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Förord

Detta är bankfullmäktiges årliga berättelse till riksdagen enligt 11 § 1 mom. 4 punkten 
i lagen om Finlands Bank (27.3.1998/214).

Bankfullmäktiges berättelse till riksdagen för 2013 innehåller separata delar om 
Finlands Banks verksamhet och förvaltning (del I) och Finansinspektionens verksam-
het och förvaltning (del II) under berättelseårets lopp. I berättelsens tredje del (del III) 
beskrivs i korthet vissa händelser som har ägt rum efter berättelseåret.

Berättelsen bygger delvis på upptagna ämnen och presenterade fakta i Finlands 
Banks och Finansinspektionens årsrapporter (Finlands Banks årsberättelse 2013 och 
Finansinspektionens verksamhetsberättelse 2013) och den rapport som Finansinspek-
tionens direktion lämnar bankfullmäktige (Direktionens berättelse till bankfullmäkti-
ge om Finansinspektionens verksamhet 2013).
Siffrorna i berättelsen baserar sig på de uppgifter som fanns tillgängliga i mars 2014.





Bankfullmäktiges sammansättning under berättelseåret

Vid ingången av berättelseåret 2013 var följande personer bankfullmäktig:
Backman, Jouni, studerande i samhällsvetenskaper
Kalli, Timo, jordbrukare
Kiviniemi, Mari, politices magister
Matikainen-Kallström, Marjo, diplomingenjör
Mäkipää, Lea, merkonom
Orpo, Petteri, politices magister
Ruohonen-Lerner, Pirkko, redaktör, vice notarie
Viitanen, Pia, magister i förvaltningsvetenskaper
Zyskowicz, Ben, juris kandidat.

Ordförande var Ben Zyskowicz och vice ordförande Pirkko Ruohonen-Lerner. Tredje 
medlem i arbetsdelegationen var bankfullmäktigeledamot Mari Kiviniemi och extraor-
dinarie medlem bankfullmäktigeledamot Jouni Backman.

Sedan Mari Kiviniemi och Pia Viitanen avgått från sina uppdrag valdes diplomingenjör 
Juha Sipilä och magistern i samhällsvetenskaper Jukka Gustafsson till nya bankfullmäk-
tigeledamöter vid fyllnadsval som förrättades av riksdagen den 16 respektive 31 maj. Till 
tredje medlem i arbetsdelegationen i stället för Kiviniemi valde fullmäktige Timo Kalli 
den 24 maj. 

Vicehäradshövding Anton Mäkelä tjänstgjorde som bankfullmäktiges sekreterare och 
ekonomie doktor Ari Hyytinen som rådgivare. 
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1 Finlands Banks årsberättelse finns på bankens webbplats 
på adressen www.finlandsbank.fi/julkaisut.

DEL I FINLANDS BANK UNDER BERÄTTELSEÅRET

Kapitel 1 Finlands Banks uppgifter och 
bankfullmäktiges ställning

Finlands Bank är en offentligrättslig inrättning 
som står under riksdagens garanti och vård.1 Fin-
lands Banks ställning definieras i Finland grund-
lag. Bankens verksamhet regleras av stadgan för 
Europeiska centralbankssystemet samt lagen om 
Finlands Bank.

Som nationell centralbank och som en del av 
Europeiska centralbankssystemet (ECBS) är Fin-
lands Banks primära mål att upprätthålla prissta-
bilitet. Den ska medverka i den penningpolitiska 
beredningen och genomföra den penningpolitik 
som fastställts av Europeiska centralbankens 
(ECB) råd. Finlands Bank ska också främja ett 
stabilt och effektivt betalnings- och finanssystem 
samt skapa förutsättningar för stabil ekonomisk 
tillväxt och sysselsättning. Till uppgifterna hör 
också operativa centralbanksuppgifter som att 
ha hand om bankernas betalningssystem och 
borga för tillgång och säkerhet i kontantförsörj-
ningen. Dessutom ska banken sörja för att det 
sammanställs och offentliggörs statistik som be-
hövs för ECB:s verksamhet.

Finlands Bank övervakas av bankfullmäktige, 
som består av nio riksdagsvalda ledamöter. Bank-
fullmäktiges uppgifter indelas i tre delområden: 
övervakning, centrala förvaltningsuppdrag och 
andra uppgifter. Bankfullmäktige lämnar årligen 
en berättelse till riksdagen om Finlands Banks 
verksamhet och förvaltning och om de viktigas-
te ärenden som bankfullmäktige har behandlat. 
Dessutom kan bankfullmäktige vid behov lämna 
riksdagen berättelser om genomförandet av den 
monetära politiken och Finlands Banks övriga 
verksamhet.

Kapitel 2 Omvärlden 2013

Kapitel 2.1 Den ekonomiska utvecklingen 

Den världsekonomiska utvecklingen 

Generellt upplevdes det att det globala ekono-
miska läget försämrades fram till hösten 2012. 
En av de största orsakerna var att eurokrisen 
förvärrades på nytt under 2012. Detta kastade 
också en skugga över tillväxtförväntningarna i 
början av 2013. Starkast var tillväxtutsikterna i 
Asien, men problemen i euroområdet och hotet 
om en försvagad tillväxt försämrade utsikterna 
för den globala ekonomin. I början av redogö-
relseåret fanns det emellertid vissa tecken på att 
osäkerheten på marknaden minskade och det 
allmänna förtroendeklimatet stärktes.

Förenta staternas bruttonationalprodukt 
uppskattas ha ökat med omkring 1,7 % 2013, 
medan ekonomin krympte något i euroområdet 
(diagram 1). Världshandeln fortsatte sin måttligt 
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Världshandeln
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Diagram 3.
Världsmarkanadspriser på råvaror
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Diagram 4. 
Centralbankernas styrräntor
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Diagram 5.
Centralbankernas balansräkningar

gynnsamma utveckling och ökade knappa 3 % 
(diagram 2). Priset på flera råvaror sjönk (dia-
gram 3). 

Centralbankerna i industriländerna höll sina 
styrräntor på en låg nivå eller sänkte dem ytter-
ligare. Således var penningpolitiken i industri-
länderna mycket stimulansinriktad under hela 
året (diagram 4). De okonventionella penningpo-
litiska åtgärder som börjat användas i och med 
krisen syntes fortsatt också i centralbankernas 
balansräkningar. I Förenta staterna fortsatte cen-
tralbankens balansräkning att växa (diagram 5). 
Under 2013 steg aktiekurserna märkbart i såväl 
Förenta staterna och euroområdet som Japan 
(diagram 6). Eurons kurs stärktes i relation till 
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Räntor i euroländer på lån till företag
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Diagram 9. 
Exportsiffror för vissa länder (värdet av varuexporten)

US-dollarn och svenska kronan och i någon mån 
också i förhållande till brittiska pundet, om man 
jämför valutakurserna i början av 2013 med situ-
ationen i slutet av året (diagram 7).

Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet

I början av året vilade den ekonomiska utveck-
lingen i euroområdet på osäker grund, även om 
eurokrisen just då var inne i en lugnare period. 
Någon fullständigt enhetlig syn på ekonomins ut-
veckling rådde inte, men man förväntade sig ändå 
att krisen och utvecklingen skulle stabiliseras. 
Dessutom hoppades man på att konjunkturen så 
småningom skulle svänga, eventuellt redan kring 
halvårsskiftet 2013.

Skillnaderna mellan euroländerna fanns fort-
satt kvar i fråga om ekonomisk utveckling och 
finansieringsläge. Bland annat regeringskrisen i 
Italien och skuldkrisen i Cypern tärde i början av 
året på tillväxten och ökade den ekonomiska osä-
kerheten.  I de s.k. GIIPS-länderna (Grekland, 
Irland, Italien, Portugal och Spanien) var det 
fortsatt svårt att få finansiering och i synnerhet 
för de små och medelstora företagen fortsatte 
finansieringsläget att vara synnerligen stramt. 

Sett till helheten var de ekonomiska utsikterna 
inom euroområdet svaga i början av året. Sam-
tidigt bör det påpekas att krisen i euroområdet 
ändå inte fördjupades och att läget såg ut att sta-
biliseras i många avseenden. På finansmarknaden 
minskade spänningarna, och den gynnsamma ut-
vecklingen fortsatte allt eftersom året framskred. 

Detta avspeglades emellertid inte fullt ut i hushål-
lens och företagens låneräntor i euroområdet (di-
agram 8). Återhämtningen fortsatte under andra 
halvan av 2013 och bland annat i Tyskland, som 
är motor för euroområdets ekonomi, utvecklades 
exporten positivt (diagram 9). Trots att oron över 
storleken på den offentliga skulden och skuldens 
fortsatta utveckling i euroområdet höll i sig hela 
året (diagram 10) fanns det tecken på positiv ut-
veckling också i detta avseende. Arbetslösheten i 
euroområdet slutade öka och denna utveckling 
höll i sig i slutet av redogörelseåret (diagram 11). 
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Diagram 11.
Arbetslöshet

2 De nya åtgärderna beskrivs närmare i Finlands Banks årsberättelse 2013 (se särskilt ruta 2).

Kapitel 2.2 ECB:s penningpolitik 

Den monetära politikens mål och genomförande

Huvudmålet för Europeiska centralbanken är att 
upprätthålla prisstabilitet. Dessutom kan ECB 
verka för att stödja en god sysselsättning och en 
hållbar ekonomisk tillväxt under förutsättning 
att åtgärderna inte äventyrar prisstabilitetsmålet.

ECB:s penningpolitiska åtgärder kan indelas i 
ordinära åtgärder för att reglera penningspoliti-
kens dimensionering och extraordinära åtgärder 
som bl.a. ska bidra till bättre transmission av pen-
ningpolitiken till ekonomierna i euroområdet.

Eurosystemet genomför ECB-rådets penning-
politik med hjälp av ett operativt styrsystem. De 
viktigaste komponenterna i systemet är mark-
nadsoperationerna, de stående faciliteterna och 
kassakravssystemet. Med hjälp av styrsystemet 
påverkas likviditeten i banksystemet och nivån på 
de korta marknadsräntorna. Normalt erbjuder 
Eurosystemet bankerna refinansiering i form av 
lån med olika löptid mot säkerheter. Vid likvi-
diserande marknadsoperationer kan motparts-
bankerna anhålla om kredit, medan de vid lik-
viditetsindragande transaktioner kan låna in sitt 
likviditetsöverskott i centralbanken. Kassakravet 
skapar för sin del ett strukturellt likviditetsbe-
hov för bankerna. Att den stående faciliteten ger 
möjlighet till inlåning över natten och kredit till 
påföljande dag ger bankerna möjlighet att ut-

jämna kortvariga fluktuationer i likviditeten t.ex. 
genom (tillfällig) inlåning över natten. 

En viktig del av genomförandet av penning-
politiken och av riskhanteringen bildar också de 
säkerheter mot vilka bankerna lånar pengar av 
centralbanken. För säkerheterna gäller särskilda 
godtagbarhetskriterier och riskhanteringsmeto-
der såsom daglig marknadsprissättning och vär-
deringsavdrag. Säkerheterna ska trygga Eurosys-
temets ställning som kreditgivare.

Under krisen på finansmarknaden har man 
infört extraordinära penningpolitiska åtgärder 
som tillämpas tills vidare.2 Alla ändringar behö-
ver kanske inte karakteriseras som extraordinära 
eftersom gränsen mellan ordinär och extraordi-
när inte nödvändigtvis är entydig. Målet med 
åtgärderna har varit att trygga motparternas 
tillgång till likviditet, säkerställa den penningpo-
litiska transmissionsmekanismens funktion och 
garantera finansiell stabilitet.

Till de viktigaste penningpolitiska förändring-
arna under finansmarknadskrisen hör följande: 
1) längre löptider för centralbanksfinansiering-
en, 2) bankerna har mot säkerheter kunnat få 
centralbanksfinansiering till önskat belopp (s.k. 
full tilldelning), 3) motpartens tillgång till finan-
siering i dollar har säkerställts i samarbete med 
den amerikanska centralbanken, 4) halveringen 
av kassakravet, 5) ändringar i den stående facili-
tetens räntekorridor, 6) urvalet av belåningsbara 
instrument har breddats och 7) köpprogrammen 
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Beräknad offentlig skuld 2013
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3 Köpen inom OMT är villkorliga, dvs. de kan gälla kortfristiga skuldebrev endast i sådana stater som har förbundit sig till de 
ekonomiska anpassningsprogram som följer av stabilitetsmekanismerna (den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen 
och Europeiska stabilitetsmekanismen). Mängden transaktioner har inte begränsats i förväg. 

4 Framtidsindiaktionerna beskrivs närmare i Finlands Banks årsberättelse 2013 (se särskilt ruta 1).
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Konsumentpriserna i Förenta staterna och euroområdet
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Diagram 13a.
Räntan på statslån (10 år) i vissa länder

för värdepapper. Det senaste köpprogrammet är 
det penningpolitiska köpprogrammet för direk-
ta monetära transaktioner (Outright Monetary 
Transactions, OMT), som gäller marknaden för 
statspapper och infördes hösten 2012.3

I juli 2013 införde ECB ett nytt penningpoli-
tiskt instrument, vägledning i form av framtids-
indikationer (forward guidance). Det rör sig om 
regelbunden vägledning om räntepolitiken där 
ECB ger sin syn på den framtida penningpoliti-
ken och dess inriktning. Framtidsindikationerna 
är villkorade, dvs. de påverkas i hög utsträckning 
av bl.a. hur inflationsutsikterna på medellång sikt 
utvecklas. Syftet med framtidsindikationerna är 
att minska osäkerheten om styrräntornas fram-
tida utveckling och att vägleda förväntningarna 
om centralbanksräntorna.4

Penningpolitiska beslut och åtgärder 2013

Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet) 
sänkte styrräntan med 0,25 procentenheter både 
i maj och i november. Samtidigt sänktes räntan 
på utlåningsfaciliteten, först från 1,50 till 1,00 % i 
maj och därefter till 0,75 % i november. Inlånings-
räntan fick ligga kvar på 0 %. Något som talade 
för penningpolitiska lättnader var att de ekono-
miska utsikterna för euroområdet var fortsatt 
svaga och att den faktiska inflationstakten hade 
bromsat upp samtidigt som det inte fanns något 
tryck på en snabbare inflation.

ECB-rådet började ge vägledning i form av 
framtidsindikationer i juli 2013 då det meddelade 
att det räknar med att styrräntorna kommer att 
ligga kvar på rådande eller lägre nivåer under 
en längre tid. I början av hösten upprepade och 
bekräftade rådet denna linje och betonade att 
penningpolitiken kommer att vara inriktad på 
att vara så ackommoderande som utsikterna för 
prisstabilitet förutsätter.

Inflationen, mätt med det harmoniserade in-
dexet för konsumentpriser, avtog under året inom 
euroområdet från 2 % i början av året till 0,8 % 
(diagram 12). Mätt med detta index var den ge-
nomsnittliga inflationen i euroområdet 1,4 % un-
der 2013. Inflationsförväntningarna var alltjämt 
måttliga och väl förankrade under hela 2013. 

De långa räntorna på statsobligationerna i de 
länder som lidit mest av skuldkrisen utvecklades 
gynnsamt under året (diagram 13a). Samtidigt 
steg de långa räntorna något i Tyskland och an-

dra länder med bättre kreditbetyg (diagram 13b). 
Riskpremierna på interbankmarknaden var 
fortsatt låga och sjönk något mot slutet av året 
(diagram 14). Penningmarknadsräntorna hölls 
stabila och på en låg nivå, även om en smärre 
höjning skedde i slutet av året, särskilt i fråga 
om de kortaste räntorna (diagram 15). Penning-
mängden ökade, men i avtagande takt, medan 
utlåningen till allmänheten minskade under året 
(diagram 16). 
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Skillnaden mellan euriborräntor och eureporäntor
Riskpremier på interbankmarknaden
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1. Program för värdepappersmarknaderna (SMP)
2. Köpprogram för säkerställda obligationer (CBPP1)
3. Köpprogram för säkerställda obligationer (CBPP2)
 
Källa: Bloomberg.
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Diagram 17.
Eurosystemets program för värdepappersköp, utvecklingen
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Inga aktiva åtgärder genomfördes inom Euro-
systemets köpprogram (diagram 17). Värdepap-
persmarknadsprogrammet (Securities Markets 
Programme, SMP) och det andra köpprogram-
met för säkerställda obligationer (Covered Bond 
Purchase Programme, CBPP2) hade avslutats 
2012. Inga köp har än så länge gjorts genom 
det penningpolitiska köpprogrammet för direkta 
monetära transaktioner (OMT). 
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Diagram 15.
Penningmarknadsräntorna (euriborräntorna månadsvis)
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Källa: Europeiska centralbanken.
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Diagram 16.
Penningmängdstillväxt och utlåning i euroområdet

ECB fortsatte att genomföra sina huvudsakli-
ga refinansieringstransaktioner som fasträntean-
bud där lämnade anbud godkänns till fullt be-
lopp (principen om full tilldelning). I november 
meddelade ECB att detta förfarande kommer att 
fortsätta åtminstone fram till juli 2015. Under 
året genomförde Eurosystemet refinansierings-
transaktioner normalt med en löptid på en vecka 
plus transaktioner med en längre löptid. 
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1. Likviditetsöverskott i euroområdets banksystem (vänster skala)
2. Pengar i vid bemärkelse M3 (höger skala)
Källor: Finlands Bank och Europeiska centralbanken.
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Diagram 18.
Likviditetsöverskott och pengar i vid bemärkelse
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Diagram 19.
Bnp-tillväxt i Finland

Åren 2011 och 2012 genomförde Eurosystemet 
två refinansieringstransaktioner med en löptid på 
tre år. De tillförde banksystemet likviditet för 
totalt 1 019 miljarder euro. Eurosystemet behöv-
de således inte under året påverka banksektorns 
likviditetsläge genom nya åtgärder. Frivilliga 
förtida återbetalningar av kredit som tilldelats 
vid tidigare års långfristiga refinansieringstrans-
aktioner blev möjliga i januari 2013. Återbetal-
ningstakten var snabb särskilt i början av året, 
men också senare (diagram 18). De utestående 
långfristiga refinansieringstransaktionerna mins-
kade 2013 med 446 miljarder euro, vilket utgör 
44 % av den ursprungliga tilldelningen. Denna 
utveckling bidrog till att Eurosystemets balans-
räkning minskade i förhållande till bruttonatio-
nalprodukten (diagram 5). 

De förtida återbetalningarna av krediter som 
tilldelats vid de långfristiga refinansieringstrans-
aktionerna har två följder. För det första minskar 
de bankernas inlåning i centralbanken. För det 
andra minskar de bankernas behov av säkerheter. 

Eftersom inlåningsräntan är 0 % spelar det i 
ekonomiskt hänseende ingen roll för motparter-
na om de låter de extra tillgångar som överstiger 
kassakravet ligga kvar på checkkontot eller om 
de utnyttjar den stående facilitetens möjlighet 
till inlåning. Utnyttjandet av inlåningsfaciliteten 
har därför minskat, och i slutet av 2013 låg in-
låningen över natten på endast drygt 50 miljar-
der euro. Sammanlagt minskade inlåningen över 
natten och den räntefria inlåning som överstiger 
kassakravet till nära 200 miljarder euro fram till 
årsslutet. 

Till följd av återbetalningen av refinansierings-
transaktionerna med tre års löptid minskade ock-
så totalbeloppet på säkerheterna till Eurosyste-
met (från drygt 2 500 till 2 250 miljarder euro), 
men i slutet av 2013 var det fortfarande omkring 
tre gånger större än de penningpolitiska krediter-
na. Enligt situationen i slutet av året bestod den 
största enskilda säkerhetspost som lämnats till 
Eurosystemet av säkerställda bankobligationer 
(19 % av alla lämnade säkerheter). Näst största 
post var lånefordringarna (18 %). Dessa låneford-
ringar består av banklån från motpartsbankerna 
till företagskunder och kunder i den offentliga 
sektorn. Den tredje största posten är obligationer 
emitterade av den offentliga sektorn (17 %), dvs. 
av staten och regionala myndigheter.

Kapitel 2.3 Finlands ekonomi

Finlands ekonomiska utveckling

Prognoserna i början av året pekade på att den 
ekonomiska tillväxten i Finland skulle bli lång-
sam. Denna utveckling ansågs gälla de flesta sek-
torer och bero på att ingen sektor inom den totala 
efterfrågan de facto kunde väntas bidra till en 
snabbare tillväxt. Problemen inom euroområdet 
under årets första sex månader försvagade bl.a. 
Finlands exportutsikter. Bruttonationalproduk-
ten, som anger det sammanlagda värdet av pro-
duktionen, krympte särskilt mycket i början av 
året (diagram 19). 
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Diagram 20.
Överskott i Finlands bytesbalans
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Diagram 21.
Arbetslöshet och sysselsatta i Finland
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Diagram 22.
Prisstabilitet i euroområdet och Finland

Noteras bör att bruttonationalprodukten i 
Finland efter 2008 minskat mer än genomsnit-
tet i euroområdet. De svaga exportframgångar-
na från tidigare år syns tydligt i bytesbalansen, 
men 2013 minskade underskottet i bytesbalansen  
(diagram 20). En sådan utveckling är välkommen 
eftersom värdet på exporten i Finland minskat 
mer än i något annat land i euroområdet under de 
senaste fem åren. Mot slutet av berättelseåret var 
det emellertid fortfarande osäkert hur exporten 
skulle utvecklas. 

Våra ekonomiska problem är delvis konjunk-
turberoende, men samtidigt till sina centrala de-
lar också strukturella. Bland annat nedgången 
inom elektronikindustrin och pappersindustrin, 
det minskande antalet personer i arbetsför ålder 
och den försämrade kostnadskonkurrenskraft är 
beskrivande för förändringarna i den ekonomis-
ka strukturen och medför utmaningar.

Arbetslösheten fortsatte att öka och takten 
tilltog särskilt i slutet av året (diagram 21). Den 
offentliga sektorns finanser utvecklades också 
svagare än väntat. Finlands Bank kom i slutet 
av året med sin uppskattning om det långsiktiga 
hållbarhetsgapet i de offentliga finanserna. Enligt 
den kalkylen var hållbarhetsgapet då 4,6 % av 
BNP.

Prisstabilitet och räntor i Finland

Mätt enligt det harmoniserade indexet för kon-
sumentpriser (HIKP) steg konsumentpriserna 
snabbare i Finland än annanstans inom euroom-
rådet under året (diagram 22). Enligt indexet var 
inflationen i euroområdet knappt 1 % i december, 
medan den låg på knappt 2 % i Finland. I det 
harmoniserade indexet ingår inte ägarboende, 
penningspel, räntor på konsumtionslån och an-
dra krediter, brandförsäkringar för egnahemshus 
och fordonsskatter.

Statistikcentralen beräknar att konsumentpri-
serna från december 2012 till december 2013 för-
ändrades med 1,6 % i Finland. Den genomsnitt-
liga inflationen 2013 var enligt denna beräkning 
1,5 %. 

Enligt statistikcentralens förhandsbesked steg 
priserna på lägenheter i gamla flervåningshus och 
gamla radhus under året med 2,3 % i huvudstads-
regionen (jämfört med slutet på 2012), medan 
de sjönk med 0,5 % i landet i övrigt. Priserna på 
lägenheter i nya flervåningshus och nya radhus 
steg under året med 1,7 % i huvudstadsregionen 
och med 1,8 % i landet i övrigt jämfört med 2012. 

Arbetslöshet, trend (skalan till höger)
Sysselsatta, trend (skalan till vänster)
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Diagram 23.
Hushållens skuldsättning och ränteutgifter
i Finland

2

Räntorna på företagslån har i Finland varit 
lägre än i genomsnitt i euroområdet, men låne-
marginalerna på nya avtal om företagslån fort-
satte att växa under året. Även om man ser att 
räntan under den beskrivna tidsperioden varierat 
något månadsvis, ter det sig som om skillnaden i 
förhållande till hela euroområdet inte längre var 
stor i slutet av året, exempelvis i fråga om lån på 
mer än en miljon euro med en räntebindningstid 
på högst ett år (diagram 8). Nya bostadslån bevil-
jades 2013 i allt i långsammare takt, och i slutet 
av året var hushållens bostadslånestock mindre 
än månaden innan. Hushållens skuldsättning låg 
i stort sett kvar på samma nivå (diagram 23), ef-
tersom hushållens lån ökade i så gott som samma 
takt som deras disponibla inkomster. 

Kapitel 3 Finlands Banks verksamhet 2013

Kapitel 3.1 Finlands Banks förvaltning 

Finlands Bank leds av en direktion som består av 
dess ordförande, dvs. bankens chefdirektör, och 
högst fem andra medlemmar. Direktionen har 
hand om skötseln av Finlands Banks uppgifter 
och förvaltning om annat inte föreskrivs i lag.

Direktionens ordförande är Finlands Banks 
chefdirektör Erkki Liikanen och vice ordförande 
bankdirektör Pentti Hakkarainen. Tredje med-
lem är bankdirektör Seppo Honkapohja. Direk-
tionens sekreterare är Mika Pösö.

Finlands Bank är indelad i avdelningar en-
ligt följande: avdelningen för penningpolitik och 
forskning, avdelningen för finansiell stabilitet och 
statistik, bankavdelningen, kontaktförsörjnings-
avdelningen, ledningssekretariatet, administra-
tiva avdelningen och intern revision. Process-
styrning över avdelningsgränserna tillämpas på 
fyra kärnprocesser: den penningpolitiska bered-
ningen, genomförandet av penningpolitiken, det 
inhemska ekonomisk-politiska inflytandet och 
stabiliseringspolitiken.

Finlands Banks ledningssystem omfattar utö-
ver bankens strategi även verksamhetsplanering, 
mål- och resultatstyrning, personal- och budget-
ramar och samlad riskbedömning.

Kapitel 3.2 Finlands Banks verksamhet

Penningpolitiken och genomförandet

ECB-rådet är högsta beslutande organ i Eurosys-
temet. Det består av ECB:s alla direktionsmed-
lemmar och centralbankscheferna i de länder som 
har infört euron. Finlands Banks chefdirektör är 
medlem i ECB-rådet och deltar i den egenskapen 
i det penningpolitiska beslutsfattandet. Chefdi-
rektörens personliga suppleant i rådet är direk-
tionens vice ordförande Pentti Hakkarainen. 

Experter från banken medverkar i beredning-
en av de penningpolitiska besluten och deltar 
bl.a. i förberedelserna av ECB-rådets samman-
träden som medlemmar av Eurosystemets pen-
ningpolitiska kommitté och kommittén för mark-
nadsoperationer.

Genomförandet av penningpolitiken har i 
Euro systemet decentraliserats till de nationella 
centralbankerna. De finländska penningpolitis-
ka motparterna deltar i centralbankstransaktio-
nerna i Finlands Bank. 

