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1. Noudattamista ja raportointia 
koskevat velvoitteet 

Näiden ohjeiden asema 

 Tämä asiakirja sisältää ohjeita, jotka on annettu asetuksen (EU) N:o 1093/20101 
16 artiklan nojalla. Asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan 3 kohdan mukaan 
toimivaltaisten viranomaisten ja finanssilaitosten on kaikin tavoin pyrittävä 
noudattamaan ohjeita. 

 Ohjeissa esitetään Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) näkemys asianmukaisista 
Euroopan finanssivalvojien järjestelmässä toteutettavista valvontakäytännöistä ja siitä, 
miten unionin lainsäädäntöä olisi sovellettava tietyissä asioissa. Asetuksen (EU) 
N:o 1093/2010 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten, joihin 
näitä ohjeita sovelletaan, olisi noudatettava ohjeita sisällyttämällä ne soveltuvin osin 
valvontakäytäntöihinsä (esim. muuttamalla lainsäädäntöään tai valvontamenettelyjään). 
Tämä koskee myös ohjeita, jotka on suunnattu ensisijaisesti laitoksille. 

Raportointivaatimukset 

 Asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava Euroopan pankkiviranomaiselle viimeistään ([pp.kk.vvvv]), 
että ne noudattavat tai aikovat noudattaa näitä ohjeita, tai muussa tapauksessa 
annettava syyt niiden noudattamatta jättämiseen. Jos ilmoitusta ei toimiteta tähän 
määräaikaan mennessä, Euroopan pankkiviranomainen katsoo, etteivät toimivaltaiset 
viranomaiset noudata ohjeita. Ilmoitukset toimitetaan lomakkeella, joka on saatavissa 
Euroopan pankkiviranomaisen sivustolta, lähettämällä se osoitteeseen 
compliance@eba.europa.eu. Viitteeksi merkitään ”EBA/GL/2018/10”. Ilmoituksen voi 
lähettää ainoastaan henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ilmoittaa ohjeiden tai 
suositusten noudattamisesta toimivaltaisen viranomaisen puolesta. Myös ohjeiden 
noudattamisen osalta tehtävistä muutoksista on ilmoitettava Euroopan 
pankkiviranomaiselle. 

 Ilmoitukset julkaistaan Euroopan pankkiviranomaisen verkkosivustolla 16 artiklan 
3 kohdan mukaisesti. 

  

                                                           
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta 
ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12). 

mailto:compliance@eba.europa.eu
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2. Aihe, soveltamisala ja määritelmät 

Aihe 

 Näissä ohjeissa määritetään luottolaitosten järjestämättömien saamisten, 
lainanhoitojoustosaamisten ja ulosmitattujen varojen julkistamista koskeva sisältö ja 
yhtenäiset julkistamismuodot. 

Soveltamisala 

 Näitä ohjeita sovelletaan luottolaitoksiin, joihin sovelletaan kaikkia tai joitakin asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 (vakavaraisuusasetus)2 kahdeksannessa osassa määritettyjä 
julkistamisvaatimuksia, vakavaraisuusasetuksen 6, 10 ja 13 artiklan mukaisesti. 

 Näitä ohjeita sovelletaan kaikkiin saamisiin, jotka vastaavat komission 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/20143 liitteessä V säädettyjä ”järjestämättömän” 
ja ”lainanhoitojouston” määritelmiä. 

 Suhteellisuusperiaatetta sovelletaan luottolaitoksen merkittävyyden perusteella sekä 
raportoitujen järjestämättömien saamisten tasolla kunkin erillisen lomakkeen 
soveltamisalan mukaan. Joitakin lomakkeita sovelletaan kaikkiin luottolaitoksiin, mutta 
joitakin sovelletaan vain merkittäviin luottolaitoksiin, joiden järjestämättömien luottojen 
brutto-osuus on vähintään viisi prosenttia. 

