
   
 

   
 

Liite 2 − Ohjeet tietojen ilmoittamiseen 
vastuista, joihin sovelletaan COVID-19-
kriisin vastatoimia 

I OSA: YLEISET OHJEET 

1. Rakenne ja käytännöt 

1.1. Rakenne 

1. Tässä liitteessä on ohjeita seuraaville liitteessä 1 oleville lomakkeille, jotka koskevat 
lainoja ja ennakkomaksuja, joita ei ole sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti 
luokiteltu ”kaupankäyntitarkoituksiin”, ”kaupankäyntiin” tai ”myytäviksi”: 

a. katsaus Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttäviin 
(lainsäädännöllisiin ja muihin kuin lainsäädännöllisiin) lykkäyksiin, muihin 
covid-19-kriisiin liittyviin joustotoimenpiteisiin sekä uusiin lainoihin ja 
ennakkomaksuihin, joihin sovelletaan julkisia takuujärjestelmiä covid-19-
kriisin yhteydessä (F 90.01, F 90.02, F 90.03) 

b. tiedot lainoista ja ennakkomaksuista, joihin sovelletaan Euroopan 
pankkiviranomaisen vaatimukset täyttäviä (lainsäädännöllisiä ja muita kuin 
lainsäädännöllisiä) lykkäyksiä ja muita covid-19-kriisiin liittyviä 
joustotoimenpiteitä (F91.01, F 91.02) 

c. lainat ja ennakkomaksut, joihin kohdistuu Euroopan pankkiviranomaisen 
vaatimukset täyttäviä (lainsäädännöllisiä ja muita kuin lainsäädännöllisiä) 
päättyneitä lykkäyksiä, ja covid-19-kriisiin liittyviä päättyneitä 
joustotoimenpiteitä (F 91.03, F 91.04) 

d. tiedot uusista lainoista ja ennakkomaksuista, joihin sovelletaan julkisia 
takuujärjestelmiä covid-19-kriisin yhteydessä (F 91.05) 

e. covid-19-kriisin vastatoimet: jaottelu NACE-koodin mukaan (F 92.01) 

f. korkotulot sekä palkkio- ja toimitusmaksutulot lainoista ja ennakkomaksuista, 
joihin sovelletaan covid-19-kriisiin liittyviä toimenpiteitä, ja 
vakavaraisuustiedot lainoista ja ennakkomaksuista, joihin sovelletaan julkisia 
takuujärjestelmiä covid-19-kriisin yhteydessä (F 93.01, F 93.02). 

2. Ohjeita on sovellettava sekä laitoksissa, jotka käyttävät kansallisia 
tilinpäätösstandardeja (kansalliset yleisesti hyväksytyt kirjanpidon käytänteet 



   
 

   
 

(kansallinen GAAP-normisto)), ja laitoksissa, jotka käyttävät kansainvälisiä 
tilinpäätösstandardeja (IFRS-standardit) julkisissa rahoitusselvityksissään, ellei toisin 
määrätä. 

3. Lomakkeissa määritetyt tietoelementit on laadittava asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 
artiklan 1 kohdan 77 alakohdassa määritellyn sovellettavan tilinpäätössäännöstön 
kirjaus-, kuittaus- ja arvostussääntöjen mukaisesti. 

1.2. Merkintäkäytännöt 

4. Liitteessä 1 harmaalla varjostettu tietoelementti tarkoittaa, että kyseistä tietoelementtiä 
ei pidä ilmoittaa, ja ”joista” viittaa tietoon, joka on korkeamman omaisuuserä- tai 
vastuuluokan alakohta. 

1.3. Merkkikäytäntö 

5. Lomakkeessa on sovellettava taloudellisten tietojen raportointilomaketta (FINREP) 
varten käytettävää merkkikäytäntöä asetuksen (EU) N:o 680/20141 liitteessä V olevan 
1 taulukon 1 osassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Siksi kertyneet arvonalentumiset 
ja kertyneet käyvän arvon negatiiviset muutokset, jotka johtuvat luottoriskistä, on 
ilmoitettava negatiivisina lukuina. 

1.4. Lyhenteet 

6. Tässä liitteessä käytetään seuraavia lyhenteitä: 

(a) vakavaraisuusasetus: asetus (EU) N:o 575/2013 

(b) IFRS-standardi: asetuksen (EU) N:o 1606/2002 2 artiklassa tarkoitetut 
kansainväliset tilinpäätösstandardit 

(c) kansallinen GAAP-normisto: direktiivin 86/635/ETY mukaisesti laaditut 
kansalliset yleisesti hyväksytyt kirjanpidon käytänteet 

(d) tilinpäätösdirektiivi (BAD): neuvoston direktiivi 86/635/ETY2 

(e) NACE-koodit: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1893/20063 annetut koodit 

                                                            
1 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia 
koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista. 
2 Neuvoston direktiivi 86/635/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1986, pankkien ja muiden rahoituslaitosten 
tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä (EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1). 
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, tilastollisen 
toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri 
tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1). 



   
 

   
 

(f) lykkäyksistä annetut Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet: Euroopan 
pankkiviranomaisen ohjeet covid-19-kriisin vuoksi lainan takaisinmaksuihin 
sovellettavista lainsäädännöllisistä ja muista kuin lainsäädännöllisistä 
lykkäyksistä4 

(g) täytäntöönpanoasetus (ITS): täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/20145. 

  

                                                            
4 EBA/GL/2020/02. 
5.Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia 
koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista. 



   
 

   
 

II OSA: LOMAKEKOHTAISET OHJEET 

1. Katsaus Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttäviin (lainsäädännöllisiin ja muihin 
kuin lainsäädännöllisiin) lykkäyksiin (F 90.01) 

1.1. Yleisiä huomautuksia 

7. Tämä lomake koskee Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttäviä 
(lainsäädännöllisiä ja muita kuin lainsäädännöllisiä) lainoja ja ennakkomaksuja, jotka 
täyttävät lykkäyksistä annettujen Euroopan pankkiviranomaisen ohjeiden 10 kohdassa 
kuvatut vaatimukset. 

 
8. Lomakkeessa on annettava tietoa velallisten määrästä ja niiden lainojen ja 

ennakkomaksujen bruttomääräisestä kirjanpitoarvosta, joihin sovelletaan Euroopan 
pankkiviranomaisen vaatimukset täyttävien lykkäysten eri tiloja (pyydetty/myönnetty). 
Lomakkeessa on myös jaottelu Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttävien 
lykkäysten jäljellä olevan maturiteetin mukaan sekä tietoa lainsäädännöllisten 
lykkäysten bruttomääräisestä kirjanpitoarvosta lykkäyksistä annettujen Euroopan 
pankkiviranomaisen ohjeissa olevien määritelmän mukaisesti. 

 

1.2. F 90.01: KATSAUS EUROOPAN PANKKIVIRANOMAISEN VAATIMUKSET 
TÄYTTÄVIIN (LAINSÄÄDÄNNÖLLISIIN JA MUIHIN KUIN 
LAINSÄÄDÄNNÖLLISIIN) LYKKÄYKSIIN 
 

1.2.1. Positiokohtaiset ohjeet 

Sarakkeet Ohjeet 

0010 Velallisten määrä 
Laitosten on ilmoitettava niiden yksittäisten asiakaspyyntöjen määrä, joita 
Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttävistä lykkäyksistä on saatu, 
riippumatta siitä, onko lykkäykset jo pantu täytäntöön. 
Laitosten on laskettava yhden asiakkaan useat pyynnöt vain yhdeksi yksittäiseksi 
asiakaspyynnöksi. 
Jos Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttävistä lykkäyksistä asiakkaalta 
saatujen pyyntöjen määrää ei tiedetä, on ilmoitettava arvioitu arvo. 

0020 Joista: myönnetty 
Laitosten on ilmoitettava niiden velallisten määrä, joiden pyynnöt Euroopan 
pankkiviranomaisen vaatimukset täyttävistä lykkäyksistä on jo pantu täytäntöön. 

0030 Bruttomääräinen kirjanpitoarvo 



   
 

   
 

Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta. 
Laitosten on ilmoitettava niiden velallisten lainojen ja ennakkomaksujen 
bruttomääräinen kirjanpitoarvo, jotka ovat pyytäneet Euroopan 
pankkiviranomaisen vaatimukset täyttäviä lykkäyksiä, riippumatta siitä, onko 
kyseiset toimenpiteet jo pantu täytäntöön vai ei. Tämän on sisällettävä sekä 
päättyneet että voimassa olevat Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset 
täyttävät lykkäykset. 
Niiden vastuiden bruttomääräinen kirjanpitoarvo, joihin sovelletaan sekä 
lainsäädännöllisiä että muita kuin lainsäädännöllisiä Euroopan pankkiviranomaisen 
vaatimukset täyttäviä lykkäyksiä, on ilmoitettava vain kerran lainsäädännöllisinä 
lykkäyksinä. 
Niiden vastuiden bruttomääräinen kirjanpitoarvo, joihin sovelletaan sekä Euroopan 
pankkiviranomaisen vaatimukset täyttäviä lykkäyksiä että muita covid-19-kriisiin 
liittyviä joustotoimenpiteitä, on ilmoitettava vain kerran tässä lomakkeessa eikä 
myös lomakkeessa F 90.02 niiden lainojen osana, joihin sovelletaan Euroopan 
pankkiviranomaisen vaatimukset täyttäviä lykkäyksiä. 
Arvioitu arvo on ilmoitettava silloin, kun ei tiedetä niiden lainojen ja 
ennakkomaksujen bruttomääräistä kirjanpitoarvoa, jotka on myönnetty velallisille, 
joilla on oikeus pyytää Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttäviä 
lykkäyksiä.  

0040 Joista: myönnetty 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta. 
Laitosten on ilmoitettava niiden lainojen ja ennakkomaksujen bruttomääräinen 
kirjanpitoarvo, joiden osalta Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttäviä 
lykkäyksiä on jo pantu täytäntöön. 
Tämä sarake on sarakkeiden 0060−0120 summa. 

0050 Joista: lainsäädännölliset lykkäykset 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta ja lykkäyksistä 
annettujen Euroopan pankkiviranomaisen ohjeiden 10 kohta. 
Laitosten on ilmoitettava niiden lainojen ja ennakkomaksujen bruttomääräinen 
kirjanpitoarvo, joihin sovelletaan lykkäyksiä ja jotka perustuvat sovellettavaan 
kansalliseen lainsäädäntöön ja täyttävät lykkäyksistä annettujen Euroopan 
pankkiviranomaisen ohjeiden 10 kohdassa annetut yleisiä maksulykkäyksiä 
koskevat vaatimukset. 
Vastuut, joihin sovelletaan sekä lainsäädännöllisiä että muita kuin 
lainsäädännöllisiä Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttäviä lykkäyksiä, 
on ilmoitettava vain kerran lainsäädännöllisinä lykkäyksinä. 



   
 

   
 

0055 Joista: lykkäystä pidennetty 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta 
Tässä sarakkeessa on ilmoitettava niiden lainojen ja ennakkomaksujen 
bruttomääräinen kirjanpitoarvo, joiden osalta Euroopan pankkiviranomaisen 
vaatimukset täyttäviä lykkäyksiä koskevaa toimenpidettä on jatkettu. 

