Παράρτημα 2 – Οδηγίες αναφοράς που
καλύπτουν πληροφορίες σχετικά με
ανοίγματα που υπόκεινται σε μέτρα που
εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της
κρίσης λόγω της νόσου COVID-19
ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1.
1.1.

Δομή και συμβάσεις
Δομή
1. Το παρόν παράρτημα περιέχει οδηγίες για τα παρακάτω υποδείγματα του
παραρτήματος 1 σχετικά με τα δάνεια και τις προκαταβολές, πλην όσων
ταξινομούνται ως «προοριζόμενα για διαπραγμάτευση», «για διαπραγμάτευση» ή ως
«διακρατούμενα προς πώληση» σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο:
α. την επισκόπηση των αναστολών που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ (βάσει
νόμου και με ιδιωτική συμφωνία), άλλων μέτρων ανοχής που σχετίζονται με
την COVID-19, και νεοχορηγηθέντων δανείων και προκαταβολών που
υπόκεινται σε δημόσια συστήματα εγγυήσεων στο πλαίσιο της κρίσης λόγω
της νόσου COVID-19 (F 90.01, F 90.02, F 90.03)·
β. πληροφορίες σχετικά με δάνεια και προκαταβολές που υπόκεινται σε
συμμορφούμενες με την ΕΑΤ αναστολές (βάσει νόμου και με ιδιωτική
συμφωνία) και σε άλλα μέτρα ανοχής που σχετίζονται με την κρίση λόγω της
νόσου COVID-19 (F 91.01, F 91.02)·
γ. δάνεια και προκαταβολές με ληγμένες αναστολές που συμμορφώνονται με
την ΕΑΤ (βάσει νόμου και με ιδιωτική συμφωνία) και με ληγμένα μέτρα
ανοχής που σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου COVID-19 (F 91.03, F
91.04)·
δ. πληροφορίες σχετικά με νεοχορηγηθέντα δάνεια και προκαταβολές που
υπόκεινται σε δημόσια συστήματα εγγυήσεων στο πλαίσιο της κρίσης λόγω
της νόσου COVID-19 (F 91.05)·
ε. μέτρα που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της νόσου
COVID-19: ανάλυση κατά κωδικούς NACE (F 92.01)·

στ. έσοδα από τόκους και έσοδα από αμοιβές και προμήθειες από δάνεια και
προκαταβολές που υπόκεινται σε μέτρα που σχετίζονται με την κρίση λόγω
της νόσου COVID-19 και προληπτικές πληροφορίες σχετικά με δάνεια και
προκαταβολές που υπόκεινται σε δημόσια συστήματα εγγυήσεων στο πλαίσιο
της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 (F 93.01, F 93.02).
2. Οι οδηγίες θα πρέπει να εφαρμόζονται τόσο από ιδρύματα που εφαρμόζουν εθνικά
λογιστικά πρότυπα [εθνικές γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (εθνικές ΓΑΛΑ)] όσο
και από ιδρύματα που εφαρμόζουν διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς
(ΔΠΧΑ) στις οικονομικές τους καταστάσεις, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά.
3. Τα σημεία δεδομένων που αναφέρονται στα υποδείγματα θα πρέπει να καταρτίζονται
σύμφωνα με τους κανόνες αναγνώρισης, συμψηφισμού και αποτίμησης του σχετικού
λογιστικού πλαισίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 77 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
1.2.

Συμβάσεις
4. Για τους σκοπούς του παραρτήματος 1, όταν ένα σημείο δεδομένων φέρει γκρίζα
σκίαση δεν θα πρέπει να αναφέρεται, και το «εκ των οποίων» σε αυτή την περίπτωση
αφορά ένα στοιχείο που είναι υποσύνολο ενός στοιχείου ενεργητικού ή μιας
κατηγορίας υποχρέωσης υψηλότερου επιπέδου.

1.3.

Κανόνες χρήσης προσήμου
5. Θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανόνας χρήσης προσήμου που χρησιμοποιείται για το
πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς (FINREP) σύμφωνα με τις οδηγίες που
ορίζονται στο παράρτημα V μέρος 1 πίνακας 1 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 680/2014 1. Συνεπώς, η σωρευτική απομείωση και οι σωρευτικές αρνητικές
μεταβολές εύλογης αξίας λόγω του πιστωτικού κινδύνου θα πρέπει να αναφέρονται
ως αρνητικά στοιχεία.

1.4.

Συντμήσεις
6. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, νοείται ως:
α. «ΚΚΑ»: o κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013·
β. «ΔΠΧΑ»: τα «διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς» όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002·
γ. οι «εθνικές ΓΑΛΑ»: εθνικές γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές που
προβλέπονται στην οδηγία 86/635/ΕΟΚ

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

1

δ. «BAD»: η οδηγία 86/635/EΟΚ του Συμβουλίου 2·
ε. «κώδικες NACE»: οι κώδικες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 3·
στ. «Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τις αναστολές»: οι κατευθυντήριες
γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις αναστολές αποπληρωμών δανείων (βάσει
νόμου και με ιδιωτική συμφωνία) που εφαρμόζονται υπό το πρίσμα της κρίσης
λόγω της νόσου COVID-19 4·
ζ. «ITS»: ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014. 5

Οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1986, για τους ετήσιους και ενοποιημένους
λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 372 της 31.12.1986, σ. 1).
3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE–
αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων
κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 της 30.12.2006,
σ. 1).
4
EBA/GL/2020/02.
5
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
2

ΜΕΡΟΣ II: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1.

Επισκόπηση αναστολών (βάσει νόμου και με ιδιωτική συμφωνία) που συμμορφώνονται με
την ΕΑΤ (F 90.01)

1.1.

Γενικές παρατηρήσεις
7. Το παρόν υπόδειγμα καλύπτει τις αναστολές (βάσει νόμου και με ιδιωτική συμφωνία)
που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ σε δάνεια και προκαταβολές που πληρούν τα
κριτήρια που περιγράφονται στην παράγραφο 10 των κατευθυντήριων γραμμών της
ΕΑΤ σχετικά με τις αναστολές.
8. Το υπόδειγμα θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των
οφειλετών και την ακαθάριστη λογιστική αξία των δανείων και των προκαταβολών
που υπόκεινται σε διάφορα καθεστώτα αναστολών που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ
(για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτημα/οι οποίες έχουν χορηγηθεί). Επιπλέον, το
υπόδειγμα περιλαμβάνει μια κατανομή κατά εναπομένουσα διάρκεια των αναστολών
που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ και πληροφορίες σχετικά με την ακαθάριστη
λογιστική αξία των αναστολών βάσει νόμου όπως ορίζονται από τις κατευθυντήριες
γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις αναστολές.

1.2.

F 90.01: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΤ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ
(ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ)

1.2.1. Οδηγίες για συγκεκριμένες θέσεις
Στήλες

Οδηγίες

0010

Αριθμός οφειλετών
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν τον αριθμό των μεμονωμένων αιτημάτων
πελατών που λαμβάνονται για αναστολές που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ
ανεξαρτήτως του εάν οι εν λόγω αναστολές έχουν ήδη εφαρμοστεί.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να θεωρούν τα πολλαπλά αιτήματα που υποβάλλονται από
έναν πελάτη ως μεμονωμένο αίτημα.
Στην περίπτωση που δεν είναι γνωστός ο αριθμός των αιτημάτων ενός πελάτη για
αναστολές που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ, θα πρέπει να αναφέρεται μια
εκτιμώμενη τιμή.

0020

Εκ των οποίων: έχουν χορηγηθεί
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν τον αριθμό των οφειλετών των οποίων τα
αιτήματα για αναστολές που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ έχουν ήδη υλοποιηθεί.

0030

Ακαθάριστη λογιστική αξία

Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 του ITS.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν την ακαθάριστη λογιστική αξία δανείων και
προκαταβολών προς οφειλέτες που έχουν αιτηθεί αναστολές που
συμμορφώνονται με την ΕΑΤ ανεξαρτήτως του κατά πόσον αυτά τα μέτρα έχουν
ήδη εφαρμοστεί ή όχι. Σε αυτή την περίπτωση, περιλαμβάνονται αναστολές που
συμμορφώνονται με την ΕΑΤ είτε έχουν λήξει είτε είναι ενεργές.
Η ακαθάριστη λογιστική αξία των ανοιγμάτων που υπόκεινται σε αναστολές που
συμμορφώνονται με την ΕΑΤ (τόσο βάσει νόμου όσο και με ιδιωτική συμφωνία)
θα πρέπει να αναφέρονται μόνο μία φορά ως αναστολές βάσει νόμου.
Η ακαθάριστη λογιστική αξία των ανοιγμάτων που υπόκεινται τόσο σε αναστολές
που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ όσο και άλλα μέτρα ανοχής που σχετίζονται με
την κρίση λόγω της νόσου COVID-19 θα πρέπει να αναφέρονται μόνο μία φορά
ως μέρος των δανείων που υπόκεινται σε αναστολές που συμμορφώνονται με την
ΕΑΤ στο παρόν υπόδειγμα και όχι και στο υπόδειγμα F 90.02.
Όταν δεν είναι γνωστή η ακαθάριστη λογιστική αξία δανείων και προκαταβολών
προς οφειλέτες που δικαιούνται να αιτηθούν αναστολή που συμμορφώνεται με
την ΕΑΤ, θα πρέπει να αναφέρεται μια εκτιμώμενη τιμή.
0040

Εκ των οποίων: έχουν χορηγηθεί
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 του ITS.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν την ακαθάριστη λογιστική αξία δανείων και
προκαταβολών επί των οποίων έχουν ήδη εφαρμοστεί αναστολές που
συμμορφώνονται με την ΕΑΤ.
Αυτή η στήλη θα πρέπει να είναι το άθροισμα των στηλών 0060 έως 0120.

0050

Εκ των οποίων: αναστολές βάσει νόμου
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 του ITS και παράγραφος 10 των
κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ σχετικά με τις αναστολές.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν την ακαθάριστη λογιστική αξία δανείων και
προκαταβολών που υπόκεινται σε αναστολές που βασίζονται στην ισχύουσα
εθνική νομοθεσία και πληρούν τα κριτήρια για τις γενικές αναστολές πληρωμών
της παραγράφου 10 των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ σχετικά με τις
αναστολές.
Τα ανοίγματα που υπόκεινται σε αναστολές που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ
τόσο βάσει νόμου όσο και με ιδιωτική συμφωνία θα πρέπει να αναφέρονται μόνο
μία φορά ως αναστολές βάσει νόμου.

0055

Εκ των οποίων: υπόκεινται σε εκτεταμένες αναστολές
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 του ITS
Αυτή η στήλη θα πρέπει να περιλαμβάνει την ακαθάριστη λογιστική αξία δανείων
και προκαταβολών για τα οποία έχει επεκταθεί το μέτρο των αναστολών που

συμμορφώνονται με την ΕΑΤ.
0060

Εκ των οποίων: έχουν λήξει
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 του ITS.
Θα πρέπει να αναφέρεται η ακαθάριστη λογιστική αξία δανείων και
προκαταβολών για τα οποία έχουν λήξει οι αναστολές που συμμορφώνονται με
την ΕΑΤ κατά την ημερομηνία αναφοράς (δηλαδή η εναπομένουσα διάρκεια των
αναστολών ισούται με μηδέν).
Σε περίπτωση που οι αναστολές που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ έχουν λήξει
αλλά τα ανοίγματα εξακολουθούν να υπόκεινται σε μέτρα ανοχής που σχετίζονται
με την κρίση λόγω της νόσου COVID-19, τα ανοίγματα θα πρέπει να
αναφέρονται σε αυτή τη στήλη και στο υπόδειγμα F 91.03. Τα ανοίγματα δεν θα
πρέπει να αναφέρονται στα υποδείγματα F 90.02 και F 91.02.