Keitä ohjeet koskevat 

 Nämä ohjeet koskevat asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 artiklan 2 kohdan i alakohdassa 
tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia sekä asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja luottolaitoksia. 

Määritelmät 

 Ellei toisin ole määritetty, asetuksessa (EU) N:o 575/2013 ja komission 
täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 680/2014 käytettyjen ja määritettyjen termien 
merkitykset ovat näissä ohjeissa samat. 

                                                           
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 
27.6.2013, s. 1). 
3 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 (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1). 
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 Lisäksi ja erityisesti näissä ohjeissa sovelletaan seuraavia määritelmiä: 

 Luottolaitokset, jotka vastaavat yhtä tai useampaa seuraavista vaatimuksista, katsotaan 
merkittäviksi: 

a. luottolaitos kuuluu kotijäsenvaltiossaan kolmen suurimman luottolaitoksen 
joukkoon 

b. luottolaitoksen konsolidoidun taseen loppusumma on yli 30 miljardia euroa 

c. luottolaitoksen taseen neljän vuoden keskimääräinen loppusumma on yli 
20 prosenttia sen kotijäsenvaltion neljän vuoden keskimääräisestä BKT:stä 

d. vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan mukaan lasketut luottolaitoksen 
konsolidoidut vastuut ovat yli 200 miljardia euroa tai vastaava määrä ulkomaisessa 
valuutassa, kun käytetään kyseisen tilikauden lopussa sovellettavaa Euroopan 
keskuspankin julkaisemaa viitekurssia 

e. toimivaltaiset viranomaiset ovat määrittäneet luottolaitoksen komission 
delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1222/2014 tarkoitetuksi maailmanlaajuisen 
järjestelmän kannalta merkittäväksi laitokseksi (G-SII) tai direktiivin 2013/36/EU 
131 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi muuksi järjestelmän kannalta merkittäväksi 
laitokseksi (O-SII). 

 Järjestämättömien luottojen brutto-osuus on järjestämättömien luottojen 
bruttomääräisen kirjanpitoarvon ja järjestämättömien saamisten määritelmään 
sisältyvien luottojen yhteenlasketun bruttomääräisen kirjanpitoarvon suhde. Tässä 
laskennassa luottoja, jotka on luokiteltu myytävänä oleviksi, keskuspankkitalletuksia ja 
muita vaadittaessa maksettavia talletuksia ei oteta huomioon nimittäjässä eikä 
osoittajassa. 

 Järjestämättömiä luottoja ovat luotot, jotka luokitellaan järjestämättömiksi asetuksen 
(EU) N:o 680/2014 liitteen V mukaisesti. 

Julkistamistiheys 

 Ohjeilla otetaan käyttöön lomakkeiden yhdenmukainen julkistamistiheys4 seuraavasti: 

a. Lomakkeen 1 (Lainanhoitojoustosaamisten luottoluokka), lomakkeen 3 
(Järjestämättömien saamisten luottoluokka erääntymispäivien mukaan), 
lomakkeen 4 (Terveet ja erääntyneet sekä järjestämättömät saamiset sekä niihin 
liittyvät varaukset) ja lomakkeen 9 (Haltuun otetut vakuudet ja 

                                                           
4 Luottolaitosten on varmistettava, että näissä ohjeissa tarkoitettujen tietojen julkistamispäivä on lähellä luottolaitosten 
tilinpäätösten julkistamispäivää ja että näiden päivämäärien välillä on enintään kohtuullinen aika. 
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toimeenpanomenettelyt) julkistavat kaikki näiden lomakkeiden soveltamisalassa 
mainitut luottolaitokset seuraavalla julkistamistiheydellä: 

i. puolivuosittain, kun kyseessä ovat luottolaitokset, jotka toimivaltaiset 
viranomaiset ovat määrittäneet maailmanlaajuisen järjestelmän kannalta 
merkittäviksi laitoksiksi tai muiksi järjestelmän kannalta merkittäviksi 
laitoksiksi 12 kohdan e alakohdan mukaisesti 

ii. vuosittain, kun kyseessä ovat muut luottolaitokset 

iii. luottolaitosten, jotka täyttävät vähintään yhden 12 kohdan a–
d alakohdassa tarkoitetuista merkittävyysvaatimuksista ja joiden 
järjestämättömien luottojen brutto-osuus puolivuosittain julkistettavien 
tietojen viitepäivänä on vähintään viisi prosenttia, on julkistettava nämä 
lomakkeet puolivuosittaisena viitepäivänä. 

