Bilaga 2 – Rapporteringsinstruktioner för
information om exponeringar som omfattas
av åtgärder med anledning av coronakrisen
DEL I: ALLMÄNNA ANVISNINGAR
1.
1.1.

Struktur och konventioner
Struktur
1. Denna bilaga innehåller instruktioner till nedan angivna mallar, som återfinns i
bilaga 1, för andra lån och förskott än sådana som klassificeras som ”innehas för
handelsändamål”, ”i handel” eller ”innehas för försäljningsändamål” i enlighet med
den tillämpliga redovisningsstandarden:
a. Översikt över EBA-godkända moratorier (lagstadgade och icke lagstadgade),
över andra covid-19-relaterade anståndsåtgärder och över nyutfärdade lån och
förskott som omfattas av statliga garantisystem med anledning av coronakrisen
(F 90.01, F 90.02, F 90.03).
b. Information om lån och förskott som omfattas av EBA-godkända moratorier
(lagstadgade och icke lagstadgade) och om andra covid-19-relaterade
anståndsåtgärder (F91.01, F 91.02).
c. Lån och förskott med utlöpta EBA-godkända moratorier (lagstadgade och icke
lagstadgade) och med utlöpta covid-19-relaterade anståndsåtgärder (F 91.03, F
91.04).
d. Information om nyutfärdade lån och förskott som omfattas av statliga
garantisystem med anledning av coronakrisen (F 91.05).
e. Vidtagna åtgärder med anledning av coronakrisen: indelning efter Nace-kod (F
92.01).
f. Ränteintäkter samt intäkter från avgifter och provisioner på lån och förskott
som omfattas av covid-19-relaterade åtgärder och tillsynsinformation om lån
och förskott som omfattas av statliga garantisystem med anledning av
coronakrisen (F 93.01, F 93.02).
2. Dessa instruktioner bör tillämpas av såväl de institut som använder nationella
redovisningsstandarder (nationella allmänt godtagna redovisningsprinciper (nationell
god redovisningssed)) som de institut som använder internationella

finansredovisningsstandarder (IFRS) i sina offentliga finansiella rapporter, om inget
annat anges.
3. Dataposterna i mallarna bör ställas upp i enlighet med reglerna för redovisning,
kvittning och värdering inom ramen för tillämpliga redovisningsregler enligt
definitionen i artikel 4.1.77 i förordning (EU) nr 575/2013.
1.2.

Konventioner
4. Inom ramen för bilaga 1 betyder en gråskuggad datapost att denna datapost inte får
rapporteras, och ”varav” avser en post som är en undergrupp inom en tillgångs- eller
skuldkategori på högre nivå.

1.3.

Tecken
5. Den teckenkonvention som används inom ramverket för rapportering av finansiell
information (FINREP) i enlighet med anvisningarna i del 1, tabell 1 i bilaga V till
förordning (EU) nr 680/2014 1 bör följas. Följaktligen bör ackumulerad nedskrivning
och ackumulerade negativa förändringar i verkligt värde på grund av kreditrisk
redovisas som negativa värden.

1.4.

Förkortningar
6. Följande begrepp och förkortningar används i denna bilaga:
(a) Tillsynsförordningen: förordning (EU) nr 575/2013.
(b) IFRS: Internationella redovisningsstandarder enligt definitionen i artikel 2 i
förordning (EG) nr 1606/2002.
(c) Nationell god redovisningssed (NGAAP): Nationella allmänt godtagna
redovisningsprinciper utarbetade i enlighet med direktiv 86/635/EEG.
(d) BAD: Rådets direktiv 86/635/EEG 2.
(e) Nace-koder: Koder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1893/2006) 3.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för
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(f) EBA:s riktlinjer om moratorier: EBA:s riktlinjer om lagstadgade och icke
lagstadgade moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av
covid-19-krisen 4.
(g) ITS: Genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 5.

EBA/GL/2020/02.
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för
genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.
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DEL II: ANVISNINGAR AVSEENDE MALLEN
1.

Översikt över EBA-godkända moratorier (lagstadgade och icke lagstadgade) (F 90.01)

1.1.

Allmänna anmärkningar
7. Mallen avser EBA-godkända moratorier (lagstadgade och icke lagstadgade) för lån och
förskott som uppfyller kraven enligt punkt 10 i EBA:s riktlinjer om moratorier.
8. Mallen bör ge information om antalet gäldenärer och redovisat bruttovärde av lån och
förskott som omfattas av EBA-godkända moratorier med olika status
(ansökta/beviljade) Vidare inkluderar mallen en indelning av EBA-godkända
moratorier efter återstående löptid och information om det redovisade bruttovärdet av
lagstadgade moratorier i enlighet med definitionen i EBA:s riktlinjer om moratorier.

1.2.

F 90.01: ÖVERSIKT ÖVER EBA-GODKÄNDA MORATORIER (LAGSTADGADE
OCH ICKE LAGSTADGADE)

1.2.1. Anvisningar för specifika positioner
Kolumn

Anvisningar

0010

Antal gäldenärer
Instituten bör rapportera antalet mottagna individuella ansökningar om EBAgodkända moratorier från kunder, oaktat huruvida moratoriet redan har tillämpats
eller inte.
Instituten bör räkna flera ansökningar från en och samma kund som en enskild
ansökan från kunden.
Om antalet mottagna ansökningar om EBA-godkända moratorier från kunder är
okänt bör ett uppskattat värde rapporteras.

0020

Varav: beviljade
Instituten bör rapportera antalet gäldenärer vars ansökningar om EBA-godkända
moratorier redan har beviljats.

0030

Redovisat bruttovärde
Punkt 34 i del 1 i bilaga V till ITS.
Instituten bör rapportera det redovisade bruttovärdet av lån och förskott till
gäldenärer som har ansökt om EBA-godkända moratorier, oavsett huruvida dessa
åtgärder redan har tillämpats eller inte. Dessa bör inkludera såväl utlöpta som aktiva
EBA-godkända moratorier.

Det redovisade bruttovärdet av exponeringar som omfattas av både lagstadgade och
icke lagstadgade EBA-godkända moratorier bör rapporteras en enda gång som
lagstadgade moratorier.
Det redovisade bruttovärdet av exponeringar som omfattas av både EBA-godkända
moratorier och andra covid-19-relaterade anståndsåtgärder bör rapporteras en enda
gång som en del av lån som omfattas av EBA-godkända moratorier i denna mall
och inte även i mall F 90.02.
Om det redovisade bruttovärdet av lån och förskott till gäldenärer som är
berättigade att ansöka om EBA-godkända moratorier är okänt, bör ett uppskattat
värde rapporteras.
0040

Varav: beviljade
Punkt 34 i del 1 i bilaga V till ITS.
Instituten bör rapportera det redovisade bruttovärdet av lån och förskott på vilka
EBA-godkända moratorier redan har tillämpats.
I denna kolumn bör summan av kolumnerna 0060 till 0120 anges.

0050

Varav: lagstadgade moratorier
Punkt 34 i del 1 i bilaga V till ITS och punkt 10 i EBA:s riktlinjer om moratorier.
Instituten bör rapportera det redovisade bruttovärdet av lån och förskott som
omfattas av moratorier på basis av tillämplig nationell lagstiftning och som
uppfyller kriterierna för allmänna betalningsmoratorier enligt punkt 10 i EBA:s
riktlinjer om moratorier.
Exponeringar som omfattas av såväl EBA-godkända lagstadgade som EBAgodkända icke lagstadgade moratorier bör rapporteras en enda gång som
lagstadgade moratorier.

0055

Varav: omfattas av förlängda moratorier
Punkt 34 i del 1 i bilaga V till ITS.
Det redovisade bruttovärdet av lån och förskott för vilka EBA-godkända
moratorieåtgärder har förlängts bör anges i denna kolumn.

0060

Varav: utlöpt
Punkt 34 i del 1 i bilaga V till ITS.
Det redovisade bruttovärdet av lån och förskott för vilka de EBA-godkända
moratorierna har löpt ut per referensdatumet (vilket innebär att den återstående
löptiden för dessa moratorier är lika med noll) bör rapporteras.
Om EBA-godkända moratorier har löpt ut men exponeringen fortfarande omfattas
av andra covid-19-relaterade anståndsåtgärder bör exponeringen anges i denna
kolumn och i mall F 91.03. Exponeringen bör inte rapporteras i mallarna F 90.02
och F 91.02.

00700120

Återstående löptid för moratorier
Punkt 34 i del 1 i bilaga V till ITS.
Det redovisade bruttovärdet av lån och förskott bör delas in efter återstående löptid
för EBA-godkända moratorier.
Återstående löptid för moratorier är den tidsperiod som förlöper mellan
referensdatumet och utgången av tillämpningen av moratorier.