0060 
 

Joista: voimassaolo päättynyt 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta. 
Tässä ilmoitetaan niiden lainojen ja ennakkomaksujen bruttomääräinen 
kirjanpitoarvo, joiden osalta Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttävät 
lykkäykset ovat päättyneet viitepäivämääränä (eli lykkäysten jäljellä oleva 
maturiteetti on nolla). 
Kun Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttävät lykkäykset ovat 
päättyneet mutta vastuuseen sovelletaan edelleen muita covid-19-kriisiin liittyviä 
joustotoimenpiteitä, vastuu on ilmoitettava tässä sarakkeessa ja lomakkeessa F 
91.03. Vastuuta ei pidä ilmoittaa lomakkeissa F 90.02 ja F 91.02. 
 

0070-
0120 

Lykkäysten jäljellä oleva maturiteetti 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta. 
Lainojen ja ennakkomaksujen bruttomääräinen kirjanpitoarvo on jaoteltava 
Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttävien lykkäysten jäljellä olevan 
maturiteetin mukaan. 
Lykkäysten jäljellä oleva maturiteetti on viitepäivämäärän ja lykkäysten 
soveltamisen päättymisen välinen aika. 

 

Rivit Ohjeet 

0010 Lainojen ja ennakkomaksujen Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset 
täyttävät lykkäykset 
Lykkäyksistä annettujen Euroopan pankkiviranomaisen ohjeiden 10 kohta ja 
19 kohdan a ja b alakohta, täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 32 
kohta. 
Laitosten on ilmoitettava lainat ja ennakkomaksut, joille on pyydetty Euroopan 
pankkiviranomaisen vaatimukset täyttäviä lykkäyksiä ja jotka täyttävät 
lykkäyksistä annettujen Euroopan pankkiviranomaisen ohjeiden 10 kohdan 
vaatimukset. Tämä määrä sisältää myös lainat ja ennakkomaksut, joiden osalta 
Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttävät lykkäykset on tosiasiallisesti 



   
 

   
 

pantu täytäntöön ja jotka on ilmoitettu sarakkeissa 0020 ja 0040−0120, myös 
päättyneet (asiaankuuluvan toimenpiteen jäljellä oleva maturiteetti on nolla). 
Vastuut, joihin sovelletaan sekä Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset 
täyttäviä lykkäyksiä että muita covid-19-kriisiin liittyviä joustotoimenpiteitä, on 
ilmoitettava vain kerran, tässä lomakkeessa eikä myös lomakkeessa F 90.02, 
Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttävinä lykkäyksinä. 

0020 Joista: kotitaloudet 
 Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 42 kohdan f alakohta. 

0030 Joista: asuinkiinteistövakuudelliset luotot 
 Täytäntöönpanoasetuksen 2 osan 86 ja 87 kohdan a alakohta. 

0040 Joista: rahoitusalan ulkopuoliset yritykset 
 Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 42 kohdan e alakohta.  

0050 Joista: pienet ja keskisuuret yritykset 
 Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 5 kohdan i alakohta. 

0060 Joista: vakuutena on liikekiinteistö 
 Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 86 ja 87 kohdan a alakohta. 

  



   
 

   
 

2. Katsaus muihin covid-19-kriisiin liittyviin joustotoimenpiteisiin (F 90.02) 

2.1. Yleisiä huomautuksia 

9. Tämä lomake koskee muita lainoja ja ennakkomaksuja, joihin kohdistuu covid-19-
kriisiin liittyviä joustotoimenpiteitä, jotka eivät täytä lykkäyksistä annettujen Euroopan 
pankkiviranomaisen ohjeiden 10 kohdassa kuvattuja vaatimuksia. Kaikentyyppiset 
joustotoimenpiteet (sopimusmuutokset ja/tai uudelleenrahoitus) on otettava huomioon, 
mikäli ne liittyvät covid-19-kriisiin, paitsi jos ne ovat ”uusia lainoja, joihin sovelletaan 
julkisia takuujärjestelmiä covid-19-kriisin yhteydessä”, jolloin ne on ilmoitettava 
ainoastaan lomakkeessa F 91.05 ja vastaavassa lomakkeen F 92.01 sarakkeessa. 

 
10. Lomakkeessa on annettava tietoa velallisten määrästä ja niiden lainojen ja 

ennakkomaksujen bruttomääräisestä kirjanpitoarvosta, joihin sovelletaan muita covid-
19-kriisiin liittyviä joustotoimenpiteitä. Lomakkeessa on myös jaottelu muiden covid-
19-kriisiin liittyvien joustotoimenpiteiden jäljellä olevan maturiteetin mukaan 
maksuajan pidennyksenä / maksulykkäyksenä. 

2.2. F 90.02: KATSAUS MUIHIN COVID-19-KRIISIIN LIITTYVIIN 
JOUSTOTOIMENPITEISIIN 

2.2.1. Positiokohtaiset ohjeet 

Sarakkeet Ohjeet 

0010 Velallisten määrä 
Laitosten on ilmoitettava niiden yksittäisten asiakaspyyntöjen määrä, jotka on saatu 
muista covid-19-kriisiin liittyvistä joustotoimenpiteistä, riippumatta siitä, onko 
toimenpiteet tosiasiallisesti myönnetty. 
Laitosten on laskettava yhden asiakkaan useat pyynnöt vain yhdeksi yksittäiseksi 
pyynnöksi. 

0020 Joista: myönnetty 
Laitosten on ilmoitettava niiden velallisten määrä, joiden pyynnöt muista covid-19-
kriisiin liittyvistä joustotoimenpiteistä on jo pantu täytäntöön. 

0030 Bruttomääräinen kirjanpitoarvo 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta. 
Laitosten on ilmoitettava niiden velallisten lainojen ja ennakkomaksujen 
bruttomääräinen kirjanpitoarvo, jotka ovat pyytäneet covid-19-kriisiin liittyviä 
joustotoimenpiteitä, riippumatta siitä, onko kyseiset toimenpiteet jo pantu 
täytäntöön vai ei. Jos covid-19-kriisiin liittyvässä joustotoimenpiteessä on kyse 



   
 

   
 

maksuajan pidennyksestä / maksulykkäyksestä, se on ilmoitettava sekä päättyneissä 
että voimassa olevissa toimenpiteissä. 
Niiden vastuiden bruttomääräinen kirjanpitoarvo, joihin sovelletaan sekä Euroopan 
pankkiviranomaisen vaatimukset täyttäviä lykkäyksiä että muita covid-19-kriisiin 
liittyviä joustotoimenpiteitä, on ilmoitettava vain kerran lomakkeessa F90.01 eikä 
myös tässä lomakkeessa niiden lainojen osana, joihin sovelletaan Euroopan 
pankkiviranomaisen vaatimukset täyttäviä lykkäyksiä. 

0040 Joista: myönnetty 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta. 
Laitosten on ilmoitettava niiden lainojen ja ennakkomaksujen bruttomääräinen 
kirjanpitoarvo, joiden osalta covid-19-kriisiin liittyviä joustotoimenpiteitä on jo 
pantu täytäntöön. 

0050 
 

Joista: voimassaolo päättynyt 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta ja 2 osan 358 kohdan 
a alakohta. 
Vain silloin, kun covid-19-kriisiin liittyvissä joustotoimenpiteissä on kyse 
maksuajan pidennyksestä / maksulykkäyksestä, on ilmoitettava niiden lainojen ja 
ennakkomaksujen bruttomääräinen kirjanpitoarvo, joiden maksuajan pidennys / 
maksulykkäys on päättynyt viitepäivämääränä. Maksuajan pidennys / 
maksulykkäys määritetään täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 
358 kohdan a alakohdassa, eivätkä ne täytä lykkäyksistä annettujen Euroopan 
pankkiviranomaisen ohjeiden 10 kohdan vaatimuksia. 

0055 Joista: covid-19-kriisiin liittyviä joustotoimenpiteitä jatkettu 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta 
Tässä sarakkeessa on ilmoitettava niiden lainojen ja ennakkomaksujen 
bruttomääräinen kirjanpitoarvo, joiden osalta covid-19-kriisiin liittyviä 
joustotoimenpiteitä on jatkettu. 

0060-
0110 

Covid-19-kriisiin liittyvien joustotoimenpiteiden jäljellä oleva maturiteetti 
(maksuajan pidennys / maksulykkäys) 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta ja 2 osan 358 kohdan 
a alakohta. 
Lainojen ja ennakkomaksujen bruttomääräinen kirjanpitoarvo on jaoteltava muiden 
covid-19-kriisiin liittyvien joustotoimenpiteiden jäljellä olevan maturiteetin 
mukaan. 
Tässä on ilmoitettava vain niiden muiden covid-19-kriisiin liittyvien 
joustotoimenpiteiden jäljellä oleva maturiteetti, joissa on kyse maksuajan 
pidennyksestä / maksulykkäyksestä. 



   
 

   
 

Maksuajan pidennyksen / maksulykkäyksen jäljellä oleva maturiteetti on 
viitepäivämäärän ja maksuajan pidennyksen / maksulykkäyksen soveltamisen 
päättymisen välinen aika. 

  

Rivit Ohjeet 

0010 Muut lainat ja ennakkomaksut, joihin kohdistuu covid-19-kriisiin liittyviä 
joustotoimenpiteitä 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 32 kohta. 
Laitosten on ilmoitettava kaikki joustotoimenpiteet, joita laitokset ovat pyytäneet / 
joita niille on myönnetty covid-19-kriisin vuoksi ja jotka eivät täytä lykkäyksistä 
annettujen Euroopan pankkiviranomaisen ohjeiden 10 kohdan vaatimuksia, paitsi 
jos ne ovat ”uusia lainoja, joihin sovelletaan julkisia takuujärjestelmiä covid-19-
kriisin yhteydessä”. 

0020 Joista: kotitaloudet 
 Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan I osan 42 kohdan f alakohta. 

0030 Joista: rahoitusalan ulkopuoliset yritykset 
 Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 42 kohdan e alakohta. 



   
 

   
 

3. Katsaus uusiin lainoihin ja ennakkomaksuihin, joihin sovelletaan julkisia takuujärjestelmiä 
covid-19-kriisin yhteydessä (F 90.03) 

3.1. Yleisiä huomautuksia 

11. Tämä lomake koskee näiden ohjeiden 15 kohdassa tarkoitettuja uusia lainoja ja 
ennakkomaksuja, joihin sovelletaan jäsenvaltioiden covid-19-kriisin vuoksi käyttöön 
ottamia julkisia takuujärjestelmiä. Jos kyse on edellisen velan rahoittamisesta 
uudelleen uudella lainalla tai useiden velkojen uudelleenpakkaamisesta uudeksi 
lainaksi, tilinpäätöksissä hyväksytty uusi laina on ilmoitettava tässä lomakkeessa, 
mikäli se kuuluu covid-19-kriisiin liittyviin julkisiin takuujärjestelmiin, joita 
jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön covid-19-kriisin vastatoimena. 