b. Lomakkeen 2 (Lainanhoitojouston laatu), lomakkeen 5 (Järjestämättömien 
saamisten laatu maantieteellisesti), lomakkeen 6 (Luottojen laatu toimialan 
mukaan), lomakkeen 7 (Vakuuksien arvostaminen – luotot), lomakkeen 8 
(Muutokset järjestämättömien luottojen määrässä) ja lomakkeen 10 (Haltuun 
otetut vakuudet ja toimeenpanomenettelyt – aloitusajakohtien jaottelu) julkistavat 
vuosittain luottolaitokset, jotka täyttävät vähintään yhden 12 kohdan 
merkittävyysvaatimuksista ja joiden järjestämättömien luottojen brutto-osuus on 
vähintään viisi prosenttia, näiden lomakkeiden soveltamisalan mukaan. 
Luottolaitosten, jotka kuuluvat sellaisten lomakkeiden soveltamisalaan, joita 
edellytetään järjestämättömien luottojen brutto-osuuden viiden prosentin 
kynnysarvon saavuttavilta luottolaitoksilta, on aloitettava näiden lomakkeiden 
julkistaminen, jos ne ovat saavuttaneet tai ylittäneet kynnysarvon kahdella 
peräkkäisellä vuosineljänneksellä julkistamisen viitepäivämäärää edeltävillä 
neljällä vuosineljänneksellä. Ensimmäisenä julkistamisen viitepäivänä, jona 
luottolaitosten on noudatettava ohjeita, laitosten on julkistettava 
järjestämättömien luottojen brutto-osuuden viiden prosentin kynnysarvoa 
koskevat lomakkeet, jos ne ovat saavuttaneet kynnysarvon kyseisenä julkistamisen 
viitepäivänä. Luottolaitokset voivat lopettaa järjestämättömien luottojen brutto-
osuuden viiden prosentin kynnysarvoa koskevien lomakkeiden julkistamisen, jos ne 
ovat pudonneet kynnysarvon alapuolelle kolmella peräkkäisellä 
vuosineljänneksellä julkistamisen viitepäivää edeltävillä neljällä 
vuosineljänneksellä. 
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3. Täytäntöönpano 

Soveltamispäivämäärä 

 Näitä ohjeita sovelletaan 31. joulukuuta 2019 alkaen. 

Muutokset 

 Näillä ohjeilla korvataan seuraavat asetuksen (EU) N:o 575/2013 kahdeksannen osan 
mukaisista julkistamisvaatimuksista annettujen ohjeiden (EBA/GL/2016/11) lomakkeista: 

a. ”Lomake 14: EU CR1-D – Erääntyneiden vastuiden ikäjakauma” 

b. ”Lomake 15: EU CR1-E – Järjestämättömät ja lainanhoitojoustosaamiset”. 

 Tämä merkitsee, että laitosten, joiden on EBA 2016 -ohjeiden mukaan julkistettava edellä 
tarkoitetut lomakkeet, on noudatettava tätä velvoitetta julkistamalla näissä ohjeissa 
edellytetyt tiedot. 