00700120

Εναπομένουσα διάρκεια αναστολών
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 του ITS.
Η ακαθάριστη λογιστική αξία δανείων και προκαταβολών θα πρέπει να αναλύεται
κατά την εναπομένουσα διάρκεια των αναστολών που συμμορφώνονται με την
ΕΑΤ.
Η εναπομένουσα διάρκεια των αναστολών είναι το χρονικό διάστημα από την
ημερομηνία αναφοράς έως τη λήξη της εφαρμογής των αναστολών.

Γραμμές

Οδηγίες

0010

Αναστολές δανείων και προκαταβολών που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ
Παράγραφος 10 και παράγραφος 19 στοιχεία α) και β) των κατευθυντήριων
γραμμών της ΕΑΤ σχετικά με τις αναστολές· παράρτημα V μέρος 1
παράγραφος 32 του ITS.
Τα ιδρύματα θα πρέπει αναφέρουν δάνεια και προκαταβολές για τα οποία
αιτήθηκαν αναστολές που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ και πληρούν τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 10 των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ. Αυτό
το ποσό περιλαμβάνει και τα δάνεια και τις προκαταβολές επί των οποίων
εφαρμόστηκαν οι αναστολές που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ και αναφέρθηκαν
στις στήλες 0020 και 0040-0120, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν λήξει (η
εναπομένουσα διάρκεια του σχετικού μέτρου ισούται με μηδέν).
Τα ανοίγματα που υπόκεινται τόσο σε αναστολές που συμμορφώνονται με την
ΕΑΤ όσο και σε άλλα μέτρα ανοχής που σχετίζονται με την κρίση λόγω της
νόσου COVID-19 θα πρέπει να αναφέρονται μόνο μία φορά ως αναστολή που
συμμορφώνεται με την ΕΑΤ στο παρόν υπόδειγμα και όχι και στο υπόδειγμα F
90.02.

0020

Εκ των οποίων: Νοικοκυριά
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 42 στοιχείο στ) του ITS.

0030

Εκ των οποίων: Εξασφαλισμένα με ακίνητα κατοικίας
Μέρος 2 παράγραφοι 86 και 87 στοιχείο α) του ITS.

0040

Εκ των οποίων: Μη χρηματοδοτικές εταιρείες
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 42 στοιχείο ε) του ITS.

0050

Εκ των οποίων: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 5 στοιχείο θ) του ITS.

0060

Εκ των οποίων: Εξασφαλισμένα με εμπορικά ακίνητα
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 86 και 87 στοιχείο α) του ITS.

2.

Επισκόπηση λοιπών μέτρων ανοχής που σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου COVID19 (F 90.02)

2.1.

Γενικές παρατηρήσεις
9. Το παρόν υπόδειγμα καλύπτει άλλα δάνεια και προκαταβολές με μέτρα ανοχής που
σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου COVID-19 τα οποία δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 10 των κατευθυντήριων γραμμών
της ΕΑΤ σχετικά με τις αναστολές. Θα πρέπει να εξετάζονται όλα τα είδη μέτρων
ανοχής (συμβατικές τροποποιήσεις και/ή αναχρηματοδότηση) υπό την προϋπόθεση
ότι σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου COVID-19, εκτός εάν πρόκειται για
«νεοχορηγηθέντα δάνεια που υπόκεινται σε δημόσια συστήματα εγγυήσεων στο
πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19». Τα τελευταία θα πρέπει να
αναφέρονται μόνο στο υπόδειγμα F 91.05 και στην αντίστοιχη στήλη του
υποδείγματος F 92.01.
10. Το υπόδειγμα θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των
οφειλετών και την ακαθάριστη λογιστική αξία δανείων και προκαταβολών που
υπόκεινται σε άλλα μέτρα ανοχής που σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου
COVID-19. Επιπλέον, το υπόδειγμα περιλαμβάνει μια κατανομή κατά εναπομένουσα
διάρκεια άλλων μέτρων ανοχής που σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου
COVID-19 υπό τη μορφή περιόδου χάριτος/αναστολής πληρωμών.

2.2.

F 90.02: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΟΧΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19

2.2.1. Οδηγίες για συγκεκριμένες θέσεις
Στήλες

Οδηγίες

0010

Αριθμός οφειλετών
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν τον αριθμό των μεμονωμένων αιτημάτων
πελατών που λαμβάνονται για άλλα μέτρα ανοχής που σχετίζονται με την κρίση
λόγω της νόσου COVID-19 ανεξαρτήτως του κατά πόσον τα εν λόγω μέτρα έχουν
πραγματικά εφαρμοστεί.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να θεωρούν τυχόν πολλαπλά αιτήματα από έναν πελάτη
ως μεμονωμένο αίτημα.

0020

Εκ των οποίων: έχουν χορηγηθεί
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν τον αριθμό των οφειλετών των οποίων τα
αιτήματα για μέτρα ανοχής που σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου
COVID-19 έχουν ήδη εφαρμοστεί.

0030

Ακαθάριστη λογιστική αξία

Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 του ITS.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν την ακαθάριστη λογιστική αξία δανείων και
προκαταβολών προς οφειλέτες που έχουν αιτηθεί μέτρα ανοχής που σχετίζονται
με την κρίση λόγω της νόσου COVID-19 ανεξαρτήτως του κατά πόσον αυτά τα
μέτρα έχουν ήδη εφαρμοστεί ή όχι. Στην περίπτωση μέτρων ανοχής που
σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου COVID-19 υπό τη μορφή περιόδου
χάριτος/αναστολής πληρωμών, θα πρέπει να αναφέρονται τόσο μέτρα που έχουν
λήξει όσο και μέτρα που παραμένουν ενεργά.
Η ακαθάριστη λογιστική αξία των ανοιγμάτων που υπόκεινται τόσο σε αναστολές
που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ όσο και σε άλλα μέτρα ανοχής που σχετίζονται
με την κρίση λόγω της νόσου COVID-19 θα πρέπει να αναφέρεται μόνο μία φορά
ως μέρος των δανείων που υπόκεινται σε αναστολές που συμμορφώνονται με την
ΕΑΤ στο υπόδειγμα F 90.01 και όχι και στο παρόν υπόδειγμα.
0040

Εκ των οποίων: έχουν χορηγηθεί
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 του ITS.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν την ακαθάριστη λογιστική αξία δανείων και
προκαταβολών επί των οποίων έχουν ήδη εφαρμοστεί μέτρα ανοχής που
σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου COVID-19.

0050

Εκ των οποίων: έχουν λήξει
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 και μέρος 2 παράγραφος 358 στοιχείο α)
του ITS.
Μόνο στην περίπτωση μέτρων ανοχής που σχετίζονται με την κρίση λόγω της
νόσου COVID-19 υπό τη μορφή περιόδου χάριτος/αναστολής πληρωμών, θα
πρέπει να αναφέρεται η ακαθάριστη λογιστική αξία δανείων και προκαταβολών
για τα οποία έχει λήξει η περίοδος χάριτος/αναστολή πληρωμών. Η περίοδος
χάριτος/αναστολή
πληρωμών
ορίζεται
στο
παράρτημα V
μέρος 2
παράγραφος 358 στοιχείο α) του ITS και δεν συμμορφώνονται με τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 10 των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ
σχετικά με τις αναστολές.

0055

Εκ των οποίων: με εκτεταμένα μέτρα ανοχής που σχετίζονται με την κρίση
λόγω της νόσου COVID-19
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 του ITS
Αυτή η στήλη θα πρέπει να περιλαμβάνει την ακαθάριστη λογιστική αξία δανείων
και προκαταβολών για τα οποία έχουν επεκταθεί περαιτέρω μέτρα αναστολής που
συμμορφώνονται με την ΕΑΤ.

00600110

Εναπομένουσα διάρκεια μέτρων ανοχής που σχετίζονται με την κρίση λόγω
της νόσου COVID-19 (περίοδος χάριτος/αναστολή πληρωμών)
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 και μέρος 2 παράγραφος 358 στοιχείο α)

του ITS.
Η ακαθάριστη λογιστική αξία δανείων και προκαταβολών θα πρέπει να αναλύεται
κατά την εναπομένουσα διάρκεια των άλλων μέτρων ανοχής που σχετίζονται με
την κρίση λόγω της νόσου COVID-19.
Θα πρέπει να αναφέρεται μόνο η εναπομένουσα διάρκεια των άλλων μέτρων
ανοχής που σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου COVID-19 υπό τη μορφή
περιόδου χάριτος/αναστολής πληρωμών.
Η εναπομένουσα διάρκεια μιας περιόδου χάριτος/αναστολής πληρωμών είναι ο
χρόνος μεταξύ της ημερομηνίας αναφοράς και της λήξης της εφαρμογής της
περιόδου χάριτος/αναστολής πληρωμών.

Γραμμές

Οδηγίες

0010

Λοιπά δάνεια και προκαταβολές με μέτρα ανοχής που σχετίζονται με την
κρίση λόγω της νόσου COVID-19
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 32 του ITS.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν όλα τα μέτρα ανοχής που έχουν αποτελέσει
αντικείμενο αίτησης/έχουν χορηγηθεί από τα ιδρύματα για την αντιμετώπιση της
κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 10 των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ σχετικά με τις
αναστολές, εκτός εάν πρόκειται για «νεοχορηγηθέντα δάνεια που υπόκεινται σε
δημόσια συστήματα εγγυήσεων στο πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου COVID19».

0020

Εκ των οποίων: Νοικοκυριά
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 42 στοιχείο στ) του ITS.

0030

Εκ των οποίων: Μη χρηματοδοτικές εταιρείες
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 42 στοιχείο ε) του ITS.

3.

Επισκόπηση νεοχορηγηθέντων δανείων και προκαταβολών που υπόκεινται σε δημόσια
συστήματα εγγυήσεων στο πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 (F 90.03)

3.1.

Γενικές παρατηρήσεις
11. Το παρόν υπόδειγμα καλύπτει νεοχορηγηθέντα δάνεια και προκαταβολές όπως
αναφέρονται στην παράγραφο 15 των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών και
υπόκεινται σε δημόσια συστήματα εγγυήσεων που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη για
την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19. Σε περίπτωση
αναχρηματοδότησης προηγούμενου χρέους με νέο δάνειο ή σε περίπτωση
αναδιάρθρωσης ορισμένων χρεών σε ένα νέο δάνειο, το νέο δάνειο που
αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να αναφέρεται στο παρόν
υπόδειγμα υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτεται από δημόσια συστήματα εγγυήσεων
που σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου COVID-19 τα οποία έχουν θεσπίσει τα
κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19.
12. Το υπόδειγμα θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό οφειλετών
και την ακαθάριστη λογιστική αξία των εν λόγω δανείων. Επιπλέον, το υπόδειγμα
περιλαμβάνει μια κατανομή κατά εναπομένουσα διάρκεια της δημόσιας εγγύησης.
Τέλος, από το υπόδειγμα ζητούνται πληροφορίες σχετικά με πληρωμές επί
εγγυήσεων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου από τον δημόσιο
εγγυητή

3.2.

F 90.03: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΕΟΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19

3.2.1

Οδηγίες για συγκεκριμένες θέσεις

Στήλες

Οδηγίες

0010

Αριθμός οφειλετών
Θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός των οφειλετών στους οποίους χορηγήθηκαν
δημόσιες εγγυήσεις.