Rad

Anvisningar

0010

Lån och förskott med EBA-godkända moratorier
Punkt 10 och led a och b i punkt 19 i EBA:s riktlinjer om moratorier; punkt 32 i
del 1 i bilaga V till ITS.
Instituten bör rapportera lån och förskott för vilka det ansöktes om EBA-godkända
moratorier som uppfyllde kraven i punkt 1 i EBA:s riktlinjer om moratorier. I detta
belopp ingår även lån och förskott på vilka EBA-godkända moratorier faktiskt
tillämpades och rapporterades under kolumner 0020 och 0040–0120, bl.a. de som
har löpt ut (den återstående löptiden för den relaterade åtgärden är lika med noll).
Exponeringar som omfattas av såväl EBA-godkända moratorier som andra covid19-relaterade anståndsåtgärder bör rapporteras en enda gång som EBA-godkända
moratorier i denna mall, dock inte även i mall F 90.02.

0020

Varav: Hushåll
Led f, punkt 42, del 1 i bilaga V till ITS.

0030

Varav: Med säkerhet i bostadsfastigheter
Led a i punkt 86 och 87 i del 2 av ITS.

0040

Varav: Icke-finansiella företag
Led e, punkt 42, del 1 i bilaga V till ITS.

0050

Varav: Små och medelstora företag
Led i, punkt 5, del 1 i bilaga V till ITS.

0060

Varav: Med säkerhet i kommersiella fastigheter
Led a, punkterna 86 och 87, del 2 i bilaga V till ITS.

2.

Översikt över andra covid-19-relaterade anståndsåtgärder (F 90.02)

2.1.

Allmänna anmärkningar
9. Mallen avser andra lån och förskott med covid-19-relaterade anståndsåtgärder som inte
uppfyller de krav som beskrivs i punkt 10 i EBA:s riktlinjer om moratorier. Alla typer
av anståndsåtgärder (ändringar i avtal och/eller refinansiering) bör beaktas, förutsatt att
de är relaterade till coronakrisen, utom när de utgör ”nyutfärdade lån som omfattas av
statliga garantisystem med anledning av coronakrisen”. De sistnämnda bör endast
rapporteras i mall F 91.05 och motsvarande kolumn i mall F 92.01.
10. Mallen bör ge information om antal gäldenärer och det redovisade bruttovärdet av lån
och förskott som omfattas av andra covid-19-relaterade anståndsåtgärder. Vidare
innehåller mallen en indelning av andra covid-19-relaterade anståndsåtgärder (som
betalningsfri period/betalningsmoratorium) efter återstående löptid.

2.2.

F 90.02: ÖVERSIKT ÖVER ANDRA COVID-19-RELATERADE ANSTÅNDSÅTGÄRDER

2.2.1. Anvisningar för specifika positioner
Kolumn

Anvisningar

0010

Antal gäldenärer
Instituten bör rapportera antalet individuella ansökningar om covid-19-relaterade
anståndsåtgärder från kunder, oavsett huruvida dessa åtgärder faktiskt beviljades
eller inte.
Vid flera ansökningar från en och samma kund bör instituten räkna dem som en
enda enskild ansökan.

0020

Varav: beviljade
Instituten bör rapportera antalet gäldenärer vars ansökningar om andra covid-19relaterade anståndsåtgärder redan har beviljats.

0030

Redovisat bruttovärde
Punkt 34 i del 1 i bilaga V till ITS.
Instituten bör rapportera det redovisade bruttovärdet av lån och förskott till
gäldenärer som har ansökt om covid-19-relaterade anståndsåtgärder, oavsett
huruvida dessa åtgärder redan har tillämpats eller inte. Vid covid-19-relaterade
anståndsåtgärder i form av betalningsfri period/betalningsmoratorium bör detta
inkludera såväl utlöpta som aktiva åtgärder.
Det redovisade bruttovärdet av lån och förskott som omfattas av såväl EBAgodkända moratorier som andra covid-19-relaterade anståndsåtgärder bör

rapporteras en enda gång som en del av lån som omfattas av EBA-godkända
moratorier i mall F 90.01, och inte även i denna mall.
0040

Varav: beviljade
Punkt 34 i del 1 i bilaga V till ITS.
Instituten bör rapportera det redovisade bruttovärdet av lån och förskott på vilka
covid-19-relaterade anståndsåtgärder redan har tillämpats.

0050

Varav: utlöpt
Punkt 34 i del 1 samt punkt 358 a i del 2 i bilaga V till ITS.
Endast vid covid-19-relaterade anståndsåtgärder i form av betalningsfri
period/betalningsmoratorium bör man rapportera det redovisade bruttovärdet av lån
och förskott för vilka den betalningsfria perioden/betalningsmoratoriet har utlöpt
per referensdatumet. Den betalningsfria perioden/betalningsmoratoriet definieras i
punkt 358 a i del 2 i bilaga V till ITS, och de uppfyller inte kraven enligt punkt 1 i
EBA:s riktlinjer om moratorier.

0055

Varav: med förlängda covid-19-relaterade anståndsåtgärder
Punkt 34, del 1 i bilaga V till ITS.
Det redovisade bruttovärdet av lån och förskott för vilka ytterligare covid-19relaterade anståndsåtgärder har förlängts bör inkluderas i denna kolumn.

00600110

Återstående löptid för covid-19-relaterade anståndsåtgärder (betalningsfri
period/betalningsmoratorium)
Punkt 34 i del 1 samt punkt 358 a i del 2 av bilaga V till ITS.
Det redovisade bruttovärdet av lån och förskott bör delas in efter återstående löptid
för andra covid-19-relaterade anståndsåtgärder.
Endast den återstående löptiden för andra covid-19-relaterade anståndsåtgärder i
form av betalningsfri period/betalningsmoratorium bör rapporteras.
Den återstående löptiden för en betalningsfri period/ett betalningsmoratorium är
den tidsperiod som förlöper mellan referensdatumet och utgången av tillämpningen
av den betalningsfria perioden/betalningsmoratoriet.

Rad

Anvisningar

0010

Andra lån och förskott med covid-19-relaterade anståndsåtgärder
Punkt 32 i del 1 i bilaga V till ITS.
Instituten bör rapportera alla anståndsåtgärder som ansöktes/beviljades av instituten
till följd av coronakrisen och som inte uppfyller kraven i punkt 10 i EBA:s riktlinjer

om moratorier, utom om de är ”nyutfärdade lån som omfattas av statliga
garantisystem med anledning av coronakrisen”.
0020

Varav: Hushåll
Led f, punkt 42, del 1 i bilaga V till ITS.

0030

Varav: Icke-finansiella företag
Led e, punkt 42, del 1 i bilaga V till ITS.

3.

Översikt över nyutfärdade lån och förskott som omfattas av statliga garantisystem med
anledning av coronakrisen (F 90.03)

3.1.

Allmänna anmärkningar
11. Mallen avser nyutfärdade lån och förskott enligt punkt 15 i dessa riktlinjer som
omfattas av statliga garantisystem införda av medlemsstater med anledning av
coronakrisen. Vid refinansiering av tidigare skuld med ett nytt lån eller vid
omgruppering av flera skulder till ett nytt lån bör det nya lånet som redovisas i de
finansiella rapporterna rapporteras i denna mall, förutsatt att det omfattas av statliga
garantisystem relaterade till coronakrisen som medlemsstater har infört med anledning
av coronakrisen.
12. Mallen bör ge information om antalet gäldenärer och det redovisade bruttovärdet av
respektive lån. Vidare innehåller mallen en indelning av statlig garanti efter återstående
löptid. I slutet av mallen begärs information om erhållna garantibetalningar från den
statliga garantigivaren under perioden.

3.2.

F 90.03: ÖVERSIKT ÖVER NYUTFÄRDADE LÅN OCH FÖRSKOTT SOM
OMFATTAS AV STATLIGA GARANTISYSTEM MED ANLEDNING AV
CORONAKRISEN

3.2.1

Anvisningar för specifika positioner

Kolumn

Anvisningar

0010

Antal gäldenärer
Antalet gäldenärer som beviljades de statliga garantierna bör rapporteras.

0020

Varav: med ianspråktagen statlig garanti
Instituten bör rapportera antalet gäldenärer vars erhållna statliga garanti med
anledning av coronakrisen för nyutfärdade lån redan hade tagits i anspråk samtidigt
som betalningen från garantigivaren ännu inte hade erhållits.

0030

Redovisat bruttovärde
Punkt 34 i del 1 i bilaga V till ITS.

