i 2 mom. 

79 § 

Konsoliderad kapitalbas 

Som konsoliderad primär kapitalbas beak
tas kreditinstitutets eller, om en holdingSam
manslutning är moderföretag i kreditinsti
tutets konsolideringsgrupp, holdingSam
manslutningens 

l) i koncernbalansen upptagna poster som 
avses i 73 §, 

2) koncernreserv enligt koncernbalansen, 
samt dess 

3) i koncernbalansen upptagna minoritet
sandel av koncernens egna kapital. 

Från den konsoliderade primära kapitalba
sen skall dras av affårsvärdet enligt koncern
balansen. Som konsoliderad supplementär 
kapitalbas skall beaktas de i koncernbalan
sen upptagna poster som avses i 7 4 § och 
som övrig kapitalbas de i koncernbalansen 
upptagna poster som avses i 74 a §. Från 
den sammanlagda konsoliderade primära och 
supplementära kapitalbasen skall dras av de 
i koncernbalansen upptagna poster som av
ses i 75 §. 

Om det till konsolideringsgruppen hör i 
5 § 2 mom. avsedda kreditinstitut, finansiel
la institut eller tjänsteföretag som inte har 
upptagits i koncernbokslutet som dotterföre
tag, skall de i l mom. avsedda posterna rä
knas på den konsoliderade balansräkningen, 
i vilken utöver koncernföretagen har sam
manställts i 5 § 2 mom. avsedda företag, i 
tillämpliga delar med iakttagande av bestäm
melserna om hur kreditinstitut, finansiella 
institut och tjänsteföretag sammanställs i 
koncernbokslut 

79 a§ 

Den konsoliderade kapitalbasens 
minimibelopp 

Om ett kreditinstitut eller en holdings
ammanslutning är moderföretag i en konso
lideringsgrupp skall kreditinstitutet utöver 
det minimikravet som gäller kreditinstituts 
kapitalbas uppfylla det i detta kapitel an
givna minimikravet på den konsoliderade 
kapital basen. 

Vid beräkningen av det i 78 § samt i 
78 a § l mom. 4 och 5 punkterna angivna 
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kravet på den konsoliderade kapitalbasen 
skall såsom konsoliderade tillgångar, skulder 
och förbindelser utanför balansräkningen 
beaktas de i koncernbokslutet upptagna till
gångarna och skulderna samt det samman
lagda beloppet av de förbindelser som kon
cernföretagen givit, från vilket avdragits för
bindelserna till övriga koncernföretag. 

Om det till konsolideringsgruppen hör i 
5 § 2 mom. avsedda kreditinstitut, finansiel
la institut eller tjänsteföretag som inte har 
upptagits i koncernbokslutet som dotterföre
tag, skall de i 2 mom. avsedda tillgångarna 
och skulderna räknas på den konsoliderade 
balansräkningen, i vilken utöver koncernför
etagen har sammanställts i 5 § 2 mom. av
sedda företag, i tillämpliga delar med iaktta
gande av bestämmelserna om sammanställ
ning av kreditinstitut, finansiella institut och 
tjänsteföretag i koncernbokslut Som konso
liderade förbindelser utanför balansräkningen 
skall beaktas det sammanlagda beloppet av 
de till konsolideringsgruppen hörande före
tagen förbindelser, från vilket har avdragits 
de till övriga företag inom konsolide
ringsgruppen givna förbindelserna. 

Vid beräkningen av det i 78 a § 1 mom. 
1-3 punkterna och 2 mom. angivna kravet 
på den konsoliderade kapitalbasen skall de 
till konsolideringsgruppen hörande företa
gens risker sammanräknas på det sätt som 
finansinspektionen närmare föreskriver. 

Om ett kreditinstitut eller en holdings
ammanslutning som avses i 1 mom. är dot
terföretag inom ett annat finländskt kreditin
stituts konsolideringsgrupp, skall på institu
tet eller sammanslutningen inte tillämpas l 
mo m. 

Vid beräkningen av den konsoliderade ka
pitalbasens minimibelopp får sådana samför
etag som avses i bokföringslagen lämnas 
obeaktade, i tillämpliga delar med iakttagan
de av vad som i 5 § 4 mom. bestäms om 
dotterföretagen inom en konsoliderings
grupp. 

80 § 

skyldighet att öka kapitalbasen och den 
konsoliderade kapitalbasen 

Om kreditinstitutets kapitalbas eller konso
liderade kapitalbas sjunker under det mini
mibelopp som stadgas i denna lag skall kre
ditinstitutet eller holdingSammanslutningen 

utan dröjsmål rapportera detta till finansin
spektionen och vidta åtgärder för att uppfyl
la kapitalkravet Finansinspektionen skall 
bestämma en tid inom vilken kapitalkravet 
och det konsoliderade kapitalkravet skall 
vara uppfyllt eller framställa hos finansmi
nisteriet om återkallande av kreditinstitutets 
koncession. 

81 § 

soliditetsrelaterade inskränkningar i 
användningen av vinstmedel 

Om kreditinstitutets kapitalbas underskri
der den i denna lag angivna gränsen får kre
ditinstitutet inte dela ut vinst eller annan 
avkastning på det egna kapitalet och inte 
heller använda vinstmedel för inlösning eller 
annat förvärv av egna aktier, om inte finans
inspektionen av något särskilt skäl beviljar 
undantag för en viss tid. Om kreditinstitutets 
konsoliderade kapitalbas underskrider den i 
denna lag angivna gränsen får kreditinstitutet 
och till dess konsolideringsgrupp hörande 
företag inte dela ut vinst eller annan avkast
ning på det egna kapitalet och inte heller 
använda vinstmedel för inlösning eller annat 
förvärv av egna aktier, om inte finansinspek
tionen av något särskilt skäl beviljar undan
tag för en viss tid. 

I fråga om den rätt till utdelning som till
kommer aktieägarna i andra finansiella in
stitut i aktiebolagsform än värdepappersföre
tag gäller, utan hinder av l mom., 12 kap. 
4 § 2 och 3 mom lagen om aktiebolag. 

81 a§ 

Närmare föreskrifter 

Finansinspektionen meddelar sådana när
mare föreskrifter om tillämpningen av detta 
kapitel som förutsätts i rådets direktiv 
89/299/EEG om kapitalbasen i kreditinstitut, 
89/647/EEG om kapitaltäckningsgrad för 
kreditinstitut, 93/6/EEG om kapitalkrav för 
värdepappersföretag och kreditinstitut samt 
92/30/EEG om gruppbaserad tillsyn över 
kreditinstitut. 

12 kap. 

Särskilda stadganden 
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94 § 

Tystnadsplikt 

Den som i egenskap av medlem eller sup
pleant i ett organ inom ett kreditinstitut, in
om ett till samma konsolideringsgrupp som 
detta hörande företag eller inom en kreditin
stitutssammanslutning eller i egenskap av 
anställd hos dessa eller vid utförande av nå
gon uppgift på uppdrag av dem har fått kän
nedom om den ekonomiska situationen hos 
någon av kreditinstitutets kunder eller hos 
kunder till kreditinstitutets konsoliderings
grupp tillhörande finansiella institut eller hos 
någon annan person med anknytning till kre
ditinstitutets verksamhet eller om någons 
personliga förhållanden eller om en affärs
eller yrkeshemlighet, är skyldig att hemlig
hålla saken, om inte den för vilken tystnads
plikten har stadgats ger sitt samtycke till att 
saken röjs. Uppgifter som skall hållas hem
liga får inte heller lämnas till bolagsstämma, 
principalmöte, andelslagsstämma eller full
mäktige eller till en hypoteksförenings stäm
ma eller till aktieinnehavare eller medlem
mar som deltar i stämman eller mötet. 

Kreditinstitut och till samma konsolide
ringsgrupp som dessa hörande företag är 
skyldiga att lämna upplysningar som avses i 
l mom. till åklagar- eller förundersök
ningsmyndigheterna för utredning av brott 
samt till andra myndigheter som enligt lag 
har rätt att få sådana upplysningar. 

Kreditinstitut och till samma konsolide
ringsgrupp som dessa hörande företag har 
rätt att lämna upplysningar som avses i 
l mom. till en sammanslutning som hör till 
samma koncern eller konsolideringsgrupp, 
om medlemmarna i dess förvaltningsorgan 
eller dess anställda har tystnadsplikt enligt 
l mom. eller motsvarande tystnadsplikt. 

94 b§ 

Utlämnande av upplysningar för 
forskningsändarn ål 

En handling som innehåller upplysningar 
av det slag som avses i 94 § får utlämnas 
för vetenskaplig forskning när minst 60 år 
har förflutit från dess tillkomst och om mot
tagaren skriftligen förbinder sig att inte ut
nyttja handlingen för att skada eller förringa 
vederbörande eller hans närstående eller för 

370373 

att kränka de övriga intressen som sekretes
sen skall skydda. 

97 b§ 

Vinstutdelning och annan användning av 
tillgångarna 

På kreditinstitut och till samma konsolide
ringsgrupp som dessa hörande finansiella 
institut tillämpas inte 12 kap. 7 § lagen om 
aktiebolag. I 24 a § ingår särskilda be
stämmelser om lånefinansiering för förvärv 
av egna aktier eller aktier i moderföretaget. 

97 c§ 

skadeståndsskyldighet 

Ett kreditinstituts stiftare, medlemmarna av 
förvaltningsrådet, styrelsen eller direktionen, 
verkställande direktören, fullmäktige och 
medlemmarna i en kommission som sköter 
förvaltningsuppdrag är skyldiga att ersätta 
skada som de i sin syssla uppsåtligen eller 
av vårdslöshet har vållat kreditinstitutet. 
Detsamma gäller skada som genom överträ
delse av lagen om aktiebolag, lagen om an
delslag, affårsbankslagen, sparbankslagen, 
andelsbankslagen, lagen om hypoteksföre
ningar (936/1978), denna lag, eller stadgan
den och föreskrifter, som har utgivits på 
grund av denna lag, eller genom överträdel
se av kreditinstitutets bolagsordning eller 
stadgar har åsamkats aktieägare, medlem
mar, innehavare av placeringsandelar eller 
grundfondsbevis eller andra. 

En av förvaltningsrådet eller styrelsen ut
sedd granskare är under de förutsättningar 
som anges i l mom. ersättningsskyldig både 
för skada som han själv har orsakat och för 
skada som hans biträde har orsakat uppsåt
ligen eller av vårdslöshet. Bestämmelser om 
revisorers skadeståndsansvar finns i revi
sionslagen (936/1994 ). 

Ett kreditinstituts aktieägare, en sparbanks 
principaler och en andelsbanks medlemmar 
eller fullmäktige är skyldiga att ersätta skada 
som de genom att medverka till överträdelse 
av de författningar, den bolagsordning eller 
de stadgar som avses i l mom. uppsåtligen 
eller av grov vårdslöshet har orsakat kredit
institutet, aktieägare, medlemmar, innehava
re av placeringsandelar eller grundfondsbe
vis eller andra. 

Angående jämkning av skadestånd samt 
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fördelning av skadeståndsansvar mellan två 
eller flera ersättningsskyldiga gäller 2 och 
6 kap. skadeståndslagen ( 412/197 4 ). 

I affärsbankslagen (1269/1990), sparbanks
lagen ( 1270/1990 och andelsbankslagen be
stäms om väckande av skadeståndstalan för 
en affärsbanks, sparbanks eller andelsbanks 
räkning. 

100 c § 

Kreditinstituts bokföringsförseelse 

Den som uppsåtligen eller av grov vårds
löshet 

l) upprättar bokslut eller koncernbokslut i 
strid med 4 kap., finansministeriets beslut 
eller föreskrifter som finansinspektionen har 
meddelat med stöd därav, 

2) bryter mot vad som i 40 § bestäms om 
anmälan av bokslut för registrering eller 
framläggande av bokslut, 

3) bryter mot vad som i 41 § bestäms om 
upprättande av delårsrapport eller 

4) bryter mot bestämmelserna om slutre
dovisning över ett kreditinstituts fusion, del
ning eller likvidation 

skall, om inte gärningen enligt 30 kap. 
9 eller l O § strafflagen skall bestraffas som 
ett bokföringsbrott eller som ett bokförings
brott av oaktsamhet eller om inte strängare 
straff föreskrivs någon annanstans, för kre
ditinstituts bokföringsförseelse dömas till 
böter. 

100 d§ 

Brott mot bestämmelserna om utdelning av 
kreditinstituts medel 

Den som uppsåtligen 
l) bryter mot bestämmelserna om återbe

talning av kapitallån, betalning av ränta eller 
annan gottgörelse eller ställande av säkerhet, 

2) utbetalar kreditinstitutets eller ett till 
dess konsolideringsgrupp hörande företags 
medel i strid med denna lag, lagen om ak
tiebolag, lagen om andelslag, affärsbanksla
gen, andelsbankslagen, sparbankslagen eller 

lagen om hypoteksföreningar (936/1978), 
3) i strid med 24 a § beviljar lån, ställer 

säkerhet eller som pant tar emot egna eller 
moderföretagets aktier, andelar, kapitallån, 
debenturer eller därmed jämförbara förbin
delser, 

skall, om gärningen inte är ringa eller 
strängare straff för den inte föreskrivs på 
något annat ställe i lag, för brott mot be
stämmelserna om utdelning av kreditinstituts 
medel dömas till böter eller fängelse i högst 
ett år. 

l. Denna lag träder i kraft den 
199 . 

2. Utan hinder av 36 § l mom. 2) punkten 
får däri angivna värdepapper och derivatkon
trakt under den räkenskapsperiod då denna 
lag träder i kraft samt under de två följande 
räkenskapsperioderna upptas i bokslutet så 
som föreskrivs i 36 § l mom. 3) punkten. 

3. På kapitalbevis som har emitterats före 
denna lags ikraftträdande skall utan hinder 
av denna lag tillämpas vad som har föreskri
vits om dem i samband med emissionen. 
Till kapitalbasen får emellertid inte räknas 
kapitalbevis ifall efter denna lags ikraftträ
dande enligt 73 § 3 mom. har ställts säker
het för betalningen av dessas kapital eller 
ränta, dividend eller annan gottgörelse. 

4. Den som väljs till revisor för ett kredit
institut skall uppfylla de i 43 § angivna be
hörighetsvillkoren senast vid den ordinarie 
bolagsstämma, det principalmöte eller hypo
teksföreningsmöte som följer efter denna 
lags ikraftträdande. Denna lags bestämmelser 
om revision skall för första gången tillämpas 
vid revisionen av den räkenskapsperiods 
bokföring och bokslut samt förvaltning, för 
vilken en revisor som uppfyller i 43 § an
givna behörighetsvillkor enligt vad som an
förs ovan senast skall väljas. 

5. De upphävda l 09-111 § skall tilläm
pas på masskuldebrev, vilka har emitterats 
före denna lags ikraftträdande eller under de 
två år som följer efter ikraftträdandet samt 
på de säkerheter som ställts för sådana 
masskuldebrevslån. 
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2. 
Lag 

om ändring av affärsbankslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i affårsbankslagen av den 28 december 1990 (1269/1990) 7 § 2 mom., 13 §, 16 § 

1 mom., 18, 60-63 och 66 §, 
av dessa lagrum 13 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1609/1993 och 1684/1995, 

16 § 1 mom. sådan den lyder i lag 931/1992, 18 § sådan den lyder i den sistnämnda lagen 
och 66 § i lag 573/1996, samt 

ändras 64 och 65 § som följer: 

64 § 
Om skadeståndsskyldighet för en affårs

banks stiftare och aktieägare, medlemmarna 
av dess förvaltningsråd och direktion, verk
ställande direktören samt granskare som ut
setts av förvaltningsrådet föreskrivs i kredit
institutslagen (1607 /1993) och om skades
tåndsskyldighet för revisorerna i revisionsla
gen (936/1994). Om väckande av skades
tåndstalan för en affärsbanks räkning gäller 
15 kap. 5-7 § lagen om aktiebolag. 

Utan hinder av 15 kap. 5 och 6 § lagen 
om aktiebolag har finansinspektionen rätt att 
väcka skadeståndstalan för en affärsbanks 
räkning mot en person eller sammanslutning 

3. 

som avses i 97 a § kreditinstitutslagen, om 
finansinspektionen anser att deponenternas 
intresse kräver det. 

65 § 
Den som grovt försummar att fullgöra en 

skyldighet som enligt 27-30, 33 och 34 § 
åligger direktionen skall för brott mot be
stämmelserna om affärsbanks likvidation 
dömas till böter, om inte gärningen är ringa 
eller strängare straff föreskrivs i någon an
nan lag. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Lag 

om ändring av spamankslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i sparbankslagen av den 28 december 1990 (1270/1990) 20 § 3 mom., 57 och 

127-130 §, 135 § l mom. samt 136 § 2 och 5 punkterna, 
av dessa lagrum 57 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1610/1993 och 1685/1995 

och 135 § l mom. sådant det lyder i lag 601/1995, 
ändras 20 § 2 och 4 mom., 38 § 3 mom. 40 § 2 och 5 mom., 131 § 1 mom., 133 och 

134 §, 
av dessa lagrum 40 § 5 mo m. sådan den lyder i lag 161 0/1993 samt 
fogas till 131 § ett nytt 1 mom., varvid det ändrade 1 mom. och nuvarande 2 och 3 mom. 

blir 2-4 mom., som följer: 

20 § 

En sparbank eller dess dotterföretag får 
inte mot vederlag förvärva en annan spar
banks grundfondsandelar eller egna eller 
moderbankens grundfondsandelar. Ett avtal 
som strider mot detta förbud är ogiltigt. 

Vad som sägs i 2 mom. och i 24 a § kre
ditinstitutslagen (1607/1993) utgör inte hin
der för att en sparbank, då denna enligt 81 § 
genom fusion övertar ett aktiebolag, förvär
var eller som pant tar emot en grundfond
sandel som tillhör aktiebolaget, att banken 
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löser in en grundfondsandel enligt 80 § 
l mom. eller att den på auktion ropar in en 
för sparbankens fordran utmätt grundfond
sandel. En av sparbanken förvärvad grund
fondsandel skall säljas så snart detta kan ske 
utan förlust, om den inte har dragits in ge
nom nedsättning av grundfonden. En grund
fondsandel som har förvärvats i samband 
med övertagande av ett aktiebolag eller i 
enlighet med 80 § skall dock säljas inom två 
år efter förvärvet. 

38 § 

Nedsättning av grundkapitalet och grund
fonden skall anmälas för registrering inom 
fyra månader efter nedsättningsbeslutet 
Grundkapitalet och grundfonden anses ned
satta då registreringen har skett. Har regi
streringsanmälan inte gjorts inom stadgad tid 
eller har registrering vägrats, förfaller beslu
tet. Likaså förfaller ett sådant beslut om 
ändring av stadgarna som förutsätter att 
grundkapitalet eller grundfonden nedsätts. 

40 § 

Som vinstandel kan utdelas endast sådan 
vinst och sådant annat fritt eget kapital som 
har uppkommit efter att grundfonden inrätta
des, efter avdrag av ett belopp motsvarande 
de i balansräkningen aktiverade utgifterna 
för sparbankens bildande och ett belopp 
motsvarande anskaffningsutgiften för de 
grundfondsbevis som banken innehar. I 38 § 
kreditinstitutslagen föreskrivs om sådan be
gränsning av vinstutdelningen som följer av 
ränta och annan gottgörelse som skall beta
las för kapitallån och i 81 § kreditinstitutsla
gen om soliditetsrelaterade inskränkningar i 
användningen av vinstutdelningen. 

En sparbank som är moderföretag i en 
koncern får inte, det oaktat att vinstutdelning 
enligt 1-3 mo m. vore tillåten, som vinst 
dela ut ett belopp som överskrider det 
sammanlagda beloppet av vinsten enligt den 
fastställda koncernbalansräkningen för den 
senaste räkenskapsperioden och koncernens 
övriga fria egna kapital, minskat med den 
förlust som koncernbalansräkningen utvisar, 
med de övriga icke utdelningsbara poster 
som avses i 2 mom., med det belopp till 
vilket de i koncernföretagens bokslut gjorda 
reserveringarna enligt 5 kap. 15 § bok
föringslagen ( l ) och skillnaden mellan 

de gjorda och planenliga avskrivningarna i 
koncernbokslutet har tagits upp i det fria 
egna kapitalet samt med det belopp som en
ligt lag eller stadgarna skall avsättas till re
servfonden eller annars lämnas outdelat. 

131 § 
Om skadeståndsskyldighet för en spar

banks stiftare och principaler, medlemmarna 
av dess förvaltningsråd och styrelse, verk
ställande direktören och fullmäktige samt för 
inspektorer som utses av förvaltningsrådet 
och styrelsen föreskrivs i kreditinstitutsla
gen. Om revisorernas skadeståndsskyldighet 
föreskrivs i revisionslagen (936/1994). 

Principalerna beslutar med stöd av 97 c § 
kreditinstitutslagen om väckande av skades
tåndstalan för en sparbanks räkning. styrel
sen har dessutom rätt att besluta om väckan
de av skadeståndstalan som baserar sig på 
en straffbar gärning. 

133§ 
F ör en sparbanks räkning får sådan talan 

som avses i 97 c § kreditinstitutslagen och 
som inte grundar sig på en straffbar gärning, 
inte väckas mot 

l) en stiftare sedan tre år har förflutit från 
det beslutet om sparbankens bildande fatta
des på den konstituerande stämman, 

2) förvaltningsråds- eller styrelsemed
lemmarna, verkställande direktören, fullmäk
tige eller principalerna sedan tre år har för
flutit från utgången av den räkenskapsperiod 
under vilken det beslut fattades eller den 
åtgärd vidtogs som ligger till grund för ta
lan, eller mot 

3) revisorerna eller en av förvaltningsrådet 
eller styrelsen utsedd granskare sedan tre år 
har förflutit efter framläggaodet av den revi
sionsberättelse, det utlåtande eller det intyg 
som ligger till grund för talan. 

Har tiden för väckande av talan gått ut, 
kan inte talan som avses i 131 § 4 mom. 
väckas sedan en månad har förflutit från 
konkursbevakningen. 

134 § 
Finansinspektionen och sparbanksinspek

tionen har, om de anser att deponenternas 
eller grundfondsandelsägarnas intresse krä
ver det, rätt att för en sparbanks räkning 
väcka skadeståndstalan mot en person eller 
sammanslutning som avses i 97 c § kreditin
stitutslagen. 
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4. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Lag 

om ändring av lagen om ombildning av sparbank till bank i aktiebolagsfonn 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 6 november 1992 om ändring av lagen om ombildning av sparbank 

till bank i aktiebolagsform (972/1992) 4 § 3 m om. samt 8-1 O § 
av dessa lagrum 8-1 O § sådana de lyder i lag 1176/1994 samt 
ändras 4 § 2 mom., 6 § l mom., 7 § 2 mom. och Il §., som följer: 

4 § 

Ny koncession behöver inte sökas för den 
bank som fortsätter sparbankens verksamhet. 

6 § 
Utan hinder av lagen om aktiebolag 

(734/1978) skall de aktier som motsvarar 
sparbankens av grundkapitalet och reserv
fonden bestående aktiekapital utan vederlag 
överlåtas till en eller flera stiftelser som en
ligt 7 § utses till ägare av aktierna eller 
grundas för detta ändamål. 

7 § 

Utan hinder av 6 § 2 mom. 2 punkten la
gen om stiftelser (l 09/1930) får stiftelsen 

införas i stiftelseregistret innan den har mot
tagit aktierna. 

Il § 
Med avvikelse från 8 § kreditinstitutslagen 

(1607 /1993) skall ett sparbanksaktiebolag i 
sin firma utöver den beteckning som anger 
bankens sammanslutningsform även använ
das ordet eller sammansättningsleden "spar
bank". 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Finansinspektionen skall inom två månader 

efter denna lags ikraftträdande överföra så
dana stiftelser till patent- och registerstyrei
sens stiftelseregister, vilka när denna lag 
träder i kraft är infdrda i finansinspektionens 
register. 
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5. 
Lag 

om ändring av andelsbankslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i andelsbankslagen av den 28 december 1990 (1271/1990) 11 § 2 mom., 12 § 

3 mom., 19 §, 41 f § 4 mom., 85-88 §, 92 § l mom. och 93 § 2 och 5 punkterna, 
av dessa lagrum 19 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1611/1993 och 575/1996, 41 

f § 4 mom. sådant det lyder i lag 1126/1993, 92 § l mom. sådan den lyder i lag 602/1995 
samt 93 § 5 punkt sådan den lyder i lag 57511996, 

ändras 12 § 2 och 4 mom. samt 13 a, 90 och 91 §, 
av dessa lagrum 13 a § sådan den lyder i den nämnda lagen 1611/1993 och 91 § i den 

nämnda lagen 575/1996, samt 
fogas till 7 m §,sådan den lyder i lag 575/1996, ett nytt 4 mom. samt till 89 §,sådan den 

lyder delvis ändrad i lag 161111993, ett nytt l mom., varvid nuvarande 1-4 mo m. blir 
2-5 mom., som följer: 

7m§ 

Centralinstitutets medlemskreditinstitut 
skall hålla en kopia av det bokslut som av
ses i 2 mom. framlagd för allmänheten och 
ge kopior av bokslutet med iakttagande av 
40 kap. 2 och 4 mom. kreditinstitutslagen. 
Centralinstitutet skall upprätta och offentlig
göra en sammanställd delårsrapport i tilläm
pliga delar med iakttagande av 2 mom. och 
41 § kreditinstitutslagen. Centralinstitutets 
medlemskreditinstitut skall på begäran ge 
kopior av delårsrapporten, enligt vad som 
föreskrivs i 40 § kreditinstitutslagen. 

12 § 

En andelsbank eller dess dotterföretag får 
inte mot vederlag förvärva en annan andels
banks placeringsandelar eller egna eller rna
derbankens placeringsandelar. Ett avtal som 
strider mot detta förbud är ogiltigt. 

Vad som sägs i 2 mom och i 24 a § kre
ditinstitutslagen utgör inte något hinder för 
att en andelsbank vid övertagande av ett ak
tiebolag genom fusion enligt 39 § förvärvar 
till aktiebolaget hörande placeringsandelar, 
löser in placeringsandelar enligt 38 § 
l mom. eller på auktion ropar in placerings
andelar som utmätts för andelsbankens for
dran. En av andelsbanken förvärvad place
ringsandel skall säljas så snart detta kan ske 
utan förlust, om den inte har dragits in ge
nom nedsättning av placeringsandelskapita
let Placeringsandelar som har förvärvats i 
samband med övertagande av ett aktiebolag 

eller enligt 38 § skall dock säljas inom två 
år efter rörvärvet 

13 a§ 
Som en andelsbanks vinst får utdelas det 

belopp som avses i 35 § 3 mom. lagen om 
andelslag (24 7/1954 ), efter avdrag motsva
rande de i balansräkningen aktiverade utgif
terna för andelsbankens bildande samt all
skaffningsutgiften rör de egna placeringsan
delar som andelsbanken innehar. I 36 § kre
ditinstitutslagen föreskrivs om sådan be
gränsning av vinstutdelningen som följer av 
ränta och annan gottgörelse som skall beta
las för kapitallån och i 80 § kreditinstitutsla
gen om soliditetsrelaterade inskränkningar i 
användningen av vinstutdelningen. 

En andelsbank som är moderföretag i en 
koncern får inte, det oaktat att vinstutdelning 
enligt 35 § 3 mom. lagen om andelslag vore 
tillåten, som vinst dela ut ett belopp som 
överskrider det sammanlagda beloppet av 
vinsten enligt den fastställda koncernbalans
räkningen för den senaste räkenskapsperio
den och koncernens övriga fria egna kapital, 
minskat med den förlust som koncernbalans
räkningen utvisar, med de övriga icke utdel
ningsbara poster som avses i 2 mom., med 
det belopp till vilket de i koncernföretagens 
bokslut gjorda reserveringarna enligt 5 kap. 
15 § bokföringslagen ( l ) och skillna
den mellan de gjorda och planenliga av
skrivningarna i koncernbokslutet har tagits 
upp i det fria egna kapitalet samt med det 
belopp som enligt lag eller stadgarna skall 
avsättas till reservfonden eller annars lämnas 
outdelat 
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89 § 
Om skadeståndsskyldighet för en andels

banks stiftare, medlemmar och fullmäktige 
samt för dess förvaltningsråds- och styrelse
medlemmar, verkställande direktör och för 
medlemmarna i en kommission som sköter 
förvaltningsuppdrag föreskrivs i kreditinsti
tutslagen. Om revisorernas skadeståndsskyl
dighet fdreskrivs i revisionslagen 
(936/1994). 

90 § 
För en andelsbanks räkning får sådan talan 

som avses i 97 c § kreditinstitutslagen och 
som inte grundar sig på en straffbar gärning, 
inte väckas mot 

l) en stiftare sedan tre år har förflutit från 
det att stiftelseurkunden undertecknades, 

2) förvaltningsråds- eller styrelsemed
lemmarna eller medlemmarna i en kommis
sion som sköter förvaltningsuppdrag, verk
ställande direktören, andelsbankens medlem
mar eller fullmäktige sedan tre år har förflu
tit från utgången av den räkenskapsperiod 

6. 

under vilken det beslut fattades eller den 
åtgärd vidtogs som ligger till grund för ta
lan, eller mot 

3) revisorerna eller en av förvaltningsrådet 
utsedd inspektör sedan tre år har förflutit 
efter framläggandet av den revisionsberättel
se, det utlåtande eller det intyg som ligger 
till grund för talan. 

91 § 
Finansinspektionen och centralinstitutet 

har, då andelsbanken hör till centralinstitutet 
inom sammanslutningen av andelsbanker, 
om de anser att deponenternas eller place
ringsandelsägarnas intresse kräver det, rätt 
att väcka skadeståndstalan för andelsbankens 
räkning mot en person eller sammanslutning 
som avses i 97 c § kreditinstitutslagen. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om upphävande av 7 § 1 mom. 12 punkt och 21 § 2 mom. av lagen om hypoteksr-öreningar 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Genom denna lag upphävs 7 § l mom. 

12 punkt och 21 § 2 mom. av lagen den 
8 december 1978 om hypoteksföreningar 

(936/1978). 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 199 . 
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7. 
Lag 

om ändring av 23 § lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verl<samhet i 
Finland 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 23 § l mom. lagen den 30 december 1993 om utländska kreditinstituts och finans

iella instituts verksamhet i Finland (1608/1993) som följer: 

5 kap. 

Särskilda stadganden 

23 § 

Likviditet 

Finansinspektionen meddelar närmare för
eskrifter om beräkning av relationstalet för 
kassareserven samt om rapporteringen av 
relationstalet till finansinspektionen. 

En filial skall till stöd för sin likviditet ha Denna lag träder i kraft den 
en kassareserv, enligt vad som föreskrivs 199 . 
67 § kreditinstitutslagen. 

