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VERSIONSHISTORIK 
 

Version Datum Gäller från Ändringar 

1.0 16.6.2020 1.12.2020 Första versionen av anvisningarna  

1.1 9.11.2020 1.12.2020 Definitionen av företagsstorleken har preciserats, definitio-
nen av flöden kompletterats och rapporteringen av derivat 
förenklats. 

1.2 8.12.2020 1.12.2020 Ordet OFI har ändrats till MURA, förklaring till rapporter-
ingstidpunkten har lagts till, felaktig anvisning för rapport-
ering av oanvända kortkrediter har tagits bort.    

1.2.1 22.12.2020 1.12.2020 Beskrivningar av sektor och landskod har lagts till ABS-

sektionen. Posten Balansomslutning har rättats till Ba-

lansvärde i ABS-sektionen.   

1.2.2 18.1.2021 1.12.2020 Förklaringar till instrument 221 och 222 har lagts till LD-
sektionen. Namngivning av företag som utan motiverad 
orsak inte ingår i statistiken har lagts till. Användningen 
av ID-typ för emittent i SBS-posten har preciserats. 

1.3 30.6.2022 1.3.2023 Sektorindelningslänkar och andra hänvisningar har upp-

daterad (avsnitt 6.1). 

Instruktioner för antal och intäktsfördelning av kapitalfon-

derna har preciserats (avsnitt 9.7 och 9.16). 
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1 INLEDNING 

Finlands Bank samlar från aktörer utanför kreditinstitutssektorn (övriga fi-
nansinstitut) in statistik som omfattar finansförmedling till hushåll och företag. 
Insamlingen av statistik uppfyller internationella och nationella statistikkrav och 
fördjupar analysen av den finansiella stabiliteten och penningpolitiken. Statis-
tiken ger en bättre bild av hushållens och företagens skuldsättning och breddar 
synen på förändringarna i finansieringskanalerna. Datainsamlingen baserar sig 
på lagen om Finlands Bank (214/1998, 26 §). Uppgifterna kan också lämnas ut 
till Finansinspektionen och Statistikcentralen, till den del som dessa myn-
digheter har rätt att själva samla in uppgifter. 
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2 GRUNDBEGREPP 

Detta kapitel beskriver grundläggande begrepp och klassifikationer för statisti-
krapporteringen för övriga finansinstitut (MURA-rapportering). Andra relaterade 
dokument är tekniska anvisningar (postformat för MURA-datainsamlingen) och 
kodlistor.  
 
Rapporteringsanvisningarna kompletteras efter behov. Frågor och kommen-
tarer tas gärna emot via e-post på adressen MURA@bof.fi. 
 
En uppdaterad version av dessa anvisningar finns på webbsidan 
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/anvisningar-for-inrapportering/ov-
riga_finansinstitut/. 
 
Nedan definieras de termer som Finlands Bank använder i sin datainsamling.  
 
Rapportör: institut som är skyldigt att lämna de statistiska uppgifter som 
specificeras i dessa anvisningar till Finlands Bank. 
 
Uppgiftslämnare: svarar för att rapportörens statistik levereras till Finlands 
Bank. 
 
Enkät: datainsamling med specifikationer av den statistik som rapportören ska 
lämna in till Finlands Bank. 
 
Statistikperiod: period för vilken statistik ska rapporteras. Statistikperioden 
kan vara ett kvartal eller ett år. 
 
Rapport: statistik som rapportören sammanställer som svar på Finlands Banks 
datainsamling, dvs. den enkät som ska skickas till Finlands Bank. Rapporten 
får innehålla statistik från endast en (1) rapportör. 
 
Post: helhet av statistiska uppgifter i regelbundet format. En rad som inrapport-
eras enligt postformatet utgör en post. 
 
Rapportering: upprättande och leverans av rapporter till Finlands Bank. 
 
Rapporteringsfrekvens: rapportintervall under ett kalenderår. Rapporterings-
frekvensen kan vara ett kvartal eller ett år.  
 
Uppfylld rapporteringsskyldighet för statistikperioden: tidpunkt då Fin-
lands Bank har tagit emot och godkänt rapporten. 

2.1 Rapportör 

Rapportörerna i MURA-rapporteringen är i Finland verksamma finansförmed-
lare utanför kreditinstitutssektorn samt företag som beviljar hushåll och företag 
kredit. 

mailto:MURA@bof.fi
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/anvisningar-for-inrapportering/ovriga%20finansinstitut/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/anvisningar-for-inrapportering/ovriga%20finansinstitut/
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2.2 Rapporteringsskyldighet 

Skyldiga att lämna in statistik enligt MURA-enkäten är alla i Finland verksamma 
företag inom finanssektorn som bedriver finansförmedling utanför kreditinstitu-
ten. Finlands Bank kan bevilja små finansinstitut undantag från rapporter-
ingsskyldigheten (årsrapportering, se avsnitt 2.3) eller helt befria instituten från 
att rapportera tills vidare. Om ett företag upprepade gånger försummar sin rap-
porteringsskyldighet utan motiverad orsak, kan Finlands Bank namnge företa-
get i fråga som ett företag som saknas från MURA-statistiken. 
 
Utomstående tjänsteleverantörer får anlitas för MURA-rapporteringen. 

2.3 Kvartals- och årsrapportering inom MURA-datainsamlingen 

Finlands Bank har definierat de mest betydande finansförmedlarna utanför 
kreditinstituten som förpliktas att rapportera sina balansuppgifter kvartalsvis 
och sina resultaträkningsuppgifter årsvis. Utöver dessa kvartalsrapportörer har 
Finlands Bank fastställt en grupp aktörer som förpliktas att årligen rapportera 
sina balansuppgifter. 
 
Finlands Bank ser varje år över kriterierna för undantag i MURA-rapporteringen 
(ändring av rapportering kvartalsvis till rapportering årsvis), liksom den grupp 
finansinstitut som medgetts undantag från rapporteringen. De finansinstitut 
som beviljats undantag är skyldiga att inrapportera sin balansstatistik till Fin-
lands Bank årsvis. Ett finansinstitut som beviljats undantag kan välja att inrap-
portera sina uppgifter kvartalsvis. En eventuell ändring av rapporteringssättet 
ska emellertid alltid avtalas med Finlands Bank.  
 
En del av finansinstituten är tills vidare helt befriade från rapporter-
ingsskyldigheten. 
 
Finlands Bank meddelar ändringar i rapporteringsskyldigheten minst ett halvt 
år innan ändringen träder i kraft. 

2.4 Poster och data som ska rapporteras 

Statistikrapporteringen för övriga finansinstitut består av en MURA-enkät. 
 
Med MURA-enkäten rapporteras kvartalsvis eller årsvis följande statistik för fi-
nansinstituten enligt definitionerna i dessa rapporteringsanvisningar: tillgångar 
och skulder enligt balansräkningen, av- och nedskrivningar av lån, nya 
utbetalningar av lån, värdepapperisering och andra överföringar av lån, up-
plysningar om utdelningar och direktinvesteringar, förvaltning av lån för spe-
cialföretags eller ett annat företags räkning samt lån överförda till andra 
företags balansräkningar, när uppgifterna finns tillgängliga. Dessutom rapport-
erar kvartalsrapportörerna resultaträkningsuppgifter årsvis och nya 
utbetalningar av lån kvartalsvis. Årsrapportörerna behöver inte rapportera 
uppgifter om nya utbetalningar av lån. Balansstatistik (utestående belopp) rap-
porteras på motsvarande sätt enligt ställningen vid kvartalets slut eller vid årets 
slut. 
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MURA-enkäten, som gäller övriga finansinstitut, innehåller följande poster: 
 

Post Posttyp Innehåll 

Teknisk satspost 000 Teknisk post i början av filen 
Balansräknings-
post 

BS Balansomslutning 

Datapost LD Utlånings- och inlåningspost 
Datapost REST Allmän datapost 
Datapost SBS Värdepapperspost 
Balansräknings-
post 

ABS 
Årsrapportörens balansräknings-
post 

 
Med MURA-enkäten rapporteras balansvärden, resultaträkningsvärden och 
annan information i sex MURA-poster:  
 
1. Med satsposten (000) rapporteras bl.a. information om uppgiftslämnaren. 

Posten innehåller också ett fritextfält för korta meddelanden från rap-

portören till Finlands Bank.  

2. Med balansräkningsposten (BS) rapporteras utöver finansinstitutets (rap-

portörens) namn o.d. information också balansomslutningen. 

3. Med utlånings- och inlåningsposten (LD) rapporteras utlåning aggregerad 

efter land, valuta, löptid, sektor, näringsgren, räntebindning och vissa andra 

attribut (se postformat). I posten rapporteras utestående belopp vid perio-

dens slut med räntesatser. För utlåning rapporteras också nya 

utbetalningar av lån under kvartalet med räntesatser. I posten rapporteras 

dessutom värdepapperiseringar och andra överföringar av lån (förvärv och 

avyttring) under kvartalet. Finansinstitut som är ansvarigt institut för förvalt-

ningen av underliggande lån ska rapportera utestående belopp för de för-

valtade lånen och uppgifter om överförda lån. I posten rapporteras också 

av- och nedskrivningar av individuellt värderade lån.  

4. Med värdepappersposten (SBS) rapporteras tillgångarna värdepapper för 

värdepapper och räntebärande värdepapper och aktier på skuldsidan. För 

värdepapperen rapporteras också uppgifter om utdelningar och direktin-

vesteringar. Underliggande värdepapper i repoavtal ska särredovisas.  

5. Dataposten (REST) omfattar finansiella derivat och balansstatistik om 

övriga poster (exklusive värdepapper och utlåning) samt resultaträkning-

sposter som rapporteras årsvis. Dessutom rapporteras resultaträknings-

poster i dataposten REST årsvis.  

6. Årsrapportörerna rapporterar årsvis sina uppgifter med ABS-balansposten.  

 
Rapporteringen är för kvartalsrapportörerna lika för alla kvartal. Årsrapporterin-
gen (se avsnitt 2.3) är på motsvarande sätt likadan för varje år. 
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2.5 Rapportörens skyldighet att förvara de rapporterade uppgifterna 

Rapportören är skyldig att förvara sina MURA-rapporter till Finlands Bank i fem 
(5) år. Skyldigheten gäller rapportfilen i CSV-format. 
 
Vid utvecklingen av sina interna rapporteringssystem ska rapportören gärna 
lägga in möjligheten att retroaktivt skapa rapporter för korrigeringar. Behovet 
av korrigeringsrapporter kan gälla de senaste rapportperioderna, men Finlands 
Bank kan be att få korrigeringar som sträcker sig över en längre period på grund 
av betydande fel som systematiskt upprepats rapport efter rapport. 
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3 RAPPORTERINGEN TILL FINLANDS BANK I PRAKTIKEN 

Följande instruktioner hänför sig till denna rapportering:  
 

• rapporteringsanvisningar (detta dokument) 

• MURA-postformat 

• MURA-kodlistor 

3.1 Rapporteringsschema 

MURA-statistiken ska inrapporteras till Finlands Bank senast den sista 
bankdagen månaden efter statistikperioden. Finlands Bank skickar rapporter-
ingsschemat för varje år till de rapporteringsskyldiga. Finlands Bank kan i un-
dantagsfall på rapportörens begäran bevilja förlängning av den tidsfrist som 
fastställts i rapporteringsschemat. Begäran bör framställas före tidsfristens ut-
gång, senast den sista rapporteringsdagen kl. 16.30. 
 
Rapporteringsschemat läggs ut på Finlands Banks webbplats på 
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/anvisningar-for-inrapportering/ov-
riga_finansinsititut/. 

3.2 Tekniska rapporteringskrav 

Dokumentet med postformat innehåller bl.a. postbeskrivningar för MURA-
rapporteringen och valideringsregler för de uppgifter som ska rapporteras. 

3.3 Dataöverföring 

För överföringen av statistikrapporterna för övriga finansinstitut till Finlands 
Bank anlitas en DCS2-operatör (Data Collection Services). Operatören är cer-
tifierad av finansministeriet som s.k. TYVI-operatör. Finansinstituten ska lev-
erera uppgifterna i elektronisk form till operatören. Operatören validerar rap-
porten och skickar den godkända rapporten vidare till Finlands Bank. Finlands 
Bank kontrollerar att rapportinnehållet är korrekt. I DCS2-frågor ska rapporter-
ingsskyldiga kontakta operatörens tekniska kundstöd. Kundstödet har öppet 
vardagar kl. 8–16 och betjänar på finska, svenska och engelska. 
 
När rapporterna lämnas in ska instituten beakta att den sista rapporteringsda-
gen i rapporteringsschemat endast kontrolleras i produktionsdata (satspostfält 
05, Typ av data = ”P”). Dessa rapporter överförs till Finlands Banks produk-
tionsmiljö. Rapporter som rapporteras med kod ”T” (testdata, förmedlas till Fin-
lands Bank) kan inte godtas som produktionsrapporter. 

3.4 Minimistandarder för rapporteringen 

Värden rapporteras i euro med en cents noggrannhet (två decimaler). Ränte-
satserna rapporteras med två decimalers noggrannhet. Antalet aktier eller an-
dra ägarandelar rapporteras vid behov med sex decimaler. Övriga uppgifter om 
antal rapporteras som heltal enligt normala avrundningsregler.  
 

https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/anvisningar-for-inrapportering/ovriga_finansinstitut/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/anvisningar-for-inrapportering/ovriga_finansinstitut/
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Balansstatistiken avser summan av respektive tillgångar eller skulder – inte 
t.ex. kursen eller värdet för en aktie eller annan ägarandel. Det som ska rap-
porteras kan alltså vara t.ex. det sammanlagda marknadsvärdet av 50 aktier 
när finansinstitutet innehar 50 aktier (av samma slag).  
 
Rapportering av negativa värden tillåts i regel inte, men det är tillåtet i följande 
fall:  
1. övrigt kapital och reserver 

2. blankning  

3. av- och nedskrivningar av lån alltid med förtecknet minus 

4. avstämningsposter i finansiella derivat och övriga tillgångar och skulder 

5. avtalad årsränta 

6. upplupen och obetald ränta. 

 
I undantagsfall kan avstämnings- och korrigeringsposter rapporteras i MURA-
rapportens LD- och SBS-poster med negativa värden till exempel på grund av 
gardering eller värdering. Undantagsvis kan också fördelning av nedskrivning 
på balansposter resultera i ett negativt balansvärde. Finlands Bank ska un-
derrättas om varje negativ balanspost, eftersom banken följer upp postutveck-
lingen och vid behov ber om ytterligare information.  
 
Exempelvis får överskridanden på valutakonton inte rapporteras som skulder, 
utan posterna ska i stället överföras till fordringssidan i balansräkningen. På 
motsvarande sätt kan lånen på fordringssidan inte rapporteras som negativa, 
utan de ska överföras till skuldsidan i balansräkningen. I BS-posten får inga 
negativa värden rapporteras. 

3.5 Rapportering av omklassificeringar 

Utestående belopp för balansposter kan dessutom påverkas av andra faktorer 
än de egentliga finanstransaktionerna. Sådana är till exempel prisförändringar, 
avskrivningar, valutakursförändringar och omklassificeringar. Det är fråga om 
en omklassificering när en balanspost flyttas från en kategori till en annan utan 
transaktion eller när balanspostens värde förändras exempelvis till följd av än-
dringar i bokföringspraxis.  
 
Omklassificeringar rapporteras exempelvis även när ett värdepapper eller 
någon annan finansiell tillgång eller skuld flyttas från en instrumentkategori till 
en annan eller om motpartssektorn för en balanspost ändras t.ex. till följd av en 
registeruppdatering. Förändringar ska omgående rapporteras till Finlands Bank 
t.ex. via e-post (MURA@bof.fi) eller i satspostens fritextfält. Uppgiften 
särredovisas inte i MURA-enkäten utan i rapporten uppges de vid var tid 
gällande balansvärdena. Finlands Bank begär tilläggsuppgifter, om banken 
upptäcker ovanliga avvikelser mellan balansposter. 

  

mailto:MURA@bof.fi
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Exempel: 
Om en post redovisad som värdepapper omklassificeras som utlåning, rapport-
eras till Finlands Bank det totala värdet vid omklassificeringen och värde-
papperens ISIN-kod, eller för värdepapper utan ISIN-kod, motsvarande 
uppgifter som i SBS-posten. För utlåning som omklassificeras som värde-
papper rapporteras lånens totala värde och så exakt som möjligt de sektorer i 
LD-posten som lånen överförts från.  
 

3.6 Rapportering av ändrade uppgifter 

Vid behov kan finansinstitutet på eget initiativ korrigera tidigare rapporterade 
uppgifter. Enligt normal praxis preciseras statistiken både för den egentliga rap-
porteringsperioden och för föregående kvartal till följd av korrigeringar. Kor-
rigeringar som gäller tidigare statistiktidpunkter ska avtalas separat med Fin-
lands Bank. 
 
Finlands Bank kan vid behov be om korrigeringar även för en längre period, 
men om detta avtalas alltid separat med rapportören. 
 

3.7 Rapporteringstidpunkt 

Rapporteringstidpunkterna i MURA-datainsamlingen är mars, juni, september 
och december. 
 