Motparternas likviditetsbehov fördelas 
ojämn i euroområdet, vilket medför att cen-
tralbankskrediter utnyttjas mer i vissa länder, 
medan motparternas inlåning i centralbanken 
är större i andra. Dessa skillnader framgår av 
balansräkningsstrukturen i euroländernas cen-
tralbanker – de penningpolitiska transaktionerna 
redovisas antingen under tillgångar eller under 
skulder i balansräkningen – och på de s.k. TAR-
GET2-saldona som hänger ihop med fordringar 
eller skulder inom Eurosystemet. Förändringar-
na i skulder och fordringar inom Eurosystemet 
syns alltså i TARGET2-saldona och beskriver 
till stor del förändringarna i centralbankskrediter 
och inlåning inom banksektorn i respektive land 
i euroområdet.
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Finlands banks motparter deltog i blygsam 
utsträckning i kortfristigare refinansierings-
transaktioner under året. Det förklaras av att de 
treåriga refinansieringstransaktioner som hade 
genomförts under de föregående åren minska-
de motparternas likviditetsbehov under 2013. 
Motpartsbankerna återbetalade i själva verket i 
förtid cirka en tredjedel av de långfristiga central-
bankskrediter som de ursprungligen hade ansökt 
om. I slutet av berättelseåret uppgick motparter-
nas centralbankskrediter till 2,5 miljarder euro. 
Det utgör 0,3 % av Eurosystemets alla utestående 
krediter.

Motparternas totala inlåning minskade 2013, 
men i likhet med tidigare år var inlåningen stor. 
De finländska bankernas andel av inlåningen i 
hela Eurosystemet minskade men var fortsatt 
stor. 

Att inlåningarna minskade vittnar om att fi-
nanssektorn och marknadssituationen har sta-
biliserats inom euroområdet. På grund av mot-
parternas minskade inlåning minskade Finlands 
Banks balansomslutning med nästan hälften un-
der året. Motpost till inlåningen på andra sidan 
i balansräkningen är fordringar inom Eurosyste-
met. Närmare bestämt minskade Finlands Banks 
motpartsbanker sin inlåning i centralbanken från 
74 miljarder till 24 miljarder euro. Det mins- 
kade i motsvarande grad Finlands Banks s.k. 
TARGET2-fordringar på ECB. 

I de likviditetsindragande transaktionerna 
deltog i genomsnitt fyra banker. Beloppet på in-
låning över natten minskade, och minskningen 
fortgick tydligt också mot slutet av året. Det 
förklaras av att motparterna mer än förr behöll 
likvida tillgångar på sina checkkonton. 

Det totala beloppet av de säkerheter som läm-
nades till Finlands Bank minskade något och 
uppgick i genomsnitt till 26,1 miljarder euro 
2013. Säkerhetsöverskottet förblev stort och upp-
gick till 37 % av beloppet på säkerheterna. Av sä-
kerheterna var 12 % bundna till penningpolitiska 
krediter, medan 51 % av dem utgjorde täckning 
för intradagsflödeslimiten i TARGET2. De flesta 
säkerheterna var säkerställda bankobligationer 
(44 %), och de näst vanligaste bestod av inlåning 
med fast löptid via likviditetsindragande trans-
aktioner (22 %). Den tredje vanligaste säkerheten 
2013 var lånefordringar (10 %).

Finanssystemet och politiken för finanssystem

Finlands Bank upprätthåller och utvecklar sta-
bila, funktionssäkra och effektiva finans- och 

betalningssystem i Finland. Den eftersträvar att 
uppfylla dessa mål bl.a. genom att analysera hot 
mot stabiliteten och systemsvagheter. Vid över-
vakningen av stabiliteten samverkar Finlands 
Bank med andra tillsyns- och regleringsmyndig-
heter, såsom t.ex. Finansinspektionen. 

Risker som uppstår inom finanssystemet el-
ler som förstärks av själva systemet kallas sys-
temrisker, om de i förekommande fall äventyrar 
hela finansieringssystemets funktion och försva-
gar samhällsekonomins förutsättningar. Med 
makrotillsynsverktyg avses däremot åtgärder och 
metoder genom vilka myndigheterna vid behov 
kan ingripa i dessa risker som hotar finanssyste-
mets övergripande stabilitet. Makrotillsynsverk-
tygen kompletterar den ordinarie regleringen och 
tillsynen av kapitaltäckning och likviditet på kre-
ditinstitutsnivå.

Som ett led i sin uppgift att förebygga finansiell 
stabilitet publicerar Finlands Bank två gånger 
om året en analys av den finansiella stabiliteten i 
Finland och globalt.

Finlands Bank deltar också i att utveckla fi-
nansieringssystemets infrastruktur och att trygga 
att den fungerar tillförlitligt och effektivt. Med 
finansiell infrastruktur avses betalningssystem 
och system för handel, clearing och avveckling 
av värdepapper.

Finansiell stabilitet

Stabiliteten i euroområdets finanssystem och fi-
nanssektor stärktes och osäkerheten på finans-
marknaden minskade under året, särskilt mot 
slutet av året. Det syntes bl.a. i att riskpremierna 
på räntemarknaden sjönk och i att bankerna i eu-
roområdet fick bättre tillgång till finansiering och 
att finansieringskostnaderna minskade. I början 
av året förorsakade Cypern osäkerhet genom att 
dess banksektor stötte på problem. För att situa-
tionen skulle stabiliseras skräddarsydde EU och 
IMF ett stödpaket för Cypern på 10 miljarder 
euro. 

Trots att situationen har stabiliserats korri-
geras problemen inom finanssektorn långsamt. 
Lönsamheten för banksektorn i euroområdet 
förblev relativt svag. Till det bidrog inte bara 
euroområdets dåliga ekonomiska situation, utan 
också ökade nedskrivningar samt mindre ränte-
marginaler till följd av den låga räntenivån.

Skillnaderna mellan finansieringssektorn i oli-
ka euroländer bestod. Många banker i problem-
länderna stödde sig fortfarande starkt på Euro-
systemets långfristiga penningsspolitiska kredi-
ter. Det vittnar om att banksektorns situation i 
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5 Utformningen och utvecklingen av EU:s finansiella tillsyn beskrivs närmare i kapitel 7.3 i denna berättelse. 
6 Se närmare Finlands Banks årsberättelse 2013 (särskilt ruta 5).

dessa länder inte förbättrades i nämnvärd grad. 
Kopplingarna mellan stater och banker minska-
de inte heller nämnvärt under året, åtminstone 
inte i problemländerna. 

Också ändringar i regleringen ställer bankerna 
inför nya utmaningar. Dessutom utmanar nya 
aktörer inom finansförmedlingen banksektorn 
till att ändra sina verksamhetsmodeller.

Enligt Finlands Banks stabilitetsanalyser un-
der 2013 var banksektorn i Finland fortsatt lön-
sam och solid trots den låga räntenivån och den 
dämpade utvecklingen i realekonomin.

Ökningen av kreditstocken för finländska hus-
håll och företag avtog under året. Efterfrågan på 
finansiering inom företagssektorn ökade inte och 
samtidigt var tillgången på finansiering fortfa-
rande bättre än inom euroområdet i genomsnitt. 
Särskilt marginalerna och andra villkor för de 
små och medelstora företagens nya företagskre-
diter stramades dock åt under året. Ändringar i 
bankregleringen höjer priset på den företagsfi-
nansiering som kanaliseras genom banksektorn. 

Finanssystempolitik

Finlands Bank deltog i att utveckla EU:s finan-
siella regelverk och upprättandet av bankunio-
nen, vilket inleddes 2012, både genom Europeis-
ka centralbankssystemet och genom Europeiska 
systemrisknämnden. Dessutom var Finlands 
Bank med i förberedelserna av det nationella ge-
nomförandet tillsammans med finansministeriet 
och Finansinspektionen.5

Finlands Bank och Finansinspektionen deltog 
i arbetet med den gemensamma tillsynsmeka-
nismen (Single Supervisory Mechanism, SSM) 
i ECB:s högnivågrupp. Som ett led i detta ar-
bete inledde ECB i oktober 2013 en ingående 
bedömning av läget i storbankerna. Denna be-
dömning baserar sig på riskbedömning av ban-
kerna, bedömning av kvaliteten på tillgångarna 
och stresstestning.6 Stresstestningen genomförs 
tillsammans med Europeiska bankmyndigheten 
(European Banking Authority, EBA). Finlands 
Bank arbetar för att bidra till att utveckla me-
toder för rekonstruktion av banker inom EU. I 
sina uttalanden gav Finlands Bank sitt stöd för 
att en gemensam mekanism för rekonstruktion 
av banker ska vara en del av bankunionen och 
att ägarnas och borgenärers ansvar utfaller vid 
rekonstruktion av banker. 

I slutet av året enades Europaparlamentet, 
kommissionen och rådet om ett direktiv om in-
rättande av en ram för återhämtning och rekon-
struktion av kreditinstitut och värdepappersfö-
retag. Direktivets syfte är att möjliggöra att pro-
blemdrabbade banker kan köras ner kontrollerat 
och att aktieägarnas och investerarnas ansvar 
realiseras.

I Finland deltog Finlands Bank under be-
rättelseåret bl.a. i förberedelser för att införa 
makrotillsynsverktyg i Finland, och i att bereda 
ändringar av den nationella lagstiftningen om 
krishantering i problembanker och om insätt-
ningsgarantin. 

Den finansiella infrastrukturen och 
betalningssystemtjänster

Den finansiella infrastrukturen består till sina vä-
sentliga delar av betalningssystemen och system 
för handel, clearing och avveckling av värdepap-
per. Finlands Bank bidrar till att denna infra-
struktur är tillförlitlig och effektiv och att den 
utvecklas. Finlands Bank sköter sin tillsynsupp-
gift i fråga om infrastrukturen genom att bevaka 
systemens funktion och göra löpande bedöm-
ningar av dem. Bedömningarna görs enligt enhet-
liga övervakningsprinciper inom euroområdet.

Centrala åtgärder och händelser på detta om-
råde 2013 var bl.a. följande: 

1.  Inom Europeiska centralbankssystemet 
inleddes förberedelser för tillämpning av 
de globala principerna för övervakning 
av den finansiella infrastrukturen (de s.k. 
CPSS–IOSCO-principerna). 

2.  Finlands Bank fastställde riktlinjerna för 
sin policy för övervakning av den finan-
siella infrastrukturen. 

3.  Finlands Bank godkände en bedömning 
av tillsynen över Finlands värdepap-
perscentral Euroclear Finland i augusti 
2013. Därmed kan bolaget ansluta sig 
till it-plattformen TARGET2-Securities 
(T2S) för avveckling av värdepapper, som 
tillhandahålls av centralbankerna i euro-
området.

4.  Internationaliseringen av betalnings- och 
avvecklingssystemen fortsatte och yttrade 
sig bl.a. i att många funktioner lades ut till 
internationella partner. 
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7 Betalningsrådet är ett nationellt samarbetsorgan som samlar olika intressenter och som stöder utnyttjandet av betalningssätt 
som är effektiva för samhället. Planerna för att inrätta betalningsrådet och Finlands Banks riktlinjer för målen i fråga om att 
utveckla betalningssystemet offentliggjordes i maj 2013. 

5.  Övergången till ett gemensamt eurobe-
talningsområde (Single Euro Payments 
Area, Sepa) höll schemat och ledde bl.a. 
till att nationella betalningssystem ersätts 
med europeiska före utgången av januari 
2014.

6.  Rekommendationerna om säkra nätbe-
talningar, som getts ut av den nya sam-
arbetsgruppen för säkra massbetalningar 
(European Forum on the Security of Re-
tail Payments, SecuRe Pay), integrerades i 
Finlands Banks och Finansinspektionens 
bedömnings- och inspektionsarbete.

7.  Finlands Banks rekommendationer om 
kontinuitet och beredskap i betalnings- 
och avvecklingssystemen integrerades 
också med det arbete som utförs i den 
nationella försörjningsberedskapsorgani-
sationen. 

8.  Förberedelserna för att inrätta ett betal-
ningsråd fortsatte i samarbete med cen-
trala parter.7 

9.  TARGET2-simulatorn har utvecklats 
utifrån Finlands Banks betalnings- och 
avvecklingssystemsimulator som ett 
övervakningsverktyg inom Europeiska 
centralbankssystemet. Användningen av 
simulatorn fortsatte och etablerades. 

10.  Finlands Banks operativa roll i avveck-
lingen av fordringar och skulder i banker-
nas betalningssystem (PMJ) upphörde i 
november 2013 efter det att betalningarna 
överfördes till det europeiska STEP2-sys-
temet. 

11.  Byggandet av det nya effektiviserade sä-
kerhetshanteringssystemet (BoF-CMS-
Cola) avancerade under året till testske-
det. Systemet kan sättas i produktion 
hösten 2014.

12.  I Finlands Banks eget BoF-T2S-projekt, 
som utgör en fortsättning på Eurosyste-
mets projekt TARGET2-Securities (T2S), 
fortsatte förberedelserna för de likvidi-
tetshanteringskrav som projektet ställer 
på centralbankerna.

TARGET2 opereras av Eurosystemet och är 
avsett för stora betalningar i realtid och till brut-
tobelopp. Via TARGET2-systemet genomförs 
också Eurosystemets penningpolitiska transak-
tioner, och viktiga betalnings-, clearing- och av-

vecklingssystem överför sina eurobetalningar via 
systemet. I december 2013 hade TARGET2-sys-
temet ca 1 000 direkta deltagare, som hade anslu-
tit sig via 24 centralbankers delsystem. Vid slutet 
av året hade Finlands Banks delsystem 24 delta-
gare, varav tre var anslutna system. Under 2013 
registrerades i TARGET2-systemet i genomsnitt 
364 000 betalningar per dag. I Finlands Banks 
delsystem registrerades i genomsnitt 1 600 betal-
ningar per dag. 

Tillgångsförvaltning 

Finlands Bank förvaltar sina egna finansiella till-
gångar (14 149 miljoner euro), en del av ECB:s 
valutareserv (851 miljoner euro) och tillgångar-
na i Finlands Banks pensionsfond (616 miljoner 
euro). De totala tillgångarna som ska förvaltas 
uppgick i slutet av året till ca 15 616 miljoner euro.

Förvaltningen av tillgångar är delade på två 
separata portföljer: en likviditetsportfölj och en 
investeringsportfölj. Med Finlands Banks inves-
teringsverksamhet avses investering av bankens 
likviditetsportfölj och dess investeringsportfölj i 
utländsk valuta och euro på den internationella 
finansmarknaden. Målet för denna investerings-
verksamhet är att sörja för tillgångarnas säker-
het, likviditet och avkastning.

De finansiella tillgångarna består av guld, va-
lutareserven och finansieringstillgångar i euro. 
Valutareserven är i sin tur uppdelad i en lik-
viditetsportfölj och i en investeringsportfölj i 
utländsk valuta samt Internationella valutafon-
dens (IMF) särskilda dragningsrätter (Special 
Drawing Rights, SDR). 

I fråga om förvaltningen beskriver indelningen 
i en likviditetsportfölj och en investeringsportfölj 
att tillgångsförvaltningen sammanhänger med 
delvis motstridiga mål och behov. Det strategiska 
målet för förvaltningen av likviditetsportföljen 
är att säkerställa bankens förmåga att tillhan-
dahålla likviditet för akuta penningpolitiska be-
hov under alla förhållanden. Skötseln av investe-
ringsportföljen syftar i sin tur till att säkerställa 
de finansiella tillgångarnas värde och Finlands 
Banks förmåga att även i framtiden uppfylla sina 
skyldigheter som centralbank. Ett konkret ex-
empel på behov av tillgångsförvaltning är detta: 
trots att inga penningpolitiska köpprogram ge-
nomfördes under året upprätthöll Finlands Bank 
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en beredskap att aktivera det penningpolitiska 
programmet för direkta monetära transaktioner 
(Outright Monetary Transactions, OMT). 

Det uppställda målet för allokeringen av inves-
teringarna och de strikta riskrestriktionerna av-
seende kreditrisk garanterar att Finlands Banks 
likviditets- och investeringsportföljer är säkert 
investerade. 

Avkastningen på både likviditetsportföljen 
och investeringsportföljen påverkas huvudsak-
ligen av allokeringen mellan investeringskate-
gorier och durationen av investeringarna. Lik-
viditetsportföljen består enbart av statsobliga-
tioner i amerikanska dollar för att säkerställa 
att Finlands Bank vid behov med mycket kort 
varsel kan tillhandahålla centralbanksfinansie-
ring i utländsk valuta. Investeringsportföljen är 
placerad i statsobligationer, obligationer utgivna 
av statsbundna institutioner, säkerställda obli-
gationer och obligationer utgivna av företag. En 
liten del av statsobligationerna i finansieringstill-
gångarna till eurobelopp är lån till krisdrabbade 
euroländer.

Den totala avkastningen av Finlands Banks fi-
nansiella tillgångar utan guld och särskilda drag-
ningsrätter uppgick under året till –1,81 %, dvs. 
ca –224,1 miljoner euro. Den totala avkastningen 
består av valutakurseffekt och ränteavkastning. 
Valutakurseffekten på likviditetsportföljen upp-
gick till –4,33 % (vilket motsvarade ca –52 miljo-
ner euro). Ränteavkastningen uppgick till 0,21 % 
(vilket motsvarade ca 2,5 miljoner euro). Valu-
takurseffekten på övriga tillgångar var –1,82 % 
(–203,5 miljoner euro) och ränteavkastningen 
0,26 % (28,8 miljoner euro). Årets valutakurs-
effekt var negativ på grund av att euron stärktes 
mot valutorna i valutareserven. Ränteavkast-
ningen blev blygsam till följd av den historiskt 
låga räntenivån.

Målet är att Finlands Banks finansiella till-
gångar ska ge en avkastning i nivå med central-
banksräntan för varje enskild placeringsvaluta. 
Avkastningen under året var i genomsnitt 0,16 % 
lägre än centralbanksräntan. Avkastningen un-
der fem år uttryckt som ett glidande medelvärde 
var 1,73 % högre än centralbanksräntan.

Av Finlands Banks guld förvaras 51 % i brittis-
ka centralbanken, 20 % i Sveriges riksbank, 18 % 
i amerikanska centralbanken, 7 % i schweiziska 
centralbanken och 4 % i Finlands Bank.

Placeringsriskerna i de egna finansiella till-
gångarna behandlas senare separat i kapitel 4.3, 
som handlar om Finlands Banks riskprofil.

Finlands Bank och den ekonomiska politiken i 
Finland

Finlands Bank deltog under året aktivt både i 
analysen av den inhemska ekonomiska utveck-
lingen och i debatten om den ekonomiska poli-
tiken och strukturreformerna. Finlands Banks 
prognoser och uppskattningar om den ekonomis-
ka situationen i landet har beskrivits i ett flertal 
av bankens publikationer. Banken gav ut sina 
makroekonomiska prognoser för den finländska 
ekonomin i juni och december. Därtill hördes 
chefdirektören och flera av bankens experter av 
riksdagen och andra inhemska institutioner.8

Sedlar och mynt

Finlands Bank har som uppgift att för sin del 
sörja för kontantförsörjningen och för utgivning-
en av eurosedlar i Finland. Tillsammans med 
de övriga kontantförsörjningsparterna svarar 
Finlands Bank för att tillgången på kontanter 
motsvarar efterfrågan i hela landet och sörjer 
för sedlarnas kvalitet. Centralbankens ambition 
är också att bidra till en högklassig och kost-
nadseffektiv kontantförsörjning i hela ekonomin. 
De privata aktörerna inom kontantförsörjningen 
bereds lika konkurrensvillkor. Finlands Banks 
andel av den operativa kontanthanteringen byg-
ger på servicenivåmål som uppställts inom Eu-
rosystemet och kontantförsörjningsavtal med 
kontanthanterarna.

Användningen av kontanter som betalnings-
medel sträcker sig långt tillbaka i tiden. Även 
om kortbetalningar har blivit allt vanligare, har 
de endast långsamt trängt undan kontantbetal-
ningarna till och med i länder som kommit långt 
i utvecklingen av elektroniska betalningar. För 
konsumenterna har kontanter flera egenskaper 
som de nya betalningssätten inte har ersatt fullt 
ut. Trots fördelarna med kontantbetalningar har 
användningen av kontanter som betalningsmedel 
tydligt minskat under de senaste knappt tio åren 
i Finland. Finlands Bank gjorde en enkät som 
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visar att andelen personer som huvudsakligen 
betalar kontant åren 2006–2013 minskade från 34 
till 19 %. Automatbesöken har minskat och total-
summan uttagna kontanter har gått ner. Som ett 
led i kampen mot svart ekonomi och penningt-
vätt har flera euroländer också börjat begränsa 
användningen av kontanter i stora betalningar.

Turismen har allt större inverkan på utgiv-
ningen av kontanter, och kontantanvändningen 
förefaller att öka bland turister. Finländare reser 
utomlands med relativt stora mängder 50-euro-
sedlar som är uttagna ur bankautomat. Utländ-
ska turister för in främst 100- och 500-eurosedlar 
i Finland.

Utgivningen av den nya eurosedelserien inled-
des med femeurosedeln i maj 2013.

Antalet påträffade sedelförfalskningar mins-
kade redan för tredje året i rad i Finland i motsats 
till euroområdet, där förfalskningarna började 
öka på nytt 2013 efter att ha minskat i ett par 
års tid. 

I början av 2013 genomfördes en omorgani-
sering där betalningsmedelsavdelningen, som ti-
digare hade ansvarat för den operativa kontant-
hanteringen, slogs ihop med säkerhets- och fast-
ighetsenheten. Den nya avdelningen fick namnet 
kontantförsörjningsavdelningen.

Övrig verksamhet

Forskning

Den ekonomiska forskningen vid Finlands Bank 
tjänar till att bistå den penningpolitiska bered-
ningen, utveckla bankens egen verksamhet och 
öka dess externa inflytande. Målet är att uppnå 
internationell toppnivå inom vissa för Finlands 
Bank centrala forskningsområden. På så sätt 
kan Finlands Bank aktivt bidra till debatten om 
den monetära politiken och den finansiella ut-
vecklingen både i Finland och internationellt. 
Forskningsenhetens medverkan i Finlands Banks 
policyarbete ökade klart 2013 jämfört med ti-
digare år. Policyarbetet – särskilt arbetet med 
att lyfta fram rapporten om omstrukturering av 
EU bankernas verksamhet, som gjordes av en av 
kommissionen tillsatt högnivågrupp under led-
ning av chefdirektör Liikanen – ökade ekonom-
forskarnas synlighet som offentliga experter.

Finanskriser, recessioner i den internationella 
ekonomin, extraordinära penningpolitiska åtgär-
der och statsskuldkrisen var viktiga teman inom 
den ekonomiska forskningen 2013. Därutöver 

ägnade sig det internationella forskarsamfundet 
särskilt åt indikationerna om den framtida pen-
ningpolitiska inriktningen, stabilitetstillsynen av 
finansmarknaden och de makroekonomiska ef-
fekterna av dessa.

Forskningsprojekten gav ny information om 
många delområden. Som exempel på  uppnådda 
forskningsresultat kan följande nämnas. Effek-
ten av den penningpolitiska styrningen ökar om 
centralbanken på ett ändamålsenligt sätt lyckas 
kombinera sin räntepolitik med köp av offentliga 
obligationer med sådana löptider som investe-
rarna föredrar. Långa lågränteperioder, överop-
timism bland investerarna och de ekonomiska 
aktörernas oförmåga att förutsäga omfattningen 
av en ovanligt gynnsam ekonomisk utveckling 
förklarar å sin sida de långvariga konjunktur-
uppgångarna och de därpå följande djupa reces-
sionerna. Inflationsförväntningarnas betydelse 
för inflationsdynamiken i euroområdet och USA 
har enligt empiriska resultat ökat med tiden, vil-
ket framhäver betydelsen av en trovärdig pen-
ningpolitik med tanke på inflationsdynamiken. 
När det gäller smittorisker som förorsakats av en 
enskild banks betalningssvårigheter tyder forsk-
ningsresultaten på att gruppbildningen inom 
bankvärlden, stora lån på interbankmarknaden 
och bankens ställning som förmedlare inom 
banknätverket förklarar smittorisken bättre än 
bankens storlek eller skuldsättning. Med tanke 
på innovationsstöden till företag är det viktigt att 
identifiera de tillväxtföretag som utnyttjar stöden 
effektivt. Välfärdseffekterna av ett framgångsrikt 
stöd kan vara stora.

Finlands Bank var 2013 medarrangör i ett fler-
tal internationella vetenskapliga sammankoms-
ter inom områden som rör dess egen forsknings-
verksamhet. Sådana var bl.a. ett möte i Helsing-
fors under temat Banking after regulatory reforms 
– business as usual? tillsammans med SUERF, 
dvs. The European Money and Finance Forum, 
och ett internationellt möte på Bali, som organi-
serades av Universitat Sebelas Maret och Journal 
of Financial Stability. Temat för det senare mö-
tet var Risk, Banking and Financial Stability. I 
november arrangerade banken tillsammans med 
universitetet i Bordeaux en tvådagars verkstad 
om s.k. agentbaserad modellering (Agent Based 
Modelling, ABM). Centre of Economic Policy 
Research (CEPR) bistod i mötesarrangemang-
en. ABM-modellering erbjuder verktyg för att 
förklara den komplexa dynamik som ofta hör 
samman med bland annat kriser.
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Forskningsinstitutet för transitionsekonomier

Finlands Banks forskningsinstitut för transi-
tionsekonomier (BOFIT) fokuserar främst på 
tillämpad makroekonomisk forskning med ton-
vikt på monetära och valutapolitiska frågor och 
finanssystemens funktion. Primära målländer är 
Ryssland och Kina, även om det ofta faller sig 
naturligt att anlägga ett bredare perspektiv och 
utnyttja ett bredare material.

Samverkan mellan forskning, analys och prog-
nosarbete bildar grunden för institutets expertis. 
Under 2013 fokuserade forskningen på finanssys-
temens funktion i olika länder.

Forskningsinstitutet deltog under året i arrang-
emangen av konferensen Renminbi and the Global 
Economy, som behandlade internationalisering-
en av den kinesiska valutan och avregleringen av 
kapitalrörelserna i landet. Medarrangör var City 
University of Hong Kong. Användningen av den 
kinesiska valutan utanför landets gränser och 
i den internationella handeln håller på att öka.

Statistik

Finlands Bank svarade 2013 för Finlandsstatis-
tiken över monetära finansinstitut (MFI), annan 
finansverksamhet och betalningsbalansen i eu-
roområdet och för motsvarande nationell sta-
tistik. I juni 2013 undertecknade Finlands Bank 
och Statistikcentralen ett avtal om att flytta över 
ansvaret för betalningsbalansstatistiken till Sta-
tistikcentralen. Statistikcentralen tar över huvud-
ansvaret för sammanställningen av betalnings-
balansstatistik och tillhörande arbetsuppgifter i 
början av 2014. Överföringen möjliggör en när-
mare integration av betalningsbalansstatistiken 
med nationalräkenskaperna. Centraliseringen av 
statistikföringen till Statistikcentralen är ett av 
projekten inom statens effektivitets- och resultat-
program. Framöver svarar Statistikcentralen för 
insamling, hantering och utgivning av uppgifter 
för betalningsbalansstatistiken. Finlands Bank 
fortsätter att samla in uppgifter om monetära 
finansinstitut, investeringsfonder och portföljin-
vesteringar för att uppfylla Europeiska central-
bankssystemets övriga statistikkrav och överläm-
nar samtidigt de uppgifter till Statistikcentralen 
som behövs för betalningsbalansstatistiken.