0040

Varav: med ianspråktagen statlig garanti
Punkt 34 i del 1 i bilaga V till ITS.
Instituten bör rapportera det redovisade bruttovärdet av lån för vilka statlig garanti
erhölls med anledning av coronakrisen om garantin redan hade tagits i anspråk men
betalningen ännu inte hade erhållits från garantigivaren.

00500080

Varav: återstående löptid för statlig garanti
Punkt 34, del 1 i bilaga V till ITS.
Det redovisade bruttovärdet av nyutfärdade lån och förskott med erhållen statlig
garanti med anledning av coronakrisen bör delas in efter återstående löptid för den
statliga garantin.

0090

Erhållen betalning från den statliga garantigivaren under denna period
Instituten bör rapportera erhållen betalning från statlig garanti med anledning av
coronakrisen för nyutfärdade lån under denna period.

Rad

Anvisningar

0010

Nyutfärdade lån och förskott som omfattas av statliga garantisystem
Punkt 32 i del 1 i bilaga V till ITS.
Instituten bör rapportera nyutfärdade lån och förskott som omfattas av statliga
garantisystem som medlemsstater har infört med anledning av coronakrisen. Denna
kategori bör innefatta såväl lån till nya låntagare som refinansiering av lån till
befintliga låntagare som anses som ny utlåning.

0020

Varav: Hushåll
Led f, punkt 42, del 1 i bilaga V till ITS.

0030

Varav: Icke-finansiella företag
Led e, punkt 42, del 1 i bilaga V till ITS.

4.

Information om lån och förskott som omfattas av EBA-godkända moratorier (lagstadgade och
icke lagstadgade) (F 91.01)

4.1.

Allmänna anmärkningar
13. Mallen avser lån och förskott som omfattas av EBA-godkända moratorier (lagstadgade
och icke lagstadgade).
14. Mallen anger en indelning av det redovisade bruttovärdet och de relaterade
förlustreserverna efter exponeringens status (presterande eller nödlidande). Vidare bör
följande exponeringar, såväl presterande som nödlidande, identifieras i separata
kolumner: i) exponeringar för vilka en betalningsfri period för kapitalbeloppet och
räntan har beviljats och ii) exponeringar med anståndsåtgärder.
15. Övrig information bör anges i följande kolumner: i) vid presterande exponeringar,
”instrument med väsentligt ökad kreditrisk sedan första redovisningstillfället men som
inte kreditförsämrats (2:a stadiet)” och ii) vid nödlidande exponeringar, i relevanta fall
”betalning osannolik, har inte förfallit eller har förfallit < = 90 dagar”, iii) erhållen
statlig garanti med anledning av coronakrisen, iv) inflöden till nödlidande exponeringar
och v) ekonomisk förlust till följd av att dessa åtgärder vidtagits.

4.2.

F 91.01: INFORMATION OM LÅN OCH FÖRSKOTT SOM OMFATTAS AV EBAGODKÄNDA MORATORIER (LAGSTADGADE OCH ICKE LAGSTADGADE)

4.2.1. Anvisningar för specifika positioner

Kolumn

Anvisningar

0010

Redovisat bruttovärde
Punkt 34 i del 1 i bilaga V till ITS.
De belopp som rapporteras i denna kolumn motsvarar summan av belopp
rapporterade i kolumnerna 0020 och 0060.

0020

Presterande
Punkt 34 i del 1 och punkterna 213–239 i del 2 av bilaga V till ITS.

0030

Varav: betalningsfri period för kapitalbelopp och ränta
Punkt 34 i del 1 i bilaga V till ITS.
Instituten bör rapportera det redovisade bruttovärdet av lån och förskott för vilka
EBA-godkända moratorier resulterar i en betalningsfri period för både

kapitalbeloppet och räntan per referensdatumet. Detta avser gäldenärer som inte har
någon betalningsskyldighet under moratorieperioden.
0040

Varav: exponeringar med anståndsåtgärder
Artikel 47b i kapitalkravsförordningen, punkt 34 i del 1 och punkterna 240–268 i
del 2 av bilaga V till ITS.
Vid exponeringar som omfattas av EBA-godkända moratorier som även omfattas
av andra covid-19-relaterade anståndsåtgärder bör de rapporteras i denna kolumn.

0050

Instrument med väsentligt ökad kreditrisk sedan första redovisningstillfället
men som inte kreditförsämrats (2:a stadiet)
IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b) i; punkt 34 i del 1 av bilaga V till ITS.
Denna kolumn bör endast rapporteras av de institut som tillämpar IFRS.

0060

Nödlidande
Artikel 47a.3 i kapitalkravsförordningen, punkt 34 i del 1 och punkterna 213–239 i
del 2 av bilaga V till ITS.

0070

Varav: betalningsfri period för kapitalbelopp och ränta
Punkt 34 i del 1 i bilaga V till ITS.
Instituten bör rapportera det redovisade bruttovärdet av lån och förskott för vilka
EBA-godkända moratorier resulterar i en betalningsfri period för både
kapitalbeloppet och räntan per referensdatumet. Detta avser gäldenärer som inte har
någon betalningsskyldighet under moratorieperioden.

0080

Varav: exponeringar med anståndsåtgärder
Artikel 47b i kapitalkravsförordningen, punkt 34 i del 1 och punkterna 240–268 i
del 2 av bilaga V till ITS.
Vid exponeringar som omfattas av EBA-godkända moratorier som även omfattas
av andra covid-19-relaterade anståndsåtgärder bör de rapporteras i denna kolumn.

0090

Varav: betalning osannolik, har inte förfallit eller har förfallit < = 90 dagar
Punkt 34 i del 1 och punkt 236 i del 2 i bilaga V till ITS.

0100

Ackumulerad nedskrivning, ackumulerade negativa förändringar i verkligt
värde på grund av kreditrisk
Punkterna 69–71 i del 2 i bilaga V till ITS.
De belopp som rapporteras i denna kolumn motsvarar summan av de belopp som
rapporterats i kolumnerna 0110 och 0150.

0110

Presterande
Punkterna 69–71 i del 2 i bilaga V till ITS.

0120

Varav: betalningsfri period för kapitalbelopp och ränta
Punkterna 69–71 i del 2 i bilaga V till ITS.
Instituten bör rapportera ackumulerad nedskrivning och ackumulerade negativa
förändringar i verkligt värde på grund av kreditrisk hos lån och förskott för vilka
EBA-godkända moratorier resulterar i en betalningsfri period för både
kapitalbeloppet och räntan per referensdatumet. Detta avser gäldenärer som inte har
någon betalningsskyldighet under moratorieperioden.

0130

Varav exponeringar med anståndsåtgärder
Punkterna 69–71 i del 2 i bilaga V till ITS.

0140

Instrument med väsentligt ökad kreditrisk sedan första redovisningstillfället
men som inte kreditförsämrats (2:a stadiet)
IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b) i; punkterna 69–71 i del 2 av bilaga V till ITS.
Denna kolumn bör endast rapporteras av de institut som tillämpar IFRS.

0150

Nödlidande
Punkterna 69–71 i del 2 i bilaga V till ITS.

0160

Varav: betalningsfri period för kapitalbelopp och ränta
Punkterna 69–71 i del 2 i bilaga V till ITS.
Instituten bör rapportera ackumulerad nedskrivning och ackumulerade negativa
förändringar i verkligt värde på grund av kreditrisk hos lån och förskott för vilka
EBA-godkända moratorier resulterar i en betalningsfri period för både
kapitalbeloppet och räntan per referensdatumet. Detta avser gäldenärer som inte har
någon betalningsskyldighet under moratorieperioden.

0170

Varav: exponeringar med anståndsåtgärder
Punkterna 69–71 i del 2 i bilaga V till ITS.

0180

Varav: betalning osannolik, har inte förfallit eller har förfallit < = 90 dagar
Punkter 69–71 och punkt 236 i del 2 i bilaga V till ITS.

0190

Erhållen statlig garanti med anledning av coronakrisen
Punkt 15 i dessa riktlinjer.
Instituten bör rapportera det maximala beloppet på statlig garanti införd av
medlemsstater med anledning av coronakrisen för lån och förskott som omfattas
av EBA-godkända moratorier. Garantibeloppet får inte överskrida det redovisade

bruttovärdet av det relaterade lånet. Förekomst av andra former av säkerhet eller
garanti bör inte tas i beaktande vid beräkning av det maximala belopp av statlig
garanti som kan begäras med anledning av coronakrisen.
0200

Inflöden till nödlidande exponeringar
Inflöden bör rapporteras på kvartalsbasis från rapporteringsperiodens början fram
till referensdatumet.
Vid en exponering som under rapporteringsperioden upprepade gånger har
omklassificerats från nödlidande till presterande bör inflödesbeloppet fastställas
på basis av en jämförelse mellan exponeringens status i början av
rapporteringsperioden och dess status på referensdatumet.
Omklassificering av en nödlidande exponering från en redovisningsportfölj till en
annan får inte rapporteras som inflöde.