I DCS2-tjänsten kan en kvartalsrapportör inrikta sin rapport på den sista 
månaden i respektive kvartal: M3, M6, M9 och M12. På motsvarande sätt kan 
årsrapportörer inrikta sina rapporter enbart på årets sista månad, M12. 
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4 ID-KODER OCH ANDRA KODER 

4.1 Uppgiftslämnare och rapportör 

Uppgiftslämnaren överför posterna till Finlands Bank. Uppgiftslämnaren kan 
vara någon annan än det finansinstitut vars statistik rapporteras. Uppgifter om 
uppgiftslämnaren (bl.a. momsnummer för finländsk uppgiftslämnare eller an-
nan ID-kod för utländsk uppgiftslämnare) ska rapporteras med MURA-
rapporteringens tekniska satspost (000). Finansinstitutet kan också själv vara 
uppgiftslämnare.  
 
I alla dataposter i MURA-rapporteringen (SBS, LD, REST, BS och ABS) ska 
uppgifter lämnas om rapportören, dvs. det finansinstitut vars statistik rapporte-
ras (rapportörens momsnummer). Rapporten får innehålla statistik från endast 
en (1) rapportör. 

4.2 Rapportkod 

MURA-rapporteringen omfattar i första hand statistik om övriga finansinstitut 
(rapportkod MURA). 

4.3 ID-kod 

ID-kod ska uppges för uppgiftslämnare, rapportör, emittent av värdepapper 
utan ISIN-kod och emittent av penningmarknadsinstrument.  
 
Som ID-kod för uppgiftslämnare verksam i Finland används momsnummer (ID-
typ A).  
 
Som kod för rapportör rapporteras finansinstitutets momsnummer (ID-typ A). 
  
Som kod för emittent av värdepapper utan ISIN-kod och emittent av penning-
marknadsinstrument används för inhemska enheter alltid företagets FO-
nummer (ID-typ Y). 
 
FO-nummer anges alltid utan bindestreck mellan de två sista siffrorna. FO-
nummer för finländska enheter kan sökas i Företags- och organisationsdata-
systemet på adressen http://www.ytj.fi/svenska/. 
 
Statistikcentralen tillhandahåller en avgiftsfri klassificeringstjänst för motpartsk-
lassificering med hjälp av FO-nummer. Klassificeringstjänsten finns på 
adressen http://www.stat.fi/tup/yrluok/index.sv.html. 

4.4 Intern ID-kod 

Värdepapper rapporteras i SBS-posten fält 8 i MURA-datainsamlingen med 
den interna ID-kod som rapportören själv tilldelat värdepapperet i sitt datasys-
tem för identifikation av värdepapperet. Intern ID-kod ska rapporteras både för 
värdepapper med ISIN-kod och för värdepapper utan ISIN-kod. För identifiering 
av värdepapperet rapporteras alltid samma interna ID-kod från statistikperiod 
till statistikperiod. Som intern ID-kod kan rapportören använda värdepapperets 

http://www.ytj.fi/svenska/
http://www.stat.fi/tup/yrluok/index.html
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ISIN-kod. Om ISIN-koden förändras – exempelvis i samband med en split – 
kvarstår den ursprungliga interna ID-koden. Finlands Bank använder identifika-
tioner för värdepapper bl.a. vid beräkning av prisförändringar och omvärderin-
gar.  
 
Om samma värdepapper rapporteras i SBS-posten på två eller flera rader, t.ex. 
på grund av olika värdering, ska minst ett fält i raderna vara olika (antingen 5 
Transaktion, 8 Intern ID-kod eller 15 Nominell valuta). 
 
Även interna ID-koder för andra poster får rapporteras.  
 
Om de interna ID-koderna ändras men balansposterna i sig är oförändrade till 
sitt innehåll, ska orsaken till ändringen meddelas Finlands Bank t.ex. i satspos-
tens (000) fält 9 (Rapportörens kommentar) eller per e-post (MURA@bof.fi). 

4.5 ISIN-kod 

I SBS-postens fält 9 i MURA-rapporten rapporteras värdepapperets ISIN-kod. 
ISIN-koden ska rapporteras, om värdepapperet har en sådan. Fiktiva ISIN-
koder får inte användas hur lika ISIN-koderna de än är. Värdepapper med fiktiv 
ISIN-kod ska rapporteras utan ISIN-kod.  
 
ISIN-kod används för att identifiera värdepapper som är föremål för allmän han-
del. ISIN-koderna tilldelas av den nationella numreringscentralen i respektive 
land, exempelvis värdepapperscentralen (i Finland Euroclear Finland Ab) eller 
någon motsvarande institution. De officiellt tilldelade ISIN-koderna följer den 
internationella standarden ISO 6166. Även många finansiella derivat som är 
föremål för allmän handel har tilldelats en ISIN-kod, men i MURA-rapporten 
redovisas endast räntebärande värdepapper, aktier och andra ägarandelar 
värdepapper för värdepapper. 
 
Räntebärande värdepapper som har tilldelats en officiell ISIN-kod men som inte 
handlas på andrahandsmarknaden och inte kan överlåtas eller ersättas med 
motsatta kontrakt på marknaden, ska rapporteras med LD-posten i instru-
mentkategori I.41 Penningmarknadsskuldebrev (icke omsättbara) eller I.223 
Skuldebrev (icke omsättbara) beroende på om värdepapperet är en tillgång 
eller en skuld. Sådana fall kan t.ex. vara riktade emissioner av räntebärande 
värdepapper som genom bilaterala avtal erbjuds endast vissa investerare och 
som inte därefter är överlåtbara. 

  

mailto:MURA@bof.fi
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5 VÄRDERING 

Vid statistikrapporteringen för övriga finansinstitut till Finlands Bank ska bal-
ansräkningen värderas enligt bokslutet. 
 
Balansomslutningen rapporteras i BS-postens fält 14. 
 
Termer som tillämpas i statistikrapporteringen för övriga finansinstitut är 
nominellt värde, marknadsvärde (dirty price) och marknadsvärde (clean price). 
Marknadsvärde (dirty price) för räntebärande värdepapper är bruttopriset 
inklusive upplupen ränta. Marknadsvärde (clean price) är nettopriset exklusive 
upplupen ränta. 
 
För räntebärande värdepapper rapporteras nominellt värde, (omräknings)val-
uta, clean price samt dirty price i euro. För aktier och andra ägarandelar rap-
porteras marknadsvärdet (eller annat bokfört värde enligt balansräkningen) i 
fältet för dirty price. Aktiernas och andelarnas nominella värde eller bokfö-
ringsmässiga motvärde ska inte rapporteras.  
 
Utlåning rapporteras i euro till nominellt värde brutto enligt ställningen vid slutet 
av månaden (Balansvärde, fält 32). Med nominellt värde avses det kapital som 
gäldenären enligt avtalet ska betala tillbaka till fordringsägaren. 
 
Övriga balansposter redovisas till sitt balansvärde. 
 
Lånen rapporteras till nettobelopp efter avdrag för eventuella av- och 
nedskrivningar. 
 
Upplupen ränta på utlåning (upplupen och obetald ränta) rapporteras i LD-
postens fält 37. Om den upplupna ränta som rapporteras i LD-posten inte stäm-
mer med balansräkningen, kan en korrigeringspost rapporteras i övriga 
tillgångar eller övriga skulder med REST-posten (se också avsnitt 10.3.3). 

5.1 Rapportvaluta och omräkningsvaluta 

Rapportvalutan är alltid euro (EUR). Finansinstitut med värdeberäkning i nå-
gon annan valuta än euro ska omräkna rapporterade data till euro.  
 
I SBS-posten ska uppgift om den nominella valutan (Omräkningsvaluta, fält 
15) lämnas för alla instrument. För räntebärande värdepapper (I.33) anges 
den valuta som det nominella värdet är uttryckt i och för övriga instrument den 
valuta i vilken instrumentet ursprungligen har noterats eller dess värde 
fastställts (ursprunglig valuta) innan det omräknats till euro för rapportering. 
För en och samma ISIN-kod kan det således finnas uppgifter på flera rader i 
SBS-posten, om valutorna är flera.  
 
Nominell valuta (omräkningsvaluta) rapporteras i SBS- och REST-fält 15 och 
LD-fält 31. 
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5.2 Omvärderingar till följd av pris- och valutakursförändringar 

Finlands Bank samlar inte in uppgifter om omvärderingar till följd av pris- och 
valutakursförändringar på värdepapper utan räknar ut dem med hjälp av inrap-
porterad statistik, uppgifter hämtade ur värdepappersregistret och valu-
takursdata. De ska således inte rapporteras. 
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6 SEKTOR-, NÄRINGSGRENS- OCH REGIONINDELNING 

6.1 Sektorindelning 

I MURA-datainsamlingen tillämpas sektorindelningen på motparter och emit-
tenter oavsett hemland (kodlista 11: Sektorindelning). Utländska enheter 
fördelas på sektor således på samma sätt som inhemska. Sektorindelningen i 
denna datainsamling motsvarar den officiella sektorindelningen i Finland 
(Sektorindelning 2023, Statistikcentralen).  
 
Den sektor som rapporteras kan väljas på olika nivåer av sektorhierarkin, om 
finansinstitutet till exempel redan använt en viss nivå i sin interna redovisning. 
Sektorkoden får dock vara högst sexsiffrig.  
 
Det bör särskilt noteras att undersektorerna S.13141 (Arbetspensionsanstalter) 
och S.13149 (Övriga socialskyddsfonder) ska användas för finländska enheter, 
medan S.1314 (Socialskyddsfonder) enbart ska användas för enheter i andra 
länder. Sektor S.1312 (Delstatsförvaltning) används inte i Finland. EU-länder 
där den används är Belgien, Tyskland, Spanien och Österrike. 
 
Mer information om sektorindelningen i Finland finns på Statistikcentralens 
webbplats:  
https://www.stat.fi/sv/luokitukset/sektoriluokitus/sektoriluokitus_1_20230101/  
 
Statistikcentralen erbjuder rapportörerna en klassificeringstjänst för insamling 
av företagsinformation (en CSV-fil). Tjänsten innehåller FO-nummer, namn och 
sektorkoder för företag som är verksamma i Finland samt en tvåsiffrig 
näringsgrensindelning för företagen. Klassificeringstjänsten finns på Statisti-
kcentralens webbplats på adressen http://www.stat.fi/tup/yrluok/index_sv.html. 
För att kunna öppna filen behövs ett användarnamn och lösenord som kan 
begäras per e-post på adressen rahoitus@tilastokeskus.fi. Uppgifterna uppdat-
eras minst en gång per månad. 
 
ECB publicerar listor över monetära finansinstitut verksamma inom EU (S.121, 
S.1221, S.1222, S.1223 och S.123), investeringsfonder (S.1241 och S.1242) 
och företag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner (FVC, S.125), 
se http://www.ecb.int/stats/money/mfi/html/index.en.html.  
 
EIOPA publicerar en lista över försäkringsföretag (S.128) på https://register.ei-
opa.europa.eu/Pages/Supervision/Register-of-Insurance-Undertakings.aspx 
och en lista över pensionsinstitut (S.129) på https://register.eiopa.eu-
ropa.eu/Pages/Supervision/Register-of-Institutions-for-Occupational-Retire-
ment-Provision.aspx.  
 
Exempel: 
Sektorkoden anges utan förtecknet S., t.ex. ”123”. 
 
Finländska privata bostadssamfund kan rapporteras med sektorkoderna 112, 
1121 eller 11212.  
Finländska arbetspensionsbolag kan endast rapporteras med koden 13141. 
 

https://www.stat.fi/sv/luokitukset/sektoriluokitus/sektoriluokitus_1_20230101/
http://www.stat.fi/tup/yrluok/index_sv.html
mailto:rahoitus@tilastokeskus.fi
http://www.ecb.int/stats/money/mfi/html/index.en.html
https://register.eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Register-of-Insurance-Undertakings.aspx
https://register.eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Register-of-Insurance-Undertakings.aspx
https://register.eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Register-of-Institutions-for-Occupational-Retirement-Provision.aspx
https://register.eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Register-of-Institutions-for-Occupational-Retirement-Provision.aspx
https://register.eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Register-of-Institutions-for-Occupational-Retirement-Provision.aspx
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Det är av största vikt att i rapporteringen använda den internationella organisa-
tionskoden som landskod för internationella organisationer, eftersom samma 
organisation kan få olika sektortillhörighet i olika statistiker. Finlands Bank 
använder den organisationskod som rapporterats i fältet för landskoden som 
sektorkod för internationella organisationer. 
 
I REST-posten rapporteras motpartens sektortillhörighet utom för instru-
mentkategorierna I.21 (Kassa) och I.8 (Icke-finansiella instrument). Övriga 
tillgångar och skulder (I.7) ska rapporteras efter sektor (samt land och valuta) i 
mån av möjlighet (se också avsnitt 10.3.7). 

6.1.1 Rapportering av tilläggssektor: värdepapperisering och andra överföringar av lån 

Utöver sektortillhörigheten för låntagaren rapporteras i fält 25 i LD-posten 
sektortillhörigheten för specialföretaget (FVC/SSPE) vid värdepapperisering av 
lån och bolag som deltar i andra överföringar av lån (kodlista 11: Sektorin-
delning). Sektorn för specialföretag (FVC/SSPE) är alltid S.125. 

6.2 Näringsgrensindelning 

I MURA-datainsamlingen tillämpas näringsgrensindelningen (TOL 2008) på 
motparter i utlåning oberoende av hemland (kodlista 31: Näringsgrensin-
delning). Den högsta tillåtna aggregationsnivån är tvåsiffrig. Hierarkiskt lägre 
branschkoder får också användas. Utlåning som rapportören inte kan fördela 
efter näringsgren ska rapporteras ofördelad (kodlista 31: Näringsgrensin-
delning, näringsgrenen okänd [t.ex. 00]). 
 
Exempel:  
Driftställe för handel med personbilar kan rapporteras med kod 45, 451, 4511 
eller 45111. 

6.3 Lands- och regionindelning samt internationella organisationer 

I LD,- SBS-, REST- och ABS-posterna ska de flesta uppgifter (om motpart och 
emittent) rapporteras fördelade efter land (och ibland också efter sektor) (SBS-
fält 40).  
 
Räntebärande värdepapper utan ISIN-kod som finansinstitutet själv emitterat 
ska (undantagsvis) klassificeras efter utgivningslandet (SBS-fält 35).  
 
Finansiella derivat (I.34) rapporteras i REST-posten aggregerade efter hem-
landet för motparten (REST-fält 13). Såväl utestående belopp som netto-
betalningar ska fördelas efter land. 
 
Länderna klassificeras enligt ISO 3166 (kodlista 9: Landskoder ISO 3166). För 
internationella organisationer finns en egen lands- och sektorindelning (kodlista 
9b) (se också avsnitt 9.1 Sektorindelning). 
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7 BS-POSTEN (RAPPORTERING AV BALANSSTATISTIK I MURA-DATAINSAMLINGEN) 

I detta avsnitt beskrivs innehållet i balansräkningsposten (BS).  
 
Med balansräkningsposten rapporteras finansinstitutets balansomslutning vid 
utgången av kvartalet. 

7.1 Rapportörens ID-typ 

För alla finansinstitut är rapportörens ID-typ ”A”, dvs. momsnummer. 

7.2 Rapportörens ID-kod 

Finansinstitutets momsnummer i formatet FINNNNNNNN utan bindestreck 

7.3 Rapporteringsfrekvens 

I fältet anges om finansinstitutet rapporterar kvartals- (Q) eller årsvis (A) (se 
avsnitt 2.3). Med rapporteringsfrekvens avses med andra ord inte datafrekvens 
(kodlista 4, rapporteringsfrekvens) 

7.4 Rapportörens namn 

Finansinstitutets namn. 

7.5 Balansomslutning 

I fältet rapporteras balansomslutningen vid slutet av kvartalet eller året. I fälten 
för marknadsvärde i SBS- och REST-posterna rapporteras därför som balans-
postens värde det värde som redovisats i balansräkningen. 
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8 LD-POSTEN (UTLÅNINGS- OCH INLÅNINGSSTATISTIK) 

I MURA-rapporteringen rapporteras utlånings- och inlåningsstatistik med data-
posten LD. 

8.1 Rapportörens ID-typ 

För alla finansinstitut är rapportörens ID-typ ”A”, dvs. momsnummer. 

8.2 Rapportörens ID-kod 

Finansinstitutets momsnummer i formatet FINNNNNNNN utan bindestreck 

8.3 Uppdelning på balansposter 

I fältet Uppdelning på balansposter (kodlista 5) i LD-dataposten ska anges om 
balansposten är en tillgång (A), en skuld (L) eller post utanför balansräkningen 
(O).  
 
Som poster utanför balansräkningen rapporteras: a) om finansinstitutet är 
ansvarigt institut och administrerar lån för ett specialföretags räkning, b) om det 
är fråga om överförda lån som det rapporterande finansinstitutet 
beviljat/förhandlat för finländska aktörer och som överförs till ett koncernbolag 
i utlandet, med detta avses inte lån som beviljats av statsmedel. 

8.4 Transaktion 

Med LD-posten särredovisas följande uppgifter med koden för Transaktion:  

• utestående belopp (S)  

• flöde (F)  

• ny utbetalning (E). 

 
Utestående belopp (S) innehåller lån i balansräkningen vid slutet av kvartalet. 
 