8. 
Lag 

om ändring av lagen om värdepappersföretag 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 22-25 §, 27 och 28 

§, 32-43 § och 6 kap., av dessa lagrum 32 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 583/1997 
samt 

ändras 6 och 21 §, 26 § och 28-31 samt 
fogas till l § ett nytt 5 mom., till 5 § ett nytt 5 mom. samt tilllagen nya 16 a, 56 a och 56 

b § som följer: 

l § heter, eller som producerar databehandlings
tjänster eller andra motsvarande, till värde-

Tillämpningsområde pappersföretags huvudsakliga verksamhet 
hörande tjänster för ett eller flera värdepap

- - - - - - - - - - - - - - persföretag. 
På värdepappersföretag tillämpas kreditin-

stitutslagen (1607 /1993) enligt vad som 6 § 
föreskrivs i denna lag. 

5 § 

Definitioner 

Med tjänsteföretag avses i denna lag ett 
företag som huvudsakligen producerar tjäns
ter för ett eller flera värdepappersföretag 
genom att äga, besitta eller förvalta fastig-

K ansa/ideringsgrupp 

Till ett värdepappersföretag konsolide
ringsgrupp räknas värdepappersföretag, dess 
inhemska eller utländska holdingSam
manslutning samt inhemska och utländska 
värdepappersföretag, finansiella institut och 
tjänsteföretag 

l) vari värdepappersföretaget eller dess 
holdingSammanslutning har sådant inflytan-



RP 208/1997 rd 81 

de bestämmande som avses i l kap. 5 och 
6 §, 

2) som har gemensam förvaltning med 
värdepappersföretaget, dess holdingSam
manslutning eller dessas dotterföretag, eller 

3) som har gemensam ledning med värde
pappersföretaget, dess holdingSammanslut
ning eller dessas dotterföretag. 

Vad som i l mom. 2 och 3 punkterna sägs 
om dotterföretag skall på motsvarande sätt 
tillämpas på företag till vilket värdepappers
företag eller dess holdingSammanslutning 
står i ett sådant förhållande som avses i 2 
eller 3 punkten. 

En holdingSammanslutning samt ett värde
pappersföretag som har i l mom. l punkten 
angivet inflytande bestämmande i ett värde
pappersföretag, finansiellt institut eller tjäns
teföretag eller som står i ett i l mom. 2 eller 
3 punkten angivet förhållande till ett i fråga 
om balansomslutningen mindre värdepap
persföretag, finansiellt institut eller tjänste
företag, benämns i denna lag konsoliderings
gruppens moderföretag. Ett värdepappersför
etag, finansiellt institut eller tjänsteföretag 
vari ett annat värdepappersföretag eller en 
holdingSammanslutning har i l mom. 
l punkten angivet bestämmande inflytande, 
samt ett värdepappersföretag, finansiellt in
stitut eller tjänsteföretag till vilket en hol
dingsammanslutning eller ett värdepappers
företag som är större i fråga om balans
omslutningen står i ett sådant förhållande 
som avses i l mom. 2 eller 3 punkten, be
nämns i denna lag konsolideringsgruppens 
dotterföretag. 

En konsolideringsgrupps dotterföretag vars 
balansomslutning utgör mindre än en pro
cent av den för moderföretaget senast fast
ställda balansomslutningen och inte når upp 
till l O miljoner ecu eller motsvarande be
lopp, behöver inte sammanställas med kon
solideringsgruppen. Om ett till en konsolide
ringsgrupp hörande dotterfåretags balans
omslutning sammanräknad med andra till 
konsolideringsgruppen hörande dotterföre
tags balansomslutning utgör minst fem pro
cent av den konsoliderade balansomslutning
en eller om uppgifterna för företaget skall 
sammanställas med koncernbokslutet, skall 
företaget likväl hänföras till konsoliderings
gruppen. 

Ett till konsolideringsgruppen hörande för
etag kan vid tillämpningen av bestämmelser
na om gruppbaserad tillsyn, enligt vad fi
nansinspektionen i det enskilda fallet beslu-

370373 

tar, lämnas obeaktat ifall tillämpningen inte 
behövs för uppnående av syftet med den 
gruppbaserade tillsynen. 

16 a§ 

Finansiering av förvärv och emottagande 
som pant av egna aktier, andelar, kapitallån 

och debenturer 

Ett värdepappersföretag och ett till samma 
konsolideringsgrupp hörande företag får be
vilja lån för förvärv av egna och sitt moder
företags aktier och andelar och ta emot så
dana som pant endast med de begränsningar 
som anges i 2 och 3 mom. Med lån jäm
ställs säkerhet som av värdepappersföreta
gets eller ett till dess konsolideringsgrupp 
hörande företags medel ställs för återbetal
ningen av lån som avses i föregående me
ning. 

Om annat inte följer av 3 mom. får ett 
värdepappersföretag och ett till dess konsoli
deringsgrupp hörande företag, utan hinder av 
7 kap. l § l mom. och 12 kap. 7 § 3 mom. 
lagen om aktiebolag (734/1978) samt 34 § 3 
mom. lagen om skuldebrev (622/1947), be
vilja lån för förvärv eller emottagande som 
pant av egna eller moderföretagets aktier 
och andelar, om dessa är sådana börs- eller 
marknadsvärdepapper som avses i l kap. 3 § 
värdepappersmarknadslagen och om bevil
jandet av lånet eller emottagandet av panten 
hör till värdepappersföretagets eller det till 
dess konsolideringsgrupp hörande företagets 
normala affärsverksamhet och lånet har be
viljats eller panten tagits emot på sådana 
sedvanliga villkor som värdepappersfciretaget 
iakttar i sin verksamhet. 

Ett kreditinstitut och ett till dess konsoli
deringsgrupp hörande företag får såsom pant 
ta emot egna och moderföretagets aktier och 
andelar högst till ett nominellt belopp som 
motsvarar l O procent av det långivande för
etagets eller, ifall aktier eller andelar i det 
långivande företagets moderföretag har tagits 
emot som pant, av moderföretagets bundna 
kapital. 

Denna paragrafs bestämmelser om egna 
och moderföretagets aktier och andelar skall 
på motsvarande sätt tillämpas på egna och 
av moderföretaget emitterade grundfondsan
delar, placeringsandelar, kapitalbevis, kapi
tallån, debenturer och övriga förbindelser 
som är efterställda emittentens övriga skul
der. 
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21 § 

Bokslut och delårsrapport 

På värdepappersföretags bokslut och kon
cernbokslut skall tillämpas 30-39 § kreditin
stitutslagen. 

På offentliggörande av värdepappersfore
tags bokslut samt på värdepappersföretags 
delårsrapporter skall tillämpas lagen om ak
tiebolag och värdepappersmarknadslagen. 

26 § 

Revision samt särskild granskning och 
granskare 

I fråga om värdepappersföretags revision 
och revisorer samt förordnande ·av särskild 
granskning och granskare gäller vad som 
föreskrivs i revisionslagen (936/1994) och 
42-44 § kreditinstitutslagen. 

29 § 

Generalklausul om riskkontroll 

Ett värdepappersföretag och till dess kon
solideringsgrupp hörande företag får inte i 
sin verksamhet ta en så stor risk att kreditin
stitutets soliditet eller konsoliderade soliditet 
utsätts för väsentlig fara. Kreditinstitutet och 
de till dess konsolideringsgrupp hörande 
företagen skall ha med hänsyn till verksam
heten tillräcklig intern övervakning och till
räckliga riskkontrollsystem. 

Finansinspektionen meddelar närmare för
eskrifter om de krav som ställs på de i 
l mom. avsedda riskkontrollsystem och på 
den interna kontrollen. 

30 § 

Likviditet 

Ett värdepappersföretags likviditet skall 
vara tryggad på ett med hänsyn till dess 
verksamhet tillräckligt sätt. 

31 § 

Minsta kapitalbas 

På värdepappersföretags kapitalbas och 
konsoliderade kapitalbas skall tillämpas 72 § 
3 och 4 mom., 73-75 och 79 § kreditinsti-

tuts lagen. 
Ett värdepappersföretags sammanlagda 

kapitalbas skall alltid uppgå till minst det 
startkapital som föreskrivs i 13 §. Vid fusion 
mellan två eller flera värdepappersföretag 
kan finansinspektionen medge undantag från 
detta krav. Det övertagande värdepappers
företagets eller det nybildade värdepappers
företagets kapitalbas får emellertid inte sjun
ka under den sammanlagda kapitalbas som 
de fusionerade företagen hade vid tidpunkten 
for fusionen. 

Beloppet av ett värdepappersföretags kapi
talbas och konsoliderade kapitalbas skall 
alltid uppgå till minst det enligt 71 § 
l mom., 76-78, 79 a § och 81 a § kreditin
stitutslagen beräknade beloppet. Utöver vad 
som föreskrivs i de nämnda paragraferna får 
beloppet av värdepappersföretagets kapital
bas och konsoliderade kapitalbas inte under
skrida en fjärdedel av de fasta kostnader 
som upptagits i den för föregående räken
skapsperiod godkända resultaträkningen el
ler, ifall det efter fastställaodet av bokslutet 
har skett betydande förändringar i värdepap
persföretagets verksamhet, det belopp som 
finansinspektionen fastställt på ansökan av 
värdepappersföretaget 

På värdepappersföretags stora kundrisker 
och konsoliderade stora kundrisker tillämpas 
69-71 § kreditinstitutslagen. 

Om ett värdepappersföretags kapitalbas 
eller konsoliderade kapitalbas sjunker under 
det belopp som föreskrivs i 2-4 mom. skall 
värdepappersföretaget utan dröjsmål rappor
tera detta till finansinspektionen och vidta 
åtgärder för att uppfylla kravet på kapital
basen eller den konsoliderade kapitalbasen. 
Finansinspektionen skall for värdepappers
företaget bestämma en tid inom vilken kra
vet på kapitalbasen och den konsoliderade 
kapitalbasen skall vara uppfyllt eller fram
ställa hos finansministeriet om återkallande 
av värdepappersföretagets koncession. 

Om ett värdepappersföretags kapitalbas 
sjunker under det i 2-4 mom. angivna be
loppet får företaget inte dela ut vinst eller 
annan avkastning på det egna kapitalet, om 
inte finansinspektionen av särskilda skäl be
viljar dispens. Om ett värdepappersföretags 
konsoliderade kapitalbas sjunker under det i 
2-4 mom. angivna beloppet, får värdepap
persföretaget och till dess konsoliderings
grupp hörande företag inte dela ut vinst eller 
annan avkastning på det egna kapitalet, om 
inte finansinspektionen av särskilda skäl be-
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viljar dispens. I fråga om den rätt till divi
dend som tillkommer aktieägarna i sådana 
finansiella institut i aktiebolagsform samt i 
tjänsteföretag som hör till samma konsolide
ringsgrupp som ett värdepappersföretag gäl
ler, utan hinder av vad som sägs ovan, 
12 kap. 4 § 2 och 3 mom. lagen om aktie
bolag. 

8 kap. 

straffstadganden 

56 a§ 

Värdepappersföretags bokföringsförseelse 

Den som uppsåtligen eller av grov vårds
löshet upprättar bokslut eller koncernbokslut 
i strid med 4 kap., i strid med beslut som 
finansministeriet utfårdat med stöd därav 
eller i strid med finansinspektionens !öre
skrifter skall, om inte gärningen är straffbar 
som ett bokföringsbrott eller som ett bok
föringsbrott av oaktsamhet enligt 30 kap. 
9 eller l O § strafflagen och om inte stränga
re straff för gärningen föreskrivs på något 

9. 

annat ställe i lag, dömas till böter för värde
pappersföretags bokföringsförseelse. 

56 b§ 

Brott mot bestämmelserna om finansiering 
av förvärv av värdepappersföretags egna 

aktier 

Den som uppsåtligen bryter mot vad som i 
16 a § föreskrivs om lån och säkerheter eller 
om emottagande av moderföretagets aktier, 
andelar, kapitallån, debenturer eller därmed 
jämförbara förbindelser som pant skall, om 
inte gärningen är ringa eller strängare straff 
för den föreskrivs på något annat ställe i lag, 
för brott mot bestämmelserna om fi
nansiering av förvärv av värdepappersföre
tags egna aktier, dömas till böter eller fäng
else i högst ett år. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Lag 

om ändring av 15 § lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla 
investeringstjänster i Finland 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 15 § l mom. lagen den 26 juli 1996 om utländska värdepappersföretags rätt att till

handahålla investeringstjänster i Finland (580/1996) som följer: 

15 § 

Likviditet 

En filials likviditet skall vara tryggad på 

ett med hänsyn till dess verksamhet tillräck
ligt sätt. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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10. 
Lag 

om ändring av lagen om finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/1993) 2 § 17 punkten, sådan 

den lyder i lag 572/1992, 
ändras 3 § 2 m om. samt 11 § l, 2 och 4 m om., samt 
fogas till 2 § en ny 20 punkt och till 23 § ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir 

3 mom., som följer: 

2 § 

Tillsynsobjekt 

Med tillsynsobjekt avses i denna lag 

20) kreditinstituts och värdepapperföretags 
holdingsammanslutning. 

3 § 

stadganden som skall tillämpas 

Lagen om förvaltningsförfarande 
(598/1982), lagen om åtgärder som gäller 
myndigheternas föreskrifter och anvisningar 
(573/1989) samt lagen om allmänna hand
lingars offentlighet (83/1951) skall tillämpas 
på finansinspektionen. 

11 § 

Granskningsrätt och rätt att få uppgifter 

Finansinspektionen har rätt att på ett för
rättningsställe som hör till ett tillsynsobjekt 
för granskning få tillgång till de handlingar 
och andra dokument som gäller tillsynso
bjektet och dess kunder och som anses vara 
behövliga för utförandet av uppdraget. 

Helsingfors den 31 oktober 1997 

Finansinspektionen har även rätt att för 
granskning få tillgång till tillsynsobjektets 
databehandlingssystem och andra system 
samt kassa och övriga tillgångar. 

Tillsynsobjektet skall dessutom utan obe
fogat dröjsmål tillställa finansinspektionen 
de uppgifter som den begär samt de utred
ningar som finansinspektionen anser vara 
behövliga för fullgörande av sitt uppdrag. 

Vad som ovan i 1-3 m om. föreskrivs om 
tillsynsobjekt skall tillämpas också på 

l) företag som i förhållande till tillsynso
bjektet är ett sådant moderföretag, dotterför
etag eller intresseföretag som avses i bok
föringslagen ( /1997), samt 

2) andra företag som hör till ett kreditin
stituts eller ett värdepappersföretags konsoli
deringsgrupp. 

23 § 

Vite 

Finansinspektionen har i l mom. angiven 
befogenhet mot ett företag som vägrar upp
fylla sina skyldigheter enligt 11 §. 

Denna lag träder i kraft den 199 

Republikens President 

MARTri AHTISAARI 

Minister Jouko Skinnari 
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Bilaga 

l. 
Lag 

om ändring av kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 (1607/1993) 23 §, 66 § 2 mom., 

70 § 4-6 mom., 76 § 2 mom., 78 b § samt 109-111 §, 
av dessa lagrum 23 och 78 b § sådana de lyder i lag 570/1996, 
ändras 2 § 2 mom., 5 §, 8 § 3 mom., 14 § 3 punkten, 18 § l mom., 20 § 2 mom. 8 punk

ten, 21 och 22 §, 4 kap., 67 § 2 mom. 4 punkten, 68 och 69 §, 70 § 3 mom., 71 §, 72 § 
rubriken och l och 4 mom., 73, 74 och 74 a §, 75 § 2 och 3 mom., 76 § rubriken samt inle
dande stycket till l mom. och 3 punkten i I gruppen, 77, 78 och 78 a §, 78 c § 3 mom., 79, 
80 och 81 § samt 94 § 1-3 mom., 

av dessa lagrum 5, 69, 71 och 78 sådana de lyder delvis ändrade i lag 57011996, 21 och 
22 §, 72 § l och 4 mom., 74 a§, 78 a§, 78 c§ 3 mom., 79 och 80 §samt 94 § 1-3 mom. 
sådan den lyder i den sistnämnda lagen, 4 kap. och 73 § delvis ändrade i lag 578/1997 och 
68 § delvis ändrad i lag 1689/1995, samt 

fogas till lagen en ny 5 b §, till 20 § ett nytt 3 mom., till lagen en ny 24 a §, till 67 §, 
sådan den lyder delvis ändrad i lag 168311995, ett nytt 4 mom., till 75 § ett nytt 3 och 
5 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom., till 76 § l mom. II gruppen nya 7 och 
8 punkter samt till lagen nya 79 a, 81 a, 94 b, 97 b, 97 c, l 00 c och l 00 d §, som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

2 § 

Kreditinstitut 

Depositionsbanker är affärsbankerna, spar
banksaktiebolagen, andelsbankerna, de koo
perativa bankerna i aktiebolagsform och 
Postbanken Ab. 

5 § 

Koncern och konsolideringsgrupp 

Med koncern, moderföretag och dotter
företag avses i denna lag koncern, moderför
etag och dotterföretag enligt bokföringslagen 
(655/73). 

Till en konsolideringsgrupp räknas kredit
institut, dess holdingSammanslutningar samt 
kreditinstitut, finansiella institut och tjänste
företag som är dotterföretag till kreditinsti
tutet eller dess holdingsammanslutning. Till 

Depositionsbanker är affärsbankerna, spar
bankerna, sparbanksaktiebolagen, andelsban
kerna, de kooperativa bankerna i aktiebo
lagsform, de banker i aktiebolagsform som 
avses i 41 b§ andelsbankslagen (127111990) 
och Postbanken Ab. 

5 § 

Koncern och konsolideringsgrupp 

Med koncern, moderföretag och dotter
företag avses i denna lag detsamma som i 
bokföringslagen ( l ). 

Till ett kreditinstituts konsolideringsgrupp 
räknas kreditinstitutet, dess inhemska eller 
utländska holdingSammanslutning samt såda
na inhemska och utländska kreditinstitut, fi
nansiella institut och tjänsteföretag 
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Gällande lydelse 

konsolideringsgruppen räknas dessutom kre
ditinstitut, finansiella institut och tjänsteföre
tag som har gemensam förvaltning med kre
ditinstitutet eller dess holdingSammanslut
ning eller dotterföretag till dem eller gemen
sam ledning med kreditinstitutet, holdings
ammanslutningen eller deras dotterföretag. 

Om stadgandena om koncern eller konsoli-

Föreslagen lydelse 

l) vari kreditinstitutet eller dess holdings
ammanslutning har bestämmande inflytande 
enligt l kap. 5 och 6 § bokförings/agen, 

2) som har gemensam förvaltning med 
kreditinstitutet, med dettas holdingSam
manslutning eller med dessas dotterföretag, 
eller 

3) som har gemensam ledning med kredit
institutet, med dettas holdingsam manslutning 
eller med dessas dotterföretag. 

V ad som i 2 m om. 2 och 3 punktema sägs 
om dotterföretag skall på motsvarande sätt 
tillämpas på företag till vilket kreditinstitutet 
eller dess holdingsammanslutning står i ett 
sådant förhållande som avses i 2 eller 3 
punkten. 

En holdingsam manslutning samt ett kredit
institut som har i 2 mom. l punkten angivet 
bestämmande inflytande i ett kreditinstitut, 
ett finansiellt institut eller ett tjänsteföretag, 
eller som står i ett sådant förhållande till ett 
i fråga om balansomslutningen mindre kre
ditinstitut, finansiellt institut eller tjänsteför
etag som avses i 2 mom. 2 eller 3 punkten, 
benämns i denna lag konsolideringsgruppens 
m oderföretag Ett kreditinstitut, ett finansiellt 
institut eller ett värdepappersföretag vari 
kreditinstitutet eller holdingsam manslutning
en har sådant bestämmande inflytande som 
avses i 2 mom. l punkten, samt ett kreditin
stitut, ett finansiellt institut och ett värdepap
persföretag till vilket en holdingsammanslut
ning eller ett kreditinstitut med större balan
somslutning står i ett sådant förhållande som 
avses i 2 mom. 2 eller 3 punkten, benämns i 
denna lag konsolideringsgruppens dotterföre
tag. 

En konsolideringsgrupps dotterföretag vars 
balansomslutning utgör mindre än en pro
cent av den för moderföretaget senast fast
ställda balansomslutningen och inte når upp 
till ett markbelopp motsvarande JO miljoner 
ecu, behöver inte sammanställas med konso
lideringsgruppen. Om ett till en konsolide
ringsgrupp hörande dotterföretags balan
somslutning sammanräknad med andra till 
konsolideringsgruppen hörande dotterföre
tags balansomslutning utgör minst fem pro
cent av den konsoliderade balansomslutning
en eller om företaget skall sammanställas i 
koncembokslutet, skall det likväl samman
ställas med konsolideringsgruppen. 

Ett till en konsolideringsgrupp hörande 
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Gällande lydelse 

deringsgrupp inte kan tillämpas eller det inte 
är ändamålsenligt att tillämpa dem på grund 
av koncernens eller konsolideringsgruppens 
sammansättning eller av något särskilt skäl, 
kan kreditinstitutet eller dess holdingSam
manslutning göra avsteg från dem enligt be
slut som finansinspektionen meddelar i varje 
enskilt fall. 

8 § 

Firma 

Finansministeriet kan ge en depositions
banks dotterföretag tillstånd att i sin firma 
använda benämningen "bank" eller en hän
visning till depositionsbankens verksamhet. 

Föreslagen lydelse 

företag kan vid tillämpningen av bestämmel
serna om gruppbaserad tillsyn, enligt vad 
finansinspektionen beslutar i det enskilda 
fallet, lämnas obeaktat ifall tillämpningen av 
bestämmelserna inte är nödvändig för upp
nående av syftet med den gruppbaserade 
tillsynen över kreditinstitutet. 

5 b § 

Kvalificerat innehav 

Med kvalificerat innehav avses sådant 
ägande i ett kreditinstitut eller annat företag, 
där innehavet representerar minst tio procent 
av kreditinstitutets eller företagets sam t liga 
aktier eller andelar eller en så stor andel av 
aktierna eller andelarna att dessa represente
rar minst tio procent av det röstetal som 
samtliga aktier eller andelar medför. Vid 
beräkningen av röstandelen skall i tillämpli
ga delar iakttas l kap. 5 § bokförings/agen. 

V id beräkningen av det kvalificerade in
nehavet skall till kreditinstitutets ägande rä
knas också aktier och andelar som innehas 
av sådana utanför konsolideringsgruppen 
stående finansiella institut och tjänsteföretag 
som enligt bokföringslagen är kreditinsti
tutets intresseföretag, i samma förhållande 
som kreditinstitutet äger aktier eller andelar i 
dessa institut eller företag. Sådana aktier och 
motsvarande andelar får emellertid lämnas 
obeaktade som i enlighet med 11 kap. 8 § l 
mom. l punkten lagen om aktiebolag 
(734/1978) inte behöver specificeras. 

8 § 

Firma 

Finansministeriet kan ge ett företag som 
hör till en depositiensbanks konsoliderings
grupp tillstånd att i sin firma använda be
nämningen "bank" eller en hänvisning till 
depositionsbankens verksamhet. 
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14 § 

Bolagsordningens och stadgarnas innehåll 

I ett kreditinstituts bolagsordning eller 
stadgar skall, utöver vad som stadgas i andra 
lagar, anges 

3) rätten för medlemmarna och supplean
terna i styrelsen samt för verkställande di
rektören och vice verkställande direktören 
att höra till förvaltningen i ett annat affärs
företag, 

18 § 

Anmälan om innehav av aktier och andelar 

Ämnar någon direkt eller indirekt förvärva 
en så stor andel i ett kreditinstitut att den 
utgör minst l O procent av aktie- eller andel
skapitalet eller medför minst l O procent av 
röstetalet för aktierna eller andelarna eller 
annars berättigar till ett därmed jämförbart 
inflytande i kreditinstitutets förvaltning, skall 
finansinspektionen på förhand underrättas 
om rorvärvet 

3) rätten för medlemmarna i förvaltnings
rådet, medlemmarna och suppleanterna i 
styrelsen, för verkställande direktören och 
vice verkställande direktören samt för de 
anställda och för en sparbanks fullmäktige 
att höra till förvaltningen i ett annat företag, 

18 § 

Anmälan om innehav av aktier och andelar 

Den som ämnar förvärva ett kvalificerat 
innehav i ett kreditinstitut skall på förhand 
underrätta finans inspektionen. 

20 § 

Området för ciffärsverksamheten 

Kreditinstitutets verksamhet är följande: 

8) notariatverksamhet inom de gränser 8) notariatverksamhet, 
som finansinspektionen fastställer, 

Kreditinstitutet får utan hinder av l m om. 
tillhandahålla posttjänster enligt avtal med 
någon som har koncession för postförmed
ling samt utföra administrativa tjänster för 
företag inom samma koncern eller konsoli
deringsgrupp som kreditinstitutet. 
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21 § 

Förhållandet mellan kreditinstitutets innehav 
av aktier och andelar och kreditinstitutets 

kapitalbas 

Ett kreditinstitut får ensamt eller tillsam
m ans m ed dattelföretag och i 5 § 2 m om. 
avsedda kreditinstitut, finansiella institut och 
tjänsteföretag i aktier och andelar i en 
sammanslutning som idkar annan verksam
het än sådan som avses i 20 § och tjänste
företag och av vars aktie- eller andelskapital 
de äger över tio procent eller en så stor del 
att de har över tio procent av de röster som 
alla aktier och andelar medför, investera 
högst 15 procent av kreditinstitutets eller 
dess konsolideringsgrupps kapitalbas. 

Kreditinstitutet och dess dotterföretag samt 
kreditinstitut, finansiella institut och tjänste
företag som avses i 5 § 2 mom. får sam
manlagt ha sådana investeringar som avses i 
l mom. högst till ett belopp som motsvarar 
60 procent av kreditinstitutets eller dess kon
solideringsgrupps kapitalbas. 

När de i l och 2 mom. angivna relations
talen räknas beaktas dock inte aktier som 
kreditinstitutet eller dess dotterföretag eller i 
5 § 2 mom. avsedda kreditinstitut, finansiel
la institut och tjänsteföretag har tecknat på 

370373 
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21 § 

Förhållandet mellan ett kvalificerat innehav 
och kapitalbasen 

Ett kreditinstitut får investera högst 
15 procent av sin kapitalbas i sådana andra 
företags än kreditinstituts, finansiella insti
tuts eller tjänsteföretags aktier, andelar eller 
kapitallån, i vilka kreditinstitutet har ett kva
lificerat innehav. 

Ett kreditinstituts sammanlagda investe
ringar av det slag som avses i l mom. får 
inte överstiga 60 procent av dess kapitalbas. 

Ett företag som hör till kreditinstitutets 
konsolideringsgrupp får ensamt eller tillsam
mans med andra till konsolideringsgruppen 
hörande företag, i sådana i l m om. avsedda 
företags aktier, andelar eller kapitallån i vil
ka de till konsolideringsgruppen hörande 
företagen tillsammans har ett kvalificerat 
innehav, investera högst ett i l och 2 mom. 
angivet belopp av kreditinstitutets konsolide
rade kapital bas. M ed avvikelse från 5 §skall 
vid tillämpningen av denna paragraf till kre
ditinstitutets konsolideringsgrupp utöver kre
ditinstitutet räknas endast sådana kreditinsti
tut, finansiella institut och tjänsteföretag i 
vilka kreditinstitutet har sådant bestämmande 
inflytande som avses i 5 § 2 mom. l punk
ten eller till vilka det står i ett sådant förhål
lande som avses i samma moments 2 eller 3 
punkt. 

Vid beräkningen av de investeringsbelopp 
som avses i 1-3 mom. skall såsom kredit
institutets och de till dess konsoliderings
grupp hörande företagens investeringar be
aktas också de i 5 b § 2 m om. avsedda fi
nansiella institutens och tjänsteföretagens aktie-
och andelsinnehav, beräknade så som anges 

i det nämnda momentet. 
Vid beräkningen av de i 1-3 mom. an

givna relationstalen beaktas inte aktier som 
kreditinstitutet eller ett till dess konsolide
ringsgrupp hörande företag har tecknat på 
basis av förbindelser i samband med en ak-
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basis av förbindelser i samband med aktie
emission som det ordnat, och inte aktier i ett 
försäkringsbolag som avses i lagen om för
säkringsbolag (l 062/79), inte heller aktier 
och andelar vilkas innehav är nödvändigt för 
sanering av affårsverksamheten hos någon 
av kreditinstitutets, dess dattelföretags eller i 
5 § 2 mom. avsedda kreditinstituts eller fi
nansiella instituts kunder. 

22 § 

Begränsning som gäller innehav av 
fastigheter och fastighetssammanslutningar 

Kreditinstitutet får ensamt eller tillsam
mans med dotterföretag samt ovan i 5 § 
2 mom. avsedda kreditinstitut, finansiella in
stitut och tjänsteföretag i aktier och andelar i 
fastighetssammanslutningar som hyrs ut utan 
anslutning till finansieringsverksamheten 
investera högst ett belopp som för kreditin
stitutets vidkommande utgör 13 procent av 
dess balansomslutning eller för kreditinsti
tutets och dess dotterföretags samt i 5 § 
2 mom. avsedda kreditinstituts, finansiella 
instituts och tjänsteföretags vidkommande 13 
procent av konsolideringsgruppens samman
räknade balansomslutning, om inte finansin
spektionen av särskilda skäl beviljar tillstånd 
till ett större belopp. 

Kreditinstituts dattelföretag eller i 5 § 
2 m om. avsedda kreditinstitut, finansiella in
stitut och tjänsteföretag vilkas rätt att äga 
aktier och andelar i fastigheter och fastig
hetssammanslutningar har begränsats i lag, 
räknas inte med när det innehav som avses i 
l m om. räknas ut. 

Med aktier och andelar som ett kreditinsti
tut och dess dotterföretag samt i 5 § 2 mom. 
avsedda kreditinstitut, finansiella institut och 
tjänsteföretag äger i fastighetssammanslut
ningar jämställs när det i l mom. avsedda 
relationstalet räknas ut krediter som kreditin
stitutet och dess dotterföretag samt i 5 § 2 
mom. avsedda kreditinstitut, finansiella in
stitut och tjänsteföretag har givit fastighets
sammanslutningen och garantier som ställts 
för det, i samma förhållande som de aktier 
och andelar i fastighetssammanslutningen 
som innehas av kreditinstitutet eller dess 
dotterföretag eller i 5 § 2 mom. avsedda 
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tieemission som det ordnat, aktier i försäk
ringsbolag som avses i lagen om försäk
ringsbolag (l 062/1979) eller aktie- och an
delsinnehav som är nödvändiga för sanering 
av affårsverksamheten hos kreditinstitutets 
kunder eller hos kunder till företag inom 
kreditinstitutets konsolideringsgrupp. 