0210

Ekonomisk förlust
Punkt 19 d i EBA:s riktlinjer om moratorier; IFRS 9.5.4.3.
Den ekonomiska förlusten bör beräknas som skillnaden mellan det befintliga
nettovärdet på omförhandlade eller ändrade avtalsenliga kassaflöden och det
befintliga nettovärdet på kassaflöden innan åtgärden beviljades.
Detta bör rapporteras av såväl de institut som tillämpar en nationell standard för
god redovisningssed som av de institut som tillämpar IFRS. Institut som tillämpar
IFRS bör beräkna den ekonomiska förlusten i enlighet med punkt 5.4.3 i IFRS9.
Instituten får endast rapportera i denna kolumn om de har beräknat en ekonomisk
förlust. Beräknade ekonomiska vinster får inte rapporteras.

Rad

Anvisningar

0010

Lån och förskott som omfattas av EBA-godkända moratorier
Led b, punkt 19 i EBA:s riktlinjer om moratorier; punkt 32 i del 1 i bilaga V till
ITS.
Lån och förskott på vilka EBA-godkända moratorier (lagstadgade och icke
lagstadgade) redan har tillämpats och som inte har löpt ut bör rapporteras.
Exponeringar som omfattas av såväl EBA-godkända moratorier som andra covid19-relaterade anståndsåtgärder bör rapporteras en enda gång i denna mall, och inte
också i mall F 91.02.
Lån och förskott som inte omfattas av EBA-godkända moratorier bör inte
rapporteras i denna mall utan ska i stället rapporteras i mall F 91.02. Lån och
förskott i dessa två mallar utesluter varandra.

0020

Varav: Hushåll

Led f, punkt 42, del 1 i bilaga V till ITS.
0030

Varav: Med säkerhet i bostadsfastigheter
Led a, punkterna 86 och 87, del 2 i bilaga V till ITS.

0040

Varav: Icke-finansiella företag
Led e, punkt 42, del 1 i bilaga V till ITS.

0050

Varav: Små och medelstora företag
Led i, punkt 5, del 1 i bilaga V till ITS.

0060

Varav: Med säkerhet i kommersiella fastigheter
Led a, punkterna 86 och 87, del 2 i bilaga V till ITS.

5.

Information om andra lån och förskott som omfattas av covid-19-relaterade anståndsåtgärder
(F 91.02)

5.1.

Allmänna anmärkningar
16. Mallen avser lån och förskott som omfattas av covid-19-relaterade anståndsåtgärder
och inte uppfyller kraven beskrivna i punkt 10 i EBA:s riktlinjer om moratorier. Alla
typer av anståndsåtgärder (ändringar i avtal och/eller refinansiering) bör beaktas,
förutsatt att de är relaterade till covid-19-krisen, utom om de utgör ”nyutfärdade lån
som omfattas av statliga garantisystem med anledning av coronakrisen”. Det
sistnämnda bör endast rapporteras i mall F 91.05 och i den motsvarande kolumnen i
mall F 92.01.
17. Mallen ger en indelning av det redovisade bruttovärdet och de relaterade
förlustreserverna efter exponeringens status (presterande och nödlidande). Vidare bör
exponeringar (presterande och nödlidande) för vilka en betalningsfri period för
kapitalbeloppet och räntan beviljades anges i separata kolumner.
18. Övrig information bör anges i följande kolumner: i) för presterande exponeringar,
”instrument med väsentligt ökad kreditrisk sedan första redovisningstillfället men som
inte kreditförsämrats (2:a stadiet)” och ii) vid nödlidande exponeringar i relevanta fall
”betalning osannolik, har inte förfallit eller har förfallit < = 90 dagar”, iii) erhållen
statlig garanti med anledning av coronakrisen och iv) inflöden till nödlidande
exponeringar.

5.2.

F 91.02: INFORMATION OM ANDRA LÅN OCH FÖRSKOTT SOM OMFATTAS AV
COVID-19-RELATERADE ANSTÅNDSÅTGÄRDER

5.2.1. Anvisningar för specifika positioner

Kolumn

Anvisningar

0010

Redovisat bruttovärde
Punkt 34 i del 1 i bilaga V till ITS.
De belopp som rapporteras i denna kolumn motsvarar summan av de belopp som
rapporterats i kolumnerna 0020 och 0050.
Alla andra lån som omfattas av covid-19-relaterade anståndsåtgärder bör
rapporteras en enda gång, oavsett hur många åtgärder de varit föremål för.

0020

Presterande
Punkt 34 i del 1 och punkterna 213–239 i del 2 av bilaga V till ITS.

0030

Varav: betalningsfri period för kapitalbelopp och ränta
Punkt 34 i del 1 i bilaga V till ITS.
Instituten bör rapportera det redovisade bruttovärdet av lån och förskott för vilka
andra covid-19-relaterade anståndsåtgärder resulterar i en betalningsfri period för
både kapital och ränta per referensdatumet. Detta avser gäldenärer som inte har
någon betalningsskyldighet under anståndsperioden.

0040

Instrument med väsentligt ökad kreditrisk sedan första redovisningstillfället
men som inte kreditförsämrats (2:a stadiet)
IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b) i; punkt 34 i del 1 av bilaga V till ITS.
Denna kolumn bör endast rapporteras av de institut som tillämpar IFRS.

0050

Nödlidande
Artikel 47a.3 i kapitalkravsförordningen, punkt 34 i del 1 och punkterna 213–239 i
del 2 av bilaga V till ITS.

0060

Varav: betalningsfri period för kapitalbelopp och ränta
Punkt 34 i del 1 i bilaga V till ITS.
Instituten bör rapportera det redovisade bruttovärdet av lån och förskott för vilka
covid-19-relaterade anståndsåtgärder resulterar i en betalningsfri period för både
kapitalbeloppet och räntan per referensdatumet. Detta avser gäldenärer som inte har
någon betalningsskyldighet under anståndsperioden.

0070

Varav: betalning osannolik, har inte förfallit eller har förfallit < = 90 dagar
Punkt 34 i del 1 och punkt 236 i del 2 i bilaga V till ITS.

0080

Ackumulerad nedskrivning, ackumulerade negativa förändringar i verkligt
värde på grund av kreditrisk
Punkterna 69–71 i del 2 i bilaga V till ITS.
De belopp som rapporteras i denna kolumn motsvarar summan av de belopp som
rapporterats i kolumnerna 0090 och 0120.

0090

Presterande
Punkterna 69–71 i del 2 i bilaga V till ITS.

0100

Varav: betalningsfri period för kapitalbelopp och ränta
Punkterna 69–71 i del 2 i bilaga V till ITS.
Instituten bör rapportera ackumulerad nedskrivning och ackumulerade negativa
förändringar i verkligt värde på grund av kreditrisk hos lån och förskott för vilka
covid-19-relaterade anståndsåtgärder resulterar i en betalningsfri period för både

kapitalbeloppet och räntan per referensdatumet. Detta avser gäldenärer som inte har
någon betalningsskyldighet under anståndsperioden.
0110

Instrument med väsentligt ökad kreditrisk sedan första redovisningstillfället
men som inte kreditförsämrats (2:a stadiet)
IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b) i; punkterna 69–71 i del 2 av bilaga V till ITS.
Denna kolumn bör endast rapporteras av de institut som tillämpar IFRS.

0120

Nödlidande
Punkterna 69–71 i del 2 i bilaga V till ITS.

0130

Varav: betalningsfri period för kapitalbelopp och ränta
Punkterna 69–71 i del 2 i bilaga V till ITS.
Instituten bör rapportera ackumulerad nedskrivning och ackumulerade negativa
förändringar i verkligt värde på grund av kreditrisk hos lån och förskott för vilka
covid-19-relaterade anståndsåtgärder resulterar i en betalningsfri period för både
kapitalbeloppet och räntan per referensdatumet. Detta avser gäldenärer som inte har
någon betalningsskyldighet under anståndsperioden.

0140

Varav: betalning osannolik, har inte förfallit eller har förfallit < = 90 dagar
Punkter 69–71 och punkt 236 i del 2 i bilaga V till ITS.