Flöde (F) rapporteras i LD-posten endast i anslutning till värdepapperisering 
eller annan överföring av lån. Flöde beskriver förändringen i det utestående 
lånebeloppet till följd av värdepapperisering eller annan överföring av lån mel-
lan rapporteringsperioden och föregående kvartal. 
 
Nya utbetalningar (E) inkluderar nya lån som betalats ut under rapportperioden. 
Vid sådan omförhandling av lån där det totala lånebeloppet blir högre än det 
lån som omförhandlas rapporteras endast den överskjutande delen som ny 
utbetalning. 

8.5 LD-instrument 

Utlåning delas i MURA-rapporteringen upp i tio underkategorier i LD-posten. 
Ett lån kan inte ha ett negativt värde (LD-fält 32: Balansvärde). Om ett lån står 
på minus, ska övertrasseringen rapporteras som skuld i balansräkningen (L).  
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De underkategorier för utlåning som ska rapporteras är följande: 
 

• överförbar inlåning över natten (I221) 

• övrig inlåning över natten (I222) 

• skuldebrev (icke omsättbara) (I.223) 

• repor (I.224) 

• penningmarknadsskuldebrev (icke omsättbara) (I.41) 

• revolverande lån (utestående belopp i kreditlinjer) (I.42) 

• kontokrediter/checkräkningskrediter (I.43) 

• äkta kreditkortskredit (I.44) 

• betaltidskredit (oäkta kreditkortskredit) (I.45) 

• omvända repor (I.46) 

• finansiell leasing (I.47211) 

• factoring (I.47311) 

• övriga kundfordringar (I.47319) 

• övriga lån (I.4791). 

8.5.1 Överförbar inlåning över natten (221) 

Som överförbar inlåning över natten rapporteras kortfristig överförbar inlåning 
som koncernens moderbolag eller ett annat koncernföretag gjort hos det rap-
porterande företaget. Instrumentet kan endast rapporteras när fältet uppdel-
ning på balansposter har värdet ”L”, motpartens sektor (fält 19) börjar på 
S.122 och fältet koncerninterna poster har värdet ”P” eller ”O”. 

8.5.2 Övrig inlåning över natten (222) 

Som övrig inlåning över natten rapporteras kortfristig inlåning som koncer-
nens moderbolag eller ett annat koncernföretag gjort hos det rapporterande 
företaget och som endast begränsat kan överföras inom koncernen. Instru-
mentet kan endast rapporteras när fältet uppdelning på balansposter har vär-
det ”L”, motpartens sektor (fält 19) börjar på S.122 och fältet koncerninterna 
poster har värdet ”P” eller ”O”. 

8.5.3 Skuldebrev (icke omsättbara) (223) 

Instrumentet omfattar upplåning genom räntebärande värdepapper med 
kunden som långivare och finansinstitutet som låntagare. Här rapporteras 
också icke omsättbara penningmarknadsskuldebrev (Uppdelning på balans-
poster L). Också upplåning med en längre återbetalningstid än dagen efter det 
att lånet beviljats klassificeras som skuldebrev. 

8.5.4 Repor (224) 

Motpost till kontanter, som rapportörerna får i utbyte mot värdepapper/guld som 
de säljer till ett givet pris med ett bindande åtagande att återköpa samma (eller 
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motsvarande) värdepapper/guld till ett fast pris på en viss dag i framtiden.1 
Belopp som rapportörerna får i utbyte mot värdepapper/guld som tillfälligt över-
låtits till tredje part (tillfällig förvärvare) ska klassificeras som repor, om det finns 
ett bindande åtagande att låta transaktionen gå tillbaka och inte endast en op-
tion att låta den återgå. Detta innebär att rapportörerna har kvar den faktiska 
(ekonomiska) äganderätten till de underliggande värdepapperen/guldet under 
transaktionen och alla risker och provisioner i anslutning till värdepapperen 
tillskrivs rapportören.  
 
Följande repotransaktioner är till formen sådana att de kan klassificeras som 
lån med säkerhet. Således ska belopp som rapportörerna får (i utbyte mot 
värdepapper/guld som tillfälligt överlåtits till tredje part) klassificeras som repor. 
 

• Belopp som erhållits i utbyte mot obligationer/guld som tillfälligt över-

låtits till tredje part mot kontantsäkerhet. 

• Belopp som erhållits i utbyte mot värdepapper/guld som tillfälligt över-

låtits till tredje part genom återköpsavtal (sale/buy-back). 

 
För att repoliknande transaktioner ska behandlas konsekvent ska värdepapper 
som lånats ut mot säkerhet stå kvar i den ursprungliga ägarens balansräkning 
(i stället för att överföras till den tillfälliga förvärvarens balansräkning), om det 
finns ett bindande åtagande att låta lånet gå tillbaka (och inte endast en option 
att låta det återgå). De underliggande värdepapperen rapporteras i SBS-posten 
i instrumentkategori 33 ”Räntebärande värdepapper. 
 
I sin enkelhet är situationen i fråga om repor densamma som då ett lån tas ut i 
flera delar vid olika tider. Att ett lån tas ut i en eller flera delar är irrelevant för 
statistiken över räntesatser. Ett avtal som ingåtts vid tidpunkten t0 inkluderas i 
sin helhet i finansinstitutens räntestatistik gällande nya avtal. 

8.5.5 Penningmarknadsskuldebrev (41) 

Icke omsättbara skuldebrevsbaserade fordringar på penningmarknaden 
(Uppdelning på balansposter A). 

8.5.6 Revolverande lån (42) 

En kreditlinje, dvs. en överenskommelse mellan en långivare och en låntagare 
som tillåter låntagaren att förfoga över medel, under en viss period och upp till 
ett visst belopp, och efter eget gottfinnande återbetala dessa medel före ett 
visst datum. 
 
Revolverande lån uppfyller alla följande fyra kriterier: 
1. Låntagaren får använda medel upp till en avtalad kreditlimit utan att i förväg 

informera långivaren. 

 
1 Repor och omvända repor rapporteras i LD-posten sådana som de redovisats i finansinstitutets bal-
ansräkning. I SBS-posten rapporteras de underliggande värdepapperen i repoavtal värdepapper för 
värdepapper och dessutom eventuella underliggande värdepapper i repoavtal utanför balansräkningen.  
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2. Den tillgängliga krediten kan öka eller minska allteftersom medel lånas och 

återbetalas. 

3. Krediten kan användas upprepade gånger. 

4. Det ställs inga krav på regelbundna återbetalningar. 

 
I posten rapporteras det belopp som låntagaren lyft genom en kreditlinje och 
ännu inte återbetalat (utestående belopp). Det sammanlagda belopp som 
låntagaren är skyldig ska rapporteras, oavsett om det ligger inom eller utanför 
de begränsningar avseende lånets storlek och löptid som långivare och lånta-
gare avtalat om. 
 
Som revolverande lån klassificeras också avbetalningsavtalsfordringar, factor-
ing och confirming när de fyra villkoren för revolverande lån uppfylls fullständigt 
eller nästan fullständigt. Om dessa fyra villkor inte uppfylls, rapporteras factor-
ing och confirming under instrumentet Factoring (I.47311) 

8.5.7 Kontokrediter/checkräkningskrediter (43) 

Debetsaldon på checkkonton. Det sammanlagda belopp som låntagaren är 
skyldig ska rapporteras, oavsett om det ligger inom eller utanför de begräns-
ningar avseende lånets storlek och löptid som långivare och låntagare avtalat 
om. Om den del av skulden som överskrider det maximalt tillåtna lånet har re-
dovisats under övriga tillgångar i bankens system, kan den överskjutande delen 
även i MURA-enkäten rapporteras i REST-posten som en del av övriga tillgån-
gar. 

8.5.8 Äkta kreditkortskrediter (44) 

Utökad kredit som beviljas efter utgången av föregående faktureringsperiod el-
ler faktureringsperioder, dvs. det debetbelopp på kreditkortskontot som inte be-
talats vid första möjliga tillfälle. För äkta kreditkortskredit tas normalt ut en ränta 
som överstiger 0 %. Räntan kan också vara differentierad. Som äkta kredit-
kortskredit betraktas också poster på vilka påförs dröjsmålsränta, exempelvis 
minimiamortering på äkta kreditkortskredit som förfallit till betalning, betaltidsk-
redit som beviljats på betaltidskort och som förfallit till betalning samt övertras-
seringar av avtalad kreditlimit. Räntefri betaltidskredit som beviljats kreditkort 
rapporteras inte som äkta kreditkortskredit, utan i posten betaltidskredit (oäkta 
kreditkortskredit) (I.45). Som kortkreditens motpart betraktas den enhet som i 
sista hand är skyldig att betala de obetalda beloppen i enlighet med avtalet, 
dvs. antingen kortinnehavaren (privatpersoners kort) eller det företag som till-
handahåller kort för sina anställda (företagskort). Som motpartens landskod 
antecknas för privatpersoners kort kortinnehavarens nationalitet och för 
företagskort företagets hemland.  

8.5.9 Betaltidskrediter (oäkta kreditkortskrediter) (45) 

Kredit som erbjuds till 0 % ränta under perioden från betalningstransaktionen 
med kortet fram till dess att de belopp som betalats med kortet under fak-
tureringsperioden förfaller till betalning. Betaltidskredit kan erhållas både via 
betaltidskort (kort med fördröjd debetfunktion) och kreditkort (som ger både 
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räntefri betaltidskredit och räntebärande kredit, dvs. äkta kreditkortskredit). 
Som kortkreditens motpart betraktas den enhet som i sista hand är skyldig att 
betala de obetalda beloppen i enlighet med avtalet, dvs. antingen 
kortinnehavaren (privatpersoners kort) eller det företag som tillhandahåller kort 
för sina anställda (företagskort). Som motpartens landskod antecknas för 
privatpersoners kort kortinnehavarens nationalitet och för företagskort företa-
gets hemland. Som kredit med nollränta anges för betaltidskrediter räntebind-
ningskategori ”F” (fasta räntor). 

8.5.10 Omvända repor (46) 

Omvända repor (återförsäljningsavtal) i balansräkningen2 rapporteras till sitt 
anskaffningsvärde. Omvända repor är finansinstitutets utlåning. Finansinsti-
tutet är köpare (investerare) och köper värdepapper av kunderna mot åter-
försäljningsavtal. 

8.5.11 Finansiell leasing (47211) 

Med finansiell leasing avses finansiell leasing enligt 5.134–5.135 i bilaga A till 
rådets förordning EU 2013/549: 
 
• Finansiell leasing är ett avtal som innebär att leasinggivaren som formell 
ägare av en tillgång överlåter risker och förmåner med äganderätten till leas-
ingtagaren. Vid finansiell leasing anses leasinggivaren ge leasingtagaren ett 
lån med vilket leasingtagaren förvärvar tillgången. Därefter visas den hyrda 
tillgången i leasingtagarens balansräkning och inte i leasinggivarens. 
Motsvarande lån visas som en tillgång för leasinggivaren och som en skuld för 
leasingtagaren. 
 
• Finansiell leasing kan särskiljas från andra leasingformer, eftersom risker och 
förmåner med äganderätten överförs från den formella ägaren av varan till den 
som använder varan. Andra leasingformer är i) operationell leasing och ii) leas-
ing av resurser. 

8.5.12 Factoring (47311) 

Med factoring avses försäljning av de kundfordringar som företaget uppbär av 
sina kunder (factoringkund) till ett monetärt eller finansiellt institut (factor-
ingföretag). Factoringföretaget betalar ett lägre pris än fordringarnas nominella 
värde. Skillnaden täcker avgifterna i anslutning till transaktionen och den ränta 
som uppbärs för transaktionen. Factoringföretaget administrerar kundreskon-
tran och uppbär själv avtalsenliga avgifter av sina factoringkunder. Factoring-
finansieringens längd motsvarar fakturafordringens betalningstidtabell. Det är 
inte fråga om revolverande kredit. 
 
Termen factoring har i Finland en något annan betydelse än i många andra 
länder. I Finland används ordet factoring allmänt för att beskriva en modell, där 

 
2 Repor och omvända repor rapporteras i LD-posten sådana som de redovisats i finansinstitutets bal-
ansräkning. I SBS-posten rapporteras de underliggande värdepapperen i repoavtal värdepapper för 
värdepapper och dessutom eventuella underliggande värdepapper i repoavtal utanför balansräkningen.  



 Instruktion   26 (70) 
Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik      

  
 30.6.2022   
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG 
 Offentligt   
      
    
  

 

ett kreditinstitut beviljar kredit mot kundfordringar utan att bära risken för 
kreditförluster. Enligt internationell definition inkluderar factoring i sin tur 
följande poster: 
 

i. beviljande av kredit mot kundfordringar och 

ii. köp av kundfordringar. 

 
Internationellt räknas således köp av kundfordringar (t.ex. fakturor) också som 
factoring. Förenklat betyder köp av kundfordringar att kreditinstitutet köper for-
dringarna antingen helt eller delvis från försäljarens balansräkning och bär den 
kreditförlustrisk som är förenad med de köpta fordringarna. Då ska både (i) 
finansieringen av kundfordringarna och (ii) köpet av kundfordringarna rapport-
eras under instrument 47311. Till denna post räknas också confirming dvs. re-
verse factoring. 

8.5.13 Övriga kundfordringar (47319) 

Instrumentet omfattar alla andra kundfordringar än factoringtransaktioner. En-
ligt del 2 punkt 5.85 (c) i bilaga V till genomförandeförordning (EU) Nr 
2017/1443 omfattar kundfordringar lån till andra gäldenärer grundade på fak-
turor eller andra dokument som ger rätt till intäkter från försäljning av varor eller 
tillhandahållande av tjänster. Detta instrument kan innehålla t.ex. accepter, in-
strument vid exportfinansiering utan regressrätt (forfaiting), fakturadiskontering 
(invoice discounting), växlar och andra anspråk som innebär att de rapporte-
rade institutet köper kundfordringar (med eller utan regress). 

8.5.14 Övriga lån (4791) 

Lån som inte ingår i kategorierna ovan. Med lån avses lån enligt 5.112–5.114 i 
bilaga A till rådets förordning EU 2013/549. Denna post omfattar alla lån som 
inte räknas in i någon annan utlåningskategori (som börjar med I.4). Som övriga 
lån rapporteras bl.a. bostadslån, konsumtionskrediter, studielån och lån för 
näringsidkande. Om finansinstitutets avtal med kunden har formen av ett 
skuldebrev, ska lånet rapporteras under övriga lån (I.4791). 

8.6 Uppdelning efter ändamål 

Utestående belopp för utlåning och nya utbetalningar mot hushåll (S.14) och 
hushållens icke-vinstsyftande organisationer (S.15) klassificeras i MURA-
datainsamlingen efter ändamål (kodlista 15: Ändamål).  
 
För andra sektorer ska ändamålet inte anges och för dem ska fält 13 i LD-
posten alltid ha värdet ”N”.  
 
Tillämplig uppdelning efter ändamål är följande: 
  

• (M) bostadslån exkl. investeringsbostadslån 

• (I) investeringsbostadslån  

• (V) fordonslån 

• (P) konsumtionskrediter exkl. fordonslån 
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• (O) annat ändamål 

• (N) ospecificerat. 

 
Om lån till näringsidkare (enmansföretag) används för privata ändamål, ska de 
klassificeras efter ändamål enligt ovan. Lån för yrkesutövning, t.ex. fordonslån, 
klassificeras under annat ändamål (O). 
 
Hushållens kreditkorts- och kontokrediter klassificeras alltid som konsumti-
onskrediter (C), medan hushållens icke-vinstsyftande organisationers kredit-
korts- och kontokrediter klassificeras under annat ändamål (O). 

8.6.1 Bostadslån exkl. investeringsbostadslån (M) 

Bostadslån omfattar lån för bostadsbyggnader, bostadsaktier och -andelar. Lån 
som beviljats för förvärv av investeringsbostäder klassificeras separat som in-
vesteringsbostadslån (I). 
 
Bostadsbyggnader: 
Lån för förvärv eller byggnation av bostadsbyggnader samt lån som beviljats 
för renovering eller reparation av bostadsbyggnader (även lån beviljade för 
mindre renoveringar än ombyggnad). 
 
Bostadsaktier och -andelar: 
Lån för förvärv av aktier eller andelar i bostadsaktiebolag, bostadsandelslag 
eller bostadsfastigheter. Därtill lån för renovering eller reparation av bostadsak-
tiebolag, bostadsandelslag eller bostadsfastigheter (även lån beviljade för min-
dre renoveringar än ombyggnad). 

8.6.2 Investeringsbostadslån (I) 

Under investeringsbostadslån rapporteras lån som hänför sig till bostadsegen-
dom som privatpersoner förvärvat i uthyrningssyfte. Dessa är enligt skattemyn-
dighetens definition lån för inkomstens förvärvande avsedda för köp av bostad. 
I posten rapporteras också lån för renovering eller reparation av investerings-
bostad (även lån beviljade för mindre renoveringar än ombyggnad). 

8.6.3 Fordonslån (V) 

Under fordonslån rapporteras lån som tagits för anskaffning av personbilar i 
privat bruk, motorcyklar som ska registreras, mopeder o.d., husbilar samt 
släpvagnar, trailrar, husvagnar o.d. som kan kopplas till dem. 