22 § 

Begränsning som gäller innehav av 
fastigheter sam t aktier och andelar i 

fastighetssammanslutningar 

Ett kreditinstitut får i fastigheter samt i 
aktier och andelar i fastighetssammanslut
ningar investera högst ett belopp som utgör 
13 procent av dess balansomslutning Kre
ditinstitutet får tillsammans med företag som 
hör till dess konsolideringsgrupp i fastighe
ter samt i aktier och andelar i fastighetssam
manslutningar investera högst ett belopp 
som utgör 13 procent av kreditinstitutets 
konsoliderade balansomslutning 

Med aktier och andelar som kreditinstitutet 
och ett till dess konsolideringsgrupp hörande 
företag äger i fastighetssammanslutningar 
jämställs, när det i l mom. angivna relation
stalet beräknas, de krediter som kreditinsti
tutet och ett till dess konsolideringsgrupp 
hörande företag har beviljat fastighetssam
manslutningen samt de garantier som institu
tet eller företaget har ställt för sammanslut
ningen, i samma förhållande som kreditinsti
tutets eller det till dess konsolideringsgrupp 
hörande företagets aktie- eller andelsinnehav 
i fastighetssammanslutningen utgör av den
nas aktie- eller andelskapitaL Vid beräkning-
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kreditinstitut, finansiella institut och tjänste
företag utgör av fastighetssammanslutning
ens aktie- och andelskapitaL 

23 § 

Temporärt innehav 

Ett kreditinstitut, dess dattelföretag sam t i 
5 § 2 mom. avsedda kreditinstitut, finansiel
la institut och tjänsteföretag får utan hinder 
av 22 § temporärt inneha aktier och andelar 
eller fastigheter som varit säkerhet för en 
fordran som lämnats obetald. 

Kreditinstitutet eller dess dattelföretag el
ler i 5 § 2 mom. avsedda kreditinstitut, fi
nansiella institut eller tjänsteföretag skall 
överlåta egendom som förvärvats med stöd 
av l m om. så snart det är möjligt utan för-
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en av det i l mom. angivna konsoliderade 
relationstalet inkluderas i detta inte krediter 
som beviljats en fastighetssammanslutning 
inom kreditinstitutets konsolideringsgrupp 
och inte heller garantier som har ställts för 
en sådan fastighetssammans lutning, ifall fas
tighetssammanslutningen sammanställs i den 
konsoliderade balansräkningen. 

Vid beräkningen av det i l mom. angivna 
relationstalet beaktas inte sådana fastigheter 
och aktier eller andelar i en fastighetssam
manslutning, vilka 

l) kreditinstitutet eller ett till dess konsoli
deringsgrupp hörande företag har övertagit 
som säkerhet för en obetald fordran, eller 
vilka 

2) har leasats i samband med finansie
ringsverksamhet och för vilka värdemin
skningsrisken huvudsakligen har avtalats bli 
övelförd på leasingtagaren. 

Med avvikelse från 5 § skall vid tillämp
ningen av denna paragrcif till kreditinstitutets 
konsolideringsgrupp utöver kreditinstitutet 
räknas endast sådana kreditinstitut, finans
iella institut och tjänsteföretag i vilka kredit
institutet har sådant bestämmande inflytande 
som avses i 5 § 2 mom. l punkten eller till 
vilka det står i ett sådant förhållande som 
avses i samma moments 2 eller 3 punkt. 
Kreditinstitutets i l mom. angivna konsoli
derade balansräkning skall upprättas genom 
sammanställning av dessa företags balans
räkningar, enligt vad som i bokföringslagen 
och i 39 §bestäms om koncembokslut. 

Finansinspektionen kan av särskilda skäl 
för viss tid bevilja undantag från de krav 
som anges i l mom. 

23 § 

Temporärt innehav 

(upphävs) 



92 RP 208/1997 rd 

Gällande lydelse 

luster och senast inom fem år från det i l 
mom. angivna förvärvet har skett, om inte 
finansinspektionen av särskilda skäl medger 
förlängning. 

Finansinspektionen meddelar föreskrifter 
om hur finansinspektionen skall underrättas 
om temporärt förvärv av egendom till ett 
kreditinstitut eller dess dattelföretag eller ett 
i 5 § 2 mom. avsett kreditinstitut, finansiellt 
institut eller tjänsteföretag 
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24 a§ 

Finansiering av förvärv och emottagande 
som pant av egna aktier, andelar, kapitallån 

och debenturer 

Ett kreditinstitut och ett till samma konso
lideringsgrupp hörande företag får bevilja 
lån för förvärv av egna och sitt modeiföre
tags aktier och andelar och ta emot sådana 
som pant endast med de begränsningar som 
anges i 2 och 3 mom. Med lån jämställs 
säkerhet som av kreditinstitutets eller ett till 
dess konsolideringsgrupp hörande företags 
medel ställs för återbetalningen av lån som 
avses i föregående mening. 

Om annat inte följer av 3 mom. får ett 
kreditinstitut och ett till dess konsoliderings
grupp hörande företag, utan hinder av 7 kap 
l § l mom. och 12 kap. 7 § 3 mom. lagen 
om aktiebolag sain t 34 § 3 m om. lagen om 
skuldebrev (62211947), bevilja lån för för
värv eller emottagande som pant av egna 
eller modeiföretagets aktier och andelar, om 
dessa är sådana börs- eller marknadsvär
depapper som avses i l kap. 3 § värdepap
persmarknadslagen (495/1989) och om be
viljandet av lånet eller emottagandel av pan
ten hör till kreditinstitutets eller det till dess 
konsolideringsgrupp hörande företagets nor
mala affärsverksamhet och lånet har bevil
jats eller panten tagits emot på sådana sed
vanliga villkor som kreditinstitutet iakttar i 
sin verksamhet. 

Ett kreditinstitut och ett till dess konsoli
deringsgrupp hörande företag får såsom pant 
ta emot egna och modeiföretagets aktier och 
andelar högst till ett nominellt belopp som 
motsvarar JO procent av det långivande för
etagets eller, ifall aktier eller andelar i det 
långivande företagets m adelföretag har tagits 
emot som pant, av modeiföretagets bundna 
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4 kap. 

Bokslut och revision 

30 § 

Tillämpningsområdet för stadgandena om 
bokslut 

Bokslutet för ett kreditinstitut och kon
cernbokslutet skall uppgöras enligt stadgan
dena i bökfäringslagen och detta kapitel. 
stadgandena i 11 kap. 1-3 och 5-12 §§ 
lagen om aktiebolag samt 79-79 b § § lagen 
om andelslag, med undantag av 79 b § l 
mom., tillämpas inte på kreditinstitutet. 

Finansinspektionen meddelar närmare 
föreskrifter om hur kreditinstitutens bokslut 
skall uppgöras. 

Föreslagen lydelse 

kapital. 
Denna paragrqfs bestämmelser om egna 

och modeiföretagets aktier och andelar skall 
på motsvarande sätt tillämpas på egna och 
av modeiföretaget emitterade grundfondsan
delar, placeringsandelar, kapitalbevis, kapi
tal/ån, debenturer och övriga förbindelser 
som är efterställda emiltentens övriga skul
der. 

4 kap. 

Bokslut, delårsrapport och revision 

30 § 

Tillämpningsområdet för bestämmelserna 
om bokslut 

Ett kreditinstituts bokslut och koncernbok
slut skall upprättas och offentliggöras enligt 
detta kapitel och de med stöd därav medde
lade föreskrifterna. På kreditinstitut tillämpas 
bokföringslagen till de delar som nedan inte 
bestäms annat. På kreditinstitut i aktiebo
lagsform tillämpas dessutom bokslutsbestäm
melserna i lagen om aktiebolag och på an
delsbanker bokslutsbestämmelserna i lagen 
om andels/ag, till de delar som annat inte 
bestäms nedan. Genom finansministeriets 
beslut föreskrivs till vilka delar bokförings
förordningen skall tillämpas på kreditinstitut. 
På kreditinstitut tillämpas inte Il kap. 13 § 
lagen om aktiebolag. 

Vid upprättande av bokslut för kreditinsti
tut tillämpas inte l kap. 4 § l mom., 3 kap. 
l § 3 mom., 2 § 2 mom. och 6 §, 4 kap. 
l och 4 § sam t 5 kap. 2 och 3 § och 6 § 
l mom. bokförings/agen, 11 kap. l, 2, 6, 
6 a, 7 och 8 § och 9 § 7 m om. lagen om 
aktiebolag samt 79 § 2 och 3 mom., 79 a§ 
och 79 b§ 2 mom. lagen om andelslag 

Vid upprättande av koncernbokslut för 
kreditinstitut tillämpas inte 6 kap. l § 3 och 
4 mom., 2 § 2 mom., 3 § l mom., 12 § 
2 mom. och 18 § l mom. bokförings/agen, 
Il kap. JO § l mom. och 11 § lagen om 
aktiebolag samt 79 d § lagen om andelslag 
Vid upprättande av koncernbokslut tillämpas 
6 kap. 4 § 2 och 3 mom. bokföringslagen i 
den omfattning som de däri angivna beräk
ningsprinciperna och lagrummen med stöd 
av 2 mom. skall tillämpas på kreditinstitut. 
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Vad 30-37 §§ stadgar om kreditinstitut 
tillämpas på motsvarande sätt på holding
sammanslutning och på ett finansiellt institut 
som utgör dotterföretag till ett kreditinstitut 
eller en holdingsammanslutning. 

Föreslagen lydelse 

V ad som ovan i l och 2 m om. samt nedan 
i 31-38 § bestäms om kreditinstituts bok
slut skall på motsvarande sätt tillämpas på 
finländska holdingSammanslutningar som 
hör till ett kreditinstituts konsoliderings
grupp samt på andra finländska finansiella 
institut som hör till konsolideringsgruppen 
V ad som bestäms i ovan 3 m om. och nedan 
i 39 §skall på motsvarande sätt tillämpas på 
finländska holdingsammanslutningar. 

V ad som bestäms i 3 kap. 9 och Il § bok
förings/agen, Il kap. 14 § lagen om aktie
bolag och 79 c § lagen om andelslag skall 
inte tillämpas på registrering eller annat of
fentliggörande av ett kreditinstituts eller en 
holdingsammanslutnings bokslut. 

31 § 

Närmare stadganden, föreskrifter, 
anvisningar, utlåtanden och dispens 

Genom finansministeriets beslut meddelas 
föreskrifter om de scheman som skall iakttas 
vid upprättandet av ett kreditinstituts och 
dess koncerns resultaträkning och balansräk
ning sam t om resultaträkningens och balans
räkningens bilageuppgifter och verksamhets
berättelsen. I finansministeriets beslut skall i 
tillämpliga delar beaktas vad som i bok
föringslagen och -förordningen samt i lagen 
om aktiebolag bestäms om bilageuppgifterna 
och verksamhetsberättelsen. Finansminis
teriet skall innan det utfärdar beslutet in
hämta utlåtanden från finansinspektionen 
och bokföringsnämnden. 

Finansinspektionen meddelar närmare 
föreskrifter om hur bokslut och koncernbok
slut för kreditinstitut skall upprättas. Finans
inspektionen kan genom sina föreskrifter be
gränsa rätten att som räkenskapsperiodens 
intäkter bokföra ränte- och hyresinkomster 
som grundar sig på sådana fordringar eller 
finansieringsleasingavtal, vilkas till betalning 
fölfallna räntor, amorteringar eller hyror vid 
bokslutstidpunkten har varit obetalda i minst 
90 dagar eller som till följd av gäldenärens 
konstaterade insolvens sannolikt inte kom
mer att betalas. Finansinspektionen skall 
innan den meddelar dessa föreskrifter in
hämta utlåtanden från finansministeriet och 
bokföringsnäm nden. 

Finansinspektionen kan ge anvisningar och 
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33 § 

Räkenskapsperiod 

Kreditinstitutets räkenskapsperiod är ett 
kalenderår. När affärsverksamheten inleds 
eller läggs ned får räkenskapsperioden vara 
kortare eller längre än ett kalenderår, dock 
högst 18 månader. 

31 § 

Bokslut 

För varje räkenskapsperiod skall uppgöras 
ett bokslut som omfattar bokslut och verk
samhetsberättelse enligt bokföringslagen och 
detta kapitel. 

styrelsen och verkställande direktören 
skall detera och underteckna bokslutet. Om 
en styrelsemedlem eller verkställande direk
tören har anfört avvikande avsikt mot bok
slutet, skall uttalande om dett fogas till bok-
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utlåtanden om hur de i detta kapitel, i fi
nansministeriets beslut enligt l mom., i la
gen om aktiebolag och i lagen om andelslag 
ingående bokslutsbestämmelserna och -före
skrifterna samt om hur bokförings/agen, 
bokföringsförordningen och de m ed stöd av 
dessa givna minisferiebesluten skall tilläm
pas på kreditinstitut. Ifall en anvisning eller 
ett utlåtande är av betydelse för den allmän
na tillämpningen av bokföringslagen eller 
förordningen, lagen om aktiebolag eller la
gen om andelslag skall finansinspektionen, 
innan den ger anvisningen eller utlåtandet 
inhämta bokföringsnämndens utlåtande. 

Finansinspektionen kan på ansökan av ett 
kreditinstitut av särskilda skäl för viss tid 
bevilja tillstånd att avvikafrån de i 3 mom. 
angivna bestämmelserna och föreskrifterna i 
sådana fall som avses i bokföringsförord
ningen eller ifall undantaget behövs för att 
ge en rättvisande bild av resultatet av kredit
institutets verksamhet och ekonomiska ställ
ning. Ifall ett ärende är av betydelse för den 
allmänna tillämpningen av bokföringslagen 
eller -förordningen eller bokföringsbestäm
melserna i lagen om aktiebolag eller lagen 
om andels/ag, skall finansinspektionen innan 
den avgör ärendet inhämta bokföringsnämn
dens utlåtande om ansökan. 

32 § 

Räkenskapsperiod 

Räkenskapsperioden är ett kalenderår. När 
affärsverksamheten inleds eller läggs ned får 
räkenskapsperioden vara kortare eller längre 
än ett kalenderår, dock högst 18 månader. 

33 § 

Bokslut 

Bokslut skall upprättas inom två månader 
efter räkenskapsperiodens utgång, om inte 
finansinspektionen på kreditinstitutets an
sökan av något särskilt skäl beviljar undan
tag. 

I bokslutet skall ingå resultaträkning och 
balansräkning för föregående räkenskapspe
riod Om specifikationerna till resultaträk
ningen och balansräkningen har ändrats un-
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slutet på hans yrkande. 
I bokslutet skall resultaträkningen och ba

lansräkningen för den föregående räkenskap
sperioden tas in. I bilaga till resultaträkning
en och balansräkningen skall ges sådana 
upplysningar som finansinspektionen före
skriver. Om specifikationen av resultaträk
ningen eller balansräkningen har ändrats un
der räkenskapsperioden, skall de uppgifter 
som ingår i det tidigare bokslutet i den mån 
det är möjligt rättas så at de kan jämföras 
med det senare bokslutet. 

Bekslutet skall lämnas till revisorerna 
minst en månad före den ordinarie bolags
stämman eller andelsägarnas eller medlem
marnas ordinarie stämma. 

32 § 

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen skall uppgöras en
ligt god bokföringssed och i den skall läm
nas uppgifter om sådana för bedömning av 
krditinstitutets tillstånd och resultatet av dess 
verksamhet viktiga omständigheter som inte 
skall redovisas i resultaträkningen, balans
räkningen eller bilagor till dessa, samt om 
händelser som är viktiga från kreditinsti
tutets synpunkt, även om de har inträffat 
efter räkenskapsperiodens utgång. 

Om kreditinstitutet under räkenskapsperio
den har förvärvat bestämmanderätten i ett 
annat företag eller genom fusion har motta
git ett annat företags tillgångar och skulder, 
skall redogörelse för detta lämnas i verk
samhetsberättelsen. 

I verksamhetsberättelsen skall meddelas 
det genomsnittliga antalet anställda hos kre
ditinstitutet under räkenskapsperioden som t 
de under perioden utbetalda lönernas och 
ersättningarnas belopp, å ena sidan i fråga 
om styrelsen, förvaltningsrådet och verkstäl
lande direktören och å andra sidan i fråga 
om övriga anställda vid institutet. De/arvo
den som har betalts till styrelsen och verk
ställande direktören skall meddelas separat. 

Styrelsen skall i sin verksamhetsberättelse 
lägga fram förslag om åtgärder i fråga om 
kreditinstitutets vinst eller förlust. 

Verksamhetsberättelsen skall innehålla en 
redogörelse för väsentliga förändringar som 
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der räkenskapsperioden, skall det föregående 
bokslutets uppgifter i mån av möjlighet rät
tas så att de kan jämföras med det senare 
bokslutet. 

Styrelsen och verkställande direktören 
skall datera och underteckna bokslutet. Om 
en styrelsemedlem eller verkställande direk
tören har anfört avvikande åsikt mot bokslu
tet, skall ett uttalande om detta på hans yr
kande fogas till bokslutet. 

Bokslutet skall lämnas till revisorerna 
minst en månad fdre den ordinarie bolags
stämman eller ordinarie andelslagsstämman, 
principalmötet eller hypoteksföreningens 
stämma. 
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har intriiffat i kreditinstitutets qffärsfunktio
ner under den föregående räkenskapsperio
den och en bedömning av hur qffärsfunktio
nerna utvecklas under den nya räkenskap
sperioden. 

35 § 

Balansräkning 

I balansräkningen skall tillräckligt specifi
cerat, enligt vad finansinspektionen närmare 
bestämmer, såsom egna poster under aktiv 
antecknas pengar och fordringar hos central
bankerna, krediter, fordringsbevis som satts i 
omlopp bland allmänheten, aktier och ande
lar, den oavskrivna delen av anskaffnings
utgifterna för materiella och immateriella 
nyttigheter med lång verkningstid, betalda 
förskott och resultatregleringar, aktie-, pla
ceringsandels- och grundfondsemissionsfor
dringar, somt övriga tillgångar. Under passi
va skall antecknas skulderna till kreditinsti
tut och allmänheten, fordringsbevis som kre
ditinstitutet självt har satt i omlopp baland 
allmänheten, erhållna förskott och resultat
regleringar, skulder som har sämre förmåns
rätt än andra skulder samt övriga skulder 
och reserveringar, aktie-, andels- eller grund
kapitalet, palaceringsandelskapitalet eller 
grundfonden, reservfonden, uppskrivnings
fonden samt vinsten eller förlusten från tidi
gare räkenskapsperioder. Räkenskapsperio
dens vinst meddelas särskilt för sig som 
tillägg till det egna kapitalet och förlusten 
som minskning av det. 

Såsom reservering för de allmänna risker
na inom finansieringsverksamheten får i 
bokslutet dessutom göras en allmän förlust
reservering. 

370373 
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34 § 

B ok/öring av transaktioner 

A v tal om förvärv eller överlåtelse av vär
depapper, kursdifferenser vid förvärv och 
överlåtelse av valuta samt derivatkontrakt 
skall tas upp i balansräkningen enligt datum 
för ingående av avtalet eller derivatkon
traktet. 

35 § 

Bokföring av värdepapper 

Till bestående aktiva hänförs 
l) aktier och andelar i dotter- och ägarin

tresseföretag samt av sådanaföretag emitte
rade konvertibla skuldebrev och tecknings
rätter, ifall dessa är avsedda att stadigvaran
de ge intäkter under flera räkenskapsperio
der, 

2) fordringsbevis som uppfyller av finans
inspektionen närmare angivna villkor och 
som är avsedda att innehas till föifallodagen, 
samt 

3) övriga värdepapper som uppfyller av 
finansinspektionen närmare angivna villkor 
och som är avsedda att stadigvarande ge 
intäkter under flera räkenskapsperioder. 

Andra värdepapper än sådana som avses i 
1-3 punkterna hänförs till rörliga aktiva. 

Värdepapper som avses i l mom. 2 punk
ten får före följallodagen avyttras eller över
föras till rörliga aktiva endast i sådana av 
finansinspektionen närmare angivna situatio
ner som kreditinstitutet inte skäligen kunnat 
förutse när det förvärvade värdepapperen. 
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34 § 36 § 

Värdering av tillgångarna Värdering av tillgångar och skulder 

I bokslutet antecknas: 

l) krediter och andra dylika fordringar till 
det nominella värdet, dock högst till det san
nolika värdet, 

2) värdepapper som är avsedda att över
låtas enligt anskaffningsutgiften, dock högst 
till det sannolika överlåtelsepriset, 

3) värdepappers som är avsedda att ge in
komst under flera än en räkenskapsperiod, 
till anskaffningsutgiften eller, om deras san
nolika överlåtelsepris på bokslutsdagen per
manent är lägre, till detta belopp. 

Finansinspektionen kan meddela föreskrif
ter om att ett större sannolikt värde skall 
anges i balansräkningen för värdepapper 
som avses i l mom. 2 punkten och som är 
lätta att marknadsföra samt för derivativav
tal. 

Tillgångar i utländsk valuta samt skulder 
och andra förbindelser i utländsk valuta om
vandlas till finskt mynt enligt den kurs som 
Finlands Bank noterar på bokslutsdagen. 
Finansinspektionen kan meddela föreskrifter 
om att omläggningstillgångar skall antecknas 
i bokslutet enligt den kurs som Finlands 
Bank noterat vid tidpunkten för anskaffning
en. 

l) fordringar, med undantag av sådana 
fånefordringar på koncern- och ägarintresse
företag som skall anses vara långfristiga in
vesteringar, upptas till nominellt belopp, 
likväl högst till det sannolika värdet; 

2) sådana till rörliga aktiva hänförliga for
dringsbevis, i l kap. 3 § värdepappersmar
knadslagen angivna övriga värdepapper samt 
med dessajämförliga utländska värdepapper 
som kreditinstitutet handlar med samt andra 
derivatkontrakt än sådana som har ingåtts i 
säkringssyfte, upptas till sannolikt överlåtel
sepris; 

3) andra än i 2 punkten avsedda, till rörli
ga aktiva hänförliga värdepapper upptas till 
beloppet av anskaffningsutgiften eller, om 
bokslutsdagens sannolika överlåtelsepris är 
lägre, till det sistnämnda beloppet; 

4) till bestående aktiva hänförliga värde
papper, sådana fånefordringar på koncern
och ägarintresseföretag som skall anses vara 
långfristiga investeringar samt andra sådana 
långfristiga investeringar upptas till beloppet 
av anskaffningsutgiften eller, om boksluts
dagens sannolika överlåtelsepris är lägre, till 
det sistnämnda beloppet; samt 

5) skulder upptas till nominellt belopp el
ler, om skulden är bunden vid index eller 
någon annan jämförelsegrund, till det högre 
belopp vartill den stiger på grund av den 
förändrade jämförelsegrunden. 

Om en fordran eller skuld har betalts eller 
mottagits till ett högre eller lägre kapitalbe
lopp än dess nominella belopp, skall fordran 
eller skulden vid tillämpningen av l m om. l 
och 5 punktema inte upptas till det nom inel
la beloppet utan i stället till det kapitalbe
lopp som betalades eller mottogs när fordran 
eller skulden uppkom. Den mellan en sådan 
fordrans nominella belopp och anskaffnings
utgift uppkomna differensen, vilken bokförts 
som räkenskapsperiodens intäkt eller kost
nad, skall upptas som en ökning eller minsk
ning av anskaffningsutgiften för fordran. På 
motsvarande sätt skall den differens mellan 
en skulds nominella belopp och det vid skul
dens uppkomst mottagna kapitalbeloppet, 
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36 § 

Bundet och fritt eget kapital 

Kreditinstitutets eget kapital skall i balans
räkningen delas i bundet eget kapital och 
fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet 
består av aktie-, andels- eller grundkapitalet, 
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vilken bokförts som räkenskapsperiodens 
kostnad eller kostnadsminskning, i bokslutet 
upptas som en ökning eller en minskning av 
skuldens bokföringsvärde. 

Som räkenskapsperiodens intäkt eller kost
nad skall, utöver vad som bestäms i bok
förings/agen, bokföras differensen mellan de 
i l mom. 2 punkten angivna värdepapperens 
sannolika överlåtelsepris vid bokslutstid
punkten och deras bokföringsvärde enligt det 
föregående bokslutet eller, om värdepappe
ren har förvärvats under räkenskapsperioden, 
anskqffningsutgiften. Ifall som effektiv säk
ring mot värdeförändringar som berör värde
papper, skulder eller derivatkontrakt har in
gåtts derivatkontrakt, emitterats skuldförbin
delser eller förvärvats värdepapper, skall 
sådana i förhållande till varandra säkrande 
posters värdeförändringar inte upptas i resul
taträkningen som räkenskapsperiodens intäk
ter eller kostnader. 

Uppskrivning enligt 5 kap. 17 § bok
föringslagen får ske endast med tillstånd av 
finansinspektionen. 

37 § 

Poster i utländsk valuta 

Tillgångar, skulder och övrigaförbindelser 
i utländsk valuta skall omräknas till finska 
mark enligt den kurs som Finlands Bank 
noterar på bokslutsdagen Den i valuta an
givna anskqffningsutgiften förmateriella och 
immateriella nyttigheters och till bestående 
aktiva hänförliga aktier eller andelar får, då 
den inte är effektivt säkrad mot förändringar 
i växelkursen, omräknas till finska mark en
ligt den kurs som Finlands Bank noterar på 
anskqffningsdagen. 

De kursdifferenser som uppkommer vid 
omräkning av valutaposter till finska mark 
upptas i resultaträkningen som räken
skapsperiodens intäkter eller kostnader. 

38 § 

Bundet och fritt eget kapital 

Ett kreditinstituts egna kapital skall i ba
lansräkningen indelas i bundet eget kapital 
och fritt eget kapital samt i kapitallån som 
upptas som en särskild post. Det bundna 
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tilläggsandelskapitalet, placeringsandelskapi
talet eller grundfonden, reservfonden över
kursfonden och uppskrivningsfonden. Till 
kreditinstitutets bundna egna kapital hänförs 
dessutom en kapitalinvestering som uppfyl
ler följande krav: 

l) säkerhet får inte ställas för investering
en och den skall inte kuna sägas upp, 

2) investeringen får återbetalas endast med 
tillstånd av finansinspektionen och på villkor 
att kreditinstitutet eller kreditinstitutets och 
kreditinstitutets och dess konsoliderings
grupps soliditet inte sjunker under den gräns 
som stadgas i 79 §, 

3) på investeringen får betalas ränta endast 
i den mån kreditinstitutets, eller om kreditin
stitutet är moderföretag, koncernens vinstut
delningsbara medel eller de i 40 § sparbank
slagen avsedda vinstmedlen förslår till detta, 

4) när kreditinstitutet upplöses eller för
sätts i konkurs har investeringens kapital och 
obetalda ränta sämre förmånsrätt än kreditin
stitutets övriga förbindelser, men bättre rätt 
än aktierna, andelarna och placeringsandelar
na eller grundfondsandelarna. 

De övriga fonderna utgör fritt eget kapital. 
Räkenskapsperiodens vinst och vinst från 
tidigare räkenskapsperioder anges särskilt för 
sig såsom tillägg till det fria egna kapitalet, 
räkenskapsperiodens förlust och förlust från 
tidigare räkenskapsperioder som avdrag från 
det. 

En ovan i l mom. avsedd kapitalinveste
ring får, om inte annat följer av villkoren för 
investeringen, användas till att täcka sådan 
förlust för vilken det fria egna kapitalet och 
reservfonden inte förslår, förutsatt att aktie
kapitalet, andelskapitalet, eller om andelska
pitalet har använts, placeringsandelskapitalet 
eller grundfonden på motsvarande sätt min
skas i samma förhållande. Vinstmedlen och 
reservfonden får, utöver vad som stadgas i 
annan lag, användas för ökning av kapitalin
vesteringens värde högst med det belopp 
med vilket kapitalinvesteringens värde under 
tidigare räkenskapspeioder har minskats för 
täckande av förlust. 

Till kapitalinvesteringen kan fogas rätt att 
konvertera investeringen till aktier, betalning 
av insats och tilläggsinsats, placeringsandelar 
eller grundfondsandelar. Härvid skall i till
ämpliga delar iakttas vad lagen om aktiebo
lag, andelslagslagen och sparbankslagen 

Föreslagen lydelse 

egna kapitalet består av aktie-, andels- eller 
grundkapitalet, tilläggsandelskapitalet, place
ringsandelskapitalet, grundfonden, reservfon
den, qyerkursfonden och uppskrivningsfon
den. Ovriga fonder hänförs till det fria egna 
kapitalet. Räkenskapsperiodens vinst och 
tidigare räkenskapsperioders vinst skall upp
ges särskilt, som tillägg till det fria egna 
kapitalet, medan räkenskapsperiodens förlust 
och tidigare räkenskapsperioders förlust skall 
uppges som en minskning av det fria egna 
kapitalet. 

Till det egna kapitalet hänförs kapital/ån, 
ifall det uppfyller följande villkor: 

l) kapital, ränta och annan gottgörelse får 
betalas endast vid kreditinstitutets upplös
ning och konkurs, efterställda alla andra 
skulder; 

2) kapital får i övrigt återbetalas endast då 
det i kreditinstitutets och, ifall detta är ett 
moderföretag, då det i koncernens för den 
senast avslutade räkenskapsperioden fast
ställda balansräkning finns full täckning för 
det bundna kapitalet och de övriga icke ut
delningsbara tillgångarna,· 

3) ränta och annan gottgörelse får betalas 
endast ifall det belopp som betalas ut får 
användas till vinstutdelning enligt kreditin
stitutets och, ifall detta är koncernens mo
derföretag, enligt koncernens för den senast 
avslutade räkenskapsperioden fastställda ba
lansräkning,· samt 

4) kapitalet upptas i balansräkningen som 
en särskild post av det egna kapitalet. 

Kreditinstitutet eller ett till samma koncern 
som detta hörande företag får inte ställa sä
kerhet för betalning av lånekapital, ränta 
eller annan gottgörelse. Ränta och annan 
gottgörelse som betalas på kapitallån m in
skar det belopp som för den senast avslutade 
räkenskapsperioden får användas till vinstut
delning. 

A v tal om kapitallån skall ingås skriftligen. 
Mot 2 mom., J, 2 eller 3 punkten stridande 
ändringar i lånevillkoren är ogiltiga. På åter
betalning av kapital, på betalning av ränta 
och annan gottgörelse i strid med l mom. 
samt på ställande av säkerhet enligt 3 mom. 
skall, när det gäller kapitallån som har emit
terats av kreditinstitut i aktiebolagsform och 
andels/ag, i tillämpliga delar iakttas 12 kap. 
5 § lagen om aktiebolag och 39 § lagen om 
andels/ag. 
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sti~;~gar om låt mot konvertibla skuldebrev. 
Over kapitalplaceringen skall ges ett kapi

talbevis som är ställt till viss man. På över
låtelse och pantsättning av kapitalbevis till
lämpas vad 13, 14 och 22 §§lagen om skul
debrev (622/47) stadgar om löpande skul
debrev, om inte något annat följer av villko
ren i kapitalbeviset. Om kapitalplaceringens 
värde i bankens bokföring har sänkts eller 
höjts, skall kapitalbevisets nominella värde 
ändras i motsvarande mån och en anteckning 
om detta skall omedelbart göras på kapital
beviset. 