0150

Erhållen statlig garanti med anledning av coronakrisen
Punkt 15 i dessa riktlinjer.
Instituten bör rapportera det maximala belopp av statlig garanti som införts av
medlemsstater med anledning av coronakrisen för andra lån och förskott som
omfattas av covid-19-relaterade anståndsåtgärder (utom ”nyutfärdade lån som
omfattas av statliga garantisystem med anledning av coronapandemin”).
Garantibeloppet får inte överskrida det redovisade bruttovärdet av det relaterade
lånet. Förekomst av andra former av säkerhet eller garanti bör inte tas i beaktande
vid beräkning av det maximala belopp av statlig garanti som kan begäras med
anledning av coronakrisen.

0160

Inflöden till nödlidande exponeringar
Inflöden bör rapporteras på kvartalsbasis från början av rapporteringsperioden till
referensdatumet.
Vid en exponering som under rapporteringsperioden upprepade gånger har
omklassificerats från nödlidande till presterande bör inflödesbeloppet fastställas
på basis av en jämförelse mellan exponeringens status i början av
rapporteringsperioden och dess status per referensdatumet.
Omklassificering av en nödlidande exponering från en redovisningsportfölj till en
annan får inte rapporteras som inflöde.

Rad

Anvisningar

0010

Andra lån och förskott som omfattas av covid-19-relateade anståndsåtgärder
Punkt 32 i del 1 i bilaga V till ITS.
Instituten bör rapportera alla anståndsåtgärder som har vidtagits med anledning av
coronakrisen och som inte uppfyller kraven enligt punkt 10 i EBA:s riktlinjer om
moratorier.
För anståndsåtgärder i form av en betalningsfri period/ett betalningsmoratorium bör
endast lån och förskott med en betalningsfri period/ett betalningsmoratorium som
inte har löpt ut rapporteras i denna rad.
Lån och förskott som omfattas av såväl EBA-godkända moratorier som andra
covid-19-relaterade anståndsåtgärder bör rapporteras en enda gång i mall F 91.01,
och inte också i mall F 91.02. Lån och förskott i dessa två mallar utesluter varandra.

0020

Varav: Hushåll
Led f, punkt 42, del 1 i bilaga V till ITS.

0030

Varav: Icke-finansiella företag
Led e, punkt 42, del 1 i bilaga V till ITS.

6.

Lån och förskott med utlöpta EBA-godkända moratorier (lagstadgade och icke lagstadgade)
(F 91.03)

6.1.

Allmänna anmärkningar

19. Mallen avser lån och förskott för vilka de EBA-godkända moratorierna (lagstadgade och
icke lagstadgade) har löpt ut per referensdatumet, oavsett huruvida andra covid-19relaterade anståndsåtgärder fortfarande är aktiva eller redan utlöpta.
20. Mallen anger en indelning av det redovisade bruttovärdet och de relaterade
förlustreserverna efter exponeringens status (presterande eller nödlidande). Vidare bör
exponeringar med anståndsåtgärder, både presterande och nödlidande, anges i separata
kolumner.
21. Övrig information bör anges i följande kolumner: i) för presterande exponeringar,
”instrument med väsentligt ökad kreditrisk sedan första redovisningstillfället men som inte
kreditförsämrats (2:a stadiet)” och ii) vid nödlidande exponeringar i relevanta fall
”betalning osannolik, har inte förfallit eller har förfallit < = 90 dagar”, iii) erhållna statliga
garantier med anledning av coronakrisen, iv) inflöden till nödlidande exponeringar och v)
ekonomisk förlust till följd av att dessa åtgärder tillämpats.
6.2.

F 91.03: LÅN OCH FÖRSKOTT MED UTLÖPTA EBA-GODKÄNDA MORATORIER
(LAGSTADGADE OCH ICKE LAGSTADGADE)

6.2.1. Anvisningar för specifika positioner

Kolumn

Anvisningar

0010

Redovisat bruttovärde
Punkt 34 i del 1 i bilaga V till ITS.
De belopp som rapporteras i denna kolumn motsvarar summan av de belopp som
rapporterats i kolumnerna 0020 och 0050.

0020

Presterande
Punkt 34 i del 1 och punkterna 213–239 i del 2 av bilaga V till ITS.

0030

Varav: exponeringar med anståndsåtgärder
Artikel 47b i kapitalkravsförordningen, punkt 34 i del 1 och punkterna 240–268 i
del 2 av bilaga V till ITS.

Denna kolumn bör även inbegripa exponeringar med både utlöpta EBA-godkända
moratorier och andra covid-19-relaterade anståndsåtgärder (aktiva eller utlöpta).
0040

Varav: instrument med väsentligt ökad kreditrisk sedan
redovisningstillfället men som inte kreditförsämrats (2:a stadiet)

första

IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b) i; punkt 34 i del 1 och punkterna 213–239 i del 2 av
bilaga V till ITS.
Denna kolumn bör endast rapporteras av de institut som tillämpar IFRS.
0050

Nödlidande
Artikel 47a.3 i kapitalkravsförordningen, punkt 34 i del 1 och punkterna 213–239 i
del 2 av bilaga V till ITS.

0060

Varav: exponeringar med anståndsåtgärder
Artikel 47b i kapitalkravsförordningen, punkt 34 i del 1 och punkterna 240–268 i
del 2 av bilaga V till ITS.
Denna kolumn bör även inbegripa exponeringar med både utlöpta EBA-godkända
moratorier och andra covid-19-relaterade anståndsåtgärder (aktiva eller utlöpta).

0070

Varav: betalning osannolik, har inte förfallit eller har förfallit < = 90 dagar
Punkt 34 i del 1 och punkt 236 i del 2 i bilaga V till ITS.

0080

Ackumulerad nedskrivning, ackumulerade negativa förändringar i verkligt
värde på grund av kreditrisk
Punkterna 69–71 i del 2 i bilaga V till ITS.
De belopp som rapporteras i denna kolumn motsvarar summan av de belopp som
rapporterats i kolumnerna 0090 och 0120.

0090

Presterande
Punkterna 69–71 i del 2 i bilaga V till ITS.

0100

Varav: exponeringar med anståndsåtgärder
Punkterna 69–71 i del 2 i bilaga V till ITS.

0110

Varav: instrument med väsentligt ökad kreditrisk sedan
redovisningstillfället men som inte kreditförsämrats (2:a stadiet)

första

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35(M)(b) i; punkterna 69–71 i del 2 av bilaga V till ITS.
Denna kolumn bör endast rapporteras av de institut som tillämpar IFRS.
0120

Nödlidande

Punkterna 69–71 i del 2 i bilaga V till ITS.
0130

Varav: exponeringar med anståndsåtgärder
Punkterna 69–71 i del 2 i bilaga V till ITS.

0140

Varav: betalning osannolik, har inte förfallit eller har förfallit < = 90 dagar
Punkter 69–71 och 236 i del 2 i bilaga V till ITS.

0150

Erhållen statlig garanti med anledning av coronakrisen
Punkt 15 i dessa riktlinjer.
Instituten bör rapportera det maximala belopp på statlig garanti som införts av
medlemsstater med anledning av coronakrisen för lån och förskott med utlöpta
EBA-godkända moratorier. Garantibeloppet får inte överskrida det redovisade
bruttovärdet av det relaterade lånet. Förekomst av andra former av säkerhet eller
garanti bör inte tas i beaktande vid beräkning av det maximala belopp av statlig
garanti som kan begäras med anledning av coronakrisen.

0160

Inflöden till nödlidande exponeringar
Inflöden bör rapporteras på kvartalsbasis från början av rapporteringsperioden till
referensdatumet.
Vid en exponering som under rapporteringsperioden upprepade gånger har
omklassificerats från nödlidande till presterande bör inflödesbeloppet fastställas
på basis av en jämförelse mellan exponeringens status i början av
rapporteringsperioden och dess status per referensdatumet.
Omklassificering av en nödlidande exponering från en redovisningsportfölj till en
annan får inte rapporteras som inflöde.

0170

Ekonomisk förlust
Punkt 19 d i EBA:s riktlinjer om moratorier; IFRS 9.5.4.3.
Den ekonomiska förlusten bör beräknas som skillnaden mellan det befintliga
nettovärdet på omförhandlade eller ändrade avtalsenliga kassaflöden och det
befintliga nettovärdet på kassaflöden innan åtgärden beviljades.
Detta bör rapporteras av såväl de institut som tillämpar en nationell standard för
god redovisningssed som av de institut som tillämpar IFRS. Institut som tillämpar
IFRS bör beräkna den ekonomiska förlusten i enlighet med punkt 5.4.3 i IFRS9.
Instituten bör endast rapportera i denna kolumn om de har beräknat en ekonomisk
förlust. Beräknade ekonomiska vinster bör inte rapporteras.