8.6.4 Konsumtionskrediter exkl. fordonslån (P) 

Lån till hushåll för förvärv av konsumtionsvaror och tjänster för privata ändamål 
exkl. fordon. I denna kategori rapporteras bl.a. följande: 
 

• alla konto- och kortkrediter (även checkkonton med kredit) 

• lån för resor (exkl. studie- och tjänsteresor) 
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• övriga lån till hushåll för konsumtion (t.ex. förvärv av hushållsmaskiner 

o.d.). 

8.6.5 Annat ändamål (O) 

Lån som inte ingår i kategorierna ovan, t.ex. lån för affärsverksamhet (produk-
tionsändamål), skuldsanering, portföljinvesteringar och liknande ändamål.  
 
Hit räknas också lån till lantbrukare för köp av utsäde eller traktor. Lån till lant-
brukare för köp av personbil klassificeras som konsumtionskredit om bilen är 
avsedd för privat bruk och som övriga lån om bilen är avsedd för yrkesmässigt 
bruk. 

8.6.6 Ospecificerat (N) 

Lån till andra sektorer än hushåll (S.14) och icke-vinstsyftande organisationer 
(S.15) klassificeras inte efter ändamål. De rapporteras med ”N” (LD-posten, fält 
13). 

8.7 Koncerninterna poster 

Med LD-posten särredovisas lån i balansräkningen, där motparten är moderfö-
retag eller något annat koncernföretag (kodlista 16: Koncerninterna poster).  
 
Om motparten i utlåning 
 
1) är koncernens moderföretag, ska kod ”P” användas,  
2) är något annat koncernföretag än moderföretaget, ska kod ”O” användas,  
3) inte hör till samma koncern, ska kod ”M” användas. 

8.8 Säkerheter och garantier 

Utestående belopp av lån till företag, hushåll och icke-vinstsyftande organisa-
tioner klassificeras efter säkerhet. Uppgiften om säkerhet samlas också in för 
nya utbetalningar av lån till företag, hushåll och icke-vinstsyftande organisa-
tioner. Säkerheter rapporteras inte för upplupen utlåningsränta, som rapport-
eras separat. 
 
Som säkerhet/garanti godtas säkerheter och garantier som enligt finansinsti-
tutets egen tolkning godkänns som säkerhet eller garanti. 
 
Lånet klassificeras som säkerställt, om säkerheten eller summan av säkerheter 
och garantier täcker hela lånebeloppet; LTV (loan to value, dvs. lånets storlek 
i förhållande till värdet av ställd säkerhet) ska vara mindre eller lika med 1. LTV 
räknas på det totala värdet av säkerheten. Om säkerhetens totala värde (verk-
liga värde) inte finns tillgängligt i rapportörens system, ska det uppskattas med 
bästa möjliga metod. 
 
Uppgiften om säkerheten ska rapporteras i LD-postens fält 16 enligt följande 
klassificeringar:  
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• utan säkerhet (U) 

• säkerhetsunderskott (D) 

• mot säkerhet (V) 

• garanti (G) 

• recourse factoring (B) 

• non-recourse factoring (A). 

 
Lån utan säkerhet (U) är ett lån där LTV = 0.  
 
Kategorin säkerhetsunderskott (D) täcker sådana lån där LTV är större än 1, 
dvs. värdet av säkerheten är lägre än lånet. 
 
Som lån mot säkerhet (V) rapporteras lån där summan av säkerheterna och 
garantierna är större än lånet (LTV ≤ 1).  
  
I kategorin garanti (G) rapporteras lån där summan av säkerheterna och ga-
rantierna är större än lånet (LTV ≤ 1) och där den huvudsakliga säkerheten 
består av en garanti. 
 
I kategorin non-recourse factoring (A) rapporteras poster i instrumentet Factor-
ing (I.47311) där kreditinstitutet (factor) i sin helhet bär den kreditförlustrisk som 
är förenad med kundfordringar som köpts av kunden (factoring client). 
Överenskommen årlig ränta rapporteras inte för non-recourse factoring. 
 
I kategorin recourse factoring (B) rapporteras poster i instrumentet Factoring 
(I.47311) där kreditförlustrisken antingen delvis eller i sin helhet kvarstår hos 
factoringkunden (factoring client). Dessutom inkluderar posten de poster som 
hör till instrumentet Factoring som kräver övriga tilläggssäkerheter. 

8.9 Balansvärdet 

Lånbestånd i balansräkningen vid slutet av kvartalet. 

8.10 Balansvärdet exkl. oreglerade lån 

Lånbestånd i balansräkningen vid slutet av kvartalet, varifrån har minskat 
oreglerade lån.  Om oreglerade lån inte finns, rapporteras i fältet samma 
värde än i balansvärdet.  

8.11 Tillämpliga räntetermer 

Överenskommen årlig ränta är den räntesats som fastställts i avtalet mellan 
finansinstitutet och kunden och som har omräknats på årsbasis. Den ska 
spegla den ränta som finansinstitutet betalar för utlåning. Räntan rapporteras 
alltid ur rapportörens synvinkel, dvs. om den ränta som finansinstitutet erhållit 
skiljer sig från den ränta som kunden betalat, rapporteras den ränta som fi-
nansinstitutet erhållit. Exempelvis ska räntestöd som kunden får av tredje part 
inte beaktas, eftersom de inte påverkar den ränta som finansinstitutet erhåller. 
Om den ränta som kunden betalar inte betalas till finansinstitutet i sin helhet, 
utan en del av räntan betalas till en tredje part, ska finansinstitutets andel 



 Instruktion   30 (70) 
Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik      

  
 30.6.2022   
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG 
 Offentligt   
      
    
  

 

rapporteras i räntestatistiken. Dessutom ska räntorna alltid rapporteras brutto 
före skatt. 
 
Oreglerade lån och räntenedsatta lån som beviljats för omstrukturering av 
skulder ska inte räknas in i den viktade genomsnittsräntan på utestående 
belopp. Räntenedsatta lån omfattar referensräntebundna lån med 0 eller neg-
ativ marginal. Personallån med 0 eller negativ marginal ska däremot räknas 
med i statistiken över räntesatser. 
 
Oreglerade lån upptas i balansvärdet i fält 32, men har avräknats från balans-
värdet exkl. oreglerade lån i fält 34. Räntan på oreglerade lån räknas inte med 
i den överenskomna årliga räntan (fält 35). Om den rapporterade raden endast 
består av oreglerade lån, rapporteras 0 % som ränteuppgift. Uppgifter om rän-
teprocent i fält 35 rapporteras inte heller för räntenedsatta lån.  
 
I fråga om oreglerade lån tillämpas Europeiska bankmyndighetens (European 
Banking Authority, EBA) definition av oreglerade lån (non-performing loans). 
Ett lån betraktas som oreglerat när det har förfallit för mer än 90 dagar sedan 
eller det finns anledning att anta att gäldenären inte kommer att fullgöra sin 
betalning. 

8.11.1 Överenskommen årlig ränta 

Finansinstituten ska rapportera den överenskomna årliga räntan på utestående 
belopp och nya utbetalningar avseende sin utlåning. Överenskommen årlig 
ränta är den räntesats som har avtalats mellan finansinstitutet och kunden och 
som omräknas på årsbasis med beaktande av räntebetalningsfrekvensen. Den 
ska omfatta alla räntebetalningar på utlåning men inga andra eventuella avgif-
ter. Den överenskomna årliga räntan rapporteras i procent. 
 
Om alla betalningar och återbetalningar på lånet erläggs vid regelbundna inter-
vall under året, ska den överenskomna räntan annualiseras med följande for-
mel: 
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med  
x som den överenskomna årliga räntan, 
rag som den nominella ränta som avtalats mellan finansinstitutet och 

kunden, då alla betalningar och återbetalningar på lånet erläggs 
vid regelbundna intervall under året, och 

n som antalet (åter)betalningsperioder för utlåningen per år, dvs. n 
= 1 för årliga betalningar, n = 2 för halvårsbetalningar, n = 4 för 
kvartalsbetalningar och n = 12 för månadsbetalningar. 

 
Väsentligt vid beräkningen av den överenskomna årliga räntan är hur ofta rän-

tan betalas, dvs. utlåningsräntan betalas till banken. Den ursprungliga löptiden 

för utlåningen saknar betydelse i det här sammanhanget. 
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Exempel: 

 

Den överenskomna årliga räntan på avistainlåning med en nominell ränta om 

3,00 % som kapitaliseras en gång per år blir lika stor som den nominella räntan, 

dvs. 3,00 %:  
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Exempel: 

 

Om inlåningsräntan i det föregående exemplet kapitaliseras fyra gånger per år, 

blir den överenskomna årliga räntan något högre, dvs. 3,03 %: 
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Om amorteringarna och räntebetalningarna erläggs i olika takt, bestäms varia-

beln n i formeln ovan av räntebetalningsfrekvensen. Formeln kan därför tilläm-

pas bl.a. på följande lån, om låneräntan betalas regelbundet:  

 

• lån som betalas tillbaka i sin helhet vid löptidens utgång 

• lån med amorteringsfria perioder 

• stående lån som inte behöver amorteras. 

 

8.11.2 Effektiv ränta 

För nya avtal om konsumtionskrediter och bostadslån ("E”) insamlas uppgifter 
om den effektiva räntan såsom den definieras i konsumentskyddslagstiftnin-
gen.3. Den effektiva räntan behöver enligt lag fastställas endast för lån till 
privatpersoner. Därför rapporteras endast den effektiva räntan på utlåningen 
till hushåll och näringsidkare (enmansföretag). Utlåning till hushållens icke-
vinstsyftande organisationer (HIO) faller utanför denna rapportering. 
 
Den effektiva räntan ska täcka de sammanlagda kostnaderna för lånet, bl.a. 
uppläggningsavgift, konto- och transaktionsavgifter, administrationskostnader, 
faktureringsavgifter och dokumentationskostnader. 

8.11.3 Upplupen ränta 

Upplupen (och obetald) utlåningsränta rapporteras i LD-postens fält 37 fördelat 
på de respektive utlåningsposter (rader) som ska rapporteras. Om den sam-
manräknade upplupna ränta som rapporteras i LD-posten inte stämmer med 
balansräkningen, kan en korrigeringspost rapporteras i övriga tillgångar eller 

 
3 Se konsumentskyddslagen och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG. 
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övriga skulder med REST-posten med instrumentkod 711 (Avstämningspost 
för ränta [icke hänförda upplupna räntor].) 

8.11.4 Räntebindning 

Utlåning (LD-posten) rapporteras efter räntebindning (kodlista 23: Räntebind-
ning). Räntebindningen för utestående belopp och nya utbetalningar ska rap-
porteras sådan den är under statistikperioden. 
 
Räntebindningskategorierna är följande: 
 

• Euriborräntor (E) 

• egna referensräntor (R) 

• fasta räntor (F) 

• index eller derivat (I) 

• övriga räntor (O). 

 
I räntekategorin Euriborräntor rapporteras utlåning med enbart Euriborräntor 
som referensränta. 
 
I kategorin Egna referensräntor rapporteras utlåning med enbart rapportörens 
egna referensräntor som referensränta, t.ex. primräntor. 
 
I kategorin Fasta räntor rapporteras utlåning med en fast ränta. Här rapporteras 
även utlåning med nollränta (t.ex. betaltidskrediter).  
 
I kategorin Index eller derivat rapporteras utlåning som är knuten till marknad-
sutvecklingen för ett index eller derivat. I lånet kan också ingå en fast eller Eu-
riborbunden andel, som betalas ut oberoende av utvecklingen för indexet eller 
derivatet. 
 
I kategorin Övriga räntor rapporteras utlåning med t.ex. grundräntan eller Libor 
som referensränta (se även Ändringar i räntebindning). 
 
För omvända repor och repor är räntebindningskategorin i regel ”F”, Fasta 
räntor. Räntebindningen för ”Open end repo” kan också vara någon annan än 
en fast ränta. 

8.11.5 Ursprunglig räntebindningstid 

Statistik över nya utbetalda lån samlas in uppdelad efter ursprunglig räntebind-
ningstid. Med ursprunglig räntebindningstid avses en i avtalet förutbestämd tid-
speriod under vilken räntesatsen inte kan ändras. Ursprunglig räntebindning-
stid ska rapporteras i LD-postens fält 42 (kodlista 24).  
 
Någon ursprunglig räntebindningstid ska inte rapporteras för icke omsättbara 
skuldebrev, men ursprunglig löptid ska rapporteras. 
 
Den ursprungliga räntebindningstiden för Euriborbundna lån är i regel den-
samma som löptiden för referensräntan, eftersom räntan på ett sådant lån i 
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allmänhet är oförändrad till nästa räntejustering. Primräntebundna lån redovi-
sas i kategorin för den kortaste räntebindningstiden, eftersom den avtalade ref-
erensräntan i princip kan förändras när som helst. För omvända repor och repor 
används den ursprungliga löptiden som räntebindningstid. 

8.11.6 Redovisningstillfälle 

Räntorna på utestående belopp beräknas i form av observationer vid kvartalets 
slut som viktade medeltal av de räntor som tillämpats den sista dagen i kvarta-
let. Räntorna på nya utbetalningar redovisas som ett medeltal vägt med ränte-
beloppen för samtliga nya utbetalningar under kvartalet. 
 
Undantag utgör checkräkningskrediter, revolverande lån, betaltidskrediter och 
äkta kreditkortskrediter, för vilka rapporteras endast genomsnittsräntorna vid 
kvartalets slut. De utestående beloppen i dessa instrumentkategorier vid 
kvartalets slut anses motsvara volymen nya utbetalningar under kvartalet. 

8.11.7 Ändringar i räntebindning 

En automatisk justering av referensräntan (t.ex. Euribor, primränta) i avtal 
med rörlig ränta innebär inte ett nytt avtal, eftersom gamla avtalsvillkor inte 
omförhandlas. Sådana räntejusteringar avspeglas enbart i räntorna på 
utestående belopp av utlåning. 

8.11.8 Lån som betalas ut i delposter 

En automatisk justering av referensräntan (t.ex. Euribor, primränta) i avtal med 
rörlig ränta innebär inte ett nytt avtal, eftersom gamla avtalsvillkor inte om-
förhandlas. Sådana räntejusteringar avspeglas enbart i räntorna på utestående 
belopp av utlåning. 

8.11.9 Ränta på outbetalda lån 

Om ett lån betalas ut i delposter, t.ex. för finansiering av ett husbygge, kan det 
långivande finansinstitutet begära ränta på beviljade men ännu inte utbetalda 
lånebelopp. Detta ska inte ingå i räntestatistiken över nya utbetalningar eller 
utestående belopp. Sådan betalning räknas inte som låneränta utan som an-
nan avtalsavgift, som kan ingå i den effektiva räntan enligt lokal praxis men 
som inte ska tas med i beräkningen av överenskommen årlig ränta. 

8.11.10 Räntetak/räntegolv 

Eventuella räntetak eller räntegolv i anslutning till ett lån påverkar inte rapport-
eringen av nya utlåningsavtal. Räntebindning och ursprunglig räntebindningstid 
ska rapporteras så som de fastställts i låneavtalet. 
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Exempel: 

 

Nytt utlåningsavtal där räntan är bunden till en primränta:  

 

Fält 41, Räntebindning = ”R”. 

Fält 42, Ursprunglig räntebindningstid = ”1” (rörlig ränta och upp till 1 månad).  

 
För utestående belopp rapporteras alltid den ränta som finansinstitutet får av 
kunden. När räntetaket eller räntegolvet har nåtts, rapporteras räntan enligt 
räntetaket eller räntegolvet för utestående belopp. Om räntetaket eller rän-
tegolvet gäller ett lån med Euribor som referensränta, ska lånet rapporteras 
som Euriborbundet under hela avtalstiden så länge referensräntan inte än-
dras (se också avsnitt 8.9.4 Räntebindning). 

8.12 Företagsstorlek 

I LD-posten ska nya utbetalningar avseende lån till icke-finansiella företag klas-
sificeras i fält 39 även efter företagets storlek (kodlista 19). I fältet klassificeras 
varje enskilt lån, inte summan av lån till en kund. Klassificeringen görs efter 
Statistikcentralens klassifikation. Statistikcentralen erbjuder en avgiftsfri klassi-
ficeringstjänst för klassificering av motparter med hjälp av FO-nummer. Mate-
rialet har delats upp i tre csv-filer på grund av det stora antalet rader. För att 
öppna tabellen behövs ett användarnamn och lösenord som kan begäras från: 
rahoitus@stat.fi. Storleksklasserna är följande: 
 

• stort företag (4) 

• medelstort företag (3) 

• litet företag (2) 

• mikroföretag (1) 

• ospecificerat (0) 

8.13 Ursprunglig löptid 

I LD-postens fält 43 rapporteras den ursprungliga löptiden för utlåning (kodlista 
13: Ursprunglig löptid). Lånet ligger under hela sin livscykel kvar i samma löp-
tidsband. Tillgångsposter med evig löptid eller löptider över 50 år ska rapport-
eras i löptidsband 99. 
 
Nya utbetalningar till icke-finansiella företag och hushåll ska rapporteras med 
uppdelning på ursprunglig räntebindningstid och ursprunglig löptid. 
 
Som ursprunglig löptid för kontokrediter/checkkonton, äkta kreditkortskrediter, 
betaltidskrediter och revolverande lån rapporteras ”Ospecificerat”. 