37 § 

Resultaträkning 

Resultaträkningen skall uppgöras så att av 
den framgår hur räkenskapsperiodens resul
tat har uppstått. 

I resultaträkningen skall enligt vad finans
inspektionen närmare föreskriver särskilt för 
sig antecknas intäkterna och kostnaderna 
tillräckligt specificerade. I den skall som 
egna poster antecknas ränteintäkterna och 
räntekostnaderna, dividendintäkterna, arvo
desintäkterna och arvodeskostnaderna, vär
depappersverksam hetens bidrag, valutaverk
samhetens bidrag, förvaltningskostnaderna, 
övriga intäkter och kostnader för verksam
heten, värdenedskrivningarna på fordringar 
och andra värdepapper än sådana som är 
avsedda att överlåtas, avskrivningarna på 
byggnader, maskiner och inventarier samt på 
andra utgifter m ed lång verkningstid sam t 
förändringar i reserveringarna och de direkta 
skatterna. Tillfälliga intäkter och kostnader 
skall uppges skilt för sig i resultaträkningen. 

38 § 

Koncernboks lut 

En holdingSammanslutning samt ett kredit
institut, som är moderföretag i en koncern, 
skall uppgöra och i sitt bokslut ta in ett kon
cernbokslut enligt stadgandena i bokförings
lagen och i detta kapitaltsamt enligt finans
inspektionens föreskifter. 

Uppgifterna för sådana dotterföretag som 
inte är kreditinstitut eller finansiella institut 
sammanställs med koncernbokslutet så som 
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Kapitallån har sinsemellan sammaföreträ
de i förhållande till kreditinstitutets tillgång
ar, om inte annat har avtalats mellan kredit
institutet och kapitallånets borgenärer. 

39 § 

Koncernboks lut 

Dotter- och samföretag som inte är kredit
institut, finansiella institut eller tjänste/öre
tag, skall enligt 6 kap. 13 § bokföringslagen 
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finansinspektionen bestämmer. 
Vid uppgörandet av koncernbokslutet skall 

utöver det som stadgas i bokföringslagen i 
tillämpliga delar iakttas 31 § i denna lag. 

Koncernens eget kapital skall i koncern
balansräkningen delas i bundet eget kapital 
och fritt eget kapital eller i totalförlust med 
beaktande av koncernens resultat för den 
avslutade räkenskapsperioden. 

I moderföretagets verksamhetsberättelse 
skall om koncernen lämnas de upplysningar 
som anges i 32 § 1-3 och 5 mom. Dess
utom skall det belopp uppges som de företag 
som hör till koncernen enligt bolagsordning
en eller stadgama skall överföra från det fria 
egna kapitalet till det bundna egna kapitalet. 

Moderföretagets namn skall meddelas i 
dotterföretagets verksamhetsberättelse. 

Om stadgandena om koncernbokslut på 
grund av koncernens sammansättning eller 
av något annat särskilt skäl inte kan iakttas 
när koncernbokslutet uppgörs, får avvikelse 
ske från dem med stöd av beslut som fi
nansinspektionen meddelar i varje enskilt 
fall. För avvikelsen skall redogöras i kon
cernbokslutet 
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sammanställas i koncernbokslutet. 

En nyttighet som enligt ett finansieringsle
asingavtal som avses i 6 kap. 18 § bok
föringslagen har överförts till hyrestagaren 
skall i koncernbokslutet upptas som om den 
vore såld ifall koncernföretaget är hyresgiva
re och som om den vore köpt ifall koncern
företaget är hyrestagare. 

Finansinspektionen kan på ansökan av ett 
kreditinstitut bevilja dispens från kravet att 
upprätta koncernbokslut eller från kravet att 
sammanställa ett dotterföretag i koncernbok
slutet, ifall detta är motiverat enligt 6 kap. 
l § 3 eller 4 mom. eller 3 § bokföringslagen 
och annat inte följer av 11 kap. l O § 
2 mom. lagen om aktiebolag. Finansinspek
tionen kan, då detta enligt 6 kap. 3 § bok
föringslagen är motiverat, på ansökan av 
kreditinstitutet bevilja dispens från kravet att 
sammanställa intresseföretags bokslut. Dot
terföretag som avses i denna lags 5 § 
4 mom. och intresseföretag som uppfyller 
motsvarande förutsättningar får emellertid 
utan finansinspektionens dispens lämnas 
utanför koncernbokslutet, ifall det enligt 
6 kap. 3 § l mom. l punkten bokföringsla
gen finns någon grund för detta. Också ett 
intresseföretag som är ett bostads- eller fas
tighetsaktiebolag får utan finansinspektio
nens dispens lämnas utanför koncernbokslu
tet, ifall det finns någon i 6 kap. 3 § l m om. 
l punkten bokföringslagen angiven grund 
för detta. 

Ett finländskt kreditinstituts eller en fin
ländsk holdingsammans lutnings dotterföretag 
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39 § 

Inhämtande av bokföringsnämndens 
utlåtande 

Finansinspektionen skall inhämta bok
föringsnämndens utlåtande innan föreskrifter 
som avses ovan i detta kapitel meddelas. 

40 § 

Hur bokslutet skall hållas tillgångligt för 
allmänheten 

Ett kreditinstitut och en holdingSam
manslutning skall ge var och en som begär 
det kopia av sitt bokslut och sin verksam
hetsberättelse. För kopian får inte uppbäras 
någon avgift som överstiger kopieringskost
naden. 

Föreslagen lydelse 

får utan finansinspektionens dispens lämnas 
utanför koncernboks lutet, ifall det föreligger 
i 6 kap. l § 4 mom. bokföringslagen an
givna skäl för detta och annat inte följer av 
1J kap. JO§ 2 mom. lagen om aktiebolag. 

40 § 

Offentliggörande av bokslutet 

Kreditinstitut och holdingSammanslutning
ar skall anmäla bokslutet för registrering 
inom två månader efter att det fastställts. 
Till anmälan skall fogas en kopia av bokslu
tet jämte bilagor och av revisionsberättelsen, 
en styrelsemedlems eller verkställande direk
törens skriftliga intyg om datum för faststäl
landet av bokslutet samt om bolagsstämmans 
eller andelsbankens stämmas, fullmäktiges, 
principalmötets eller hypoteksföreningens 
stämmas beslut om kreditinstitutets vinst 
eller förlust. Kreditinstitutet och den hol
dingsammanslutning som är koncernens mo
deiföretag skall göra registreringsanmälan 
också om koncernbokslutet och koncernrevi
sionsberättelsen. 

Ett kreditinstitut skall, när två veckor har 
föiflutit efter att resultaträkningen och ba
lansräkningen fastställts, hålla kopior av de i 
l m om. nämnda, senast fastställda handling
arna rörande kreditinstitutet samt den hol
dingsammanslutning eller det kreditinstitut 
som är dess modeiföretag framlagdaför all
mänheten på sitt kontor. HoldingSam
manslutningen skall dessutom hålla kopior 
av handlingarna fram lagda på sitt huvudkon
tor. V ar och en som ber om en kopia av de 
framlagda handlingarna skall ges en sådan 
inom två veckor. 

M adelföretaget skall på begäran ge kopior 
av ett i 39 § angivet dotteiföretags bokslut, 
ifall detta inte anmäls för registrering. 

Ett kreditinstitut och en holdingsam-
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manslutning har rätt att av andra än myndig
heter uppbära avgifter för kopior, enligt 
motsvarande avgiftsgrunder som register
myndigheten tillämpar. 

Som den registermyndighet som avses i 
l mom. verkar patent- och registerstyrelsen 
Registermyndigheten övervakar iakttagandet 
av den i l mom. nämnda anmälningsskyl
digheten. Ifall anmälningsskyldigheten för
summas kan registermyndigheten ålägga den 
som enligt 32 § skall underteckna bokslutet 
att vid vite inkomma med anmälan inom 
föreskriven tid. I beslutet om föreläggande 
av vite får inte sökas ändring. 

I andelsbankslagen föreskrivs om skyldig
heten för de till ett i 7 a§ andelsbankslagen 
angivet centralinstitut hörande medlemskre
ditinstituten att hålla sammanslutningens 
sammanställda bokslut framlagt till påseen
de. 

41 § 

Delårsrapport 

En depositionsbank skall för vmje räken
skapsperiod som är längre än sex månader 
upprätta en delårsrapport för antingen de sex 
första eller för de fyra och åtta första må
naderna. På delårsrapporterna skall i övrigt 
tillämpas vad som bestäms nedan i 2 och 
3 mom. samt i 2 kap. 5 § 2-5 mom. värde
pappersmarknadslagen Angående de
lårsrapporterna för depositionsbanker på vil
ka tillämpas 2 kap. 5 § värdepappersmar
knadslagen eller Il kap. 12 § lagen om ak
tiebolag gäller dessutom vad som bestäms i 
dessa lagar, om annat inte följer av denna 
paragrqf 

En depositionsbanks delårsrapport skall 
innehålla en för den aktuella perioden upp
rättad resultaträkning och balansräkning el
ler, ifall depositionsbanken är rnadelföretag i 
en koncern, en koncernresultaträkning och -
balansräkning sam t en redogörelse för ban
kens eller koncernens resultatutveckling och 
för sådana betydande förändringar i skulder
na och förbindelserna utanför balansräkning
en samt i verksamhetsmiljön som intriiffat 
under rapportperioden, för exceptionella om
ständigheter som påverkat resultatutveck
lingen, för väsentliga händelser som intriiffat 
efter rapportperioden samt för bankens eller 
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41 § 

Revisionsskyldighet 

Ett kreditinstituts bolagsstämma, ett an
dels/ags stämma, principalernas sammanträ
de eller medlemmarnas möte skall årligen 

370373 

Föreslagen lydelse 

koncernens sannolika utveckling under rä
kenskapsperioden. I delårsrapporten skall 
dessutom redogöras för bankens soliditet 
eller, ifall banken hör till en konsoliderings
grupp, för dess konsoliderade soliditet den 
sista dagen av rapportperioden och av de 
fem föregående rapportperioderna. Delårs
rapportens uppgifter skall dessutom vara 
jämförbara med uppgifternaför motsvarande 
period under den föregående räkenskapspe
rioden 

Delårsrapporten skall offentliggöras inom 
två månader efter utgången av rapportperio
den. Offentliggörandet skall i tillämpliga 
delar ske i enlighet med 40 § 2 och 4 m om. 
samt med iakttagande av vad som på något 
annat ställe i lag bestäms om offentliggöran
de av delårsrapporter. 

I andelsbankslagen föreskrivs om skyldig
heten för ett i 7 a § andelsbankslagen angi
vet centralinstitut att upprätta och offentlig
göra sammanslutningens delårsrapport. 

Om en holdingsammanslutning är en de
positionsbanks rnadelföretag skall på dess 
delårsrapporter tillämpas vad som föreskrivs 
ovan i 1-3 mom. På en depositionsbank 
vars modeiföre/ag i enlighet med denna pa
ragraf offentliggör en delårsrapport skall inte 
tillämpas vad som bestäms ovan i denna 
paragraf, om inte annat bestäms på något 
annat ställe i lag. 

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter samt ge anvisningar och utlåtan
den om upprättande av delårsrapporter sam t 
av särskilda skäl för viss tid bevilja dispens 
från bestämmelserna i denna paragrcif, ifall 
detta inte leder till att investerarnas eller 
deponenternas ställning äventyras. I fråga 
om föreskrifterna, anvisningarna, utlåtandena 
och dispenserna skall i tillämpliga delar iakt
tas 31 § 2-4 mom. På delårsrapporter som 
avses i denna paragraf skall inte tillämpas 2 
kap. 11 § 3 mom. värdepappersmarknadsla
gen. I delårsrapporten skall nämnas om dis
pens har beviljats. 
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för inspektion av kreditinstitutets förvalt
ning, bokföring och bokslut utse minst två 
revisorer och ett behövligt antal revisorssup
pleanter, som i sitt uppdrag är oberoende. 
V ad denna lag stadgar om revisorer skall 
också tillämpas på revisorssuppleanterna. 

42 § 

Revisors behörighet 

Minst en revisor skall vara bosatt inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
eller vara en i 2 m om. angiven sammanslut
ning. Den som är omyndig eller försatt i 
konkurs kan inte vara revisor. Revisorn skall 
ha en sådan kännedom om och eifarenhet av 
redovisning, ekonomiska och juridiska frå
gor samt sådan kännedom om och eifaren
hen av revision som med hänsyn till omfatt
ningen och arten av kreditinstitutets verk
samhet behövs för skötseln av uppdraget. 

Minst en revisor och en revisorssuppleant 
skall vara en av Centralhandelskammaren 
godkänd revisor eller revisionssammanslut
ning. Har en av Centralhandelskammaren 
godkänd revisionssammanslutning utsetts till 
revisor, skall denna underrätta kreditinsti
tutet om vem som bär det huvudsakliga an
svaret för verkställandet av revisionen. Den 

Föreslagen lydelse 

42 § 

Tillämpning av bestämmelserna om revision 
och revisorer 

På kreditinstituts revision och revisorer 
tillämpas revisionslagen (936/1994) och när 
det gäller kreditinstitut i aktiebolagsform 
dessutom lagen om aktiebolag. och när det 
gäller andelsbanker dessutom lagen om an
dels/ag (247/1954) om inte nedan bestäms 
annat. 

På kreditinstituts revisorer tillämpas inte 
24 §2m om. revisions/agen. En revisor skall 
emellertid underrätta finansinspektionen om 
kredit som han fått av kreditinstitutet eller 
av ett till samma koncern eller konsolide
ringsgrupp hörande företag samt om bor
gensförbindelser, ansvarsförbindelser, säker
heter eller motsvarande förmåner som kre
ditinstitutet eller företaget har ställt eller be
viljat till förmån för honom. 

43 § 

Revisorernas behörighet 

Till revisor för ett kreditinstitut får väljas 
endast en sådan godkänd revisor som avses i 
2 § 2) punkten revisions/agen. Minst en re
visor skall uppfylla kraven i 4 § revisionsla
gen eller vara en sådan revisionssamman
slutning som avses i 5 § revisions/agen. 
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huvudansvariga revisorn skall ha minst sam
ma behörighet som revisionssammanslut
ningen. Med tillstånd av finansinspektionen 
kan också en av handelskammaren godkänd 
revisor eller revisionssammanslutning vara 
revisor, revisorssuppleant eller revisionssam
manslutning. 

43 § 

Revisors jäv 

En revisor för ett kreditinstitut får inte 
vara 

l) medlem av styrelsen eller förvaltnings
rådet, verkställande direktör, fullmäktig eller 
ha motsvarande ställning i kreditinstitutet 
eller i en sammanslutning eller delägd 
sammanslutning som på det sätt som avses i 
bokföringslagen hör till samma koncern som 
kreditinstitutet eller ha som uppgift att sköta 
kreditinstitutets bokföring eller medelsför
valtning eller att övervaka dessa, 

2) i anställnings- eller annars i underställ
nings- eller baraendeförhållande till ett kre
ditinstitut eller en sammanslutning eller per
son som avses i l mom., eller 

3) en i l punkten avsedd persons make 
eller person som utan att ha ingått äktenskap 
med honom lever med honom i äkten
skapsliknande förhållande, bror eller syster 
eller en person i rätt upp- eller nedstigande 
släktskap eller svågerlag till honom eller i 
ett sådant svågerlag till honom att den ena 
av dem är gift med den andras bror eller 
syster. 

Revisorn i ett kreditinstituts dotterbolagfår 
inte vara en person som enligt l mom. inte 
får bli vald till revisor i kreditinstitutet. 

Revisorn skall underrätta finansinspektio
nen om kredit som han har fått av en sam
manslutning som avses i l mom. samt om 
garantier eller andra ansvarsförbindelser, 
säkerheter eller motsvarande förvåner som 
den ställt för honom. 

Föreslagen lydelse 
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44 § 

A v finansinspektionen förordnade revisorer 

Finansinspektionen skall för kreditinstitutet 
förordna en revisor som uppfyller behörig
hetskraven, om 

l) 41 och 42 § § inte har iakttagits, 
2) revisorn är jävig enligt 43 § l mom. 

och antalet ojäviga revisorer inte är tillräck
ligt enligt denna lag eller bolagsordningen 
eller stadgarna, 

3) föreskriften om antalet revisorer eller 
deras behörighet i bolagsordningen eller 
stadgarna inte har iakttagits, eller 

4) revisorns fårutsättningar för en obero
ende revision har äventyrats och han inte har 
frånträtt sin uppgift. 

Förordnandet är i kraft tills en revisor har 
valts i stället för den revisor som avses i l 
mo m. 

Finansinspektionen meddelar kreditinsti
tutet förordnande enligt l O kap. l § 3 m om. 
och 14 § l och 2 mom. lagen om aktiebo
lag. 

Finansinspektionen kan under mandatpe
rioden skilja en revisor som den förordnat 
från hans uppgift. 

45 § 

Verkställande av revision 

Revisorn skall i den omfattning som god 
revisionssed förutsätter granska räkenskap
speriodens bokföring, bokslut och förvalt
ning. 

46 § 

Revisionsberättelse 

Revisorn skall för vmje räkenskapsperiod 
avge en revisionsberättelse till det möte som 
avses i 41 §. Berättelsen skall överlämnas 
till kreditinstitutets styrelse eller motsvaran
de organ senast två veckor före det möte då 
bokslutet skallläggas fram för att fastställas, 

Revisionsberättelsen skall innehålla utta
lande om 

l) bokslutet har uppgjorts enligt bok-

Föreslagen lydelse 

44 § 

Finansinspektionens skyldighet att förordna 
revisor samt särskild granskning och 

granskare 

Finansinspektionen skall för kreditinstitut 
förordna en revisor enligt 27 § revisionsla
gen och l O kap. l § 4 m om. lagen om aktie
bolag samt om särskild granskning och gran
skare enligt l O kap. 14 § lagen om aktiebo
lag. När det gäller förordnande av revisor 
samt särskild granskning och granskare i de 
ovan angivna fallen skall i övrigt tillämpas 
revisionslagen och lagen om aktiebolag. Fi
nansinspektionen skall dessutom förordna en 
behörig revisor för kreditinstitut som saknar 
en revisor som uppfyller de i 43 § angivna 
kraven. 
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färingslagen och övriga stadganden och för
eskrifter om uppgörande av bokslut, 

2) bokslutet ger riktiga och tillräckliga 
upplysningar om kreditinstitutets resultat och 
ekonom is k a ställning under räkenskapsperio
den, 

3) beviljande av ansvarsfrihet, 
4) fastställande av resultaträkningen och 

balansräkningen för räkenskapsperioden, 
samt om 

5) dispositionen av resultatet på det sätt 
som styrelsen eller motsvarande organ före
slår. 

Om en medlem av kreditinstitutets förvalt
ningsråde eller styrelse eller motsvarande 
organ, verkställande direktören, en fullmäk
tig eller någon annan redovisningsskyldig 
har gjort sig skyldig till en gärning eller för
summelse som kan leda till skadeståndsskyl
dighet eller till något annat som strider mot 
en lag som gäller kreditinstitutet eller mot 
bolagsordningen eller stadgarna, skall revi
som göra en anmärkning om detta i berättel
sen. Revisorn har också annars rätt att i be
rättelsen lämna uppgifter som han anser att 
det möte som nämns i l mom. bör få känne
dom om. 

47 § 

Revisionsprotokoll 

Revisorn kan i fråga om styrelsen, förvalt
ningsrådet, verkställande direktören, kontrol
lant eller motsvarande organ eller andra re
dovisningsskyldiga göra anmärkningar om 
sådana omständigheter som inte läggs fram i 
revisionsberättelsen. Sådana omständigheter 
antecknas i ett protokoll som skall ges den 
som har till uppgift att sörja för kreditinsti
tutets förvaltning och för att verksamheten 
ordnas på behörigt sätt. Denne skall behand
la protokollet utan dröjsmål och förvara det 
på ett säkert sätt. 

Föreslagen lydelse 
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48 § 

Revisors närvaro 

Revisorn har rätt att vara närvarande och 
yttra sig vid sådana möten av kreditinsti
tutets organ där ärenden som hör samman 
med hans verksamhet behandlas. 

Revisorn skall vara närvarande vid mötet, 
om de ärenden som behandlas är sådana att 
hans närvaro är påkallad. 

49 § 

Revision i koncern 

Till revisor i en dottersammanslutning till 
ett kreditinstitut och en holdingSammanslut
ning skall om möjligt utses minst en av mo
deiföretagets revisorer. 

Föreslagen lydelse 

66 § 

Likviditet 

Finansinspektionen kan meddela närmare (upphävs) 
föreskrifter om tryggande av kreditinstitutens 
likviditet. 

67 § 

Kassareserv 

Till en depositionsbanks kassareserv hör 
följande: 

4) lätt marknadsförda fordringsbevis enligt 
föreskrifter av finansinspektionen. 

4) fordringsbevis som emitterats av sådana 
offentliga sammanslutningar och kreditinsti
tut som avses i 76 §l mom. I gruppen 2-4 
punktema och i II gruppen l punkten sam t 
övriga av finansinspektionen godkända och 
offentligt noterade fordringsbevis som har 
hänförts till rörliga aktiva, med undantag av 
fordringsbevis som är efterställda emitten
tens övriga skulder. 

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om de poster som ingår i den i 2 
mom. nämnda kassareserven samt om rap-
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68 § 

Generalklausul om riskkontroll 

Ett kreditinstitut, en holdingSammanslut
ning eller ett fåretag som hör till samma 
konsolideringsgrupp, får inte i sin verksam
het ta en så stor risk att detta medför väsent
lig fara får kreditinstitutets eller konsolide
ringsgruppens soliditet. Kreditinstitutet, hol
dingsammanslutningen och företag som hör 
till samma konsolideringsgrupp skall med 
hänsyn till verksamheten ha tillräckliga risk
kontrollsystem. 

Finansinspektionen kan meddela fåreskrif
ter om de i l mom. avsedda riskkontrollsys
temen samt om valutakursriskerna gällande 
ett kreditinstitut och ett företag som hör till 
samma konsolideringsgrupp som kreditinsti
tutet. I fåreskrifterna kan anges gränserna 
får valutakursriskerna i fårhållande till ett 
kreditinstituts och till ett konsoliderings
grupps egna medel. 

69 § 

Anmälan av kundrisker 

Kreditinstitutet skall anmäla stora kundris
ker till finansinspektionen minst fyra gånger 
om året. 

Med kreditinstitutets kundrisk avses i den
na lag det sammanlagda beloppet av de i 76 
§ avsedda fordringarna och investeringar 
samt i 77 § avsedda fårbindelser utanfår 
balansräkningen vilka gäller en och samma 
person eller en och samma sammanslutning 
och en person eller en sammanslutning som 
står i ekonomisk intressegemenskap med en 
sådan person eller en sådan sammanslutning. 
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portering av relationstalet till finansinspek
tionen. 

68 § 

Generalklausul om riskkontroll 

Ett kreditinstitut och till dess konsolide
ringsgrupp hörande företag får inte i sin 
verksamhet ta så stora risker att kreditinsti
tutets soliditet eller konsoliderade soliditet 
utsätts för vruentlig fara. Kreditinstitutet och 
de till dess konsolideringsgrupp hörande 
företagen skall ha med hänsyn till verksam
heten tillräcklig intern övervakning och till
räckliga riskkontrollsystem. 

Finansinspektionen meddelar närmare för
eskrifter om de krav som ställs på de i 
l m om. avsedda riskkontrollsystemen och på 
den interna kontrollen. 

69 § 

K undrisker och riskrapportering 

Med ett kreditinstituts kundrisker avses i 
denna lag summan av de i 76 § angivnafor
dringar och investeringar som hänför sig till 
en och samma fysiska eller juridiska person 
eller till en fysisk eller juridisk person som 
tillsammans med denna utgör en vruentlig 
ekonomisk intressegemenskap samt i 77 § 
angivna förbindelser utanför balansräkning
en. 

I ett kreditinstituts kundrisker ingår emel
lertid inte: 

l) poster som hänförs till 76 § I gruppen, 
om inte gruppindelningen uteslutande base
rar sig på sådan garanti som avses i I grup
pen 6 punkten; 

2) sådana till 76 § II gruppen l och 2 
punktema hänförliga poster vilkas återståen
de löptid är högst ett år, om inte gruppindel
ningen uteslutande baserar sig på garanti 
som avses i II gruppen l och 2 punkterna; 
samt 

3) sådana fordringar, investeringar eller 
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Med stor kundrisk avses i denna lag en 
kundrisk vars belopp utgör minst l O procent 
av kreditinstitutets kapitalbas enligt 
72-75 §§. 

Finansinspektionen meddelar närmare för
eskrifter om anmälan av uppgifter som avses 
i denna paragraf och i 71 § till finansinspek
tionen och om uträkning av de relationstal 
som avses i 70 och 71 §§. 

Föreslagen lydelse 

förbindelser utanför balansräkningen som 
avses i l mom. och hänför sig till ett till 
samma konsolideringsgrupp som kreditinsti
tutet hörande kreditinstitut, finansiellt institut 
eller tjänsteföretag V ad som i 3 punkten 
bestäms om kreditinstitut, finansiella institut 
och tjänsteföretag som hör till en och sam
ma konsolideringsgrupp skall vid beräkning
en av de kundrisker som är förenade med ett 
medlemskreditinstitut till en i 7 a § andels
bankslagen avsedd sammanslutnings centra
linstitut tillämpas på sådana sam
manslutningar som avses i 7 a § l mom. 
andelsbankslagen samt på sådana under de
ras gemensamma bestämmande inflytande 
stående sammanslutningarsom sammanställs 
vid beräkningen av kundriskerna. 

Med stor kundrisk avses i denna lag kun
drisk vars belopp utgör minst l O procent av 
kreditinstitutets kapitalbas. 

Ett kreditinstitut skall inrapportera sina 
stora kundrisker till finansinspektionen minst 
fyra gånger om året. 

Finansinspektionen meddelar, för att upp
fylla kraven i rådets direktiv 91/121/EEG 
om övervakning och kontroll av kreditinsti
tuts stora exponeringar och 92/30/EEG om 
gruppbaserad tillsyn över kreditinstitut, när-
mare föreskrifter om rapportering till finans
inspektionen av sådana uppgifter som avses 
i denna paragraf och 71 § samt om beräk
ning av de relationstal som avses i 70 och 
71 §. 

70 § 

Begränsningar av kundriskerna 

Det som stadgas i l och 2 mom. tillämpas 
inte, om kundsammanslutningen är kreditin
stitutets moderföretag som själv är kreditin
stitut eller ett kreditinstitut som enligt 5 § 2 
mom. har bestämmanderätten i ett annat kre
ditinstitut eller finansiellt institut och som 
hör till en konsolideringsgrupp som överva
kas enligt denna lag eller på något annat 
motsvarande sätt. 

stadgandena i l och 2 mom. tillämpas inte 
heller om kundsammanslutningen är ett i 5 § 
2 mom. avsett kreditinstitut, finansiellt in
stitut eller tjänsteföretag eller ett kreditinsti
tuts dotterföretag som är ett kreditinstitut, 

Om ett kreditinstituts kundrisker eller sam
manlagda stora kundrisker överskrider den i 
l eller 2 mom. angivna gränsen, skall kre
ditinstitutet utan dröjsmål rapportera detta 
till finansinspektionen samt vidta åtgärder 
för att uppfylla de krav som är förenade 
med kundriskerna. Finansinspektionen skall 
bestämma en tid inom vilken kreditinstitutet 
skall uppfylla de i l eller 2 mom. angivna 
kraven, eller framställa hos finansministeriet 
om återkallande av kreditinstitutets konces
sion. 
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finansiellt institut eller tjänsteföretag. 
Till kundriskerna behöver vid tillämp

ningen av l och 2 mom. inte räknas f'öljan
de: 

l) poster som hör till kategori I enligt 
76 §, 

2) sådana poster i punkt l i kategori II 
enligt 76 § vilkas återstående löptid är högst 
ett år, 

3) poster som skall räknas till punkt 2 i 
kategori II enligt 76 §, samt 

4) övriga av finansinspektionen godkända 
poster. 

Finansinspektionen kan bevilja undantag 
från l och 2 mom. för viss tid, om över
skridningen av de i momenten avsedda rela
tionstalen följer av orsaker som inte beror på 
kreditinstitutet och föranleds av att kreditin
stitut eller kreditinstituts kundföretag fusio
neras. 

71 § 

K ansa/ideringsgruppens kundrisker 

En holdingSammanslutning och ett kredit
institut som är moderföretag i en koncern 
eller ett kreditinstitut som enligt 5 § 2 mom. 
har bestämmanderätten i ett annat kreditin
stitut, finansiellt institut eller tjänsteföretag 
skall anmäla konsolideringsgruppens stora 
kundrisker så som 69 § stadgar. 

I fråga om f'örhållandet mellan konsolide
ringsgruppens kundrisker och konsolide
ringsgruppens egna medel gäller 70 §. 

370373 
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71 § 

Konsoliderade kundrisker 

En holdingSammanslutning eller ett kredit
institut som är moderföretag i en konsolide
ringsgrupp skall i enlighet med 69 § inrap
portera kreditinstitutets konsoliderade stora 
kundrisker. 

I fråga om förhållandet mellan de konsoli
derade kundriskerna och den konsoliderade 
kapitalbasen gäller på motsvarande sätt 70 §. 

V id beräkningen av de konsoliderade kun
driskerna skall de kundrisker som är förena
de med sådana samföretag som avses i bok
föringslagen beaktas i samma förhållande 
som vid sammanställningen av samföretagets 
balansräkning med kreditinstitutets eller hol
dingsammanslutningens koncernbalans. Ett 
samföretag-kan i detta avseende lämnas obe
aktat, varvid i tillämpliga delar iakttas vad 
som i 5 § 4 mom. bestäms om en konsolide
ringsgrupps dotterföretag. 

Om en holdingsammanslutning eller ett 
kreditinstitut som avses i l mom. är dotter
företag till en finländsk holdingsam manslut
ning eller ett finländskt kreditinstitut, skall l 
och 2 mom. inte tillämpas. 
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n§ n§ 

Kapitalbasens minimibelopp Kapitalbasens och den konsoliderade 

För tryggande av kreditinstitutets soliditet 
skall beloppet av kreditinstitutets kapitalbas i 
förhållande till de risker som är förenade 
med dess fordringar, investeringar samt för
bindelser utanför balansräkningen vara mi
nist så stor som detta kapitel stadgar. 

Till kreditinstitutets kapitalbas räknas dess
utom det kapitalkrav som vid täckningen av 
kapitalbasen enligt 74 a § orsakas av de ris
ker som anges i 78 a och 78 b §§ samt av 
kundriskerna i samband med poster som in
går i handelslagret. 