 
12. Lomakkeessa on annettava tietoja velallisten määrästä ja kyseessä olevien lainojen 

bruttomääräisestä kirjanpitoarvosta. Lomakkeessa on myös jaottelu julkisen takuun 
jäljellä olevan maturiteetin mukaan. Lomakkeessa pyydetään myös tietoja kauden 
aikana julkiselta takaajalta saatuja takuita koskevista maksuista. 

3.2. F 90.03: KATSAUS UUSIIN LAINOIHIN JA ENNAKKOMAKSUIHIN, JOIHIN 
SOVELLETAAN JULKISIA TAKUUJÄRJESTELMIÄ COVID-19-KRIISIN 
YHTEYDESSÄ 

3.2.1 Positiokohtaiset ohjeet 

Sarakkeet Ohjeet 

0010 Velallisten määrä 
Niiden velallisten määrä, joille julkisia takuita on myönnetty, on ilmoitettava. 

0020 Joista: julkinen takuu pyydetty maksettavaksi 
Laitosten on ilmoitettava niiden velallisten määrä, joiden uusia lainoja varten covid-
19-kriisin vastatoimena saatu julkinen takuu on jo pyydetty maksettavaksi mutta 
joista ei ole vielä saatu maksua takaajalta. 

0030 Bruttomääräinen kirjanpitoarvo 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta.  

0040 Joista: julkinen takuu pyydetty maksettavaksi 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta. 
Laitosten on ilmoitettava niiden lainojen bruttomääräinen kirjanpitoarvo, joille on 
saatu covid-19-kriisin vastatoimena julkinen takaus, jota on jo pyydetty 
maksettavaksi mutta josta ei ole vielä saatu maksua takaajalta. 

 



   
 

   
 

0050-
0080 

Josta: julkisen takuun jäljellä oleva maturiteetti 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta 
Niiden uusien lainojen ja ennakkomaksujen bruttomääräinen kirjanpitoarvo, joihin 
kohdistuu covid-19-kriisin vastatoimena saatu julkinen takuu, on jaoteltava julkisen 
takuun jäljellä olevan maturiteetin mukaan. 

0090 Julkiselta takaajalta jakson aikana saatu maksu 
Laitosten on ilmoitettava maksu, joka on saatu jakson aikana uusille lainoille covid-
19-kriisin vastatoimena annetusta julkisesta takuusta. 

  

Rivit Ohjeet 

0010 Uudet lainat ja ennakkomaksut, joihin sovelletaan julkisia takuujärjestelmiä 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 32 kohta. 
Laitosten on ilmoitettava uudet lainat ja ennakkomaksut, joihin sovelletaan 
jäsenvaltioiden covid-19-kriisin vastatoimena käyttöön ottamia julkisia 
takuujärjestelmiä. Tähän luokkaan täytyy sisältyä sekä lainat uusille lainanottajille 
että olemassa olevien lainanottajien lainojen uudelleenrahoittaminen, joka 
katsotaan uudeksi lainanannoksi. 

0020 Joista: kotitaloudet 
 Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 42 kohdan f alakohta. 

0030 Joista: rahoitusalan ulkopuoliset yritykset 
 Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 42 kohdan e alakohta. 

  



   
 

   
 

4. Tiedot lainoista ja ennakkomaksuista, joihin sovelletaan Euroopan pankkiviranomaisen 
vaatimukset täyttäviä (lainsäädännöllisiä ja muita kuin lainsäädännöllisiä) lykkäyksiä (F 
91.01) 

4.1. Yleisiä huomautuksia 

13. Tämä lomake koskee lainoja ja ennakkomaksuja, joihin sovelletaan Euroopan 
pankkiviranomaisen vaatimukset täyttäviä (lainsäädännöllisiä ja muita kuin 
lainsäädännöllisiä) lykkäyksiä. 
 

14. Lomakkeessa jaotellaan bruttomääräinen kirjanpitoarvo ja siihen liittyvät 
luottotappiovaraukset vastuun tilan (terveet ja erääntyneet ja järjestämätön) mukaan.  
Lisäksi seuraavat vastuut, sekä terveet ja erääntyneet että järjestämättömät, on 
yksilöitävä erillisissä sarakkeissa: i) vastuut, joille on myönnetty maksuajan pidennys 
pääomaa ja korkoja varten, ja ii) vastuut, joihin kohdistuu joustotoimenpiteitä. 
 

15. Muut tiedot on annettava seuraavissa sarakkeissa: i) terveiden ja erääntyneiden 
vastuiden osalta ”instrumentit, joihin liittyvä luottoriski on lisääntynyt merkittävästi 
alkuperäisen kirjaamisen jälkeen mutta joiden arvo ei ole alentunut luottoriskin 
johdosta (vaihe 2)”, ja ii) järjestämättömien vastuiden osalta ne, ”joista maksu 
epätodennäköinen, ei erääntynyt tai erääntynyt enintään 90 päivää”, iii) covid-19-
kriisin yhteydessä saatu julkinen takaus, iv) sisäänvirtaukset järjestämättömiin 
saamisiin ja v) näiden toimenpiteiden soveltamisesta johtuva taloudellinen tappio. 

4.2. F 91.01: TIEDOT LAINOISTA JA ENNAKKOMAKSUISTA, JOIHIN SOVELLETAAN 
EUROOPAN PANKKIVIRANOMAISEN VAATIMUKSET TÄYTTÄVIÄ 
(LAINSÄÄDÄNNÖLLISIÄ JA MUITA KUIN LAINSÄÄDÄNNÖLLISIÄ) 
LYKKÄYKSIÄ 

4.2.1. Positiokohtaiset ohjeet 

 

Sarakkeet Ohjeet 

0010 Bruttomääräinen kirjanpitoarvo 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta. 
Tässä sarakkeessa ilmoitetut määrät vastaavat sarakkeissa 0020 ja 0060 
ilmoitettujen määrien summaa. 
 

0020 Terveet ja erääntyneet 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta ja 2 osan 
213−239 kohta. 
 



   
 

   
 

0030 Joista: pääoman ja korkojen maksuajan pidennys 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta. 
Laitosten on ilmoitettava niiden lainojen ja ennakkomaksujen bruttomääräinen 
kirjanpitoarvo, joiden osalta Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttävät 
lykkäykset johtavat sekä pääoman että korkojen maksuajan pidennykseen 
viitepäivämääränä. Tämä tarkoittaa velallisia, joilla ei ole maksuvelvoitteita 
lykkäysaikana. 

0040 Joista vastuut, joihin kohdistuu joustotoimenpiteitä 
Vakavaraisuusasetuksen 47 b artikla, täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 
1 osan 34 kohta ja 2 osan 240−268 kohta. 
Jos kyseessä ovat vastuut, joihin sovelletaan Euroopan pankkiviranomaisen 
vaatimukset täyttäviä lykkäyksiä sekä muita covid-19-kriisiin liittyviä 
joustotoimenpiteitä, ne on ilmoitettava tässä sarakkeessa.  

0050 Joista: instrumentit, joihin liittyvä luottoriski on lisääntynyt merkittävästi 
alkuperäisen kirjaamisen jälkeen mutta joiden arvo ei ole alentunut 
luottoriskin johdosta (vaihe 2) 
 IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan I 
osan 34 kohta. 
Tämän sarakkeen täyttävät vain IFRS-standardeja noudattavat laitokset. 

0060 Järjestämättömät 
Vakavaraisuusasetuksen 47 a artiklan 3 kohta, täytäntöönpanoasetuksen liitteessä 
V olevan 1 osan 34 kohta ja 2 osan 213−239 kohta. 
 

0070 Joista: pääoman ja korkojen maksuajan pidennys 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta. 
Laitosten on ilmoitettava niiden lainojen ja ennakkomaksujen bruttomääräinen 
kirjanpitoarvo, joiden osalta Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttävät 
lykkäykset johtavat sekä pääoman että korkojen maksuajan pidennykseen 
viitepäivämääränä. Tämä tarkoittaa velallisia, joilla ei ole maksuvelvoitteita 
lykkäysaikana. 

0080 Joista: vastuut, joihin kohdistuu joustotoimenpiteitä 
Vakavaraisuusasetuksen 47 b artikla, täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 
1 osan 34 kohta ja 2 osan 240−268 kohta. 
Jos kyseessä ovat vastuut, joihin sovelletaan Euroopan pankkiviranomaisen 
vaatimukset täyttäviä lykkäyksiä sekä muita covid-19-kriisiin liittyviä 
joustotoimenpiteitä, ne on ilmoitettava tässä sarakkeessa.  



   
 

   
 

0090 Joista: maksu epätodennäköinen, ei erääntynyt tai erääntynyt <= 90 päivää 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta ja 2 osan 236 kohta. 

0100 Kertyneet arvonalentumiset, kertyneet käyvän arvon negatiiviset muutokset, 
jotka johtuvat luottoriskistä 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 69−71 kohta. 
Tässä sarakkeessa ilmoitetut määrät vastaavat sarakkeissa 0110 ja 0150 
ilmoitettujen määrien summaa. 

0110 Terveet ja erääntyneet 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 69−71 kohta. 

0120 Joista: pääoman ja korkojen maksuajan pidennys 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 69−71 kohta. 
Laitosten on ilmoitettava niiden lainojen ja ennakkomaksujen kertyneet 
arvonalentumiset ja kertyneet käyvän arvon negatiiviset muutokset, jotka johtuvat 
luottoriskistä, joiden osalta Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttävät 
lykkäykset johtavat sekä pääoman että korkojen maksuajan pidennykseen 
viitepäivämääränä. Tämä tarkoittaa velallisia, joilla ei ole maksuvelvoitteita 
lykkäysaikana. 

0130 Joista: vastuut, joihin kohdistuu joustotoimenpiteitä 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 69−71 kohta. 

0140 Joista: instrumentit, joihin liittyvä luottoriski on lisääntynyt merkittävästi 
alkuperäisen kirjaamisen jälkeen mutta joiden arvo ei ole alentunut 
luottoriskin johdosta (vaihe 2) 
IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 
osan 69−71 kohta. 
Tämän sarakkeen täyttävät vain IFRS-standardeja noudattavat laitokset. 

0150 Järjestämättömät 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 69−71 kohta. 

0160 Joista: pääoman ja korkojen maksuajan pidennys 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 69−71 kohta. 
Laitosten on ilmoitettava niiden lainojen ja ennakkomaksujen kertyneet 
arvonalentumiset ja kertyneet käyvän arvon negatiiviset muutokset, jotka johtuvat 
luottoriskistä, joiden osalta Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttävät 
lykkäykset johtavat sekä pääoman että korkojen maksuajan pidennykseen 



   
 

   
 

viitepäivämääränä. Tämä tarkoittaa velallisia, joilla ei ole maksuvelvoitteita 
lykkäysaikana. 

0170 Joista: vastuut, joihin kohdistuu joustotoimenpiteitä 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 69−71 kohta. 

0180 Joista: maksu epätodennäköinen, ei erääntynyt tai erääntynyt <= 90 päivää 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V oleva 69−71 kohta ja 2 osan 236 kohta. 