 Laitosten, joiden on EBA 2016 -ohjeiden mukaan julkistettava ”Lomake 12 – EU CR1-B – 
Vastuiden laatu toimialan tai vastapuolen tyypin mukaan” ja ”Lomake 13 – EU CR1-C – 
Vastuiden laatu maantieteellisesti” voivat noudattaa tätä velvoitetta julkistamalla 
puolivuosittain näiden ohjeiden seuraavat lomakkeet: ”Lomake 5: Järjestämättömien 
saamisten laatu maantieteellisesti” ja ”Lomake 6: Luottojen luottoluokka toimialan 
mukaan”. Vaihtoehtoisesti laitokset voivat julkistaa näiden ohjeiden lomakkeet 5 ja 6, 
joissa on ainoastaan järjestämättömiä saamisia koskevat tiedot (lukuun ottamatta 
sarakkeessa ”joista maksukyvyttömiä” olevia tietoja) ja täyttää EBA 2016 -ohjeiden 
lomakkeet 12 ja 13 maksukyvyttömiä vastuita koskevien tietojen osalta. 
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Liite I – Julkistamislomakkeet: lainanhoitojousto 

Lomake 1: Lainanhoitojoustosaamisten luottoluokka 

Tarkoitus: Esitetään tiivistelmä lainanhoitojoustosaamisten laadusta komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaisesti. 

Soveltamisala: Lomake koskee kaikkia 6 kohdassa määritettyjä luottolaitoksia. 

Sisältö: Lainanhoitojoustosaamisten bruttomääräinen kirjanpitoarvo ja niihin liittyvät kertyneet arvonalentumiset, varaukset, kertyneet käyvän arvon muutokset, jotka johtuvat 
luottoriskistä, ja saadut vakuudet ja takaukset vakavaraisuusasetuksen ensimmäisen osan II osaston 2 luvussa tarkoitetun vakavaraisuussääntelyn konsolidoinnin soveltamisalan 
mukaisesti.  

Julkistamistiheys: Puolivuosittain tai vuosittain 15 kohdan mukaisesti. 

Muoto: Määrämuotoinen. 

Täydentävä teksti: Laitosten on selitettävä syyt kaikkiin huomattaviin muutoksiin määrissä verrattuna edellisiin julkistamiskausiin. 

 
         

  a b c d e f g h 

  Lainanhoitojoustosaamisten bruttomääräinen kirjanpitoarvo / 
nimellisarvo 

Kertyneet arvonalentumiset, kertyneet käyvän arvon 
negatiiviset muutokset, jotka johtuvat luottoriskistä ja 

varauksista 

Lainanhoitojoustosaamisille 
saadut vakuudet ja takaukset 

  Terveet ja erääntyneet 
lainanhoitojoustosaamis

et 

Järjestämättömät 
lainanhoitojoustosaamiset 

Terveissä ja erääntyneissä 
lainanhoitojoustosaamisis

sa 

Järjestämättömissä 
lainanhoitojoustosaamisis

sa 

  Joista 
järjestämättömille 
saamisille, joissa 

lainanhoitojoustoj
a, saadut vakuudet 

ja takaukset 
  

  Joista 
maksukyvyttömyystilass

a olevat 

Joista 
arvoltaan 
alentunee

t 

  

1 Luotot                 
2 Keskuspankit                 
3 Julkisyhteisöt                 
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4 Luottolaitokset                 
5 

Muut 
rahoituslaitokset                 

6 
Rahoitusalan 

ulkopuoliset 
yritykset 

            
    

7 Kotitaloudet                 

8 

Vieraan 
pääoman 
ehtoiset 
arvopaperit 

            

    

9 
Annetut 
luottositoumuks
et 

      
          

1
0 

Yhteensä                 
Määritelmät  

     
     

     
Sarakkeet:   

    

Bruttomääräinen kirjanpitoarvo: Bruttomääräinen kirjanpitoarvo, joka määritetään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 1 osan 34 kohdassa. 
Annettujen luottositoumusten osalta on ilmoitettava nimellisarvo, joka määritetään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 118 kohdassa. 
 