73 § 

Primära egna medel 

Till kreditinstitutets egna medel räknas när 
den i n § angivna relationen räknas ut (pri
mära egna medel) 

kapitalbasens m ini m i belopp 

För tryggande av kreditinstitutets soliditet 
och konsoliderade soliditet skall beloppet av 
dess kapitalbas och konsoliderade kapitalbas 
i förhållande till de risker som är förenade 
med dess tillgångar och förbindelser utanTör 
balansräkningen samt i förhållande till de 
konsoliderade tillgångarna och de konsolide
rade förbindelserna utanför balansräkningen, 
vara minst så stort som anges i detta kapitel. 

Till kreditinstitutets kapitalbas räknas, vid 
täckningen av kapitalkravet på grund av de 
risker som avses i 78 a§ och kundriskerna i 
sådana poster som ingår i handelslagret, 
dessutom de i 7 4 a § angivna tillgångarna. 

73 § 

Primär kapitalbas 

Till ett kreditinstituts kapitalbas räknas den 
primära kapitalbasen, som består av 

l) aktiekapital, andels- och tilläggsandel
skapital samt grundkapital, 

2) placeringsandelskapital och grundfond, 
3) det kapital som finns på aktie-, place

rings-, andels-, eller grundfondsemission
skonton, 

4) ovan i 36 § avsedd kapitalinvestering, 4) kapitallån som avses i 38 § 2 mom., 

5) reservfond och överkursfond, 
6) fonder under fritt eget kapital och oan

vända vistmedel, 
7) allmän förlustreservering, samt 

8) övriga av finansinspektionen godkända 
poster som kan jämställas med dem som 
nämns i 1-7 punkten. 

8) under räkenskapsperioden influten vinst, 
om denna är baserad på en delårsresul
taträkning som enligt en revisors utlåtande 
är upprättad enligt de bestämmelser och för
eskrifter som gäller bokföring och bokslut, 
samt 

9) övriga av finansinspektionen godkända 
poster som kan jämställas med dem som 
nämns ovan. 
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Till primära egna medel kan dessutom rä
knas under räkenskapsperioden influten vinst 
så som finansinspektionen bestämmer. 

Innan de i l och 2 mom. nämnda posterna 
räknas till egna medel skall från dem dras 
av den skatt som eventuellt hänför sig till 
dem enligt kreditinstitutets skattefot 

74 § 

Supplementära egna medel 

Till kreditinstitutets egna medel räknas när 
den i 72 § angivna relationen räknas ut ock
så (supplementära egna medel) 

l) uppskrivningsfond, 
2) på de villkor som finansinspektionen 

bestämmer sådana av kreditinstitutet emitte
rade förbindelser som har sämre förmånsrätt 
än kreditinstitutets andra förbindelser, 

3) tillskottsplikten för medlemmarna i kre
dititinstitut av andelslagsform, samt 

4) andra av finansinspektionen godkända 
poster som kan jämställas med dem som 
nämns i 1-3 punkten. 

Föreslagen lydelse 

Till de poster som avses i l mom. 1-4 
punktema får inte räknas poster vilkas kapi
tal inte har inbetalts till kreditinstitutet och 
inte heller poster som medför kumulativ rätt 
till dividend, ränta eller annan gottgörelse. 
Innan de poster som avses i l mom. inrä
knas i den primära kapitalbasen skall avdrag 
göras för den skatt som eventuellt hänför sig 
till dem enligt kreditinstitutets skattesats. 

Till de poster som avses i l mom. 1-4 
punktemafår inte räknas kapital-, dividend-, 
ränte- eller andra gottgörelseposter för vilkas 
betalning säkerhet har ställts av: 

l) kreditinstitutet självt eller av en till 
samma koncern eller konsolideringsgrupp 
hörande sammanslutning; 

2) en sammanslutning som med stöd av 
lag eller avtal ansvarar för kreditinstitutets 
skulder eller en sammanslutning som står 
under en sådan sammanslutnings bestäm
mande inflytande så som avses i 5 §2m om. 
l punkten eller i ett sådant förhållande till 
den som avses i samma moments 2 eller 
3 punkt; eller av 

3) en sammanslutning av vars röstetal 
sammanslutningar som avses i 2 punkten 
tillsammans innehar över hälften eller en 
sammanslutning i vilken en sådan samman
slutning har bestämmande inflytande enligt 5 
§2m om. l punkten eller till vilken den står 
i ett sådant förhållande som avses i samma 
moments 2 eller 3 punkt. 

74 § 

Supplementär kapitalbas 

Till ett kreditinstituts kapitalbas räknas den 
supplementära kapitalbasen, som består av 

l) uppskrivnings/anden, 
2) skuldförbindelser som emitterats på 

obestämd tid, under de förutsättningar som 
anges i 2 mom. och av 

3) minst femåriga debenturer och med 
dem jämförbara förbindelser, under de förut
sättningar som anges i 3 m om. 

skuldförbindelser som avses i l mom. 2 
punkten får hänföras till den supplementära 
kapitalbasen om de uppfyller följande vill
kor: 

l) deras kapital återbetalas endast ifall fi
nansinspektionen på ansökan av emUtenten 
tillåter det, 
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A v sammanlagda supplementära egna me
del beaktas när relationen enligt 72 § räknas 
ut högst ett belopp som är lika stort som 
primära egna medel. När supplementära eg
na medel räknas får av det sammanlagda 
beloppet av posterna som nämns i l mom. 2 
och 3 punkten dock beaktas högst hälften av 
primära egna medels belopp. 

74 a§ 

Övrig kapitalbas 

Till kreditinstitutets kapitalbas räknas på 
det sätt som finansinspektionen närmare be
stämmer, vid täckningen av det kapitalkrav 
som hänför sig till de risker och kundrisker 
som avses i 78 a och 78 b §§, handelslagrets 
nettointäkter och andra f'örbindelser än såda
na som avses i 74 § 2 och 4 punkten och 
som är efterställda kreditinstitutets övriga 
förbindelser. 

Föreslagen lydelse 

2) betalningen av ränta på dem kan enligt 
avtalsvillkoren uppskjutas med hänvisning 
till kreditinstitutets ekonom is k a ställning, 

3) deras kapital kan användas för täckning 
av förluster medan kreditinstitutet bedriver 
verksamhet eller de kan annars jämställas 
med eget kapital vid bedömningen av skyl
digheten att försätta kreditinstitutet i likvida
tion, 

4) de är efterställda kreditinstitutets övriga 
skulder, 

5) kreditinstitutet eller något annat sådant 
företag som avses i 73 § 3 mom. har inte 
ställt säkerhet för betalningen av kapital, 
ränta eller annan gottgörelse, 

6) deras kapital har betalts till kreditinsti
tutet. 

skuldförbindelser som avses i l mom. 
3 punkten får räknas till den supplementära 
kapitalbasen om de uppfyller de ovan i 
2 mom. 4-6 punkterna angivna förutsätt
ningarna och de får återbetalas tidigast fem 
år efter att de emitterats, om inte finansin
spektionen beviljar tillstånd till förtida åter
betalning. Sådana skuldförbindelser får 
emellertid under de fem sista åren före för
fallodagen beaktas högst till det belopp som 
erhålls genom att från det föregående år be
aktade beloppet dras av en femtedel av för
bindelsens ursprungliga belopp. 

A v de poster som avses i l m om. får till 
kapitalbasen räknas högst ett belopp som 
motsvarar summan av de poster som avses i 
73 §. A v de poster som avses i l m om. 
3 punkten får emellertid till kapitalbasen rä
knas högst hälften av det belopp som mot
svarar summan av de poster som avses i 
73 §. 

74 a§ 

Övrig kapitalbas 

V id beräkningen av det kapitalkrav som 
avses i 78 a § och den övre gräns för de 
stora kundrisker som avses i 78 c§ 2 mom. 
får till kapitalbasen, utöver vad som bestäms 
i 73 och 74 §, räknas: 

l) handelslagrets nettointäkter, till den del 
dessa inte räknas till den primära kapitalba
sen enligt 73 §; 

2) debenturer och med dem jämförbara 
förbindelser vilka uppfyller de krav som an-
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ges i 74 § 2 mom. 4-6 punktema och vilka 
får återbetalas tidigast två år efter att de 
emitterats, om inte finansinspektionen bevil
jar tillstånd till förtida återbetalning, samt 
vilkas återbetalning enligt avtalsvillkoren 
kan uppskjutas ifall en återbetalning av kapi
talet skulle leda till att det i 78 a § angivna 
lägsta kapitalkravet underskrids; samt 

3) sådana i 74 § l mom. 2 punkten an
givna förbindelser som inte med stöd av 
7 4 § 4 m om. kan räknas till den supplem en
tära kapitalbasen 

75 § 

Avdragsposter 

Från det sammanlagda beloppet av kredit
institutets primärä och supplementära egna 
medel avdras när det i 72 § avsedda rela
tionstalet beräknas följande: 

l) sådana aktier och andelar i kreditinstitut 
och finansiella institut som inte skall räknas 
till samma konsolideringsgrupp som kredit
institutet och av vilka kreditinstitutet äger 
mera än l O procent samt sådana fordringar 
hos dessa sammanslutningar som har sämre 
förmånsrätt än andra förbindelser, 

2) sådana aktier och andelar i kreditinstitut 
och finansiella institut av vilka kreditinstiu
tet äger högst l O procent, samt sådana for
dringar hos dessa sammanslutningar som har 
sämre förmånsrätt än andra förbindelser, till 
den del dessa posters sammanlagda belopp 
före de avdrag som skall göras från primära 
och supplementära egna medel överstiger l O 
procent av kreditinstitutets egna medel, 

3) sådana aktier och andelar i sammanslut
ningar vilka idkar försäkringsverksamhet av 
vilka kreditinstitutet äger över l O procent, 
liksom sådana fordringar hos dessa samman
slutningar som har sämre förmånsrätt än 
andra förbindelser. 

Från det sammanlagda beloppet av kredit
institutets primära och supplementära kapi
talbas skall avdras: 

l) aktier, andelar och kapitallån i sådana 
kreditinstitut och finansiella institut av vars 
samtliga aktier eller andelar kreditinstitutet 
äger över l O procent; 

2) andra än i l punkten avsedda kreditin
stituts och finansiella instituts aktier, andelar 
och kapitallån till den del dessa sammanlagt, 
inklusive de poster som avses i 4 punkten, 
överstiger l O procent av kreditinstitutets ka
pitalbas före de avdrag som skall göras från 
den sammanlagda primära och supplementä
ra kapitalbasen; 

3) sådana försäkringsanstalters aktier, an
delar och kapitallån av vars samtliga aktier 
eller andelar kreditinstitutet äger över l O 
procent; samt 

4) fånefordringar på depositionsbankers 
säkerhetsfonder, till den del de tillsammans 
med de poster som avses i 2 punkten över
stiger det belopp som avses i 2 punkten. 

Vid beräkningen av de avdrag som avses i 
2 mom. 1-3 punktema skall med aktier, 
andelar och kapitallån jämställas sådana for
dringar på företaget vilka är efterställda gäl
denärens övriga skulder. V id beräkningen av 
avdrag enligt l punkten anses kreditinsti
tutets innehav omfatta också av sådana fi
nansiella institut och tjänsteföretag som av
ses i 5 b§ 2 mom. ägda aktier, andelar, ka
pital/ån och därmed jämförbara fordringar, 
räknade på det sätt som avses i det nämnda 
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Med tillstånd av finansinspektionen får de 
avdrag som avses i 2 mom. l och 3 punkten 
lämnas ogjorda, när det är nödvändigt att 
inneha aktier eller andelar i ett annat kredit
institut eller ett annat finansiellt institut eller 
en sammanslutning som bedriver försäk
ringsverksamhet för att sanera deras affär
sverksamhet. 

76 § 

Riskgruppering av fordringar och 
investeringar 

Kreditinstitutets fordringar och investe
ringar grupperas vid beräkningen av det i 72 
§ avsedda relationstalet som följer: 

I gruppen 

3) fordringar hos finska kommuner, sam
kommuner och församlingar samt landskapet 
Åland liksom av dem garanterade fordringar, 

Föreslagen lydelse 

momentet. Vid beräkningen av sådana av
drag som avses ovan i detta moment beaktas 
inte investeringar i sammanslutningar inom 
samma konsolideringsgrupp som kreditinsti
tutet. 

M ed finansinspektionens tillstånd får ett 
avdrag enligt 2 mom. lämnas ogjort då en 
investering som avses i 2 mom. är nödvän
dig i samband med saneringen av ett annat 
kreditinstituts eller finansiellt instituts eller 
en försäkringsanstalts affärsverksamhet eller 
då det finansiella institutets huvudsakliga 
verksamhet går ut på att äga aktier eller an
delar i andra företag än kreditinstitut eller 
finansiella institut och det finansiella institu
tet inte hör till något annat kreditinstituts 
eller värdepappersföretags konsoliderings
grupp. 

V ad som ovan i denna paragraf bestäms 
om det till en konsolideringsgrupp hörande 
sammanslutningarna, skall vid beräkningen 
av ett till en sammanslutning som avses i 
7 a § andelsbankslagen hörande medlem
skreditinstituts soliditet tillämpas på sam
manslutningar som avses i 7 a § l mom. 
andelsbankslagen samt på sådana under de
ras gemensamma bestämmande inflytande 
stående sammanslutningar som sammanställs 
vid beräkningen av soliditeten av andelsban
kernas sammanslutning. 

76 § 

Riskgruppering av tillgångarna 

Ett kreditinstituts tillgångar skall vid be
räkningen av det i 72 § avsedda relationsta
let grupperas som följer: 

3) fordringar hos finska kommuner, sam
kommuner och församlingar, Kommunernas 
garanticentral, den i lagen om pension för 
kommunala tjänsteinnehavare och arbetsta
gare (202/1964) avsedda kommunala pen
sionsanstalten samt landskapet Åland och av 
dem garanterade fordringar, 
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II gruppen 

Finansinspektionen meddelar närmare för
eskrifter om värderingen av de säkerheter 
som avses i denna paragraf 

77§ 

Poster utanför balansräkningen 

Kreditinstitutets garantiförbindelser och 
andra förbindelser utanför balansräkningen 
viktas när det i 72 § avsedda relationstalet 
räknas ut med den i dem ingående kreditris
ken, enligt vad finansinspektionen närmare 
bestämmer. De på detta sätt viktade posterna 
räknas enligt motparten i förbindelsen till de 
grupper som anges i 76 §. 

78 § 

Kapitalkrav för täckning av kreditrisker 

Kreditinstitutets egna medel skall utgöra 
minst 8 procent av det sammanlagda belop
pet av de fordringar och investeringar samt 
förbindelser utanför balansräkningen som 
skall hänföras till grupperna II-IV enligt 76 
§, uträknat så att av de poster som hör till II 
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7) fordringar hos värdepappersföretag som 
avses i lagen om värdepappersföretag och 
hos utländska värdepappersföretag vilka 
övervakas i motsvarighet till lagen om vär
depappersföretag samt fordringar som dessa 
har garanterat och likasåfordringar för vilka 
säkerheten utgörs av värdepapper emitterade 
av ett sådant värdepappersföretag, 

8) fordringar hos optionsföretag som avses 
i lagen om handel med standardiserade op
tioner och terminer (772/1988), hos fond
börser som avses i värdepappersmarknadsla
gen och hos den värdepapperscentral som 
avses i lagen om värdeandelssystemet 
(826/1991) samt hos utländska options/öre
tag, fondbörser och clearingorganisationer 
som är reglerade på motsvarande sätt och 
övervakas i motsvarighet till de ovan nämn
da lagarna och likaså fordringar som sådana 
sammanslutningar har garanterat samt for
dringar för vilka säkerheten utgörs av värde
papper som har emitterats av sådana sam
m anslutningar. 

77§ 

Förbindelser utanför balansräkningen 

Ett kreditinstituts garantiförbindelser och 
andra förbindelser utanför balansräkningen 
skall vid beräkningen av det i 72 § avsedda 
relationstalet beaktas genom att deras enligt 
rådets direktiv 89/647/EEG om kapitaltäck
ningsgrad för kreditinstitut uträknade kredit
motvärde multipliceras med ett tal som be
stäms enligt 76 och 78 §. 

78 § 

Kapitalkrav för täckning av kreditrisker 

Kreditinstitutets kapitalbas skall utgöra 
minst 8 procent av de till 76 §II-IV grup
perna hänförliga tillgångamas samt de i 77 § 
angivna förbindelsemas och derivatkon
traktens sammanlagda belopp, så räknat att 
av Il gruppens poster beaktas 20 procent, av 
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gruppen beaktas 20 procent, av de poster 
som hör till III gruppen 50 procent och av 
de poster som hör till IV gruppen l 00 pro
cent av dessa posters bokföringsvärde eller 
de värden som bestäms enligt 77 §. 

78 a§ 

Kapitalkrav för täckning av positionsrisker 
samt avvecklings- och motpartsrisker 

Kreditinstitutet skall utöver vad som stad
gas ovan i detta kapitel ha en kapitalbas som 
åtminstone täcker de risker som avses i 2 
m om. 

Kreditinstitutet skall beräkna de allmänna 
och specifika risken i de poster som ingår i 
handelslagret samt den av teckningsförbin
delserna orsakade risken (positionsrisken). 
Med allmän risk avses den risk som orsakas 
av den allmänna utvecklingen på markna
den. Med specifik risk avses den risk som 
orsakas av omständigheter hänförliga till den 
som har utfårdat instrumentet eller, i fråga 
om ett derivatinstrument, den som har utfår
dat det underliggande instrumentet. Dess
utom skall ett kreditinstitut beräkna den risk 
som orsakas av till handelslagret hänförliga, 
icke avvecklade transaktioner (avvecklings
risk) samt den till handelslagret hänförliga 
risk som orsakas av en motparts betalnings
oförmåga (motpartsrisk). 

För att fylla kraven i rådets direktiv 
93/6/EEG om kapitalkrav för värdepappers
företag och kreditinstitut skall finansminis
teriet efter att ha hört finansinspektionen 
meddela föreskrifter om beräkning av de 
risker som anges i 2 mom., om beloppet och 
beräkningen av den kapitalbas som krävs för 
täckning av dessa risker samt om rapporte
ringen till finansinspektionen. 

78 b§ 

Kapitalkrav för täckning av valutakursrisker 
och andra risker 

Kreditinstitutet skall utöver vad som stad
gas ovan i detta kapitel ha minst en så stor 
kapitalbas att den täcker de risker som anges 
i 2 mom. 

Kreditinstitutet skall beräkna den med hela 
verksamheten förenade valutakursrisken 
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III gruppens poster 50 procent och av IV 
gruppens poster l 00 procent av dessas bok
föringsvärde eller i enlighet med 77 § be
stämda värde. 

78 a§ 

Kapitalkrav för täckning av positions-, 
avvecklings-, motparts- och valutakursrisker 

Kreditinstitutet skall utöver vad som be
stäms ovan i detta kapitel ha minst en kapi
talbas som täcker följande risker i samband 
med handelslagret: 

l) den risk som orsakas av den allmänna 
utvecklingen på marknaden (allmän risk), 

2) den risk som orsakas av omständigheter 
hänförliga till den som har utfärdat ett in
strument eller, i fråga om derivatinstrument, 
den som har utfärdat det underliggande in
strumentet (specifik risk), 

3) den risk som orsakas av teckningsför
bindelser (övrig positionsrisk), 

4) den risk som orsakas av icke avveckla
de transaktioner (avvecklingsrisk), samt 

5) den risk som orsakas av en motparts 
insolvens (motpartsrisk). 

Kreditinstitutet skall utöver vad som be
stäms i l mom. ha en kapitalbas som täcker 
hela den valutakursrisk som är förenad med 
verksamheten samt risker som kan jämställas 
med dem som nämns i l mom. 

Det kapitalkrav som avses i l och 2 mom. 
skall beräknas i enlighet med rådets direktiv 
93/6/EEG om kapitalkrav för värdepappers
företag och kreditinstitut. 

78 b§ 

Kapitalkrav för täckning av valutakursrisker 
och andra risker 

(upphävs) 
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samt de övriga risker som är jämförbara 
med dem som avses i detta kapitel (övriga 
motsvarande risker). 

För att fylla kraven i rådets direktiv 
93/6/EEG om kapitalkrav för värdepappers
företag och kreditinstitut skall finansminis
teriet efter att ha hört finansinspektionen 
meddela föreskrifter om beräkning av de 
risker som anges i 2m om., om beloppet och 
beräkningen av den kapitalbas som krävs för 
täckning av dessa risker samt om rapporte
ringen till finans inspektionen. 

Föreslagen lydelse 

78 c§ 

Undantag som orsakas av handelslagret 

Finansinspektionen kan bevilja kreditinsti
tutet tillstånd att hänföra de i handelslagret 
ingående posterna till de fordringar och in
vesteringar som avses i 76 § samt till de 
forbindelser utanfor balansräkningen som 
avses i 77 §, varvid den inte behöver sänka 
det kapitalkrav som anges i 78 a §. Efter att 
ha fått ett sådant tillstånd skall kreditinsti
tutet beräkna den kundrisk som är förenad 
med posterna i handelslagret enligt 69 § 
2 mom., utan att därvid tillämpa vad som 
anges ovan i 2 mom. 

370373 

Finansinspektionen kan på ansökan av kre
ditinstitutet bevilja tillstånd att hänföra de i 
handelslagret ingående posterna till de till
gångar som avses i 76 §, varvid på kreditin
stitutet inte tillämpas 78 a § l mom. Efter 
att kreditinstitutet beviljats sådant tillstånd 
skall kundriskerna beräknas också med av
seende på posterna i handelslagret enligt 
69 § 2 mom., utan tillämpning av vad som 
anges ovan i 2 mom. 

79 § 

Konsoliderad kapitalbas 

Som konsoliderad primär kapitalbas beak
tas kreditinstitutets eller, om en holdingSam
manslutning är modeiföretag i kreditinsti
tutets konsolideringsgrupp, holdingsam
m ans lutningens 

l) i koncernbalansen upptagna poster som 
avses i 73 §, 

2) koncernreserv enligt koncernbalansen, 
samt dess 

3) i koncernbalansen upptagna minoritet
sandel av koncernens egna kapital. 

Från den konsoliderade primära kapitalba
sen skall dras av ciffärsvärdet enligt koncern
balansen. Som konsoliderad supplementär 
kapitalbas skall beaktas de i koncernbalan
sen upptagna poster som avses i 74 § och 
som övrig kapitalbas de i koncernbalansen 
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79 § 

Min im i beloppet av konsolideringsgruppens 
kapital bas. 

Om kreditinstitutet eller holdingSam
manslutningen är moderföretag i koncernen 
eller ett kreditinstitutet eller holdingSam
manslutningen är moderföretag i koncernen 
eller ett kreditinstitut som enligt 5 § 2 mom. 
har bestämmanderätten i ett annat kreditin
stitut, finansiellt institut eller tjänsteföretag, 
skall kapitalkravet enligt detta kapitel beräk
nas inte endast för kreditinstitutet utan också 
för konsolideringsgruppen. 

Principerna för uppgörande av koncern
bokslut skall i tillämpliga delar iakttas vid 
beräkningen av konsolideringsgruppens ka
pitalbas. Motsvarande förfarande skall iakt
tas vid beräkningen av kapitalbasens mini
mibelopp enligt 78 § samt vid beräkningen 
av kapitalkravet för täckning av avvecklings
och motpartsrisker enligt 78 a §. Från kon
solideringsgruppens primära kapital skall 
dras av det affärsvärde som återstår efter 
avräkning av de till konsolideringsgruppen 
hörande företagens inbördes innehav. 

Den kapitalbas som konsolideringsgruppen 
förutsätts ha för täckning av den i 78 a § 
angivna positionsrisken som är förenad med 
de i handelslagret ingående posterna samt 
den kapitalbas som konsolideringsgruppen 
förutsätts ha för täckning av den valutakurs
risk som enligt 78 b § är förenad med hela 
verksamheten samt för täckning av övriga 
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upptagna poster som avses i 74 a §. Från 
den sammanlagda konsoliderade primära och 
supplementära kapitalbasen skall dras av de 
i koncernbalansen upptagna poster som av
ses i 75 §. 

Om det till konsolideringsgruppen hör i 
5 § 2 m om. avsedda kreditinstitut, finansiel
la institut eller tjänsteföretag som inte har 
upptagits i koncernbokslutet som dotteiföre
tag, skall de i l m om. avsedda posterna rä
knas på den konsoliderade balansräkningen, 
i vilken utöver koncernföretagen har sam
manställts i 5 § 2 m om. avsedda företag, i 
tillämpliga delar med iakttagande av bestäm
melserna om hur kreditinstitut, finansiella 
institut och tjänsteföretag sammanställs i 
koncernboks lut. 

79 a§ 

Den konsoliderade kapitalbasens 
minimibelopp 

Om ett kreditinstitut eller en holdings
ammanslutning är modeiföretag i en konso
lideringsgrupp skall kreditinstitutet utöver 
det minimikravet som gäller kreditinstituts 
kapitalbas uppfylla det i detta kapitel an
givna minimikravet på den konsoliderade 
kapitalbas en. 

Vid beräkningen av det i 78 § samt i 
78 a§ l mom. 4 och 5 punktema angivna 
kravet på den konsoliderade kapitalbasen 
skall såsom konsoliderade tillgångar, skulder 
och förbindelser utanför balansräkningen 
beaktas de i koncernbokslutet upptagna till
gångarna och skulderna samt det samman
lagda beloppet av de förbindelser som kon
cernföretagen givit, från vilket avdragits för
bindelserna till övriga koncernföretag. 

Om det till konsolideringsgruppen hör i 
5 § 2 m om. avsedda kreditinstitut, finansiel
la institut eller tjänsteföretag som inte har 
upptagits i koncernbokslutet som dotteiföre
tag, skall de i 2 mom. avsedda tillgångarna 
och skulderna räknas på den konsoliderade 
balansräkningen, i vilken utöver koncernför
etagen har sammanställts i 5 § 2 mom. av
sedda företag, i tillämpliga delar med iaktta
gande av bestämmelserna om sammanställ
ning av kreditinstitut, finansiella institut och 
tjänsteföretag i koncembokslut. Som konso
liderade förbindelser utanför balansräkningen 
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motsvarande risker skall beräknas så som 
finansinspektionen bestämmer. 

80 § 

skyldighet att öka kapitalbasen 

Om kreditinstitutets eller dess konsoide
ringsgrupps kapitalbas sjunker under det mi
nimibelopp som stadgas ovan i detta kapitel, 
skall kreditinstitutet eller holdingSam
manslutningen utan dröjsmål rapportera detta 
till finansinspektionen och vidta åtgärder för 
att uppfylla kapitalkravet Finansinspektio
nen skall fastställa en tid inom vilken kre
ditinstitutet och dess konsolideringsgrupp 
skall uppfylla kapitalkravet eller hos finans
ministeriet framställa att kreditinstitutets 
koncession återkallas. 

81 § 

Förbud mot utdelning av vinst 

Beloppet av kreditinstitutets eller dess 
konsolideringsgrupps egna medel är mindre 
än vad som stadgas i denna lag, får kreditin
stitutet inte dela ut vinst eller annan avkast
ning på det egna kapitalet, om inte finansin-
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skall beaktas det sammanlagda beloppet av 
de till konsolideringsgruppen hörande före
tagen förbindelser, från vilket har avdragits 
de till övriga företag inom konsolide
ringsgruppen givna förbindelserna. 

Vid beräkningen av det i 78 a§ l mom. 
1-3 punktema och 2 mom. angivna kravet 
på den konsoliderade kapitalbasen skall de 
till konsolideringsgruppen hörande företa
gens risker sammanräknas på det sätt som 
finansinspektionen närmare föreskriver. 

Om ett kreditinstitut eller en holdings
ammanslutning som avses i l mom. är dat
telföretag inom ett annat finländskt kreditin
stituts konsolideringsgrupp, skall på institu
tet eller sammanslutningen inte tillämpas 
l mom. 

V id beräkningen av den konsoliderade k a
pi talbasens m in im i belopp får sådana samför
etag som avses i bokföringslagen lämnas 
obeaktade, i tillämpliga delar med iakttagan
de av vad som i 5 § 4 mom. bestäms om 
dattelföretagen inom en konsoliderings
grupp. 

80 § 

skyldighet att öka kapitalbasen och den 
konsoliderade kapitalbasen 

Om kreditinstitutets kapitalbas eller konso
liderade kapitalbas sjunker under det mini
mibelopp som stadgas i denna lag skall kre
ditinstitutet eller holdingSammanslutningen 
utan dröjsmål rapportera detta till finansin
spektionen och vidta åtgärder för att uppfyl
la kapitalkravet Finansinspektionen skall 
bestämma en tid inom vilken kapitalkravet 
och det konsoliderade kapitalkravet skall 
vara uppfyllt eller framställa hos finansmi
nisteriet om återkallande av kreditinstitutets 
koncession. 

81 § 

soliditetsrelaterade inskränkningar i 
användningen av vinstmedel 

Om kreditinstitutets kapitalbas underskri
der den i denna lag angivna gränsen får kre
ditinstitutet inte dela ut vinst eller annan 
avkastning på det egna kapitalet och inte 
heller använda vinstmedel för inlösning eller 
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spektionen av något särskilt skäl beviljar 
undantag för en viss tid. 

94 § 

Tystnadsplikt 

Den som i egenskap av medlem eller sup
pleant i ett organ inom ett kreditinstitut, en 
holdingSammanslutning som hör till samma 
konsolideringsgrupp som kreditinstitutet, ett 
finansiellt institut, ett tjänsteföretag eller en 
kreditinstitutssammanslutning eller som an
ställd hos dessa eller vid utförande av någon 
uppgift på uppdrag av dem har fått känne
dom om den ekonomiska situationen hos 
någon kund vid kreditinstitutet eller hos nå
gon annan person med anknytning till kre
ditinstitutets verksamhet eller om någons 
personliga förhållanden eller om en affärs
eller yrkeshemlighet, är skyldig att hemlig
hålla saken, om inte den för vilken tystnads
plikten har stadgats ger sitt samtycke till att 
saken röjs. Uppgifter som skall hållas hem-
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annat förvärv av egna aktier, om inte finans
inspektionen av något särskilt skäl beviljar 
undantag för en viss tid. Om kreditinstitutets 
konsoliderade kapitalbas underskrider den i 
denna lag angivna gränsen får kreditinstitutet 
och till dess konsolideringsgrupp hörande 
företag inte dela ut vinst eller annan avkast
ning på det egna kapitalet och inte heller 
använda vinstmedel för inlösning eller annat 
förvärv av egna aktier, om inte finansinspek
tionen av något särskilt skäl beviljar undan
tag för en viss tid. 

I fråga om den rätt till utdelning som till
kommer aktieägarna i andra finansiella in
stitut i aktiebolagsform än värdepappersföre
tag gäller, utan hinder av l mom., 12 kap. 4 
§ 2 och 3 mom lagen om aktiebolag. 