0190 Covid-19-kriisin yhteydessä saatu julkinen takaus 
Näiden ohjeiden 15 kohta. 
Laitosten on ilmoitettava sen julkisen takuun enimmäismäärä, jonka jäsenvaltiot 
ovat ottaneet käyttöön covid-19-kriisin vastatoimena lainoille ja 
ennakkomaksuille, joihin sovelletaan Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset 
täyttäviä lykkäyksiä. Takuun määrä ei saa ylittää siihen liittyvän lainan 
bruttomääräistä kirjanpitoarvoa. Muita vakuus- tai takuumuotoja, joita voidaan 
vaatia, ei pidä ottaa huomioon covid-19-kriisin yhteydessä saadun julkisen 
takauksen enimmäismäärän laskemisessa. 

0200 Sisäänvirtaukset järjestämättömiin saamisiin 
Sisäänvirtaukset on ilmoitettava neljännesvuosittain ilmoitusjakson alusta 
viitepäivämäärään asti. 
Vastuussa, joka on luokiteltu useasti uudelleen järjestämättömästä terveisiin ja 
erääntyneisiin ilmoittamisjaksolla, sisäänvirtausten määrä on yksilöitävä 
vertaamalla vastuun tilaa ilmoitusjakson alussa sen tilaan viitepäivämääränä. 
Järjestämättömän vastuun uudelleenluokittelua yhdestä tilinpäätössalkusta toiseen 
ei pidä ilmoittaa sisäänvirtauksena. 

0210 Taloudellinen tappio 
Lykkäyksistä annettujen Euroopan pankkiviranomaisen ohjeiden 19 kohdan 
d alakohta; IFRS 9.5.4.3. 
Taloudellinen tappio on laskettava uudelleen neuvoteltujen tai muutettujen 
sopimusperusteisten kassavirtojen nettonykyarvon ja toimenpiteen myöntämistä 
edeltävien kassavirtojen nettonykyarvon erotuksena. 
Sekä kansallisia GAAP- että IFRS-standardeja noudattavien ilmoittajien on 
ilmoitettava se. IFRS-standardeja noudattavien ilmoittajien osalta taloudellinen 
tappio on laskettava IFRS9-standardin 5.4.3 kohdan mukaisesti. 
Laitosten on ilmoitettava tässä sarakkeessa vain, jos taloudellinen tappio on 
laskettu. Laskettuja taloudellisia voittoja ei pidä ilmoittaa. 

 



   
 

   
 

Rivit Ohjeet 

0010 Lainat ja ennakkomaksut, joihin sovelletaan Euroopan pankkiviranomaisen 
vaatimukset täyttäviä lykkäyksiä 
Lykkäyksistä annettujen Euroopan pankkiviranomaisen ohjeiden 19 kohdan 
b alakohta, täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 32 kohta. 
Tässä on ilmoitettava lainat ja ennakkomaksut, joiden osalta Euroopan 
pankkiviranomaisen vaatimukset täyttävät (lainsäädännölliset ja muut kuin 
lainsäädännölliset) lykkäykset on jo pantu täytäntöön eivätkä ole päättyneet. 
Vastuut, joihin sovelletaan sekä Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset 
täyttäviä lykkäyksiä että muita covid-19-kriisiin liittyviä lainanhoitojoustoja, on 
ilmoitettava vain kerran tässä lomakkeessa eikä myös lomakkeessa F 91.02. 
Lainoja ja ennakkomaksuja, joihin ei sovelleta Euroopan pankkiviranomaisen 
vaatimukset täyttäviä lykkäyksiä, ei pidä ilmoittaa tässä lomakkeessa vaan 
lomakkeessa F 91.02. Näiden kahden lomakkeen lainat ja ennakkomaksut sulkevat 
toisensa pois. 

0020 Joista: kotitaloudet 
 Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 42 kohdan f alakohta. 

0030 Joista: asuinkiinteistövakuudelliset luotot 
 Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 86 ja 87 kohdan a alakohta. 

0040 Joista: rahoitusalan ulkopuoliset yritykset 
 Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 42 kohdan e alakohta.  

0050 Joista: pienet ja keskisuuret yritykset 
 Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 5 kohdan i alakohta. 

0060 Joista: vakuutena on liikekiinteistö 
 Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 86 ja 87 kohdan a alakohta. 

  



   
 

   
 

5. Tiedot muista lainoista ja ennakkomaksuista, joihin sovelletaan covid-19-kriisiin liittyviä 
joustotoimenpiteitä (F 91.02) 

5.1. Yleisiä huomautuksia 

16. Tämä lomake koskee lainoja ja ennakkomaksuja, joihin sovelletaan covid-19-kriisiin 
liittyviä joustotoimenpiteitä, jotka eivät täytä lykkäyksistä annettujen Euroopan 
pankkiviranomaisen ohjeiden 10 kohdassa kuvattuja vaatimuksia. Kaikentyyppiset 
joustotoimenpiteet (sopimusmuutokset ja/tai uudelleenrahoitus) on otettava huomioon, 
mikäli ne liittyvät covid-19-kriisiin, paitsi jos ne ovat ”uusia lainoja, joihin sovelletaan 
julkisia takuujärjestelmiä covid-19-kriisin yhteydessä”. Ne on ilmoitettava ainoastaan 
lomakkeessa F 91.05 ja vastaavassa lomakkeen F 92.01 sarakkeessa. 
 

17. Lomakkeessa jaotellaan bruttomääräinen kirjanpitoarvo ja siihen liittyvät 
luottotappiovaraukset vastuun tilan (terveet ja erääntyneet ja järjestämätön) mukaan. 
Lisäksi (terveet ja erääntyneet ja järjestämättömät) vastuut, joille on myönnetty 
pääoman ja korkojen maksuajan pidennys, on yksilöitävä erillisissä sarakkeissa. 
 

18. Muut tiedot on annettava seuraavissa sarakkeissa: i) järjestyneiden vastuiden osalta 
”instrumentit, joihin liittyvä luottoriski on lisääntynyt merkittävästi alkuperäisen 
kirjaamisen jälkeen mutta joiden arvo ei ole alentunut luottoriskin johdosta (vaihe 2)”, 
ja ii) terveiden ja erääntyneiden vastuiden osalta ne, ”joista maksu epätodennäköinen, 
ei erääntynyt tai erääntynyt enintään 90 päivää”, iii) covid-19-kriisin yhteydessä saatu 
julkinen takaus ja iv) sisäänvirtaukset järjestämättömiin saamisiin. 

5.2. F 91.02: TIEDOT MUISTA LAINOISTA JA ENNAKKOMAKSUISTA, JOIHIN 
SOVELLETAAN COVID-19-KRIISIIN LIITTYVIÄ JOUSTOTOIMENPITEITÄ 

5.2.1. Positiokohtaiset ohjeet 

 

Sarakkeet Ohjeet 

0010 Bruttomääräinen kirjanpitoarvo 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta. 
Tässä sarakkeessa ilmoitetut määrät vastaavat sarakkeissa 0020 ja 0050 
ilmoitettujen määrien summaa. 
Kukin muu laina, johon sovelletaan covid-19-kriisiin liittyviä joustotoimenpiteitä, 
on ilmoitettava vain kerran riippumatta sovellettujen toimenpiteiden määrästä. 

0020 Terveet ja erääntyneet 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta ja 2 osan 
213−239 kohta. 



   
 

   
 

 

0030 Joista: pääoman ja korkojen maksuajan pidennys 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta. 
Laitosten on ilmoitettava niiden lainojen ja ennakkomaksujen bruttomääräinen 
kirjanpitoarvo, joiden osalta muut covid-19-kriisiin liittyvät joustotoimenpiteet 
johtavat sekä pääoman että korkojen maksuajan pidennykseen viitepäivämääränä. 
Tämä tarkoittaa velallisia, joilla ei ole maksuvelvoitteita joustoaikana. 

0040 Joista: instrumentit, joihin liittyvä luottoriski on lisääntynyt merkittävästi 
alkuperäisen kirjaamisen jälkeen mutta joiden arvo ei ole alentunut 
luottoriskin johdosta (vaihe 2) 
 IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 
osan 34 kohta. 
Tämän sarakkeen täyttävät vain IFRS-standardeja noudattavat laitokset. 

0050 Järjestämättömät 
Vakavaraisuusasetuksen 47 a artiklan 3 kohta, täytäntöönpanoasetuksen liitteessä 
V olevan 1 osan 34 kohta ja 2 osan 213−239 kohta. 
 

0060 Joista: pääoman ja korkojen maksuajan pidennys 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta. 
Laitosten on ilmoitettava niiden lainojen ja ennakkomaksujen bruttomääräinen 
kirjanpitoarvo, joiden osalta covid-19-kriisiin liittyvät joustotoimenpiteet johtavat 
sekä pääoman että korkojen maksuajan pidennykseen viitepäivämääränä. Tämä 
tarkoittaa velallisia, joilla ei ole maksuvelvoitteita joustoaikana. 

0070 Joista: maksu epätodennäköinen, ei erääntynyt tai erääntynyt <= 90 päivää 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta ja 2 osan 236 kohta. 

0080 Kertyneet arvonalentumiset, kertyneet käyvän arvon negatiiviset muutokset, 
jotka johtuvat luottoriskistä 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 69−71 kohta. 
Tässä sarakkeessa ilmoitetut määrät vastaavat sarakkeissa 0090 ja 0120 
ilmoitettujen määrien summaa. 

0090 Terveet ja erääntyneet 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 69−71 kohta. 

0100 Joista: pääoman ja korkojen maksuajan pidennys 



   
 

   
 

Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 69−71 kohta. 
Laitosten on ilmoitettava niiden lainojen ja ennakkomaksujen kertyneet 
arvonalentumiset ja kertyneet käyvän arvon negatiiviset muutokset, jotka johtuvat 
luottoriskistä, joiden osalta covid-19-kriisiin liittyvät joustotoimenpiteet johtavat 
sekä pääoman että korkojen maksuajan pidennykseen viitepäivämääränä. Tämä 
tarkoittaa velallisia, joilla ei ole maksuvelvoitteita joustoaikana. 

0110 Joista: instrumentit, joihin liittyvä luottoriski on lisääntynyt merkittävästi 
alkuperäisen kirjaamisen jälkeen mutta joiden arvo ei ole alentunut 
luottoriskin johdosta (vaihe 2) 
IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 
osan 69−71 kohta. 
Tämän sarakkeen täyttävät vain IFRS-standardeja noudattavat laitokset. 

0120 Järjestämättömät 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 69−71 kohta. 

0130 Joista: pääoman ja korkojen maksuajan pidennys 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 69−71 kohta. 
Laitosten on ilmoitettava niiden lainojen ja ennakkomaksujen kertyneet 
arvonalentumiset ja kertyneet käyvän arvon negatiiviset muutokset, jotka johtuvat 
luottoriskistä, joiden osalta covid-19-kriisiin liittyvät joustotoimenpiteet johtavat 
sekä pääoman että korkojen maksuajan pidennykseen viitepäivämääränä. Tämä 
tarkoittaa velallisia, joilla ei ole maksuvelvoitteita joustoaikana. 

0140 Joista: maksu epätodennäköinen, ei erääntynyt tai erääntynyt <= 90 päivää 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V oleva 69−71 kohta ja 2 osan 236 kohta. 