Sellaisten saamisten bruttomääräinen kirjanpitoarvo, joihin sovelletaan arvon alentumista, on osittain tai kokonaan luottotappioiksi kirjatuista eristä kertynyt nettomäärä. 

Lainanhoitojoustosaamiset: Lainanhoitojoustosaamiset, jotka määritetään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 240–244 kohdassa. 
Lainanhoitojoustosaamiset voidaan määrittää terveiksi ja erääntyneiksi tai järjestämättömiksi sen mukaan, täyttävätkö ne kyseisen asetuksen liitteessä V säädetyt ehdot. 

Arvoltaan alentuneet saamiset: Lainanhoitojoustosaamiset, joiden arvo on myös alentunut sovellettavan tilinpäätössäännöstön perusteella komission täytäntöönpanoasetuksen 
(EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 215 kohdan mukaisesti. 

Maksukyvyttömyystilassa olevat saamiset: Lainanhoitojoustosaamiset, jotka luokitellaan myös maksukyvyttömyystilassa oleviksi vakavaraisuusasetuksen 178 artiklan mukaisesti. 

Kertyneet arvonalentumiset, kertyneet käyvän arvon negatiiviset muutokset, jotka johtuvat luottoriskistä ja varauksista: Tämän pitäisi sisältää määrät, jotka on määritetty komission 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 11, 69–71, 106 ja 110 kohdan mukaisesti. 
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Lainanhoitojoustosaamisille saadut vakuudet ja takaukset: Nämä on ilmoitettava kaikista lainanhoitojoustosaamisista, olivatpa ne terveitä ja erääntyneitä tai järjestämättömiä. 
Saatujen vakuuksien ja takausten ilmoitetut määrät on laskettava komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 239 kohdan mukaisesti. Sekä 
vakuuksista että takauksista ilmoitettavien määrien summan ylärajana on kyseisen saamisen kirjanpitoarvo. 

Järjestämättömät saamiset, joissa lainanhoitojoustoja: Näiden (järjestämättömien lainanhoitojoustosaamisten) pitäisi koostua lainanhoitojoustosaamisista, jotka täyttävät kriteerit, 
joiden perusteella niiden voidaan katsoa olevan järjestämättömiä ja kuuluvan järjestämättömien saamisten ryhmään. Näihin järjestämättömiin lainanhoitojoustosaamisiin kuuluvat 
seuraavat: a) saamiset, joista on tullut järjestämättömiä lainanhoitojoustojen soveltamisen vuoksi; b) saamiset, jotka olivat järjestämättömiä ennen lainanhoitojoustojen soveltamista; 
c) lainanhoitojoustosaamiset, jotka on luokiteltu uudelleen terveiden ja erääntyneiden saamisten luokasta, mukaan luettuina saamiset, jotka on luokiteltu uudelleen komission 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 260 kohdan mukaisesti. 
          

Rivit:   

Vastapuolierittely: Laitosten on sovellettava vastapuolierittelyä, joka on määritetty komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 1 osan 42 kohdassa. 
 
Vastapuolten jakamisen aloihin tulisi perustua yksinomaan välittömän vastapuolen luonteeseen. Useammasta vastapuolesta yhteisesti aiheutuvien vastuiden luokittelun pitäisi 
tapahtua sen vastapuolen luonteen perusteella, jonka rooli oli tärkein tai ratkaiseva laitoksen tehdessä päätöksen vastuun antamisesta. Myös muissa luokitteluissa yhteisten 
vastuiden jako vastapuolialan, kotipaikan ja NACE-koodin mukaan määräytyy tärkeimmän tai ratkaisevan vastapuolen luonteen perusteella. 
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Lomake 2: Lainanhoitojouston laatu 

Tarkoitus: Esitetään tiivistelmä lainanhoitojouston laadusta. 

Soveltamisala: Lomake koskee luottolaitoksia, jotka täyttävät vähintään yhden 12 kohdassa määritetyn merkittävyyttä koskevan kriteerin ja joiden järjestämättömien luottojen 
brutto-osuus on vähintään viisi prosenttia. 