81 a § 

Närmare föreskrifter 

Finansinspektionen meddelar sådana när
mare föreskrifter om tillämpningen av detta 
kapitel som förutsätts i rådets direktiv 
89/299/EEG om kapitalbasen i kreditinstitut, 
89/647/EEG om kapitaltäckningsgrad för 
kreditinstitut, 93/6/EEG om kapitalkrav för 
värdepappersföretag och kreditinstitut, 
92/30/EEG om gruppbaserad tillsyn över 
kreditinstitut. 

94 § 

Tystnadsplikt 

Den som i egenskap av medlem eller sup
pleant i ett organ inom ett kreditinstitut, in
om ett till samma konsolideringsgrupp som 
detta hörande företag eller inom en kreditin
stitutssammanslutning eller i egenskap av 
anställd hos dessa eller vid utförande av nå
gon uppgift på uppdrag av dem har fått kän
nedom om den ekonomiska situationen hos 
någon av kreditinstitutets kunder eller hos 
kunder till kreditinstitutets konsoliderings
grupp tillhörande finansiella institut eller hos 
någon annan person med anknytning till kre
ditinstitutets verksamhet eller om någons 
personliga förhållanden eller om en affärs
eller yrkeshemlighet, är skyldig att hemlig
hålla saken, om inte den för vilken tystnads
plikten har stadgats ger sitt samtycke till att 
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liga får inte heller lämnas till kreditinsti
tutets bolagsstämma, principalmöte, an
delslagsstämma eller fullmäktige eller till en 
hypoteksförenings stämma eller till aktiein
nehavare eller medlemmar som deltar i 
stämman eller mötet. 

Ett kreditinstitut och en holdingSam
manslutning som hör till samma konsolide
ringsgrupp som detta, ett finansiellt institut 
och ett tjänsteföretag är skyldiga att lämna 
upplysningar som avses i l mom. till åkla
gar- eller förundersökningsmyndigheterna 
för utredning av brott samt att lämna sådana 
till andra myndigheter som enligt lag har rätt 
att få sådana upplysningar. 

Ett kreditinstitut och en holdingSam
manslutning som hör till samma konsolide
ringsgrupp som detta, ett finansiellt institut 
och ett tjänsteföretag har rätt att lämna upp
lysningar som avses i l mom. till en sam
manslutning som hör till samma koncern, 
om den tystnadsplikt som avses i l mom. 
eller en motsvarande tystnadsplikt åligger 
medlemmarna i dess förvaltningsorgan eller 
dess anställda och om upplysningen behöver 
lämnas med hänsyn till den mottagande 
sammanslutningens riskkontroll. 
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saken röjs. Uppgifter som skall hållas hem
liga får inte heller lämnas till bolagsstämma, 
principalmöte, andelslagsstämma eller full
mäktige eller till en hypoteksförenings stäm
ma eller till aktieinnehavare eller medlem
mar som deltar i stämman eller mötet. 

Kreditinstitut och till samma konsolide
ringsgrupp som dessa hörande företag är 
skyldiga att lämna upplysningar som avses i 
l mom. till åklagar- eller förundersök
ningsmyndigheterna för utredning av brott 
samt till andra myndigheter som enligt lag 
har rätt att få sådana upplysningar. 

Kreditinstitut och till samma konsolide
ringsgrupp som dessa hörande företag har 
rätt att lämna upplysningar som avses i l 
mom. till en sammanslutning som hör till 
samma koncern eller konsolideringsgrupp, 
om medlemmarna i dess förvaltningsorgan 
eller dess anställda har tystnadsplikt enligt l 
mom. eller motsvarande tystnadsplikt. 

94 b§ 

Utlämnande av upplysningar för 
forskningsändamål 

En handling som innehåller upplysningar 
av det slag som avses i 94 §får utlämnas 
för vetenskaplig forskning när minst 60 år 
har föiflutit från dess tillkomst och om mot
tagaren skriftligen förbinder sig att inte ut
nyttja handlingen för att skada eller förringa 
vederbörande eller hans närstående eller för 
att kränka de övriga intressen som sekretes
sen skall skydda. 
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97 b§ 

Vinstutdelning och annan användning av 
tillgångarna 

På kreditinstitut och till samma konsolide
ringsgrupp som dessa hörande finansiella 
institut tillämpas inte 12 kap. 7 § lagen om 
aktiebolag. I 24 a § ingår särskilda be
stämmelser om lånefinansiering för förvärv 
av egna aktier eller aktier i modeiföretaget. 

97 c§ 

skadeståndsskyldighet 

Ett kreditinstituts stiftare, medlemmarna av 
förvaltningsrådet, styrelsen eller direktionen, 
verkställande direktören, fullmäktige och 
medlemmarna i en kommission som sköter 
förvaltningsuppdrag är skyldiga att ersätta 
skada som de i sin syssla uppsåtligen eller 
av vårdslöshet har vållat kreditinstitutet. 
Detsamma gäller skada som genom överträ
delse av lagen om aktiebolag, lagen om an
dels/ag, affärsbanks/agen, sparbanks/agen, 
andelsbankslagen, lagen om hypoteksföre
ningar (936/1978) denna lag, eller stadgan
den och föreskriftag, som har utgivits på 
grund av denna lag, eller genom överträdel
se av kreditinstitutets bolagsordning eller 
stadgar har åsamkats aktieägare, medlem
mar, innehavare av placeringsandelar eller 
grundfondsbevis eller andra. 

En av förvaltningsrådet eller styrelsen ut
sedd granskare är under de förutsättningar 
som anges i l mom. ersättningsskyldig både 
för skada som han själv har orsakat och för 
skada som hans biträde har orsakat uppsåt
ligen eller av vårdslöshet. Bestämmelser om 
revisorers skadeståndsansvar finns i revi
sions/agen. 

Ett kreditinstituts aktieägare, en sparbanks 
principaler och en andelsbanks medlemmar 
eller fullmäktige är skyldiga att ersätta skada 
som de genom att medverka till överträdelse 
av de föifattningar, den bolagsordning eller 
de stadgar som avses i l mom. uppsåtligen 
eller av grov vårdslöshet har orsakat kredit
institutet, aktieägare, medlemmar, innehava
re av placeringsandelar eller grundfondsbe
vis eller andra. 

Angående jämkning av skadestånd samt 
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fördelning av skadeståndsansvar mellan två 
eller flera ersättningsskyldiga gäller 2 och 6 
kap. skadeståndslagen (412/1974). 

I affärsbanks/agen, sparbankslagen och 
andelsbankslagen bestäms om väckande av 
skadeståndstalan för en affärsbanks, spar
banks eller andelsbanks räkning. 

100 c § 

Kreditinstituts bokföringsförseelse 

Den som uppsåtligen eller av grov vårds
löshet 

l) upprättar bokslut eller koncernbokslut i 
strid med 4 kap., finansministeriets beslut 
eller föreskrifter som finansinspektionen har 
meddelat med stöd därav, 

2) bryter mot vad som i 40 §bestäms om 
anmälan av bokslut för registrering eller 
framläggande av bokslut, 

3) bryter mot vad som i 41 § bestäms om 
upprättande av delårsrapport eller 

4) bryter mot bestämmelserna om slutre
dovisning över ett kreditinstituts fusion, del
ning eller likvidation 

skall, om inte gärningen enligt 30 kap. 9 
eller l O § strafflagen skall bestraffas som ett 
bokföringsbrott eller som ett bokföringsbrott 
av oaktsamhet eller om inte strängare straff 
föreskrivs någon annanstans, för kreditinsti
tuts bokföringsförseelse dömas till böter. 

100 d§ 

Brott mot bestämmelserna om utdelning av 
kreditinstituts medel 

Den som uppsåtligen 
l) bryter mot bestämmelserna om återbe

talning av kapital/ån, betalning av ränta eller 
annan gottgörelse eller ställande av säkerhet, 

2) utbetalar kreditinstitutets eller ett till 
dess konsolideringsgrupp hörande företags 
medel i strid med denna lag, lagen om ak
tiebolag, lagen om andels/ag, affärsbanks/a
gen, andelsbankslagen, sparbankslagen eller 
lagen om hypoteksföreningar (936/1978), 

3) i strid med 24 a § beviljar lån, ställer 
säkerhet eller som pant tar emot egna eller 
modeiföretage/s aktier, andelar, kapital/ån, 
debenturer eller därmed jämförbara förbin
delser, 
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109 § 

Säkerhet för masskuldebrevslån 

Om det bestäms i villkoren för ett lång
fristigt masskuldebrevslån som emitterats av 
ett kreditinstitut av det i finansinspektionens 
besittning skall överlämna en betryggande 
säkerhet för lånet skall kreditinstitutet på 
förhand anhålla om att finansinspektionen 
skall godkänna säkerhetens art och omfatt
ning. 

Kreditinstitutet skall i finansinspektionens 
besittning överlämna av finansinspektionen 
godkända säkerheter för varje masskuldeb
revslån som det ensamt hat tagit upp, till ett 
belopp som motsvarar det sammanlagda no
minella beloppet av de skuldebrev som vid 
varje enskild tidpunkt är i omlopp och till 
ett av finansinspektionen godkänt belopp 
säkerheter för ett sådant av det upptaget lån 
där förbide/serna som lånet medför för kre
ditinstitutet är solidariska med någon annan 
låntagare. För kostnaderna för förvaringen 
av säkerheterna svarar den som emitterar 
masskuldebrevs lånen. 

Såsom interimistisk säkerhet för ett lån 
som ett kreditinstitut har tagit upp kan det i 
stället för de säkerheter som anges i l m om. 
också lämna garanti ställd av Finlands Bank 
eller ett kreditinstitut som inte hör till kre
ditinstitutets konsolideringsgrupp eller depo
sitionsbevis hos en depositionsbank till ett 
motsvarande belopp. 

De interimistiska säkerheterna skall så 
snart som möjligt och senast inom två år 
från det de ställdes som säkerhet bytas ut 
mot säkerheter som finansinspektionen be
stämmer. finansinspektionen kan också be
vilja uppskov på högst två år vid utbytet. 
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skall, om gärningen inte är ringa eller 
strängare strciff för den inte föreskrivs på 
något annat ställe i lag, för brott mot be
stämmelserna om utdelning av kreditinstituts 
medel dömas till böter eller fängelse i högst 
ett år. 

109 § 

säkerhet för masskuldebrevslån 

(upphävs) 
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110§ 110§ 

Tilläggssäkerhet för masskuldebrevslån Tilläggssäkerhet för masskuldebrevslån 

Om beloppet av säkerheternaför ett mass- (upphävs) 
kuldebrevslån som ett kreditinstitut har emit-
terat sjunker under det som bestäms med 
stöd av l 09 §, skall kreditinstitutet senast 
inom två månader ställa en av finansinspek-
tionen godkänd tilläggssäkerhet. 

111§ 111§ 

Utbyte av skuldebrev Utbyte av skuldebrev 

Ett kreditinstitut får, om finansinspektio- (upphävs) 
nen inte bestämmer annat, till nominellt vär-
de byta ut masskuldebrev som det har åter-
förvärvat före följallodagen mot säkerheter 
för samma masskuldebrevs lån. Sådana mass-
kuldebrev skall på följande betalningsdag 
enligt amorteringsplan användas för extra 
amortering av masskuldebrevslånet. 

370373 

l. Denna lag träder i krqft den 
199. 

2. Utan hinder av 36 §l m om. 2) punkten 
får däri angivna värdepapper och derivatkon
trakt under den räkenskapsperiod då denna 
lag träder i kraft samt under de tvåföljande 
räkenskapsperioderna upptas i bokslutet så 
som föreskrivs i 36 § l m om. 3) punkten. 

3. På kapitalbevis som har emitterats före 
denna lags ikrqftträdande skall utan hinder 
av denna lag tillämpas vad som har föreskri
vits om dem i samband med emissionen. 
Till kapitalbasen får emellertid inte räknas 
kapitalbevis ifall efter denna lags ikrqftträ
dande enligt 73 § 3 mom. har ställts säker
het för betalningen av dessas kapital eller 
ränta, dividend eller annan gottgörelse. 

4. Den som väljs till revisor för ett kredit
institut skall uppfylla de i 43 § angivna be
hörighetsvillkoren senast vid den ordinarie 
bolagsstämma, det principalmöte eller hypo
teksföreningsmöte som följer efter denna 
lags ikraftträdande. Denna lags bestämmelser 
om revision skall för första gången tillämpas 
vid revisionen av den räkenskapsperiods 
bokföring och bokslut samt förvaltning, för 
vilken en revisor som uppfyller i 43 § an
givna behörighetsvillkor enligt vad som an-
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2. 

Föreslagen lydelse 

förs ovan senast skall väljas. 
5. De upphävda l 09-111 § skall tilläm

pas på masskuldebrev, vilka har emitterats 
före denna lags ikrqftträdande eller under de 
två år som följer efter ikrqftträdandet samt 
på de säkerheter som ställts för sådana 
masskuldebrevs lån. 

Lag 

om ändring av affärsbankslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i affärsbankslagen av den 28 december 1990 (1269/1990) 7 § 2 mom., 13 §, 16 § 

l mom., 18, 60-63 och 66 §, 
av dessa lagrum 13 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1609/1993 och 1684/1995, 

16 § l mom. sådan den lyder i lag 931/1992, 18 § sådan den lyder i den sistnämnda lagen 
och 66 § i lag 573/1996, samt 

ändras 64 och 65 § som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

7 § 

Vid ökning av aktiekapitalet får en ny ak- (upphävs) 
tie med finansministeriets tillstånd tecknas 
mot apportegendom eller kvittning. 

13 § 
En medlem i en ciffärsbanks förvaltnings

råd eller direktion, verkställande direktören 
eller ett förrättningsställes kontrollant får 
inte vara principal i en annan depositions
bank, medlem eller suppleant i en sådan 
banks förvaltningsråd, styrelse eller direk
tion, ej heller fullmäktig, verkställande di
rektör, ett förrättningsställes kontrollant eller 
anställd vid en sådan bank. 

En medlem i förvaltningsrådet eller direk
tionen för den affärsbank eller det sparbank
saktiebolag som är centralt finansiellt institut 
får utan hinder av l mom. vara medlem i 
förvaltningsorganen för eller verkställande 
direktör i en depositionsbank som ägs ge
mensamt av centralt finansiellt institut och 
de depositionsbanker som är delägare i det
ta, och i en depositionsbank som är delägare 
i det centrala finansiella institutet, om inte 
något annat i det senare fallet följer av spar-

(upphävs) 
13§ 
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Gällande lydelse 

bankslagen eller andelsbankslagen 
V ad som stadgas i l m om. gäller inte de

positions banker som hör till en ciffärsbanks 
koncern. 

16 § 
På en ciffärsbanks bolagsstämma får ingen 

rösta med mera än en tjugondedel av det på 
stämman företrädda röstetalet, om inte stats
rådet av särskilda skäl medger undantag. 

18 § 
stadgandena i 12 kap. 4 § 2 och 3 mom. 

samt 7 § lagen om aktiebolag tillämpas inte 
på ciffärsbanker. 

60 § 
En ciffärsbanks stiftare, en medlem av för

valtningsrådet eller direktionen eller verk
ställande direktören är skyldig att ersätta en 
skada som han i sin syssla uppsåtligen eller 
av vårdslöshet har vållat banken. 

Den som nämns i l mom. är skyldig att 
ersätta en skada som han i sin syssla uppsåt
ligen eller av vårdslöshet har vållat aktieäga
re eller någon annan genom att överträda 
denna lag, lagen om depositionsbankernas 
verksamhet, lagen om aktiebolag eller någon 
annan fölfattning som gäller ciffärsbankernas 
verksamhet eller bolagsordningen. 

61 § 
Affärsbankens revisor eller en av förvalt

ningsrådet utsedd inspektör är skadestånds
skyldig enligt de grunder som stadgas i 60 § 
l mom. och ansvarigaför en skada som han 
själv eller hans medhjälpare uppsåtligen eller 
av vårdslöshet har orsakat. 

Om en revisionssammanslutning är revi
sor, svarar denna och den som är huvudan
svarig för revisionen för en skada som avses 
i l mom. 

62 § 
En aktieägare i affärsbanken är skyldig att 

ersätta den skada som han genom att med 
verka till att någon fölfattning som avses i 
60 §2m om. eller bolagsordningen har över
trätts, uppsåtligen eller genom grov vårds
löshet har vållat ciffärsbanken, en aktieägare 
eller någon annan. 

Föreslagen lydelse 

(upphävs) 

(upphävs) 

(upphävs) 

(upphävs) 

(upphävs) 

131 

16 § 

18 § 

60 § 

61 § 

62 § 
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Gällande lydelse 

63 § 
Angående jämkning av skadestånd samt 

fördelning av skadeståndsansvaret mellan två 
eller flera ersättningsskyldig gäller 2 och 6 
kap. skadeståndslagen (412/74). 

64 § 
Om väckande av skadeståndstalan för en 

affärsbanks räkning gäller 15 kap. 5-7 §§ 
lagen om aktiebolag. 

Utan hinder av 15 kap. 5 och 6 §§ lagen 
om aktiebolag har bankinspektionen rätt att 
väcka skadeståndstalan för en affärsbanks 
räkning mot en person eller den samman
slutning som avses i 60-62 §§, om bankin
spektionen anser att deponenternas intresse 
kräver det. 

65 § 
Den som 
l) grovt försummar att fullgöra en skyldig

het som enligt 27-30, 33 och 34 §§ åligger 
direktionen, 

2) i strid med 32 § l mom. delar ut divi
dend, eller 

3) i strid med 66 § 2 mom. tar emot aktier 
som pant, 

skall för affärsbanksförseelse dömas till 
böter, om inte gärning är ringa eller strånga
re straff stadgas i någon annan lag. 

66 § 
I samband med värdepappersverksamhet 

som finansinspektionen har definierat får en 
affärsbank utan hinder av 7 kap. l§ l mom. 
lagen om aktiebolag ta emot egna och sitt 
m oderbolags aktier som pant. 

Affärsbanken får inte ta emot egna eller 
sitt moderbolags aktier som pant för ett pen
ninglån som banken har beviljat för förvärv 
av bankens egna eller moderbolagets aktier 
vid en aktieemission. Ett avtal som strider 
mot dettaförbud är ogiltigt. 

Föreslagen lydelse 

63 § 
(upphävs) 

64 § 
Om skadeståndsskyldighet för en ciffärs

banks stiftare och aktieägare, medlemmarna 
av dess förvaltningsråd och direktion, verk
ställande direktören samt granskare som ut
setts av förvaltningsrådet föreskrivs i kredit
institutslagen (1607/1993) och om skades
tåndsskyldighet för revisorerna i revisionsla
gen (936/1994). Om väckande av skades
tåndstalan för en affärsbanks räkning gäller 
15 kap. 5-7 § lagen om aktiebolag. 

Utan hinder av 15 kap. 5 och 6 § lagen 
om aktiebolag har finansinspektionen rätt att 
väcka skadeståndstalan för en affärsbanks 
räkning mot en person eller sammanslutning 
som avses i 97 a § kreditinstituts/agen, om 
finansinspektionen anser att deponenternas 
intresse kräver det. 

65 § 
Den som grovt försummar att fullgöra en 

skyldighet som enligt 27-30, 33 och 34 § 
åligger direktionen skall för brott mot be
stämmelserna om ciffärsbanks likvidation 
dömas till böter, om inte gärningen är ringa 
eller strängare straff föreskrivs i någon an
nan lag. 

66 § 
(upphävs) 

Denna lag träder i kraft den 
199. 
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3. 
Lag 

om ändring av sparbankslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i sparbankslagen av den 28 december 1990 (1270/1990) 20 § 3 mom., 57 och 

127-130 §, 135 § l mom. samt 136 § 2 och 5 punkterna, 
av dessa lagrum 57 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 161011993 och 1685/1995 

och 135 §l mom. sådantdetlyder i lag601/1995, 
ändras 20 § 2 och 4 mom., 38 § 3 mom. 40 § 2 och 5 mom., 131 § l mom., 133 och 

134 §, 
av dessa lagrum 40 § 5 mo m. sådan den lyder i lag 161 0/1993 samt 
fogas till 131 § ett nytt l mom., varvid det ändrade l mom. och nuvarande 2 och 3 mom. 

blir 2-4 mom., som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

20 § 

En sparbank eller dess dotterbolag får inte 
mot vederlag förvärva en annan sparbanks 
grundfondsandelar eller mot vederlagfölVär
va eller som pant ta emot egna eller moder
bankens grundfondsandelar. Ett avtal som 
strider mot detta förbud är ogiltigt. 

I samband med en värdepappersverksam
het som bankinspektionen har definierat får 
en sparbank utan hinder av 2 mom. ta emot 
egna grundfondsandelar som pant. Sparban
ken får inte ta emot egna grundfondsandelar 
som pant för ett penninglån som sparbanken 
har beviljat för fölVälV av bankens egna 
grundfondsandelar vid en grundfondsemis
sion ett avtal som strider mot dettaförbud är 
ogiltigt. 

Vad som sägs i 2 och 3 mom. utgör inte 
hinder för att en sparbank, då en enligt 81 § 
genom fusion övertar ett aktiebolag, förvär
var grundfondsbevis som aktiebolaget äger, 
att banken löser in grundfondsbevis enligt 
80 § l mom. eller att den på auktion ropar 
in ett för sparbankens fordran utmätt grund
fondsbevis. A v sparbanken förvärvat grund
fondsbevis skall säljas så snart detta kan ske 
utan förlust, om det inte har dragits in ge
nom nedsättning av grundfonden. Bevis som 
har förvärvats i samband med övertagande 

En sparbank eller dess dotterföretag får 
inte mot vederlag förvärva en annan spar
banks grundfondsandelar eller egna eller 
moderbankens grundfondsandelar. Ett avtal 
som strider mot detta förbud är ogiltigt. 

(upphävs) 

Vad som sägs i 2 mom. och i 24 a§ kre
ditinstitutslagen (160711993) utgör inte hin
der för att en sparbank, då denna enligt 81 § 
genom fusion övertar ett aktiebolag, förvär
var eller som pant tar emot en grundfond
sandel som tillhör aktiebolaget, att banken 
löser in en grundfondsandel enligt 80 § l 
mom. eller att den på auktion ropar in en för 
sparbankens fordran utmätt grundfondsandel. 
En av sparbanken förvärvad grundfondsan
del skall säljas så snart detta kan ske utan 
förlust, om den inte har dragits in genom 
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Gällande lydelse 

av ett aktiebolag eller i enlighet med 80 § 
skall dock säljas inom två år efter förvärvet. 

38 § 

Beslut om nedsättning av grundkapitalet 
och grundfonden kräver finansministeriets 
samtycke, och nedsättningen skall anmälas 
för registrering inom fyra månader efter ned
sättningsbeslutet Grundkapitalet och grund
fonden anses nedsatta då registeringen har 
skett. Har registeranmälan inte gjorts inom 
stadgad tid eller har registrering vägrats, 
förfaller beslutet. Likaså förfaller ett sådant 
beslut om ändring av stadgarna som förut
sätter att grundkapitalet eller grundfonden 
nedsätts. 

40 § 

Som vinstandel kan endast utdelas sådan 
vinst och sådant annat fritt eget kapital som 
har uppkommit efter att grundfonden inrätta
des. 

En sparbank som är moderföretag i en 
koncern får inte som vinst, även om vinstut
delning vore tillåten enligt 1-3 mom., dela 
ut ett belopp som överskrider det samman
lagda beloppet av vinsten enligt den fast
ställda koncernbalansräkningen för den se
naste räkenskapsperioden och koncernens 
övriga fria egna kapital, minskat med den 
förlust som koncernbalansräkningen utvisar 
samt det belopp som de företag som hör till 
koncernen enligt lag eller stadgarna skall 
överföra till reservfonden eller annars lämna 
o utdelat. 

Föreslagen lydelse 

nedsättning av grundfonden. En grundfond
sandel som har förvärvats i samband med 
övertagande av ett aktiebolag eller i enlighet 
med 80 § skall dock säljas inom två år efter 
förvärvet. 

38 § 

Nedsättning av grundkapitalet och grund
fonden skall anmälas för registrering inom 
fyra månader efter nedsättningsbeslutet 
Grundkapitalet och grundfonden anses ned
satta då registreringen har skett. Har regi
streringsanmälan inte gjorts inom stadgad tid 
eller har registrering vägrats, förfaller beslu
tet. Likaså förfaller ett sådant beslut om änd
ring av stadgarna som förutsätter att grund
kapitalet eller grundfonden nedsätts. 

40 § 

Som vinstandel kan utdelas endast sådan 
vinst och sådant annat fritt eget kapital som 
har uppkommit efter att grundfonden inrätta
des, efter avdrag av ett belopp motsvarande 
de i balansräkningen aktiverade utgifterna 
för sparbankens bildande och ett belopp 
motsvarande anskaffningsutgiften för de 
grundfondsbevis som banken innehar. I 38 § 
kreditinstitutslagen föreskrivs om sådan be
gränsning av vinstutdelningen som följer av 
ränta och annan gottgörelse som skall beta
las för kapitallån och i 81 § kreditinstitutsla
gen om soliditetsrelaterade inskränkningar i 
användningen av vinstutdelningen. 

En sparbank som är moderföretag i en 
koncern får inte, det oaktat att vinstutdelning 
enligt 1-3 mom. vore tillåten, som vinst 
dela ut ett belopp som överskrider det 
sammanlagda beloppet av vinsten enligt den 
fastställda koncernbalansräkningen för den 
senaste räkenskapsperioden och koncernens 
övriga fria egna kapital, minskat med den 
förlust som koncernbalansräkningen utvisar, 
med de övriga icke utdelningsbara poster 
som avses i 2 mom., med det belopp till 
vilket de i koncernföretagens bokslut gjorda 
reserveringarna enligt 5 kap. 15 § bok
föringslagen ( l ) och skillnaden mellan 
de gjorda och planenliga avskrivningarna i 
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Gällande lydelse 

57 § 
En principal, medlem i förvaltningsrådet 

eller styrelsen, fullmäktig eller verkställande 
direktören får inte vara principal i en annan 
depositions bank, medlem eller suppleant i en 
sådan banks förvaltningsråd, styrelse eller 
direktion, fullmäktig, verkställande direktör 
eller tjänsteman vid denna. 

Utan hinder av l mom. får en principal, 
medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen, 
fullmäktig, verkställande direktör eller kon
trollant i en sparbank vara medlem i förvalt
ningsrådet eller direktionen för den affärs
bank eller det sparbanksaktiebolag som är 
centralt finansiellt institut för sparbankerna. 

V ad som stadgas i l m om. gäller inte de
positions banker som hör till en sparbanks 
koncern, ej heller depositionsbanker som 
sparbankernas cetralpenninginrättning och 
sparbankerna äger tillsammans. 

127 § 
En sparbanks stiftare, en medlem av för

valtningsrådet eller styrelsen, verkställande 
direktören eller en fullmäktig är skyldig att 
ersätta en skada som de i sin syssla uppsåt
ligen eller av vårdslöshet har vållat banken 

Den som nämns i l mom. är skyldig att 
ersätta en skada som han i sin syssla uppsåt
ligen eller av vårdslöshet har vållat en 
grundfondsandelsägare eller någon annan 
genom att överträda denna lag, lagen om 
depositionsbankernas verksamhet eller någon 
annan fölfattning som gäller sparbankernas 
verksamhet, eller sparbankens stadgar. 

128 § 
En sparbanks revisor eller en av förvalt

ningsrådet eller styrelsen utsedd inspektör är 
skadeståndsskyldig enligt de grunder som 
stadgas i 127 § l m om. och ansvarig för en 
skada som han själv eller hans medhjälpare 
uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat. 

Om en revisionssammanslutning är revi
sor, svarar denne och den som är huvudan
svarig för revision för en skada som avses i 
l mom. 

Föreslagen lydelse 

koncernbokslutet har tagits upp i det fria 
egna kapitalet samt med det belopp som en
ligt lag eller stadgama skall avsättas till re
servfonden eller annars lämnas outdelat. 

57 § 
(upphävs) 

127 § 
(upphävs) 

128 § 
(upphävs) 
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Gällande lydelse 

129 § 
En principal är skyldig att ersätta den ska

da som han genom att medverka till över
trädelse av någon i 127 § 2 mom. nämnd 
fölfattning eller stadgarna uppsåtligen eller 
enom grov vårdslöshet har vållat sparban
ken, en grundfondsandelsägare eller någon 
annan. 

131 § 

Om väckande av skadeståndstalan för en 
sparbank med stöd av 127-129 § beslutar 
principalerna. styrelsen har dessutom rätt att 
besluta om väckande av skadeståndstalan på 
grund av en straffbar gärning. 

133 § 
Talan för en sparbank enligt 127--129 §§ 

som inte grundar sig på en straffbar gärning 
kan inte väckas mot 

Föreslagen lydelse 

129 § 
(upphävs) 

131 § 
Om skadeståndsskyldighet för en spar

banks stiftare och principaler, medlemmarna 
av dess förvaltningsråd och styrelse, verk
ställande direktören ochfullmäktige sam t för 
inspektorer som utses av förvaltningsrådet 
och styrelsen föreskrivs i kreditinstituts/a
gen. Om revisorernas skadeståndsskyldighet 
föreskrivs i revisionslagen (936/1994). 

Principalerna beslutar med stöd av 97 c § 
kreditinstitutslagen om väckande av skades
tåndstalan för en sparbanks räkning. styrel
sen har dessutom rätt att besluta om väckan
de av skadeståndstalan som baserar sig på 
en straffbar gärning. 

133 § 
För en sparbanks räkning får sådan talan 

som avses i 97 c § kreditinstitutslagen och 
som inte grundar sig på en straffbar gärning, 
inte väckas mot 

l) en stiftare sedan tre år har förflutit från 
det beslutet om sparbankens bildande fatta
des på den konstituerande stämman, 

2) någon annan som nämns i 127 § l 
mom. eller 129 § sedan trå år har förflutit 
från utgången av den räkenskapsperiod un
der vilken det beslut fattades eller den åt
gärd vidtogs som ligger till grund för talan, 
eller 

3) den som nämns i 128 § sedan tre år har 
förflutit efter att den revisionsberättelse eller 
det utlåtande eller intyg som ligger till grund 
för talan lades fram. 

Har tiden för väckande av talan för en 
sparbank gått ut, kan inte 131 § 3 mom. 
nämnd talan väckas sedan en månad har för
flutit från konkursbevakningen. 

2) förvaltningsråds- eller styrelsemed
lemmarna, verkställande direktören, fullmäk
tige eller principalerna sedan tre år har för
flutit från utgången av den räkenskapsperiod 
under vilken det beslut fattades eller den 
åtgärd vidtogs som ligger till grund för ta
lan, eller mot 

3) revisorerna eller en av förvaltningsrådet 
eller styrelsen utsedd granskare sedan tre år 
har förflutit efter fram/äggandet av den revi
sionsberättelse, det utlåtande eller det intyg 
som ligger till grund för talan. 