0020

Εκ των οποίων: με δημόσια εγγύηση που έχει καταστεί απαιτητή
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν τον αριθμό των οφειλετών για τους οποίους
οι ληφθείσες δημόσιες εγγυήσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της
νόσου COVID-19 για νεοχορηγηθέντα δάνεια έχουν ήδη καταστεί απαιτητές,
αλλά δεν έχει ακόμη ληφθεί πληρωμή από τον εγγυητή.

0030

Ακαθάριστη λογιστική αξία
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 του ITS.

0040

Εκ των οποίων: με δημόσια εγγύηση που έχει καταστεί απαιτητή
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 του ITS.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν την ακαθάριστη λογιστική αξία των
δανείων για τα οποία ελήφθησαν δημόσιες εγγυήσεις για την αντιμετώπιση της
κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 όπου η εγγύηση έχει ήδη καταστεί απαιτητή,
αλλά η πληρωμή δεν έχει ακόμα ληφθεί από τον εγγυητή.

00500080

Εκ των οποίων: εναπομένουσα διάρκεια της δημόσιας εγγύησης
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 του ITS
Η ακαθάριστη λογιστική αξία νεοχορηγηθέντων δανείων και προκαταβολών με
δημόσια εγγύηση που ελήφθη για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της νόσου
COVID-19 θα πρέπει να αναλύεται κατά την εναπομένουσα διάρκεια της
δημόσιας εγγύησης.

0090

Πληρωμή καταβληθείσα από τον δημόσιο εγγυητή κατά τη διάρκεια της
περιόδου
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν τις πληρωμές που ελήφθησαν από τη
δημόσια εγγύηση για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19
για νεοχορηγηθέντα δάνεια κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Γραμμές

Οδηγίες

0010

Νεοχορηγηθέντα δάνεια και προκαταβολές που υπόκεινται σε δημόσια
συστήματα εγγυήσεων
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 32 του ITS.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να υποβάλλουν αναφορές για νεοχορηγηθέντα δάνεια και
προκαταβολές που υπόκεινται σε δημόσια συστήματα εγγυήσεων που έχουν
θεσπίσει τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της νόσου
COVID-19. Αυτή η κατηγορία θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δάνεια προς
νέους οφειλέτες όσο και αναχρηματοδότηση δανείων σε υφιστάμενους οφειλέτες
που είναι αποδεκτά ως νέα δάνεια.

0020

Εκ των οποίων: Νοικοκυριά
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 42 στοιχείο στ) του ITS.

0030

Εκ των οποίων: Μη χρηματοδοτικές εταιρείες
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 42 στοιχείο ε) του ITS.

4.

Πληροφορίες σχετικά με δάνεια και προκαταβολές που υπόκεινται σε αναστολές που
συμμορφώνονται με την ΕΑΤ (βάσει νόμου και με ιδιωτική συμφωνία) (F 91.01)

4.1.

Γενικές παρατηρήσεις
13. Το παρόν υπόδειγμα καλύπτει δάνεια και προκαταβολές που υπόκεινται σε
αναστολές που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ (βάσει νόμου και με ιδιωτική
συμφωνία).
14. Το υπόδειγμα παρέχει μια κατανομή της ακαθάριστης λογιστικής αξίας και των
σχετικών επιδομάτων ζημιών ανάλογα με την κατάσταση του ανοίγματος
(εξυπηρετούμενο και μη εξυπηρετούμενο). Επιπλέον, τα παρακάτω ανοίγματα, τόσο
για τα εξυπηρετούμενα όσο και για τα μη εξυπηρετούμενα, θα πρέπει
προσδιορίζονται σε ξεχωριστές στήλες: i) ανοίγματα για τα οποία έχει χορηγηθεί η
περίοδος χάριτος κεφαλαίου και τόκου και ii) ανοίγματα με μέτρα ανοχής.
15. Οι άλλες πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώνονται στις ακόλουθες στήλες: i) για
εξυπηρετούμενα ανοίγματα, «μέσα με σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου
μετά την αρχική αναγνώριση αλλά μη απομειωμένης πιστωτικής αξίας (βαθμίδα 2)»·
και ii) για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, όσα είναι «αβέβαιης είσπραξης που δεν
είναι σε υπερημερία ή είναι σε υπερημερία ίση ή μικρότερη από 90 ημέρες»· iii)
δημόσια εγγύηση που ελήφθη στο πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19·
iv) τις εισροές σε μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και v) η οικονομική ζημία που
απορρέει από την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.

4.2.

F 91.01: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ
ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΤ
(ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ)

4.2.1. Οδηγίες για συγκεκριμένες θέσεις
Στήλες

Οδηγίες

0010

Ακαθάριστη λογιστική αξία
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 του ITS.
Τα ποσά που αναφέρονται σε αυτή τη στήλη αντιστοιχούν στο άθροισμα των
ποσών που αναφέρονται στις στήλες 0020 και 0060.

0020

Εξυπηρετούμενα
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 και μέρος 2 παράγραφοι 213 έως 239 του
ITS.

0030

Εκ των οποίων: περίοδος χάριτος κεφαλαίου και τόκου
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 του ITS.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν την ακαθάριστη λογιστική αξία δανείων και

προκαταβολών για τα οποία οι αναστολές που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ
οδηγούν σε περίοδο χάριτος τόσο για το κεφάλαιο όσο και για τον τόκο κατά την
ημερομηνία αναφοράς. Αυτή η περίπτωση αφορά οφειλέτες που δεν έχουν
υποχρεώσεις πληρωμής κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής.
0040

Εκ των οποίων: ανοίγματα με μέτρα ανοχής
Άρθρο 47β του ΚΚΑ· παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 και μέρος 2
παράγραφοι 240 έως 268 του ITS.
Τα ανοίγματα που υπόκεινται σε αναστολές που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ και
υπόκεινται και σε μέτρα ανοχής που σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου
COVID-19 θα πρέπει να αναφέρονται σε αυτή τη στήλη.

0050

Εκ των οποίων: μέσα με σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά
την αρχική αναγνώριση αλλά μη απομειωμένης πιστωτικής αξίας
(βαθμίδα 2)
ΔΠΧΑ 9.5.5.3· ΔΠΧΑ 7.35M στοιχείο β) σημείο i)· παράρτημα V μέρος 1
παράγραφος 34 του ITS.
Αυτή η στήλη θα πρέπει να συμπληρώνεται μόνο από ιδρύματα που εφαρμόζουν
ΔΠΧΑ.

0060

Μη εξυπηρετούμενα
Άρθρο 47α παράγραφος 3 του ΚΚΑ· παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 και
μέρος 2 παράγραφοι 213 έως 239 του ITS.

0070

Εκ των οποίων: περίοδος χάριτος κεφαλαίου και τόκου
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 του ITS.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν την ακαθάριστη λογιστική αξία δανείων και
προκαταβολών για τα οποία οι αναστολές που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ
οδηγούν σε περίοδο χάριτος τόσο για το κεφάλαιο όσο και για τον τόκο κατά την
ημερομηνία αναφοράς. Αυτή η περίπτωση αφορά οφειλέτες που δεν έχουν
υποχρεώσεις πληρωμής κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής.

0080

Εκ των οποίων: ανοίγματα με μέτρα ανοχής
Άρθρο 47β του ΚΚΑ· παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 και μέρος 2
παράγραφοι 240 έως 268 του ITS.
Τα ανοίγματα που υπόκεινται σε αναστολές που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ και
υπόκεινται και σε μέτρα ανοχής που σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου
COVID-19 θα πρέπει να αναφέρονται σε αυτή τη στήλη.

0090

Εκ των οποίων: αβέβαιης είσπραξης που δεν είναι σε υπερημερία ή είναι σε
υπερημερία επί < = 90 ημέρες
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 και μέρος 2 παράγραφος 236 του ITS.

0100

Σωρευτική απομείωση αξίας, σωρευτικές αρνητικές μεταβολές εύλογης αξίας
λόγω πιστωτικού κινδύνου
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.
Τα ποσά που αναφέρονται σε αυτή τη στήλη αντιστοιχούν στο άθροισμα των
ποσών που αναφέρονται στις στήλες 0110 και 0150.

0110

Εξυπηρετούμενα
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.

0120

Εκ των οποίων: περίοδος χάριτος κεφαλαίου και τόκου
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν τη σωρευτική απομείωση και τις
σωρευτικές αρνητικές μεταβολές εύλογης αξίας λόγω πιστωτικού κινδύνου
δανείων και προκαταβολών για τα οποία οι αναστολές που συμμορφώνονται με
την ΕΑΤ οδηγούν σε περίοδο χάριτος τόσο για το κεφάλαιο όσο και για τον τόκο
κατά την ημερομηνία αναφοράς. Αυτή η περίπτωση αφορά οφειλέτες που δεν
έχουν υποχρεώσεις πληρωμής κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής.

0130

Εκ των οποίων: ανοίγματα με μέτρα ανοχής
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.

0140

Εκ των οποίων: μέσα με σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά
την αρχική αναγνώριση αλλά μη απομειωμένης πιστωτικής αξίας
(βαθμίδα 2)
ΔΠΧΑ 9.5.5.3· ΔΠΧΑ 7.35M στοιχείο β) σημείο i)· παράρτημα V μέρος 2
παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.
Αυτή η στήλη θα πρέπει να συμπληρώνεται μόνο από ιδρύματα που εφαρμόζουν
ΔΠΧΑ.

0150

Μη εξυπηρετούμενα
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.

0160

Εκ των οποίων: περίοδος χάριτος κεφαλαίου και τόκου
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν τη σωρευτική απομείωση και τις
σωρευτικές αρνητικές μεταβολές εύλογης αξίας λόγω πιστωτικού κινδύνου
δανείων και προκαταβολών για τα οποία οι αναστολές που συμμορφώνονται με
την ΕΑΤ οδηγούν σε περίοδο χάριτος τόσο για το κεφάλαιο όσο και για τον τόκο
κατά την ημερομηνία αναφοράς. Αυτή η περίπτωση αφορά οφειλέτες που δεν
έχουν υποχρεώσεις πληρωμής κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής.

0170

Εκ των οποίων: ανοίγματα με μέτρα ανοχής
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.

0180

Εκ των οποίων: αβέβαιης είσπραξης που δεν είναι σε υπερημερία ή είναι σε
υπερημερία επί < = 90 ημέρες
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 και παράγραφος 236 του ITS.

0190

Δημόσια εγγύηση που ελήφθη στο πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου
COVID-19
Παράγραφος 15 των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν το μέγιστο ποσό δημόσιας εγγύησης που
έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της νόσου
COVID-19 για δάνεια και προκαταβολές που υπόκεινται σε αναστολές που είναι
επιλέξιμες κατά την ΕΑΤ. Το ποσό της εγγύησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την
ακαθάριστη λογιστική αξία του σχετικού δανείου. Η ύπαρξη άλλων μορφών
εξασφαλίσεων ή εγγυήσεων δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον
υπολογισμό του μέγιστου απαιτητού ποσού δημόσιας εγγύησης που λαμβάνεται
στο πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19.

0200

Εισροές σε μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
Οι εισροές θα πρέπει να αναφέρονται σε τριμηνιαία βάση από την έναρξη της
περιόδου αναφοράς έως την ημερομηνία αναφοράς.
Για ένα άνοιγμα που έχει επαναταξινομηθεί πολλές φορές από μη
εξυπηρετούμενο σε εξυπηρετούμενο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, το
ποσό των εισροών θα πρέπει να προσδιορίζεται βάσει μιας σύγκρισης μεταξύ της
κατάστασης του ανοίγματος στην αρχή της περιόδου αναφοράς και της
κατάστασής του κατά την ημερομηνία αναφοράς.
Η επαναταξινόμηση ενός μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος από ένα λογιστικό
χαρτοφυλάκιο σε ένα άλλο δεν θα πρέπει να αναφέρεται ως εισροή.