Sisältö: Luottoja koskevien lainanhoitojoustosaamisten bruttomääräinen kirjanpitoarvo vakavaraisuusasetuksen ensimmäisen osan II osaston 2 luvussa tarkoitetun 
vakavaraisuussääntelyn konsolidoinnin soveltamisalan mukaisesti.  
Julkistamistiheys: Vuosittain 15 kohdan mukaisesti. 

Muoto: Määrämuotoinen. 

Täydentävä teksti: Laitosten tulisi selittää syyt kaikkiin huomattaviin muutoksiin määrissä verrattuna edellisiin julkistamiskausiin. 
 

  
  a 

  Lainanhoitojoustosaamisten bruttomääräinen kirjanpitoarvo 

  

1 Luotot, jotka ovat olleet lainanhoitojoustollisia useammin kuin kaksi kertaa   

2 
Järjestämättömät lainanhoitojoustolliset  luotot, jotka eivät ole täyttäneet 
järjestämättömiksi luokittelemisen lopettamiskriteereitä   

Määritelmät  
  

 
Sarakkeet:  
Bruttomääräinen kirjanpitoarvo: Katso määritelmä lomakkeessa 1 ”Lainanhoitojoustosaamisten luottoluokka”. 

Lainanhoitojoustosaamiset: Katso määritelmä lomakkeessa 1 ”Lainanhoitojoustosaamisten luottoluokka”. 

   

Rivit:   

Lainanhoitojoustollisena useammin kuin kaksi kertaa: Sellaisten luottojen bruttomääräinen kirjanpitoarvo, joille on myönnetty lainanhoitojoustotoimenpiteitä aiemmin ja yli kaksi 
kertaa. Tähän kuuluvat myös luotot, joille on myönnetty lainanhoitojoustoa ja jotka poistuivat lainanhoitojoustoluokasta (eli tervehtyneet lainanhoitojoustolliset luotot), kun uusi 
lainanhoitojoustotoimenpide myönnettiin. 
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Järjestämättömät lainanhoitojoustolliset luotot, jotka eivät ole täyttäneet järjestämättömiksi luokittelemisen lopettamiskriteereitä: Sellaisten järjestämättömien lainanhoitojoustollisten 
luottojen bruttomääräinen kirjanpitoarvo, jotka ovat järjestämättömien lainanhoitojoustollisten luottojen luokassa yhden vuoden tervehtymisajan verran ja jotka eivät ole olleet 
lainanhoitojoustotoimenpiteiden mukaisia 12 kuukauden tervehtymisajan jälkeen ja joita ei siten ole voitu siirtää terveisiin ja erääntyneisiin lainanhoitojoustosaamisiin mutta joiden 
tila pysyi järjestämättöminä lainanhoitojoustollisina tervehtymisajan ajan. 
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Liite II – Julkistamislomakkeet: järjestämättömät saamiset 

Lomake 3: Terveiden ja erääntyneiden sekä järjestämättömien saamisten luottojen laatu erääntymispäivien mukaan 

Tarkoitus: Esitetään tiivistelmä järjestämättömien saamisten luottojen laadusta komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaisesti. 

Soveltamisala: Lomake koskee kaikkia 6 kohdassa määritettyjä luottolaitoksia. 
Sisältö: Terveiden ja erääntyneiden sekä järjestämättömien saamisten bruttomääräinen kirjanpitoarvo vakavaraisuusasetuksen ensimmäisen osan II osaston 2 luvun mukaisen 
vakavaraisuussääntelyn konsolidoinnin sääntelyä koskevan soveltamisalan mukaisesti.  
Julkistamistiheys: Puolivuosittain tai vuosittain 15 kohdan mukaisesti. 