Statistiksamarbetet mellan det europeiska 
statistiksystemet, som består av EU-ländernas 
statistikverk och Eurostat, och Europeiska cen-

tralbankssystemet intensifierades under 2013. 
För att utveckla det strategiska samarbetet grun-
dades ett nytt samarbetsorgan, det europeiska 
statistikforumet (European Statistical Forum, 
ESF). Det operativa samarbetet mellan statistik-
systemen koncentreras härefter till Kommittén 
för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik 
(Committee on Monetary, Financial and Balance 
of Payments Statistics, CMFB).

Myndighetssamarbete och internationell verk-
samhet

Eurosystemets högsta beslutande organ är 
ECB-rådet, som består av ECBs direktionsmed-
lemmar och centralbankscheferna i de länder 
som har infört euron.

Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen 
är medlem både i ECB-rådet och i ECB:s allmän-
na råd, som består av cheferna för EU-ländernas 
centralbanker och ECB:s ordförande och vice 
ordförande. Direktionens vice ordförande Pentti 
Hakkarainen är personlig suppleant för chefdi-
rektören i ECB-rådet. Finlands Banks ledning 
och experter medverkade på alla beredningssta-
dier i arbetet i Europeiska centralbankssystemet 
(ECBS). Direktionsmedlem Seppo Honkapohja 
är medlem av Eurosystemets styrkommitté för 
it-frågor (Eurosystem IT Steering Committee, 
EISC). Eurosystemet hade också många tillfäl-
liga högnivåkommittéer. Direktionsmedlemmar-
na eller bankens experter deltog i kommittéerna 
enligt sina uppgifter. Vid ECB finns också en 
revisionskommitté (Audit Committee) vars upp-
gift är att förbättra styrningen och kontrollen av 
ECB och Eurosystemet. Ordförande är Finlands 
Banks chefdirektör Erkki Liikanen.

Under året har banken tillsammans med Fi-
nansinspektionen aktivt medverkat i förberedel-
serna för den europeiska bankunionens gemen-
samma tillsynsmekanism (Single Supervisory 
Mechanism, SSM) och beredning av riktlinjer för 
bankunionens gemensamma rekonstruktionsme-
kanism (Single Resolution Mechanism, SRM).9

Enligt lag svarar Finlands Bank för kontak-
terna mellan finska staten och Internationella 
valutafonden (International Monetary Fund, 
IMF). Finlands representant i Internationella 
valutafondens styrelse, som är valutafondens 
högsta beslutande organ, var Finlands Banks 
chefdirektör Erkki Liikanen med direktionens 
vice ordförande Pentti Hakkarainen som supp-
leant. Styrelsen höll sitt årsmöte i Washington i 
oktober. I valutafonden hör Finland till den nor-
disk-baltiska valkretsen. Valkretsen leddes under 
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året av Norge. På grund av den stora utlåningen 
till medlemsländerna var valutafonden tvungen 
att öka sitt insatskapital i form av medlemsande-
lar genom ett så kallat NAB-lånearrangemang 
(New Arrangements to Borrow). Finland deltar i 
arrangemanget, som utnyttjades under hela 2013.

Europeiska systemrisknämnden (European 
Systemic Risk Board, ESRB) ingår i det euro-
peiska systemet för finansiell tillsyn (European 
System of Financial Supervision, ESFS). Sys-
temrisknämnden fokuserar på makrotillsyn av 
finansmarknaden. Beslutande organ i system-
risknämnden är styrelsen, där Finlands Banks 
chefdirektör Erkki Liikanen är röstberättigad le-
damot. Finlands andra ledamot är Finansinspek-
tionens direktör Anneli Tuominen. Systemrisk-
nämndens styrelse sammanträder i genomsnitt 
fyra gånger per år.

EU:s ekonomiska och finansiella kommitté 
(Economic and Financial Committee, EFC) har 
till uppgift att bereda sammanträdena i Ekofin-
rådet, som består av EU-ländernas ekonomi- och 
finansministrar. Kommitténs arbete präglades 
2013 framför allt av hanteringen av skuldkrisen 
i Europa, intensiv bevakning av det ekonomiska 
läget i EU-länderna och det ökade behovet av 
ekonomisk-politisk samordning. EU-länderna 
kan utse högst två medlemmar till kommittén. Av 
dem ska den ena representera finansministeriet 
och det andra landets centralbank. Medlemmar-
na har personliga suppleanter. I sammanträdena 
deltar även representanter för ECB och Europe-
iska kommissionen. Ekonomiska och finansiella 
kommittén sammanträdde i såväl begränsad som 
fullständig sammansättning. Centralbankernas 
representanter deltar i de senare sammanträdena. 
Finlands Bank företräddes av direktionens vice 
ordförande Pentti Hakkarainen. Han deltog i mö-
tena när kommittén sammanträdde i fullständig 
sammansättning och i den s.k. rundabordssam-
mansättningen (Financial Stability Table). I run-
dabordssammansättningen ingår också represen-
tanter för EU:s tillsynsmyndigheter, som rappor-
terar om läget på unionens finansmarknad.

EU:s kommitté för ekonomisk politik (Eco-
nomic Policy Committee, EPC) fokuserar på att 
ta fram EU:s ekonomisk-politiska principer och 
förbereda strukturpolitiska ärenden. I kommit-
tén medverkar medlemsländernas finansministe-
rier och vissa av centralbankerna (bland annat 
Finlands Bank har en representant) samt Euro-
peiska kommissionen och ECB.

I Kommittén för valuta-, finans- och betal-
ningsbalansstatistik (Committee on Monetary, 
Financial and Balance of Payments Statistics, 
CMFB) medverkar såväl representanter för de 
nationella statistikmyndigheterna och Eurostat 
som de nationella centralbankerna och ECB. 
Kommittén har till uppgift att förbättra förut-
sättningarna för statistiksamarbetet mellan ECB 
och Eurostat och att avge yttranden inom statis-
tikområdet.

I Eurostats betalningsbalanskommitté (Balan-
ce of Payments Committee) deltar centralban-
kerna och statistikmyndigheterna med ansvar 
för betalningsbalansstatistik. Kommittén har till 
uppgift att biträda Eurostat i genomförandet av 
Europaparlamentets och rådets förordning om 
gemenskapsstatistik över betalningsbalansen.

Finlands Bank medverkar i egenskap av aktie-
ägare i Internationella regleringsbanken (Bank 
for International Settlements, BIS). Finlands 
Banks chefdirektör deltog i BIS regelbundna 
centralbankschefsmöten.

Finlands Bank medverkar också i Organisa-
tionen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
(Organisation for Economic Co-operation and 
Development, OECD).

Finlands Bank är representerad i Europeiska 
bankmyndighetens (European Banking Autho-
rity, EBA) tillsynsstyrelse. Bankmyndighetens 
uppgift är att säkerställa en effektiv och harmo-
niserad tillsyn och reglering av bankerna i EU och 
stärka den internationella samordningen av tillsy-
nen bland annat genom att ge ut reglerings- och 
tillsynsstandarder och medla i och avgöra tvister 
mellan behöriga nationella myndigheter.10 

Kommunikation

I sina uttalanden under 2013 fokuserade Finlands 
Bank särskilt på indikationerna om den framtida 
penningpolitiska inriktningen, upprättandet av 
bankunionen och strukturella utmaningar inom 
den finländska ekonomin. Dessutom behandla-
des ECB:s penningpolitiska åtgärder under den 
alltjämt pågående finanskrisen och Finlands 
Banks beredskap att hantera finansiella risker. I 
enlighet med Finlands Banks linje ökades insy-
nen i beslutsfattandet kring Eurosystemet ytter-
ligare. Finlands Bank gav också för första gången 
ut information om de länder där banken förvarar 
sin guldreserv, efter att ha fått samtycke till det-
ta av de viktigaste centralbankerna där guldet 
förvaras.
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11 Se också kapitel 4.3 i denna berättelse.

På sin webbplats tillhandahåller Finlands 
Bank aktuell information om ekonomin och 
finansmarknaden och om Finlands Banks och 
Eurosystemets verksamhet. Bankens deltagande 
i de sociala medierna stöder nätkommunikatio-
nen. I Finland informerade man brett om in-
troduktionen av en ny sedelserie, som inleddes 
med utgivningen av den nya femeurosedeln. Via 
sitt twitterkonto berättar Finlands Bank om sina 
evenemang och nya publikationer och informerar 
bland annat om valutakurser och marknadsrän-
tor. Finlands Banks myntmuseum och bibliotek 
finns också på Facebook. Finlands Bank dri-
ver en blogg på bankens webbplats, där bankens 
experter publicerar inlägg om aktuell central-
banksverksamhet.

I oktober deltog generaldirektör Liikanen i 
en webbdebatt som ordnats av Europeiska kom-
missionen tillsammans med andra europeiska 
institutioner. Där ställde allmänheten frågor om 
ECB:s verksamhet, reformen av bankstrukturer-
na samt bankunionen.

Euro & talous är Finlands Banks viktigaste 
publikation. Under 2013 utkom fem nummer av 
tidskriften. Två nummer behandlade utsikterna 
för den finländska ekonomin och presentera-
de prognosen för konjunkturutvecklingen, två 
nummer fokuserade på penningpolitiken och den 
internationella ekonomin och i ett nummer ana-
lyserades den finansiella stabiliteten. I samband 
med utgivningen av varje nummer av Euro & 
talous hölls en presskonferens.

Strategins utfall

I ingången av 2013 infördes Finlands Banks 
uppdaterade strategiska riktlinjer och reviderade 
mätetal för styrning av verksamheten. Den upp-
daterade strategin vilar på utveckling av kompe-
tensbaserat inflytande och en effektiv och kva-
litetsmässigt konkurrenskraftig produktion av 
operativa centralbanksuppgifter. De viktigaste 
aktuella omvärldsförändringarna är inrättandet 
av en bankunion, dvs. åtgärderna för en gemen-
sam banktillsyn och krishantering i euroområdet, 
och effektivisering av makrotillsynen i Finland. 
Den inhemska ekonomisk-politiska debatten har 
lyft fram effekterna av eventuella strukturrefor-
mer, kostnadskonkurrenskraften och läget i de 
offentliga finanserna.

Finlands Bank ökar sina insatser inom finans-
systempolitiken. Fokus för bankens expertis har 
lagts på en kombination av det makroekonomis-
ka perspektivet och finansmarknadsperspektivet. 
Finlands Bank har ambitionen att fungera som 
innovativ tankesmedja både i den inhemska eko-
nomisk-politiska debatten och i Eurosystemet.

I strategiarbetet lades 2013 särskild vikt vid 
de externa intressenternas perspektiv. Finlands 
Banks verksamhet ska utvecklas och utvärde-
ras mot bakgrund av hur stort förtroende den 
åtnjuter och hur den upplevs gå i land med sina 
uppgifter. Utöver det externa perspektivet lyfter 
strategin fram en löpande produktivitets- och 
effektivitetsutveckling.

Mål- och resultatstyrningssystemet som ligger 
till grund för genomförandet av strategin består 
av strategiska riktlinjer och reviderade mätetal 
som speglar måluppfyllelsen. Gemensamma mä-
tetal för hela banken används för att utvärdera 
bankens roll i och redovisningsskyldighet gente-
mot samhället.

Finlands Banks ledningssystem omfattar utö-
ver bankens strategi även verksamhetsplanering, 
mål- och resultatstyrning, personal- och bud-
getramar och samlad riskbedömning.11 Riskhan-
teringen utgör en del av Finlands Banks interna 
styrsystem. De årliga mål- och resultatrapporter-
na ska innehålla en bedömning av sannolikheten 
för att riskerna realiseras under perioden.

Finlands Banks mål är att höra till de effekti-
vaste centralbankerna inom EU. I slutet av 2013 
hade Finlands Bank 391 anställda. Av dem hade 
73 % expertbefattningar. Personalen minskade 
med 3,7 % under året. Under EMU-medlemska-
pet har bankens personal sammantaget minskat 
med 48 %. Personalminskningen speglar effekti-
vare arbetssätt, pensionsavgångar och en stram 
rekryteringspolitik.

Finlands Banks tvååriga tjänstekollektivavtal 
gäller från den 7 mars 2012 till den 31 mars 
2014. Det generella lönepåslaget 2013 var 1,4 % 
och justeringspotten 0,5 %. I enlighet med den 
överenskommelse som ingåtts i samband med 
kollektivavtalsförhandlingarna 2012 gjordes en 
genomgång av lönesystemets funktion och för-
söket med komprimerad arbetstid samt utreddes 
möjligheten att utvidga systemet med förtroen-
dearbetstid.
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Kapitel 3.3 Finlands Banks bokslut för 2013

Finlands Bank följer de ekonomibaserade bok-
föringsprinciper och tekniker som har godkänts 
av ECB-rådet, och boksluten utarbetas enligt 
dessa harmoniserade principer. Bankfullmäktige 
fastställer enligt 11 § i lagen om Finlands Bank 
grunderna för bankens bokslut på framställning 
av direktionen.

Finlands Banks balansomslutning för 2013 är 
49 842 miljoner euro och räkenskapsårets resultat 
är 239 miljoner euro. Räkenskapsårets bokslut 
presenteras i detalj (balansräkning, resultaträk-
ning, bokslutsprinciper samt bilagor till balans-
räkningen och resultaträkningen) i en bilaga till 
denna berättelse.

Kapitel 3.4 Finlands Banks revisorer och  
revision

Riksdagen förrättade den 30 juni 2011 val av 
revisorer för Finlands Bank och suppleanter för 
dem. Senare följde fyllnadsval. Följande personer 
valdes till revisorer:

Toivakka, Lenita, riksdagsledamot.
Prepula, Eero, CGR, OFR
Kiviranta, Esko, riksdagsledamot 19.9.2011– 
Tuupainen, Kauko, riksdagsledamot 3.5.2013–
Immonen, Osmo, CGR, 3.5.2013– .

Revisorssuppleanter:
Koskela, Markku, CGR
Lauslahti, Sanna, riksdagsledamot
Sandell Tom, CGR, OFR 3.5.2013–
Selänne, Juha, CGR
Kari, Mika, riksdagsledamot 3.5.2013– .
Ordförande för revisorerna var riksdagsleda-

mot Esko Kiviranta och sekreterare professorn, 
ekonomie doktorn, CGR Markku Koskela.

Revision 2012 

Revisorerna, dvs. riksdagsledamot Esko Kiviran-
ta, riksdagsledamot Lenita Toivakka, riksdags-
ledamot Mika Kari, ekonomie magistern, CGR, 
OFR Eero Prepula, ekonomen, CGR, OFR Tom 
Sandell och professorn, ekonomie doktorn, CGR 
Markku Koskela granskade den 11–14 mars 2013 
Finlands Banks bokslut, bokföring och förvalt-
ning för 2012.

CGR-samfundet KPMG Oy Ab granska-
de bankens räkenskaper och bokslut i enlighet 

med artikel 27 i stadgan för Europeiska central-
bankssystemet och revisorerna tog del av rappor-
ten över granskningen.

De riksdagsvalda revisorerna framhöll i sam-
manfattningen till sin revisionsrapport för 2012 
att det är viktigt att Finlands Banks totala finan-
seringsrisker följs upp med omsorg och att risk-
hanteringen utvecklas fortlöpande. Vidare fäste 
de uppmärksamhet vid övervakningen av att 
Finlands Banks skärpta insiderbestämmelser blir 
iakttagna och rekommenderade att det utarbetas 
alternativa scenarier för att ha framförhållning 
när det gäller effekterna på finansiering och per-
sonal inom Finansinspektionen med anledning 
av att EU inleder sin överstatliga banktillsyn.

Revision 2013

Revisorerna, dvs. riksdagsledamot Esko Kiviran-
ta, riksdagsledamot Lenita Toivakka, riksdags-
ledamot Kauko Tuupainen, ekonomie magister, 
CGR, OFR Eero Prepula, ekonomie magistern, 
CGR Osmo Immonen och som sekreterare profes-
sorn, ekonomie doktorn, CGR Markku Koskela 
granskade den 11–14 mars 2014 Finlands Banks 
bokslut, bokföring och förvaltning för 2013.

CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Ab 
granskade bankens räkenskaper och bokslut i 
enlighet med artikel 27 i stadgan för Europeiska 
centralbankssystemet och revisorerna tog del av 
rapporten över granskningen.

De riksdagsvalda revisorerna framhöll i sam-
manfattningen till sin revisionsrapport för 2013 
att det är viktigt att hanteringen av användar-
rättigheter för it-system och andra förfaranden 
som förbättrar it-säkerheten ständigt utvecklas. 
Som särskilt viktigt framhölls att då den förnyade 
europeiska banktillsynen inleds ska också natio-
nella tillsynsmyndigheter tillförsäkras tillräckli-
ga kvalitativa och kvantitativa resurser.

Kapitel 4 Handlagda ärenden och 
bankfullmäktiges bedömning av dem

Kapitel 4.1 Ärenden rörande förvaltningen och 
direktionen

Vid utgången av 2013 innehade direktionsmed-
lemmarna följande medlemskap i anknytning till 
tjänsteutövningen:
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12 Riskerna definieras och beskrivs också i Finlands Banks årsberättelse 2013.

Direktionens ordförande Erkki Liikanen
• ECB-rådet och allmänna rådet, medlem
• Internationella valutafonden, styrelseleda-

mot 
• Europeiska systemrisknämnden (ESRB), 

styrelsemedlem
Direktionens vice ordförande Pentti Hakkarai-
nen

• ECB-rådet och allmänna rådet, suppleant 
för chefdirektören

• Finansinspektionens direktion, ordföran-
de

• EU:s ekonomiska och finansiella kommitté 
(EFC), ledamot

• Internationella valutafonden, suppleant i 
styrelsen 

• Europeiska centralbankssystemet, kom-
mittén för finansiell kontroll (COMCO), 
ordförande 

• Europeiska centralbankssystemet, kom-
mittén för internationella förbindelser 
(IRC), ledamot till 19.8.2013.

Direktionsmedlem Seppo Honkapohja 
• Europeiska centralbankssystemet, styr-

kommittén för it-frågor (EISC), ledamot.
Dessutom hade direktionsmedlemmarna an-

dra bisysslor och förtroendeuppdrag som bank-
fullmäktige godkänt med stöd av 17 § i lagen om 
Finlands Bank (214/1998).

Kapitel 4.2 Fastställande av resultaträkning och 
balansräkning samt förslag till vinstutdelning 

Enligt 21 § i lagen om Finlands Bank ska hälften 
av Finlands Banks vinst överföras till reservfon-
den, medan återstoden av vinsten ska reserveras 
för statens behov. Bankfullmäktige kan enligt 
lagen besluta att vinsten ska användas på något 
annat sätt, om detta är motiverat med hänsyn 
till bankens ekonomiska ställning eller reserv-
fondens storlek.

Fastställande av resultaträkning och 
balansräkning för 2012 samt förslag till 

vinstutdelning

Bankfullmäktige fastställde 22.3.2013 bankens 
resultaträkning och balansräkning för 2012 en-
ligt revisorernas utlåtande.

Direktionens förslag till vinstutdelning för 
2012 byggde på bestämmelserna om bokslut, 

monetära inkomster och vinstanvändning i la-
gen om Finlands Bank (214/1998) såväl som 
på bankens strategi och riktlinjerna i bankens 
balansräkningspolicy. Målen är enligt dem att 
riskhanteringen och kostnadseffektiviteten ska 
ge möjlighet till en stabil och i relation till eget 
kapital skälig vinstutdelning samt att en stabil 
vinstutdelning ska vara möjlig utan att bankens 
soliditet äventyras. Enligt 21 § i lagen om Fin-
lands Bank kan bankfullmäktige besluta att vin-
sten ska användas på något annat sätt än enligt 
huvudregeln (50–50), om detta är motiverat med 
hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller 
reservfondens storlek. Vid sitt möte den 22 mars 
2013 beslutade bankfullmäktige med stöd av 11 
§ 1 mom. 3 punkten och 21 § 2 mom. i lagen om 
Finlands Bank att vinsten för 2012, som uppgick 
till 337 miljoner euro, skulle disponeras så att 
ungefär 110 miljoner euro överförs till bankens 
reservfond och 227 miljoner euro reserveras för 
statens behov.

Fastställande av resultaträkning och 
balansräkning för 2013 samt förslag till 

vinstutdelning 

Bankfullmäktige beslutade 21.3.2014 att Fin-
lands Banks vinst för 2012, dvs. 238 807 495,60 
euro, ska disponeras på följande sätt:

Med stöd av 21 § 2 mom. i lagen om Finlands 
Bank (214/1998) överförs 58 807 495,60 euro till 
reservfonden, medan återstoden 180 000 000 euro 
reserveras för statens behov.

Kapitel 4.3 Finlands Banks riskprofil

Bankfullmäktige har regelbundet bevakat Fin-
lands Banks riskprofil och balansräkning. Det 
innebär risker för Finlands Bank att investera 
sina egna finansiella tillgångar och sköta sina 
centralbanksuppgifter.

Risker och riskhantering i investeringen av egna 
finansiella tillgångar

Finlands Bank utsätts för risker i anslutning till 
hantering och investering av finansiella tillgång-
ar. Bankens riskhantering siktar till att identi-
fiera, mäta och begränsa dessa risker. Här avses 
marknadsrisker, kreditrisker, likviditetsrisker och 
operativa risker.12 
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13 VaR-modellen beräknar alltså vinster och förluster utifrån statistiska antaganden. När de kalkylerade vinsterna och 
förlusterna ordnas från bästa till sämsta, är VaR med konfidensnivån 99 % det värde vid vilket 1 % av alla kalkylerade 
alternativ ger större förluster. 

För internationella åtaganden och krishan-
teringsbehov har Finlands Bank investeringar 
och andra fordringar i utländsk valuta, vilka ger 
upphov till valutakursrisker. Valutakursrisken 
ger upphov till de största variationerna i vär-
det av de finansiella tillgångarna. Finlands Bank 
ser över målstorleken och valutafördelningen 
av valutareserven vart tredje år. Denna översikt 
gjordes under berättelseåret. På grundval av den 
beslutade Finlands Banks direktion öka beloppet 
av amerikanska dollar i de finansiella tillgångar-
na. Valutareserven byggdes på mot slutet av 2013 
så att andelen tillgångar i amerikanska dollar 
ökade.

Finlands Bank har en betydande investerings-
portfölj i euro för att täcka den exponering som 
uppkommer särskilt genom de utelöpande sed-
larna.

När det gäller riskerna i investeringsverksam-
heten spelar investeringskategorierna och deras 
andelar av de totala finansiella tillgångarna en 
nyckelroll. Finlands Banks direktion fastställer 
årligen det strategiska allokeringsmålet enligt in-
vesteringskategori och de tillåtna variationsinter-
vallen för andelarna. De nuvarande investerings-
kategorierna är statsobligationer, obligationer 
utgivna av statsbundna institutioner, säkerställda 
obligationer, företagsobligationer och kontanter.

I hanteringen av ränterisken använder sig 
Finlands Bank främst av s.k. modifierad dura-
tion, som anger förändringen i investeringarnas 
värde då räntenivån på marknaden förändras. 
Den genomsnittliga modifierade durationen för 
finansieringstillgångarna är ca 2. Ett undantag 
är att den modifierade durationen för yentill-
gångarna i investeringsportföljen sänktes till 1,5. 
Banken försöker dessutom hantera ränterisken i 
de finansiella tillgångarna genom att sprida både 
valuta- och euroinvesteringarna på obligationer 
med olika löptid.

Den aggregerade marknadsrisken, valutakurs-
risken och ränterisken mäts dagligen med hjälp 
av VaR-värdet (Value-at-Risk), som utnyttjas all-
mänt inom riskhantering. Till exempel anger ett 
VaR-värde med konfidensnivån 99 % (dvs. VaR 
99 %), beräknat för en viss tidsperiod, hur stor 
den maximala förlusten är med 99 procents san-
nolikhet. Under den givna perioden är förlusten 
således större än det beräknade VaR-värdet med 
1 procents sannolikhet.13 Dessutom används en 

VaR-limit för att begränsa ränterisken i investe-
ringsportföljen i relation till ett jämförelseindex. 

Kreditriskexponeringar mot värdepapperse-
mittenter och motparter vid inlåning mäts och 
begränsas dagligen genom en separat VaR-mo-
dell för kreditrisk. Av emittenter och motparter 
som är föremål för investeringar krävs tillräckligt 
goda kreditbetyg. Kreditrisken hanteras dessut-
om genom spridning av investeringarna, vilket 
säkerställs genom att limiter fastställs för emit-
tenter, motparter och skuldinstrument. Under 
2013 utvecklades och uppgraderades beräkning-
en enligt VaR-modellen för kreditrisk. 

Finlands Banks finansiella tillgångar omfattar 
också ca 49 ton guld. Detta exponerar Finlands 
Bank för volatilitetsrisken i guldpriset.

Likviditetsrisken hanteras genom att Finlands 
Bank fastställer en viss andel av de finansiella 
tillgångarna som måste uppfylla höga likviditets-
krav och kunna säljas med kort varsel och till låga 
kostnader. Finlands Banks direktion fastställer 
storleken på denna likviditetsportfölj.

Den operativa risken hanteras genom att sörja 
för en tillräcklig och kompetent personal och sat-
sa på tillförlitliga datasystem och väldisponerad 
dokumentering av arbetsprocesser och arbetsan-
visningar. 

Risker och riskhantering i anslutning till 
centralbanksuppgifterna

I centralbanksuppgifterna ingår normala pen-
ningpolitiska refinansieringstransaktioner och 
extraordinära penningpolitiska köpprogram. 
Finlands Bank svarar i regel i enlighet med sin 
proportionella andel, dvs. enligt den s.k. kapital-
fördelningsnyckeln (1,6–1,8 %), för de risker med 
Eurosystemet som hänför sig till inrättningens 
centralbanksuppgifter. 

Refinansieringstransaktioner inom Eurosyste-
met innebär att banker som uppfyller vissa kri-
terier tilldelas lån mot säkerheter. Dessa trans-
aktioner innebär normal likviditetstilldelning 
till solida banker och kontinuerlig bevakning av 
deras kreditvärdighet. Lånen kräver säkerheter 
som värderas dagligen till sitt marknadsvärde 
och därefter görs ett värderingsavdrag. På säker-
heterna görs värderingsavdrag på behörigt sätt. 
Avdraget skyddar Eurosystemet mot eventuella 
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förluster. Transaktionerna orsakar förluster bara 
om motparten är insolvent och värdet på säker-
heten trots alla försiktighetsåtgärder inte täcker 
det utlånade beloppet.

I redan avslutade penningspolitiska köppro-
gram ingår köpprogrammen för säkerställda 
obligationer (CBPP-program) och värdepap-
persmarknadsprogrammet (SMP-programmet). 
Kreditvärdigheten hos dem som skaffat värde-
papper genom extraordinära köpprogram beva-
kas ständigt. För värdepapperen inom köppro-
grammet för säkerställda obligationer gäller 
dessutom särskilda säkerheter utöver det nor-
mala emittentansvaret. Värdepapper som köpts 

genom programmen behålls tills de förfaller och 
de är förknippade med en risk för insolvens hos 
emittenten. I slutet av 2013 var bokföringsvärde-
na av Finlands Banks andelar av programmet för 
statsobligationer följande: Grekland 420 miljo-
ner euro, Irland 152 miljoner euro, Italien 1 431 
miljoner euro, Portugal 313 miljoner euro och 
Spanien 633 miljoner euro. Tillsvidare har inga 
köp gjorts genom programmet för direkta mo-
netära transaktioner (OMT-programmet), som 
aviserades 2012. 