Har tiden för väckande av talan gått ut, 
kan inte talan som avses i 131 § 4 mom. 
väckas sedan en månad har förflutit från 
konkursbevakningen. 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

134§ 134§ 
Bankinspektionen och sparbanksinspektio

nen har rätt att väcka skadeståndstalan för 
en sparbank mot en person eller samman
slutning som avses i 127-129 §§, om det 
anses att deponenternas eller grundfondsan
delsägarnas intresse kräver det. 

Finansinspektionen och sparbanksinspek
tionen har, om de anser att deponenternas 
eller grundfondsande/sägamas intresse krä
ver det, rätt att för en sparbanks räkning 
väcka skadeståndstalan mot en person eller 
sammanslutning som avses i 97 c§ kreditin
stituts/agen. 

135 § 135§ 
Den som bryter mot de stadganden i kre

ditinstitutslagen som gäller uppgörande av 
bokslut, koncernbokslut eller revisionsberät
telse eller mot stadgandena i denna lag om 
avgivande av slutredovisning över en spar
banks likvidation skall för sparbanksbrott 
domas till böter eller fängelse i högst sex 
månader, som inte gärningen är ringa eller 
strängare straff för den stadgas på något an
nat ställe i lag. 

(upphävs) 

136 § 136 § 

Den som 
l) gör sig sky l dig till grov försummelse av 

vad som stadgas i 92-99 §§, 

2) i strid med 97 § delar ut vinstmedel, (upphävs) 

3) i strid med 18 § utger grundfondsbevis 
eller optionsbevis eller vid utgivande av 
grundfondsbevis, interimsbevis, grundfond
semissionsbevis eller optionsbevis handlar i 
strid med denna lag, 

4) försummar att föra grundfondsandels
bok eller förteckning över grundfondsandel
sägarna eller att hålla dem tillgängliga, eller 

5) i strid med 20 § 3 mom. tar emot 
grundfondsandelar som pant, 

(upphävs) 

370373 

skall för sparbanksförseelse dömas till bö
ter, om inte gärningen är ringa eller stränga
re straff stadgas i någon annan lag. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
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4. 
Lag 

om ändring av lagen om ombildning av sparbank till bank i aktiebolagsfonn 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 6 november 1992 om ändring av lagen om ombildning av sparbank 

till bank i aktiebolagsform (972/1992) 4 § 3 m om. samt 8-1 O § 
av dessa lagrum 8-1 O § sådana de lyder i lag 1176/1994 samt 
ändras 4 § 2 mom., 6 § l mom., 7 § 2 mom. och 11 §., som följer: 

Gällande lydelsen Föreslagen lydelse 

4 § 

Med avvikelse från 4 § l mom. lagen om 
depositionsbankernas verksamhet (1268/90) 
behöver koncession inte sökas för den bank 
som fortsätter sparbankens verksamhet. 

Ansökan om fastställande av sparbanksak
tiebolagets och affärsbankens bolagsordning 
och ändringar i den skall göras hos finans
ministeriet. 

6 § 
Utan hinder av 7 § affårsbankslagen över

låts de aktier som motsvarar aktiekapitalet i 
sparbanksaktiebolaget eller affårsbanken och 
som har bildats av grundkapitalet och re
servfonden utan vederlag till en eller flere 
stiftelser som i enlighet med 7 § förordnas 
till ägare av aktierna eller grundas för detta 
ändamål. stiftelsen får inte överlåta dessa 
aktier utan finansministeriets tillstånd. 

Ny koncession behöver inte sökas för den 
bank som fortsätter sparbankens verksamhet. 

(upphävs) 

6 § 
Utan hinder av lagen om aktiebolag 

(734/1978) skall de aktier som motsvarar 
sparbankens av grundkapitalet och reserv
fonden bestående aktiekapital utan vederlag 
överlåtas till en eller flera stiftelser som en
ligt 7 § utses till ägare av aktierna eller 
grundas för detta ändamål. 

7 § 

Utan hinder av 6 § 2 mom. 2 punkten la
gen om stiftelser får stiftelsen införas i det i 
8 § nämnda registret innan aktierna har mot
tagits av stiftelsen. 

8 § 
Med avvikelse från vad som stadgas i la

gen om stiftelser ankommer de till justitie
ministeriet i enlighet med lagen om stiftelse 
hörande ansökningsärenden som gäller i 
denna lag avsedda stiftelser på finansminis
teriet. Finansministeriet skall innan ärendet 
avgörs inhämta justitiem inisteriets utlåtande. 

Registrerings- och andra anmälningar som 
i enlighet med lagen om stiftelser görs till 
justitiem inisteriet, skall göras till bankin
spektionen. I denna lag avsedda stiftelser 

Utan hinder av 6 § 2 mom. 2 punkten la
gen om stiftelser (109/1930) får stiftelsen 
införas i stiftelseregistret innan den har mot
tagit aktierna. 

8 § 
(upphävs) 
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skall införas i bankinspektionens register. 
I bankinspektionens register skall på sätt 

som nämns i l O § öveiföras även de i justi
tieministeriets stiftelseregister införda stiftel
serna till vilka ett sparbanksaktiebolags eller 
en qffärsbanks aktier överlåts enligt denna 
lag. 

9 § 
De tillsynsuppgifter som i enlighet med 

3 kap. lagen om stiftelser ankommer på ju
stitiem inisteriet hör till bankinspektionen till 
den del de gäller i denna lag avsedda stiftel
ser. 

Bankinspektionen skall tillse att i bankin
spektionens register införd stiftelses förvalt
ning handhas enligt lag och stiftelsens stad
gar. 

10 § 
Om en sådan sparbanks principaler som 

skall ombildas till sparbanksaktiebolag eller 
till qffärsbank har förordnat att sparbanksak
tiebolagets eller affärsbankens aktier överlåts 
så som avses i denna lag utan vederlag till 
stiftelse som är införd i justitiem inisteriets 
stiftelseregister, skall sparbanken underrätta 
justilieministeriet om detta 

Till bankinspektionens register öveiförs i l 
m om. avsedd stiftelse efter det stiftelsen 
gjort ansökan om öveiföringen hos justitie
ministeriet. Ansökan skall göras inom två 
månader räknat från den dag sparbanksaktie
bolaget eller affärsbanken har införts i han
delsregistret. En stiftelse som inte har gjort 
en ovan avsedd ansökan inom utsatt tid, 
skall av justilieministeriet omedelbart efter 
utgången av den utsatta tiden öveiföras till 
bankinspektionens register. 

11 § 
Med avvikelse från 6 § lagen om deposi

tionsbankernas verksamhet skall ett spar
banksaktiebolag i sin firma utöver den be
teckning som anger bankens samfundsform 
även använda ordet eller sammansättnings
leden "sparbank". 

Föreslagen lydelse 

9 § 
(upphävs) 

10 § 
(upphävs) 

11 § 
Med avvikelse från 8 § kreditinstitutslagen 

(1607/1993) skall ett sparbanksaktiebolag i 
sin firma utöver den beteckning som anger 
bankens sammanslutningsform även använ
das ordet eller sammansättningsleden "spar
bank". 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Finansinspektionen skall inom två månader 

efter denna lags ikraftträdande öveiföra så
dana stiftelser till patent- och registerstyrel-
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5. 

Föreslagen lydelse 

sens stiftelseregister, vilka när denna lag 
träder i kraft är införda i finansinspektionens 
register. 

Lag 

om ändring av andelsbankslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i andelsbankslagen av den 28 december 1990 (1271/1990) 11 § 2 mom., 12 § 

3 mom., 19 §, 41 f§ 4 mom., 85-88 §, 92 § l mom. och 93 § 2 och 5 punkterna, 
av dessa lagrum 19 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1611/1993 och 57511996, 
41 f§ 4 mom. sådant det lyder i lag 1126/1993, 92 § l mom. sådant det lyder i lag 
602/1995 samt 93 § 5 punkt sådan den lyder i lag 575/1996, 

ändras 12 § 2 och 4 mom. samt 13 a, 90 och 91 §,av dessa lagrum 13 a§ sådan den ly
der i den nämnda lagen 1611/1993 och 91 §i den nämnda lagen 575/1996, samt 

fogas till 7 m §, sådan den lyder i lag 575/1996, ett nytt 4 mom. samt till 89 §, sådan den 
lyder delvis ändrad i lag 1611/1993 ett nytt l mom., varvid nuvarande 1-4 mom. blir 
2-5 mom., som följer: 

Gällande lydelsen Föreslagen lydelse 

7m§ 

Centralinstitutets medlemskreditinstitut 
skall hålla en kopia av det bokslut som av
ses i 2 m om. framlagd för allmänheten och 
ge kopior av bokslutet med iakttagande av 
40 kap. 2 och 4 mom. kreditinstitutslagen 
(1607 /1993). Centralinstitutet skall upprätta 
och offentliggöra en sammanställd delårsrap
port i tillämpliga delar med iakttagande av 
2 mom. och 41 § kreditinstituts/agen. Cen
tralinstitutets medlemskreditinstitut skall på 
begäran ge kopior av delårsrapporten, enligt 
vad som föreskrivs i 40 § kreditinstituts/a
gen. 

11 § 

För en nedsättning av placeringsandelska- (upphävs) 
pitalet krävs tillstånd av finansministeriet. 

12 § 

En andelsbank eller dess dotterbolag får 
inte mot vederlag förvärva en annan andels
banks placeringsandelar eller mot vederlag 
förvärva eller som pant ta emot egna eller 
moderbankens placeringsandelar. Ett avtal 

En andelsbank eller dess dotterföretag får 
inte mot vederlag förvärva en annan andels
banks placeringsandelar eller egna eller mo
derbankens placeringsandelar. Ett avtal som 
strider mot detta förbud är ogiltigt. 
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som strider mot detta förbud är ogiltigt. 
I samband med en värdepappersverksam

het som bankinspektionen har definierat får 
en andelsbank utan hinder av 2 mom. ta 
emot egna placeringsandelar som pant. An
delsbanken får inte ta emot egna placerings
andelar som pant för ett penninglån som 
banken har beviljat för förvärv av bankens 
egna placeringsandelar vid en placeringsan
delsemission. Ett avtal som strider mot detta 
förbud är ogiltigt. 

Vad som sägs i 2 och 3 mom. utgör inte 
något hinder för att en andelsbank vid över
tagande av ett aktiebolag genom fusion en
ligt 39 § förvärvar till aktiebolaget hörande 
placeringsandelar, löser in placeringsandelar 
enligt 38 § l mom. eller på auktion ropar in 
en för andelsbankens fordran utmätt place
ringsandeL A v andelsbanken förvärvad pla
ceringsandel skall säljas så snart detta kan 
ske utan förlust, om den inte har dragits in 
genom nedsättning av placeringsandelskapi
talet. Placeringsandelar som har rörvärvats i 
samband med övertagande av ett aktiebolag 
eller enligt 38 § skall dock säljas inom två 
år efter förvärvet. 

13 a§ 

En andelsbank som är moderföretag i en 
koncern får inte som vinst, även om vinstut
delning vore tillåten enligt 35 § 3 mom. la
gen om andelslag, dela ut ett belopp som 
överskrider det sammanlagda beloppet av 
vinsten enligt den fastställda koncernbalans
räkningen för den senaste räkenskapsperio
den och koncernens övriga fria egna kapital, 
minskat med den rörlust som koncernbalans
räkningen utvisar samt det belopp som de 
företag som hör till koncernen enligt lag 

Föreslagen lydelse 

(upphävs) 

Vad som sägs i 2 mom och i 24 a§ kre
ditinstitutslagen utgör inte något hinder för 
att en andelsbank vid övertagande av ett ak
tiebolag genom fusion enligt 39 § förvärvar 
till aktiebolaget hörande placeringsandelar, 
löser in placeringsandelar enligt 38 § l 
m om. eller på auktion ropar in placeringsan
delar som utmätts för andelsbankens fordran. 
En av andelsbanken förvärvad placeringsan
del skall säljas så snart detta kan ske utan 
förlust, om den inte har dragits in genom 
nedsättning av placeringsandelskapitalet. 
Placeringsandelar som har förvärvats i sam
band med övertagande av ett aktiebolag eller 
enligt 38 § skall dock säljas inom två år ef
ter förvärvet. 

13 a§ 
Som en andelsbanks vinst får utdelas det 

belopp som avses i 35 § 3 mom. lagen om 
andelslag (24711954), efter avdrag motsva
rande de i balansräkningen aktiverade utgif
terna för andelsbankens bildande samt an
skaffningsutgiften för de egna placeringsan
delar som andelsbanken innehar. I 36 § kre
ditinstitutslagen föreskrivs om sådan be
gränsning av vinstutdelningen som följer av 
ränta och annan gottgörelse som skall beta
las för kapitallån och i 80 § kreditinstitutsla
gen om soliditetsrelaterade inskränkningar i 
användningen av vinstutdelningen. 

En andelsbank som är moderföretag i en 
koncern får inte, det oaktat att vinstutdelning 
enligt 35 § 3 mom. lagen om andelslag vore 
tillåten, som vinst dela ut ett belopp som 
överskrider det sammanlagda beloppet av 
vinsten enligt den fastställda koncernbalans
räkningen för den senaste räkenskapsperio
den och koncernens övriga fria egna kapital, 
minskat med den förlust som koncernbalans
räkningen utvisar, med de övriga icke utdel
ningsbara poster som avses i 2 mom., med 
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eller stadgarna skall överföra till reservfon
den eller annars lämna outdelat. 

19 § 
En medlem i förvaltningsrådet eller direk

tionen, verkställande direktören eller en kon
trollant i en andelsbank får inte vara prin
cipal i en annan depositionsbank, medlem 
eller suppleant i en sådan banks förvalt
ningsråd, styrelse eller direktion, ej heller 
fullmäktig, verkställande direktör, kontrol
lant eller tjänsteman vid en sådan bank. 

En medlem i förvaltningsrådet eller direk
tionen för en andels bank, dess verkställande 
direktören eller en kontrollant får utan hin
der av l mom. vara medlem i förvaltnings
rådet eller i direktionen för den affärsbank 
som är centralpenninginrättning för andels
bankerna. 

V ad som stadgas i l m om. gäller inte de
positions banker som hör till en andelsbanks 
koncern, ej heller depositionsbanker vilka 
andelsbankernas centralpenningrättning och 
andelsbankerna äger tillsammans. 

En medlem i förvaltningsrådet eller direk
tionen för en andels bank, dess verkställande 
direktör eller en kontrollant kan med till
stånd av finansinspektionen vara medlem 
eller suppleant i förvaltningsrådet eller di
rektionen för eller verkställande direktör, 
kontrollant eller funktionär i depositionsban
ker som ägs av andelsbankernas centralorga
nisation eller av centralinstitutet för den i 
7 a§ avsedda sammanslutningen av andels
banker eller av den ciffärsbank som är cen
tralpenninginrättning för andelsbankerna el
ler ägs av centralorganisationen, centralinsti
tutet eller centralpenninginrättningen tillsam
mans med andelsbankema. 

Föreslagen lydelse 

det belopp till vilket de i koncernföretagens 
bokslut gjorda reserveringarna enligt 5 kap. 
15 § bokföringslagen ( 11997) och skillna
den mellan de gjorda och planenliga av
skrivningarna i koncernbokslutet har tagits 
upp i det fria egna kapitalet samt med det 
belopp som enligt lag eller stadgama skall 
avsättas till reservfonden eller annars lämnas 
outdel at. 

19 § 
(upphävs) 

41 f§ 

Ansökan om fastställande av bolagsord
ning och ändringar i bolagsordningen för de 
i 41 a§ l mom. och 41 b §avsedda banker
na samt om fastställande av stadgama och 

(upphävs) 
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ändringar i dem för andelslag som avses i 
41 a § l mom. skall göras ho finansminis
teriet. Andelslagets stadgar och ändringar i 
dem skall fastställas, om de stämmer över
ens med lag och det inte finns särskilda skäl 
att inte fastställa dem. 

85 § 
En andelsbanks stiftare, en medlem av 

förvaltningsrådet eller direktionen, verkstäl
lande direktören eller en medlem i en ko
mission som sköter förvaltningsuppdrag är 
skyldig att ersätta en skada som han i sin 
syssla uppsåtligen eller av vårdslöshet har 
vållat banken. 

Den som nämns i l mom. är skyldig att 
ersätta en skada som han i sin syssla uppsåt
ligen eller av vårdslöshet har vållat en med
lem i andelsbanken, en placeringsandelsäga
re eller någon annan genom att överträda 
denna lag, lagen om depositionsbankernas 
verksamhet, lagen om andelslag eller någon 
annan fölfattning som gäller andelsbanker
nas verksamhet, eller andelsbankens stadgar. 

86 § 
En andelsbanks revisor eller en av förvalt

ningsrådet utsedd inspektör är skadestånds
skyldig enligt de grunder som stadgas i 85 § 
l mom. och ansvarigaför en skada som han 
själv eller hans medhjälpare uppsåtligen eller 
av vårdslöshet har orsakat 

Om en revisionssammanslutning är revi
sor, svarar denna och den som är huvudan
svarig för revisionen för en skada som avses 
i l mom. 

Föreslagen lydelse 

(upphävs) 

(upphävs) 

143 

85 § 

86 § 
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87 § 
En medlem elelr en fullmäktig i en andels

bank är skyldig att ersätta den skada som 
han genom att medverka till överträdelse av 
någon i 85 § nämnd fåtfattning eller stadgar 
uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har 
vållat andelsbanken, en medlem i andelsban
ken, en placeringsandelsägare eller någon 
annan. 

88 § 
Angående jämkning av skadeståndet samt 

fördelning av skadeståndsansvaret mellan två 
eller flera ersättningsskyldiga gäller 2 och 6 
kap. skadeståndslagen (412/74). 

89 § 

90 § 
Talan för en andelsbank enligt 85-87 §§ 

som inte grundar sig på en straffbar gärning 
kan inte väckas mot 

Föreslagen lydelse 

87 § 
(upphävs) 

88 § 
(upphävs) 

89 § 
Om skadeståndsskyldighet för en andels

banks stiftare, medlemmar och fullmäktige 
samt för dess förvaltningsråds- och styrelse
medlemmar, verkställande direktör och för 
medlemmarna i en kommission som sköter 
förvaltningsuppdrag föreskrivs i kreditinsti
tuts/agen. Om revisorernas skadeståndsskyl
dighet föreskrivs i revisionslagen 
(936/1994). 

90 § 
För en andelsbanks räkning får sådan talan 

som avses i 97 c § kreditinstitutslagen och 
som inte grundar sig på en straffbar gärning, 
inte väckas m o t 

l) en stiftare sedan tre år har förflutit från 
det att stiftelseurkunden undertecknades, 

2) någon annan som nämns i 85 § l mom. 
eller 87 § sedan tre år har förflutit från ut
gången av den räkenskapsperiod under vil
ken det beslut fattades eller den åtgärd vid
togs som ligger till grund för talan, och 

3) den som nämns i 86 § sedan tre år har 
förflutit från det de nrevisionsberättelse eller 
det utlåtande eller intyg som ligger till grund 
för talan lades fram. 

2) förvaltningsråds- eller styrelsemed
lemmarna eller medlemmarna i en kommis
sion som sköter förvaltningsuppdrag, verk
ställande direktören, andelsbankens medlem
mar eller fullmäktige sedan tre år har förflu
tit från utgången av den räkenskapsperiod 
under vilken det beslut fattades eller den 
åtgärd vidtogs som ligger till grund för ta
lan, eller m o t 

3) revisorerna eller en av förvaltningsrådet 
utsedd inspektör sedan tre år har fätflutit 
efter fram/äggandet av den revisionsberättel
se, det utlåtande eller det intyg som ligger 
till grund för talan. 
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91 § 91 § 
Utan hinder av 97 och 98 §§ lagen om 

andelslag har finansinspektionen och, när en 
andelsbank hör till centralinstitutet inom 
sammanslutningen av andelsbanker, centra
linstitutet rätt att väcka skadeståndstalan för 
en andelsbank mot en person eller samman
slutning som avses i 85-87 §§, om det an
ses att deponenternas eller placeringsandel
sägarnas intresse kräver det. 

Finansinspektionen och centralinstitutet 
har, då andelsbanken hör till centralinstitutet 
inom sammanslutningen av andelsbanker, 
om de anser att deponenternas eller place
ringsandelsägarnas intresse kräver det, rätt 
att väcka skadeståndstalan för andelsbankens 
räkning mot en person eller sammanslutning 
som avses i 97 c § kreditinstituts/agen. 

92 § 92 § 
Den som bryter mot de stadganden i kre

ditinstitutslagen som gäller uppgörande av 
bokslut, koncernbokslut eller revisionsberät
telse eller mot stadgandena i denna lag om 
avgivande av slutredovisning över en an
delsbanks likvidation skall för andelsbanks
brott dömas till böter eller fängelse i högst 
sex månader, om inte gärningen är ringa 
eller strängare straff för den stadgas på nå
got annat ställe i lag. 

(upphävs) 

93 § 93 § 

Den som 
l) gör sig skyldig till grov försummelse av 

vad som stadgas i 50-57 §§, 

2) i strid med 55§ delar ut andelsbankens 
vinstmedel, 

(upphävs) 

3) i strid med 169 § l mom. eller 190 § i 
mom. lagen om andelslag utger placerings
andelsbrev eller optionsbevis eller vid utgi
vande av placeringsandelsbrev, interimsbevis 
eller opitonsbevis handlar i strid med denna 
lag eller lagen om andelslag. 

4) försummar att föra placeringsandelsbok 
eller att hålla den tillgänglig, 

5) i strid med 12 § 3 mom. tar emot pla
ceringsandelar som pant, eller 

(upphävs) 

370373 

6) försummar sin till uppgifterna hörande 
upplysningsskyldighet enligt 43 § l mom., 

skall för andelsbanksförseelse dömas till 
böter, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff stadgas i någon annan lag. 
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Denna lag träder i krqft den 
199. 

Lag 

om ändring av 23 § lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i 
Finland 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 23 § l mom. lagen den 30 december 1993 om utländska kreditinstituts och finans

iella instituts verksamhet i Finland (1608/1993) som följer: 

Gällande lydelsen Föreslagen lydelse 

5 kap. 

Särskilda stadganden 

23 § 

Likviditet 

En filials likviditet skall vara tryggad på 
ett med hänsyn till dess verksamhet tillräck
ligt sätt. Finansinspektionen kan meddela 
närmare föreskrifter om tryggaodet av filia
lens likviditet. 

En filial skall till stöd för sin likviditet ha 
en kassareserv, enligt vad som föreskrivs i 
67 § kreditinstituts/agen. Finansinspektionen 
meddelar närmare föreskrifter om beräkning 
av relationstalet för kassareserven samt om 
rapporteringen av relationstalet till finans in
spektionen. 

Denna lag träder i krqft den 
199. 
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om ändring av lagen om värdepappersföretag 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 22-25 §, 27 och 

28 §, 32-43 § och 6 kap., 
av dessa lagrum 32 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 583/1997 samt 
ändras 6 och 21 §, 26 § och 28-31 samt 
fogas till l § ett nytt 5 mom., till 5 § ett nytt 5 mom. samt tilllagen nya 16 a, 56 a och 56 

b § som följer: 

Gällande lydelsen Föreslagen lydelse 

l § 

Tillämpningsom råd e 

På värdepappersföretag tillämpas kreditin
stitutslagen (1607/1993) enligt vad som 
föreskrivs i denna lag. 

5 § 

Definitioner 

6 § 

Konsolideringsgrupp 

Till ett värdepappersföretags konsolide
ringsgrupp räknas värdepappersföretaget, 
dess holdingSammanslutning samt sådana 
värdepappersföretag och övriga finansiella 
institut, som är dattelföretag till värdepap
persföretaget eller dess holdingssam m anslut
ning. 

Till en konsolideringsgrupp räknas dess
utom värdepappersföretaget och övriga fi
nansiella institut som har gemensam förvalt
ning med värdepappersföretaget eller dess 
holdingSammanslutning eller dessas dotter-

Med tjänsteföretag avses i denna lag ett 
företag som huvudsakligen producerar tjäns
ter för ett eller flera värdepappersföretag 
genom att äga, besitta eller förvalta fastig
heter, eller som producerar databehandling
stjänster eller andra motsvarande, till värde
pappersföretags huvudsakliga verksamhet 
hörande tjänster för ett eller flera värdepap
persföretag 

6 § 

Konsolideringsgrupp 

Till ett värdepappersföretag konsolide
ringsgrupp räknas värdepappersföretag, dess 
inhemska eller utländska holdingSam
manslutning samt inhemska och utländska 
värdepapeprsföretag, finansiella institut och 
tjänsteföretag 

l) vari värdepappersföretaget eller dess 
holdingsammans lutning har sådant inflytande 
bestämmande som avses i l kap. 5 och 6 §, 

2) som har gemensam förvaltning med 
värdepappersföretaget, dess holdingSam
manslutning eller dessas dotteiföretag, eller 



148 RP 208/1997 rd 

Gällande lydelse 

företag, eller gemensam ledning med värde
pappersföretaget eller holdingSammanslut
ningen eller dessas dotterföretag. 

Om stadgandena om koncern eller konsoli
deringsgrupp inte kan tillämpas eller om det 
inte är ändamålsenligt att tillämpa dem på 
grund av koncernens eller konsoliderings
gruppens sammansättning eller av något an-

Föreslagen lydelse 

3) som har gemensam ledning med värde
pappersföretaget, dess holdingSammanslut
ning eller dessas dotteiföretag. 

Vad som i l mom. 2 och 3 punktema sägs 
om dattelföretag skall på motsvarande sätt 
tillämpas på företag till vilket värdepappers
företag eller dess holdingSammanslutning 
står i ett sådant förhållande som avses i 2 
eller 3 punkten. 

En holdingSammanslutning samt ett värde
pappersföretag som har i l mom. l punkten 
angivet inflytande bestämmande i ett värde
pappersföretag, finansiellt institut eller tjäns
teföretag eller som står i ett i l m om. 2 eller 
3 punkten angivet förhållande till ett i fråga 
om balansomslutningen mindre värdepap
persföretag, finansiellt institut eller tjänste
företag, benämns i denna lag konsoliderings
gruppens modeiföretag. Ett värdepappersför
etag, finansiellt institut eller tjänsteföretag 
vari ett annat värdepappersföretag eller en 
holdingSammanslutning har i l mom. l 
punkten angivet bestämmande inflytande, 
samt ett värdepappersföretag, finansiellt in
stitut eller tjänsteföretag till vilket en hol
dingsammanslutning eller ett värdepappers
företag som är större i fråga om balan
somslutningen står i ett sådant förhållande 
som avses i l mom. 2 eller 3 punkten, be
nämns i denna lag konsolideringsgruppens 
dotteiföretag. 

En konsolideringsgrupps dattelföretag vars 
balansomslutning utgör mindre än en pro
cent av den för modefjäretaget senast fast
ställda balansomslutningen och inte når upp 
till l O miljoner ecu eller motsvarande be
lopp, behöver inte sammanställas med kon
solideringsgruppen. Om ett till en konsolide
ringsgrupp hörande dattelföretags balan
somslutning sammanräknad med andra till 
konsolideringsgruppen hörande dattelföre
tags balansomslutning utgör minst fem pro
cent av den konsoliderade balansomslutning
en eller om uppgifterna för företaget skall 
sammanställas med koncembokslutet, skall 
företaget likväl hänföras till konsoliderings
gruppen. 

Ett till konsolideringsgruppen hörande för
etag kan vid tillämpningen av bestämmelser
na om gruppbaserad tillsyn, enligt vad fi
nansinspektionen i det enskilda fallet beslu
tar, lämnas obeaktat ifall tillämpningen inte 
behövs för uppnående av syftet med den 
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nat särskilt skäl, kan värdepappersföretaget gruppbaserade tillsynen. 
eller holdingSammanslutningen avvika från 
dessa stadganden, enligt beslut som finansin-
spektionen meddelar i varje enskilt fall. 

16 a§ 

Finansiering av förvärv och emottagande 
som pant av egna aktier, andelar, kapitallån 

och debenturer 

Ett värdepappersföretag och ett till samma 
konsolideringsgrupp hörande företag får be
vilja lån för förvärv av egna och sitt moder
företags aktier och andelar och ta emot så
dana som pant endast med de begränsningar 
som anges i 2 och 3 mom. Med lån jäm
ställs säkerhet som av värdepappersföreta
gets eller ett till dess konsolideringsgrupp 
hörande företags medel ställs för återbetal
ningen av lån som avses i föregående me
ning. 

Om annat inte följer av 3 mom. får ett 
värdepappersföretag och ett till dess konsoli
deringsgrupp hörande företag, utan hinder av 
7 kap. l § l mom. och 12 kap. 7 § 3 mom. 
lagen om aktiebolag (734/1978) samt 34 § 3 
mom. lagen om skuldebrev (622/1947), be
vilja lån för förvärv eller emottagande som 
pant av egna eller rnadelföretagets aktier 
och andelar, om dessa är sådana börs- eller 
marknadsvärdepapper som avses i l kap. 3 § 
värdepappersmarknadslagen och om bevil
jandet av lånet eller emottagandel av panten 
hör till värdepappersföretagets eller det till 
dess konsolideringsgrupp hörande företagets 
normala affärsverksamhet och lånet har be
viljats eller panten tagits emot på sådana 
sedvanliga villkor som värdepappersföretaget 
iakttar i sin verksamhet. 

Ett kreditinstitut och ett till dess konsoli
deringsgrupp hörande företag får såsom pant 
ta emot egna och m adelföretagets aktier och 
andelar högst till ett nom in elit belopp som 
motsvarar JO procent av det långivande för
etagets eller, ifall aktier eller andelar i det 
långivande företagets m adelföretag har tagits 
emot som pant, av rnadelföretagets bundna 
kapital. 

Denna paragrafs bestämmelser om egna 
och m adelföretagets aktier och andelar skall 
på motsvarande sätt tillämpas på egna och 
av modelföretaget emitterade grundfondsan-
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21 § 

skyldighet att uppgöra bokslut 

För värdepappersföretag skall uppgöras 
bokslut och koncernbokslut enligt bok
föringslagen (655/73) och lagen om aktiebo
lag, om inte något annet stadgas i detta ka
pitel. 

Finansinspektionen meddelar komplettera
de föreskrifter om uppgörande av bokslut för 
värdepappersföretag, om schemaför resultat
räkning och balansräkning samt om bokslu
tets bilageuppgifter. Finansinspektionen kan 
på ansökan bevilja tillstånd till avvikelse 
från de krav som anges i l mom. då detta är 
påkallat för att korrekta och tillräckliga upp
gifter skall kunna läggas fram. 

V ad 21-28 §§stadgar om värdepappers
företag gäller på motsvarande sätt dess hol
dingsammanslutning samt finansiella institut 
som är värdepappersföretagets eller dess hol
dingsam m ans lutnings dotteiföretag. 