8.14 Sektor 

Sektorkoden för motparten i utlåning enligt Statistikcentralens sektorindelning 
2023. 

http://www.stat.fi/tup/yrluok/index_sv.html
http://www.stat.fi/tup/yrluok/index_sv.html
mailto:rahoitus@stat.fi
https://www.stat.fi/meta/kas/pienet_ja_keski_sv.html
https://www.stat.fi/meta/kas/pienet_ja_keski_sv.html
https://www.stat.fi/meta/kas/mikroyritys_sv.html
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8.15 Näringsgren 

I MURA-datainsamlingen tillämpas näringsgrensindelningen (TOL 2008) på 
motparter i utlåning oberoende av hemland (kodlista 31: Näringsgrensin-
delning). Den högsta tillåtna aggregationsnivån är tvåsiffrig. Hierarkiskt lägre 
branschkoder får också användas. Utlåning som rapportören inte kan fördela 
efter näringsgren ska rapporteras ofördelad (kodlista 31: Näringsgrensin-
delning, näringsgrenen okänd [t.ex. 00]). 
 
Exempel:  
Driftställe för handel med personbilar kan rapporteras med kod 45, 451, 4511 
eller 45111. 

8.16 Landskod 

Landskoden för motparten i utlåning enligt ISO 3166 eller listan över interna-
tionella organisationer 

8.17 Oreglerade lån 

Oreglerade lån upptas i balansvärdet i fält 32, men har avräknats från balans-
värdet exkl. oreglerade lån i fält 34. Räntan på oreglerade lån räknas inte med 
i den överenskomna årliga räntan (fält 35). Om den rapporterade raden en-
dast består av oreglerade lån, rapporteras 0 % som ränteuppgift. Uppgifter 
om ränteprocent i fält 35 rapporteras inte heller för räntenedsatta lån.  
 
I fråga om oreglerade lån tillämpas Europeiska bankmyndighetens (European 
Banking Authority, EBA) definition (non-performing loans). Ett lån betraktas 
som oreglerat när det har förfallit för mer än 90 dagar sedan eller det finns 
anledning att anta att gäldenären inte kommer att fullgöra sin betalning. 

8.18 Av- och nedskrivningar 

I fråga om av- och nedskrivningar rapporteras de förändringar som skett under 
den sista månaden i kvartalet. Nedskrivningar rapporteras med förtecken i fältet 
Av- och nedskrivningar av individuellt värderade lån (fält 47). Ökningar rapport-
eras som negativa och minskningar/återbäringar som positiva. Ändringar rap-
porteras så länge som lånet är upptaget i balansräkningen. Balansvärdet rap-
porteras netto, med andra ord med beaktande av nedskrivningar i saldot  
 
Avtalsspecifika av- och nedskrivningar rapporteras i LD-posten med samma 
klassificeringar som själva lånet. Nedskrivningar av kollektivt värderade lån 
rapporteras enligt bästa tillgängliga data (exempelvis som vägt medelvärde) i 
LD-postens fält 47 per rad. 

8.19 Rapportering av värdepapperiseringar och andra överföringar av lån 

8.19.1 Bakgrund 

Finansinstituten ska med LD-posten rapportera lån som värdepapperiserats el-
ler på annat sätt överförts (sålts, köpts eller överlåtits) under statistikperioden. 
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Endast traditionell värdepapperisering ska rapporteras, inte syntetisk. För vär-
depapperiserade lån som ligger kvar i finansinstitutets balansräkning med stöd 
av exempelvis IAS 39 ska finansinstitutet också rapportera de utestående 
beloppen vid kvartalets slut. 
 
Om finansinstitutet är ansvarigt institut, dvs. förvaltar värdepapperiserade eller 
på annat sätt överförda lån för ett specialföretags eller ett annat företags räk-
ning, ska institutet för företagets räkning rapportera de utestående beloppen 
vid slutet av statistikperioden. För lån som finansinstitutet förvaltar för ett annat 
företags räkning rapporteras ingen räntestatistik. Värdepapperiserade lån i bal-
ansräkningen rapporteras däremot på samma sätt som övrig utlåning i bal-
ansräkningen, dvs. inklusive räntestatistik. 
 
Finansinstitutet ska rapportera utestående belopp vid kvartalets slut också för 
sådana lån som institutet överfört till ett utländskt bolag inom samma koncern, 
om uppgiften finns tillgänglig. Om finansinstitutet inte har direkt tillgång till 
uppgiften, ska Finlands Bank kontaktas för vidare instruktioner.  
 
Med värdepapperisering avses en transaktion som innehåller 
 
1) traditionell värdepapperisering, varmed avses en transaktion eller ett pro-
gram varigenom den kreditrisk som är förenad med en exponering eller en 
fastställd grupp exponeringar delas upp i trancher, och som har båda följande 
egenskaper: 
 
a) betalningarna inom ramen för transaktionen eller programmet är beroende 
av utvecklingen av exponeringen eller gruppen av exponeringar; 
 
b) prioriteringen av trancherna avgör hur förluster fördelas under den tid 
transaktionen eller programmet pågår. 
 
2) värdepapperisering, varmed avses en transaktion eller ett program, 
 
a) i samband med vilket innehavet av tillgångar eller en pool av tillgångar eller 
den ränta som fås på dem överförs till en enhet som är skild från up-
phovsmannen och som har skapats för eller främjar syftet med värdepapper-
iseringen, 
 
b) och/eller med vilken kreditrisken avseende en tillgång eller en pool av 
tillgångar, eller delar därav, överförs till den som investerar i värdepapper, an-
delar i värdepapperiseringsfonder, andra skuldebrev och/eller finansiella 
derivat som emitterats av en enhet som är skild från upphovsmannen och som 
har skapats för eller främjar syftet med värdepapperiseringen, och – såvida det 
är fråga om överföring av kreditrisk – detta genomförs  
 
- genom att överföra de tillgångar som ska värdepapperiseras till en enhet som 
i ekonomisk bemärkelse är skild från upphovsmannen och som har skapats för 
eller främjar syftet med värdepapperiseringen. Detta görs genom att överföra 
äganderätten till de värdepapperiserade tillgångarna från upphovsmannen eller 
genom sekundärt deltagande (sub-participation), eller 
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- genom att använda kreditderivat, garantier eller liknande mekanismer; 
 
och 
 
om sådana värdepapper, andelar i värdepapperiseringsfonder, skuldebrev 
och/eller finansiella derivat emitteras, utgör de inte någon betalningsförpliktelse 
för upphovsmannen. 
 
Med ”Avyttring av lån, LS” avses den ekonomiska överföringen av ett lån eller 
en låneportfölj från det rapporterande finansinstitutet till en annan ekonomisk 
aktör (möjligt även inom en bankgruppering) antingen genom överlåtelse av 
äganderätten eller genom sekundärt deltagande (sub-participation).  
  
Med ”Förvärv av lån, LA” avses den ekonomiska överföringen av ett lån eller 
en låneportfölj från en annan ekonomisk aktör till det rapporterande finansinsti-
tutet (möjligt även inom en bankgruppering) antingen genom överlåtelse av 
äganderätten eller genom sekundärt deltagande (sub-participation). 
 
Med specialföretag avses ett företag som utför en eller flera värdepapperiserin-
gar och som är skyddat mot upphovsmannens konkursrisk och andra för-
summelser samt som emitterar eller avser att emittera värdepapper, andelar i 
värdepapperiseringsfonder, andra skuldebrev och/eller finansiella derivat 
och/eller som rättsligt eller ekonomiskt äger eller kan äga underliggande 
tillgångar till värdepapper, andelar i värdepapperiseringsfonder, andra skulde-
brev och/eller finansiella derivat som bjuds ut till allmänheten eller säljs på ba-
sis av privatplaceringar. 
 
Med ansvarigt institut avses i denna datainsamling det finansinstitut som för-
valtar de värdepapperiserade eller på annat sätt överförda (avyttrade) lånen 
dagligen och ansvarar för att ränta och amorteringar kommer in från låntagarna 
och sedan vidarebefordrar beloppen till dem som investerat i de värdepapper-
iserade produkterna eller till den som köpt lånet. Den förvaltade lånestocken 
kan stå kvar i balansräkningen eller tas bort från balansräkningen. I bägge fal-
len ska lånestocken rapporteras. 

8.19.2 Rapportering av värdepapperiserade lån 

För värdepapperiseringar under statistikperioden rapporteras instrumentkate-
gori, ändamål, valuta, ursprunglig löptid och låntagarens sektortillhörighet och 
hemland. För lån som värdepapperiserats under statistikperioden är transaktio-
nen alltid ett flöde ”F” (fält 5, ”Transaktion”). Dessutom rapporteras i fält 10 
”Transaktionsperiod” året och månaden för värdepapperiseringen. I fält 47 ”Av- 
och nedskrivningar av lån” rapporteras avskrivningarna (redovisade kreditför-
luster) vid transaktionstillfället.  
 
Värdepapperiserade lån under perioden (fält 9 ”Värdepapperisering och över-
föringar av lån”) ska rapporteras med koderna: 
 

• ”SR” = Värdepapperiserat lån (ansvarigt institut) 

• ”SL” = Värdepapperiserat lån (ej förvaltat) 
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För värdepapperiseringar av lån särredovisas det lånebelopp som tagits bort 
från balansräkningen under perioden och det lånebelopp som får stå kvar i ba-
lansräkningen när finansinstitutet tillämpar IAS 39. Om posten tas bort från ba-
lansräkningen, får fält 4 ”Uppdelning på balansposter” värdet ”O” och om pos-
ten får stå kvar i balansräkningen får fält 4 ”Uppdelning på balansposter” värdet 
”A”. 
 
Om finansinstitutet fortsätter att förvalta de värdepapperiserade lånen eller de 
värdepapperiserade lånen står kvar i finansinstitutets balansräkning på basis 
av IAS 39-bestämmelserna, fortsätter finansinstitutet att rapportera dessa vär-
depapperiserade lånestockar. Fält 5 ”Transaktion” får värdet ”S” och fält 9 ”Vär-
depapperisering och överföringar av lån” får värdet ”SS” (Utestående belopp 
av värdepapperiserat lån, ansvarigt institut). 
 
För värdepapperiseringar av lån rapporteras också sektortillhörighet och hem-
land för det specialföretag eller företag som är motpart i värdepapperiseringen 
eller överföringen. 
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TABELL 1: Rapporteringskombinationer vid värdepapperisering 
 

TRANSAKTIONER I 

ANSLUTNING TILL 

VÄRDEPAPPERISERI

NG (F) 

RAPPORTERING AV 

LÅNESTOCKAR 

EFTER 

VÄRDEPAPPERISERI

NG (S) 

SR SL 

Förvaltar låneportföl-

jen (ansvarigt institut) 

Förvaltar inte låne-

portföljen (icke an-

svarigt institut) 

Blir kvar i balanspos-

ten: 

Blir kvar i balanspos-

ten: 

 Ja Nej Ja Nej 

Nettoflöden av värde-

papperiserade lån: 

transaktioner med bety-

delse för rapporterade 

lånestockar beräknade 

som avyttringar minus 

förvärv 

- X - X 

Nettoflöden av värde-

papperiserade lån: 

transaktioner utan bety-

delse för rapporterade 

lånestockar beräknade 

som avyttringar minus 

förvärv 

X - X - 

Rapporteras med en 

kombination av LD-

postens fält 04, 05 och 

09: 

A + F + 

SR 

O + F + 

SR 

A + F + 

SL 

O + F + 

SL 

Värdepapperiserade 

lån för vilka finansinsti-

tutet är ansvarigt insti-

tut 

- X - - 

Utestående belopp för 

värdepapperiserade lån 

som fortfarande finns 

med i balansräkningen 

X - X - 

Rapporteras med en 

kombination av LD-

A + S + 

SS 

O + S + 

SS 

A + S 

+SS 
- 
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TRANSAKTIONER I 

ANSLUTNING TILL 

VÄRDEPAPPERISERI

NG (F) 

RAPPORTERING AV 

LÅNESTOCKAR 

EFTER 

VÄRDEPAPPERISERI

NG (S) 

SR SL 

Förvaltar låneportföl-

jen (ansvarigt institut) 

Förvaltar inte låne-

portföljen (icke an-

svarigt institut) 

Blir kvar i balanspos-

ten: 

Blir kvar i balanspos-

ten: 

postens fält 04, 05 och 

09 

Alternativ 1 2 3 4 
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Exempel: 
 
1) Finansinstitutet värdepapperiserar finländska bostadslån med säkerhet i 
bostad för 20 000 000 euro via ett irländskt specialföretag. Lånen har en ur-
sprunglig löptid på 19 år. Posten tas bort från finansinstitutets balansräkning 
och institutet förvaltar inte posten som ansvarigt institut. I samband med värde-
papperiseringen redovisar institutet en avskrivning (kreditförlust) på 25 000 
euro.  
 
2) Finansinstitutet värdepapperiserar i juli kontokrediter för 5 000 000 euro som 
beviljats finländska företag i dollar utan säkerhet. Kontokrediterna har en ur-
sprunglig löptid upp till 1 år. Motpart i värdepapperiseringen är ett holländskt 
specialföretag. Någon avskrivning (kreditförlust) redovisas inte.  
 
3) Finansinstitutet värdepapperiserar lån med säkerhet för 12 000 000 euro 
med en ursprunglig löptid på 14 år som beviljats näringsidkare av finländska 
småbryggerier via ett irländskt specialföretag så att posten blir kvar i bal-
ansräkningen och finansinstitutet fungerar som ansvarigt institut. Lånen är 
bundna till 12 månaders Euribor och den överenskomna årliga räntan är 5,47 
%. De räntor som överförs till specialföretaget utgör 1 234 euro och lånen för-
faller inom 5 år.  
 



 Instruktion   42 (70) 
Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik      

  
 30.6.2022   
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG 
 Offentligt   
      
    
  

 

 

1) Tagits bort från 

balansräkningen 

(värdepapperiserad), 

specialbolag anlitas, men lånet 

förvaltas inte, full 

rapporteringsskyldighet

1. Posttyp LD

2. Rapportörens ID-typ A

3. Rapportörens ID-kod FINNNNNNNN

4. Uppdelning på balansposter O

5. Transaktion F

6. Reservfält -

7. Instrument 4791

8. Reservfält -

9. Värdepapperisering och överföringar av lån SL

10. Transaktionsperiod -

11. Reservfält -

12. Reservfält -

13. Ändamål M

14. Koncerninterna poster -

15. Reservfält -

16. Säkerhet -

17. Intern ID-kod -

18. Reservfält -

19. Sektor 141

20. Reservfält -

21. Reservfält -

22. Reservfält -

23. Näringsgren -

24. Landskod FI

25. Sektor (vid värdepapperisering och 

överföringar av lån)
125

26. Reservfält -

27. Motpartens hemland (vid 

värdepapperisering och överföringar av lån)
IE

28. Reservfält -

29. Reservfält -

30. Reservfält -

31. Omräkningsvaluta (ISO 4127) EUR

32. Balansvärde 20 000 000,00

33. Balansvaluta EUR

34. Balansvärde exkl. oreglerade lån -

35. Överenskommen årlig ränta (%) -

36. Effektiv ränta (%) -

37. Upplupen ränta -

38. Reservfält -

39. Företagsstorlek -

40. Reservfält -

41. Räntebindning -

42. Ursprunglig räntebindningstid -

43. Ursprunglig löptid 20

44. Reservfält -

45. Reservfält -

46. Reservfält -

47. Av- och nedskrivningar av individuellt 

värderade lån
-25 000,00



 Instruktion   43 (70) 
Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik      

  
 30.6.2022   
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG 
 Offentligt   
      
    
  

 

8.19.3 Rapportering av avyttrade lån 

För lån som avyttrats under statistikperioden rapporteras instrumentkategori, 
ändamål, valuta, ursprunglig löptid samt låntagarens sektortillhörighet och 
hemland. Transaktionen för lån som avyttrats under statistikperioden är alltid 
ett flöde ”F” (fält 5, ”Transaktion”). Finansinstitut som rapporterar kvartalsvis 
ska dessutom i fält 10 ”Transaktionsperiod” rapportera året och månaden när 
lånet har avyttrats. I fält 47 ”Av- och nedskrivningar av lån” rapporteras 
avskrivningarna (redovisade kreditförluster) vid transaktionstillfället.  
 
Om det avyttrade lånet tas bort från balansräkningen, får fält 4 ”Uppdelning på 
balansposter” värdet ”O” och om posten får stå kvar i balansräkningen får fält 
4 ”Uppdelning på balansposter” värdet ”A”. Lån som avyttrats under perioden 
(fält 9 ”Värdepapperisering och överföringar av lån”) ska rapporteras med ko-
den ”LS” (Sålt lån”).  
 
Liksom vid värdepapperisering fortsätter även rapporteringen av avyttrade 
lånebelopp, om finansinstitutet fungerar som ansvarigt institut för en tredje part 
eller lånen får stå kvar i finansinstitutets balansräkning med stöd av IAS 39-
bestämmelserna. Då får fält 9 ”Värdepapperisering och överföringar av lån” 
värdet ”LH” = Utestående belopp av sålt lån, ansvarigt institut.  
 
Uppgifter om avyttrade lånestockar rapporteras inte om lånen har sålts till ett 
inhemskt MFI/finansinstitut (alternativ 1, 2 och 3). 
 