0150 Covid-19-kriisin yhteydessä saatu julkinen takaus 
Näiden ohjeiden 15 kohta. 
Laitosten on ilmoitettava sen julkisen takuun enimmäismäärä, jonka jäsenvaltiot 
ovat ottaneet käyttöön covid-19-kriisin vastatoimena niiden muiden lainojen ja 
ennakkomaksujen osalta, joihin sovelletaan covid-19-kriisiin liittyviä 
joustotoimenpiteitä (paitsi ”uudet lainat, joihin sovelletaan julkisia 
takuujärjestelmiä covid-19-kriisin yhteydessä”). Takuun määrä ei saa ylittää 
siihen liittyvän lainan bruttomääräistä kirjanpitoarvoa. Muita vakuus- tai 
takuumuotoja, joita voidaan vaatia, ei pidä ottaa huomioon covid-19-kriisin 
yhteydessä saadun julkisen takauksen enimmäismäärän laskemisessa. 

0160 Sisäänvirtaukset järjestämättömiin saamisiin 
Sisäänvirtaukset on ilmoitettava neljännesvuosittain ilmoitusjakson alusta 
viitepäivämäärään asti. 



   
 

   
 

Vastuussa, joka on luokiteltu useasti uudelleen järjestämättömästä terveisiin ja 
erääntyneisiinilmoittamisjaksolla, sisäänvirtausten määrä on yksilöitävä 
vertaamalla vastuun tilaa ilmoitusjakson alussa sen tilaan viitepäivämääränä. 
Järjestämättömän vastuun uudelleenluokittelua yhdestä tilinpäätössalkusta toiseen 
ei pidä ilmoittaa sisäänvirtauksena. 

 

Rivit Ohjeet 

0010 Muut lainat ja ennakkomaksut, joihin sovelletaan covid-19-kriisiin liittyviä 
joustotoimenpiteitä 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 32 kohta. 
Laitosten on ilmoitettava kaikki joustotoimenpiteet, jotka on pantu täytäntöön 
covid-19-kriisin vuoksi ja jotka eivät täytä lykkäyksestä annettujen Euroopan 
pankkiviranomaisen ohjeiden 10 kohdan vaatimuksia. 
Kun joustotoimenpiteissä on kyse maksuajan pidennyksestä / maksulykkäyksestä, 
tällä rivillä on ilmoitettava vain lainat ja ennakkomaksut, joiden maksuajan 
pidennys / maksulykkäys ei ole päättynyt. 
Lainat ja ennakkomaksut, joihin sovelletaan sekä Euroopan pankkiviranomaisen 
vaatimukset täyttäviä lykkäyksiä että muita covid-19-kriisiin liittyviä 
joustotoimenpiteitä, on ilmoitettava vain kerran lomakkeessa F 91.01 eikä myös 
lomakkeessa F 91.02. Näiden kahden lomakkeen lainat ja ennakkomaksut sulkevat 
toisensa pois.  

0020 Joista: kotitaloudet 
 Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 42 kohdan f alakohta. 

0030 Joista: rahoitusalan ulkopuoliset yritykset 
 Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 42 kohdan e alakohta. 

 

  



   
 

   
 

6. Lainat ja ennakkomaksut, joiden Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttävien 
(lainsäädännöllisten ja muiden kuin lainsäädännöllisten) lykkäysten voimassaolo on päättynyt 
(F 91.03) 

6.1. Yleisiä huomautuksia 

19. Tämä lomake koskee lainoja ja ennakkomaksuja, joiden Euroopan pankkiviranomaisen 
vaatimukset täyttävät (lainsäädännölliset ja muut kuin lainsäädännölliset) lykkäykset ovat 
päättyneet viitepäivämääränä, riippumatta siitä, ovatko muut covid-19-kriisiin liittyvät 
joustotoimenpiteet edelleen käytössä vai jo päättyneet. 
 

20. Lomakkeessa jaotellaan bruttomääräinen kirjanpitoarvo ja siihen liittyvät 
luottotappiovaraukset vastuun tilan (järjestetty ja järjestämätön) mukaan. Lisäksi sekä 
järjestyneet että järjestämättömät vastuut, joihin kohdistuu joustotoimenpiteitä, on 
yksilöitävä erillisissä sarakkeissa. 

 
21. Muut tiedot on annettava seuraavissa sarakkeissa: i) terveiden ja erääntyneiden vastuiden 

osalta ”instrumentit, joihin liittyvä luottoriski on lisääntynyt merkittävästi alkuperäisen 
kirjaamisen jälkeen mutta joiden arvo ei ole alentunut luottoriskin johdosta (vaihe 2)”, ja 
ii) järjestämättömien vastuiden osalta ne, ”joista maksu epätodennäköinen, ei erääntynyt 
tai erääntynyt enintään 90 päivää”, iii) covid-19-kriisin yhteydessä saatu julkinen takaus, 
iv) sisäänvirtaukset järjestämättömiin saamisiin ja v) näiden toimenpiteiden soveltamisesta 
johtuva taloudellinen tappio. 
 

6.2. F 91.03: LAINAT JA ENNAKKOMAKSUT, JOIDEN EUROOPAN 
PANKKIVIRANOMAISEN VAATIMUKSET TÄYTTÄVIEN 
(LAINSÄÄDÄNNÖLLISTEN JA MUIDEN KUIN LAINSÄÄDÄNNÖLLISTEN) 
LYKKÄYSTEN VOIMASSAOLO ON PÄÄTTYNYT 

6.2.1. Positiokohtaiset ohjeet 

 

Sarakkeet Ohjeet 

0010 Bruttomääräinen kirjanpitoarvo 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta. 
Tässä sarakkeessa ilmoitetut määrät vastaavat sarakkeissa 0020 ja 0050 
ilmoitettujen määrien summaa. 
 

0020 Terveet ja erääntyneet 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta ja 2 osan 
213−239 kohta. 



   
 

   
 

0030 Joista: vastuut, joihin kohdistuu joustotoimenpiteitä 
Vakavaraisuusasetuksen 47 b artikla, täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 
1 osan 34 kohta ja 2 osan 240−268 kohta. 
Tässä sarakkeessa on myös ilmoitettava vastuut, joihin kohdistuu sekä päättyneitä 
Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttäviä lykkäyksiä että muita covid-
19-kriisiin liittyviä (käytössä olevia tai päättyneitä) joustotoimenpiteitä. 

0040 Joista: instrumentit, joihin liittyvä luottoriski on lisääntynyt merkittävästi 
alkuperäisen kirjaamisen jälkeen mutta joiden arvo ei ole alentunut 
luottoriskin johdosta (vaihe 2) 
 IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i); täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 
osan 34 kohta ja 2 osan 213−239 kohta. 
Tämän sarakkeen täyttävät vain IFRS-standardeja noudattavat laitokset. 

0050 Järjestämättömät 
Vakavaraisuusasetuksen 47 a artiklan 3 kohta, täytäntöönpanoasetuksen liitteessä 
V olevan 1 osan 34 kohta ja 2 osan 213−239 kohta. 
 

0060 Joista: vastuut, joihin kohdistuu joustotoimenpiteitä 
Vakavaraisuusasetuksen 47 b artikla, täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 
1 osan 34 kohta ja 2 osan 240−268 kohta. 
Tässä sarakkeessa on myös ilmoitettava vastuut, joihin kohdistuu sekä päättyneitä 
Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttäviä lykkäyksiä että muita covid-
19-kriisiin liittyviä (käytössä olevia tai päättyneitä) joustotoimenpiteitä. 

0070 Joista: maksu epätodennäköinen, ei erääntynyt tai erääntynyt <= 90 päivää 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta ja 2 osan 236 kohta. 

0080 Kertyneet arvonalentumiset, kertyneet käyvän arvon negatiiviset muutokset, 
jotka johtuvat luottoriskistä 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 69−71 kohta. 
Tässä sarakkeessa ilmoitetut määrät vastaavat sarakkeissa 0090 ja 0120 
ilmoitettujen määrien summaa. 

0090 Terveet ja erääntyneet 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 69−71 kohta. 

0100 Joista: vastuut, joihin kohdistuu joustotoimenpiteitä 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 69−71 kohta. 



   
 

   
 

0110 Joista: instrumentit, joihin liittyvä luottoriski on lisääntynyt merkittävästi 
alkuperäisen kirjaamisen jälkeen mutta joiden arvo ei ole alentunut 
luottoriskin johdosta (vaihe 2) 
IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 
osan 69−71 kohta. 
Tämän sarakkeen täyttävät vain IFRS-standardeja noudattavat laitokset. 

0120 Järjestämättömät 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 69−71 kohta. 

0130 Joista: vastuut, joihin kohdistuu joustotoimenpiteitä 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 69−71 kohta. 

0140 Joista: maksu epätodennäköinen, ei erääntynyt tai erääntynyt <= 90 päivää 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V oleva 69−71 kohta ja 2 osan 236 kohta. 

0150 Covid-19-kriisin yhteydessä saatu julkinen takaus 
Näiden ohjeiden 15 kohta. 
Laitosten on ilmoitettava sen julkisen takuun enimmäismäärä, jonka jäsenvaltiot 
ovat ottaneet käyttöön covid-19-kriisin vastatoimena lainoille ja 
ennakkomaksuille, joihin kohdistuu Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset 
täyttäviä lykkäyksiä. Takuun määrä ei saa ylittää siihen liittyvän lainan 
bruttomääräistä kirjanpitoarvoa. Muita vakuus- tai takuumuotoja, joita voidaan 
vaatia, ei pidä ottaa huomioon covid-19-kriisin yhteydessä saadun julkisen 
takauksen enimmäismäärän laskemisessa. 

0160 Sisäänvirtaukset järjestämättömiin saamisiin 
Sisäänvirtaukset on ilmoitettava neljännesvuosittain ilmoitusjakson alusta 
viitepäivämäärään asti. 
Vastuussa, joka on luokiteltu useasti uudelleen järjestämättömästä terveisiin ja 
erääntyneisiin ilmoittamisjaksolla, sisäänvirtausten määrä on yksilöitävä 
vertaamalla vastuun tilaa ilmoitusjakson alussa sen tilaan viitepäivämääränä. 
Järjestämättömän vastuun uudelleenluokittelua yhdestä tilinpäätössalkusta toiseen 
ei pidä ilmoittaa sisäänvirtauksena. 

0170 Taloudellinen tappio 
Lykkäyksistä annettujen Euroopan pankkiviranomaisen ohjeiden 19 kohdan 
d alakohta; IFRS 9.5.4.3. 
Taloudellinen tappio on laskettava uudelleen neuvoteltujen tai muutettujen 
sopimusperusteisten kassavirtojen nettonykyarvon ja toimenpiteen myöntämistä 
edeltävien kassavirtojen nettonykyarvon erotuksena. 



   
 

   
 

Sekä kansallisia GAAP- että IFRS-standardeja noudattavien ilmoittajien on 
ilmoitettava se. IFRS-standardeja noudattavien ilmoittajien osalta taloudellinen 
tappio on laskettava IFRS9-standardin 5.4.3 kohdan mukaisesti. 
Laitosten on ilmoitettava tässä sarakkeessa vain, jos taloudellinen tappio on 
laskettu. Laskettuja taloudellisia voittoja ei pidä ilmoittaa. 