Storleken av de penningspolitiska transaktio-
nerna under 2013 och Finlands Banks beräknade 
andel av dem framgår av tabel.

Tabel.

Penningpolitiska transaktioner, antal vid slutet av 2013

Mn euro Penningpolitiska 
refinansierings-
transaktioner

Köpprogram för sä-
kerställda obligationer

Värdepappers-
marknads program

Eurosystemet 752 288 57 093 178 836

Finlands Banks beräk-
nade andel (1,6–1,8 %) 13 471 941 2 946

Källa: Finlands Bank.

Bankernas eventuella behov av nödkrediter är 
likaså en riskkälla för Finlands Bank. Sådana 
krediter har inte behövts i Finland sedan reces-
sionen på 1990-talet. 

Förändringarna i skulder och fordringar inom 
Eurosystemet, det vill säga i TARGET2-saldo-
na, avspeglar främst förändringarna i central-
bankskrediter och centralbanksinlåning inom 
banksektorn i respektive euroland. Banksektorns 
beroende av centralbankskrediter har ökat kraf-
tigt i krisländerna och de relativt stora volymerna 
centralbankskrediter syns i de berörda central-
bankernas balansräkningar som ökade interna 
skulder. I länder där banksektorn gjort relativt 
stora insättningar i centralbanken har fordring-
arna inom euroområdet i centralbankens balans-
räkning ökat på motsvarande sätt. Finland hör 
till de länder där bankerna till följd av sin goda 
likviditet gjort stora insättningar i landets cen-
tralbank. Därför har Finlands Banks fordringar 
inom Eurosystemet ökat kraftigt under krisen. 
Dessa poster utgör fordringar hos Europeiska 
centralbanken. De ökande fordringarna inom 
Eurosystemet hänger samman med penningpoli-
tiska lånetransaktioner som bara är möjliga mot 
tillräckliga och betryggande säkerheter. Den 31 

december 2013 uppgick fordringarna inom Eu-
rosystemet till 26 649 miljoner euro i Finlands 
Banks balansräkning. Beloppet krympte med 
64 % jämfört med föregående år.

Finlands Banks riskberedskap och samlade 
riskprofil

I bedömningen av den samlade risken utnyttjar 
Finlands Bank bland annat VaR-metoden och 
beräknar såväl VaR-värdet som ES-värdet (ex-
pected shortfall) med konfidensnivån 99 % för 
den samlade finansieringsrisken. Värdet för ES 
med konfidensnivån 99 % är den genomsnittliga 
(förväntade) förlustens storlek, om den svagaste 
procenten av alternativen utfaller (dvs. om värdet 
för Var 99 % överskrids). Dessa metoder kom-
pletteras med interna scenarioanalyser.

Banken ser till att den har riskbuffertar som 
täcker verksamhetsriskerna både vad beträffar 
genomförandet av den gemensamma penning-
politiken och investerandet av bankens egna fi-
nansiella tillgångar. Finlands Bank har därför 
systematiskt stärkt sin balansräkning på senare 
år. Det har gjorts för att centralbanksuppgif-
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terna inte ska äventyras under några som helst 
omständigheter. Bankens soliditet är för tillfället 
tillräckligt stark för att täcka riskerna med ban-
kens uppgifter.

De sammanlagda riskerna, exklusive guld, i 
anslutning till Finlands Banks balansräkning 
uppgår till 2 200 miljoner euro beräknat enligt 
ett ES-värde med konfidensnivån 99 % (diagram 
24). Å andra sidan finns det i balansräkningen 
en grundfond och en reservfond samt värderegle-
ringskonton och avsättningar exklusive pensions-
avsättningar till ett värde av sammanlagt 7 321 
miljoner euro.

Direktionen justerade i november 2011 riskbe-
dömningsmetoden och målet för avsättningarna 
så att guldrisken bedöms separat från de övriga 
samlade finansiella riskerna, om värdereglerings-
kontot för guld täcker en över 50 % stor minsk-
ning av värdet på guld. Värderegleringskontot 
för guld uppgick den 31 december 2013 till cirka 
72 % av guldets värde, så den totala marknads-
risken har beräknats exklusive guld. I absoluta 
tal uppgick värderegleringskontot för guld den 
31 december 2013 till 985 miljoner euro, medan 
marknadsvärdet för guldreserverna var 1 373 mil-
joner euro enligt balansräkningen.

Kapitel 4.4 Andra behandlade ärenden 

Till bankfullmäktiges viktigaste arbetsformer 
hör att diskutera den ekonomiska utvecklingen 
globalt och i euroområdet och ECB:s monetära 
politik och finanssystemet i euroområdet med 
Finlands Banks direktion. 

På bankfullmäktiges möten hölls under året 
anföranden med påföljande debatt om många 
olika teman. På mötena behandlades bl.a. pen-
ning- och ekonomipolitiken inom euroområdet, 
stabilitetsläget på finansmarknaden, betydelsen 
av ECB:s åtgärder på finansmarknaden, ECB:s 
mandat, särdrag i andra centralbankers pen-
ningpolitik och centralbankernas kreditgivning 
till staterna. Vidare diskuterades bankunionens 
framskridande, utvecklingen av systemet för 
återhämtning och rekonstruktion av banker, 
en gemensam mekanism för rekonstruktion av 
banker, banktillsynens resurser, genomlysning av 
bankernas balansräkningar vid övergången till 
den gemensamma banktillsynen samt rekapitali-
seringsbehovet av banker i euroområdet och situ-
ationen för bankerna i Spanien, Italien, Portugal 
och Grekland. Dessutom aktualiserades också 
finanspolitiken och strukturreformerna i Europa 
samt verkningarna av krisen inom den offentliga 
sektorn på ekonomins tillväxtförutsättningar.

Den inhemska ekonomiska politiken jämte 
relevanta händelser togs också upp på bankfull-
mäktiges möten. Teman som behandlades var 
bl.a. balansen i Finlands utrikeshandel, struktu-
rella reformer och det nödvändiga i att de genom-
förs, förutsättningarna för ekonomisk tillväxt, 
hur banksektorns kreditgivning har utvecklats 
och vad det betyder för den ekonomiska till-
växten, utbudet av finansiering för finländska 
företag samt aktuella projekt för återhämtning i 
fråga om finansieringen för små och medelstora 
företag. Dessutom diskuterades Finlands kon-
kurrenskraft, möjligheterna att balansera bytes-
balansen, utvecklingen av arbetsmarknaden och 
konkurrenslagstiftningen, utvecklingen av löne- 
och sysselsättningskostnaderna, innebörden av 
skattebeslut, förlängning av tiden i arbetslivet 
och våra höga boendekostnader. 

Diagram 24.
Samlade finansiella risker och eget kapital inkl. avsättningar
och värderegleringskonton exkl. guldrisk och
värderegleringskonton för guld i Finlands Banks
balansräkning 2013
Md euro

1. Marknads- och kreditrisk
2. Avsättningar
3. Värderegleringskonton 
4. Kapital exkl. avsättningar och värderegleringskonton
Källa: Finlands Bank.
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14 Direktionens årliga berättelse till bankfullmäktige om målen och utfallet för Finansinspektionens verksamhet för 2013 
liksom även Finansinspektionens egen verksamhetsberättelse för 2013 finns på adressen http://www.finanssivalvonta.fi/se/
Publicerat/Pages/Default.aspx. 

DEL II FINANSINSPEKTIONEN UNDER 2013

Kapitel 5 Finansinspektionens uppgifter och 
bankfullmäktiges ställning

Finansinspektionen är administrativt knuten till 
Finlands Bank, men är oberoende i sina beslut.14 

Syftet med Finansinspektionens verksamhet är 
att se till att kreditinstituten, försäkrings- och 
pensionsanstalterna och andra tillsynsobjekt be-
driver en stabil verksamhet, vilket är en förut-
sättning för finansmarknadens stabilitet. Vidare 
ska Finansinspektionen se till att de försäkrade 
förmånerna tryggas och att det allmänna förtro-
endet för finansmarknadens funktionssätt upp-
rätthålls (se lagen om Finansinspektionen, 1 §).

Bankfullmäktige övervakar den allmänna än-
damålsenligheten och effektiviteten i Finansin-
spektionens verksamhet. I sin tillsyn över ända-
målsenligheten utvärderar bankfullmäktige hur 
det lagfästa målet har nåtts. Bankfullmäktige 
övervakar den allmänna effektiviteten framför 
allt utifrån hur personalstyrkan och budgeten 
generellt sett utvecklas i förhållande till arbets-
uppgifterna, marknadsutvecklingen och föränd-
ringarna i lagstiftningen.

Bankfullmäktige utnämner Finansinspektio-
nens direktionsmedlemmar och på framställning 
av direktionen även direktören.

Direktionen ska enligt 10 § i lagen om Fi-
nansinspektionen (878/2008) minst en gång om 
året lämna bankfullmäktige en berättelse över 
målen för Finansinspektionens verksamhet och 
måluppfyllelsen.

Kapitel 6 Omvärlden 2013

Kapitel 6.1 Finanssektorn i euroområdet

Finanssektorn i euroområdet upplevde ett tude-
lat år i den meningen att realekonomin huvudsak-
ligen uppvisade en svag och osäker utveckling, 
särskilt i början av året, medan däremot värde-
pappersmarknaden och i synnerhet aktiemark-
naden utvecklades mer positivt. Den gynnsamma 
utvecklingen på värdepappersmarknaden byggde 
bland annat på att skuldkrisen inte tillspetsades 

på nytt och på att det inom finanssektorn inte 
dök upp några nya, allvarliga svårigheter efter 
Cypernproblemet i början av året och de lösning-
ar som då togs fram. Penningpolitiken i euroom-
rådet var dessutom stimulerande och räntenivån 
låg. Också den amerikanska centralbankens sti-
mulerande penningpolitik i form av kvantitativa 
lättnader förbättrade förutsättningarna för sti-
gande aktiekurser internationellt. 

Euroländernas insatser, den framväxande 
bankunionen samt ECB:s, de nationella central-
bankernas och tillsynsmyndigheternas många 
åtgärder för att dämpa finans- och skuldkrisen 
bidrog till denna stabilisering av finanssektorn 
och finansmarknaden.

Kapitel 6.2 Finanssektorn i Finland

Banksektorn i Finland var fortsatt lönsam och 
solid trots den låga räntenivån och den svaga 
utvecklingen i realekonomin. De största riskerna 
i den finländska banksektorn anknöt fortfarande 
till den europeiska ekonomiska och skuldutveck-
lingen. 

Bankernas upplåning på marknaden fung-
erade bra. Antalet långfristiga bankobligationer 
ökade och värdet av de säkerställda obligationer-
na fortsatte öka, om än långsammare än tidigare. 
Inlåningsvolymen var i stort sett oförändrad. 

Förhållandena var fortsatt utmanande för 
banksektorn. Tillväxten inom krediter till hus-
håll och företag tynade av mot slutet av året, vil-
ket återspeglar den dämpade efterfrågan på kre-
diter (diagram 25). Att denna kreditpost uppvisar 
en ökning förklaras i hög grad av att lånen till 
bostadsaktiebolag hänförs till företagskrediter-
na. Nedgången för penninginstitutens totalmar-
ginal bröts, men marginalen är fortsatt mycket 
knapp (diagram 26). Banksektorns sammanlag-
da rörelseresultat sjönk jämfört med året innan 
(diagram 27). Utvecklingen för bankkoncerner-
nas oreglerade fordringar och kreditförluster var 
måttlig (diagram 28), särskilt med hänsyn till 
den rådande realekonomiska situationen. Betal-
ningsanmärkningarna, som indikerar komman-
de nedskrivningar, och antalet inledda konkurser 
ökade dock.
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Diagram 25.
Årlig tillväxt i finländska monetära finansinstituts
utlåning i euro till hushåll och företag i euroområdet
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Diagram 26.
Genomsnittlig ränta och sammanlagd marginalränta 
på lån och insättningar
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Diagram 28.
Bankkoncernernas oreglerade fordringar och
kreditförluster i Finland
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Diagram 29.
Banksektorns kapitaltäckning i Finland

Den finländska banksektorns kapitaltäckning 
var god under 2013 (diagram 29). Den genom-
snittliga kapitaltäckningen var i slutet av decem-
ber 16,0 % och kärnkapitaltäckningen (Tier 1 
exklusive kapitallån) var 14,8 %. Banksektorn 
klarade därmed de kommande Basel III-reg-
lernas krav på kapitaltäckning. Bankernas eget 
kapital i relation till balansomslutningen, vilket 
är ett grovt mått på den icke-riskvägda kapital-
täckningen, ökade under 2013, medan balans-
omslutningen i sektorn krympte. Det berodde i 
huvudsak på minskat balansvärde för derivat. 
Trots det var andelen eget kapital av balansom-
slutningen i den finländska banksektorn ännu en 
av de minsta i EU.
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Flera omstruktureringar genomfördes inom 
banksektorn 2013. En förändring var att S-Ban-
ken köpte FIM och meddelade om en samgång 
med Tapiola Bank, varvid en ny S-Banken bildas 
2014. Vidare meddelade Aktia Bank att den av-
slutar sina tjänster som centralt kreditinstitut för 
de lokala bankerna år 2015, medan sparbanker-
na och POP Bankförbundet började bygga upp 
egna centrala kreditinstitut. Dessutom beredde 
sparbanksgruppen en ändring av gruppstruktu-
ren med avsikten att bankerna ska bilda en sam-
manslutning. 

Finansinspektionen och Finlands Bank ge-
nomförde ett stresstest för banksektorn under 
våren 2013. Resultaten visade å ena sidan att 
banksektorns kapitaltäckning skulle tåla ett 
mycket svagt ekonomiskt klimat, å andra sidan 
att stresscenariot skulle ge mycket varierande ef-
fekter för enskilda aktörer.

En låg räntenivå är generellt sett besvärlig för 
försäkringsbolagen. De stigande aktiekurserna 
förbättrade liv- och skadeförsäkringsbolagens 
avkastning på placeringar särskilt under årets 
senare del. Det stärkte bolagens soliditet trots 
att avkastningen på ränteplaceringar var an-
språkslös. Arbetspensionsanstalterna nådde en 
klart bättre avkastning på sina placeringar än 
de belopp som gottgjordes till pensionsfonderna. 
Därigenom ökade solvenskapitalet, som funge-
rar som riskbufferten, under året. 

Kapitel 7 Finansinspektionens verksamhet 2013

Kapitel 7.1 Finansinspektionens förvaltning

Finansinspektionen leds av en direktion. Direk-
tionen ska lägga upp de särskilda målen och 
besluta om riktlinjerna för Finansinspektionens 
verksamhet. Den ska också styra och övervaka 
hur målen uppfylls och riktlinjerna iakttas. Dess-
utom ska direktionen bland annat behandla Fi-
nansinspektionens årliga budget och underställa 
den Finlands Banks direktion för fastställelse. 

Ordförande i direktionen för Finansinspek-
tionen var vice ordförande i direktionen för Fin-
lands Bank Pentti Hakkarainen, med avdelnings-
chef Kimmo Virolainen som suppleant. Vice ord-
förande var statssekreteraren, kanslichef Martti 
Hetemäki vid finansministeriet, med lagstift-
ningsrådet, enhetschef Tuija Taos som suppleant. 
Övriga direktionsmedlemmar var Outi Antila vid 
social- och hälsovårdsministeriet, med övermate-
matiker Mikko Kuusela som ersättare samt vice-

häradshövding Pirkko Juntti och fil. mag., SGF 
Jaakko Tuomikoski.

Direktör för Finansinspektionen var vicehä-
radshövdingen, ekonom Anneli Tuominen, vars 
mandatperiod sträckte sig till den 3 februari 2014. 
Den 14 november 2013 beslutade bankfullmäkti-
ge på föredragning av direktionen utse Tuominen 
till direktör för Finansinspektionen för en andra 
femårsperiod från och med den 4 februari 2014. 

Sekreterare i direktionen var Finansinspektio-
nens chefsjurist Pirjo Kyyrönen.

Kapitel 7.2 Finansinspektionens mål och 
måluppfyllelse 2013

Finansinspektionens strategiska prioriteringar 
under 2013 var 1) riskbaserad och effektiv tillsyn, 
2) god riskhanteringsförmåga och intern styr-
ning i tillsynsobjekten, 3) högklassigt kund- och 
investerarskydd och 4) resultatinriktat samarbete 
mellan tillsynsmyndigheterna.

Enligt Finansinspektionens direktion gjor-
des framsteg när det gäller de strategiska målen. 
Dock uppnåddes inte alla mål som sattes upp 
för verksamheten för 2013. Finansinspektionens 
strategi för 2014–2016 uppdaterades utifrån för-
ändringarna i omvärlden.

#1. Riskbaserad och effektiv tillsyn 

Tillsynen fokuserade på de tillsynsobjekt och de 
verksamheter som är mest utsatta för risker. Fi-
nansinspektionen utvecklade under året nya me-
toder för att ta fram aktuella analyser av tillsyns-
objekten. Nya riskindikatorer började användas 
för den fortgående tillsynen över olika sektorer. 
Att Finlands Bank deltar i analysgruppen för 
banksektorn har förbättrat analysernas kvalitet 
och informationsutbytet mellan Finansinspek-
tionen och Finlands Bank.

Systemen för insamling av information ut-
vecklades. Under 2013 fortsatte utvecklingen av 
rapporterings- och analyssystemen i stort sett 
planenligt. Kraven på rapportering från tillsyns-
objekten har ökat avsevärt i synnerhet till följd av 
nya kriterier på EU-nivå. 

Krisberedskapsprojektet fördröjdes något. 
Finansinspektionens interna krisberedskapspro-
jekt omorganiserades och tidsplanen lades om. 
Syftet med projektet är att säkerställa att Finan-
sinspektionen har beredskap om det uppstår en 
kris hos ett tillsynsobjekt. 

Under året lades särskild tonvikt på effektivi-
sering av verksamheten, höjning av kompetensen 
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och gott chefsarbete. I utvecklingen av konces-
sions- och analysprocesserna utnyttjades externa 
konsulters kompetens och analyser, vilket gav 
ännu smidigare processer.

Finansinspektionen har som mål att i fråga om 
effektivitet och kvalitet höra till de bästa tillsyns-
myndigheterna i Europa. Under 2013 gjorde Eu-
ropeiska värdepappers- och marknadsmyndighe-
ten (European Securities and Markets Authority, 
Esma) en kollegial utvärdering av hur anvisning-
arna om penningmarknadsfonder genomförts 
och hur bestämmelserna om marknadsmissbruk 
övervakats. Europeiska försäkrings- och tjänste-
pensionsmyndigheten (European Insurance and 
Occupational Pensions Authority, Eiopa) gjorde 
å sin sida en utvärdering av förhandsgranskning-
en av interna modeller. Enligt utvärderingarna 
följer Finansinspektionen rekommendationerna 
mycket väl. Rekommendationerna i den kollegi-
ala utvärderingen av tillsynen över tilläggspensi-
onsinrättningar tillämpas redan i den fortgående 
tillsynen. 

#2: God riskhanteringsförmåga och intern 
styrning i företagen

Finansinspektionen hade god tillsyn över alla 
övervakade sektorer och riskområden. I enlighet 
med strategin var strävan att höja antalet inspek-
tioner och inspektionernas roll i tillsynen. Målet 
för antalet inspektioner 2013 uppnåddes dock 
inte helt. Målen för inspektionerna valdes på ba-
sis av verksamhetsplanen och en riskbedömning. 
Den fortgående tillsynen blev mer systematisk 
tack vare att separata övervakningsplaner gjor-
des upp för varje tillsynsobjekt. I planerna sam-
manställs tillsynsåtgärderna separat från andra 
planer. 

De nya bestämmelserna om bland annat ka-
pitaltäckning och de nya tillsynsuppgifterna sys-
selsatte fortfarande tillsynsmyndigheten. Under 
2013 färdigställdes nya regler om kapital- och 
likviditetskrav för finanssektorn (det s.k. CRR/
CRD IV-paketet) och Solvens 2-direktivet, som 
gäller beräkning av kapitaltäckning och ansvars-
skuld inom försäkringssektorn. De viktigaste 
frågorna i beredningen av CRR/CRD IV-paketet 
var för Finlands del behandlingen av kreditinsti-
tutens innehav i försäkringsbolag och hur kapi-
talinstrument som ger olika stor vinstutdelning 
behandlas i kreditinstitutets egna medel. I dessa 
frågor uppnåddes ett resultat som är acceptabelt 
för Finland. Direktivet Solvens 2 fick en form 
som fungerar för Finlands del.

Översynen av kreditinstitutslagen och införan-
de av ändringarna i CRD IV framskred långt i 
Finland före utgången av 2013. Finansinspektio-
nen och social- och hälsovårdsministeriet arbeta-
de vidare med det s.k. Solvens 1½-projektet, som 
syftar till att sätta i kraft tillfälliga anvisningar 
för Solvens 2-kraven. En partiell reform av för-
säkringsbolagslagen i detta syfte godkändes av 
riksdagen i november 2013.

Makrotillsynen förbättrades i samarbete med 
Finlands Bank. Finansinspektionen definierade 
i samarbete med Finlands Bank processen för 
makrotillsynen och en mall för makrorapporte-
ringen. Under året färdigställdes i ett pilotprojekt 
den första rapporten till stöd för de framtida 
besluten om makrotillsynen.

Uppdateringen av föreskrifterna och anvis-
ningarna om riskhantering framskred inte pla-
nenligt, eftersom arbetet med övergripande reg-
lering och anvisningar på europeisk nivå ännu 
inte slutförts.

#3: Högklassigt kund- och investerarskydd

Under 2013 lades ansenliga resurser på olika reg-
leringsprojekt, särskilt på Finansinspektionens 
egna anvisningar. Det ledde till att en del inspek-
tioner och andra planerade tillsynsprojekt sköts 
fram. I stället för inspektioner gjordes mindre 
omfattande övervakningsbesök som i synnerhet 
tog fasta på mindre värdepappersföretags och 
fondbolags praxis och interna processer. Det 
kunde konstateras att särskilt de mindre värde-
pappers- och fondbolagen fortfarande har bris-
tande kunskaper om regleringen och svårt att 
nå upp till kraven. Tillsynen över informationen 
till placerarna och över hur informationen pro-
duceras framskred i huvudsak planenligt. Inga 
omfattande eller på annat sätt betydande miss-
förhållanden upptäcktes.

Under året behandlades tolkningarna angå-
ende ökande marginaler för bostadskrediter. I 
ett brev till bankerna klargjordes gäldenärernas 
ställning i vissa speciella fall.

I fråga om regleringsprojekten avancerade 
arbetet med att fastställa Finansinspektionens 
viktigaste ståndpunkter om innehållet i reglering-
en av bland annat kund- och investerarskyddet. 
Finansinspektionen medverkade till att utforma 
innehållet i EU-reglerna och de nationella be-
stämmelserna om värdepapper. De ändringar 
som totalreformen av värdepappersmarknadsla-
gen förutsätter i Finansinspektionens föreskrif-
ter och anvisningar genomfördes i tid. Mark-
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nadsparterna gavs omfattande information om 
de nya bestämmelserna och om de observationer 
som gjorts under tillsynen.

Finansinspektionen producerar oberoende in-
formation om sparande och placeringsprodukter 
på webbtjänsten Finanskund.fi. Besökarantalet 
var ännu anspråkslöst men har ökat kraftigt un-
der de senaste åren (40 %).

#4: Resultatinriktat samarbete mellan 
tillsynsmyndigheterna

Prioriteringarna i de europeiska tillsynsmyndig-
heternas (European Supervisory Authorities, 
ESA) arbete utvärderas halvårsvis, och utifrån 
utvärderingen riktades Finansinspektionens re-
surser till de områden som har störst betydelse 
för Finlands finanssektor med hänsyn till dess 
stabilitet, konkurrenskraft, strukturella särdrag 
och skydd för kunder och investerare. Finansin-
spektionen medverkade i den gemensamma kom-
mittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna 
och bidrog till att förbättra regleringen av och till-
synen över nya finansiella produkter samt till att 
intensifiera samarbetet mellan tillsynsmyndighe-
terna. Finansinspektionen främjade tillsynsmyn-
digheternas samarbete för att förbättra samord-
ningen och dämpa ökningen av it-kostnaderna.

Finansinspektionen gjorde i samarbete med 
Finlands Bank satsningar på den gemensamma 
tillsynsmekanismen (SSM) med målet att få till 
stånd en effektiv tillsynsmodell som uppnår må-
len höjd kvalitet och trovärdighet och som sam-
tidigt fungerar för de finländska tillsynsobjekten 
(se även nästa kapitel). 

Det nordiska samarbetet inom tillsynen var 
fortsatt intensivt, men är dock förknippat med 
framtida utmaningar. Det nordiska samarbetet 
bedrevs i kollegier för gränsöverskridande till-
synsobjekt, i gemensamma inspektioner, i mo-
dellutvärderingar och i utvecklingen av it-system. 
Länderna hittade former för den gemensamma, 
gränsöverskridande praktiska tillsynen och denna 
verksamhet började etableras. Det finns fortfaran-
de rum för förbättring när det gäller samnordiska 
beslut och informationsgången mellan länderna.

Kapitel 7.3 Utformningen av EU:s finansiella 
tillsyn och utvecklingen av en bankunion

Funktionellt sett kan man se på den europeis-
ka finanstillsynen som ett system uppdelat på 
makrotillsyn och mikrotillsyn. 

Makrotillsynen

Makrotillsynen kompletterar den traditionella 
tillsynen av enskilda kreditinstituts kapitaltäck-
ning och likviditet – den s.k. mikrotillsynen – ge-
nom att fokusera på identifiering och bekämpning 
av systemrisker som berör hela finanssystemet. 
Makrotillsynsanalyserna och makrotillsynspoli-
tiken syftar till att identifiera systemrisker, mins-
ka sannolikheten för finanskriser och dämpa de 
skadliga verkningarna om en kris ändå uppstår. 

På EU-nivå svarar Europeiska systemrisk-
nämnden (European Systemic Risk Board, 
ESRB) för makrotillsynen. Dess uppgift är att 
identifiera risker som hotar hela finanssystemet 
och utfärda varningar och rekommendationer 
för att förebygga en ökning av riskerna. Nämn-
den kan ge riskvarningar och åtgärdsrekommen-
dationer som riktar sig till hela EU, enskilda med-
lemsländer eller en grupp av medlemsländer, de 
europeiska tillsynsmyndigheterna eller nationella 
tillsynsmyndigheter. Nämndens rekommenda-
tioner måste följas eller avvikelser från dem mo-
tiveras (”comply or explain”-principen). År 2013 
var systemrisknämndens tredje verksamhetsår. 
Nämnden gav en rekommendation om delmål 
och verktyg för makropolitiken och offentliggjor-
de en rapport om hur dess rekommendation från 
2011 om kreditgivning i utländsk valuta följts.