0210

Οικονομική ζημία
Παράγραφος 19 στοιχείο δ) των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ σχετικά με
τις αναστολές· ΔΠΧΑ 9.5.4.3.
Η οικονομική ζημία θα πρέπει να υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της καθαρής
τρέχουσας αξίας των επαναδιαπραγματευόμενων ή τροποποιημένων συμβατικών
ταμειακών ροών και της καθαρής τρέχουσας αξίας των ταμειακών ροών πριν από
τη θέσπιση του μέτρου.
Θα πρέπει να αναφέρεται τόσο από τους υπεύθυνους αναφοράς τόσο των ΓΑΛΑ
όσο και των ΔΠΧΑ. Για τους υπεύθυνους αναφοράς των ΔΠΧΑ η οικονομική
ζημία θα πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5.4.3 του ΔΠΧΑ 9.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να συμπληρώνουν αυτή τη στήλη μόνο εάν έχουν
σημειώσει οικονομική ζημία. Τα υπολογισμένα οικονομικά κέρδη δεν θα πρέπει

να αναφέρονται.

Γραμμές

Οδηγίες

0010

Δάνεια και προκαταβολές που υπόκεινται σε αναστολές που συμμορφώνονται
με την ΕΑΤ
Παράγραφος 19 στοιχείο β) των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ σχετικά με
τις αναστολές· παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 32 του ITS.
Θα πρέπει να αναφέρονται δάνεια και προκαταβολές επί των οποίων έχουν ήδη
εφαρμοστεί αναστολές που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ (βάσει νόμου και με
ιδιωτική συμφωνία) και οι οποίες δεν έχουν λήξει.
Τα ανοίγματα που υπόκεινται τόσο σε αναστολές που συμμορφώνονται με την
ΕΑΤ όσο και σε άλλα μέτρα ανοχής που σχετίζονται με την κρίση λόγω της
νόσου COVID-19 θα πρέπει να αναφέρονται μόνο μία φορά στο παρόν υπόδειγμα
και όχι και στο υπόδειγμα F 91.02.
Τα δάνεια και οι προκαταβολές που δεν υπόκεινται σε αναστολές που
συμμορφώνονται με την ΕΑΤ δεν θα πρέπει να αναφέρονται στο παρόν
υπόδειγμα, αλλά στο υπόδειγμα F 91.02. Τα δάνεια και οι προκαταβολές σε αυτά
τα δύο υποδείγματα είναι αλληλοαποκλειόμενα.

0020

Εκ των οποίων: Νοικοκυριά
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 42 στοιχείο στ) του ITS.

0030

Εκ των οποίων: Εξασφαλισμένα με ακίνητα κατοικίας
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 86 και 87 στοιχείο α) του ITS.

0040

Εκ των οποίων: Μη χρηματοδοτικές εταιρείες
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 42 στοιχείο ε) του ITS.

0050

Εκ των οποίων: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 5 στοιχείο θ) του ITS.

0060

Εκ των οποίων: Εξασφαλισμένα με εμπορικά ακίνητα
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 86 και 87 στοιχείο α) του ITS.

5.

Πληροφορίες σχετικά με λοιπά δάνεια και προκαταβολές που υπόκεινται σε μέτρα ανοχής
που σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου COVID-19 (F 91.02)

5.1.

Γενικές παρατηρήσεις
16. Το παρόν υπόδειγμα καλύπτει άλλα δάνεια και προκαταβολές με μέτρα ανοχής που
σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου COVID-19 τα οποία δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 10 των κατευθυντήριων γραμμών
της ΕΑΤ σχετικά με τις αναστολές. Θα πρέπει να εξετάζονται όλα τα είδη μέτρων
ανοχής (συμβατικές τροποποιήσεις και/ή αναχρηματοδότηση) υπό την προϋπόθεση
ότι σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου COVID-19, εκτός εάν πρόκειται για
«νεοχορηγηθέντα δάνεια που υπόκεινται σε δημόσια συστήματα εγγυήσεων στο
πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19». Τα τελευταία θα πρέπει να
αναφέρονται μόνο στο υπόδειγμα F 91.05 και στην αντίστοιχη στήλη του
υποδείγματος F 92.01.
17. Το υπόδειγμα παρέχει μια κατανομή της ακαθάριστης λογιστικής αξίας και των
σχετικών επιδομάτων ζημιών ανάλογα με την κατάσταση του ανοίγματος
(εξυπηρετούμενο και μη εξυπηρετούμενο). Επιπλέον, τα ανοίγματα (εξυπηρετούμενα
και μη) για τα οποία έχει χορηγηθεί περίοδος χάριτος για το κεφάλαιο και τους
τόκους θα πρέπει να αναφέρονται σε ξεχωριστές στήλες.
18. Θα πρέπει να παρέχονται άλλες πληροφορίες στις εξής στήλες: i) για
εξυπηρετούμενα ανοίγματα, «μέσα με σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου
μετά την αρχική αναγνώριση αλλά μη απομειωμένης πιστωτικής αξίας (βαθμίδα 2)»·
και ii) για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, όσα είναι «αβέβαιης είσπραξης που δεν
είναι σε υπερημερία ή είναι σε υπερημερία ίση ή μικρότερη από 90 ημέρες»· iii)
δημόσια εγγύηση που ελήφθη στο πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19
και iv) τις εισροές σε μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.

5.2.

F 91.02: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΑΝΟΧΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19

5.2.1. Οδηγίες για συγκεκριμένες θέσεις
Στήλες

Οδηγίες

0010

Ακαθάριστη λογιστική αξία
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 του ITS.
Τα ποσά που αναφέρονται σε αυτή τη στήλη αντιστοιχούν στο άθροισμα των ποσών
που αναφέρονται στις στήλες 0020 και 0050.
Κάθε άλλο δάνειο που υπόκειται σε μέτρα ανοχής που σχετίζονται με την κρίση
λόγω της νόσου COVID-19 θα πρέπει να αναφέρεται μόνο μία φορά, ανεξαρτήτως

του αριθμού των εφαρμοζόμενων μέτρων.
0020

Εξυπηρετούμενα
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 και μέρος 2 παράγραφοι 213 έως 239 του
ITS.

0030

Εκ των οποίων: περίοδος χάριτος κεφαλαίου και τόκου
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 του ITS.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν την ακαθάριστη λογιστική αξία δανείων και
προκαταβολών για τα οποία τα άλλα μέτρα ανοχής που σχετίζονται με την κρίση
λόγω της νόσου COVID-19 οδηγούν σε περίοδο χάριτος τόσο για το κεφάλαιο όσο
και για τον τόκο κατά την ημερομηνία αναφοράς. Αυτή η περίπτωση αφορά
οφειλέτες που δεν έχουν υποχρεώσεις πληρωμής κατά τη διάρκεια της περιόδου
ανοχής.

0040

Εκ των οποίων: μέσα με σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά την
αρχική αναγνώριση αλλά μη απομειωμένης πιστωτικής αξίας (βαθμίδα 2)
ΔΠΧΑ 9.5.5.3· ΔΠΧΑ 7.35M στοιχείο β) σημείο i)· παράρτημα V μέρος 1
παράγραφος 34 του ITS.
Αυτή η στήλη θα πρέπει να συμπληρώνεται μόνο από ιδρύματα που εφαρμόζουν
ΔΠΧΑ.

0050

Μη εξυπηρετούμενα
Άρθρο 47α παράγραφος 3 του ΚΚΑ· παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 και
μέρος 2 παράγραφοι 213 έως 239 του ITS.

0060

Εκ των οποίων: περίοδος χάριτος κεφαλαίου και τόκου
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 του ITS.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν την ακαθάριστη λογιστική αξία δανείων και
προκαταβολών για τα οποία τα μέτρα ανοχής που σχετίζονται με την κρίση λόγω
της νόσου COVID-19 οδηγούν σε περίοδο χάριτος τόσο για το κεφάλαιο όσο και
για τον τόκο κατά την ημερομηνία αναφοράς. Αυτή η περίπτωση αφορά οφειλέτες
που δεν έχουν υποχρεώσεις πληρωμής κατά τη διάρκεια της περιόδου ανοχής.

0070

Εκ των οποίων: αβέβαιης είσπραξης που δεν είναι σε υπερημερία ή είναι σε
υπερημερία επί < = 90 ημέρες
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 και μέρος 2 παράγραφος 236 του ITS.

0080

Σωρευτική απομείωση αξίας, σωρευτικές αρνητικές μεταβολές εύλογης αξίας
λόγω πιστωτικού κινδύνου
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.
Τα ποσά που αναφέρονται σε αυτή τη στήλη αντιστοιχούν στο άθροισμα των ποσών

που αναφέρονται στις στήλες 0090 και 0120.
0090

Εξυπηρετούμενα
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.

0100

Εκ των οποίων: περίοδος χάριτος κεφαλαίου και τόκου
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν τη σωρευτική απομείωση και τις σωρευτικές
αρνητικές μεταβολές εύλογης αξίας λόγω του πιστωτικού κινδύνου δανείων και
προκαταβολών επί των οποίων τα μέτρα ανοχής που σχετίζονται με την κρίση λόγω
της νόσου COVID-19 οδηγούν σε περίοδο χάριτος τόσο για το κεφάλαιο όσο και
για τον τόκο κατά την ημερομηνία αναφοράς. Αυτή η περίπτωση αφορά οφειλέτες
που δεν έχουν υποχρεώσεις πληρωμής κατά τη διάρκεια της περιόδου ανοχής.

0110

Εκ των οποίων: μέσα με σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά την
αρχική αναγνώριση αλλά μη απομειωμένης πιστωτικής αξίας (βαθμίδα 2)
ΔΠΧΑ 9.5.5.3· ΔΠΧΑ 7.35M στοιχείο β) σημείο i)· παράρτημα V μέρος 2
παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.
Αυτή η στήλη θα πρέπει να συμπληρώνεται μόνο από ιδρύματα που εφαρμόζουν
ΔΠΧΑ.

0120

Μη εξυπηρετούμενα
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.

0130

Εκ των οποίων: περίοδος χάριτος κεφαλαίου και τόκου
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν τη σωρευτική απομείωση και τις σωρευτικές
αρνητικές μεταβολές εύλογης αξίας λόγω του πιστωτικού κινδύνου δανείων και
προκαταβολών επί των οποίων τα μέτρα ανοχής που σχετίζονται με την κρίση λόγω
της νόσου COVID-19 οδηγούν σε περίοδο χάριτος τόσο για το κεφάλαιο όσο και
για τον τόκο κατά την ημερομηνία αναφοράς. Αυτή η περίπτωση αφορά οφειλέτες
που δεν έχουν υποχρεώσεις πληρωμής κατά τη διάρκεια της περιόδου ανοχής.

0140

Εκ των οποίων: αβέβαιης είσπραξης που δεν είναι σε υπερημερία ή είναι σε
υπερημερία επί < = 90 ημέρες
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 και παράγραφος 236 του ITS.