Rad

Anvisningar

0010

Lån och förskott med utlöpta EBA-godkända moratorier
Led b, punkt 19 i EBA:s riktlinjer om moratorier; punkt 32 i del 1 i bilaga V till
ITS.
Instituten bör rapportera lån och förskott för vilka EBA-godkända moratorier
(lagstadgade och icke lagstadgade) har en återstående löptid på noll dagar (utlöpta).
Lånen och förskotten bör rapporteras från dagen efter utgångsdatumet för
moratoriet.
Om EBA-godkända moratorier har löpt ut bör exponeringarna även rapporteras i
motsvarande kolumn i mall F 90.01.
Exponeringar med såväl utlöpta EBA-godkända moratorier och utlöpta covid-19relaterade anståndsåtgärder (i form av en betalningsfri period eller ett
betalningsmoratorium) bör endast rapporteras i denna mall, och inte också i mall F
91.04.

0020

Varav: Hushåll
Led f, punkt 42, del 1 i bilaga V till ITS.

0030

Varav: Med säkerhet i bostadsfastigheter
Led a, punkterna 86 och 87, del 2 i bilaga V till ITS.

0040

Varav: Icke-finansiella företag
Led e, punkt 42, del 1 i bilaga V till ITS.

0050

Varav: Små och medelstora företag
Led i, punkt 5, del 1 i bilaga V till ITS.

0060

Varav: Med säkerhet i kommersiella fastigheter
Led a, punkterna 86 och 87, del 2 i bilaga V till ITS.

7.

Andra lån och förskott med utlöpta covid-19-relaterade anståndsåtgärder (betalningsfri
period/betalningsmoratorium) (F 91.04)

7.1.

Allmänna anmärkningar
22. Mallen avser de andra covid-19-relaterade anståndsåtgärder i form av en betalningsfri
period/ett betalningsmoratorium som har löpt ut per referensdatumet och som inte
uppfyller kraven som beskrivs i punkt 10 i EBA:s riktlinjer om moratorier.
Exponeringar med såväl utlöpta EBA-godkända moratorier som utlöpta covid-19relaterade anståndsåtgärder
(i
form av
en
betalningsfri
period/ett
betalningsmoratorium) bör rapporteras en enda gång i mall F 91.03, och inte också i
denna mall. Om det EBA-godkända moratoriet inte har löpt ut men övriga covid-19relaterade betalningsfria perioder/betalningsmoratorier har löpt ut bör exponeringarna
ändå rapporteras i mall F 91.01.
23. Mallen anger en indelning av det redovisade bruttovärdet och de relaterade
förlustreserverna efter exponeringens status (presterande eller nödlidande).
24. Annan information bör anges i följande kolumner: i) för presterande exponeringar,
”instrument med väsentligt ökad kreditrisk sedan första redovisningstillfället men som
inte kreditförsämrats (2:a stadiet)” och ii) vid nödlidande exponeringar i relevanta fall
”betalning osannolik, har inte förfallit eller har förfallit < = 90 dagar”, iii) erhållen
statlig garanti med anledning av coronakrisen och iv) inflöden till nödlidande
exponeringar.

7.2.

F 91.04: ANDRA LÅN OCH FÖRSKOTT MED UTLÖPTA COVID-19-RELATERADE
ANSTÅNDSÅTGÄRDER (BETALNINGSFRI PERIOD/BETALNINGSMORATORIUM)

7.2.1. Anvisningar för specifika positioner

Kolumn

Anvisningar

0010

Redovisat bruttovärde
Punkt 34 i del 1 i bilaga V till ITS.
De belopp som rapporteras i denna kolumn motsvarar summan av de belopp som
rapporterats i kolumnerna 0020 och 0040.

0020

Presterande
Punkt 34 i del 1 och punkterna 213–239 i del 2 av bilaga V till ITS.

0030

Varav: instrument med väsentligt ökad kreditrisk sedan
redovisningstillfället men som inte kreditförsämrats (2:a stadiet)

första

IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b) i; punkt 34 i del 1 och punkterna 213–239 i del 2 av
bilaga V till ITS.
Denna kolumn bör endast rapporteras av de institut som tillämpar IFRS.
0040

Nödlidande
Artikel 47a.3 i kapitalkravsförordningen, punkt 34 i del 1 och punkterna 213–239 i
del 2 av bilaga V till ITS.

0050

Varav: betalning osannolik, har inte förfallit eller har förfallit < = 90 dagar
Punkt 34 i del 1 och punkt 236 i del 2 av bilaga V till ITS.

0060

Ackumulerad nedskrivning, ackumulerade negativa förändringar i verkligt
värde på grund av kreditrisk
Punkterna 69–71 i del 2 i bilaga V till ITS.
De belopp som rapporteras i denna kolumn motsvarar summan av de belopp som
rapporterats i kolumnerna 0070 och 0090.

0070

Presterande
Punkterna 69–71 i del 2 i bilaga V till ITS.

0080

Varav: instrument med väsentligt ökad kreditrisk sedan
redovisningstillfället men som inte kreditförsämrats (2:a stadiet)

första

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b) i; punkterna 69–71 i del 2 av bilaga V till ITS.
Denna kolumn bör endast rapporteras av de institut som tillämpar IFRS.
0090

Nödlidande
Punkterna 69–71 i del 2 i bilaga V till ITS.

0100

Varav: betalning osannolik, har inte förfallit eller har förfallit < = 90 dagar
Punkter 69–71 och 236 i del 2 i bilaga V till ITS.

0110

Erhållen statlig garanti med anledning av coronakrisen
Punkt 15 i dessa riktlinjer.
Instituten bör rapportera det maximala belopp för statlig garanti som införts av
medlemsstater med anledning av coronakrisen för andra lån och förskott med
utlöpta covid-19-relaterade anståndsåtgärder. Garantibeloppet får inte överskrida
det redovisade bruttovärdet av det relaterade lånet. Förekomst av andra former av

säkerhet eller garanti bör inte tas i beaktande vid beräkning av det maximala
belopp av statlig garanti som kan begäras med anledning av coronakrisen.
0120

Inflöden till nödlidande exponeringar
Inflöden bör rapporteras på kvartalsbasis från början av rapporteringsperioden till
referensdatumet.
Vid en exponering som under rapporteringsperioden upprepade gånger har
omklassificerats från nödlidande till presterande bör inflödesbeloppet fastställas
på basis av en jämförelse mellan exponeringens status i början av
rapporteringsperioden och dess status per referensdatumet.
Omklassificering av en nödlidande exponering från en redovisningsportfölj till en
annan får inte rapporteras som inflöde.

Rad

Anvisningar

0010

Andra lån och förskott med utlöpta covid-19-relaterade anståndsåtgärder
(betalningsfri period/betalningsmoratorium)
Punkt 32 i del 1 och punkt 358 a i del 2 i bilaga V till ITS.
Instituten bör rapportera lån och förskott för vilka de andra covid-19-relaterade
anståndsåtgärderna i form av betalningsfri period/betalningsmoratorium har en
återstående löptid på noll dagar (utlöpta). Lån och förskott bör rapporteras från
dagen efter utgången av anståndsåtgärden.
Om covid-19-relaterade anståndsåtgärder har löpt ut bör exponeringarna även
rapporteras under motsvarande kategori i mall F 90.02.

0020

Varav: Hushåll
Led f, punkt 42, del 1 i bilaga V till ITS.

0030

Varav: Icke-finansiella företag
Led e, punkt 42, del 1 i bilaga V till ITS.

8.

Information om nyutfärdade lån och förskott som omfattas av statliga garantisystem med
anledning av coronakrisen (F 91.05)

8.1.

Allmänna anmärkningar
25. Mallen avser nyutfärdade lån och förskott enligt punkt 15 i dessa riktlinjer som
omfattas av statliga garantisystem införda av medlemsstater med anledning av
coronakrisen. Vid refinansiering av en tidigare skuld med ett nytt lån eller
omgruppering av flera skulder i ett nytt lån bör det nya lånet redovisat i
finansrapporterna rapporteras i denna mall, förutsatt att det omfattas av en statlig
garantiordning med anledning av coronakrisen.
26. Mallen anger en indelning av det redovisade bruttovärdet och de relaterade
förlustreserverna efter exponeringens status (presterande eller nödlidande). Vidare bör
exponeringarna med anståndsåtgärder, såväl presterande som nödlidande, anges i
separata kolumner. Om dessa nya garanterade lån beviljades för refinansiering av ett
tidigare låneavtal bör klassificeringen av exponeringarna bedömas i enlighet med
artikel 47b i kapitalkravsförordningen och punkterna 240–268 i del 2 av bilaga V till
ITS.
27. Övrig information bör anges i följande kolumner: i) vid presterande exponeringar,
”instrument med väsentligt ökad kreditrisk sedan första redovisningstillfället men som
inte kreditförsämrats (2:a stadiet)”, ii) vid nödlidande exponeringar i relevanta fall
”betalning osannolik, har inte förfallit eller har förfallit < = 90 dagar”, iii) beloppet på
statliga garantier för lån och förskott, iv) inflöden till nödlidande exponeringar och v)
inflöden knutna till ny utlåning.