Vid avyttring av lån rapporteras även sektortillhörighet och hemland för 
försäljningens motpart. 
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TABELL 2: Rapporteringskombinationer för avyttrade lån 
 

TRANSAKTIONER I 
ANSLUTNING TILL 
AVYTTRING AV LÅN 
(F)  
RAPPORTERING AV 
UTESTÅENDE 
BELOPP EFTER 
AVYTTRING AV LÅN 
(S) 

LS 

Förvaltar låneportföljen 
(ansvarigt institut) 

Förvaltar inte 
låneportföljen (icke 
ansvarigt institut) 

Blir kvar i balansräknin-
gen: 

Blir kvar i balansräk-
ningen: 

Ja Nej Ja Nej 

Nettoflöden av lån 
som överförts på an-
nat sätt än genom 
värdepapperisering: 
transaktioner med be-
tydelse för rappor-
terade lånestockar 
beräknade som avytt-
ringar minus förvärv 

- X - X 

Nettoflöden som över-
förts på annat sätt än 
genom värdepappe-
risering: transaktioner 
utan betydelse för 
rapporterade lånes-
tockar beräknade som 
avyttringar minus för-
värv 

X - X - 

Rapporteras med en 
kombination av LD-
postens fält 04, 05 
och 09: 

A + F + LS 
O + F + 

LS 
A + F + LS 

O + F + 
LS 

Avyttrade lån som 
tagits bort från bal-
ansräkningen och för 
vilka finansinstitutet är 
ansvarigt institut 

- X - - 

Utestående belopp för 
avyttrade lån som står 
kvar i bal-
ansräkningen 

X - X - 

Rapporteras med en 
kombination av LD-
postens fält 04, 05 
och 09: 

A + S + 
LH 

O + S + 
LH 

A + S + 
LH 

- 

Alternativ 1 2 3 4 
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8.19.4 Rapportering av förvärv lån 

För lån som förvärvats under statistikperioden rapporteras instrumentkategori, 
ändamål, valuta, ursprunglig löptid samt låntagarens sektortillhörighet och 
hemland. Transaktionen för lån som förvärvats under statistikperioden är alltid 
ett flöde ”F” (fält 5, ”Transaktion”). Finansinstitut som rapporterar kvartalsvis 
ska dessutom i fält 10 ”Transaktionsperiod” rapportera året och månaden när 
lånet har förvärvats. I fält 47 ”Av- och nedskrivningar av lån” rapporteras 
avskrivningarna (redovisade kreditförluster) vid transaktionstillfället.  
 
Lån som förvärvats under perioden (fält 9 ”Värdepapperisering och överföringar 
av lån”) ska rapporteras med koden ”LA” (Köpt lån”). 
 
Sådana förvärv av lån som inte överförs till finansinstitutets balansräkning 
behöver inte rapporteras, även om finansinstitutet skulle vara ansvarigt institut 
(tabell 3, alternativ 2). Förvärvade lån som upptas i balansräkningen rapport-
eras som normala lån utan någon öronmärkning för förvärvet. 
 
Vid förvärv av lån rapporteras även sektortillhörigheten och hemlandet för det 
företag av vilket lånen förvärvats.  
 
De avyttrade och förvärvade lånealternativen kan behandlas sida vid sida (ta-
bell 2 och 3). I alternativ 4 för avyttrade lån (= LS4) säljer finansinstitutet lånen 
så att det upphör att vara ansvarigt institut och lånen tas bort från bal-
ansräkningen. I alternativ 1 för förvärvade lån (= LA1) börjar finansinstitutet 
som ansvarigt institut för de lån som det förvärvat och tar in dem i bal-
ansräkningen. De övriga kombinationerna är LS3 och LA2, LS2 och LA3 samt 
LS1 och LA4. 
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TABELL 3: Rapporteringskombinationer för förvärv lån 
 

TRANSAKTIONER I 
ANSLUTNING TILL 
FÖRVÄRV AV LÅN (F) 
RAPPORTERING AV 
UTESTÅENDE BELOPP 
EFTER FÖRVÄRV AV 
LÅN (S) 

LA 

Förvaltar låneportföljen 
(ansvarigt institut) 

Förvaltar inte låneport-
följen (icke ansvarigt in-

stitut) 

Upptas i balansräknin-
gen: 

Upptas i balansräknin-
gen: 

Ja Nej Ja Nej 

Nettoflöden av lån som 
överförts på annat sätt 
än genom värdepappe-
risering: transaktioner 
med betydelse för rap-
porterade lånestockar 
beräknade som avyttrin-
gar minus förvärv 

X - X - 

Nettoflöden som över-
förts på annat sätt än ge-
nom värdepapperisering: 
transaktioner utan bety-
delse för rapporterade lå-
nestockar beräknade 
som avyttringar minus 
förvärv 

- X - X 

Rapporteras med en 
kombination av LD-
postens fält 04, 05 och 
09: 

A + F + LA 
O + F + 

LA 
A + F + LA 

O + F + 
LA 

Förvärvade lån som 
tagits bort från bal-
ansräkningen och för 
vilka finansinstitutet är 
ansvarigt institut 

- - - - 

Utestående belopp för 
förvärvade lån som står 
kvar i balansräkningen 

- - - - 

Rapporteras med en 
kombination av LD-
postens fält 04, 05 och 
09: 

A + S + 
null 

- 
A + S + 

null 
- 

Alternativ 1 2 3 4 
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Exempel: 
 
Finansinstitutet har förvärvat bostadslån som beviljats finländska privathushåll 
för sammanlagt 10 000 000 euro från en finländsk inlåningsbank. Lånen har en 
ursprunglig löptid på 5 år. Finansinstitutet rapporterar kvartalsvis. 
 
2) Ett finansinstitut som rapporterar kvartalsvis säljer konsumtionskrediter som 
beviljats svenska privathushåll till en svensk inlåningsbank för sammanlagt 10 
000 000 euro. Vid avyttringen skrivs lånen ned med 1 500 euro och lånen tas 
bort från balansräkningen. Lånen har en ursprunglig löptid på 2 år. 
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1) Förvärv av lån, tas upp 

i balansräkningen

2) Avyttring av lån, tas bort 

från balansräkningen

1. Posttyp LD LD

2. Rapportörens ID-typ A A

3. Rapportörens ID-kod FINNNNNNNN FINNNNNNNN

4. Uppdelning på balansposter A O

5. Transaktion F F

6. Reservfält - -

7. Instrument 4791 4791

8. Reservfält - -

9. Värdepapperisering och överföringar av 

lån
LA LS

10. Transaktionsperiod 2012M11 2013M08

11. Reservfält - -

12. Reservfält - -

13. Ändamål M P

14. Koncerninterna poster - -

15. Reservfält - -

16. Säkerhet - -

17. Intern ID-kod - -

18. Reservfält - -

19. Sektor 143 143

20. Reservfält - -

21. Reservfält - -

22. Reservfält - -

23. Näringsgren - -

24. Landskod FI SE

25. Sektor (vid värdepapperisering och 

överföringar av lån)
1221 1221

26. Reservfält - -

27. Motpartens hemland (vid 

värdepapperisering och överföringar av lån)
FI SE

28. Reservfält - -

29. Reservfält - -

30. Reservfält - -

31. Omräkningsvaluta (ISO 4127) EUR SEK

32. Balansvärde 10 000 000,00 10 000 000,00

33. Balansvaluta EUR EUR

34. Balansvärde exkl. oreglerade lån - -

35. Överenskommen årlig ränta (%) - -

36. Effektiv ränta (%) - -

37. Upplupen ränta - -

38. Reservfält - -

39. Företagsstorlek - -

40. Reservfält - -

41. Räntebindning - -

42. Ursprunglig räntebindningstid - -

43. Ursprunglig löptid 6 3

44. Reservfält - -

45. Reservfält - -

46. Reservfält - -

47. Av- och nedskrivningar av individuellt 

värderade lån
0,00 -1 500,00
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8.19.5 Lån som förvaltas för ett specialföretags eller ett annat företags räkning och överförda lån 

Om ett finansinstitut förvaltar värdepapperiserade lån eller lån som på annat 
sätt överförts från balansräkningen för ett specialföretags eller för ett annat än 
ett inhemskt finansinstituts räkning, ska finansinstitutet rapportera lånen efter 
specialföretagets/enhetens hemland i LD-posten som en post utanför balans-
räkningen. Någon räntestatistik behöver inte rapporteras för förvaltade lån som 
tagits bort från finansinstitutets balansräkning. Fält 4 ”Uppdelning på balans-
poster” får värdet ”O” och fält 9 ”Värdepapperisering och överföringar av lån” 
får värdet ”SS”, om lånen är värdepapperiserade, och värdet "LH”, om lånen 
har överförts på något annat sätt (sålts). Som förvaltade lån rapporteras endast 
de lån som har överförts från finansinstitutets balansräkning utanför den in-
hemska finansiella sektorn, antingen genom värdepapperisering eller på något 
annat sätt (genom avyttring). Om företagets balansräkning innehåller andra lån 
före överföringen, ska dessa inte rapporteras i MURA-rapporten. 
 
Exempel: 
 
1) Finansinstitutet har värdepapperiserat finländska hushållslån med säkerhet 
i bostad för 20 000 000 euro via ett irländskt specialföretag. Posten har tagits 
bort från finansinstitutets balansräkning och institutet förvaltar lånen som 
ansvarigt institut. Vid statistikperiodens slut återstår 10 000 000 euro av det 
värdepapperiserade lånebeloppet. Lånen har en ursprunglig löptid på 9 år.  
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1) Värdepapperiserade 

lån som förvaltas för ett 

specialföretags räkning

2) Överförda lån

3) Sålda lån som 

förvaltats för köparens 

(annan än finansierings-

förmedlarens) räkning

1. Posttyp LD LD LD

2. Rapportörens ID-typ A A A

3. Rapportörens ID-kod FINNNNNNNN FINNNNNNNN FINNNNNNNN

4. Uppdelning på balansposter O O O

5. Transaktion S S S

6. Reservfält - - -

7. Instrument 4791 4791 4791

8. Reservfält - - -

9. Värdepapperisering och överföringar av 

lån
SS LI LH

10. Transaktionsperiod - - -

11. Reservfält - - -

12. Reservfält - - -

13. Ändamål M N M

14. Koncerninterna poster - - -

15. Reservfält - - -

16. Säkerhet - M -

17. Intern ID-kod - - -

18. Reservfält - - -

19. Sektor 141 11103 143

20. Reservfält - - -

21. Reservfält - - -

22. Reservfält - - -

23. Näringsgren - 61 -

24. Landskod FI FI FI

25. Sektor (vid värdepapperisering och 

överföringar av lån
125 1222 125

26. Reservfält - - -

27. Motpartens hemland (vid 

värdepapperisering och överföringar av lån)
IE NO FI

28. Reservfält - - -

29. Reservfält - - -

30. Reservfält - - -

31. Omräkningsvaluta ISO 4217 EUR EUR EUR

32. Balansvärde 1 000 000,00 14 000 000,00 80 000,00

33. Balansvaluta EUR EUR EUR

34. Balansvärde exkl. oreglerade lån - 14 000 000,00

35. Överenskommen årlig ränta (%) - 3,58

36. Effektiv årsränta (%) - - -

37. Upplupen ränta - - -

38. Reservfält - - -

39. Företagsstorlek - - -

40. Reservfält - - -

41. Räntebindning - R -

42. Ursprunglig räntebindningstid - - -

43. Ursprunglig löptid 10 9 13

44. Reservfält - - -

45. Reservfält - - -

46. Reservfält - - -

47. Hänförda kreditförluster och 

nedskrivningar
- - 1 000,00
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9 SBS-POSTEN (RAPPORTERING AV VÄRDEPAPPER I MURA-DATAINSAMLINGEN) 

Värdepapper med eller utan ISIN-kod rapporteras med SBS-posten värde-
papper för värdepapper. Nedan beskrivs statistikkraven vid datainsamling vär-
depapper för värdepapper. 

9.1 Allmänt 

Vid rapportering värdepapper för värdepapper ska uppgifter lämnas för varje 
enskilt värdepapper och varje värdepapper ska redovisas på en egen rad eller 
rader (se avsnitt 9.21). Utifrån den ISIN-kod (se avsnitt 4.5) som rapportören 
angett kan Finlands Bank stämma av uppgifterna mot de uppgifter som finns 
om värdepapperet i Europeiska centralbankssystemets centrala värdepappers-
register (CSDB). För värdepapper med ISIN-kod ska därför bara ISIN-koden 
och vissa väsentliga uppgifter rapporteras. De uppgifter som ska rapporteras 
om penningmarknadsinstrument för annans räkning är något mer omfattande, 
även om de skulle ha en ISIN-kod. De är ofta i pappersform, vilket innebär att 
uppgifter om dem inte nödvändigtvis finns i CSDB. 
 
Uppgifter om värdepapper utan ISIN-kod samlas också in värdepapper för 
värdepapper. Som ID-kod för värdepapperen rapporteras då den entydiga kod 
som rapportören använder i sitt interna datasystem (intern ID-kod, SBS-post, 
fält 8) och emittentens ID-kod och namn. För värdepapper utan ISIN-kod ska 
utförligare uppgifter lämnas än för värdepapper med ISIN-kod, eftersom 
uppgifterna inte finns i CSDB. 
 
Emittentens namn (SBS-post, fält 38) rapporteras alltid för både värdepapper 
med ISIN-kod och värdepapper utan ISIN-kod klassificerade som tillgångar. 
Utifrån namnet kan Finlands Bank ta fram basuppgifter om emittenten, om 
uppgifterna inte finns i CSDB eller företagsregistret. 
 
Som landskod (utgivningsland, SBS-post, fält 35) för skuldebrev emitterade av 
finansinstitutet själv rapporteras det land där värdepapperet har getts ut. Vid 
rapportering av värdepapper klassificerade som tillgångar uppges emittentens 
hemland (emittentens hemland, SBS-post, fält 40). Övriga finansinstituts aktie-
, andels- eller grundkapital rapporteras som skuld med SBS-posten antingen 
med eller utan ISIN-kod. 

9.2 Uppdelning på balansposter 

I fältet anges om balansposten är en tillgång (A), en skuld (L) eller en post 
utanför balansräkningen (O). 

9.3 Transaktion 

Av fältet framgår om det är fråga om utestående belopp (S), köp av skuldebrev 
emitterade av innehavaren själv (LB) eller blankning (SH). 
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9.4 SBS-instrument 

I instrumentklassificeringen för denna rapportering klassificeras följande instru-
ment som värdepapper: räntebärande värdepapper (syn. skuldebrev eller 
skuldförbindelser, m.a.o. andra värdepapper än aktier och finansiella derivat, 
33), noterade aktier (511), onoterade aktier (512), övriga ägarandelar (513) och 
fondandelar (52). Med räntebärande värdepapper avses penningmarknadsin-
strument och obligationer.  
 
Aktier och andra ägarandelar ska rapporteras värdepapper för värdepapper i 
SBS-posten som tillgångar och skulder. Aktier i bostads- och fastighetsbolag 
ska i likhet med andra värdepapper rapporteras på egna rader i SBS-posten. 
 
För eget aktiekapital (andelskapital) rapporteras med SBS-posten aktiens 
bokföringsmässiga motvärde/nominella värde. Värdet ska ändå rapporteras i 
fältet för marknadsvärde (dirty). 
 
Aktier i dotterbolag rapporteras med SBS-posten värdepapper för värdepapper.  
 
Värdepapper som lånats ut mot säkerhet eller sålts med återköpsavtal ska stå 
kvar i den ursprungliga ägarens balansräkning (och överförs således inte till 
den tillfälliga förvärvarens balansräkning), om det finns ett bindande åtagande 
att låta lånet gå tillbaka och inte endast en option att låta det återgå. Om den 
tillfälliga förvärvaren säljer de mottagna värdepapperen vid en repotransaktion, 
ska försäljningen redovisas som en direkt värdepapperstransaktion/guld och 
tas upp i den tillfälliga förvärvarens balansräkning som en negativ post i värde-
pappersportföljen/guldinnehavet. 

9.4.1 Räntebärande värdepapper (33) 

Penningmarknadsinstrument och obligationer rapporteras värdepapper för 
värdepapper med SBS-posten. Som räntebärande värdepapper ska följande 
rapporteras: 
 

• Värdepapper som ger innehavaren en ovillkorlig rätt till en fast eller 

avtalsmässig inkomst i form av ränta och/eller ett givet fast belopp vid 

en specifik tidpunkt (eller tidpunkter) eller räknat från en tidpunkt som 

bestäms vid emissionstillfället. 

• Överförbara lån som omstrukturerats till ett stort antal identiska skulde-

brev och har en andrahandsmarknad. 

• Efterställda fordringar i form av skuldebrev. 

9.4.2 Noterade aktier (511) 

Aktier vars pris noteras på en erkänd fondbörs eller annan form av andrahands-
marknad. Aktier representerar ägarintresse i bolagens kapital i form av värde-
papper som i princip är överlåtbara. 
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9.4.3 Onoterade aktier (512) 

Aktier som inte är noterade på en erkänd fondbörs eller annan form av andra-
handsmarknad. Aktier representerar ägarintresse i bolagens kapital i form av 
värdepapper som i princip är överlåtbara. 