0150

Δημόσια εγγύηση που ελήφθη στο πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου COVID19
Παράγραφος 15 των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν το μέγιστο ποσό δημόσιας εγγύησης που
έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της νόσου

COVID-19 για λοιπά δάνεια και προκαταβολές που υπόκεινται σε μέτρα ανοχής
που σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου COVID-19 (πλην των
«νεοχορηγηθέντων δανείων που υπόκεινται σε δημόσια συστήματα εγγυήσεων στο
πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19»). Το ποσό της εγγύησης δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει την ακαθάριστη λογιστική αξία του σχετικού δανείου. Η
ύπαρξη άλλων μορφών εξασφαλίσεων ή εγγυήσεων δεν θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη κατά τον υπολογισμό του μέγιστου απαιτητού ποσού δημόσιας εγγύησης
που λαμβάνεται στο πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19.
0160

Εισροές σε μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
Οι εισροές θα πρέπει να αναφέρονται σε τριμηνιαία βάση από την έναρξη της
περιόδου αναφοράς έως την ημερομηνία αναφοράς.
Για ένα άνοιγμα που έχει επαναταξινομηθεί πολλές φορές από μη εξυπηρετούμενο
σε εξυπηρετούμενο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, το ποσό των εισροών
θα πρέπει να προσδιορίζεται βάσει μιας σύγκρισης μεταξύ της κατάστασης του
ανοίγματος στην αρχή της περιόδου αναφοράς και της κατάστασής του κατά την
ημερομηνία αναφοράς.
Η επαναταξινόμηση ενός μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος από ένα λογιστικό
χαρτοφυλάκιο σε ένα άλλο δεν θα πρέπει να αναφέρεται ως εισροή.

Γραμμές

Οδηγίες

0010

Λοιπά δάνεια και προκαταβολές με μέτρα ανοχής που σχετίζονται με την
κρίση λόγω της νόσου COVID-19
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 32 του ITS.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν όλα τα μέτρα ανοχής που έχουν εφαρμοστεί
λόγω της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις
της παραγράφου 10 των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ σχετικά με τις
αναστολές.
Για τα μέτρα ανοχής υπό τη μορφή περιόδου χάριτος/αναστολής πληρωμών, σε
αυτή τη γραμμή θα πρέπει να αναφέρονται μόνο τα δάνεια και οι προκαταβολές
με περίοδο χάριτος/αναστολή πληρωμών που δεν έχουν λήξει.
Τα ανοίγματα που υπόκεινται τόσο σε αναστολές που συμμορφώνονται με την
ΕΑΤ όσο και σε άλλα μέτρα ανοχής που σχετίζονται με την κρίση λόγω της
νόσου COVID-19 θα πρέπει να αναφέρονται μόνο μία φορά στο υπόδειγμα F
91.01 και όχι και στο υπόδειγμα F 91.02. Τα δάνεια και οι προκαταβολές σε αυτά
τα δύο υποδείγματα είναι αλληλοαποκλειόμενα.

0020

Εκ των οποίων: Νοικοκυριά
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 42 στοιχείο στ) του ITS.

0030

Εκ των οποίων: Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 42 στοιχείο ε) του ITS.

Πληροφορίες σχετικά με δάνεια και προκαταβολές που υπόκεινται σε αναστολές (βάσει
νόμου και με ιδιωτική συμφωνία) που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ και έχουν λήξει (F
91.03)

6.

6.1.

Γενικές παρατηρήσεις

19. Το παρόν υπόδειγμα καλύπτει δάνεια και προκαταβολές για τα οποία οι αναστολές
(βάσει νόμου και με ιδιωτική συμφωνία) που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ έχουν λήξει
κατά την ημερομηνία αναφοράς, ανεξαρτήτως του κατά πόσον τα μέτρα ανοχής που
σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου COVID-19 παραμένουν ενεργά ή έχουν ήδη
λήξει.
20. Το υπόδειγμα παρέχει μια κατανομή της ακαθάριστης λογιστικής αξίας και των σχετικών
επιδομάτων ζημιών ανάλογα με την κατάσταση του ανοίγματος (εξυπηρετούμενο και μη
εξυπηρετούμενο). Επιπλέον, τα ανοίγματα με μέτρα ανοχής, τόσο για τα εξυπηρετούμενα
όσο και για τα μη εξυπηρετούμενα, θα πρέπει να προσδιορίζονται σε ξεχωριστές στήλες.
21. Θα πρέπει να παρέχονται άλλες πληροφορίες στις εξής στήλες: i) για εξυπηρετούμενα
ανοίγματα, «μέσα με σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά την αρχική
αναγνώριση αλλά μη απομειωμένης πιστωτικής αξίας (βαθμίδα 2)»· και ii) για μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα, όσα είναι «αβέβαιης είσπραξης που δεν είναι σε υπερημερία
ή είναι σε υπερημερία ίση ή μικρότερη από 90 ημέρες»· iii) δημόσια εγγύηση που
ελήφθη στο πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19· iv) τις εισροές σε μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα και v) τηνοικονομική ζημία που απορρέει από την εφαρμογή
των εν λόγω μέτρων.
6.2.

F 91.03: ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ (ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ
ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΠΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΤ ΚΑΙ
ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΕΙ

6.2.1. Οδηγίες για συγκεκριμένες θέσεις
Στήλες

Οδηγίες

0010

Ακαθάριστη λογιστική αξία
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 του ITS.
Τα ποσά που αναφέρονται σε αυτή τη στήλη αντιστοιχούν στο άθροισμα των
ποσών που αναφέρονται στις στήλες 0020 και 0050.

0020

Εξυπηρετούμενα
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 και μέρος 2 παράγραφοι 213 έως 239 του
ITS.

0030

Εκ των οποίων: ανοίγματα με μέτρα ανοχής
Άρθρο 47β του ΚΚΑ· παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 και μέρος 2

παράγραφοι 240 έως 268 του ITS.
Αυτή η στήλη θα πρέπει να περιλαμβάνει και ανοίγματα τόσο με αναστολές που
συμμορφώνονται με την ΕΑΤ και έχουν λήξει όσο και με άλλα μέτρα ανοχής που
σχετίζονται με την COVID-19 (που είναι ενεργά ή έχουν λήξει).
0040

Εκ των οποίων: μέσα με σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά
την αρχική αναγνώριση αλλά μη απομειωμένης πιστωτικής αξίας
(βαθμίδα 2)
ΔΠΧΑ 9.5.5.3, ΔΠΧΑ 7.35M στοιχείο β) σημείο i)· παράρτημα V μέρος 1
παράγραφος 34 και μέρος 2 παράγραφοι 213 έως 239 του ITS.
Αυτή η στήλη θα πρέπει να συμπληρώνεται μόνο από ιδρύματα που εφαρμόζουν
ΔΠΧΑ.

0050

Μη εξυπηρετούμενα
Άρθρο 47α παράγραφος 3 του ΚΚΑ· παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 και
μέρος 2 παράγραφοι 213 έως 239 του ITS.

0060

Εκ των οποίων: ανοίγματα με μέτρα ανοχής
Άρθρο 47β του ΚΚΑ· παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 και μέρος 2
παράγραφοι 240 έως 268 του ITS.
Αυτή η στήλη θα πρέπει να περιλαμβάνει και ανοίγματα τόσο με αναστολές που
συμμορφώνονται με την ΕΑΤ και έχουν λήξει όσο και με άλλα μέτρα ανοχής που
σχετίζονται με την COVID-19 (που είναι ενεργά ή έχουν λήξει).

0070

Εκ των οποίων: αβέβαιης είσπραξης που δεν είναι σε υπερημερία ή είναι σε
υπερημερία επί < = 90 ημέρες
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 και μέρος 2 παράγραφος 236 του ITS.

0080

Σωρευτική απομείωση αξίας, σωρευτικές αρνητικές μεταβολές εύλογης αξίας
λόγω πιστωτικού κινδύνου
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.
Τα ποσά που αναφέρονται σε αυτή τη στήλη αντιστοιχούν στο άθροισμα των
ποσών που αναφέρονται στις στήλες 0090 και 0120.

0090

Εξυπηρετούμενα
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.

0100

Εκ των οποίων: ανοίγματα με μέτρα ανοχής
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.

0110

Εκ των οποίων: μέσα με σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά
την αρχική αναγνώριση αλλά μη απομειωμένης πιστωτικής αξίας

(βαθμίδα 2)
ΔΠΧΑ 9.5.5.3· ΔΠΧΑ 7.35M(β)(i)· παράρτημα V μέρος 2 παράγραφος 71 του
ITS.
Αυτή η στήλη θα πρέπει να συμπληρώνεται μόνο από ιδρύματα που εφαρμόζουν
ΔΠΧΑ.
0120

Μη εξυπηρετούμενα
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.

0130

Εκ των οποίων: ανοίγματα με μέτρα ανοχής
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.

0140

Εκ των οποίων: αβέβαιης είσπραξης που δεν είναι σε υπερημερία ή είναι σε
υπερημερία επί < = 90 ημέρες
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 και παράγραφος 236 του ITS.

0150

Δημόσια εγγύηση που ελήφθη στο πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου
COVID-19
Παράγραφος 15 των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν το μέγιστο ποσό δημόσιας εγγύησης που
έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της νόσου
COVID-19 για δάνεια και προκαταβολές με αναστολές που συμμορφώνονται με
την ΕΑΤ και έχουν λήξει. Το ποσό της εγγύησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την
ακαθάριστη λογιστική αξία του σχετικού δανείου. Η ύπαρξη άλλων μορφών
εξασφαλίσεων ή εγγυήσεων δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον
υπολογισμό του μέγιστου απαιτητού ποσού δημόσιας εγγύησης που λαμβάνεται
στο πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19.

0160

Εισροές σε μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
Οι εισροές θα πρέπει να αναφέρονται σε τριμηνιαία βάση από την έναρξη της
περιόδου αναφοράς έως την ημερομηνία αναφοράς.
Για ένα άνοιγμα που έχει επαναταξινομηθεί πολλές φορές από μη
εξυπηρετούμενο σε εξυπηρετούμενο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, το
ποσό των εισροών θα πρέπει να προσδιορίζεται βάσει μιας σύγκρισης μεταξύ της
κατάστασης του ανοίγματος στην αρχή της περιόδου αναφοράς και της
κατάστασής του κατά την ημερομηνία αναφοράς.
Η επαναταξινόμηση ενός μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος από ένα λογιστικό
χαρτοφυλάκιο σε ένα άλλο δεν θα πρέπει να αναφέρεται ως εισροή.

0170

Οικονομική ζημία
Παράγραφος 19 στοιχείο δ) των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ σχετικά με
τις αναστολές· ΔΠΧΑ 9.5.4.3.

Η οικονομική ζημία θα πρέπει να υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της καθαρής
τρέχουσας αξίας των επαναδιαπραγματευόμενων ή τροποποιημένων συμβατικών
ταμειακών ροών και της καθαρής τρέχουσας αξίας των ταμειακών ροών πριν από
τη θέσπιση του μέτρου.
Θα πρέπει να αναφέρεται τόσο από τους υπεύθυνους αναφοράς τόσο των ΓΑΛΑ
όσο και των ΔΠΧΑ. Για τους υπεύθυνους αναφοράς των ΔΠΧΑ, η οικονομική
ζημία θα πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5.4.3 του ΔΠΧΑ 9.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να συμπληρώνουν αυτή τη στήλη μόνο εάν έχουν
σημειώσει οικονομική ζημία. Τα υπολογισμένα οικονομικά κέρδη δεν θα πρέπει
να αναφέρονται.
Γραμμές

Οδηγίες

0010

Δάνεια και προκαταβολές με αναστολές που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ
και έχουν λήξει
Παράγραφος 19 στοιχείο β) των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ σχετικά με
τις αναστολές· παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 32 του ITS.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν δάνεια και προκαταβολές για τα οποία οι
αναστολές που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ (βάσει νόμου και με ιδιωτική
συμφωνία) έχουν εναπομένουσα διάρκεια που ισούται με το μηδέν (έχουν λήξει).
Τα δάνεια και οι προκαταβολές θα πρέπει να αναφέρονται από την πρώτη ημέρα
μετά τη λήξη της αναστολής.
Όταν οι αναστολές που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ έχουν λήξει, τα ανοίγματα
θα πρέπει να αναφέρονται στο υπόδειγμα F 90.01 στην αντίστοιχη στήλη.
Τα ανοίγματα με αναστολές που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ και με μέτρα
ανοχής που σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου COVID-19 και έχουν λήξει
(υπό τη μορφή περιόδου χάριτος/αναστολής πληρωμών) θα πρέπει να
αναφέρονται μόνο στο παρόν υπόδειγμα και όχι και στο υπόδειγμα F 91.04.