8.2.

F 91.05: INFORMATION OM NYUTFÄRDADE LÅN OCH FÖRSKOTT SOM
OMFATTAS AV STATLIGA GARANTISYSTEM MED ANLEDNING AV
CORONAKRISEN

8.2.1. Anvisningar för specifika positioner

Kolumn

Anvisningar

0010

Redovisat bruttovärde
Punkt 34 i del 1 i bilaga V till ITS.
De belopp som rapporteras i denna kolumn motsvarar summan av de belopp som
rapporterats i kolumnerna 0020 och 0050.

0020

Presterande
Punkt 34 i del 1 och punkterna 213–239 i del 2 av bilaga V till ITS.

0030

Varav: exponeringar med anståndsåtgärder
Artikel 47b i kapitalkravsförordningen, punkt 34 i del 1 och punkterna 240–268 i
del 2 av bilaga V till ITS.
Det redovisade bruttovärdet av det nya avtalet (”refinansiering av skuld”) som
beviljats som en del av en presterande refinansieringstransaktion som uppfyller
kraven på en anståndsåtgärd, bör rapporteras.

0040

Varav: instrument med väsentligt ökad kreditrisk sedan
redovisningstillfället men som inte kreditförsämrats (2:a stadiet)

första

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b) i; punkt 34 i del 1 av bilaga V till ITS.
Denna kolumn bör endast rapporteras av de institut som tillämpar IFRS.
0050

Nödlidande
Artikel 47a.3 i kapitalkravsförordningen, punkt 34 i del 1 och punkterna 213–239 i
del 2 av bilaga V till ITS.

0060

Varav: exponeringar med anståndsåtgärder
Artikel 47b i kapitalkravsförordningen, punkt 34 i del 1 och punkterna 240–268 i
del 2 av bilaga V till ITS.
Det redovisade bruttovärdet av det nya avtalet (”refinansiering av skuld”) som
beviljats som en del av en refinansieringstransaktion för en nödlidande exponering
som uppfyller kraven på en anståndsåtgärd, bör rapporteras.

0070

Varav: betalning osannolik, har inte förfallit eller har förfallit < = 90 dagar
Punkt 34 i del 1 och punkt 236 i del 2 av bilaga V till ITS.

0080

Ackumulerad nedskrivning, ackumulerade negativa förändringar i verkligt
värde på grund av kreditrisk
Punkterna 69–71 i del 2 i bilaga V till ITS.
De belopp som rapporteras i denna kolumn motsvarar summan av de belopp som
rapporterats i kolumnerna 0090 och 0120.

0090

Presterande
Punkterna 69–71 i del 2 i bilaga V till ITS.

0100

Varav: exponeringar med anståndsåtgärder
Punkterna 69–71 i del 2 i bilaga V till ITS.

Förlustreserver för det nya avtalet (”refinansiering av skuld”) som beviljats som
en del av en refinansieringstransaktion för en presterande exponering som
uppfyller kraven på en anståndsåtgärd, bör rapporteras.
0110

Instrument med väsentligt ökad kreditrisk sedan första redovisningstillfället
men som inte kreditförsämrats (2:a stadiet)
IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b) i; punkterna 69–71 i del 2 av bilaga V till ITS.
Denna kolumn bör endast rapporteras av de institut som tillämpar IFRS.

0120

Nödlidande
Punkterna 69–71 i del 2 i bilaga V till ITS.

0130

Varav: exponeringar med anståndsåtgärder
Punkterna 69–71 i del 2 i bilaga V till ITS.
Förlustreserver för det nya avtalet (”refinansiering av skuld”) som beviljats som
en del av en refinansieringstransaktion för en nödlidande exponering som
uppfyller kraven på en anståndsåtgärd, bör rapporteras.

0140

Varav: betalning osannolik, har inte förfallit eller har förfallit < = 90 dagar
Punkterna 69–71 och punkt 236 i del 2 i bilaga V till ITS.

0150

Erhållen statlig garanti med anledning av coronakrisen
Punkt 15 i dessa riktlinjer.
Instituten bör rapportera det maximala belopp på statlig garanti som införts av
medlemsstater med anledning av coronakrisen för nyutfärdade lån och förskott.
Garantibeloppet får inte överskrida det redovisade bruttovärdet av det relaterade
lånet. Förekomst av andra former av säkerhet eller garanti bör inte tas i beaktande
vid beräkning av det maximala belopp av statlig garanti som kan begäras med
anledning av coronakrisen.

0160

Inflöden till nödlidande exponeringar
Inflöden bör rapporteras på kvartalsbasis från början av rapporteringsperioden och
fram till referensdatumet.
Vid en exponering som under rapporteringsperioden upprepade gånger har
omklassificerats från nödlidande till presterande bör inflödesbeloppet fastställas
på basis av en jämförelse mellan exponeringens status i början av
rapporteringsperioden och dess status per referensdatumet.
Omklassificering av en nödlidande exponering från en redovisningsportfölj till en
annan får inte rapporteras som inflöde.

0170

Inflöden knutna till ny utlåning

Instituten bör rapportera det redovisade bruttovärdet av nyutfärdade lån och
förskott sedan rapporteringens senaste referensdatum i de olika lånekategorierna
(enligt raderna).

Rad

Anvisningar

0010

Nyutfärdade lån och förskott som omfattas av statliga garantisystem
Punkt 15 i dessa riktlinjer; punkt 32 i del 1 i bilaga V till ITS.

0020

Varav: Hushåll
Led f, punkt 42, del 1 i bilaga V till ITS.

0030

Varav: Med säkerhet i bostadsfastigheter
Led a, punkterna 86 och 87, del 2 i bilaga V till ITS.

0040

Varav: Icke-finansiella företag
Led e, punkt 42, del 1 i bilaga V till ITS.

0050

Varav: Små och medelstora företag
Led i, punkt 5, del 1 i bilaga V till ITS.

0060

Varav: Med säkerhet i kommersiella fastigheter
Led a, punkterna 86 och 87, del 2 i bilaga V till ITS.

9.

Åtgärder vidtagna med anledning av coronakrisen: indelning efter Nace-kod (F 92.01)

9.1.

Allmänna anmärkningar
28. Mallen avser lån och förskott till icke-finansiella företag som omfattas av EBAgodkända moratorier (lagstadgade eller icke lagstadgade), andra covid-19-relaterade
anståndsåtgärder och nyutfärdade lån och förskott enligt punkt 15 i dessa riktlinjer som
omfattas av statliga garantisystem införda med anledning av coronakrisen.
29. Mallen innehåller information efter ekonomisk verksamhetssektor med hjälp av Nacekoder utifrån motpartens huvudverksamhet. Vidare bör information om beloppet på
den statliga garanti som beviljats anges efter Nace-koden.
30. Klassificering av exponeringar efter Nace-kod bör följa instruktionerna i punkterna 91
och 92 i del 2 i bilaga V till ITS.

9.2.

F 92.01: VIDTAGNA ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV CORONAKRISEN:
INDELNING EFTER NACE-KOD

9.2.1. Anvisningar för specifika positioner

Kolumn

Anvisningar

0010

Redovisat bruttovärde av lån och förskott som omfattas av EBA-godkända
moratorier
Punkt 34 i del 1 i bilaga V till ITS.
Det redovisade bruttovärdet av lån och förskott till icke-finansiella företag som
omfattas av EBA-godkända moratorier, andra än de som klassificeras som ”innehas
för handelsändamål” ”i handel” eller ”innehas för försäljningsändamål” i enlighet
med den tillämpliga redovisningsramen, bör rapporteras.
Endast lån och förskott till icke-finansiella företag för vilka EBA-godkända
moratorier har beviljats och inte löpt ut, bör rapporteras.

0020

Redovisat bruttovärde av andra lån och förskott som omfattas av covid-19relaterade anståndsåtgärder
Punkt 34 i del 1 i bilaga V till ITS.
Redovisat bruttovärde av andra lån och förskott till icke-finansiella företag som
omfattas av covid-19-relaterade anståndsåtgärder än de som klassificeras som
”innehas för handelsändamål” ”i handel” eller ”innehas för försäljningsändamål” i
enlighet med den tillämpliga redovisningsramen, bör rapporteras.
Endast lån och förskott till icke-finansiella företag för vilka covid-19-relaterade
anståndsåtgärder har beviljats och inte löpt samt som inte uppfyller kriterierna i
punkt 10 i EBA:s riktlinjer om moratorier, bör rapporteras.