Systemrisknämnden består av en styrelse, en 
styrkommitté, ett sekretariat samt en rådgivande 
vetenskaplig och en rådgivande teknisk kommitté. 
Chefdirektören för Finlands Bank är i likhet med 
centralbankscheferna i de övriga EU-länderna 
röstberättigad ledamot av systemrisknämndens 
styrelse. Även de nationella tillsynsmyndigheter-
na är representerade i styrelsen. Finlands Bank 
och Finansinspektionen är dessutom represen-
terade i systemrisknämndens rådgivande teknis-
ka kommitté (Advisory Technical Committee, 
ATC). Genom nämnden deltar Finlands Banks 
och Finansinspektionens experter bl.a. i analysen 
av riskerna i finanssystemet för hela EU och i ut-
vecklingen av verktyg för makrotillsynspolitiken.

Makrotillsynspolitiken verkställs i huvudsak 
på nationell nivå. I Finland fortsatte de aktiva 
insatserna för att införa de makrotillsynspolitis-
ka verktygen. I sina stabilitetsanalyser framhöll 
Finlands Bank behovet av att säkerställa att myn-
digheterna har tillräckliga verktyg för att mot-
verka skadliga händelseförlopp i finanssystemet. 
Makrotillsynsverktygen kan förbättra förlustt-
äckningsförmågan inom banksektorn och mot-
verka uppkomsten av risker som kan hota stabili-
teten i hela finanssystemet. Finlands Bank ansåg 
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15 Av dessa element väntar särskilt harmoniseringen av de nationella insättningsgarantierna på beslut och verkställande.
16 Även EU-länder utanför euroområdet kan ansluta sig till den gemensamma tillsynsmekanismen.

särskilt att Finland måste se till att det vid behov 
finns lämpliga verktyg för att motverka risker på 
bostadsmarknaden och i bostadskreditgivning. 
Vidare menade Finlands Bank att Finland i likhet 
med de övriga nordiska länderna måste överväga 
en ökad reglering av de systemviktiga bankerna. 

Mikrotillsynen

Det europeiska systemet för finansiell tillsyn ut-
görs av tre EU-myndigheter och de nationella 
tillsynsmyndigheterna. EU-myndigheterna är 
Europeiska värdepappers- och marknadsmyn-
digheten (Esma), Europeiska bankmyndigheten 
(EBA) och Europeiska försäkrings- och tjänste-
pensionsmyndigheten (Eiopa).

Tack vare EU-myndigheternas åtgärder har 
riskbedömningen på EU:s finansmarknad blivit 
effektivare och utbytet av aktuell information 
bättre. Bedömningar av läget inom finanssektorn 
i EU lämnas regelbundet till Europeiska kom-
missionen, Europaparlamentet, Europeiska uni-
onens råd och Europeiska systemrisknämnden 
(ESRB). De gemensamma insatserna för att sta-
bilisera finansmarknaden inom EU har varit mer 
samordnade än tidigare. EU-myndigheterna stö-
der tillsynskollegiernas arbete genom att utfärda 
anvisningar och delta i kollegiernas möten samt 
genom att utvärdera kollegiernas verksamhet och 
lyfta fram bästa praxis. De tre EU-myndighe-
terna (EBA, Eiopa och Esma) samarbetar med 
Europeiska systemrisknämnden. Medlemsstater-
nas nationella tillsynsmyndigheter svarar för den 
praktiska tillsynen över banker, försäkrings- och 
pensionsbolag samt värdepappersmarknaden. 
Direktören för Finansinspektionen är röstberät-
tigad medlem i EBA, Eiopa och Esma. Direktö-
ren deltar också i systemrisknämndens styrelse-
möten (utan rösträtt).

Under året gjorde Europeiska kommissionen 
och Europaparlamentet en utvärdering av hur 
det europeiska tillsynssystemet fungerat hittills. 
Finansinspektionen deltog i utvärderingen. Fi-
nansinspektionen ansåg bl.a. att EU-myndighe-
terna utöver de omfattande regulativa uppgif-
terna bör agera mer kraftfullt för att god och 
enhetlig tillsynspraxis tillämpas inom EU. Det 
ansågs också viktigt att frågor i anslutning till 
konsument- och kundskyddet klargörs och ges 
större vikt i EU-myndigheternas arbete. Det 

är också nödvändigt att ytterligare effektivise-
ra samverkan mellan EU-myndigheterna EBA, 
Eiopa och Esma.

Finansinspektionen har som mål att i frågor 
som är viktiga med tanke på den finländska fi-
nansmarknadens stabilitet och konkurrenskraft 
påverka i de tre EU-myndigheterna (EBA, Eiopa 
och Esma) redan när frågorna bereds. Under 
2013 var ett flertal tekniska standarder och an-
visningar om bestämmelser, genomförande och 
rapportering aktuella. I fråga om utvärderingen 
av riskerna inom den europeiska finanssektorn 
deltog Finansinspektionen särskilt i beredning-
en av helhetsbedömningen av bank- och försäk-
ringssektorn och värdepappersmarknaden i den 
gemensamma kommittén för de europeiska till-
synsmyndigheterna.

Fördjupad bankunion

Europeiska bankunionen innefattar en gemen-
sam tillsynsmekanism, ett gemensamt europeiskt 
krishanteringssystem och harmonisering av de 
nationella insättningsgarantierna (se ruta).15

Arbetet med att bygga upp och utforma ban-
kunionen fortsatte under 2013. Rådets förord-
ning om en gemensam tillsynsmekanism (Single 
Supervisory Mechanism, SSM) och om ECB:s 
uppgifter inom banktillsynen trädde i kraft i 
november 2013. Att tillsynsmekanismen är ge-
mensam innebär att ECB övervakar bankerna i 
euroområdet i samarbete med de nationella myn-
digheterna.16 ECB håller sina penningpolitiska 
uppgifter åtskilda från tillsynsuppgifterna. 

Den gemensamma tillsynen kommer att gälla 
drygt 5 800 banker. ECB utövar direkt tillsyn 
över de mest betydande bankerna i euroom-
rådet. Dessa är cirka 130 till antalet och mätt 
enligt balansomslutning står de för cirka 85 % 
av bankverksamheten i euroområdet. I Finland 
kommer ECB att ha direkt tillsyn över Nordea 
Bank Finland, OP-Pohjola-gruppen och Danske 
Bank. Finansinspektionen deltar även fortsätt-
ningsvis i tillsyner över de banker som övervakas 
gemensamt. Tillsynen över de andra bankerna 
ligger på de nationella tillsynsmyndigheternas 
ansvar, men ECB följer också denna tillsyn och 
ger relevanta anvisningar. Finansinspektionen 
sköter således alla tillsynsuppgifter som faller 
utanför den gemensamma tillsynen, dvs. tillsynen 
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över bland annat försäkringar, marknaden och 
förfaranden samt över mindre banker. 

Den gemensamma tillsynsmekanismens vik-
tigaste förberedande och beslutande organ är 
tillsynsnämnden (Supervisory Board). Direktö-
rerna för de nationella tillsynsmyndigheterna är 
röstberättigade medlemmar i nämnden. I nämn-
den ingår (utan rösträtt) också representanter för 
centralbanken i sådana länder, såsom Finland, 
där centralbanken inte svarar för banktillsynen. 

ECB inleder tillsynen av bankerna i euroom-
rådet i november 2014. Förberedelserna inleddes 
redan sommaren 2012 och har letts av en högni-
vågrupp. Ordförande i gruppen har varit ECB:s 
ordförande och den har haft medlemmar från 
euroområdets centralbanker och tillsynsmyndig-
heter. Finlands representanter i gruppen har va-
rit vice ordföranden i Finlands Banks direktion 
Pentti Hakkarainen och Finansinspektionens 
biträdande direktör Jukka Vesala. Gruppen be-
handlade bland annat vilka banker som skulle 
omfattas av den direkta tillsynen och olika juri-
diska frågor och beredning av ECB-förordningar, 
utarbetning av en tillsynshandbok och en opera-
tiv tillsynsmall, rapportering av den information 
som bankerna förutsätts ge och planering av den 
ingående bedömningen. 

Som ett led i förberedelserna inledde ECB i 
oktober 2013 en ingående bedömning av läget i de 
banker som ställs under direkt tillsyn. Den ingå-
ende bedömningen består av tre moment, nämli-
gen riskbedömning, bedömning av tillgångarnas 
kvalitet och ett stresstest. Stresstestet genomförs 
tillsammans med Europeiska bankmyndigheten 
(EBA). Bedömningen görs av ECB och de natio-
nella tillsynsmyndigheterna i samråd och blir klar 
senast i oktober 2014, dvs. innan ECB får ansva-
ret för de nya tillsynsuppgifterna. Målet med be-
dömningen är att fastställa en enhetlig praxis för 
värdering av bankernas balansräkningsposter, att 
se till att denna praxis är tillförlitlig och att ana-
lysera bankernas kapitaltäckning. Bedömningen 
ger därmed information om tillståndet för EU:s 
banksektor och om huruvida det krävs stödåtgär-
der för att säkerställa stabiliteten.

I Finland kommer bedömningen att omfat-
ta OP-Pohjola-gruppen, Nordea Bank Finland 
och Danske Bank. Planerna för bedömningen av 
kvaliteten på tillgångarna i balansräkningarna 
inleddes sommaren 2013 och det praktiska arbe-
tet utförs 2014. Ett betydande antal experter från 
Finansinspektionen medverkar i den ingående 
bedömningen. I projektet deltar dessutom perso-
nal från ECB och utomstående experter. 

Bankunionen 

Den gemensamma tillsynsmekanismen
(Single Supervisory Mechanism, SSM)

ECB-rådet: fastställer beslut 
(”non-object”)

Tillsynsnämnden: tillsynsriktlinjer 
och tillsynsbeslut

Gemensam rekonstruktionsmekanism
(Single Resolution Mechanism, SRM)

Harmonisering av insättningsgarantierna

ECB:s banktillsynsorganisation Gemensamma tillsynsgrupper

Nationella tillsynsmyndigheter

Tillsyn, 
beredning

Ruta

1. Bankunionens utformning
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Den ingående bedömningen kan komma att 
visa att några banker i euroområdet måste stär-
ka sin kapitalbas. Enligt Ekofinrådets uttalan-
de i november 2013 ska dessa banker i första 
hand försöka få tilläggskapital från den privata 
sektorn. Lyckas inte det kan bankens hemland 
tvingas rekapitalisera banken enligt de nya be-
stämmelserna om statligt stöd. Det sista alterna-
tivet är att banken rekapitaliseras i enlighet med 
gemensamma europeiska bestämmelser. Så kan 
ske om skuldhållbarheten hos bankens hemland 
skulle äventyras av en rekapitalisering. 

Fördjupningen av bankunionen innebär att 
ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna i 
fortsättningen följer samma tillsyns- och inspek-
tionspraxis. För Finansinspektionen medför det 
förändringar bl.a. i riskbedömningen av banker, 
inspektionerna, sanktionerna, behandlingen av 
koncessionsansökningar, rapporteringen och 
beslutsförfarandena. Genomförandet av föränd-
ringarna underlättas av att Finansinspektionen 
redan i dag tillämpar den europeiska tillsynsprax-
is som utarbetats av Europeiska bankmyndighe-
ten (EBA) i samråd med de nationella tillsyns-
myndigheterna. 

Den gemensamma tillsynsmekanismen finan-
sieras av de banker som omfattas av tillsynen. 
Den gemensamma tillsynsmekanismen förutsät-
ter att Finansinspektionen bidrar med avsevärda 
resurser, utvecklar sina förfaranden och system 
samt organiserar samarbetet. Den nytta i form av 
ökad effektivitet som harmoniseringen av bank-
tillsynen eventuellt ger kan väntas uppstå först 
på längre sikt.

I EU förbereds två betydande projekt för ut-
veckling av metoder för rekonstruktion av ban-
ker. Det första anknyter till kommissionens di-
rektivförslag från juni 2012 om inrättande av 
en ram för återhämtning och rekonstruktion av 
kreditinstitut och värdepappersföretag. Europa-
parlamentet, kommissionen och rådet nådde i 
december 2013 enighet om direktivets innehåll, 
och avsikten är att (huvuddelen) av direktivet 
ska träda i kraft vid ingången av 2015. Arrang-
emangen både harmoniserar och moderniserar 
medlemsländernas bestämmelser om rekon-
struktion. Syftet är att också en stor bank ska 
kunna köras ned kontrollerat och utan att det 
leder till störningar på finansmarknaden. Skill-
naden mot dagens praxis är stor. I dag måste 
de stora bankernas problem ofta lösas genom 
att de på ett eller annat sätt räddas med statliga 
medel. Så sker särskilt i situationer där det inte 
är ett alternativ att försätta banken i konkurs. 
Investeraransvaret realiseras genom att bankens 

förluster i första hand täcks med eget kapital 
och efterställda skulder, varpå en tillräckligt stor 
andel av borgenärernas fordringar omvandlas till 
nytt eget kapital. Målet är att den rekonstruerade 
bankens kapitaltäckning återställs. I fråga om 
investeraransvaret träder direktivet i kraft vid 
ingången av 2016. Vid behov deltar också de av 
bankerna finansierade rekonstruktionsfonderna 
i finansieringen av rekonstruktionen. 

Kommissionen lade sommaren 2013 fram ett 
förslag till förordning om en gemensam rekon-
struktionsmekanism, enligt vilken ett nytt, cen-
traliserat rekonstruktionsförfarande ska tilläm-
pas på banker som omfattas av bankunionen. 
EU-rådet för ekonomiska och finansiella frågor 
nådde i december 2013 enighet om förordning-
en. Tanken är att ett centralt organ ska fatta 
de viktigaste besluten om en rekonstruktion. En 
gemensam centraliserad mekanism underlättar 
i synnerhet avvecklingen av banker med gräns-
överskridande verksamhet. Dessutom innebär 
den att bankverksamhet i olika medlemsländer 
behandlas lika.

Också Europaparlamentets utskott för eko-
nomi och valutafrågor nådde i slutet av året en 
ståndpunkt om förslaget. Därefter inleddes lag-
stiftningsförhandlingar mellan rådet, parlamen-
tet och kommissionen. Målet är att få förordning-
en om en gemensam rekonstruktionsmekanism 
godkänd före valet till Europaparlamentet våren 
2014.

Kapitel 8 Handlagda ärenden och 
bankfullmäktiges bedömning av dem

Kapitel 8.1 Bankfullmäktiges berättelse för 
2012 och Finansinspektionens åtgärder med 
anledning av den

Bankfullmäktige ansåg i sin berättelse för 2012 att 
Finansinspektionen i en miljö fylld av utmaning-
ar lyckats bra med sin tillsyn över objekten, med 
att bevaka de försäkrades intressen och med att 
öka den allmänna tilltron till finansmarknaden. 
Stabiliteten på den finländska finansmarknaden 
och de försäkrades intressen har inte äventyrats, 
trots att skuldkrisen inom EU fördjupades under 
året. Sammantaget kan det sägas att det allmänna 
förtroendet för kund- och investerarinformatio-
nen och finansmarknaden inte sviktade i Finland. 
Skuldkrisen hade dock indirekta återverkningar 
på de finländska finansaktörerna och de risker de 
konfronterades med och exponerades för.
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I sin berättelse för 2012 uppmanade bankfull-
mäktige Finansinspektionen att göra följande:

1) Att säkerställa att Finansinspektionen i 
överensstämmelse med sin strategi har kapacitet 
och beredskap att i en krävande omvärld effek-
tivt förebygga problem som hotar den finansiella 
stabiliteten och förtroendet för finansmarknaden 
i Finland.

Finansinspektionens observationer och åtgär-
der:

• Finansinspektionens analysmetoder har 
utvecklats ytterligare. 

• På ett flertal områden intensifierades sam-
arbetet med Finlands Bank.

• De krav på rapporteringen som tillsyns-
myndigheten har ställt och de förbättrade 
metoderna för ekonomisk analys ledde till 
väsentliga förbättringar i Finansinspektio-
nens verksamhet.

• I enlighet med strategin var strävan att 
under 2013 öka antalet inspektioner och 
inspektionernas roll i tillsynen. Målet för 
antalet inspektioner 2013 uppnåddes inte 
helt. 

• Den kontinuerliga tillsynen blev mer syste-
matisk tack vare särskilda planer för varje 
tillsynsobjekt. I planerna sammanställs till-
synsåtgärderna separat från andra planer.

2) Att ha beredskap, vid behov i samverkan 
med Finlands Bank, för att makrotillsynen på 
föreslaget sätt åläggs Finansinspektionen.

Finansinspektionens observationer och åtgär-
der:

• Tillsammans med Finlands Bank bereddes 
2013 en pilotversion av en analysrapport 
till stöd för beslutsfattande i samband med 
makrotillsynen.

• En preliminär processbeskrivning av be-
redning och beslutsfattande togs fram, där 
ECB-samråd och informering av andra 
EU-organ enligt förordningen om den ge-
mensamma tillsynsmekanismen (SSM-för-
ordningen) beaktades.

• Finansinspektionen förbereder sig alltjämt 
tillsammans med Finlands Bank för att 
från början av 2015 inleda sitt makrotill-
synsuppdrag samtidigt som ett samarbete 
med ministerierna pågår för att säkerställa 
en täckande makrotillsyn.

• Finansinspektionen har tillsammans med 
Finlands Bank deltagit i makrotillsynsa-
nalyser och instrumentutveckling i synner-
het inom ramen för systemrisknämnden 
(ESRB).

3) Att ha beredskap för att intäkterna från 
tillsynsavgiften förändras till följd av förändring-
ar i den överstatliga tillsynen av finanssektorn, 
däribland överföringen av tillsynsuppgifter till 
ECB.

Finansinspektionens observationer och åtgär-
der:

• Den gemensamma tillsynsmekanismen 
(SSM) medför förändringar i Finansin-
spektionens praxis vid banktillsynen, men 
på kort sikt är det inte möjligt att bedöma 
om förändringarna leder till ett minskat 
tillsynsbehov. Den fas då SSM inrättas 
kommer att medföra ökat arbete för Fi-
nansinspektionen.

• Finansinspektionen har vidtagit årgärder 
för att effektivisera sin verksamhet.

• Finansinspektionens verksamhetsplan på 
lång sikt beaktar att en överföring av till-
synsuppgifterna eventuellt minskar beho-
vet av personal och motsvarande behov av 
finansiering.

• Finansinspektionens budget för 2014 är 
stram.

4) Att fortsatt arbeta för att det allmänna 
förtroendet för finanssektorn i Finland tryggas.

Finansinspektionens observationer 
och åtgärder:

• Finansinspektionen har regelbundet publi-
cerat uppgifter om läget på marknaderna.

• Finansinspektionen koncentrerade tillsy-
nen över kund- och investerarskyddet till 
sådana interna processer hos tjänstepro-
ducenterna som har betydande och ome-
delbara konsekvenser för kunderna och 
investerarna.

• Finansinspektionen granskar årligen pris-
sättningen av bankernas bastjänster och 
tjänsternas tillgänglighet, inklusive antalet 
privatkundskontor. Prissättningen av kon-
tantbetalning av fakturor har uppmärk-
sammats. När det gäller bostadskrediter 
gavs bankerna råd i fråga om marginalhöj-
ningar.

• Precis som under tidigare år lades tonvik-
ten i tillsynen över investerarinformationen 
på att information ska ges vid rätt tidpunkt 
och konsekvent.

• Undersökning av eventuella insidersitua-
tioner ägnades särskild uppmärksamhet i 
tillsynen över handeln.
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17 Denna berättelse finns på http://www.finanssivalvonta.fi/se/Publicerat/Pages/Default.aspx. Där finns också 
Finansinspektionens egen verksamhetsberättelse för 2013. I bilagorna presenteras statistiska uppgifter bland annat om antalet 
tillsynsobjekt och andra som är skyldiga att betala tillsynsavgifter, Finansinspektionens omkostnader och finansieringen av 
myndigheten, påförda tillsynsavgifter och åtgärdsavgifter. 

5) Att gå vidare med insatserna för att 
effektivisera Finansinspektionens interna verk-
samhet.

Finansinspektionens observationer och åtgär-
der:

• I samverkan med en extern konsultbyrå såg 
Finansinspektionen över handläggningen 
av koncessioner för värdepappers- och 
fondbolag och processerna för kontinuerlig 
analys.

• Processomläggningen har redan under en 
tid styrts av att en gemensam europeisk 
tillsyn ska skapas genom de krav som ställs 
av den gemensamma tillsynsmekanismen 
och av EU:s myndigheter för tillsyn över 
banker, försäkringsbolag och värdepap-
persmarknaden.  Finansinspektionen har 
hört till de aktivaste aktörerna vid inrät-
tandet av den gemensamma tillsynsmeka-
nismen.

• Samarbetet mellan Finansinspektionen 
och Finlands Bank utgick från utrednings-
man Kaarlo Jännäris rapport och hade sik-
tet inställt på effektivare verksamhet och 
lägre kostnader. 

• Under 2013 genomfördes vissa arbetshälso-
projekt vid Finansinspektionen och chefs-
arbetet förbättrades genom ledarskapsut-
bildning. 

• En utvärdering av Finansinspektionens or-
ganisation påbörjades.

Kapitel 8.2 Bankfullmäktiges bedömning av 
Finansinspektionens verksamhet 2013

Utifrån de aktualitetsrapporter som gäller Finan-
sinspektionens verksamhetsområde diskuterade 
bankfullmäktige under året bland annat vilken 
styrande verkan lagstiftning och direktiv har och 
vilken inverkan regleringen av finanssektorn och 
ECB:s nya banktillsynsmyndighet har på kostna-
derna i branschen, Finansinspektionens resurser 
samt företags- och kommunfinansieringen. An-
dra frågor som behandlades är serviceavgifter 
och deras överskådlighet, insättningsgarantin 
och behandlingen av insättningar i beskattnings-
hänseende samt den övre gränsen för bostadskre-
diter. Vidare dryftades förslaget till ändring av 
försäkringsbolagslagen, översynen av arbetspen-

sionsanstalternas förvaltning, insideraffärer och 
affärer med den närmaste kretsen samt bonus till 
ledningen för arbetspensionsbolag.

Ledningen för Finansinspektionen har lämnat 
sin berättelse om Finansinspektionens verksam-
het 2013 till bankfullmäktige och publicerat Fi-
nansinspektionens verksamhetsberättelse.17

I sin allmänna ändamålsenlighetsbedömning 
av Finansinspektionen menar bankfullmäktige 
att myndigheten nått de mål som ställs på den i 
lag. I en miljö fylld av utmaningar har Finansin-
spektionen lyckats bra i sin tillsyn över tillsynsob-
jekten, med att bevaka de försäkrades intressen 
och främja den allmänna tilltron till finansmark-
naden. Finansinspektionen har lyckats främja 
den internationella och nationella regleringen av 
branschen. Sammanfattningsvis kan det sägas 
att det allmänna förtroendet för kund- och in-
vesterarinformationen och finansmarknaden inte 
sviktade i Finland. 

I syfte att främja en riskbaserad och effek-
tiv tillsyn har Finansinspektionen utvecklat sina 
metoder för aktuell analys av tillsynsobjekten 
och  sin interna verksamhet.  För att främja en 
stark risktäckningskapacitet och högklassig 
förvaltning hos tillsynsobjekten har Finansin-
spektionen allokerat sina tillsynsresurser utifrån 
verksamhetsplanen och riskbedömningen. Den 
kontinuerliga tillsynen har blivit mer systematisk 
och information om ny lagstiftning har spridits 
aktivt. För att främja ett högklassigt kund- och 
investerarskydd har Finansinspektionen alloke-
rat resurser till regleringsprojekt och i stället för 
inspektioner gjort mindre omfattande övervak-
ningsbesök som i synnerhet tog fasta på smärre 
värdepappers- och fondbolags praxis och interna 
processer. För att effektivt kunna sköta samar-
betet mellan tillsynsmyndigheterna har Finan-
sinspektionen koncentrerat sina resurser i EU:s 
tillsynsmyndigheter och i systemriskkommittén 
till de områden som har den största betydelsen 
för kapitaltäckningen, konkurrenskraften och 
de strukturella särdragen inom finanssektorn i 
Finland och med tanke på kund- och investe-
rarskyddet. Finansinspektionen gjorde dessutom 
i samarbete med Finlands Bank satsningar på 
att skapa den gemensamma tillsynsmekanismen 
(SSM).
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Bankfullmäktige anser att Finansinspektionen 
med hänsyn till den allmänna genomslagskraften 
har skött sitt ständigt skiftande och allt mer om-
fattande verksamhetsområde effektivt och med 
en adekvat kostnadsutveckling. De förberedelser 
som inleddes 2013 inför en ny tillsynsmekanism 
för europeiska banker har kommit väl igång för 
Finansinspektionens vidkommande. 

Bankfullmäktige uppmanar Finansinspektio-
nen att

• säkerställa att Finansinspektionen i över-
ensstämmelse med sin strategi har kapa-
citet och beredskap att i en omvärld i för-
ändring förebygga problem som hotar den 
finansiella stabiliteten och förtroendet för 
finansmarknaden i Finland, 

• fortsatt inrikta det riskorienterade tillsyns- 
och regleringsarbetet på de av finanskrisen 
och den ekonomiska regressionen orsakade 
förhöjda riskerna och hanteringen av dem 
samt på att betalningssystemet fungerar,

• i samverkan med Finlands Bank förbereda 
sig på de makrotillsynsuppgifter som ska 
skötas från ingången av 2015, 

• utvärdera och justera sin banktillsynsprax-
is så att den motsvarar kraven på den ge-
mensamma banktillsynen,

• skapa beredskap för att Finansinspektio-
nens resursbehov och intäkterna från till-
synsavgiften förändras till följd av föränd-
ringar i den överstatliga tillsynen av finans-
sektorn, däribland överföringen av tillsyns-
uppgifter till ECB,

• gå vidare med insatserna för att effektivi-
sera Finansinspektionens interna verksam-
het.
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DEL III HÄNDELSER EFTER 2013

I denna del redogörs det kort för vissa skeenden 
inom såväl Finlands Banks som Finansinspektio-
nens verksamhetsområde under början av 2014: 

• Finlands Bank informerade i januari om att 
bland de sedlar som var i omlopp i Finland 
hittade man under 2013 färre förfalskade 
eurosedlar än tidigare år.  Totalt upptäckte 
man 427 förfalskningar då motsvarande 
siffra 2012 var 620 förfalskningar. Flitigast 
förfalskades 50-eurosedeln (169 st.) medan 
20-eurosedeln intog andraplatsen (124 st.). 
Antalet förfalskade sedlar i omlopp i Fin-
land har visat en fallande trend ända sedan 
2010. 