0020

Εκ των οποίων: Νοικοκυριά
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 42 στοιχείο στ) του ITS.

0030

Εκ των οποίων: Εξασφαλισμένα με ακίνητα κατοικίας
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 86 και 87 στοιχείο α) του ITS.

0040

Εκ των οποίων: Μη χρηματοδοτικές εταιρείες
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 42 στοιχείο ε) του ITS.

0050

Εκ των οποίων: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 5 στοιχείο θ) του ITS.

0060

Εκ των οποίων: Εξασφαλισμένα με εμπορικά ακίνητα
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 86 και 87 στοιχείο α) του ITS.

7.

Λοιπά δάνεια και προκαταβολές με μέτρα ανοχής που σχετίζονται με την κρίση λόγω της
νόσου COVID-19 και έχουν λήξει (περίοδος χάριτος/αναστολή πληρωμών) (F 91.04)

7.1.

Γενικές παρατηρήσεις
22. Το παρόν υπόδειγμα καλύπτει τα λοιπά μέτρα ανοχής που σχετίζονται με την
COVID-19 υπό τη μορφή περιόδου χάριτος/αναστολής πληρωμών που έχουν λήξει
κατά την ημερομηνία αναφοράς και
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 10 των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ σχετικά με τις αναστολές.
Τα ανοίγματα με αναστολές που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ και με μέτρα ανοχής
που σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου COVID-19 και έχουν λήξει (υπό τη
μορφή περιόδου χάριτος/αναστολής πληρωμών) θα πρέπει να αναφέρονται μόνο μία
φορά στο παρόν υπόδειγμα F 91.03 και όχι και στο παρόν υπόδειγμα. Εάν η
αναστολή που συμμορφώνεται με την ΕΑΤ δεν έχει λήξει αλλά έχει λήξει η άλλη
περίοδος χάριτος/αναστολή πληρωμών που σχετίζεται με την κρίση λόγω της νόσου
COVID-19, τα ανοίγματα θα πρέπει να αναφέρονται στο υπόδειγμα F 91.01.
23. Το υπόδειγμα προσφέρει κατανομή της ακαθάριστης λογιστικής αξίας και των
σχετικών επιδομάτων ζημιών από την κατάσταση του ανοίγματος (εξυπηρετούμενο
και μη εξυπηρετούμενο).
24. Θα πρέπει να παρέχονται άλλες πληροφορίες στις εξής στήλες: i) για
εξυπηρετούμενα ανοίγματα, «μέσα με σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου
μετά την αρχική αναγνώριση αλλά μη απομειωμένης πιστωτικής αξίας (βαθμίδα 2)»·
και ii) για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, όσα είναι «αβέβαιης είσπραξης που δεν
είναι σε υπερημερία ή είναι σε υπερημερία ίση ή μικρότερη από 90 ημέρες»· iii)
δημόσια εγγύηση που ελήφθη στο πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19
και iv) τις εισροές σε μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.

7.2.

F 91.04: ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΑΝΟΧΗΣ ΠΟΥ
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ
ΛΗΞΕΙ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ/ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

7.2.1. Οδηγίες για συγκεκριμένες θέσεις
Στήλες

Οδηγίες

0010

Ακαθάριστη λογιστική αξία
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 του ITS.
Τα ποσά που αναφέρονται σε αυτή τη στήλη αντιστοιχούν στο άθροισμα των

ποσών που αναφέρονται στις στήλες 0020 και 0040.
0020

Εξυπηρετούμενα
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 και μέρος 2 παράγραφοι 213 έως 239 του
ITS.

0030

Εκ των οποίων: μέσα με σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά
την αρχική αναγνώριση αλλά μη απομειωμένης πιστωτικής αξίας
(Βαθμίδα 2)
ΔΠΧΑ 9.5.5.3, ΔΠΧΑ 7.35M στοιχείο β) σημείο i)· παράρτημα V μέρος 1
παράγραφος 34 και μέρος 2 παράγραφοι 213 έως 239 του ITS.
Αυτή η στήλη θα πρέπει να συμπληρώνεται μόνο από ιδρύματα που εφαρμόζουν
ΔΠΧΑ.

0040

Μη εξυπηρετούμενα
Άρθρο 47α παράγραφος 3 του ΚΚΑ· παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 και
μέρος 2 παράγραφοι 213 έως 239 του ITS.

0050

Εκ των οποίων: αβέβαιης είσπραξης που δεν είναι σε υπερημερία ή είναι σε
υπερημερία επί < = 90 ημέρες
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 και μέρος 2 παράγραφος 236 του ITS.

0060

Σωρευτική απομείωση αξίας, σωρευτικές αρνητικές μεταβολές εύλογης αξίας
λόγω πιστωτικού κινδύνου
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.
Τα ποσά που αναφέρονται σε αυτή τη στήλη αντιστοιχούν στο άθροισμα των
ποσών που αναφέρονται στις στήλες 0070 και 0090.

0070

Εξυπηρετούμενα
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.

0080

Εκ των οποίων: μέσα με σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά
την αρχική αναγνώριση αλλά μη απομειωμένης πιστωτικής αξίας (βαθμίδα
2)
ΔΠΧΑ 9.5.5.3· ΔΠΧΑ 7.35M στοιχείο β) σημείο i)· παράρτημα V μέρος 2
παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.
Αυτή η στήλη θα πρέπει να συμπληρώνεται μόνο από ιδρύματα που εφαρμόζουν
ΔΠΧΑ.

0090

Μη εξυπηρετούμενα
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.

0100

Εκ των οποίων: αβέβαιης είσπραξης που δεν είναι σε υπερημερία ή είναι σε
υπερημερία επί < = 90 ημέρες
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 και παράγραφος 236 του ITS.

0110

Δημόσια εγγύηση που ελήφθη στο πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου
COVID-19
Παράγραφος 15 των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν το μέγιστο ποσό δημόσιας εγγύησης που
έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της νόσου
COVID-19 για άλλα δάνεια και προκαταβολές με μέτρα ανοχής που σχετίζονται
με την κρίση λόγω της νόσου COVID-19 και έχουν λήξει. Το ποσό της εγγύησης
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την ακαθάριστη λογιστική αξία του σχετικού
δανείου. Η ύπαρξη άλλων μορφών εξασφαλίσεων ή εγγυήσεων δεν θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του μέγιστου απαιτητού ποσού δημόσιας
εγγύησης που λαμβάνεται στο πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19.

0120

Εισροές σε μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
Οι εισροές θα πρέπει να αναφέρονται σε τριμηνιαία βάση από την έναρξη της
περιόδου αναφοράς έως την ημερομηνία αναφοράς.
Για ένα άνοιγμα που έχει επαναταξινομηθεί πολλές φορές από μη
εξυπηρετούμενο σε εξυπηρετούμενο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, το
ποσό των εισροών θα πρέπει να προσδιορίζεται βάσει μιας σύγκρισης μεταξύ της
κατάστασης του ανοίγματος στην αρχή της περιόδου αναφοράς και της
κατάστασής του κατά την ημερομηνία αναφοράς.
Η επαναταξινόμηση ενός μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος από ένα λογιστικό
χαρτοφυλάκιο σε ένα άλλο δεν θα πρέπει να αναφέρεται ως εισροή.

Γραμμές

Οδηγίες

0010

Λοιπά δάνεια και προκαταβολές με μέτρα ανοχής που σχετίζονται με την
κρίση λόγω της νόσου COVID-19 και έχουν λήξει (περίοδος
χάριτος/αναστολή πληρωμών)
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 32 και μέρος 2 παράγραφος 358 στοιχείο α)
του ITS.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν δάνεια και προκαταβολές για τα οποία τα
λοιπά μέτρα ανοχής που σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου COVID-19
υπό τη μορφή περιόδου χάριτος/αναστολής πληρωμών έχουν εναπομένουσα
διάρκεια ίση με το μηδέν (έχουν λήξει). Τα δάνεια και οι προκαταβολές θα πρέπει
να αναφέρονται από την πρώτη ημέρα μετά τη λήξη του μέτρου ανοχής.
Όταν τα μέτρα ανοχής που σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου COVID-19
έχουν λήξει, τα ανοίγματα θα πρέπει να αναφέρονται στο υπόδειγμα F 90.02 στην

αντίστοιχη κατηγορία.
0020

Εκ των οποίων: Νοικοκυριά
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 42 στοιχείο στ) του ITS.

0030

Εκ των οποίων: Μη χρηματοδοτικές εταιρείες
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 42 στοιχείο ε) του ITS.

8.

Πληροφορίες σχετικά με νεοχορηγηθέντα δάνεια και προκαταβολές που υπόκεινται σε
δημόσια συστήματα εγγυήσεων στο πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 (F
91.05)

8.1.

Γενικές παρατηρήσεις
25. Το παρόν υπόδειγμα καλύπτει νεοχορηγηθέντα δάνεια και προκαταβολές όπως
αναφέρονται στην παράγραφο 15 των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών και
υπόκεινται σε δημόσια συστήματα εγγυήσεων που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη για
την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19. Σε περίπτωση
αναχρηματοδότησης προηγούμενου χρέους με νέο δάνειο ή αναδιάρθρωσης
ορισμένων χρεών σε ένα νέο δάνειο, το νέο δάνειο που αναγνωρίζεται στις
οικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να αναφέρεται σε αυτό το υπόδειγμα υπό την
προϋπόθεση ότι καλύπτεται από το δημόσιο σύστημα εγγυήσεων που σχετίζονται με
την κρίση λόγω της νόσου COVID-19.
26. Το υπόδειγμα παρέχει μια κατανομή της ακαθάριστης λογιστικής αξίας και των
σχετικών επιδομάτων ζημιών ανάλογα με την κατάσταση του ανοίγματος
(εξυπηρετούμενο και μη εξυπηρετούμενο). Επιπλέον, τα ανοίγματα, τόσο
εξυπηρετούμενα όσο και μη εξυπηρετούμενα, με μέτρα ανοχής θα πρέπει να
προσδιορίζονται σε ξεχωριστές στήλες. Στην περίπτωση που χορηγούνται
νεοχορηγηθέντα δάνεια για την αναχρηματοδότηση μιας παλαιότερης σύμβασης
χρέους, η ταξινόμηση των ανοιγμάτων θα πρέπει να αξιολογείται σύμφωνα με το
άρθρο 47β ΚΑΑ και το παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 240 έως 268 του ITS.
27. Θα πρέπει να παρέχονται άλλες πληροφορίες στις εξής στήλες: i) για
εξυπηρετούμενα ανοίγματα, «μέσα με σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου
μετά την αρχική αναγνώριση αλλά μη απομειωμένης πιστωτικής αξίας (βαθμίδα 2)»·
και ii) για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, όσα είναι «αβέβαιης είσπραξης που δεν
είναι σε υπερημερία ή είναι σε υπερημερία ίση ή μικρότερη από 90 ημέρες»· iii) το
ποσό των δημόσιων εγγυήσεων που σχετίζονται με τα δάνεια και τις προκαταβολές·
iv) τις εισροές σε μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και v) εισροές που συνδέονται με
νέα δάνεια.