9.4.4 Övriga ägarandelar (513) 

Följande poster:  

• Alla former av ägarandelar i bolag som inte är aktier: 

- komplementärernas andelar i kommanditbolag 

- ägarandelar i bolag vars ägare är delägare och inte aktieägare 

- kapital investerat i öppna bolag (handelsbolag) eller kommandit-

bolag, som är självständiga juridiska personer 

- kapital investerat i ekonomiska föreningar, som är självständiga 

juridiska personer. 

• Kapitalinvesteringar i finansiella och icke-finansiella kvasibolag 

9.4.5 Fondandelar (52) 

Andelar i penningmarknads-, investerings- och kapitalfonder. 

9.5 Intern ID-kod 

Permanent ID-kod för det rapporterade värdepapperet. Intern ID-kod ska rap-
porteras både för värdepapper med ISIN-kod och för värdepapper utan ISIN-
kod. För identifiering av värdepapperet rapporteras alltid samma interna ID-kod 
från statistikperiod till statistikperiod. Som intern ID-kod kan rapportören anvä-
nda värdepapperets ISIN-kod. Om ISIN-koden förändras – exempelvis i sam-
band med en split – kvarstår den ursprungliga interna ID-koden. 

9.6 ISIN-kod 

ISIN-kod för värdepapper som är föremål för offentlig handel. ISIN-koden ska 
rapporteras, om värdepapperet har en sådan. De officiellt tilldelade ISIN-
koderna följer den internationella standarden ISO 6166. 

9.7 Antal 

I detta fält ska uppgift lämnas om antalet aktier eller andelar vid rapportperio-
dens slut, vid behov med sex decimalers noggrannhet.  
 
Som antal för investeringar i kapitalfonder rapporteras den inbetalda 
kapitalinsatsen, dvs. anskaffningsvärdet för investeringen. Investeringsåtagan-
den (ej inbetalda insatser) ska inte rapporteras. Ytterligare investeringar i 
kapitalfonder under statistikperioden rapporteras som ökning av 
kapitalinsatsen, dvs. antalet. Återbetalningarna av det investerade kapitalet bör 
minska det investerade kapitalet som rapporteras i Antal-fältet. Investeringen 
borde omvärderas i samband med återbetalningen. Om det inte är möjligt kal-
endermässigt, kan marknadsvärdet minskas med återbetalningsbeloppet. 
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9.8 Sammanlagt nominellt värde 

Det sammanlagda nominella värdet av värdepapperet eller instrumentet. 
Värdet ska anges i ursprunglig valuta med två decimalers noggrannhet. 

9.9 Nominell valuta 

Nominell valuta för värdepapperet eller instrumentet (emissionsvaluta). Valuta 
för värdepapperets eller instrumentets nominella värde före omräkning till 
marknadsvärde. 

9.10 Sammanlagt marknadsvärde (dirty) 

Värdepappersinnehavets marknadsvärde i euro. För skuldebrev uppges i fältet 
instrumentets sammanlagda värde i euro med användning av dirty price, dvs. 
inklusive upplupen och obetald ränta. 

9.11 Marknadsvaluta (dirty) 

För alla instrument ”EUR”. 

9.12 Sammanlagt marknadsvärde (clean) 

Värdepappersinnehavets marknadsvärde i euro. För skuldebrev uppges i fältet 
instrumentets sammanlagda värde i euro med användning av clean price, dvs. 
exklusive upplupen och obetald ränta. 

9.13 Marknadsvaluta (clean) 

För alla instrument ”EUR”. 

9.14 Koncerninterna poster 

För räntebärande värdepapper samt aktier och andra ägarandelar ska 
utestående belopp för de poster där motparten är ett finans- eller försäkrings-
företag (S.12)4 inom samma koncern, en utländsk filial eller moderföretag sär-
redovisas på egna rader (kodlista 16: Koncerninterna poster).  
 

  

 
4 Omfattar övriga monetära finansinstitut (S.122) (exkl. centralbanker), övriga finansiella företag (t.ex. 
investeringsfonder [(S.124]), finansiella serviceföretag (S.126) och försäkringsföretag (S.128).  
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När motparten i skuldebrev, aktier eller andra ägarandelar 
 

1) är koncernens moderföretag, ska kod ”P” användas,  

2) är något annat koncernföretag än moderföretaget, ska kod ”O” anvä-

ndas,  

3) inte hör till samma koncern, ska kod ”M” användas. 

9.15 Direktinvestering 

I fältet för direktinvestering (SBS-post, fält 22) ska rapporteras om innehavet är 
en (utländsk) direktinvestering. 
 

- Vid rapportering av värdepappersfordringar ska det uppges om inneha-

vet är en (utländsk) direktinvestering. 

- Direktinvesteringar ska rapporteras om aktien eller andelen motsvarar 

en ägarandel på minst 10 %. 

- Direktinvesteringar rapporteras endast på tillgångssidan.  

- Uppgifter om direktinvesteringar används vid sammanställningen av 

Statistikcentralens statistik över betalningsbalansen. 

9.16 Utdelningar 

Utdelningar till och från utlandet rapporteras i euro för aktier och andelar med 
eller utan ISIN-kod (SBS-post, fält 23). Också rapportvalutan för utdelningen 
ska rapporteras. Den är alltid euro (SBS-post, fält 24). 
 
Kapitalfondernas intäktsfördelningen rapporteras i fält Utdelningar. Kapitalfon-
dernas intäktsfördelningen rapporteras oavsett fondens hemland. 

9.17 Emittentens sektortillhörighet och hemland 

Om posten har rapporterats som blankning, rapporteras sektortillhörighet och 
hemland för blankningens motpart. 

9.18 Emissionsdatum 

Datum då värdepapperet ursprungligen gavs ut på förstahandsmarknaden 

9.19 Förfallodag 

Värdepapperets förfallodag. För skuldebrev datum för återbetalning av kapita-
let. 
 
Värdepapper med ISIN-kod upptagna som tillgångar kan rapporteras i SBS-
posten utan emissionsdatum och förfallodag. Finlands Bank hämtar 
uppgifterna ur ECB:s centrala värdepappersregister. För värdepapper utan 
ISIN-kod ska emissionsdatum och förfallodag däremot rapporteras. 
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9.20 Uppgifter om emittenten 

För värdepapper utan ISIN-kod klassificerade som tillgångar ska emittentens 
sektortillhörighet och hemland rapporteras (SBS-post, fält 39 och 40). Då fon-
dandelar rapporteras ska det särskilt beaktas (instrument 52) att emittentens 
sektortillhörighet endast kan vara 123 (penningmarknadsfonder), 1241 (inves-
teringsfonder UCITS) eller 1242 (övriga kollektiva fondföretag). För värde-
papper med ISIN-kod får Finlands Bank motsvarande uppgifter från ECB:s 
värdepappersregister. Emittentens namn ska rapporteras i vart fall (SBS-post, 
fält 38). 
 
Om värdepapperets emittent är en inhemsk enhet (Emittentens hemland = ”FI”) 
väljs som värde för Emittentens ID-typ (SBS-posten, fält 36) ”Y”, dvs. FO-
nummer. Om värdepapperets emittent är en utländsk enhet (Emittentens hem-
land ≠ ”FI”) används som Emittentens ID-typ ”O”, dvs. Annan ID-kod. 
Momsnummer kan inte användas som Emittentens ID-typ i SBS-posten, dvs. 
fält 36 i SBS-posten inte kan ha värdet ”A”. 
 
För underliggande värdepapper i repor eller omvända repor (kodlista 6: Typ av 
transaktion) ska uppgifter om värdepappersemittenten rapporteras på samma 
sätt som för andra värdepapper (se ovan). Vidare ska hemland och sektortillhö-
righet för motparten till kontraktet rapporteras. Om motparten är okänd (värde-
papperet har inte köpts eller lånats), ska marknadsplatsens hemland och 
sektortillhörighet (alltid S.126, Finansiella serviceföretag) rapporteras. 

9.21 Rapportering av enskilt värdepapper på en eller flera rader 

Värdepapperen rapporteras var för sig oavsett om de har en ISIN-kod eller sak-
nar ISIN-kod. Grundregeln är att ett värdepapper motsvaras av en rad i SBS-
posten. 
 
Ett enskilt värdepapper ska rapporteras på flera rader bl.a. i följande fall: 

1. Om finansinstitutet handlar med samma värdepapper i flera olika valu-

tor och i sin egen bokföring redovisar posterna i olika (nominella) valu-

tor, ska varje valuta (och post) rapporteras på olika rader så att det 

nominella värdet rapporteras i ursprunglig valuta (omräkningsvaluta) 

och marknadsvärdet omräknat till euro. 

2. Om ett självemitterat skuldinstrument återköps, men inte makuleras, 

ska instrumentet rapporteras med uppdelningen ”L” i balansposten och 

det omakulerade beloppet minskat med det återköpta beloppet. Det 

återköpta beloppet rapporteras som en post utanför balansräkningen 

”O” och som typ av transaktion uppges ”LB”. Skuldinstrumentet ska 

således till en början rapporteras med uppdelningen ”L” i balansposten 

innan det kan återköpas. I det fallet att värdepapperet rapporteras till 

tillsynsmyndigheten till bruttobelopp (både som skuld och tillgång), rap-

porteras det återköpta beloppet emellertid som en tillgång med ”A”. Om 

den återköpta andelen makuleras, ska den makulerade delen inte 

längre rapporteras. 
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När ett enskilt värdepapper rapporteras på flera rader ska varje rad kunna iden-
tifieras med åtminstone intern ID-kod, transaktion eller nominell valuta. 
 

 

Exempel: 
En aktie som rapportören äger och den andel av värdepapperet som rapportören sålt ge-
nom repa/lånat ut ska rapporteras på olika rader. 

 
  

1. Posttyp SBS

2. Rapportörens ID-typ A

3. Rapportörens ID-kod FINNNNNNNN

4. Uppdelning på balansposter A

5. Transaktion S

6. Instrument 511

7. Reservfält -

8. Intern ID-kod ABC123

9. ISIN-kod USXXXXXX

10. Reservfält -

11. Reservfält -

12. Reservfält -

13. Antal 5 000,00

14. Sammanlagt nominellt värde -

15. Nominell valuta (ISO 4217) USD

16. Sammanlagt marknadsvärde (dirty) 500 000,00

17. Marknadsvaluta (dirty) EUR

18. Reservfält -

19. Sammanlagt marknadsvärde (clean) -

20. Marknadsvaluta (clean) -

21. Koncerninterna poster N

22. Direktinvestering -

23. Utdelningar -

24. Utdelningsvaluta -

25. Reservfält -

26. Reservfält -

27. Reservfält -

28. Motpartssektor -

29. Motpartens hemland -

30. Emissionsdatum -

31. Förfallodag -

32. Reservfält -

33. Reservfält -

34. Reservfält -

35. Utgivningsland -

36. Emittentens ID-typ -

37. Emittentens ID-kod -

38. Emittentens namn Bank ABC 

39. Emittentsektor -

40. Emittentens hemland -

Rad 1: Aktie med ISIN-kod som innehavs av 

rapportören
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Exempel: 
Värdepapper som rapportören emitterat och den återköpta andelen av dem rapporteras 
på olika rader. 

  

1. Posttyp SBS

2. Rapportörens ID-typ A 

3. Rapportörens ID-kod FINNNNNNNN

4. Uppdelning på balansposter L

5. Transaktion S

6. Instrument 33

7. Reservfält -

8. Intern ID-kod ABC123

9. ISIN-kod XSXXXXXX

10. Reservfält -

11. Reservfält -

12. Reservfält -

13. Antal -

14. Sammanlagt nominellt värde 500 000,00

15. Nominell valuta (ISO 4217) EUR

16. Sammanlagt marknadsvärde (dirty) 550 000,00

17. Marknadsvaluta (dirty) EUR

18. Reservfält -

19. Sammanlagt marknadsvärde (clean) 545 000,00

20. Marknadsvaluta (clean) EUR

21. Koncerninterna poster -

22. Direktinvestering -

23. Utdelningar -

24. Utdelningsvaluta -

25. Reservfält -

26. Reservfält -

27. Reservfält -

28. Motpartssektor -

29. Motpartens hemland -

30. Emissionsdatum 20080101

31. Förfallodag 20151031

32. Reservfält -

33. Reservfält -

34. Reservfält -

35. Utgivningsland -

36. Emittentens ID-typ -

37. Emittentens ID-kod -

38. Emittentens namn -

39. Emittentsektor -

40. Emittentens hemland -

Värdepapper med ISIN-kod som rapportören 

emitterat
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9.22 Blankning 

Blankning av värdepapper rapporteras i SBS-posten med ”O” som värde för 
”Uppdelning på balansposter” och ”SH” för ”Transaktion”. Vidare ska det värde 
som rapporteras i fältet för antal vara negativt. SH-rader (blankning) som rap-
porteras i SBS-posten räknas inte in i balansräkningen. 
 
Om blankningen inte omfattar repolån och motparten är oidentifierad, ska 126 
(börsen) uppges som motpartssektor och börsens hemland som motpartens 
hemland. 
 
Skulder som uppkommit genom blankning ska dessutom rapporteras i REST-
posten med instrumentet för blankning (instrument 714). Blankade positioner 
ska rapporteras som positiva. 
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Exempel: 

 
 

  

1. Posttyp SBS

2. Rapportörens ID-typ A 

3. Rapportörens ID-kod FINNNNNNNN

4. Uppdelning på balansposter O

5. Transaktion SH

6. Instrument 511

7. Reservfält -

8. Intern ID-kod ABC123

9. ISIN-kod SEXXXXXX

10. Reservfält -

11. Reservfält -

12. Reservfält -

13. Antal -1 000,00

14. Sammanlagt nominellt värde -

15. Nominell valuta (ISO 4217) SEK

16. Sammanlagt marknadsvärde (dirty) -100 000,00

17. Marknadsvaluta (dirty) EUR

18. Reservfält -

19. Sammanlagt marknadsvärde (clean) -

20. Marknadsvaluta (clean) -

21. Koncerninterna poster N

22. Direktinvestering -

23. Utdelningar -

24. Utdelningsvaluta EUR

25. Reservfält -

26. Reservfält -

27. Reservfält -

28. Motpartssektor 1221

29. Motpartens hemland SE

30. Emissionsdatum -

31. Förfallodag -

32. Reservfält -

33. Reservfält -

34. Reservfält -

35. Utgivningsland -

36. Emittentens ID-typ -

37. Emittentens ID-kod -

38. Emittentens namn Bank ABC

39. Emittentsektor -

40. Emittentens hemland -

Rapportören blankar en aktie med ISIN-kod köpt 

från en svensk bank genom repa.



 Instruktion   61 (70) 
Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik      

  
 30.6.2022   
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG 
 Offentligt   
      
    
  

 

10 ÖVRIGA BALANSPOSTER (REST-POSTEN) 

I MURA-rapporteringen rapporteras övriga balansposter och resultaträkning-
sposter med REST-posten.  
 
Resultaträkningsuppgifter rapporteras i enlighet med rapporteringsschemat för 
det första kvartalet (Q1) varje år i april genom att till den sista kvartalsrapporten 
(Q4) för föregående år som redan lämnats in lägga till de resultaträkning-
suppgifter som saknas. Således levereras den s.k. Q4-rapporten för det sista 
kvartalet föregående år i sin helhet på nytt enligt schemat för det första kvartalet 
därpå följande år. 

10.1 Uppdelning på balansposter 

Med REST-posten rapporteras tillgångar (A), skulder (L) och poster utanför bal-
ansräkningen (O). 

10.2 Transaktion 

Med REST-posten kan som transaktioner rapporteras uppgifter om utestående 
belopp (S) eller resultaträkningsuppgifter (PL). 
 

10.3 REST-instrument 

10.3.1 Kassa (21) 

Kassa rapporteras med REST-posten alltid som tillgångar (A). I REST-posten 
särredovisas sedlar och mynt i euro (kodlista 10: Valutakoder, EUR) och sedlar 
och mynt i andra valutor (kodlista 10b: Valutakoder, 003). Andra valutor än euro 
rapporteras som en klumpsumma omräknad till euro. Någon motpart uppges 
inte för sedlar och mynt.  
 
Endast sedlar och mynt rapporteras under Kassa. Övriga poster, t.ex. lunch-
kuponger och frimärken, rapporteras som övriga tillgångar i Övriga poster 
(719). 
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Exempel: 
Kassa i euro och i andra valutor sammanlagt. 

 

10.3.2 Finansiella derivat (34) 

Utestående belopp för finansiella derivat ska rapporteras med REST-posten 
aggregerade efter land, valuta och sektor – inte värdepapper för värdepapper. 
En derivatpost som t.ex. vid avstämningen mot balansräkningen blir oklassi-
ficerad ska rapporteras med landskod XX, valutakod UUU och koncernkod N 
medan sektorkoden lämnas tom. Endast de derivat som finns i finansinstitutets 
balansräkning ska rapporteras. 
 
Som tillgångar (A) rapporteras finansiella derivat vars bruttomarknadsvärde är 
positivt och som skulder (L) derivat vars bruttomarknadsvärde är negativt. 

10.3.3 Avstämningspost för ränta (711) 

En ”justeringspost" för utlåning som kan användas om ränteposten för 
utlåningen och inlåningen i LD-posten inte stämmer med motsvarande belopp 
i balansräkningen. I regel ska ränta på utlåning och inlåning rapporteras i fält 
37 i LD-posten på raderna för de respektive ut- och inlåningsposterna. 