• Tysklands grundlagsdomstol har prövat 
om det beslut som ECB-rådet fattade i sep-
tember 2012 om det s.k. programmet för 
direkta monetära transaktioner (Outright 
Monetary Transactions, dvs. OMT) står 
i överensstämmelse med EU:s grundför-
drag och ECB:s behörighet. Frågan gäller 
om ECB har överskridit sin behörighet. 
Tysklands grundlagsdomstol meddela-
de i början av februari 2014 att den ber 
EU-domstolen ge ett förhandsavgörande i 
saken. Grundlagsdomstolen överförde på 
detta sätt saken till EU-domstolen och sköt 
samtidigt upp sitt eget avgörande. Detta 
ska uppenbarligen tolkas så att grundlags-
domstolen väljer att låta sitt eget avgörande 
bli beroende av EU-domstolens förhands-
avgörande. Domstolen fattade sitt beslut 
efter omröstning med 6–2, där de domare 
som utgjorde minoritet ansåg att ärendet 
inte borde ha tagits upp till behandling 
över huvud taget. ECB anser å si sida att 
beslutet om OMT-programmet hör till dess 
behörighet. Detta konstaterade bland an-
nat medlemmen av ECB:s direktion Jörg 
Asmussen när han utfrågades av Tysklands 
grundlagsdomstol sommaren 2013. 

• Den 20 februari offentliggjorde ECB sitt 
bokslut för 2013. ECB:s nettovinst för 
2013 blev 1 440 miljoner euro (995 mil-
joner euro 2012). De nationella central-
bankerna fick inalles 1 430 miljoner euro, 
vilket är drygt 400 miljoner euro mer än 

föregående år. ECB uppgav också att av 
sedlar i omlopp inflöt det 406 miljoner euro 
i ränteintäkter och att räntenettot på värde-
papper anskaffade inom ramen för värde-
pappersprogrammet var 962 miljoner euro. 
ECB:s balansräkningsomslutning uppgick 
till totalt 174 miljarder euro. År 2012 var 
motsvarande belopp 207 miljarder euro. 
Överföringen till riskavsättningar var 7 530 
miljoner euro. Därmed täcker man förlus-
ter från exponeringar mot valutakursrisker, 
ränterisker, kreditrisker och guldprisrisker. 

• Den 6 mars beslutade ECB-rådet att be-
hålla styrräntorna oförändrade. Det här 
innebar att räntan för de huvudsakliga re-
finansieringstransaktionerna låg kvar på 
0,25 %, räntan på utlåningsfaciliteten på 
0,75 % och räntan på inlåningsfaciliteten 
på 0,0 %. Beslutet motiverades bl.a. med 
att ekonomin i euroområdet återhämtar sig 
långsamt och att en period av låg inflation 
ser ut att vara förestående. Uppfattningen 
byggde bland annat på att utvecklingen i 
fråga om uppgången i penningmängd och 
kreditgivning är långsam och att inflations-
trycket på medellång sikt fortfarande före-
faller att ligga på förväntade 2 %.

• På det sätt som redovisas även i denna 
berättelse har Finlands Bank åtaganden 
i anslutning till Eurosystemet till följd av 
den gemensamma penningpolitiken och 
centralbanksuppgifterna. I början av mars 
(7.3.2014) var situationen följande: Fin-
lands Banks beräknade andel (1,79541 
%) av de penningpolitiska refinansierings-
transaktionerna var 11,7 miljarder euro, 
av köpprogrammet för säkerställda obliga-
tioner 1,0 miljarder euro och av värdepap-
persmarknadsprogrammet 3,2 miljarder 
euro. De penningpolitiska refinansierings-
transaktionerna är lånetransaktioner mot 
betryggande säkerheter som ställts av ban-
kerna inom Eurosystemet.

• Eurosystemets fordringar i Finlands Banks 
balansräkning (inklusive s.k. TARGET- 
fordringar) uppgick i slutet av februari 
2014 till 19,3 miljarder euro. 
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FINLANDS BANKS BOKSLUT FÖR 2013

Balansräkning, mn euro

   31.12.2013 31.12.2012
TILLGÅNGAR

1 Guld och guldfordringar ................................................................  1 373 1 988

2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanföreuroområdet 6 585 6 171
   Fordringar på IMF ..............................................................  1 955 2 097
   Banktillgodohavanden, värdepapper, lån och  
   andra tillgångar ...................................................................  4 630 4 074

3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet ............. 297 404

4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet .............  1 347 1 970

5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet 
 relaterad till penningpolitiska transaktioner ..................................  2 475 3 681
   Huvudsakliga refinansieringstransaktioner ..........................  – –
   Långfristiga refinansieringstransaktioner ............................  2 475 3 681

6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet.................  0 0

7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet .............. 10 063 11 471
   Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften ..............  3 717 4 555
   Övriga värdepapper .............................................................  6 346 6 915

8 Fordringar inom Eurosystemet ......................................................  26 539 74 382
   Andel av ECB:s kapital ........................................................  141 141
   Fordringar motsvarande överförda valutareserver  ..............  722 722
   Nettofordringar för tilldelade eurosedlar inom  
   Eurosystemet .......................................................................  3 522 3 248
   Övriga fordringar inom Eurosystemet (netto) ......................  22 154 70 270

9 Övriga tillgångar ..........................................................................  1 052 1 115
   Euroområdets mynt .............................................................  23 27
   Materiella och immateriella anläggningstillgångar ...............  149 155
   Övriga omsättningstillgångar ...............................................  641 607
   Diverse .................................................................................  238 326

 Summa tillgångar ........................................................................  49 731 101 182

På grund av avrundning stämmer inte alltid totalsummorna.

BILAGA
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   31.12.2013 31.12.2012
SKULDER .......................................................................................   

1 Utelöpande sedlar ........................................................................  15 753 15 044

2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade  
 till  penningpolitiska transaktioner.................................................  23 803 73 799
   Kassakravsinlåning ..............................................................  14 303 31 698
   Inlåningsfacilitet ..................................................................  – 37 101
   Inlåning med fast löptid
  (likviditetsindragande finjusterande transaktioner) ....................  9 500 5 000

3 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet .................  55 801

4 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet .................  527 1 004

5 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet ...........  0 0

6 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet ............ 66 139

7 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF .........  1 330 1 387

8 Skulder inom Eurosystemet ..........................................................  – –

9 Övriga skulder..............................................................................  21 24

10 Värderegleringskonton ..................................................................  1 556 2 609

11 Avsättningar .................................................................................  3 939 3 708

12 Eget kapital .................................................................................  2 442 2 332
   Grundfond ...........................................................................  841 841
   Reservfond ...........................................................................  1 601 1 491

13 Årets vinst ....................................................................................  239 337

 Summa skulder ...........................................................................  49 731 101 182

BILAGA
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   1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012

1 Ränteintäkter ...............................................................................  565 1 110

2 Räntekostnader ............................................................................  –23 –113

3 RÄNTENETTO ..........................................................................  542 998

4 Valutakursdifferenser ...................................................................  –6 14

5 Prisdifferenser på värdepapper ......................................................  56 221
   Värderingsförluster på valutor och värdepapper ..................  –19 –3

6 Förändring av avsättningar för valutakurs- och prisrisker ..................  –31 –232

 NETTORESULTAT AV FINANSIELLA  TRANSAKTIONER .  542 998

7 Avgifts- och provisionsnetto ..........................................................  –1 –1
8 Nettoandel av monetära inkomster ...............................................  –111 –343
9 Andel av ECB:s vinst ...................................................................  8 1
10 Avsättning för motpartsrisker i penningpolitiska transaktioner ................. 6 11
11 Övriga intäkter från centralbanksverksamheten ............................  28 133

 RESULTAT AV CENTRALBANKSVERKSAMHETEN ..........  472 800

12 Övriga intäkter ............................................................................  33 47

 Verksamhetskostnader ..................................................................  –94 –92
13 Personalkostnader .......................................................................  –52 –52
14 Avgift till pensionsfonden ............................................................  – –
15 Administrationskostnader ...........................................................  –29 –29
16 Avskrivningar av anläggningstillgångar .......................................  –8 –8
17 Sedelproduktionskostnader .........................................................  –5 –3
18 Övriga kostnader .........................................................................  –0 –1

 VERKSAMHETSRESULTAT ...................................................  411 754

 Pensionsfondens resultat ...............................................................  34 47
19 Pensionsfondens intäkter .............................................................  64 78
20 Pensionsfondens kostnader ..........................................................  –29 –31

21 Förändring av avsättningar ...........................................................  –206 –464

22 ÅRETS RESULTAT ...................................................................  239 337

Resultaträkning, mn euro

BILAGA
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Bokslutsbilagor, mn euro

   1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012
Aktier och andelar, nominellt värde

  Internationella regleringsbanken (BIS)1 ......................................  22,4 (1,96 %) 22,4 (1,96 %)
  Bostadsaktier ..............................................................................  2,5 2,5
  Övriga aktier och andelar ...........................................................  0,0 0,0
  Summa .......................................................................................  24,9 24,9

Kalkylmässig andel av värdepapperscentralens fond .............................  0,3 0,3

Pensionsåtaganden ..............................................................................   
  Finlands Banks pensionsåtaganden2 ...........................................  581,5 577,7
  – därav täckt genom avsättningar ...............................................  616,1 582,2

Finlands Banks intressekontor .............................................................   
  Inlåning ......................................................................................  25,4 25,1
  Utlåning .....................................................................................  3,7 3,7

1 Inom parentes Finlands Banks relativa ägarandel av utelöpande BIS-aktier.
2 Siffran för 2014 inkl. indexhöjningen av pensioner och fribrev som träder i kraft 1.1.2014.

BILAGA
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Finlands Banks fastigheter

Fastighet Adress Byggnadsår Volym ca m3

Helsingfors Fredsgatan 16 1883/1961/2006 52 100

 Fredsgatan 19 1954/1981 40 500

 Snellmansgatan 61 1857/1892/2001 24 600

 Snellmansgatan 21 1901/2003 3 400

 Ramsöuddsvägen 34 1920/1983/1998 4 800

Uleåborg Kajaaninkatu 8 1973 17 200

Vanda Säkerhetsdalsvägen 1 1979 324 500

Enare Saariseläntie 9 1968/1976/1998 6 100

1 Överfört till Finlands Banks pensionsfond 1.1.2002.

Bankfullmäktige beslutade den 21 mars 2014 att Finlands Banks vinst för 2013, 
dvs. 238 807 495,60 euro, ska disponeras på följande sätt:

Med stöd av 21 § 2 mom. i lagen om Finlands Bank (214/1998) överförs 58 807 495,60 euro 
till reservfonden, medan återstoden 180 000 000 euro reserveras för statens behov.

BILAGA
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Redovisningsprinciper

1. Generella redovisningsprinciper

Finlands Bank tillämpar de redovisningsprinci-
per och metoder som antagits av ECB-rådet, och 
boksluten upprättas enligt dessa harmoniserade 
principer. Enligt 11 § i lagen om Finlands Bank 
fastställer bankfullmäktige grunderna för ban-
kens bokslut på framställning av direktionen.

Finlands Banks resultaträkning innehåller 
också intäkterna och kostnaderna för Finlands 
Banks pensionsfond och Finansinspektionen. 
Pensionsfondens placeringsportfölj värderas må-
natligen till marknadsvärdet på månadens sista 
dag. 

2. Värderingsprinciper för tillgångar och skul-
der i utländsk valuta och guld

Tillgångarna och skulderna i utländsk valuta och 
guldet omräknas i bokslutet till euro enligt kur-
serna på balansdagen. Posterna värderas valuta 
för valuta. Värderingsdifferenser som beror på 
valutakurser redovisas separat från differenser 
som beror på prisförändringar på värdepapper. 
Orealiserade vinster redovisas i balansräkningen 
på värderegleringskonton. Orealiserade förluster 
resultatförs om de överstiger motsvarande orea-
liserade värderingsvinster som tidigare redovisats 
på värderegleringskonton i balansräkningen. Re-
sultatförda, orealiserade förluster återförs inte 
under följande räkenskapsår. Differenser som 
beror på pris- och kursförändringar avseende 
guld redovisas i en post. Under räkenskapsåret 
realiserade valutakursvinster och  förluster redo-
visas till daglig nettogenomsnittskurs. Kurserna 
framgår av tabellen nedan.

Valuta 2013 2012
US-dollar 1,3791 1,3194
Japanska yen 144,7200 113,6100
Australiska dollar 1,5423 1,2712
Norska kronor 8,3630 7,3483
Danska kronor 7,4593 7,4610
Svenska kronor 8,8591 8,5820
Schweiziska franc 1,2276 1,2072
Brittiska pund 0,8837 0,8161
Kanadensiska dollar 1,4671 1,3137
Särskilda dragningsrätter (SDR) 0,8942 0,8578
Guld 871,2200 1 261,1790

3. Värderings- och periodiseringsprinciper för 
värdepapper

Intäkterna och kostnaderna redovisas enligt 
prestationsprincipen, dvs. under den period då 
de erhållits eller uppstår. Realiserade intäkter 
och kostnader resultatförs. Differensen mellan 
anskaffningsvärdet och det nominella värdet 
för värdepapperet periodiseras under löptiden. 
Vins ter och förluster på grund av förändringar 
i värdepapperspriserna har redovisats enligt ge-
nomsnittskostnadsmetoden.

Orealiserade vinster redovisas i balansräk-
ningen på värderegleringskonton. Orealiserade 
förluster resultatförs om de överstiger motsva-
rande orealiserade värderingsvinster som tidiga-
re redovisats på värderegleringskonton i balans-
räkningen. Resultatförda, orealiserade förluster 
återförs inte under följande räkenskapsår. Både 
värdepapperen i utländsk valuta och värdepap-
peren i euro värderas efter värdepappersslag. Om 
orealiserade förluster i ett värdepappersslag eller i 
en valuta resultatförs i bokslutet, justeras genom-
snittspriset för värdepappersslaget eller nettoge-
nomsnittskursen för valutan på motsvarande sätt 
före ingången av följande räkenskapsår.

Återförsäljningsförbindelser avseende värde-
papper, dvs. omvända repor, upptas i balans-
räkningen som utlåning mot säkerhet på till-
gångssidan. Återköpsavtal, dvs. repor, redovisas 
i balansräkningen som inlåning mot säkerhet på 
skuldsidan. Värdepapper som sålts genom repor 
kvarstår i Finlands Banks balansräkning.

Pensionsfondens placeringsportfölj värderas 
månatligen till marknadsvärdet på månadens 
sista dag enligt rapport från de externa port-
följförvaltarna.

Omsättbara värdepapper som inte innehas 
till förfallodagen och motsvarande tillgångar 
värderas värdepapper för värdepapper med an-
vändning av antingen marknadens mittkurs eller 
avkastningskurvan på balansdagen. Vid värde-
ringen 2013 användes marknadens mittkurs den 
31 december 2013.

Omsättbara värdepapper som har klassificerats 
som värdepapper som innehas till förfallodagen, 
icke omsättbara värdepapper och icke-likvida 
stamaktier värderas till upplupet anskaffnings-
värde efter avdrag för eventuell nedskrivning.

4. Redovisningsprinciper för fordringar och 
skulder inom ECBS 

Fordringar och skulder inom Eurosystemet 
uppkommer huvudsakligen genom gränsöver-
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skridande betalningar i EU som avvecklas i cen-
tralbankspengar i euro. Transaktionerna har för 
det mesta initierats av aktörer inom den privata 
sektorn. Avvecklingen sker i TARGET2-syste-
met, som är ett transeuropeiskt automatiserat 
system för bruttoavveckling av betalningar i 
 realtid (Trans-European Automated Real-time 
Gross settlement Express Transfer). Betalning-
arna genererar bilaterala fordringar och skulder 
på TARGET2-konton som EU:s centralbanker 
håller för varandra. Dessa bilaterala fordringar 
och skulder nettoredovisas dagligen så att ECB är 
motpart gentemot båda parterna i transaktionen. 
Varje nationell centralbank har härefter endast 
en nettoposition gentemot ECB. Finlands Banks 
fordringar och skulder gentemot ECB härröran-
de från TARGET2-konton och övriga fordringar 
och skulder inom Eurosystemet (såsom interimis-
tisk vinstutdelning till de nationella centralban-
kerna och nettoandelen av monetära inkomster) 
nettoredovisas i Finlands Banks balansräkning 
som fordran eller skuld i posten ”Övriga fordring-
ar inom Eurosystemet (netto)”. Fordringar och 
skulder inom ECBS gentemot nationella central-
banker i EU-länder utanför euroområdet, som 
inte härrör från TARGET2-konton, redovisas 
i posten ”Fordringar i euro på hemmahörande 
utanför euroområdet” eller ”Skulder i euro till 
hemmahörande utanför euroområdet”.

Fordringar inom Eurosystemet som hänför sig 
till Finlands Banks andel av ECB:s kapital redo-
visas i posten ”Andel av ECB:s kapital”.

Nettofordran som härrör från tilldelningen 
av eurosedlar inom Eurosystemet redovisas i en 
tillgångspost som ”Nettofordringar för tilldelade 
eurosedlar inom Eurosystemet” (se ”Utelöpande 
sedlar” under redovisningsprinciperna).

Fordringar inom Eurosystemet som härrör 
från överförda valutareserver från centralbanker 
inom Eurosystemet till ECB redovisas i euro i 
posten ”Fordringar motsvarande överförda va-
lutareserver”.

5. Redovisningsprinciper för anläggnings-
tillgångar

Från och med räkenskapsåret 1999 har anlägg-
ningstillgångarna värderats till anskaffnings-
kostnad efter avskrivningar. Linjär avskrivning 
tillämpas. De linjära avskrivningarna görs under 
den förväntade ekonomiska livslängden för an-
läggningstillgångarna i regel med början kalen-
dermånaden efter förvärvet. 

Motposten till byggnader och markområden 
som i balansräkningen för 1999 aktiverats till 

marknadsvärde är värderegleringskontot. Av-
skrivningarna på byggnaderna har redovisats 
mot värderegleringskontot så att de inte påver-
kar resultatet.

De ekonomiska livslängderna är följande:
– datorutrustning och program, bilar: 4 år
– maskiner och inventarier: 10 år
– byggnader: 25 år.
Anläggningstillgångar värda under 10 000 

euro kostnadsförs under anskaffningsåret.

6. Utelöpande sedlar

ECB och de sjutton centralbankerna i euro-
området, som tillsammans bildar Eurosystemet, 
ger ut eurosedlar.1 Det totala värdet av utelö-
pande eurosedlar fördelas på centralbankerna 
den sista bankdagen i respektive månad enligt 
fördelningsnyckeln för sedlar.2 ECB har tilldelats 
8 % av det totala värdet av utelöpande eurosedlar 
och resterande 92 % har fördelats på de nationella 
centralbankerna enligt fördelningsnyckeln för sed-
lar. Andelen redovisas i balansräkningen i skuld-
posten ”Utelöpande sedlar”. Skillnaden mellan 
värdet av eurosedlar som tilldelats den nationella 
centralbanken enligt sedelfördelningsnyckeln och 
värdet av eurosedlar som central banken faktiskt 
satt i omlopp bildar en räntebärande fordran el-
ler skuld inom Eurosystemet. Dessa räntebäran-
de3 fordringar eller skulder redovisas i delposten 
”Fordringar/skulder inom Eurosystemet: netto-
fordran/nettoskuld för tilldelade eurosedlar inom 
Eurosystemet”. I Finlands Bank redovisas en 
nettofordran.

Inkomsterna från eurosedlar fördelas i förhål-
lande till de nationella centralbankernas inbetal-
da andelar av ECB:s kapital. Ränteintäkterna 
och räntekostnaderna på dessa poster nettas över 
ECB:s konton och redovisas i posten ”Ränte-
netto”. Fördelningsnyckeln för ECB:s kapital 
justeras med fem års mellanrum och när nya 
medlemsstater ansluter sig till EU. 

1 Europeiska centralbankens beslut av den 13 december 
2010 om utgivningen av eurosedlar (ECB/2010/29), EUT 
L 35, 9.2.2011, s. 26.

2 Fördelningsnyckeln för sedlar innebär den procentsats 
som blir resultatet efter hänsyn tagen till ECB:s andel av 
det totala utgivna antalet eurosedlar och vid tillämpning 
av fördelningsnyckeln för teckning av kapital i enlighet 
med respektive nationell centralbanks andel av ECB:s 
totala kapital.

3 Europeiska centralbankens beslut om fördelning av de 
monetära inkomsterna för nationella centralbanker i 
medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2010/23
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4 ECB:s beslut (ECB/2005/11).
5 ECB:s beslut av den 25 november 2010 om interimistisk för-

delning av ECB:s inkomster från eurosedlar i omlopp och 
inkomster från värdepapper som förvärvats inom ramen för 
programmet för värdepappersmarknaderna (ECB/2010/24), 
EUT L 6, 11.1.2011, s. 35.

De inkomster som ECB intjänar från sin an-
del på 8 % av det totala värdet av utelöpande 
eurosedlar fördelas i regel på de nationella cen-
tralbankerna.4 

7. Förändringar i redovisningsprinciperna

Redovisningsprinciperna för bokslutet har inte 
förändrats under 2013.

8. Monetära inkomster

Inkomsterna för de nationella centralbankerna 
då de fullgör monetära uppgifter för Euro peiska 
centralbankssystemet ska beräknas och fördelas 
i enlighet med stadgan och de beslut som fattas 
av Europeiska centralbankens råd.

Interimistisk vinstutdelning

ECB-rådet har beslutat att ECB:s inkomster 
från eurosedlar, dvs. 8 % av det totala värdet av 
utelöpande eurosedlar, som tilldelas ECB, och 
ECB:s nettoinkomster från värdepapper som 
förvärvats inom ramen för programmet för vär-
depappersmarknaderna (Securities Markets Pro-
gramme) och programmet för direkta monetära 
transaktioner (Outright Monetary Trans actions) 
i sin helhet fördelas till de nationella centralban-
kerna under det räkenskapsår då inkomsterna 
uppkommit. Om inte ECB-rådet beslutar annat 
ska ECB fördela inkomsterna i form av interi-
mistisk vinstutdelning i januari påföljande år.5 

Enligt beslut av ECB-rådet får det belopp som 
härrör från ECB:s inkomster från utelöpande 
eurosedlar reduceras med ECB:s utgifter för ut-
givning och hantering av eurosedlar. ECB-rådet 
ska före utgången av året besluta huruvida ECB:s 
inkomster från värdepapper som förvärvats inom 
ramen för programmet för värdepappersmarkna-
derna och genom direkta monetära transaktioner 
och, vid behov, ECB:s inkomster från utelöpande 
eurosedlar helt eller delvis bör hållas inne i sådan 
utsträckning som är nödvändig för att säkerställa 
att utdelningen inte överstiger ECB:s nettovinst 
för året.

ECB-rådet kan också besluta att ECB:s inkom-
ster från värdepapper som förvärvats inom ramen 
för programmet för värdepappersmarknaderna 
och genom direkta monetära transaktioner och, 
vid behov, ECB:s inkomster från utelöpande euro-
sedlar helt eller delvis överförs till en avsättning för 
valutakursrisker, ränterisker, kreditrisker och risker 
till följd av förändringar i guldvärdet. 

9. Pensionsfond

År 2001 beslutades att Finlands Banks pensions-
åtagande skulle hanteras genom en pensionsfond 
i bankens balansräkning. Syftet med arrange-
manget, som trädde i kraft vid början av 2002, 
är att sörja för att tillgångarna för täckning av 
bankens pensionsåtagande placeras med högsta 
möjliga avkastning. En separat årsredovisning 
upprättas för pensionsfonden. Fondens tillgång-
ar redovisas under övriga tillgångar i bankens 
balansräkning.

ECBS harmoniserade redovisningsprinciper 
gäller inte pensionsfondens bokföring. Pensions-
fondens placeringar värderas till marknadsvärde 
och värdeförändringar resultatförs. Bokslutet 
upprättas enligt marknadsvärdet på årets sista 
dag. Fastigheterna upptas i balansräkningen till 
värdet vid överföringstidpunkten efter avskriv-
ningar. Till den del byggnaderna skrivits upp i 
balansräkningen redovisas motsvarande avskriv-
ningar mot återförda uppskrivningar utan resul-
tatverkan. 

10. Principer för redovisning av avsättningar

Avsättningar kan göras i bokslutet om detta är 
nödvändigt för att trygga realvärdet av bankens 
fonder eller för att utjämna sådana variationer i 
resultatet som orsakas av förändringar i valuta-
kurserna eller marknadspriserna på värdepapper.

I bokslutet kan göras de avsättningar som är 
nödvändiga för att täcka bankens pensionså-
tagande.

11. Åtaganden utanför balansräkningen

Vinster och förluster av poster utanför balans-
räkningen behandlas på samma sätt som vinster 
och förluster av poster i balansräkningen. Valu-
taterminerna inräknas i nettogenomsnittskostna-
den för valutapositionen.



51

Fördelningsnyckeln för teckning 
av ECB:s kapital 1.1.2011

Fördelningsnyckeln för teckning 
av ECB:s kapital 1.7.2013

ECBS,
kapital- 

fördelnings- 
nyckel, %

Eurosystemet,  
kapital-

fördelnings-
nyckel, %

ECBS,
kapital- 

fördelnings- 
nyckel, %

Eurosystemet,  
kapital - 

fördelnings- 
nyckel, %

Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique 2,4256 3,46660 2,4176 3,47566
Deutsche Bundesbank 18,9373 27,06469 18,7603 26,97069
Eesti Pank 0,1790 0,25582 0,1780 0,25590
Central Bank of Ireland 1,1107 1,58738 1,1111 1,59737
Bank of Greece 1,9649 2,80818 1,9483 2,80097
Banco de España 8,3040 11,86786 8,2533 11,86533
Banque de France 14,2212 20,32457 14,1342 20,31999
Banca d’Italia 12,4966 17,85981 12,4570 17,90877
Central Bank of Cyprus 0,1369 0,19565 0,1333 0,19164
Banque centrale du Luxembourg 0,1747 0,24968 0,1739 0,25001
Central Bank of Malta 0,0632 0,09032 0,0635 0,09129
De Nederlandsche Bank 3,9882 5,69983 3,9663 5,70214
Oesterreichische Nationalbank 1,9417 2,77503 1,9370 2,78472
Banco de Portugal 1,7504 2,50163 1,7636 2,53543
Banka Slovenije 0,3288 0,46991 0,3270 0,47011
Národná banka Slovenska 0,6934 0,99099 0,6881 0,98924
Finlands Bank 1,2539 1,79204 1,2456 1,79073

Delsumma för Eurosystemet 69,9705 100,0000 69,5581 100,0000

ългарска народна банка
(Bulgarian National Bank) 0,8686 0,8644
Čecká národní banka 1,4472 1,4539
Danmarks nationalbank 1,4835 1,4754
Hrvatska narodna banka – 0,5945
Latvijas Banka 0,2837 0,2742
Lietuvos bankas 0,4256 0,4093
Magyar Nemzeti Bank 1,3856 1,3740
Narodowy Bank Polski 4,8954 4,8581
Banca Naţională a României 2,4645 2,4449
Sveriges riksbank 2,2582 2,2612
Bank of England 14,5172 14,4320

Delsumma för nationella 
centralbanker utanför  
euroområdet 30,0295 30,4419

Totalt 100,0000 100,0000
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Noter till balansräkningen

Tillgångar

1. Guld och guldfordringar

Finlands Bank har 1 576 474 troy uns guld (1 
troy uns = 31,103 g) som i bokslutet upptagits 
till marknadsvärde. Vid början av 1999 överförde 
Finlands Bank, i likhet med de övriga nationella 
centralbankerna i Eurosystemet, ca 20 % av sitt 
guld till ECB.