8.2.

F 91.05: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΕΟΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19

8.2.1. Οδηγίες για συγκεκριμένες θέσεις
Στήλες

Οδηγίες

0010

Ακαθάριστη λογιστική αξία
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 του ITS.
Τα ποσά που αναφέρονται σε αυτή τη στήλη αντιστοιχούν στο άθροισμα των
ποσών που αναφέρονται στις στήλες 0020 και 0050.

0020

Εξυπηρετούμενα
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 και μέρος 2 παράγραφοι 213 έως 239 του
ITS.

0030

Εκ των οποίων: ανοίγματα με μέτρα ανοχής
Άρθρο 47β του ΚΚΑ· παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 και μέρος 2
παράγραφοι 240 έως 268 του ITS.
Η ακαθάριστη λογιστική αξία της νέας σύμβασης («αναχρηματοδότηση χρέους»)
που χορηγείται ως μέρος μιας εξυπηρετούμενης συναλλαγής αναχρηματοδότησης
που είναι αποδεκτή ως μέτρο ανοχής θα πρέπει να αναφέρεται.

0040

Εκ των οποίων: μέσα με σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά
την αρχική αναγνώριση αλλά μη απομειωμένης πιστωτικής αξίας
(βαθμίδα 2)
ΔΠΧΑ 9.5.5.3· ΔΠΧΑ 7.35M στοιχείο β) σημείο i)· παράρτημα V μέρος 1
παράγραφος 34 του ITS.
Αυτή η στήλη θα πρέπει να συμπληρώνεται μόνο από ιδρύματα που εφαρμόζουν
ΔΠΧΑ.

0050

Μη εξυπηρετούμενα
Άρθρο 47α παράγραφος 3 του ΚΚΑ· παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 και
μέρος 2 παράγραφοι 213 έως 239 του ITS.

0060

Εκ των οποίων: ανοίγματα με μέτρα ανοχής
Άρθρο 47β του ΚΚΑ· παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 και μέρος 2
παράγραφοι 240 έως 268 του ITS.
Η ακαθάριστη λογιστική αξία της νέας σύμβασης («αναχρηματοδότηση χρέους»)
που χορηγείται ως μέρος μιας μη εξυπηρετούμενης συναλλαγής
αναχρηματοδότησης που είναι αποδεκτή ως μέτρο ανοχής θα πρέπει να
αναφέρεται.

0070

Εκ των οποίων: αβέβαιης είσπραξης που δεν είναι σε υπερημερία ή είναι σε
υπερημερία επί < = 90 ημέρες
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 και μέρος 2 παράγραφος 236 του ITS.

0080

Σωρευτική απομείωση αξίας, σωρευτικές αρνητικές μεταβολές εύλογης αξίας
λόγω πιστωτικού κινδύνου
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.
Τα ποσά που αναφέρονται σε αυτή τη στήλη αντιστοιχούν στο άθροισμα των
ποσών που αναφέρονται στις στήλες 0090 και 0120.

0090

Εξυπηρετούμενα
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.

0100

Εκ των οποίων: ανοίγματα με μέτρα ανοχής
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.
Θα πρέπει να αναφέρονται τα επιδόματα ζημίας της νέας σύμβασης
(«αναχρηματοδότηση χρέους») που χορηγείται ως μέρος μιας εξυπηρετούμενης
συναλλαγής αναχρηματοδότησης που είναι αποδεκτή ως μέτρο ανοχής.

0110

Εκ των οποίων: μέσα με σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά
την αρχική αναγνώριση αλλά μη απομειωμένης πιστωτικής αξίας
(βαθμίδα 2)
ΔΠΧΑ 9.5.5.3· ΔΠΧΑ 7.35M στοιχείο β) σημείο i)· παράρτημα V μέρος 2
παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.
Αυτή η στήλη θα πρέπει να συμπληρώνεται μόνο από ιδρύματα που εφαρμόζουν
ΔΠΧΑ.

0120

Μη εξυπηρετούμενα
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.

0130

Εκ των οποίων: ανοίγματα με μέτρα ανοχής
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 του ITS.
Θα πρέπει να αναφέρονται τα επιδόματα ζημίας της νέας σύμβασης
(«αναχρηματοδότηση χρέους») που χορηγείται ως μέρος μιας μη
εξυπηρετούμενης συναλλαγής αναχρηματοδότησης που είναι αποδεκτή ως μέτρο
ανοχής.

0140

Εκ των οποίων: αβέβαιης είσπραξης που δεν είναι σε υπερημερία ή είναι σε
υπερημερία επί < = 90 ημέρες
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 69 έως 71 και παράγραφος 236 του ITS.

0150

Δημόσια εγγύηση που ελήφθη στο πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου
COVID-19
Παράγραφος 15 των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν το μέγιστο ποσό δημόσιας εγγύησης που
έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της νόσου
COVID-19 για δάνεια και προκαταβολές που υπόκεινται σε αναστολές που είναι
επιλέξιμες κατά την ΕΑΤ. Το ποσό της εγγύησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την
ακαθάριστη λογιστική αξία του σχετικού δανείου. Η ύπαρξη άλλων μορφών
εξασφαλίσεων ή εγγυήσεων δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον
υπολογισμό του μέγιστου απαιτητού ποσού δημόσιας εγγύησης που λαμβάνεται

στο πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19.
0160

Εισροές σε μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
Οι εισροές θα πρέπει να αναφέρονται σε τριμηνιαία βάση από την έναρξη της
περιόδου αναφοράς έως την ημερομηνία αναφοράς.
Για ένα άνοιγμα που έχει επαναταξινομηθεί πολλές φορές από μη
εξυπηρετούμενο σε εξυπηρετούμενο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, το
ποσό των εισροών θα πρέπει να προσδιορίζεται βάσει μιας σύγκρισης μεταξύ της
κατάστασης του ανοίγματος στην αρχή της περιόδου αναφοράς και της
κατάστασής του κατά την ημερομηνία αναφοράς.
Η επαναταξινόμηση ενός μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος από ένα λογιστικό
χαρτοφυλάκιο σε ένα άλλο δεν θα πρέπει να αναφέρεται ως εισροή.

0170

Εισροές που συνδέονται με νέα δάνεια
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν την ακαθάριστη λογιστική αξία των
νεοχορηγηθέντων δανείων και προκαταβολών από την τελευταία ημερομηνία
αναφοράς σε διάφορες κατηγορίες δανείων (σύμφωνα με τις γραμμές).

Γραμμές

Οδηγίες

0010

Νεοχορηγηθέντα δάνεια και προκαταβολές που υπόκεινται σε δημόσια
συστήματα εγγυήσεων
Παράγραφος 15 των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών· παράρτημα V μέρος 1
παράγραφος 32 του ITS.

0020

Εκ των οποίων: Νοικοκυριά
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 42 στοιχείο στ) του ITS.

0030

Εκ των οποίων: Εξασφαλισμένα με ακίνητα κατοικίας
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 86 και 87 στοιχείο α) του ITS.

0040

Εκ των οποίων: Μη χρηματοδοτικές εταιρείες
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 42 στοιχείο ε) του ITS.

0050

Εκ των οποίων: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 5 στοιχείο θ) του ITS.

0060

Εκ των οποίων: Εξασφαλισμένα με εμπορικά ακίνητα
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 86 και 87 στοιχείο α) του ITS.

9.

Μέτρα που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19:
ανάλυση κατά κωδικούς NACE (F 92.01)

9.1.

Γενικές παρατηρήσεις
28. Το παρόν υπόδειγμα καλύπτει δάνεια και προκαταβολές σε μη χρηματοδοτικές
εταιρείες που υπόκεινται σε αναστολές (βάσει νόμου και με ιδιωτική συμφωνία) που
συμμορφώνονται με την ΕΑΤ, άλλα μέτρα ανοχής που σχετίζονται με την COVID-19
και νεοχορηγηθέντα δάνεια και προκαταβολές όπως αναφέρονται στην παράγραφο
15 των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών που υπόκεινται σε δημόσια συστήματα
εγγυήσεων που έχουν θεσπιστεί για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της νόσου
COVID-19.
29. Το υπόδειγμα περιλαμβάνει πληροφορίες που αναλύονται ανά τομέα οικονομικών
δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας κωδικούς NACE βάσει της κύριας
δραστηριότητας του αντισυμβαλλομένου. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχονται
πληροφορίες σχετικά με το ποσό της δημόσιας εγγύησης που χορηγείται από τον
κώδικα NACE.
30. Η ταξινόμηση των ανοιγμάτων κατά κωδικούς NACE θα πρέπει να ακολουθεί τις
οδηγίες που παρέχονται στο παράρτημα V μέρος 2 παράγραφοι 91 και 92 του ITS.

9.2.

F 92.01: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΥΣ NACE

9.2.1. Οδηγίες για συγκεκριμένες θέσεις
Στήλες

Οδηγίες

0010

Ακαθάριστη λογιστική αξία δανείων και προκαταβολών που υπόκεινται σε
αναστολή που συμμορφώνεται με την ΕΑΤ
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 του ITS.
Θα πρέπει να αναφέρεται η ακαθάριστη λογιστική αξία δανείων και
προκαταβολών σε μη χρηματοδοτικές εταιρείες που υπόκεινται σε αναστολές που
συμμορφώνονται με την ΕΑΤ, πλην όσων ταξινομούνται ως «προορίζονται για
διαπραγμάτευση», «διαπραγμάτευση» ή ως «διακρατείται προς πώληση»
σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο.
Θα πρέπει να αναφέρονται μόνο δάνεια και προκαταβολές σε μη χρηματοδοτικές
εταιρείες στις οποίες έχουν εφαρμοστεί αναστολές που συμμορφώνονται με την
ΕΑΤ και δεν έχουν λήξει.

0020

Ακαθάριστη λογιστική αξία δανείων και προκαταβολών που υπόκεινται σε
μέτρα ανοχής που σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου COVID-19
Παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 34 του ITS.
Θα πρέπει να αναφέρεται η ακαθάριστη λογιστική αξία δανείων και

προκαταβολών σε μη χρηματοδοτικές εταιρείες που υπόκεινται σε μέτρα ανοχής
που σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου COVID-19, πλην όσων
ταξινομούνται ως «προορίζονται για διαπραγμάτευση», «διαπραγμάτευση» ή ως
«διακρατείται προς πώληση» σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο.
Θα πρέπει να αναφέρονται μόνο δάνεια και προκαταβολές σε μη χρηματοδοτικές
εταιρείες στα οποία έχουν εφαρμοστεί μέτρα ανοχής που σχετίζονται με τον
COVID-19, δεν έχουν λήξει, και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 10 των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ σχετικά με τις
αναστολές.
0030

Ακαθάριστη λογιστική αξία νεοχορηγηθέντων δανείων και προκαταβολών
που υπόκεινται σε δημόσια συστήματα εγγυήσεων στο πλαίσιο της κρίσης
λόγω της νόσου COVID-19
Παράγραφος 15 των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών· παράρτημα V μέρος 1
παράγραφος 34 του ITS.
Θα πρέπει να αναφέρεται η ακαθάριστη λογιστική αξία δανείων και
προκαταβολών σε μη χρηματοδοτικές εταιρείες που υπόκεινται σε δημόσια
συστήματα εγγυήσεων, πλην όσων ταξινομούνται ως «προορίζονται για
διαπραγμάτευση», «διαπραγμάτευση» ή ως «διακρατείται προς πώληση»
σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο.