 

Rivit Ohjeet 

0010 Lainat ja ennakkomaksut, joihin kohdistuu Euroopan pankkiviranomaisen 
vaatimukset täyttäviä lykkäyksiä 
Lykkäyksistä annettujen Euroopan pankkiviranomaisen ohjeiden 19 kohdan 
b alakohta, täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 32 kohta. 
Laitosten on ilmoitettava lainat ja ennakkomaksut, joiden osalta Euroopan 
pankkiviranomaisen vaatimukset täyttävien (lainsäädännöllisten ja muiden kuin 
lainsäädännöllisten) lykkäysten jäljellä oleva maturiteetti on nolla (päättynyt). 
Lainat ja ennakkomaksut on ilmoitettava lykkäyksen päättymisen jälkeisestä 
ensimmäisestä päivästä alkaen. 
Jos Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttävät lykkäykset ovat 
päättyneet, vastuut on ilmoitettava myös lomakkeessa F 90.01 vastaavassa 
sarakkeessa. 
Vastuut, joihin kohdistuu sekä päättyneitä Euroopan pankkiviranomaisen 
vaatimukset täyttäviä lykkäyksiä että päättyneitä covid-19-kriisiin liittyviä 
joustotoimenpiteitä (maksuajan pidennys / maksulykkäys), on ilmoitettava vain 
tässä lomakkeessa eikä myös lomakkeessa F 91.04. 

0020 Joista: kotitaloudet 
 Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 42 kohdan f alakohta. 

0030 Joista: asuinkiinteistövakuudelliset luotot 
 Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 86 ja 87 kohdan a alakohta. 

0040 Joista: rahoitusalan ulkopuoliset yritykset 
 Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 42 kohdan e alakohta.  

0050 Joista: pienet ja keskisuuret yritykset 
 Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 5 kohdan i alakohta. 

0060 Joista: vakuutena on liikekiinteistö 
 Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 86 ja 87 kohdan a alakohta. 

  



   
 

   
 

7. Muut lainat ja ennakkomaksut, joihin kohdistuu päättyneitä covid-19-kriisiin liittyviä 
joustotoimenpiteitä (maksuajan pidennys / maksulykkäys) (F 91.04) 

7.1. Yleisiä huomautuksia 

22. Tämä lomake koskee muita covid-19-kriisiin liittyviä joustotoimenpiteitä, joissa on 
kyse maksuajan pidennyksestä / maksulykkäyksestä ja jotka ovat päättyneet 
viitepäivämääränä ja jotka eivät täytä lykkäyksistä annettujen Euroopan 
pankkiviranomaisen ohjeiden 10 kohdassa kuvattuja vaatimuksia. Vastuut, joihin 
kohdistuu sekä päättyneitä Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttäviä 
lykkäyksiä että päättyneitä covid-19-kriisiin liittyviä joustotoimenpiteitä (maksuajan 
pidennys / maksulykkäys), on ilmoitettava vain kerran lomakkeessa F 91.03 eikä myös 
tässä lomakkeessa. Jos Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttävä lykkäys ei 
ole päättynyt mutta muu covid-19-kriisiin liittyvä maksuajan pidennys / maksulykkäys 
on päättynyt, vastuut on edelleen ilmoitettava lomakkeessa F 91.01. 
 

23. Lomakkeessa jaotellaan bruttomääräinen kirjanpitoarvo ja siihen liittyvät 
luottotappiovaraukset vastuun tilan (järjestetty ja järjestämätön) mukaan. 
 

24. Muut tiedot on annettava seuraavissa sarakkeissa: i) terveiden ja erääntyneiden 
vastuiden osalta ”instrumentit, joihin liittyvä luottoriski on lisääntynyt merkittävästi 
alkuperäisen kirjaamisen jälkeen mutta joiden arvo ei ole alentunut luottoriskin 
johdosta (vaihe 2)”, ja ii) järjestämättömien vastuiden osalta ne, ”joista maksu 
epätodennäköinen, ei erääntynyt tai erääntynyt enintään 90 päivää”, iii) covid-19-
kriisin yhteydessä saatu julkinen takaus ja iv) sisäänvirtaukset järjestämättömiin 
saamisiin. 
 

7.2. F 91.04: MUUT LAINAT JA ENNAKKOMAKSUT, JOIHIN KOHDISTUU 
PÄÄTTYNEITÄ COVID-19-KRIISIIN LIITTYVIÄ JOUSTOTOIMENPITEITÄ 
(MAKSUAJAN PIDENNYS / MAKSULYKKÄYS) 

7.2.1. Positiokohtaiset ohjeet 

 

Sarakkeet Ohjeet 

0010 Bruttomääräinen kirjanpitoarvo 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta. 
Tässä sarakkeessa ilmoitetut määrät vastaavat sarakkeissa 0020 ja 0040 
ilmoitettujen määrien summaa. 
 



   
 

   
 

0020 Terveet ja erääntyneet 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta ja 2 osan 
213−239 kohta. 
 

0030 Joista: instrumentit, joihin liittyvä luottoriski on lisääntynyt merkittävästi 
alkuperäisen kirjaamisen jälkeen mutta joiden arvo ei ole alentunut 
luottoriskin johdosta (vaihe 2) 
 IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i); täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 
osan 34 kohta ja 2 osan 213−239 kohta. 
Tämän sarakkeen täyttävät vain IFRS-standardeja noudattavat laitokset. 

0040 Järjestämättömät 
Vakavaraisuusasetuksen 47 a artiklan 3 kohta, täytäntöönpanoasetuksen liitteessä 
V olevan 1 osan 34 kohta ja 2 osan 213−239 kohta. 
 

0050 Joista: maksu epätodennäköinen, ei erääntynyt tai erääntynyt <= 90 päivää 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta ja 2 osan 236 kohta. 

0060 Kertyneet arvonalentumiset, kertyneet käyvän arvon negatiiviset muutokset, 
jotka johtuvat luottoriskistä 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 69−71 kohta. 
Tässä sarakkeessa ilmoitetut määrät vastaavat sarakkeissa 0070 ja 0090 
ilmoitettujen määrien summaa. 

0070 Terveet ja erääntyneet 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 69−71 kohta. 

0080 Joista: instrumentit, joihin liittyvä luottoriski on lisääntynyt merkittävästi 
alkuperäisen kirjaamisen jälkeen mutta joiden arvo ei ole alentunut 
luottoriskin johdosta (vaihe 2) 
IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 
osan 69−71 kohta. 
Tämän sarakkeen täyttävät vain IFRS-standardeja noudattavat laitokset. 

0090 Järjestämättömät 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 69−71 kohta. 



   
 

   
 

0100 Joista: maksu epätodennäköinen, ei erääntynyt tai erääntynyt <= 90 päivää 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V oleva 69−71 kohta ja 2 osan 236 kohta. 

0110 Covid-19-kriisin yhteydessä saatu julkinen takaus 
Näiden ohjeiden 15 kohta. 
Laitosten on ilmoitettava sen julkisen takuun enimmäismäärä, jonka jäsenvaltiot 
ovat ottaneet käyttöön covid-19-kriisin vastatoimena muille lainoille ja 
ennakkomaksuille, joihin kohdistuu päättyneitä covid-19-kriisiin liittyviä 
joustotoimenpiteitä. Takuun määrä ei saa ylittää siihen liittyvän lainan 
bruttomääräistä kirjanpitoarvoa. Muita vakuus- tai takuumuotoja, joita voidaan 
vaatia, ei pidä ottaa huomioon covid-19-kriisin yhteydessä saadun julkisen 
takauksen enimmäismäärän laskemisessa. 

0120 Sisäänvirtaukset järjestämättömiin saamisiin 
Sisäänvirtaukset on ilmoitettava neljännesvuosittain ilmoitusjakson alusta 
viitepäivämäärään asti. 
Vastuussa, joka on luokiteltu useasti uudelleen järjestämättömästä terveisiin ja 
erääntyneisiinilmoittamisjaksolla, sisäänvirtausten määrä on yksilöitävä 
vertaamalla vastuun tilaa ilmoitusjakson alussa sen tilaan viitepäivämääränä. 
Järjestämättömän vastuun uudelleenluokittelua yhdestä tilinpäätössalkusta toiseen 
ei pidä ilmoittaa sisäänvirtauksena. 

 

Rivit Ohjeet 

0010 Muut lainat ja ennakkomaksut, joihin kohdistuu päättyneitä covid-19-kriisiin 
liittyviä joustotoimenpiteitä (maksuajan pidennys / maksulykkäys) 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 32 kohta ja 2 osan 358 kohdan 
a alakohta. 
Laitosten on ilmoitettava lainat ja ennakkomaksut, joiden osalta muiden covid-19-
kriisiin liittyvien joustotoimenpiteiden, joissa on kyse maksuajan pidennyksestä / 
maksulykkäyksestä, jäljellä oleva maturiteetti on nolla (päättynyt). Lainat ja 
ennakkomaksut on ilmoitettava joustotoimenpiteen päättymistä seuraavana 
ensimmäisenä päivänä. 
Jos covid-19-kriisiin liittyvät joustotoimenpiteet ovat päättyneet, vastuut on 
ilmoitettava myös lomakkeessa F 90.02 vastaavassa sarakkeessa. 
 

0020 Joista: kotitaloudet 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 42 kohdan f alakohta. 



   
 

   
 

0030 Joista: rahoitusalan ulkopuoliset yritykset 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 42 kohdan e alakohta. 

 

  



   
 

   
 

8. Tiedot uusista lainoista ja ennakkomaksuista, joihin sovelletaan julkisia takuujärjestelmiä 
covid-19-kriisin yhteydessä (F 91.05) 

8.1. Yleisiä huomautuksia 

25. Tämä lomake koskee näiden ohjeiden 15 kohdassa tarkoitettuja uusia lainoja ja 
ennakkomaksuja, joihin sovelletaan jäsenvaltioiden covid-19-kriisin vuoksi käyttöön 
ottamia julkisia takuujärjestelmiä. Jos kyse on edellisen velan rahoittamisesta 
uudelleen uudella lainalla tai useiden velkojen uudelleenpakkaamisesta uudeksi 
lainaksi, rahoitusselvityksissä hyväksytty uusi laina on ilmoitettava tässä lomakkeessa, 
mikäli se kuuluu covid-19-kriisiin liittyviin julkisiin takuujärjestelmiin. 

26. Lomakkeessa jaotellaan bruttomääräinen kirjanpitoarvo ja siihen liittyvät 
luottotappiovaraukset vastuun tilan (järjestetty ja järjestämätön) mukaan. Lisäksi 
terveet ja erääntyneet ja järjestämättömät vastuut, joihin kohdistuu joustotoimenpiteitä, 
on yksilöitävä erillisissä sarakkeissa. Jos uudet taatut lainat on myönnetty aiemman 
velkasopimuksen uudelleenrahoittamiseen, vastuiden luokittelua on arvioitava 
vakavaraisuusasetuksen 47 b artiklan ja täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 
osan 240−268 kohdan mukaisesti. 