Guld 31.12.2013 31.12.2012

Kvantitet (mn troy uns) 1,6 1,6
Pris per troy uns guld (euro) 871,2 1 261,2
Marknadsvärde (mn euro) 1 373,5 1 988,2
Förändring av marknadsvärde  
(mn euro) –614,8 69,8

2. Fordringar i utländsk valuta på hemmahö-
rande utanför euroområdet 

I posten ingår till valutareserven hänförliga valu-
tafordringar på hemmahörande utanför euroom-
rådet samt innehav av särskilda dragningsrätter 
(SDR) som tilldelats av Internationella valuta-
fonden (IMF).

2.1 Fordringar i utländsk valuta på IMF

Fordringar i utländsk valuta på IMF

31.12.2013 31.12.2012
Mn euro Mn SDR Mn euro Mn SDR

Reservposition 
i IMF 

365,0 326,4 471,6 404,6

Särskilda drag-
ningsrätter

1 258,8 1 125,7 1 311,8 1 125,3

Övriga fordrin- 
gar på IMF

331,3 296,3 313,8 269,2

Summa 1 955,1 1 748,3 2 097,3 1 799,1

Kursen mellan euro och SDR 2012 och 2013

2013 2012

Vid utgången av mars 0,85 0,86
Vid utgången av juni 0,87 0,83
Vid utgången av september 0,88 0,84
Vid utgången av december 0,89 0,86

Finlands medlemsandel i valutafonden är 1 263,8 
miljoner SDR. Reservpositionen är den del av 
Finlands medlemsandel som har betalats till 
IMF i utländsk valuta. Den andra delen av med-
lemsandelen har betalats i mark. Denna del har 
valutafonden lånat tillbaka till Finlands Bank. 
Den i mark betalda medlemsandelens nettoef-
fekt på Finlands Banks balansräkning är noll, 
eftersom fordran och skulden redovisas i samma 
balanspost.

Finlands Banks innehav av särskilda drag-
ningsrätter (Special Drawing Rights, SDR) 
uppgår till 1 258,82 miljoner euro. De utgör en 
valutareserv som IMF har lagt upp och fördelat 
på sina medlemsländer. Särskilda dragningsrät-
ter används i valutahandeln på samma sätt som 
normala valutor. Postens värde förändras genom 
valutahandeln mellan medlemsländerna. Postens 
storlek påverkas också av erhållna och utbetalda 
räntor och vinstandelen i IMF.

Finlands Banks fordringar på Internationella 
valutafonden uppgår totalt till 1 955,1 miljoner 
euro. 

ECBS redovisningskommitté beslutade 
sommaren 2010 om redovisning av SDR-säk-
ringstransaktioner avvikande från den allmänna 
värderingsprincipen valuta för valuta. Försälj-
ning av SDR-komponentvalutor i syfte att gar-
dera sig mot SDR-valutakursrisken medräknas 
som reducerande poster vid beräkning av bokfö-
rings- och marknadsvärdet på SDR. Försäljning-
en minskar således inte heller komponentvalutor-
nas volym och påverkar inte marknadsvärdering-
en av valutorna.

2.2 Övriga fordringar i utländsk valuta på 
hemmahörande utanför euroområdet 

Här redovisas banktillgodohavanden, värdepap-
per och övriga fordringar i utländsk valuta på 
hemmahörande utanför euroområdet.

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför 
euroområdet

31.12.2013
Mn euro

31.12.2012
Mn euro

Förändring
Mn euro

Banktillgodo- 
havanden 251,6 320,1

 
–68,5

Räntebärande 
 värdepapper 4 189,4 3 726,2 463,2
Diskonterings- 
instrument 183,9 15,2 168,8
Övriga fordringar 4,8 12,2 –7,4

Summa 4 629,7 4 073,6 556,1
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Valutafördelning av värdepapper i utländsk valuta  
utgivna av hemmahörande utanför euroområdet

Valuta 31.12.2013 31.12.2012
Mn euro % Mn euro %

Brittiska pund 713,5 16,3 657,4 17,6
US-dollar 3 247,2 74,3 2 557,2 68,3
Japanska yen 412,7 9,4 526,8 14,1

Summa 4 373,4 100,0 3 741,5 100,0

Återstående löptid för värdepapper i utländsk valuta 
utgivna av hemmahörande utanför euroområdet

Löptid 31.12.2013 31.12.2012
Mn euro % Mn euro %

Upp till 1 år 1 088,4 24,9 762,5 20,4
Över 1 år 3 285,0 75,1 2 978,9 79,6

Summa 4 373,4 100,0 3 741,5 100,0

3. Fordringar i utländsk valuta på hemmahö-
rande i euroområdet

Denna post består av banktillgodohavanden, vär-
de papper och övriga fordringar i utländsk valuta 
på hemmahörande i euroområdet.

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i 
 euroområdet

31.12.2013
Mn euro

31.12.2012
Mn euro

Förändring
Mn euro

Banktillgodo- 
havanden – 37,9 –37,9
Räntebärande 
värdepapper 301,2 376,6 –75,4
Diskonterings- 
instrument – – –
Övriga fordringar –3,8 –11,0 7,2

Summa 297,4 403,5 –106,1

Valutafördelning av värdepapper i utländsk valuta  
utgivna av hemmahörande i euroområdet

Valuta 31.12.2013 31.12.2012
Mn euro % Mn euro %

Brittiska pund 51,6 17,1 115,1 30,6
US-dollar 249,6 82,9 261,5 69,4
Japanska yen – – – –

Summa 301,2 100,0 376,6 100,0

Återstående löptid för värdepapper i utländsk valuta 
utgivna av hemmahörande i euroområdet

Löptid 31.12.2013 31.12.2012
Mn euro % Mn euro %

Upp till 1 år 28,2 9,4 191,5 50,8
Över 1 år 273,0 90,6 185,1 49,2

Summa 301,2 100,0 376,6 100,0

4. Fordringar i euro på hemmahörande utanför 
euroområdet

Här ingår banktillgodohavanden i euro utanför 
euroområdet, räntebärande värdepapper och dis-
konteringsinstrument utgivna av hemmahörande 
utanför euroområdet och fordringar i euro på 
Internationella regleringsbanken (BIS).

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet

31.12.2013
Mn euro

31.12.2012
Mn euro

Förändring
Mn euro

Banktillgodo- 
havanden 644,6 983,9 –339,4
Räntebärande 
värdepapper 677,4 956,1 –278,6
Diskonterings- 
instrument 25,0 30,0 –5,0
Övriga fordringar 0,3 0,1 0,2

Summa 1 347,3 1 970,1 –622,8

Återstående löptid för värdepapper i euro utgivna av  
hemmahörande utanför euroområdet

Löptid 31.12.2013 31.12.2012
Mn euro % Mn euro %

Upp till 1 år 290,8 41,4 280,0 28,4
Över 1 år 411,6 58,6 706,0 71,6

Summa 702,4 100,0 986,1 100,0

5. Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområ-
det relaterad till penningpolitiska transaktioner

Denna post består av penningpolitiska instru-
ment som Finlands Bank använder för att ge-
nomföra den monetära politiken som en del av 
Eurosystemet. Posten består av räntebärande ut-
låning till finländska kreditinstitut och dess stor-
lek är beroende av de finländska kreditinstitu tens 
likviditetsbehov. 
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Hela Eurosystemets fordringar relaterade 
till penningpolitiska transaktioner uppgår till 
752 288,2 miljoner euro, varav 2 475,0 miljoner 
euro redovisas över Finlands Banks balansräk-
ning. Enligt artikel 32.4 i stadgan för ECBS och 
ECB ska riskerna relaterade till penningpolitiska 
transaktioner, om de realiseras, fördelas på de na-
tionella centralbankerna i Eurosystemet till fullt 
belopp och i förhållande till centralbankernas 
andelar i fördelningsnyckeln för ECB:s tecknade 
kapital. Förlust kan uppstå endast om en mot-
part går i konkurs och tillräckliga medel inte 
erhålls när de säkerheter som motparten ställt 
realiseras. Risker till följd av eventuella särskilda 
säkerheter som diskretionärt kan godtas av de 
nationella centralbankerna fördelas enligt beslut 
av ECB-rådet inte mellan alla centralbanker.

5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner

De huvudsakliga refinansieringstransaktionerna 
är likvidiserande reverserade transaktioner med 
en löptid på en vecka som genomförs varje vecka. 
Normalt genomförs transaktionerna som stan-
dardiserade anbudsförfaranden, men sedan okto-
ber 2008 har de genomförts som fast ränteanbud. 
De huvudsakliga refinansieringstransaktionerna 
spelar en nyckelroll när det gäller att påverka rän-
torna, kontrollera likviditetsläget på marknaden 
och signalera den penning politiska inriktningen.

5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner

Genom dessa transaktioner tilldelas motparterna 
likviditet med längre löptid. År 2013 genomför-
des långfristiga refinansieringstransaktioner med 
löptider på en uppfyllandeperiod samt tre, sex, 
tolv och 36 månader. Transaktionerna genom-
fördes som fastränteanbud med full tilldelning.

5.3 Finjusterande reverserade transaktioner

Syftet med finjusterande reverserade transaktio-
ner är att kontrollera likviditetsläget på markna-
den och påverka räntorna. De sätts in vid behov 
för att hantera effekterna av oväntade likviditets-
fluktuationer på räntorna.

5.4 Strukturella reverserade transaktioner

Eurosystemet genomför strukturella reverserade 
transaktioner som standardiserade anbudsförfa-
randen när det vill justera sin likviditetsposition 
i förhållande till finanssektorn.

5.5 Utlåningsfacilitet

Genom utlåningsfaciliteten tillhandahåller de 
nationella centralbankerna motparterna likvidi-
tet över natten mot godtagbara säkerheter. 

5.6 Utlåning avseende marginalsäkerheter

I posten ingår kontantbetalningar till motparter i 
situationer där marknadsvärdet av de säkerheter 
som motparten lämnat överskrider det fastställ-
da gränsvärdet, dvs. behovet till följd av utestå-
ende penningpolitiska transaktioner.

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad 
till penningpolitiska transaktioner

31.12.2013
Mn euro

31.12.2012
Mn euro

Förändring
Mn euro

Huvudsakliga  
refinansierings-
transaktioner – – –
Långfristiga  
refinansierings-
transaktioner 2 475,0 3 681,0 –1 206,0
Finjusterande  
reverserade  
transaktioner

– – –

Strukturella  
rever serade  
transaktioner – – –
Utlåningsfacilitet – – –
Utlåning avseende 
marginalsäkerheter – – –

Summa 2 475,0 3 681,0 –1 206,0

6. Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i 
euroområdet

Här ingår banktillgodohavanden i euro och kon-
ton i kreditinstitut i euroområdet. Posten uppgick 
2013 till 0,1 miljoner euro. År 2012 var motsva-
rande belopp 0,2 miljoner euro.

7. Värdepapper i euro utgivna av hemmahöran-
de i euroområdet

För att värdepapper som innehas i penningpo-
litiskt syfte ska kunna särredovisas har posten 
”Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande 
i euroområdet” spjälkts upp i ”Värdepapper som 
innehas i penningpolitiska syften” och ”Övriga 
värdepapper”.
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7. 1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska 
syften

I posten ingick den 31 december 2013 värdepap-
per som Finlands Bank har förvärvat inom ramen 
för det första och det andra köpprogrammet för 
säkerställda obligationer, värdepapper som förvär-
vats inom ramen för värdepappersmarknadspro-
grammet och värdepapper som förvärvats direkt på 
andrahandsmarknaden för statsskuldebrev (genom 
s.k. direkta monetära transaktioner).

Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften

31.12.2013
Mn euro

31.12.2012
Mn euro

Förändring
Mn euro

Första köp- 
programmet  
för säkerställda 
obligationer 623,7 806,8 –183,2
Andra köp- 
programmet  
för säkerställda 
obligationer 285,3 301,6 –16,3
Programmet för 
värdepappers-
marknaderna 2 808,1 3 447,0 –638,9
Direkta monetära 
transaktioner  – – –

Summa 3 717,0 4 555,4 –838,4

Värdepappersköpen enligt det första köppro-
grammet för säkerställda obligationer slutfördes 
före slutet av juni 2010. Nettobeloppet minska-
de 2013 till följd av förfall av obligationer och 
amortering av över- och underkurs. Värdepap-
persköpen enligt det andra köpprogrammet för 
säkerställda obligationer slutfördes före slutet av 
oktober 2012.

Enligt programmet för värdepappersmarkna-
derna som lanserades i maj 2010 köpte de na-
tionella centralbankerna och ECB räntebärande 
värdepapper utgivna av den offentliga och pri-
vata sektorn i euroområdet. Syftet var att åter-
ställa handlingsförmågan inom vissa sektorer 
av värdepappersmarknaden i euroområdet och 
återupprätta funktionen i den penningpolitiska 
transmissionsmekanismen. Värdepappersmark-
nadsprogrammet slutfördes i början av septem-
ber 2012. Nettobeloppet minskade 2013 till följd 
av förfall av obligationer och amortering av över- 
och underkurs.

Värdepapper som förvärvats inom ramen 
för programmet för värdepappersmarknaderna 

och köpprogrammen för säkerställda obligatio-
ner klassificeras som värdepapper som innehas 
till förfallodagen och bokförs enligt principen 
om upplupet anskaffningsvärde efter avdrag 
för eventuell nedskrivning (se ”Värderings- och 
periodiseringsprinciper för värdepapper” under 
redovisningsprinciperna). Årliga prövningar av 
nedskrivningsbehovet görs utifrån tillgängliga 
uppgifter och förväntade framtida kassaflöden 
(ställningen på balansdagen).

Eurosystemets nationella centralbankers inne-
hav av värdepapper som förvärvats inom ramen 
för programmet för värdepappersmarknaderna 
uppgår till totalt 165 845,5 miljoner euro. Av be-
loppet redovisas 2 808,1 miljoner euro över Fin-
lands Banks balansräkning. Enligt artikel 32.4 
i stadgan för ECBS och ECB ska de risker som 
härrör från värdepapper i innehavet, om de rea-
liseras, fördelas på de nationella centralbankerna 
i Eurosystemet till fullt belopp och i förhållande 
till centralbankernas andel av fördelningsnyckeln 
för ECB:s kapital.

ECB-rådet bedömer regelbundet de finansiella 
risker som hänför sig till värdepapper som för-
värvats inom ramen för programmet för värde-
pappersmarknaderna och köpprogrammen för 
säkerställda obligationer.

Utifrån en prövning av nedskrivningsbehovet 
(enligt ställningen 31.12.2013) beslutade ECB-rå-
det att värdepapperen torde generera alla förvän-
tade framtida kassaflöden.

7.2 Övriga värdepapper

Posten innehåller räntebärande värdepapper och 
diskonteringsinstrument utgivna i euroområdet. 

Övriga värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i 
euroområdet

31.12.2013
Mn euro

31.12.2012
Mn euro

Förändring
Mn euro

Räntebärande 
 värdepapper

6 177,3 6 756,6 –579,3

Diskonterings-
instrument

168,4 158,8 9,5

Summa 6 345,7 6 915,5 –569,8
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6 Enligt redovisningspraxis för utgivning av eurosedlar i Euro systemet fördelas 8 % av det totala värdet av utelöpande 
eurosedlar månatligen på ECB. Den återstående andelen på 92 % fördelas på de nationella centralbankerna också månatligen 
så att respektive centralbank i sin balansräkning upptar en andel av de utelöpande eurosedlar som motsvarar bankens 
inbetalda andel av ECB:s kapital. Differensen mellan värdet på eurosedlar som fördelats enligt denna praxis och värdet på 
utelöpande eurosedlar bokförs i posten ”Interna fordringar/skulder för tilldelade eurosedlar inom Eurosystemet”.

Återstående löptid för övriga värdepapper i euro utgivna 
av hemmahörande i euroområdet

Löptid 31.12.2013 31.12.2012
Mn euro % Mn euro %

Upp till 1 år 1 149,1 18,1 1 851,7 26,8
Över 1 år 5 196,6 81,9 5 063,7 73,2

Summa 6 345,7 100,0 6 915,5 100,0

8. Fordringar inom Eurosystemet

8.1 Andel av ECB:s kapital

Enligt artikel 28 i stadgan för ECBS och ECB 
ska ECB:s kapital endast tecknas av de nationel-
la centralbankerna i ECBS. Teckningsandelarna 
fastställs enligt artikel 29.3 i stadgan och justeras 
vart femte år.

Varje nationell centralbank i Eurosystemet har 
en andel av ECB:s kapital som fördelas enligt en 
s.k. fördelningsnyckel. Kapitalfördelningsnyck-
eln baseras på antalet invånare och bruttona-
tionalprodukten i respektive land. Fördelnings-
nyckeln justeras med fem års mellanrum och när 
nya medlemmar ansluter sig till EU. Finlands 
procentuella andel av ECB:s kapital har sedan 
den 1 januari 2009 varit 1,2539 %. 

Fördelningsnycklarna för ECB:s kapital juste-
rades den 1 juli 2013 då Kroatien anslöt sig till Eu-
ropeiska unionen. Från och med den 1 juli 2013 är 
Finlands Banks andel av ECB:s inbetalda kapital 
134,8 miljoner euro.

8.2 Fordringar motsvarande överförda 
valutareserver

Posten ”Fordringar motsvarande överförda va-
lutareserver” består av den del av valutareserven 
som Finlands Bank har överfört till ECB, 721,8 
miljoner euro (2012: 722,3 mn euro). Överföring-
en skedde i samband med övergången till Euro-
systemet. Fordran är i euro och värdet lika med 
dess värde vid tidpunkten för överföringen. På 
fordran betalas en ränta som baserar sig på den 
senaste tillgängliga marginalräntan för Eurosys-
temets huvudsakliga refinansieringstransaktio-
ner, frånsett guld, på vilket ingen ränta betalas. I 

och med Kroatiens inträde i EU den 1 juli 2013 
justerades fördelningsnycklarna för ECB:s kapi-
tal, och Finlands andel av den valutareserv som 
överförts till ECB minskade med 0,5 miljoner 
euro. 

8.3 Nettofordringar för tilldelade eurosedlar inom 
Eurosystemet

Nettofordringarna för tilldelade eurosedlar inom 
Eurosystemet består av en CSM-post  (Capital 
Share Mechanism) enligt fördelningsnyckeln 
för kapital minskat med posten ”ECB issue”. 
Med CMS-talet korrigeras beloppet utelöpande 
sedlar i centralbankens balansräkning i enlighet 
med fördelningsnyckeln. ”ECB issue” uttrycker 
ECB:s andel (8 %) av de utelöpande sedlarna. 
Motposterna för bägge posterna redovisas i ba-
lansräkningen i skuldposten ”Utelöpande sed-
lar”.6

Under räkenskapsåret uppgick posten till 
3 521,9 miljoner euro (2012: 3 248,1 mn euro). 
Ökningen berodde på att Finlands Banks se-
delutgivning ökade med 3,7 % och den totala 
volymen av utelöpande eurosedlar ökade med 
4,7 % jämfört med 2012. På fordran betalas en 
ränta som baserar sig på den senaste tillgängliga 
marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga 
refinansieringstransaktioner.

8.4 Övriga fordringar inom Eurosystemet 
(netto) eller skuldposten övriga skulder inom 
Eurosystemet (netto)

Alla fordringar/skulder inom Eurosystemet som 
upptas i poster under ”Övriga fordringar inom 
Eurosystemet (netto)” bör redovisas till nettobe-
lopp. I bokslutet bör med andra ord nettoredo-
visas 1) nettofordringar/-skulder härrörande från 
de nationella centralbankernas TARGET2-kon-
ton och korrespondentbankskonton, 2) nettoan-
delen av monetära inkomster (dvs. fordringar/
skulder på grund av skillnader mellan monetära 
inkomster som ska läggas samman och återför-
delas) och 3) eventuella andra fordringar/skul-
der inom Eurosystemet, inklusive interimistisk 
vinstutdelning av ECB:s inkomster till de natio-
nella centralbankerna.
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De nationella centralbankernas andelar av ECB:s tecknade och inbetalda kapital

Tecknat kapital 
fr.o.m. 1.7.2013

Inbetalt kapital  
fr.o.m. 1.7.2013

Tecknat kapital 
31.12.2012

Inbetalt kapital 
 31.12.2012

Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique 261 705 371 261 705 371 261 010 385 261 010 385
Deutsche Bundesbank 2 030 803 801 2 030 803 801 2 037 777 027 2 037 777 027
Eesti Pank 19 268 513 19 268 513 19 261 568 19 261 568
Central Bank of Ireland 120 276 654 120 276 654 119 518 566 119 518 566
Bank of Greece 210 903 613 210 903 613 211 436 059 211 436 059
Banco de España 893 420 308 893 420 308 893 564 576 893 564 576
Banque de France 1 530 028 149 1 530 028 149 1 530 293 899 1 530 293 899
Banca d’Italia 1 348 471 131 1 348 471 131 1 344 715 688 1 344 715 688
Central Bank of Cyprus 14 429 734 14 429 734 14 731 333 14 731 333
Banque centrale du Luxembourg 18 824 687 18 824 687 18 798 860 18 798 860
Central Bank of Malta 6 873 879 6 873 879 6 800 732 6 800 732
De Nederlandsche Bank 429 352 255 429 352 255 429 156 339 429 156 339
Oesterreichische Nationalbank 209 680 387 209 680 387 208 939 588 208 939 588
Banco de Portugal 190 909 825 190 909 825 188 354 460 188 354 460

Banka Slovenije 35 397 773 35 397 773 35 381 025 35 381 025
Národná banka Slovenska 74 486 874 74 486 874 74 614 364 74 614 364
Finlands Bank 134 836 288 134 836 288 134 927 820 134 927 820

De nationella centralbankerna 
i euroområdet totalt* 7 529 669 242 7 529 669 242 7 529 282 289 7 529 282 289

ългарска народна банка
(Bulgarian National Bank) 93 571 361 3 508 926 93 467 027 3 505 014
Čecká národní banka 157 384 778 5 901 929 155 728 162 5 839 806
Danmarks nationalbank 159 712 154 5 989 206 159 634 278 5 986 285
Hrvatska narodna banka 64 354 667 2 413 300 – –
Latvijas Banka 29 682 169 1 113 081 30 527 971 1 144 799
Lietuvos bankas 44 306 754 1 661 503 45 797 337 1 717 400
Magyar Nemzeti Bank 148 735 597 5 577 585 149 099 600 5 591 235
Narodowy Bank Polski 525 889 668 19 720 863 526 776 978 19 754 137
Banca Naţională a României 264 660 598 9 924 772 265 196 278 9 944 860
Sveriges riksbank 244 775 060 9 179 065 242 997 053 9 112 389
Bank of England 1 562 265 020 58 584 938 1 562 145 431 58 580 454

De nationella centralbankerna i
EU-länderna utanför euroområdet 
totalt* 3 295 337 827 123 575 169 3 231 370 113 121 176 379

Totalt* 10 825 007 070 7 653 244 411 10 760 652 403 7 650 458 669

*På grund av avrundning stämmer inte alltid mellan- och slutsummorna.
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Övriga fordringar/skulder inom Eurosystemet (netto)

31.12.2013
Mn euro

31.12.2012
Mn euro

Förändring
Mn euro

Skulder/fordring-
ar gentemot ECB 
 härrörande från 
TARGET2-konton 
(inkl. saldon på 
korrespondent-
bankskonton inom 
Eurosystemet) 22 240,2 70 603,4 –48 363,2
Nettoandel av 
 monetära inkomster –110,5 –343,3 232,8
Fordringar på ECB 
relaterade till inter-
imistisk vinstut-
delning 24,5 10,3 14,2
Övriga fordringar/ 
skulder inom 
 Eurosystemet  (netto) – – –
Summa övriga ford-
ringar/skulder inom 
Eurosystemet  (netto) 22 154,2 70 270,4 –48 116,2

Den 31 december 2013 uppgick posten till 
22 154, 2 miljoner euro och bestod av följande 
tre komponenter 1) Finlands Banks fordringar 
på ECB härrörande från ECB:s och de natio-
nella centralbankernas betalningar som förmed-
lats och mottagits via TARGET2 och saldon på 
korrespondentbankskonton i centralbankerna 
inom Eurosystemet, 2) fordringar/skulder gent-
emot ECB härrörande från monetära inkomster 
som ska läggas samman och återfördelas inom 
Eurosystemet och 3) Finlands Banks fordringar på 
ECB härrörande från intäkter för utelöpande eu-
rosedlar enligt andelen i ECB och från värdepap-
per som ECB förvärvat inom ramen för program-
met för värdepappersmarknaderna och eventuella 
andra fordringar eller belopp som ska återbetalas.

Vid utgången av året uppgick nettofordran 
på nettobetalningar förmedlade via TARGET2 
till 22 240,2 miljoner euro. På posten betalas 
en ränta som beräknas dagligen på den senaste 
tillgängliga marginalräntan för Eurosystemets 
 huvudsakliga refinansieringstransaktioner.

Den årliga sammanläggningen och återför-
delningen av monetära inkomster mellan de 
 nationella centralbankerna i Eurosystemet gav 
vid utgången av året upphov till en skuld på 
110,5 miljoner euro till ECB (se ”Nettoandel av 
monetära inkomster” i noterna till resultaträk-
ningen).

ECB-rådet beslutade att 2013 dela ut 1 370 
miljoner euro av intäkterna på utelöpande sedlar 
härrörande från ECB:s andel och intäkterna av 
värdepapper som ECB förvärvat inom ramen 
för programmet för värdepappersmarknaderna 
(se ”Interimistisk vinstutdelning” under redovis-
ningsprinciperna). Finlands Banks andel av det 
utdelade beloppet var 24,5 miljoner euro.

9. Övriga tillgångar

I posten ingår euromynt, anläggningstillgångar 
(byggnader, maskiner och inventarier) och in-
vesteringstillgångar (aktier och andelar). Vidare 
ingår pensionsfondens tillgångar och placering-
ar, poster som hänför sig till värderingen av pos-
ter utanför balansräkningen samt förutbetalda 
kostnader och upplupna intäkter och övriga till-
gångar.

Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsvärde 31.12.2013
Mn euro

31.12.2012
Mn euro

Förändring
Mn euro

Markområden 8,5 8,5 0,0
Byggnader 121,2 129,2 –8,0
Maskiner och 
 inventarier

8,2 7,8 0,5

Konst och numis-
matisk samling

0,4 0,4 –

Summa 138,3 145,9 –7,5

Immateriella anläggningstillgångar

Bokföringsvärde 31.12.2013
Mn euro

31.12.2012
Mn euro

Förändring
Mn euro

Datasystem 10,8 8,7 2,2

Summa 10,8 8,7 2,2

Övriga tillgångar

31.12.2013
Mn euro

31.12.2012
Mn euro

Förändring
Mn euro

Euroområdets mynt 23,5 27,1 –3,6
Aktier och andelar 24,9 24,9 –
Pensionsfondens 
placeringar

616,2 582,2 34,0

Förutbetalda kost-
nader och upplup-
na intäkter

231,6 315,9 –84,3

Övriga tillgångar 6,8 10,5 –3,7

Summa 903,0 960,7 –57,7
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Skulder

1. Utelöpande sedlar

Posten består av Finlands Banks andel av to-
talvärdet av utelöpande eurosedlar tilldelad en-
ligt kapitalfördelningsnyckeln och justerad för 
ECB:s andel.