0040

Δημόσια εγγύηση που ελήφθη στο πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου
COVID-19
Παράγραφος 15 των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών.
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν το μέγιστο ποσό της δημόσιας εγγύησης
που ελήφθη στο πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 για όλα τα δάνεια
και τις προκαταβολές, πλην των δανείων που ταξινομούνται ως «προορίζονται για
διαπραγμάτευση», «διαπραγμάτευση» ή ως «διακρατείται προς πώληση»
σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο. Το ποσό της εγγύησης δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει την ακαθάριστη λογιστική αξία του σχετικού δανείου. Η ύπαρξη
άλλων μορφών εξασφαλίσεων ή εγγυήσεων δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
κατά τον υπολογισμό του μέγιστου απαιτητού ποσού δημόσιας εγγύησης που
λαμβάνεται στο πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19.

Γραμμές

Οδηγίες

00100180

Δάνεια και προκαταβολές που αναλύονται κατά κώδικα NACE

0190

Σύνολο

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου· παράρτημα V μέρος 1 παράγραφος 32 και μέρος 2 παράγραφοι 91
και 92 του ITS.

Η γραμμή 0190 είναι το άθροισμα των γραμμών 0010-0180.

10. Έσοδα από τόκους και έσοδα από αμοιβές και προμήθειες από δάνεια και προκαταβολές
που υπόκεινται σε μέτρα που σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου COVID-19 (F
93.01)
10.1. Γενικές παρατηρήσεις
10.2. Το παρόν υπόδειγμα καλύπτει πληροφορίες σχετικά με κέρδη ή απώλειες δανείων και
προκαταβολών που υπόκεινται σε αναστολές (βάσει νόμου και με ιδιωτική συμφωνία),
άλλα μέτρα ανοχής που σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου COVID-19 και
νεοχορηγηθέντα δάνεια και προκαταβολές όπως αναφέρονται στην παράγραφο 15 των
παρουσών κατευθυντήριων γραμμών που υπόκεινται σε δημόσια συστήματα εγγυήσεων
που έχουν θεσπιστεί για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19.F
93.01: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19
10.2.1. Οδηγίες για συγκεκριμένες θέσεις
Στήλες

Οδηγίες

0010

Τρέχουσα περίοδος
Θα πρέπει να αναφέρεται η τρέχουσα θέση κατά την ημερομηνία αναφοράς.

0020

Σχεδιασμένη θέση στο τέλος του λογιστικού έτους
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν τη σχεδιασμένη θέση στο τέλος του
επόμενου λογιστικού έτους λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της έξαρσης της
νόσου COVID-19. Για την ημερομηνία αναφοράς στο τέλος του λογιστικού
έτους, θα πρέπει να αναφέρεται η σχεδιασμένη θέση για το επόμενο τέλος του
λογιστικού έτους.

0030

Παρατήρηση
Τα ιδρύματα θα πρέπει να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
ουσιαστικές αλλαγές στα έσοδα τόκων ή αμοιβών και προμηθειών σε σύγκριση
με την προηγούμενη περίοδο.

Γραμμές

Οδηγίες

0010

Έσοδα τόκων από λοιπά δάνεια και προκαταβολές που υπόκεινται σε μέτρα
που σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου COVID-19
Παράρτημα V μέρος 2 παράγραφος 31 του ITS
Τα έσοδα από τόκους όπως ορίζονται στο παράρτημα V μέρος 2 παράγραφος 31
του ITS που προκύπτουν από δάνεια και προκαταβολές που υπόκεινται σε
αναστολές (βάσει νόμου και με ιδιωτική συμφωνία) που συμμορφώνονται με την

ΕΑΤ, άλλα μέτρα ανοχής που σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου COVID19 και νεοχορηγηθέντα δάνεια και προκαταβολές που υπόκεινται σε δημόσια
συστήματα εγγυήσεων στο πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19.
0020

Έσοδα αμοιβών και προμηθειών από δάνεια και προκαταβολές που
υπόκεινται σε μέτρα που σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου COVID19
ΔΠΧΑ 7.20 (γ )· Άρθρο 27. Κάθετη διάταξη (4) BAD
Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες όπως ορίζονται στο παράρτημα V του ITS
[ΔΠΧΑ 7.20 (γ), άρθρο 27. Κάθετη διάταξη (4) BAD] που προκύπτουν από
δάνεια και προκαταβολές που υπόκεινται σε αναστολές (βάσει νόμου και με
ιδιωτική συμφωνία) που συμμορφώνονται με την ΕΑΤ, άλλα μέτρα ανοχής που
σχετίζονται με την κρίση λόγω της νόσου COVID-19 και νεοχορηγηθέντα δάνεια
και προκαταβολές που υπόκεινται σε δημόσια συστήματα εγγυήσεων στο πλαίσιο
της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19.

11. Προληπτικές πληροφορίες σχετικά με δάνεια και προκαταβολές που υπόκεινται σε δημόσια
κρατικά συστήματα εγγυήσεων στο πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19 (F
93.02)
11.1. Γενικές παρατηρήσεις
31. Το παρόν υπόδειγμα καλύπτει προληπτικές πληροφορίες σχετικά με δάνεια και
προκαταβολές που υπόκεινται σε δημόσια συστήματα εγγυήσεων που έχουν
θεσπιστεί για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19.
11.2. F 93.02: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19
11.2.1. Οδηγίες για συγκεκριμένες θέσεις
Στήλες

Οδηγίες

0010

Ποσό
Θα πρέπει να αναφέρεται η τρέχουσα θέση κατά την ημερομηνία αναφοράς.

0020

Σχεδιασμένη θέση στο τέλος του έτους
Τα ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν τη σχεδιασμένη θέση στο τέλος του έτους
λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της έξαρσης της νόσου COVID-19.
Για εκθέσεις στο τέλος του έτους, θα πρέπει να αναφέρεται η σχεδιασμένη θέση
στο τέλος του επόμενου έτους.

0030

Παρατήρηση
Τα ιδρύματα θα πρέπει να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες στην περίπτωση
που:
- οι γραμμές 0010 και 0020 δεν περιέχουν το ίδιο ποσό, δηλαδή. δεν είναι όλες οι
εγγυήσεις επιλέξιμες ως εξασφαλίσεις σύμφωνα με τον ΚΚΑ·
- οι γραμμές 0030 ή 0060 δεν ισούνται με 0, δηλαδή η αναγνώριση της δημόσιας
κρατικής εγγύησης δεν μηδενίζει το ποσό ανοίγματος του εν λόγω δανείου ή της
προκαταβολής που υπόκειται σε σταθμίσεις κινδύνου.

Γραμμές

Οδηγίες

0010

Αξία ανοιγμάτων δανείων και προκαταβολών βάσει δημόσιων συστημάτων
εγγυήσεων που δεν έχουν λήξει στο πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου
COVID-19
Η τιμή του ανοίγματος, όπως ορίζεται για τους σκοπούς της στήλης 0200 του

υποδείγματος C 07.00 και της στήλης 0110 του υποδείγματος C 08.01 του
παραρτήματος I του ITS, δανείων και προκαταβολών όπου εφαρμόστηκαν
δημόσια συστήματα εγγυήσεων στο πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου COVID19 και η εγγύηση δεν έχει λήξει ακόμη.
0020

Εκ των οποίων: Δάνεια και προκαταβολές όπου οι εγγυήσεις αποτελούν
επιλέξιμες εξασφαλίσεις για τον μετριασμό του πιστωτικού κινδύνου
σύμφωνα με τον ΚΚΑ
Η τιμή του ανοίγματος δανείων και προκαταβολών που αναφέρονται στη γραμμή
0010, όπου η ληφθείσα δημόσια εγγύηση είναι επιλέξιμη διασφάλιση για σκοπούς
μετριασμού του πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 τίτλος ΙΙ, τρίτο
μέρος του ΚΚΑ.
Εάν το ποσό που αναφέρεται σε αυτή τη γραμμή διαφέρει από το ποσό που
αναφέρεται στη γραμμή 0020, θα πρέπει να συμπληρωθεί αιτιολογία στη στήλη
0030.

0030

Ποσό ανοίγματος των δανείων και προκαταβολών που υπόκειται σε
σταθμίσεις κινδύνου
Το ποσό του ανοίγματος των δανείων και προκαταβολών που αναφέρονται στη
γραμμή 0020 που υπόκειται σε σταθμίσεις κινδύνου, όπως καθορίζεται για τους
σκοπούς του άρθρου 92 παράγραφος 3 ΚΚΑ.
Εάν το ποσό που αναγράφεται σε αυτή τη γραμμή δεν ισούται με 0, θα πρέπει να
παρασχεθεί σχετική αιτιολόγηση στη στήλη 0030.

0040

Εκ των οποίων: αναδιαρθρωμένα δάνεια και προκαταβολές για εφαρμογή
των εν λόγω εγγυήσεων
Η τιμή ανοίγματος των δανείων και προκαταβολών που αναφέρονται στη γραμμή
0010 που δεν καλύπτονταν αρχικά από τη δημόσια εγγύηση και, συνεπώς,
αναδιαρθρώθηκαν για να καταστούν επιλέξιμα.

0050

Ποσό ανοίγματος των δανείων και προκαταβολών που υπόκειται σε
σταθμίσεις κινδύνου (πριν από την αναδιάρθρωση)
Το ποσό του ανοίγματος των δανείων και προκαταβολών που αναφέρονται στη
γραμμή 0040 που υπόκειται σε σταθμίσεις κινδύνου, όπως καθορίζεται για τους
σκοπούς του άρθρου 92 παράγραφος 3 ΚΚΑ, πριν από την αναδιάρθρωση.

0060

Ποσό ανοίγματος που υπόκειται σε σταθμίσεις κινδύνου και σχετίζεται με τα
εν λόγω δάνεια και τις προκαταβολές
Το ποσό του ανοίγματος των δανείων και προκαταβολών που αναφέρονται στη
γραμμή 0010 που υπόκειται σε σταθμίσεις κινδύνου, όπως υπολογίζεται για τους
σκοπούς του άρθρου 92 παράγραφος 3 ΚΚΑ.
Εάν το ποσό που αναγράφεται σε αυτή τη γραμμή δεν ισούται με 0, θα πρέπει να
παρασχεθεί σχετική αιτιολόγηση στη στήλη 0030

0070

Αξία ανοιγμάτων δανείων και προκαταβολών βάσει δημόσιων συστημάτων
εγγυήσεων που έχουν λήξει στο πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου COVID19
Η τιμή του ανοίγματος, όπως ορίζεται για τους σκοπούς της στήλης 0200 του
υποδείγματος C 07.00 και της στήλης 0110 του υποδείγματος C 08.01 του
παραρτήματος I του ITS, δανείων και προκαταβολών όπου εφαρμόστηκαν
δημόσια συστήματα εγγυήσεων στο πλαίσιο της κρίσης λόγω της νόσου COVID19 και η εγγύηση έχει ήδη λήξει. Αναφέρονται μόνο τα δάνεια και οι
προκαταβολές όπου οι περαιτέρω πληρωμές κεφαλαίου, τόκων ή/και αμοιβών
εκκρεμούν.

0080

Άνοιγμα των δανείων και προκαταβολών που υπόκειται σε σταθμίσεις
κινδύνου
Το ποσό του ανοίγματος των δανείων και προκαταβολών που αναφέρονται στη
γραμμή 0070 που υπόκειται σε σταθμίσεις κινδύνου, όπως υπολογίζεται για τους
σκοπούς του άρθρου 92 παράγραφος 3 ΚΚΑ.