27. Muut tiedot on annettava seuraavissa sarakkeissa: i) terveiden ja erääntyneiden 
vastuiden osalta ”instrumentit, joihin liittyvä luottoriski on lisääntynyt merkittävästi 
alkuperäisen kirjaamisen jälkeen mutta joiden arvo ei ole alentunut luottoriskin 
johdosta (vaihe 2)”, ja ii) järjestämättömien vastuiden osalta ne, ”joista maksu 
epätodennäköinen, ei erääntynyt tai erääntynyt enintään 90 päivää”, iii) lainoihin ja 
ennakkomaksuihin liittyvien julkisten takuiden määrä, iv) sisäänvirtaukset 
järjestämättömiin saamisiin ja v) uuteen lainanantoon liittyvät sisäänvirtaukset. 

 

8.2. F 91.05: TIEDOT UUSISTA LAINOISTA JA ENNAKKOMAKSUISTA, JOIHIN 
SOVELLETAAN JULKISIA TAKUUJÄRJESTELMIÄ COVID-19-KRIISIN 
YHTEYDESSÄ 

8.2.1. Positiokohtaiset ohjeet 

 

Sarakkeet Ohjeet 

0010 Bruttomääräinen kirjanpitoarvo 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta. 
Tässä sarakkeessa ilmoitetut määrät vastaavat sarakkeissa 0020 ja 0050 
ilmoitettujen määrien summaa.  



   
 

   
 

0020 Terveet ja erääntyneet 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta ja 2 osan 
213−239 kohta. 
 

0030 Joista: vastuut, joihin kohdistuu joustotoimenpiteitä 
Vakavaraisuusasetuksen 47 b artikla, täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 
1 osan 34 kohta ja 2 osan 240−268 kohta. 
Tässä on ilmoitettava sen uuden sopimuksen (velan uudelleenrahoituksen) 
bruttomääräinen kirjanpitoarvo, joka on myönnetty sellaisen järjestyneen 
uudelleenrahoitustoimen osana, joka katsotaan joustotoimenpiteeksi.  

0040 Joista: instrumentit, joihin liittyvä luottoriski on lisääntynyt merkittävästi 
alkuperäisen kirjaamisen jälkeen mutta joiden arvo ei ole alentunut 
luottoriskin johdosta (vaihe 2) 
 IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 
osan 34 kohta. 
Tämän sarakkeen täyttävät vain IFRS-standardeja noudattavat laitokset. 

0050 Järjestämättömät 
Vakavaraisuusasetuksen 47 a artiklan 3 kohta, täytäntöönpanoasetuksen liitteessä 
V olevan 1 osan 34 kohta ja 2 osan 213−239 kohta.  

0060 Joista: vastuut, joihin kohdistuu joustotoimenpiteitä 
Vakavaraisuusasetuksen 47 b artikla, täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 
1 osan 34 kohta ja 2 osan 240−268 kohta. 
Tässä on ilmoitettava sen uuden sopimuksen (velan uudelleenrahoituksen) 
bruttomääräinen kirjanpitoarvo, joka on myönnetty sellaisen järjestämättömän 
uudelleenrahoitustoimen osana, joka katsotaan joustotoimenpiteeksi.  

0070 Joista: maksu epätodennäköinen, ei erääntynyt tai erääntynyt <= 90 päivää 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta ja 2 osan 236 kohta. 

0080 Kertyneet arvonalentumiset, kertyneet käyvän arvon negatiiviset muutokset, 
jotka johtuvat luottoriskistä 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 69−71 kohta. 
Tässä sarakkeessa ilmoitetut määrät vastaavat sarakkeissa 0090 ja 0120 
ilmoitettujen määrien summaa. 

0090 Terveet ja erääntyneet 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 69−71 kohta. 



   
 

   
 

0100 Joista: vastuut, joihin kohdistuu joustotoimenpiteitä 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 69−71 kohta. 
Tässä on ilmoitettava sen uuden sopimuksen (velan uudelleenrahoituksen) 
luottotappiovaraukset, joka on myönnetty sellaisen järjestyneen 
uudelleenrahoitustoimen osana, joka katsotaan joustotoimenpiteeksi. 

0110 Joista: instrumentit, joihin liittyvä luottoriski on lisääntynyt merkittävästi 
alkuperäisen kirjaamisen jälkeen mutta joiden arvo ei ole alentunut 
luottoriskin johdosta (vaihe 2) 
IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 
osan 69−71 kohta. 
Tämän sarakkeen täyttävät vain IFRS-standardeja noudattavat laitokset. 

0120 Järjestämättömät 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 69−71 kohta. 

0130 Joista: vastuut, joihin kohdistuu joustotoimenpiteitä 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 69−71 kohta. 
Tässä on ilmoitettava sen uuden sopimuksen (velan uudelleenrahoituksen) 
luottotappiovaraukset, joka on myönnetty sellaisen järjestämättömän 
uudelleenrahoitustoimen osana, joka katsotaan joustotoimenpiteeksi. 

0140 Joista: maksu epätodennäköinen, ei erääntynyt tai erääntynyt <= 90 päivää 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 69−71 kohta ja 236 kohta. 

0150 Covid-19-kriisin yhteydessä saatu julkinen takaus 
Näiden ohjeiden 15 kohta. 
Laitosten on ilmoitettava sen julkisen takuun enimmäismäärä, jonka jäsenvaltiot 
ovat ottaneet käyttöön covid-19-kriisin vastatoimena uusille lainoille ja 
ennakkomaksuille. Takuun määrä ei saa ylittää siihen liittyvän lainan 
bruttomääräistä kirjanpitoarvoa. Muita vakuus- tai takuumuotoja, joita voidaan 
vaatia, ei pidä ottaa huomioon covid-19-kriisin yhteydessä saadun julkisen 
takauksen enimmäismäärän laskemisessa. 

0160 Sisäänvirtaukset järjestämättömiin saamisiin 
Sisäänvirtaukset on ilmoitettava neljännesvuosittain ilmoitusjakson alusta 
viitepäivämäärään asti. 
Vastuussa, joka on luokiteltu useasti uudelleen järjestämättömästä terveisiin ja 
erääntyneisiin ilmoittamisjaksolla, sisäänvirtausten määrä on yksilöitävä 
vertaamalla vastuun tilaa ilmoitusjakson alussa sen tilaan viitepäivämääränä. 



   
 

   
 

Järjestämättömän vastuun uudelleenluokittelua yhdestä tilinpäätössalkusta toiseen 
ei pidä ilmoittaa sisäänvirtauksena. 

0170 Uuteen lainanantoon liittyvät sisäänvirtaukset 
Laitosten on ilmoitettava uusien lainojen ja ennakkomaksujen bruttomääräinen 
kirjanpitoarvo viimeisen ilmoittamisen viitepäivämäärän jälkeen eri lainaluokissa 
(riveittäin). 

 

Rivit Ohjeet 

0010 Uudet lainat ja ennakkomaksut, joihin sovelletaan julkisia takuujärjestelmiä 
Näiden ohjeiden 15 kohta; täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 
32 kohta. 

0020 Joista: kotitaloudet 
 Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 42 kohdan f alakohta. 

0030 Joista: asuinkiinteistövakuudelliset luotot 
 Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 86 ja 87 kohdan a alakohta. 

0040 Joista: rahoitusalan ulkopuoliset yritykset 
 Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 42 kohdan e alakohta.  

0050 Joista: pienet ja keskisuuret yritykset 
 Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 5 kohdan i alakohta. 

0060 Joista: vakuutena on liikekiinteistö 
 Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 86 ja 87 kohdan a alakohta. 

  



   
 

   
 

9. Covid-19-kriisin vastatoimet: jaottelu NACE-koodin mukaan (F 92.01) 

9.1. Yleisiä huomautuksia 

28. Tämä lomake koskee rahoitusalan ulkopuolisille yrityksille annettuja lainoja ja 
ennakkomaksuja, joihin sovelletaan Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset 
täyttäviä (lainsäädännöllisiä ja muita kuin lainsäädännöllisiä) lykkäyksiä, muita covid-
19-kriisiin liittyviä joustotoimenpiteitä, ja näiden ohjeiden 15 kohdassa tarkoitettuja 
uusia lainoja ja ennakkomaksuja, joihin sovelletaan covid-19-kriisin vastatoimena 
käyttöön otettuja julkisia takuujärjestelmiä. 

29. Lomakkeessa jaotellaan tiedot taloudellisen toiminnan toimialojen mukaan käyttämällä 
NACE-koodeja vastapuolen pääasiallisen toiminnan mukaan. Lisäksi on annettava 
tiedot myönnetyn julkisen takuun määrästä NACE-koodeittain. 

30. Vastuiden luokittelussa NACE-koodien mukaan on noudatettava 
täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 91 ja 92 kohdassa annettuja ohjeita. 

9.2. F 92.01: COVID-19-KRIISIN VASTATOIMET: JAOTTELU NACE-KOODIEN 
MUKAAN 

9.2.1 Positiokohtaiset ohjeet 

 

Sarakkeet Ohjeet 

0010 Niiden lainojen ja ennakkomaksujen bruttomääräinen kirjanpitoarvo, joihin 
sovelletaan Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttäviä lykkäyksiä 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta. 
Tässä on ilmoitettava niiden rahoitusalan ulkopuolisille yrityksille annettujen 
lainojen ja ennakkomaksujen bruttomääräinen kirjanpitoarvo, joihin sovelletaan 
Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttäviä lykkäyksiä, lukuun ottamatta 
niitä, jotka on luokiteltu ”kaupankäyntitarkoituksiin”, ”kaupankäyntiin” tai 
”myyntitarkoituksiin” sovellettavan kirjanpitosäännöstön mukaisesti. 
Vain rahoitusalan ulkopuolisille yrityksille annetut lainat ja ennakkomaksut, joita 
varten on pantu täytäntöön Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttävät 
lykkäykset ja jotka eivät ole päättyneet, on ilmoitettava. 

0020 Niiden muiden lainojen ja ennakkomaksujen bruttomääräinen 
kirjanpitoarvo, joihin sovelletaan covid-19-kriisiin liittyviä 
joustotoimenpiteitä 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 34 kohta. 
Tässä on ilmoitettava niiden rahoitusalan ulkopuolisille yrityksille annettujen 
muiden lainojen ja ennakkomaksujen bruttomääräinen kirjanpitoarvo, joihin 



   
 

   
 

sovelletaan covid-19-kriisiin liittyviä joustotoimenpiteitä, lukuun ottamatta niitä, 
jotka on luokiteltu ”kaupankäyntitarkoituksiin”, ”kaupankäyntiin” tai 
”myyntitarkoituksiin” sovellettavan kirjanpitosäännöstön mukaisesti. 
Vain rahoitusalan ulkopuolisille yrityksille annetut lainat ja ennakkomaksut, joiden 
osalta on pantu täytäntöön covid-19-kriisiin liittyviä joustotoimenpiteitä ja jotka 
eivät ole päättyneet ja jotka eivät täytä lykkäyksestä annettujen Euroopan 
pankkiviranomaisen ohjeiden 10 kohdan vaatimuksia, on ilmoitettava. 