Utan hinder av 21-28 §§ kan ett värde
pappersföretag som hör till ett kreditinstituts 
eller dess holdingsammanslutnings koncern 
uppgöra sitt bokslut enligt kreditinstituts/a
gen. 

22 § 

Räkenskapsperiod 

Ett värdepappersföretags räkenskapsperiod 
är ett kalenderår. När ciffärsverksamheten 
inleds eller läggs ned får räkenskapsperioden 
vara kortare eller längre än ett kalenderår, 
dock högst 18 månader. 

Föreslagen lydelse 

delar, placeringsandelar, kapitalbevis, kapi
tal/ån, debenturer och övriga förbindelser 
som är efterställda emiltentens övriga skul
der. 

21 § 

Bokslut och delårsrapport 

På värdepappersföretags bokslut och kon
cernbokslut skall tillämpas 30-39 § kreditin
stituts lagen. 

På offentliggörande av värdepappersföre
tags bokslut samt på värdepappersföretags 
delårsrapporter skall tillämpas lagen om ak
tiebolag och värdepappersmarknadslagen 
(495/1989). 

22 § 

Räkenskapsperiod 

(upphävs) 
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23 § 23 § 

Värdering av tillgångarna Värdering av tillgångarna 

I bokslutet skall antecknas (upphävs) 
l) krediter och andra fordringar till det 

nominella värdet, dock högst till det sannoli-
ka värdet, 

2) värdepapper avsedda att överlåtas till 
anskaffningsutgiften, dock högst till det san
nolika överlåtelsepriset, och 

3) värdepapper som är avsedda att ge in
komst under flera än en räkenskapsperiod, 
till anskaffningsutgiften eller, om deras san
nolika överlåtelsepris på bokslutsdagen per
manent är lägre, till det sannolika överlåtel
sepriset. 

Finansinspektionen kan föreskriva att lik
vida värdepapper av den typ som avses i l 
mom. 2 punkten samt derivatinstrument 
skall anges i balansräkningen till ett entydigt 
fastställt sannolikt värde som överstiger an
skaffningsutgiften. I föreskriften skalla anges 
enligt vilka grunder sådana investeringso
bjekt väljs. 

Tillgångar i utländsk valuta samt skulder 
och andraförbindelser i utländsk valuta skall 
i balansräkningen omvandlas tillfinska mark 
enligt den kurs som Finlands Bank fastställt 
på bokslutsdagen. Finansinspektionen kan 
föreskriva att anläggningstillgångar skall 
antecknas i bokslutet enligt den kurs som 
Finlands Bank fastställt på anskaff
ningsdagen. 

M§ M§ 

Koncernboks lut Koncernboks lut 

Ett värdepappersföretags holdingsam- (upphävs) 
manslutning samt ett värdepappersföretag 
som är moderföretag i en koncern skall upp-
göra och till sitt bokslut foga ett koncern-
bokslut, enligt bokföringslagen och detta 
kapitel stadgar samt enligt vadfinansinspek-
tionen föreskriver. 

Uppgifterna för ett i l m om. angivet före
tags dotterföretag, som inte är ett värdepap
persföretag, ett kreditinstitut eller ett finans
iellt institut, skall sammanställas med kon
cernbokslutet så som finansinspektionen för
eskriver. 

Ett värdepappersföretags holdingsam-
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manslutning samt ett värdepappersföretag 
som är m odetföretag i en koncern skall all
tid uppgöra koncernbokslut oberoende av 
undantagsstadgandet i 22 a § 4 mom. bok
förings/agen. 

25 § 

Bokföringsnämndens utlåtande 

Finansinspektionen skall innan den med
delar föreskrifter som avses i 21, 23 och 
24 §§ inhämta bokföringsnämndens utlåtan
de. 

26 § 

Revisionsskyldighet 

Revision i värdepappersföretag skall utfö
ras enligt vad revisionslagen (936/94) och 
detta kapitel stadgar 

Värdepappersföretaget skall ha m in ist två 
revisorer och ett behövligt antal revisorssup
pleanter. 

27 § 

Revisors behörighet 

Minst en revisor och en revisorssuppleant 
skall vara en av Centralhandelskammaren 
godkänd revisor eller revisionssammanslut
ning 

28 § 

Revisorer som utses av finansinspektionen 

Finansinspektionen skall för värdepapeprs
företag utse en sådan revisor som avses 27 § 
revisions/agen. 

29 § 

Allmänt stadgande om riskkontroll 

Ett värdepappersföretag, dess holdingssam
manslutning eller ett företag som hör till 
samma konsolideringsgrupp som dessa får 

Föreslagen lydelse 

25 § 

Bokföringsnämndens utlåtande 

(upphävs) 

26 § 

Revision samt särskild granskning och 
granskare 

I fråga om värdepappersföretags revision 
och revisorer samt förordnande av särskild 
granskning och granskare gäller vad som 
föreskrivs i revisionslagen (936/1994) och 
42-44 § kreditinstitutslagen. 

27 § 

Revisors behörighet 

(upphävs) 

28 § 

Revisorer som utses av finansinspektionen 

(upphävs) 

29 § 

Generalklausul om riskkontroll 

Ett värdepappersföretag och till dess kon
solideringsgrupp hörande företag får inte i 
sin verksamhet ta en så stor risk att kreditin-



RP 208/1997 rd 153 

Gällande lydelse 

inte i sin verksamhet exponera sig för så 
stora risker att värdepappersföretagets solidi
tet väsentligen äventyras. Värdepappersföre
taget, dess holdingSammanslutning och ett 
företag som hör till samma konsoliderings
grupp som dessa skall ha med hänsyn till 
verksamheten tillräckliga system för uppfölj
ning och kontroll av de risker som avses i 
detta kapitel samt av ränterisken. 

Finansinspektionen meddelar närmare för
eskrifter om de uppföljningssystem som av
ses i l mom. samt om begränsning av vär
depappersföretagets och till samma konsoli
deringsgrupp som detta hörande företags 
valutakurs-, ränte- och övriga marknadsris
ker i förhållande till värdepappersföretagates 
och konsolideringsgruppens kapitalbas. 

30 § 

Likviditet 

Ett värdepappersföretags likviditet ska vara 
tryggad på ett med hänsyn till dess verksam
het tillräckligt sätt. Finansinspektionen med
delar närmare föreskrifter om värdepappers
företagets likviditet. 

31 § 

Minsta kapitalbas 

För tryggande av ett värdepappersföretag 
soliditet skall dess kapitalbas uppnå minst 
den i detta kapitel stadgade nivån i förhål
lande till de risker som utgörs av värdepap
persföretagets fördringar, investeringar och 
förbindelser utanför balansräkningen. 

Ett värdepappersföretags kapitalbas ska 
alltid uppgå minist till startkapitalet enligt 
13 §. 

Till ett värdepappersföretags kapitalbas 
hänförs den primära kapitalbasen i 32 § och 
den supplementära kapitalbasen i 33 §, min
skade med de poster som avses i 35 §. Vid 
beräkningen av kapitalbasen skall dessutom 
beaktas vad som stadgas neda i detta kapitel. 

Vid fusion mellan två eller flera värdepap
persföretag kan finansinspektionen medge 
undantag från det krav som stadgas i 
2 mom. Det övertagande värdepappersföreta
gets eller det nybildade värdepappersföreta
gets kapitalbas får emellertid inte sjunka 

370373 
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stitutets soliditet eller konsoliderade soliditet 
utsätts för väsentlig fara. Kreditinstitutet och 
de till dess konsolideringsgrupp hörande 
företagen skall ha med hänsyn till verksam
heten tillräcklig intern övervakning och till
räckliga riskkontrollsystem. 

Finansinspektionen meddelar närmare för
eskrifter om de krav som ställs på de i 
l m om. avsedda riskkontrollsystem en och på 
den interna kontrollen. 

30 § 

Likviditet 

Ett värdepappersföretags likviditet skall 
vara tryggad på ett med hänsyn till dess 
verksamhet tillräckligt sätt. 

31 § 

Minsta kapitalbas 

På värdepappersföretags kapitalbas och 
konsoliderade kapitalbas skall tillämpas 72 § 
3 och 4 mom., 73-75 och 79 § kreditinsti
tuts/agen. 

Ett värdepappersföretags sammanlagda 
kapitalbas skall alltid uppgå till minst det 
startkapital som föreskrivs i 13 §. Vidfusion 
mellan två eller flera värdepappersföretag 
kan finansinspektionen medge undantag från 
detta krav. Det övertagande värdepappers
företagets eller det nybildade värdepappers
företagets kapitalbas får emellertid inte sjun
ka under den sammanlagda kapitalbas som 
de fusionerade företagen hade vid tidpunkten 
för fusionen. 
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under den sammanlagda kapitalbas som de 
fusionerade företagen hade vid tidpunkten 
för fusionen. 

Föreslagen lydelse 

Beloppet av ett värdepappersföretags kapi
talbas och konsoliderade kapitalbas skall 
alltid uppgå till minst det enligt 71 § 
J m om., 76-78, 79 a§ och 81 a§ kreditin
stitutslagen beräknade beloppet. Utöver vad 
som föreskrivs i de nämnda paragrqfemafår 
beloppet av värdepappersföretagets kapital
bas och konsoliderade kapitalbas inte under
skrida en fjärdedel av de fasta kostnader 
som upptagits i den för föregående räken
skapsperiod godkända resultaträkningen el
ler, ifall det efter faststä/landet av bokslutet 
har skett betydande förändringar i värdepap
persföretagets verksamhet, det belopp som 
finansinspektionen fastställt på ansökan av 
värdepappersföre taget. 

På värdepappersföretags stora kundrisker 
och konsoliderade stora kundrisker tillämpas 
69-71 §kreditinstituts/agen. 

Om ett värdepappersföretags kapitalbas 
eller konsoliderade kapitalbas sjunker under 
det belopp som föreskrivs i 2-4m om. skall 
värdepappersföretaget utan dröjsmål rappor
tera detta till finansinspektionen och vidta 
åtgärder för att uppfylla kravet på kapital
basen eller den konsoliderade kapitalbasen 
Finansinspektionen skall för värdepappers
företaget bestämma en tid inom vilken kra
vet på kapitalbasen och den konsoliderade 
kapitalbasen skall vara uppfyllt eller fram
ställa hos finansministeriet om återkallande 
av kreditinstitutets koncession. 

Om ett värdepappersföretags kapitalbas 
sjunker under det i 2-4 mom. angivna be
loppet får företaget inte dela ut vinst eller 
annan avkastning på det egna kapitalet, om 
inte finansinspektionen av särskilda skäl be
viljar dispens. Om ett värdepappersföretags 
konsoliderade kapitalbas sjunker under det i 
2-4 mom. angivna beloppet, får värdepap
persföretaget och till dess konsoliderings
grupp hörande företag inte dela ut vinst eller 
annan avkastning på det egna kapitalet, om 
inte finan~inspektionen av särskilda skäl be
viljar dispens. I fråga om den rätt till divi
dend som tillkommer aktieägarna i sådana 
finansiella institut i aktiebolagsform samt i 
tjänsteföretag som hör till samma konsolide
ringsgrupp som ett värdepappersföretag gäl
ler, utan hinder av vad som sägs ovan, 
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32 § 

Primär kapitalbas 

Till ett värdepappersföretags primära kapi-
talbas räknas 

l) aktiekapitalet, 
2) kapital som finns på emissionskontot, 
3) reservfonden, 
4) fonder under fritt eget kapital och oan

vända vinstmedel, 
5) kapitallån som avses i lagen om aktie

bolag, 
6) allmän förlustreservering, samt 
7) övriga av finansinspektionen godkända 

poster som kan jämställas m ed dem som 
nämns i 1-6 punkten. 

Till den primära kapitalbasen kan dess
utom, enligt vad finansinspektionen föreskri
ver, räknas under räkenskapsperioden influ
ten vinst. 

Innan de poster som nämns i l och 2 
mom. räknas till kapitalbasen skall den skatt 
avdras som eventuellt hänför sig till dem 
enligt värdepappersföretagets skattesats. 

33 § 

Supplementär kapitalbas 

Till ett värdepappersföretags kapitalbas 
räknas också den supplementära kapitalba
sen, som utgörs av 

l) uppskrivnings/anden, 
2) på de villkor som finansinspektionen 

bestämmer sådana av värdepappersföretaget 
emitterade förbindelser som är efterställda 
värdepappersföretagets övriga förbindelser, 
samt 

3) övriga av finansinspektionen godkända 
poster som kan jämställas med dem som 
nämns i l eller 2 punkten. 

A v den supplementära kapitalbasen kan 
vid beräkning av den sammanslagda kapital
basen beaktas högst ett belopp som motsva
rar den primära kapitalbasen. Vid beräkning 
av den supplementära kapitalbasen kan av 
de sammanlagda poster som nämns i l 
mom. 2 punkten likväl beaktas högst hälften 
av den primära kapitalbasen. 

Föreslagen lydelse 

12 kap. 4 § 2 och 3 mom. lagen om aktie
bolag. 

32 § 

Primär kapitalbas 

(upphävs) 

33 § 

Supplementär kapitalbas 

(upphävs) 
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34 § 

Övrig kapitalbas 

Till ett värdepappersföretags kapitalbas får 
vid beräkning av den lägsta nivå för kapital
basen som avses i 38, 40 och 45 §§, enligt 
vad finansinspektionen närmare bestämmer 
och utöver vad 32 och 33 §§stadgar, räknas 
nettovinsten i handelslagret samt andra för
bindelser än sådana i 33 § angivna förbin
delser som är efterställda värdepappersföre
tagets övriga förbindelser. 

35 § 

A v dragsposter 

Från ett värdepappersföretags primära ka
pitalbas skall vid beräkning av den samman
lagda kapitalbasen avdras de egna aktier 
som värdepappersföretaget äger, den oav
skrivna anskciffningsutgiften för immateriella 
nyttigheter med lång verkningstid samt för
lustema under tidigare räkenskapsperioder 
och under den innevarande räkenskapsperio
den. 

Från värdepappersföretagets sammanlagda 
primära och supplementära kapitalbas skall 
vid beräkning av den sammanlagda kapital
basen avdras 

l) aktier och andelar i värdepappersföretag 
smat kreditinstitut och finansiella institut 
som inte hör till samma konsolideringsgrupp 
som värdepappersföretaget, om detta äger 
över en tiondedel av aktierna och andelama 
i en sådan sammanslutning samt efterställda 
fordringar hos sådana sammanslutningar, 

2) aktier och andelar i andra värdepappers
företag samt i andra kreditinstitut och fi
nansiella institut än sådana som avses i l 
punkten, om värdepappersföretaget äger 
högst en tiondedel av aktierna och andelama 
i en sådan sammanslutning samt efterställda 
fordringar hos sådana sammanslutningar, till 
den del dessa poster sammanlagt före de 
avdrag som skall göras från den sammanlag
da primära och supplementära kapitalbasen 
överstiger en tiondedel av värdepappersföre
tagets kapitalbas, samt 

3) aktier och andelar i sammanslutningar 
som idkar försäkringsverksamhet, om värde-
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34 § 

Övrig kapitalbas 

(upphävs) 

35 § 

A v dragsposter 

(upphävs) 
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pappersföretaget äger över en tiondedel av 
aktierna och andelama i en sådan samman
slutning, samt efterställda fordringar hos 
sådana sammanslutningar. 

36 § 

Kapitalkrav för täckning av kreditrisker 

V id beräkningen av ett värdepapprsföre
tags minsta kapitalbas skall i tillämpliga de
lar iakttas vad 76-78 §§ kreditinstitutslagen 
stadgar om riskgruppering av fordringar och 
investeringar, poster utanför balansräkningen 
sam t om minsta kapitalbas en. 

Till det handelslager som nämns i 37 § 
hörande fordringar, investeringar och förbin
delser utanför balansräkningen behöver inte 
hänföras till värdepappersföretagets fordring
ar, investeringar och förbindelser utanför 
balansräkningen, om inte något annat stad
gas nedan. 

37 § 

Handelslager 

Till ett värdepappersföretags och ett till 
samma konsolideringsgrupp som detta hö
rande företags handelslager hänförs 

l) värdepapper och derivatinstrument som 
värdepappersföretaget eller ett till samma 
konsolideringsgrupp som detta hörande före
tag har förvärvat för att på kort sikt dra nyt
ta av faktiska eller förväntade differenser 
mellan anskaffnings- och försäljningspriser 
eller andra förändringar av priser eller ränte
satser, 

2) skulder och derivatinstrument som 
skyddar sådana poster som avses i l punk
ten, samt 

3) övriga poster som kan jämställas med 
dem som avses i l och 2 punkten. 

Finansinspektionen meddelar närmare för
eskrifter om hur de poster som nämns i l 
mom. skall hänföras till handelslagret. 

Föreslagen lydelse 

36 § 

Kapitalkrav för täckning av kreditrisker 

(upphävs) 

37 § 

Handelslager 

(upphävs) 
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38 § 

Täckning av positions-, avvecklings-, 
motparts- och valutakursrisker 

Ett värdepappersföretag skall, utöver vad 
36 §stadgar, ha en tillräcklig kapitalbas för 
att täcka följande risker i handels lagret: 

l) risker som föranleds av den allmänna 
marknadsutvecklingen (generell risk), 

2) risker som föranleds av en värdepapper
semittent eller den som har emitterat ett de
rivatinstruments underliggande tillgångar 
(specifik risk), 

3) risker som föranleds av teckningsförbin
delser (annan positionsrisk), 

4) risker som föranleds av transaktioner 
som inte är avvecklade (avvecklingsrisk) 
samt 

5) risker som föranleds av motpartens in
solvens (motpartsrisk). 

Värdepappersföretaget skall, utöver vad l 
m om. stadgar, ha en tillräcklig kapitalbas för 
att för hela verksamheten täcka valutakurs
risken samt risker som kan jämställas med 
riskerna enligt l mom. 

Finansinspektionen meddelar närmare för
eskrifter om beräkning av de risker som av
ses i l och 2 mom., om den kapitalbas som 
krävs för täckning av riskerna och om be
räkning av kapitalbasen samt om rapporte
ringen till finansinspektionen. 

39 § 

Undantag som gäller handelslager 

De poster som ingår i handelslagret skall 
inte beaktas när ett värdepappersföretag m in
sta kapitalbas enligt 36 § l mom. beräknas. 

I handelslagret ingående fordringar, inve
steringar och förbindelser utanför balansräk
ningen beaktas vid beräkningen av maximala 
exponeringar gentemot kunder enligt 45 § så 
som finansinspektionen närmare bestämmer. 

Finansinspektionen kan bevilja ett värde
pappersföretag tillstånd att räkna in de pos
ter som ingår i handelslagret i de fordringar 
och investeringar samt poster utanför balans
räkningen som avses i 36 § l mom., varvid 
värdepappersföretaget inte behöver räkna i 
kravet på kapitalbas enligt 38 § l mom. 

Föreslagen lydelse 

38 § 

Täckning av positions-, avvecklings-, 
motparts- och valutakursrisker 

(upphävs) 

39 § 

Undantag som gäller handelslager 

(upphävs) 
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40 § 

Kapitalkrav för täckning av 
verksamhetsrisker 

Utöver vad 36 och 38 §§stadgar får kapi
talbasen inte underskrida en fjärdedel av de 
fasta kostnaderna enligt föregående års god
kända balansräkning eller, om det sedan 
bokslutet fastställts har skett väsentliga för
ändringar i värdepappersföretagets verksam
het, det belopp som finansinspektionen på 
ansökan har fastställt. 

Finansinspektionen meddelar närmare för
eskrifter om de poster som ingår i de fasta 
kostnaderna. 

41 § 

Minsta kapitalbas för en 
konsolideringsgrupp 

Om ett värdepappersföretag eller en hol
dingsammanslutning är modeiföretag i en 
koncern eller om värdepappersföretaget till 
ett annat värdepappersföretag eller ett annat 
finansiellt institut står i ett sådant förhållan
de som avses i 6 § 2 mom., skall kapitalba
sen beräknas för värdepappersföretaget och 
dessutom för konsoliderings gruppen. Värde
pappersföretagets kapitalbas samt beloppet 
av dess fördringar, investeringar och poster 
utanför balansräkningen räknas härvid i till
ämpliga delar med iakttagande av de prin
ciper som gäller uppgörande av koncernbok
s lut. Från konsolideringsgruppens primära 
kapitalbas avdras dessutom ciffärsvärdet en
ligt koncernbalansräkningen. finansinspek
tionen meddelar närmare föreskrifter om hur 
de till en konsolideringsgrupp hörande före
tagetns motsatta riskpositioner skall avräknas 
mot varandra vid beräkningen av det konso
liderade kapitalkrav som avses i 38 och 
45 §§. 

42 § 

skyldighet att öka kapitalbasen 

Om ett värdepappersföretags eller dess 
konsolideringsgrupps kapitalbas sjunker un
der den nivå som detta kapitel eller 59 § 
stadgar, skall värdepappersföretaget eller 

Föreslagen lydelse 

40 § 

Kapitalkrav för täckning av 
verksamhetsrisker 

(upphävs) 

41 § 

Minsta kapitalbas för en 
konsolideringsgrupp 

(upphävs) 

42 § 

Skyldighet att öka kapitalbasen 

(upphävs) 
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holdingsammanslutningen utan dröjsmål un
derrätta finansinspektionen om saken samt 
vidta åtgärder för att återställa paitalbasen 
till den stadgade nivån eller för att avsluta 
värdepappersföretagets verksamhet. Finans
inspektionen skall bestämma en tid inom 
vilken värdepappersföretaget och dess kon
solideringsgrupp skall uppfylla kapitalkravet 
eller upphöra med verksamheten. 

Föreslagen lydelse 

43 § 43 § 

Närmare föreskrifter Närmare föreskrifter 

Vederbörande ministerium meddelar när- (upphävs) 
mare föreskrifter om tillämpningen av 
29-42 §§ samt om rapporteringen av de i 
lagrummen stadgade uppgifterna till finans-
inspektionen 

Finansinspektionen kan enligt rådets direk
tiv om kapitalkrav för värdepappersföretag 
och kreditinstitut (93/6/EEG för en bestämd 
tid bevilja ett värdepappersföretag tillstånd 
att i stället för 29-42 §§i tillämpliga delar 
iaktta kreditinstituts/agen. 

Beräkning av exponeringar gentemot kunder Beräkning av exponeringar gentemot kunder 

Med ett värdepappersföretags exponeringar (upphävs) 
gentemot kunderna avses de sammanlagda 
fordringar, investeringar och förbindelser 
utanför balansräkningen som hänför sig till 
enskilda kunder eller sammanslutningar eller 
till personer eller sammanslutningar som har 
en väsentlig ekonomisk intressegemenskap 
med dessa personer eller sammanslutningar. 

En stor exponering gentemot en kund in
nebär att värdet av exponeringen utgör minst 
en tiondedel av värdepappersföretagets kapi
talbas. 

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om beräkningen av exponeringar 
gentern o t kunder. 
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45 § 

Begränsning av exponeringar gentemot 
kunder 

Exponeringarna gentemot kunderna får 
inte överstiga en fjärdedel eller, om en 
kundsammanslutning är moder- eller dotter
företag till värdepappersföretaget eller dat
telföretag till m odeiföretaget, en fem te del av 
värdepappersföretagets kapitalbas. 

Sammanlagt får de stora exponeringarna 
gentemot kunderna inte överstiga 800% av 
värdepappersföretagets kapitalbas. 

V ad l och 2 m om. stadgar gäller inte en 
kundsammanslutning som är ett företag in
om värdepappersföretagets konsoliderings
grupp. 

Vid beräkningen av exponeringar gentemot 
kunder skall l 06 § kreditinstituslagen iakttas 
i tillämpliga delar. 

Finansinspektionen kan för viss tid medge 
undantag från l och 2m om., om de i l och 
2 mom. nämnda relationstalen har överskri
dits av orsaker som beror på fusion mellan 
värdepappersföretag och som är oberoende 
av värdepappersföretaget. 

46 § 

En konsolideringsgrupps exponeringar 
genfem o t kunder 

På relationen mellan en konsoliderings
grupps exponeringar gentemot kunder och 
konsolideringsgruppens kapitalbas tillämpas 
45 §. 

47 § 

Rapportering av exponeringar gentemot 
kunder 

Ett värdepappersföretag skall minst en 
gång i kvartalet till finansinspektionen rap
portera stora exponeringar gentemot kunder
na. 

Ett värdepappersföretags holdingSam
manslutning och ett värdepappersföretag 
som är modeiföretag i en koncern skall till 
finansinspektionen rapportera konsolide
ringsgruppens stora exponeringar gentemot 
kunderna, så som l mom. stadgar. 

Föreslagen lydelse 

45 § 

Begränsning av exponeringar gentemot 
kunder 

(upphävs) 

46 § 

En konsolideringsgrupps exponeringar 
genfem o t kunder 

(upphävs) 

47 § 

Rapportering av exponeringar gentemot 
kunder 

(upphävs) 
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8 kap. 

straffstadganden 

56 a§ 

Värdepappersföretags bokföringsförseelse 

Den som uppsåtligen eller av grov vårds
löshet upprättar bokslut eller koncernbokslut 
i strid med 4 kap., i strid med beslut som 
finansministeriet utfärdat med stöd därav 
eller i strid med finansinspektionens före
skrifter skall, om inte gärningen är strqffbar 
som ett bokföringsbrott eller som ett bok
föringsbrott av oaktsamhet enligt 30 kap. 9 
eller l O § strqfflagen och om inte strängare 
strqff för gärningen föreskrivs på något an
nat ställe i lag, dömas till böter för värde
pappersföretags bokföringsförseelse. 

56 b§ 

Brott mot bestämmelserna om finansiering 
av förvärv av värdepappersföretags egna 

aktier 

Den som uppsåtligen bryter mot vad som i 
16 a§ föreskrivs om lån och säkerheter eller 
om emottagande av moderföretagets aktier, 
andelar, kapital/ån, debenturer eller därmed 
jämförbara förbindelser som pant skall, om 
inte gärningen är ringa eller strängare straff 
för den föreskrivs på något annat ställe i 
lag, för brott mot bestämmelserna om fi
nansiering av förvärv av värdepappersföre
tags egna aktier, dömas till böter eller fäng
else i högst ett år. 

Denna lag träder i krqft den 199 . 
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Lag 

om ändring av 15 § lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla 
investeringstjänster i Finland 

I enlighet med riksdagens beslut 

163 

ändras 15 § l mom. lagen den 26 juli 1996 om utländska värdepappersföretags rätt att till
handahålla investeringstjänster i Finland (580/1996) som följer: 

Gällande lydelse 

15 § 

Likviditet 

En filials likviditet skall tryggas på ett 
med hänsyn till dess verksamhet tillräckligt 
sätt. Finansinspektionen kan meddela närma
re föreskrifter om tryggande av filialers lik
viditet. 

10. 

Föreslagen lydelse 

15 § 

Likviditet 

En filials likviditet skall vara tryggad på 
ett med hänsyn till dess verksamhet tillräck
ligt sätt. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om ändring av lagen om finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den Il juni 1993 om finansinspektionen (503/1993) 2 § 17 punkten, sådan 

den lyder i lag 572/1992, 
ändras 3 § 2 mom. samt Il § l, 2 och 4 mom., samt 
fogas till 2 § en ny 20 punkt och till 23 § ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir 

3 mom., som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

2 § 

Tillsynsobjekt 

Med tillsynsobjekt avses i denna lag 

17) stiftelser som avses i 6 § lagen om 
ombildning av sparbank till bank i aktiebo
lagsform (972/92), 

(upphävs) 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

3 § 

20) kreditinstituts och värdepappeiföretags 
holdingsam m ans lutningar. 

stadganden som skall tillämpas 

Lagen om förvaltningsförfarande (598/82) 
och lagen om åtgärder som gäller myndig
heternas föreskrifter och anvisningar 
(573/89) skall tillämpas på finansinspektio
nen. 

Lagen om förvaltningsförfarande 
(598/1982), lagen om åtgärder som gäller 
myndigheternas föreskrifter och anvisningar 
(573/1989) samt lagen om allmänna hand
lingars offentlighet (83/1951) skall tillämpas 
på finansinspektionen. 

11 § 

Granskningsrätt och rätt att få uppgifter 

Finansinspektionen har rätt att på ett för
rättningsställe som hör till ett tillsynsobjekt 
eller ett i 4 m om. avsett företag för gransk
ning få tillgång till de handlingar och andra 
dokument som gäller tillsynsobjektet och 
dess kunder och som anses vara behövliga 
för utförandet av uppdraget. Finansinspek
tionen har även rätt att för granskning få 
tillgång till tillsynsobjektets databehand
lingssystem och andra system samt kassa 
och övriga tillgångar. 

Tillsynsobjektet skall dessutom utan obe
fogat dröjsmål tillställa finansinspektionen 
de anmälningar och utredningar som den 
begär och som är behövliga för tillsynen. 

Finansinspektionen har dessutom rätt att 
för tillsynen över ett tillsynsobjekt få behöv
liga uppgifter av 

l) ett företag i vilket tillsynsobjektet eller, 
om tillsynsobjektet är moderföretag, tillsyn
sobjektet eller dess dotterföretag ensamt el
ler tillsammans med ett annat dotterföretag 
har bestämmanderätt enligt 22 b § bok
föringslagen (655173) eller betydande infly
tande enligt 19 § bokföringsförordningen 
(1575/92) samt 

2) ett företag som förhållande till tillsyn
sobjektet har bestämmanderätt enligt 22 b § 
bokföringslagen. 

Finansinspektionen har rätt att på ett för
rättningsställe som hör till ett tillsynsobjekt 
för granskning få tillgång till de handlingar 
och andra dokument som gäller tillsynso
bjektet och dess kunder och som anses vara 
behövliga för utförandet av uppdraget. Fi
nansinspektionen har även rätt att för 
granskning få tillgång till tillsynsobjektets 
databehandlingssystem och andra system 
samt kassa och övriga tillgångar. 

Tillsynsobjektet skall dessutom utan obe
fogat dröjsmål tillställa finansinspektionen 
de uppgifter som den begär samt de utred
ningar som finansinspektionen anser vara 
behövliga för fullgörande av sitt uppdrag. 

Vad som ovan i 1-3 mom. föreskrivs om 
tillsynsobjekt skall tillämpas också på 

l) företag som i förhållande till tillsynso
bjektet är ett sådant modeiföretag, dattelför
etag eller intresseföretag som avses i bok
föringslagen ( l ), samt 

2) andra företag som hör till ett kreditin
stituts eller ett värdepappersföretags konsoli
deringsgrupp. 
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Föreslagen lydelse 

23 § 

Vite 

Finansinspektionen har i l mom. angiven 
befogenhet mot ett företag som vägrar upp
fylla sina skyldigheter enligt Il §. 

Denna lag träder i krqft den 199 . 