År 2013 ökade totalvärdet av utelöpande euro-
sedlar med 4,7 %. Vid utgången av 2013 uppgick 
värdet av Finlands Banks andel av utelöpande 
eurosedlar enligt fördelningsnyckeln till 15 753,1 
miljoner euro (vid utgången av 2012: 15 044,1 
mn euro). År 2013 ökade totalvärdet av Finlands 
Banks utelöpande eurosedlar med 3,7 % till 12 
231,3 miljoner euro (2012: 11 796,0 mn euro). 
Detta var något mindre än totalvärdet enligt ka-
pitalfördelningsnyckeln och differensen, 3 521,9 
miljoner euro (2012: 3 248,1 mn euro) har redovi-
sats på tillgångssidan i delposten ”Nettofordring-
ar för tilldelade eurosedlar inom Eurosystemet”.

Utelöpande sedlar 31.12.2013
Mn euro

31.12.2012
Mn euro

5 euro 101,4 104,4
10 euro –5,8 15,3
20 euro 2 556,0 2 468,2
50 euro 6 904,1 6 246,4
100 euro –477,9 –321,5
200 euro 398,1 387,5
500 euro 2 755,4 2 895,7
Summa eurosedlar 12 231,3 11 796,0
ECB issue –1 369,8 –1 308,3
CSM 4 891,7 4 556,4

Utelöpande sedlar enligt 
 kapitalfördelningsnyckeln 15 753,1 15 044,1

2. Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 
relaterade till penningpolitiska transaktioner

Posten består av räntebärande förpliktelser mot 
kreditinstituten, saldona på kreditinstitutens 
kassakravskonton och kreditinstitutens inlåning 
över natten och inlåning med fast löptid. Denna 
post uppstår till följd av den monetära politik 
som Finlands Bank genomför som en del av Eu-
rosystemet. Syftet med kassakravssystemet är att 
jämna ut penningmarknadsräntorna och öka be-
hovet av strukturell centralbanksfinansiering. De 
dagliga saldona på kreditinstitutens kassakrav-
skonton under uppfyllandeperioden ska i genom-
snitt vara minst lika stora som deras kassakrav. 

2.1 Löpande räkningar (inkl. 
kassakravsinlåning)

Löpande räkningar innehåller fordringar hänför-
liga till kassakravsinlåningen i kassakravspliktiga 
kreditinstitut. Från och med den 1 januari 1999 
har på kassakravsinlåningen betalats ränta enligt 
gällande marginalränta för Eurosystemets hu-
vudsakliga refinansieringstransaktioner.

2.2 Inlåningsfacilitet

Inlåningsfaciliteten är en likviditetsindragande 
stående facilitet i Eurosystemet som bankerna 
kan använda för insättningar över natten till en 
på förhand bestämd ränta.

2.3 Inlåning med fast löptid

Tidsbunden inlåning i form av likviditetsindra-
gande finjusterande transaktioner.

2.4 Finjusterande reverserade transaktioner

Finjusterande reverserade transaktioner genom-
förs för att hantera oväntade likviditetsfluktua-
tioner.

2.5 Inlåning avseende marginalsäkerheter

Posten avser motparters inlåning i ett läge där 
marknadsvärdet av de säkerheter som motparten 
ställt underskrider det fastställda gränsvärdet.

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade 
till penningpolitiska transaktioner

31.12.2013
Mn euro

31.12.2012
Mn euro

Förändring
Mn euro

Löpande räkningar 
(inkl. kassakravs-
inlåning) 14 302,7 31 697,6 –17 394,9
Inlåningsfacilitet – 37 101,0 –37 101,0
Inlåning med fast 
löptid 9 500,0 5 000,0 4 500,0
Finjusterande re-
verserade transak-
tioner – – –
Inlåning avseende 
marginalsäkerheter – – –
Summa 23 802,7 73 798,6 –49 955,9
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3. Skulder i euro till övriga hemmahörande i 
euroområdet

I posten ingår skulder till den offentliga sektorn 
och andra än kassakravspliktiga kreditinstitut.

4. Skulder i euro till hemmahörande utanför 
euroområdet

Här upptas saldona på konton i Finlands Bank 
som innehas av internationella organisationer 
och banker utanför euroområdet och repor med 
motparter utanför euroområdet.

5. Skulder i utländsk valuta till hemmahörande 
i euroområdet

I posten redovisas statskontorets insättningar i 
utländsk valuta för egna betalningar.

6. Skulder i utländsk valuta till hemmahörande 
utanför euroområdet

Repor för förvaltning av valutareserven redovisas 
här.

7. Motpost till särskilda dragningsrätter som 
tilldelats av IMF

I denna post redovisas Finlands Banks skuld 
mots varande de särskilda dragningsrätterna (jfr 
motsvarande post under tillgångar). Till en bör-
jan var de särskilda dragningsrätterna och de-
ras motpost lika stora. Till följd av SDR-handel 
var fordringarna relaterade till Finlands Banks 
särskilda dragningsrätter vid utgången av 2013 
mindre än motposten på skuldsidan. Motposten 
på skuldsidan uppgår till 1 189,5 miljoner SDR. 
I balansräkningen redovisas posten i euro och 
värderad till kursen på årets sista dag (1 330,3 
miljoner euro).

8. Skulder inom Eurosystemet

Här ingår nettosaldona på andra centralbanks-
konton och ECB-kontot i TARGET2-systemet 
om Finlands Bank på balansdagen har en skuld 
till Eurosystemet. Skulder och fordringar inom 
Eurosystemet specificeras i noten till posten 
”Fordringar inom Eurosystemet” på tillgångs-
sidan i balansräkningen. Vid slutet av 2013 re-
dovisade Finlands Bank 110,5 miljoner euro i 
skulder inom Eurosystemet som hänförde sig till 
omfördelningen av de monetära inkomsterna.

9. Övriga skulder

Övriga skulder 31.12.2013
Mn euro

31.12.2012
Mn euro

Förändring
Mn euro

Upplupna kostnader 
och förut betalda 
intäkter 14,5 16,3 –1,8
Leverantörsskulder 0,5 1,0 –0,4
Övriga skulder 5,8 6,2 –0,4

Summa 20,8 23,5 –2,8

10. Värderegleringskonton

Här redovisas orealiserade värderingsvinster på 
grund av marknadsvärdering av valutaposter och 
värdepapper. I posten ingår också uppskrivning-
ar av markområden och byggnader samt vär-
deringsdifferenser beroende på ändrad redovis-
ningspraxis 1999. 

Värdereglerings-
konton

31.12.2013
Mn euro

31.12.2012
Mn euro

Förändring
Mn euro

Guld 984,5 1 599,3 –614,8
Valuta:

USD 130,6 273,3 –142,8
GBP 87,4 105,3 –17,9
JPY 39,7 153,9 –114,1
SDR – 0,0 0,0

Andra valutor 0,2 0,3 –0,1
Värdepapper 115,7 271,1 –155,4
Övriga upp-
skrivningar 197,8 205,4 –7,6

Summa 1 556,1 2 608,6 –1 052,5

11. Avsättningar

Enligt 20 § i lagen om Finlands Bank kan avsätt-
ningar göras i bokslutet, om detta är nödvändigt 
för att trygga realvärdet av bankens fonder eller 
för att utjämna sådana variationer i resultatet 
som orsakas av förändringar i valutakurserna 
eller marknadspriserna på värdepapper. Avsätt-
ningarna uppgick vid utgången av 2013 till 3 
938,8 miljoner euro. Avsättningarna består av 
generell avsättning, avsättning för realvärde, 
pensionsavsättning och avsättning för kurs- och 
prisdifferenser.

Pensionsavsättningen har gjorts för täckning 
av pensionsåtagandet. Finlands Banks pensions-
åtagande uppgår sammanlagt till 581,5 miljoner 
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euro, varav 105,94 % eller 616,1 miljoner euro 
är täckt. Förändringen av pensionsavsättning-
en utgörs av räkenskapsårets resultat för pen-
sionsfonden, 34,3 miljoner euro, och upplösning 
av uppskrivningsfonden under räkenskapsåret, 
−0,4 miljoner euro.

Enligt ECB-rådets beslut med stöd av artikel 
32.4 i stadgan för ECBS och ECB ska avsättning-
en för motpartsrisker relaterade till penningmark-
nadstransaktioner, som upprättats 2008, fördelas 
på de nationella centralbankerna i euroområdet i 
förhållande till deras andel i fördelningsnyckeln 
för ECB:s kapital det år då förlusten uppstått. 
Avsättningen har justerats årligen och uppgick 

den 31 december 2012 till 310 miljoner euro. 
ECB-rådet har bedömt den återstående avsätt-
ningens ändamålsenlighet enligt den allmänna 
redovisningsprincipen om försiktighet och be-
slutat helt upplösa avsättningen vid utgången av 
2013. 

Upplösningen av avsättningen påverkar de na-
tionella centralbankernas balansräkningar och 
speglas i posten ”Nettoandel av monetära inkom-
ster”. I och med upplösningen ökade Finlands 
Banks resultat med 5,5 miljoner euro 2013 (se 
”Avsättning för motpartsrisker i penningpolitiska 
transaktioner” i noterna till resultaträkningen). 

Avsätt ningar 
(mn euro) Avsätt ningar 

1.1.2012

För ändring  
av avsättningar 

2012

Summa 
avsättningar  
31.12.2012

För ändring  
av avsättningar

2013

Summa 
avsättningar 
31.12.2013

Avsättning för kurs- och 
pris differenser 415 232 647 31 678
Generell avsättning 1 195 300 1 495 50 1 545
Avsättning för real värde 861 117 978 122 1 100
Pensionsavsättning 544 38 582 34 616
Avsättning för motparts risker 
i penning politiska transaktioner 17 –11 6 –6 –

Summa 3 032 676 3 708 231 3 939

12. Eget kapital

Här ingår bankens grundfond och reservfond. 
Om bankens bokslut uppvisar förlust, ska denna 
enligt 21 § i lagen om Finlands Bank täckas med 
medel ur reservfonden. Till den del reservfonden 
inte räcker för ändamålet kan förlusten tills vida-
re lämnas utan täckning. De följande årens vinst 
ska i första hand användas till att täcka förluster 
som lämnats utan täckning.

Eget kapital (mn euro) 31.12.2013 31.12.2012

Grundfond 840,9 840,9
Reservfond 1 601,5 1 491,0

Summa eget kapital 2 442,4 2 331,9

13. Årets vinst 

Vinsten för räkenskapsåret 2013 var 238,8 mil-
joner euro.

Årets resultat (mn euro) 2013 2012

Utdelning till staten 180,0 227,0
Finlands Banks andel av 
vinsten (överförs 
till reservfonden) 58,8 110,5

Summa 238,8 337,5



62

Noter till resultaträkningen

1. Ränteintäkter

Ränteintäkterna från hemmahörande utanför 
euroområdet och hemmahörande i euroområdet 
uppgick till totalt 565,3 miljoner euro, och av 
dem utgjorde 43,9 miljoner euro ränteintäkter i 
utländsk valuta och 521,4 miljoner euro räntein-
täkter i euro.

Ränteintäkterna från ECBS-poster, 198,5 mil-
joner euro, bestod av följande poster: 3,4 miljo-
ner euro utgjorde ränteintäkter från fordringar 
på ECB motsvarande överförda valutareserver. 
Räntan på skulden och fordran för ECB:s se-
delandel, tilldelningen enligt kapitalfördelnings-
nyckeln och den åtföljande justeringen nettore-
dovisades till ett belopp av 18,0 miljoner euro. 
Ränteintäkterna på TARGET2-saldon uppgick 
till 177,3 miljoner euro.

Ränteintäkter från hemmahörande 
utanför euroområdet (mn euro)

2013 2012

Euro
Utländsk 

valuta Summa Euro
Utländsk 

valuta Summa

Ränteintäkter från gulddepositioner – 0,4 0,4 – 0,8 0,8
Ränteintäkter från ränte bärande  värdepapper 18,7 34,7 53,5 24,0 45,5 69,5
Ränteintäkter från diskonterings instrument 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Ränteintäkter från banktillgodo havanden –0,4 1,1 0,7 0,9 1,0 2,0
Övriga ränteintäkter – 1,2 1,2 – 1,7 1,7

Summa 18,4 37,6 56,0 25,1 49,1 74,2

Ränteintäkter från hemmahörande i  
euroområdet (mn euro) 

2013 2012

Euro
Utländsk 

valuta Summa Euro
Utländsk 

valuta Summa

Ränteintäkter från räntebärande värdepapper 86,9 6,2 93,1 204,5 14,4 218,9
Ränteintäkter från diskonteringsinstrument 1,2 0,0 1,2 3,0 – 3,0
Ränteintäkter från banktillgodohavanden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ränteintäkter från ECBS-poster 198,5 – 198,5 561,4 – 561,4
Ränteintäkter från penningpolitiska poster 216,4 – 216,4 252,7 – 252,7
Övriga ränteintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 503,0 6,3 509,2 1 021,7 14,4 1 036,1

Summa ränteintäkter 
(mn euro)

2013 2012

Euro
Utländsk 

valuta Summa Euro
Utländsk 

valuta Summa

Ränteintäkter från hemmahörande utanför 
euro området 18,4 37,6 56,0 25,1 49,1 74,2
Ränteintäkter från hemmahörande i  
euroområdet 503,0 6,3 509,2 1 021,7 14,4 1 036,1
Summa 521,4 43,9 565,3 1 046,8 63,6  1 110,3

2. Räntekostnader

Räntekostnader till hemmahörande  
utanför euro området (mn euro) 

2013 2012

Euro
Utländsk 

valuta Summa Euro
Utländsk 

valuta Summa

Räntekostnader för inlåning från hemma-
hörande utanför euroområdet 0,3 –0,6 –0,3 –0,4 –0,4 –0,8
Övriga räntor till hemmahörande utanför 
euroområdet – –1,1 –1,1 – –1,7 –1,7
Summa 0,3 –1,7 –1,4 –0,4 –2,1 –2,5
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Räntekostnader till hemma-
hörande i euroområdet (mn euro)

2013 2012

Euro
Utländsk 

valuta Summa Euro 
Utländsk 

valuta Summa

Räntekostnader för ECBS-poster – – – – – –
Räntekostnader för penning-
politiska poster –21,7 – –21,7 –107,6 – –107,6
Övriga räntor till hemma hörande 
i euroområdet –0,1 –0,2 –0,3 –1,5 –1,0 –2,5
Summa –21,8 –0,2 –22,0 –109,1 –1,0 –110,1

Summa räntekostnader  
(mn euro)

2013 2012

Euro
Utländsk 
valuta Summa Euro

Utländsk 
valuta Summa

Räntekostnader till hemmahörande utanför 
euro området 0,3 –1,7 –1,4 –0,4 –2,1 –2,5
Räntekostnader till hemmahörande 
i euroområdet –21,8 –0,2 –22,0 –109,1 –1,0 –110,1

Summa räntekostnader –21,5 –1,9 –23,4 –109,5 –3,1 –112,6

Räntorna till hemmahörande utanför eu-
roområdet och hemmahörande i euroområdet 
uppgick totalt till 23,4 miljoner euro. Av dem ut-
gjorde 13,5 miljoner euro räntor på innestående 
kassakravsmedel och 8,2 miljoner euro räntor på 
inlåning med fast löptid. På inlåning över natten 
betalades ingen ränta.

3. Räntenetto

Räntenetto 31.12.2013
(Mn euro)

31.12.2012
(Mn euro)

Ränteintäkter
Ränteintäkter från finansiella 
tillgångar

150,4 296,2

Ränteintäkter från penning-
politiska poster

216,4 252,7

Ränteintäkter från fordringar 
på ECBS

198,5 561,4

Summa 565,3 1 110,3
Räntekostnader
Räntekostnader för finansiel-
la tillgångar

–1,7 –4,9

Räntekostnader för penning-
politiska poster

–21,7 –107,6

Räntekostnader för skulder 
till ECBS

– –

Summa –23,4 –112,5

RÄNTENETTO 541,9 997,8

4. Valutakursdifferenser

Posten innehåller realiserade valutakursvinster 
och valutakursförluster samt värderingsförluster 
från försäljning av poster i utländsk valuta. År 
2013 uppstod förluster från valutakursdifferen-
ser för 6,4 miljoner euro.

5. Prisdifferenser på värdepapper

Här ingår realiserade vinster och förluster samt 
värderingsförluster från försäljning av värdepap-
per. Varje värdepappersslag värderas separat i 
bokföringen. Till följd av prisdifferenserna på 
värdepapper realiserades 2013 en vinst på 37,2 
miljoner euro.

6. Förändring av avsättningar för valutakurs- 
och prisrisker

Realiserade nettovinster till följd av valutakurs-
differenser och prisdifferenser, sammanlagt 30,8 
miljoner euro, avsattes enligt redovisningsprinci-
perna. Avsättningarna har specificerats i noterna 
till skulderna.

7. Avgifts- och provisionsnetto

I posten ingår avgifter och provisioner som hän-
för sig till investeringsverksamheten.
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8. Nettoandel av monetära inkomster

Monetära inkomster 31.12.2013
Mn euro

31.12.2012
Mn euro

Finlands Banks inbetalda 
 monetära inkomster till 
poolen 409,6 764,3
Finlands Banks andel av 
monetära inkomster enligt 
kapitalfördelningsnyckeln 298,8 419,4

Nettoandel av monetära 
inkomster enligt kapital-
fördelningsnyckeln –110,9 –344,9

Justeringar av monetära 
inkomster tilldelade under 
tidigare år 0,3 1,6

De monetära inkomsterna för varje nationell 
centralbank har beräknats på centralbankens 
faktiska avkastning från reserverade tillgångar 
som den håller som motvärden till skuldbasen. 
Skuldbasen består huvudsakligen av följan-
de poster: utelöpande sedlar, skulder i euro till 
kreditinstitut relaterade till penningpolitiska 
transaktioner, skulder för de nationella cen-
tralbankerna inom Eurosystemet relaterade till 
emittering av ECB:s skuldebrev, nettoskuld inom 
Eurosystemet på grund av TARGET2-transak-
tioner och nettoskuld inom Eurosystemet för 
tilldelade eurosedlar. Ränta som utbetalas på 
skulder som ingår i skuldbasen avräknas från de 
monetära inkomsterna före sammanräkning med 
motsvarande inkomster för de övriga nationella 
centralbankerna.

De reserverade tillgångarna består huvudsak-
ligen av följande poster: fordringar i euro på 
kreditinstitut i euroområdet relaterade till pen-
ningpolitiska transaktioner, värdepapper som 
innehas i penningpolitiska syften, fordringar 
på ECB motsvarande överförda valutareserver, 
nettofordran på grund av TARGET2-transak-
tioner, nettofordringar för tilldelade eurosedlar 
inom Eurosystemet och en med kapitalfördel-
ningsnyckeln beräknad andel av den nationella 
centralbankens guld.

Ingen avkastning beräknas på guldet. Enligt 
ECB:s beslut av den 2 juli 2009 om genomförande 
av programmet för köp av säkerställda obliga-
tioner (ECB/2009/16) och ECB:s beslut av den 3 
november 2011 om genomförandet av det andra 
programmet för köp av säkerställda obligationer 
(ECB/2011/17) beräknas avkastningen på vär-
depapper som innehas i penningpolitiska syften 

på den senaste tillgängliga marginalräntan för 
Eurosystemets huvudsakliga refinansierings-
transaktioner. Om den nationella centralbankens 
reserverade tillgångar överstiger eller understiger 
värdet av bankens skuldbas, kompenseras skill-
naden med den senaste tillgängliga marginalrän-
tan för Eurosystemets huvudsakliga refinansie-
ringstransaktioner.

Eurosystemets sammanräknade monetära 
inkomster fördelas på de nationella centralban-
kerna enligt kapitalfördelningsnyckeln. Finlands 
Banks faktiska nettoandel är lika med de mone-
tära inkomster som banken betalat in till poolen 
(410 miljoner euro) minus Finlands Banks andel 
av de monetära inkomsterna enligt fördelnings-
nyckeln (299 miljoner euro).

9. Andel av ECB:s vinst

ECB delade ut en vinst för räkenskapsåret 2012 
på 423 miljoner euro. Finlands Banks redovisade 
andel 2013 uppgick till 7,6 miljoner euro.

10. Avsättning för motpartsrisker i penningpoli-
tiska transaktioner 

Enligt ECB-rådets beslut med stöd av artikel 32.4 
i stadgan för ECBS och ECB ska avsättningen för 
motpartsrisker relaterade till penningmarknad-
stransaktioner, som upprättats 2008, fördelas på 
de nationella centralbankerna i förhållande till de-
ras andelar i fördelningsnyckeln för ECB:s kapital 
det år då förluster uppstår. Avsättningen har jus-
terats årligen och uppgick den 31 december 2012 
till 310 miljoner euro. ECB-rådet har bedömt den 
återstående avsättningens ändamålsenlighet med 
stöd av den allmänna redovisningsprincipen om 
försiktighet och beslutat helt upplösa avsättning-
en vid utgången av 2013. 

Upplösningen av avsättningen påverkar de na-
tionella centralbankernas resultaträkningar och 
speglas i posten ”Nettoandel av monetära inkom-
ster”. I och med upplösningen ökade Finlands 
Banks resultat med 5,5 miljoner euro 2013.

11. Övriga intäkter från centralbanksverksam-
heten

Här ingår monetära inkomster som ECB fördelat 
i form av interimistisk vinstutdelning för räken-
skapsåret och avkastning på värdepappersportföl-
jen enligt programmet för värdepappersmarkna-
derna (SMP-portföljen), sammanlagt 24,5 miljo-
ner euro. Vidare ingår utdelningar för 3,9 miljoner 
euro, som huvudsakligen består av aktier i BIS.
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12. Övriga intäkter

I posten ingår 23,7 miljoner euro i Finansin-
spektionens tillsyns- och åtgärdsavgifter och 7,3 
miljoner euro i fastighetsintäkter samt expedi-
tionsavgifter och provisioner.

13. Personalkostnader

Personalkostnader 31.12.2013
Mn euro

31.12.2012
Mn euro

Löner och arvoden 40,8 41,5

Arbetsgivarersättningar  
till pensionsfonden

7,9 7,6

Övriga lönebikostnader 2,9 2,6

Summa 51,7 51,7

Medeltal anställda 2013
Anställda

2012
Anställda

Finlands Bank 398 418

Finansinspektionen 208 208

Summa 606 626

Direktionsmedlemmarnas grundlöner 2013
Euro

Erkki Liikanen 259 896

Pentti Hakkarainen 234 564

Seppo Honkapohja 191 220

Summa 685 680

Till direktionsmedlemmarna utbetalades to-
talt 36 303 euro i naturaförmåner (lunchförmån, 
telefonförmån och bilförmån).

Alltsedan 2005 bestäms direktionsmedlem-
marnas pensionsförmåner enligt Finlands Banks 
pensionsstadga, utan specialvillkor och enligt 
samma förutsättningar och villkor som för den 
övriga personalen. Finlands Banks pensionsstad-
ga följer lagen om statens pensioner (StaPL) i 
tillämpliga delar. En direktionsmedlem kan efter 
avslutad mandatperiod få ersättning för inkomst-
bortfall om personen till följd av karensbestäm-
melsen inte kan ta emot annat arbete eller pensi-
onen från Finlands Bank är lägre än ersättningen 
för inkomstbortfall. Den fulla ersättningen för 
inkomstbortfall är 60 % av lönen och den betalas 
i ett år, efter samordning med pensionen från Fin-
lands Bank, så att dessa tillsammans begränsas 
till högst 60 % av lönen.

14. Avgift till pensionsfonden

Under 2013 betalade Finlands Bank ingen avgift 
till pensionsfonden.

15. Administrationskostnader

Administrationskostnader 2013
Mn euro

2012
Mn euro

Materielkostnader 0,6 0,7
Kostnader för maskiner och 
inventarier 3,5 3,1

Kostnader för fastigheter 10,5 11,0

Personalrelaterade kostnader 3,7 3,8

Kostnader för köpta tjänster 9,2 8,9
Övriga administrations-
kostnader 1,9 2,0

Summa 29,4 29,5

Här redovisas hyror, möteskostnader, PR-kostna-
der, kostnader för köpta tjänster och kontorsar-
tiklar. Som administrationskostnader redovisas 
också kostnaderna för utbildning, tjänsteresor 
och rekrytering.

16. Avskrivningar av anläggningstillgångar  

Avskrivningar av anläggnings-
tillgångar

31.12.2013
 Mn euro

31.12.2012
 Mn euro

Markområden – –

Byggnader 2,4 2,3

Maskiner och inventarier 2,6 2,3
Konst och numismatisk 
 samling – –

Summa 5,0 4,6

Avskrivningar av imma- 
teriella anläggningstill- 
gångar

31.12.2013
 Mn euro

31.12.2012
 Mn euro

Datasystem 2,7 3,1

Summa 2,7 3,1

I avskrivningarna ingår inte avskrivningar av 
uppskrivningar på markområden och byggnader.
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17. Sedelproduktionskostnader

Kostnaderna för anskaffning av sedlar var 5,0 
miljoner euro.

18. Övriga kostnader

Största delen av övriga kostnader hänför sig till 
drift och underhåll av fastigheter.

19. Pensionsfondens intäkter

I posten ingår 51,4 miljoner euro i intäkter från 
Finlands Banks pensionsfonds placeringsverk-
samhet. Posten innehåller också Finlands Banks 
och Finansinspektionens arbetsgivarandelar och 
arbetstagarnas andel av premieinkomsten, 10,4 
miljoner euro.

20. Pensionsfondens kostnader

I posten ingår 0,2 miljoner euro i kostnader för 
Finlands Banks pensionsfonds placeringsverk-
samhet, 25,7 miljoner euro i utbetalda pensioner, 
förvaltningskostnader och avskrivningar av fon-
dens anläggningstillgångar.

21. Förändring av avsättningar

I posten redovisas 34 miljoner euro i nya pen-
sionsavsättningar, 122 miljoner euro i nya avsätt-
ningar för att trygga realvärdet av eget kapital 
och 50 miljoner euro i nya generella avsättning-
ar. Avsättningarna har specificerats i noterna till 
skulderna. 

22. Årets resultat

Vinsten för räkenskapsåret 2013 blev 238,8 mil-
joner euro. Direktionen förslår för bankfullmäk-
tige att 180,0 miljoner euro av vinsten reserveras 
för statens behov. 

Åtaganden utanför balansräkningen

I denna post ingår Finlands Banks derivatin-
strument. De utgör huvudsakligen säkring mot 
valutakursrisker.

Derivatinstrument 31.12.2013
Mn euro

31.12.2012
Mn euro

Det nominella värdet av futurkontrakt i utländsk valuta

Köpekontrakt – –

Säljkontrakt – –

Marknadsvärde av 
 FX-swappar

3,7 7,7

Marknadsvärde av  
GIRS-kontrakt

0,0 0,1

Marknadsvärde av  
IRS-kontrakt

– –

Marknadsvärde av  
FX-forward-kontrakt

– –

Summa 3,7 7,8
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