0030 Niiden uusien lainojen ja ennakkomaksujen bruttomääräinen kirjanpitoarvo, 
joihin sovelletaan julkisia takuujärjestelmiä covid-19-kriisin yhteydessä 
Näiden ohjeiden 15 kohta; täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 
34 kohta. 
Tässä on ilmoitettava niiden rahoitusalan ulkopuolisille yrityksille annettujen 
uusien lainojen ja ennakkomaksujen bruttomääräinen kirjanpitoarvo, joihin 
sovelletaan julkisia takuujärjestelmiä, lukuun ottamatta niitä, jotka on luokiteltu 
”kaupankäyntitarkoituksiin”, ”kaupankäyntiin” tai ”myyntitarkoituksiin” 
sovellettavan kirjanpitosäännöstön mukaisesti. 

0040 Covid-19-kriisin yhteydessä saatu julkinen takaus 
Näiden ohjeiden 15 kohta. 
Laitosten on ilmoitettava covid-19-kriisin yhteydessä kaikista lainoista ja 
ennakkomaksuista saadun julkisen takuun enimmäismäärä, lukuun ottamatta 
lainoja, jotka on luokiteltu ”kaupankäyntitarkoituksiin”, ”kaupankäyntiin” tai 
”myyntitarkoituksiin” sovellettavan kirjanpitosäännöstön mukaisesti. Takuun 
määrä ei saa ylittää siihen liittyvän lainan bruttomääräistä kirjanpitoarvoa. Muita 
vakuus- tai takuumuotoja, joita voidaan vaatia, ei pidä ottaa huomioon covid-19-
kriisin yhteydessä saadun julkisen takauksen enimmäismäärän laskemisessa. 

 

Rivit Ohjeet 

0010-
0180 

Lainojen ja ennakkomaksujen jaottelu NACE-koodien mukaan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006; 
täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 osan 32 kohta ja 2 osan 91 ja 
92 kohta. 

0190 Yhteensä 
Rivi 0190 on rivien 0010−0180 summa. 

 

  



   
 

   
 

10. Korkotulot sekä palkkio- ja toimitusmaksutulot lainoista ja ennakkomaksuista, joihin 
sovelletaan covid-19-kriisiin liittyviä toimenpiteitä (F 93.01) 

10.1. Yleisiä huomautuksia 

31. Tämä lomake koskee tietoa niiden lainojen ja ennakkomaksujen voitto- tai 
tappiovaikutuksesta, joihin sovelletaan Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset 
täyttäviä (lainsäädännöllisiä ja muita kuin lainsäädännöllisiä) lykkäyksiä, muita covid-
19-kriisiin liittyviä joustotoimenpiteitä ja näiden ohjeiden 15 kohdassa tarkoitettuja 
uusia lainoja ja ennakkomaksuja, joihin sovelletaan covid-19-kriisin vastatoimena 
käyttöön otettuja julkisia takuujärjestelmiä. 

10.2. F 93.01: Korkotulot sekä palkkio- ja toimitusmaksutulot lainoista ja ennakkomaksuista, 
joihin sovelletaan covid-19-kriisiin liittyviä toimenpiteitä 

10.2.1. Positiokohtaiset ohjeet 

Sarakkeet Ohjeet 

0010 Kuluva kausi 
Tässä on ilmoitettava tosiasiallinen positio viitepäivämääränä. 

0020 Suunniteltu positio tilikauden lopussa 
Laitosten on ilmoitettava seuraavan tilikauden lopussa suunniteltu positio covid-19-
epidemian vaikutukset huomioon ottaen. Tilikauden lopun viitepäivämäärän osalta 
on ilmoitettava seuraavan tilikauden lopun suunniteltu positio. 

0030 Huomautus 
Laitosten on annettava lisätietoa olennaisista muutoksista korkotuloissa tai maksu- 
ja toimitusmaksutuloissa edelliseen jaksoon verrattuna. 

 

Rivit Ohjeet 

0010 Korkotulot lainoista ja ennakkomaksuista, joihin sovelletaan covid-19-
kriisiin liittyviä toimenpiteitä 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 31 kohta 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 2 osan 31 kohdassa tarkoitetut 
korkotulot, jotka ovat peräisin lainoista ja ennakkomaksuista, joihin sovelletaan 
Euroopan pankkiviranomaisen vaatimukset täyttäviä (lainsäädännöllisiä ja muita 
kuin lainsäädännöllisiä) lykkäyksiä, muita covid-19-kriisiin liittyviä 
joustotoimenpiteitä, ja julkisiin takuujärjestelmiin covid-19-kriisin yhteydessä 
liittyvistä uusista lainoista ja ennakkomaksuista. 



   
 

   
 

0020 Palkkio- ja toimitusmaksutulot lainoista ja ennakkomaksuista, joihin 
sovelletaan covid-19-kriisiin liittyviä toimenpiteitä 
 
IFRS 7.20 (c); tilinpäätösdirektiivin 27 artiklan, pystysuora kaava, 4 kohta 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V [IFRS 7.20 (c); tilinpäätösdirektiivin 27 
artikla, pystysuora kaava, 4 kohta] tarkoitetut palkkio- ja toimitusmaksut, jotka ovat 
peräisin lainoista ja ennakkomaksuista, joihin sovelletaan Euroopan 
pankkiviranomaisen vaatimukset täyttäviä (lainsäädännöllisiä ja muita kuin 
lainsäädännöllisiä) lykkäyksiä, muita covid-19-kriisiin liittyviä joustotoimenpiteitä, 
ja julkisiin takuujärjestelmiin covid-19-kriisin yhteydessä liittyvistä uusista 
lainoista ja ennakkomaksuista. 

 

  



   
 

   
 

11. Vakavaraisuustiedot uusista lainoista ja ennakkomaksuista, joihin sovelletaan julkisia 
valtiontakuujärjestelmiä covid-19-kriisin yhteydessä (F 93.02) 

11.1. Yleisiä huomautuksia 

32. Tämä lomake koskee niiden lainojen ja ennakkomaksujen vakavaraisuustietoja, joihin 
sovelletaan covid-19-kriisin vastatoimena käyttöön otettuja julkisia takuujärjestelmiä. 

 

11.2. F 93.02: VAKAVARAISUUSTIEDOT LAINOISTA JA ENNAKKOMAKSUISTA, 
JOIHIN SOVELLETAAN JULKISIA VALTIONTAKUUJÄRJESTELMIÄ COVID-19-
KRIISIN YHTEYDESSÄ 

11.2.1. Positiokohtaiset ohjeet 

Sarakkeet Ohjeet 

0010 Määrä 
Tässä on ilmoitettava tosiasiallinen positio viitepäivämääränä. 

0020 Suunniteltu asema tilikauden lopussa 
Laitosten on ilmoitettava tilikauden lopussa suunniteltu positio covid-19-epidemian 
vaikutukset huomioon ottaen. 
Vuoden lopun raporteissa on ilmoitettava seuraavan vuoden lopun suunniteltu 
positio. 

0030 Huomautus 
Laitosten on annettava lisätietoja, jos 
- riveillä 0010 ja 0020 ei ole sama määrä eli kaikkia takuita ei katsota 
hyväksyttäväksi vakuudeksi vakavaraisuusasetuksen mukaan 
- rivien 0030 tai 0060 arvo ei ole 0 eli julkisen valtiontakuun hyväksyminen ei 
vähennä kyseessä olevan lainan tai ennakkomaksun riskipainotettua määrää 
nollaan. 

 



   
 

   
 

Rivit Ohjeet 

0010 Niiden lainojen ja ennakkomaksujen vastuuarvo, jotka kuuluvat voimassa 
oleviin takuujärjestelmiin covid-19-kriisin yhteydessä 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä I olevan lomakkeen C 07.00 saraketta 0200 ja 
lomakkeen C 08.01 saraketta 0110 varten määritetty vastuuarvo lainoissa ja 
ennakkomaksuissa, joihin on sovellettu julkisia takuujärjestelmiä covid-19-kriisin 
yhteydessä ja joiden takuu ei ole vielä päättynyt. 

0020 Joista: lainat ja ennakkomaksut, joissa takuut katsotaan hyväksyttäväksi 
vakuudeksi luottoriskin vähentämistä varten vakavaraisuusasetuksen 
mukaisesti 
Rivillä 0010 ilmoitettujen lainojen ja ennakkomaksujen vastuuarvo, jos saatu 
julkinen takuu katsotaan hyväksyttäväksi vakuudeksi luottoriskin vähentämistä 
varten vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan II osaston 4 luvun mukaisesti. 
Jos tällä rivillä ilmoitettu määrä eroaa rivillä 0010 ilmoitetusta määrästä, syyt on 
selitettävä sarakkeessa 0030. 

0030 Kyseisten lainojen ja ennakkomaksujen riskipainotettu vastuuerä 
Rivillä 0020 ilmoitettujen lainojen ja ennakkomaksujen vakavaraisuusasetuksen 
92 artiklan 3 kohdan mukaisesti määritetty riskipainotettu vastuuerä. 
Jos tällä rivillä ilmoitettu määrä ei ole 0, se on selitettävä sarakkeessa 0030. 

0040 Joista: kyseisten vakuuksien soveltamiseksi uudelleenjärjestellyt lainat ja 
ennakkomaksut 
Rivillä 0010 ilmoitettujen niiden lainojen ja ennakkomaksujen vastuuarvo, joita 
julkinen takuu ei alun perin kattanut ja jotka järjesteltiin siksi uudelleen 
hyväksymistä varten. 

0050 Kyseisten lainojen ja ennakkomaksujen riskipainotettu vastuuerä (ennen 
uudelleenjärjestelyä) 
Rivillä 0040 ilmoitettujen lainojen ja ennakkomaksujen vakavaraisuusasetuksen 
92 artiklan 3 kohdan mukaisesti määritetty riskipainotettu vastuuerä ennen 
uudelleenjärjestelyä. 

0060 Kyseisiin lainoihin ja ennakkomaksuihin liittyvä riskipainotettu vastuuerä 
Rivillä 0010 ilmoitettujen lainojen ja ennakkomaksujen vakavaraisuusasetuksen 
92 artiklan 3 kohdan mukaisesti laskettu riskipainotettu vastuuerä. 
Jos tällä rivillä ilmoitettu määrä ei ole 0, se on selitettävä sarakkeessa 0030 



   
 

   
 

0070 Niiden lainojen ja ennakkomaksujen vastuuarvo, jotka kuuluvat päättyneisiin 
takuujärjestelmiin covid-19-kriisin yhteydessä 
Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä I olevan lomakkeen C 07.00 saraketta 0200 ja 
lomakkeen C 08.01 saraketta 0110 varten määritetty vastuuarvo lainoissa ja 
ennakkomaksuissa, joihin on sovellettu julkisia takuujärjestelmiä covid-19-kriisin 
yhteydessä ja joiden takuu on jo päättynyt. Vain ne lainat ja ennakkomaksut on 
ilmoitettava, joissa on maksamatta pääomaan, korkoon ja/tai palkkioihin liittyviä 
lisämaksuja. 

0080 Kyseisten lainojen ja ennakkomaksujen riskipainotettu vastuuerä 
Rivillä 0070 ilmoitettujen lainojen ja ennakkomaksujen vakavaraisuusasetuksen 
92 artiklan 3 kohdan mukaisesti laskettu riskipainotettu vastuuerä.  
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