0030

Redovisat bruttovärde av nyutfärdade lån och förskott som omfattas av
statliga garantisystem med anledning av coronakrisen
Punkt 15 i dessa riktlinjer, punkt 34 i del 1 i bilaga V till ITS.
Det redovisade bruttovärdet av nyutfärdade lån och förskott till icke-finansiella
företag som omfattas av statliga garantisystem, andra än de som klassificeras som
”innehas för handelsändamål”, ”i handel” eller ”innehas för försäljningsändamål” i
enlighet med den tillämpliga redovisningsramen, bör rapporteras.

0040

Erhållen statlig garanti med anledning av coronakrisen
Punkt 15 i dessa riktlinjer.
Instituten bör rapportera det maximala beloppet på erhållen statlig garanti med
anledning av coronakrisen för alla lån och förskott, utom de lån som klassificeras
som ”innehas för handelsändamål” ”i handel” eller ”innehas för
försäljningsändamål” i enlighet med den tillämpliga redovisningsramen.
Garantibeloppet får inte överskrida det redovisade bruttovärdet av det relaterade
lånet. Förekomst av andra former av säkerhet eller garanti bör inte tas i beaktande
vid beräkning av det maximala belopp av statlig garanti som kan begäras med
anledning av coronakrisen.

Rad

Anvisningar

00100180

Lån och förskott indelade efter Nace-kod

0190

Totalt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006; punkt 32 i del 1
och punkter 91 och 92 i del 2 i bilaga V till ITS.

Rad 0190 är summan av rader 0010-0180.

10. Ränteintäkter samt intäkter från avgifter och provisioner på lån och förskott som omfattas av
covid-19-relaterade åtgärder (F 93.01)
10.1. Allmänna anmärkningar
31. Mallen avser information om vinst- eller förlusteffekten av lån och förskott som
omfattas av EBA-godkända moratorier (lagstadgade och icke lagstadgade), andra
covid-19-relaterade anståndsåtgärder samt nyutfärdade lån och förskott enligt punkt 15
i dessa riktlinjer som omfattas av statliga garantisystem införda med anledning av
coronakrisen.
10.2. F 93.01: RÄNTEINTÄKTER SAMT INTÄKTER FRÅN AVGIFTER OCH
PROVISIONER PÅ LÅN OCH FÖRSKOTT SOM OMFATTAS AV COVID-19RELATERADE ÅTGÄRDER
10.2.1. Anvisningar för specifika positioner
Kolumn

Anvisningar

0010

Innevarande period
Den faktiska positionen per referensdatumet bör rapporteras.

0020

Planerad position vid räkenskapsårets utgång
Instituten bör rapportera den planerade positionen vid utgången av det påföljande
räkenskapsåret med hänsyn till effekterna av coronapandemin. Vid referensdatum i
slutet av räkenskapsåret bör den planerade positionen vid utgången av det
påföljande räkenskapsåret rapporteras.

0030

Anmärkning
Instituten bör ange ytterligare information om väsentliga förändringar i
ränteintäkter eller intäkter från avgifter och provisioner jämfört med den föregående
perioden.

Rad

Anvisningar

0010

Ränteintäkter från lån och förskott som omfattas av covid-19-relaterade
åtgärder
Punkt 31, del 2 i bilaga V till ITS.
Ränteintäkter enligt definitionen i punkt 31 del 2 i bilaga V till ITS som härrör
från lån och förskott som omfattas av EBA-godkända moratorier (lagstadgade och
icke lagstadgade), andra covid-19-relaterade anståndsåtgärder samt nyutfärdade

lån och förskott som omfattas av statliga garantisystem med anledning av
coronakrisen.
0020

Intäkter från avgifter och provisioner på lån och förskott som omfattas av
covid-19-relaterade åtgärder
IFRS 7.20 c; artikel 27. Vertikal uppställning (4) i BAD
Intäkter från avgifter och provisioner enligt definitionen i bilaga V till ITS [IFRS
7.20 c, artikel 27; vertikal uppställning (4) i BAD] som härrör från lån och förskott
som omfattas av EBA-godkända moratorier (lagstadgade och icke lagstadgade),
andra covid-19-relaterade anståndsåtgärder och nyutfärdade lån och förskott inom
statliga garantisystem med anledning av coronakrisen.

11. Tillsynsinformation om lån och förskott som omfattas av statliga garantisystem med anledning
av coronakrisen (F 93.02)
11.1. Allmänna anmärkningar
32. Mallen avser tillsynsinformation om lån och förskott som omfattas av statliga
garantisystem införda med anledning av coronakrisen.

11.2. F 93.02: TILLSYNSINFORMATION OM LÅN OCH FÖRSKOTT SOM OMFATTAS
AV STATLIGA GARANTISYSTEM MED ANLEDNING AV CORONAKRISEN
11.2.1. Anvisningar för specifika positioner
Kolumn

Anvisningar

0010

Belopp
Faktisk position per referensdatumet bör rapporteras.

0020

Planerad position vid årets utgång
Instituten bör rapportera den planerade positionen vid utgången av året med hänsyn
till effekterna av coronapandemin.
Vid rapporter per årsslut bör den planerade positionen per utgången av det
påföljande året rapporteras.

0030

Anmärkning
Instituten bör ange ytterligare information om
- raderna 0010 och 0020 inte innehåller samma belopp, dvs. om inte alla garantier
klassificeras som godkända säkerheter enligt kapitalkravsförordningen,
- beloppen i raderna 0030 eller 0060 inte är noll, dvs. om redovisningen av den
statliga garantin inte minskar det riskvägda exponeringsbeloppet för lånet eller
förskottet till 0.

Rad

Anvisningar

0010

Exponeringsvärde för lån och förskott under icke-utlöpta statliga
garantisystem med anledning av coronakrisen
Exponeringsvärdet enligt definitionen för kolumn 0200 i mall C 07.00, kolumn
0110 i mall C 08.01 i bilaga I till ITS, för lån och förskott där statliga

garantisystem med anledning av coronakrisen har tillämpats och garantin inte har
löpt ut.
0020

Varav: Lån och förskott där garantierna anses som godtagbar säkerhet i
kreditriskreducerande syften enligt kapitalkravsförordningen
Exponeringsvärdet för lån och förskott rapporterade i rad 0010 där den erhållna
statliga garantin uppfyller kraven för godtagbar säkerhet i kreditriskreducerande
syften enligt avdelning II kapitel 4 i del tre av kapitalkravsförordningen.
Om det belopp som rapporteras i denna rad avviker från beloppet i rad 0010 bör
skälen till detta anges i kolumn 0030.

0030

Riskvägt exponeringsbelopp för dessa lån och förskott
Det riskvägda exponeringsbeloppet, fastställt i enlighet med artikel 92.3 i
kapitalkravsförordningen, för lån och förskott rapporterade i rad 0020.
Om det belopp som rapporteras i denna rad inte är 0 bör skälet till detta anges i
kolumn 0030.

0040

Varav: Lån och förskott som omstrukturerats för att vara godkända för dessa
garantier
Exponeringsvärdet på lån och förskott som rapporterats i rad 0010 som
ursprungligen inte omfattades av den statliga garantin och som därför
omstrukturerades för att bli godkända.

0050

Riskvägt exponeringsbelopp
omstruktureringen)

på

dessa

lån

och

förskott

(före

Det riskvägda exponeringsbeloppet fastställt i enlighet med artikel 92.3 i
kapitalkravsförordningen för lån och förskott rapporterade i rad 0040, före
omstruktureringen.
0060

Riskvägt exponeringsbelopp som avser dessa lån och förskott
Det riskvägda exponeringsbeloppet beräknat i enlighet med artikel 92.3 i
kapitalkravsförordningen för lån och förskott rapporterade i rad 0010.
Om det belopp som rapporteras i denna rad inte är 0 bör skälet till detta anges i
kolumn 0030.

0070

Exponeringsvärdet på lån och förskott inom utlöpta statliga garantisystem
med anledning av coronakrisen
Exponeringsvärdet enligt definitionen för kolumn 0200 i mall C 07.00 och kolumn
0110 i mall C 08.01 i bilaga I till ITS, för lån och förskott där statliga garantisystem
med anledning av coronakrisen tillämpades och garantin har löpt ut. Endast sådana
lån och förskott bör rapporteras där tillkommande betalningar av kapitalbelopp,
ränta och/eller avgifter är utestående.

0080

Riskvägd exponering för dessa lån och förskott
Det riskvägda exponeringsbeloppet beräknat i enlighet med artikel 92.3 i
kapitalkravsförordningen för lån och förskott rapporterade i rad 0070.