10.3.4 Betalningsförmedlingsfordringar/-skulder (712) 

Betalningsförmedlingsfordringar ska rapporteras brutto. Dessa poster (som of-
tast tillhör kunder) är medel som är under överföring mellan finansinstitut. Hit 

Kassa, euro
Kassa, andra 

valutor än euro

1. Posttyp REST REST

2. Rapportörens ID-typ A A

3. Rapportörens ID-kod FINNNNNNNN FINNNNNNNN

4. Uppdelning på balansposter A A

5. Transaktion S S

6. Reservfält - -

7. Instrument 21 21

8. Reservfält - -

9. Reservfält - -

10. Koncern- interna poster - -

11. Intern ID-kod - -

12. Sektor - -

13. Landskod - -

14. Reservfält - -

15, Omräkningsvaluta (ISO 4217) EUR 003

16. Balansvärde 1 000,00 1 000,00

17. Balansvaluta EUR EUR
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hör checkar och andra typer av betalning som sänts till andra finansinstitut för 
mottagande. 
 
Betalningsförmedlingsskulder ska rapporteras brutto. Dessa poster (som oftast 
tillhör kunder) är medel som är under överföring mellan finansinstitut. Hit hör 
överföringar som debiterats på kunders konton och övriga poster för vilka rap-
portören ännu inte betalat motsvarande belopp. 
 
I posten rapporteras dessutom förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
som hänför sig till s.k. svävande poster. De hänför sig inte till värdepapper men 
ingår i finansinstitutets balansräkningar antingen som tillgångar eller skulder. 
De är inte kontoförda under kundnamn, men hänför sig ändå till kundmedel 
(t.ex. medel som ska investeras, överföras eller avvecklas) (suspense items). 

10.3.5 Kundfordringar/leverantörsskulder avseende värdepapper (713) 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter netto som hänför sig till framtida 
avveckling av värdepapperstransaktioner. I posten rapporteras dessutom s.k. 
svävande poster, som hänför sig till värdepapper och som ingår i finansinsti-
tutets balansräkningar antingen som tillgångar eller skulder. De är inte kon-
toförda under kundnamn, men hänför sig ändå till kundmedel (t.ex. medel som 
ska investeras, överföras eller avvecklas) (suspense items). 

10.3.6 Blankning (714) 

Skulder efter blankning (FI:s föreskrifter och anvisningar 1/2013, noter: 
Derivatinstrument och andra skulder som innehas för handel). Blankade posi-
tioner ska rapporteras som positiva. 

10.3.7 Övriga poster (719) 

Alla andra poster som ingår i övriga tillgångar och skulder än poster som har 
rapporterats med I.711–I.714, bl.a. tillgångar och skulder som inte hänför sig 
till den primära finansinstitutsverksamheten. Sådana skulder är bl.a. belopp 
som ska betalas till leverantörer, skatteskulder, obetalda löner och sociala av-
gifter. På tillgångssidan upptas dessutom exempelvis övertrasseringar samt 
kapitaliseringsavtal som finansinstitut ingår med livförsäkringsbolag. Reserver 
för åtaganden gentemot tredje part, t.ex. utdelning, ska rapporteras under 
övriga skulder. I posten rapporteras dessutom förväntade utdelningar och up-
plupen vinstutdelning.  
 
I övriga skulder rapporteras också marginalbetalningar i samband med derivat-
kontrakt. Marginalbetalningar som görs enligt derivatkontrakt ska normalt klas-
sificeras som inlåning. De stora skillnaderna i rådande praxis gör det svårt att 
fastställa vilka marginalbetalningar som hänför sig till derivatkontrakten och 
som verkligen ska återbetalas, eftersom olika typer av marginalinsättningar 
sätts in utan åtskillnad på samma konto, och vilka marginalinsättningar som 
förser finansinstitutet med medel för vidareutlåning. I dessa fall kan det godtas 
att dessa marginalbetalningar klassificeras som övriga skulder eller som 
inlåning, allt beroende på nationell praxis. 
 



 Instruktion   64 (70) 
Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik      

  
 30.6.2022   
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG 
 Offentligt   
      
    
  

 

Övriga tillgångar och skulder rapporteras i mån av möjlighet efter land, valuta 
och sektor. Poster som rapportören inte kan fördela på land, valuta och/eller 
sektor ska rapporteras ofördelade, dvs. landet anges med XX och valutan med 
UUU medan sektorkoden lämnas tom. 

10.3.8 Övrigt kapital och reserver (81) 

I posten ingår avskrivningsdifferens och (frivilliga) reserver, överkursfond, 
uppskrivningsfond, övriga bundna fonder, fria fonder, balanserad vinst (förlust) 
och räkenskapsperiodens vinst (förlust). Övrigt kapital och reserver är alltid 
skulder (L). 

10.3.9 Anläggningstillgångar (82) 

Anläggningstillgångar är alltid tillgångar (A). Instrumentet består av icke-finan-
siella materiella och immateriella tillgångar som är avsedda att fortlöpande 
användas av finansinstitutet under en längre period än ett år. Här ingår mark 
och byggnader som disponeras av finansinstitutet liksom maskiner och inven-
tarier, programvara och övrig infrastruktur. Finansiella anläggningstillgångar, 
t.ex. aktier eller andelar i fastighetsbolag, rapporteras inte i denna post, utan 
med LD- eller SBS-posten under utlåning, räntebärande värdepapper eller ak-
tier och andra ägarandelar beroende på instrumenttyp.  
 
Aktier i bostads- och fastighetsbolag ska rapporteras på samma sätt som andra 
värdepapper, på egna rader i SBS-posten. 

10.4 Resultaträkningspost 

Vid rapportering av resultaträkningsposter får ”Uppdelning på balansposter” 
värdet ”O” (Post utanför balansräkningen) och ”Transaktion” värdet ”PL” (Re-
sultaträkning). Mer ingående förklaringar till resultaträkningsposterna finns i ta-
bell 1 i slutet av anvisningarna. 

10.5 Koncerninterna poster 

 
Av instrumenten i REST-posten ska utestående belopp för de poster där mot-
parten är ett finans- eller försäkringsföretag (S.12)5 inom samma koncern, en 
utländsk filial eller moderföretag särredovisas på egna rader (kodlista 16: Kon-
cerninterna poster).  
 
Om motparten i en tillgångs- eller skuldpost 
 

1) är koncernens moderföretag, ska kod ”P” användas,  

2) är något annat koncernföretag än moderföretaget, ska kod ”O” anvä-

ndas,  

3) inte hör till samma koncern, ska kod ”M” användas. 

 
5 Omfattar övriga monetära finansinstitut (S.122) (exkl. centralbanker), övriga finansiella företag (t.ex. 
investeringsfonder [(S.124]), finansiella serviceföretag (S.126) och försäkringsföretag (S.128).  
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10.6 Sektor 

Sektorkoden för motparten till posten enligt Statistikcentralens sektorindelning 
2023. 

10.7 Landskod 

Landskoden för motparten enligt ISO 3166 eller listan över internationella or-
ganisationer. 

10.8 Omräkningsvaluta 

Nominell valuta för värdepapperet eller instrumentet (emissionsvaluta). Valuta 
för värdepapperets eller instrumentets nominella värde före omräkning till 
marknadsvärde. 

10.9 Balansvärde 

Sammanlagt balansvärde för den post som rapporteras med REST-posten i 
euro. 

10.10 Balansvaluta 

För alla poster ”EUR”. 
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11 ABS-POSTEN (ÅRSRAPPORTÖRER I MURA-DATAINSAMLINGEN) 

Årsrapportörernas balansstatistik rapporteras med ABS-posten i MURA-
datainsamlingen i januari enligt ställningen vid utgången av december. 

11.1 Rapportörens ID-typ 

För alla finansinstitut är rapportörens ID-typ ”A”, dvs. momsnummer. 

11.2 Rapportörens ID-kod 

Finansinstitutets momsnummer i formatet FINNNNNNNN utan bindestreck. 

11.3 Uppdelning på balansposter 

I fältet Uppdelning på balansposter i ABS-dataposten anges om balansposten 
är en tillgång (A) eller en skuld (L). 

11.4 Transaktion 

Vid årsrapporteringen rapporteras med ABS-posten endast utestående belopp 
med transaktionskoden (S). Utestående beloppet (S) betyder värdet av 
tillgångar eller skulder i balansräkningen vid slutet av året. 

11.5 ABS-instrument 

I MURA-rapporteringen ska årsrapportörerna rapportera utestående belopp för 
värdepapperstillgångar (A300), lån (A400), övriga tillgångar (A700), värdepap-
persskulder (L300) och övriga skulder (L700). 

11.6 Sektor 

Sektorkoden för motparten till posten enligt Statistikcentralens sektorindelning 
2023. 

11.7 Landskod 

Landskoden för motparten: Finland (FI) eller övriga (00). 

11.8 Överenskommen årlig ränta 

Finansinstituten ska rapportera den överenskomna årliga räntan på utestående 
belopp avseende sin utlåning. Överenskommen årlig ränta är den räntesats 
som har avtalats mellan finansinstitutet och kunden och som omräknats på års-
basis med beaktande av räntebetalningsfrekvensen. Den ska omfatta alla rän-
tebetalningar på utlåning men inga andra avgifter som eventuellt tillämpas. Den 
överenskomna årliga räntan rapporteras i procent. (se avsnitt 8.9). 

11.9 Balansvärde 

Sammanlagt balansvärde för den post som rapporteras med ABS-posten i 
euro. 
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12 KLASSIFIKATIONER 

De klassifikationer (kodlistor) som används vid rapporteringen har lagts ut i 
XML-format på Finlands Banks webbplats på adressen  
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/anvisningar-for-inrapportering/ov-
riga_finansinstitut/. 

  

https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/anvisningar-for-inrapportering/ovriga_finansinstitut/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/anvisningar-for-inrapportering/ovriga_finansinstitut/
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13 BILAGA (Resultaträkningsposter) 

Tabell 1. Resultaträkningsposter 

KOD   Förklaring till variablerna 

I110 I210+I230 Omsättning 

I omsättningen inkluderas försäljningsintäkter 
av den bokföringsskyldigas egentliga 
verksamhet med avdrag för beviljade unders-
töd samt mervärdesskatt och andra skatter 
som direkt bygger på försäljningsvolymen. I 
omsättningen ingår bl.a. följande poster: Rän-
teintäkter i anslutning till den egentliga 
verksamheten + Intäkter från leasing-
verksamhet + Avgiftsintäkter i anslutning till 
den egentliga verksamhet-en  +  Övriga rörel-
seintäkter. 

I210 I211+I212+I213 
Intäkter i anslutning 
till den egentliga 
verksamheten 

Såsom ränteintäkter, avgiftsintäkter, leasin-
gintäkter. 

I211  
Ränteintäkter i anslut-
ning till den egentliga 
verksamheten 

Ränteintäkter i anslutning till den egentliga 
verksamheten, dvs. försäljning av varor och 
tjänster. Ränteintäkterna i anslutning till den 
egentliga verksamheten består bl.a. av 
utlåning till kunder, ränteintäkter i anslutning 
till finansiell leasing och med dem jämförbara 
övriga ränteintäkter. 

I212  
Avgiftsintäkter i anslut-
ning till den egentliga 
verksamheten 

Avgiftsintäkter från försäljning av varor och 
tjänster samt administrering som ingår i den 
egentliga verksamheten. Avgiftsintäkterna 
består bl.a. av förvaltningsavgifter, kommis-
sionsintäkter och med dem jämförbara övriga 
intäkter.  

I213  
Nettointäkter från lea-
singverksamhet 

Leasingintäkter som erhållits enligt leasin-
gavtal med avdrag för avskrivningar på lea-
singobjekten enligt plan. Inkluderar också 
nedskrivningar av leasingobjekt och realisati-
onsvinster och -förluster på leasingtillgångar, 
provisioner från kunder samt andra intäkter 
och kostnader som är direkt hänförliga till lea-
singavtal. Övriga intäkter från och kostnader 
för leasingverksamheten resultatförs i den in-
täkts- eller kostnadspost som motsvarar in-
täkts- eller kostnadsslaget i fråga. 

I230  Övriga rörelseintäkter 

I övriga rörelseintäkter ingår övriga intäkter i 
anslutning till den egentliga verksamheten 
som inte ingår i övriga intäktsposter. I posten 
redovisas bl.a. hyresintäkter från fastigheter 
och utdelnings- och hyresintäkter från fasti-
ghetssammanslutningar till bruttobelopp, pro-
visioner och arvoden från företag inom 
samma koncern eller finansiella 
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företagsgrupp för tjänster i anslutning till de-
ras förvaltning och för andra liknande tjänster 
samt övriga intäkter från den ordinarie 
verksamheten. 

I240  
Subventioner som 
hänför sig till 
omsättningen 

Ensidiga betalningar som den offentliga 
sektorn eller Europeiska unionens institu-
tioner gör. 

I310 I311+I312 
Kostnader i anslutning 
till den egentliga 
verksamheten 

Såsom räntekostnader, avgiftskostnader. 

I311  
Räntekostnader i anslut-
ning till den egentliga 
verksamheten 

Räntekostnader i anslutning till den egentliga 
verksamheten, dvs. försäljning av varor och 
tjänster. Räntekostnaderna i anslutning till 
den egentliga verksamheten består bl.a. av 
inlåning från kunder och övriga jämförbara 
räntekostnader.  

I312  
Avgiftskostnader i an-
slutning till den 
egentliga verksamheten 

Avgiftskostnader som ingår i den egentliga 
verksamheten och som hänför sig till 
försäljning av varor och tjänster samt admin-
istrering. Avgiftskostnaderna består bl.a. av 
förvaltningsavgifter, kommissionskostnader 
och med dem jämförbara övriga kostnader. 

I350 I351+I352+I353 
Administrationskost-
nader 

  

I351  Personalkostnader 
Personalkostnader är löner och med dem jä-
mförbara kostnader. 

I352  Socialskyddsavgifter 
Till socialskyddsavgifterna räknas so-
cialskyddsavgifter som bestäms på basis av 
lönen. 

I353  
Övriga administrations-
kostnader 

Övriga administrationskostnader är kost-
nader som inte hör till personalkostnader eller 
socialskyddsavgifter. 

I320  
Avskrivningar och 
nedskrivningar 

I posten redovisas avskrivningar enligt plan, 
vilka grundar sig på tidens gång och nedsk-
rivningar, vilka görs på grund av en 
bestående nedgång i det sannolika överlåtel-
sepriset. 

I330  
Övriga rörelsekostna-
der 

Till övriga rörelsekostnader hör bl.a. hyres-
kostnader och övriga kostnader för rörelse-
fastigheter i egen användning. Som övriga 
rörelsekostnader redovisas också material- 
och servicekostnader, hyror för maskiner och 
anläggningar samt ICT-kostnader. I posten 
redovisas även bl.a. fusionsförluster, för-
säkringskostnader och andra säkerhetskost-
nader, tillsyns-, inspektions- och medlemsav-
gifter och andra kostnader som inte är hänför-
liga till någon annan post. 
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I120 
I110+I240-

(I310+I350+I320+I330) 
Rörelsevinst 

Från omsättningen och övriga rörelseintäkter 
görs avdrag för rörelsekostnader och 
avskrivningar. 

I260 I261+I262+I263 
Övriga ränteintäkter 
och finansiella intäkter 

  

I261  Ränteintäkter 

Ränteintäkter av refinansieringstransakti-
oner exkl. ränteintäkter av derivat. Räntein-
täkterna beräknas och redovisas med ef-
fektivräntemetoden eller vid behov enligt ett 
sådant beräkningssätt att resultatet kan an-
ses vara tillräckligt nära den summa som 
beräknats enligt den effektiva räntan.  

I262  Utdelningsintäkter 
Erhållna utdelningar och vinstandelar på ak-
tier och andelar samt övriga motsvarande in-
täkter. 

I263  
Övriga finansiella iN-
täkter 

Övriga finansiella intäkter. 

I360 I361+I363 
Övriga räntekostnader 
och finansiella kostna-
der 

  

I361  Räntekostnader 

Räntekostnader för refi-
nansieringstransaktioner exkl. räntekost-
nader för derivat. Räntekostnaderna beräk-
nas och redovisas med effektivräntemetoden 
eller vid behov enligt ett sådant beräknings-
sätt att resultatet kan anses vara tillräckligt 
nära den summa som beräknats enligt den ef-
fektiva räntan. 

I363  
Övriga finansiella kost-
nader 

Övriga finansiella kostnader såsom nedsk-
rivningar på finansiella värdepapper. 

I130 I120+I260-I360 
VINST ELLER (-) 
FÖRLUST FÖRE 
SKATT 

Räkenskapsperiodens resultat före skatt. 

I370  Skattekostnader Räkenskapsperiodens skatter. 

I140 I130-I370 
VINST ELLER (-) 
FÖRLUST EFTER 
SKATT 

Räkenskapsperiodens resultat efter skatt. 

I380  Vinstfördelning 

Betalda utdelningar och vinstandelar på aktier 
samt övriga motsvarande intäkter som beta-
lats av en juridisk persons utdelningsbara 
vinstmedel. T.ex. vinstutdelning. 

  
 