Muoto: Määrämuotoinen. 
Täydentävä teksti: Laitosten tulisi selittää syyt kaikkiin huomattaviin muutoksiin määrissä verrattuna edellisiin julkistamiskausiin. Laitosten odotetaan myös julkistavan 
järjestämättömien luottojen brutto-osuuden, joka lasketaan jakamalla sarakkeen d rivi 1 sarakkeen d rivin 1 ja sarakkeen a rivin 1 summalla.  
 

             
  a b c d e f g h i j k l 

  Kirjanpitoarvo, brutto / nimellisarvo 

  Terveet ja erääntyneet 
saamiset 

Järjestämättömät saamiset 

    Erääntymättömä
t tai erääntyneet 

≤ 30 päivää 

Erääntynee
t > 30 

päivää ≤ 90 
päivää 

  

Todennäköisesti 
maksamatta 
jäävät, jotka 

ovat 
erääntymättömi

ä tai 
erääntyneet 
≤ 90 päivää 

Erääntynee
t 

> 90 päivää 
≤ 180 
päivää 

Erääntynee
t 

> 180 
päivää 

≤ 1 vuosi 

Erääntynee
t 

> 1 vuosi 
≤ 2 vuotta 

Erääntynee
t 

> 2 vuotta 
≤ 5 vuotta 

Erääntynee
t 

> 5 vuotta 
≤ 7 vuotta 

Erääntynee
t > 7 

vuotta 

Joista 
maksukyvyttömyystilass

a olevat 

  

  

1 Luotot                         

2 Keskuspankit                         

3 Julkisyhteisöt                         
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4 Luottolaitokset                         

5 
Muut 

rahoituslaitokset                         

6 
Rahoitusalan 

ulkopuoliset 
yritykset 

                        

7 

Joista 
pienet ja 
keskisuur
et 
yritykset 

            

8 Kotitaloudet                         

9 

Vieraan 
pääoman 
ehtoiset 
arvopaperit 

                        

10 Keskuspankit                         

11 Julkisyhteisöt                         

12 Luottolaitokset                         

13 
Muut 

rahoituslaitokset                         

14 
Rahoitusalan 

ulkopuoliset 
yritykset 

                        

1
5 

Taseen 
ulkopuoliset 
vastuut 

                        

16 Keskuspankit                         

17 Julkisyhteisöt                         

18 Luottolaitokset                         

19 
Muut 

rahoituslaitokset                         

20 
Rahoitusalan 

ulkopuoliset 
yritykset 
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21 Kotitaloudet                         

22 Yhteensä                         
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Määritelmät  
     

         
     

Sarakkeet:   
    

Bruttomääräinen kirjanpitoarvo: Katso määritelmä lomakkeessa 1 ”Lainanhoitojoustosaamisten luottoluokka”. 

Järjestämättömät saamiset: Määritetään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 213 kohdassa. 

Maksukyvyttömyystilassa olevat saamiset: Katso määritelmä lomakkeessa 1 ”Lainanhoitojoustosaamisten luottoluokka”. 

Erääntymättömät tai erääntyneet ≤ 30 päivää: Sellaisten terveiden ja erääntyneiden saamisten alaluokka, jotka ovat erääntymättömiä tai olleet erääntyneinä 1–30 päivää. 

Erääntyneet > 30 päivää ≤ 90 päivää: Sellaisten terveiden ja erääntyneiden saamisten alaluokka, jotka ovat olleet erääntyneinä 31–90 päivää. Tähän alaluokkaan kuuluvat myös 
saamiset, jotka ovat olleet erääntyneinä yli 90 päivää ja jotka eivät ole olennaisia. 
Todennäköisesti maksamatta jäävät, jotka ovat erääntymättömiä tai erääntyneet ≤ 90 päivää: Sellaisten saamisten alaluokka, jotka ovat erääntymättömiä tai ovat olleet 
erääntyneinä enintään 90 päivää mutta jotka kuitenkin katsotaan järjestämättömiksi komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 213 kohdan 
b alakohdan mukaisesti. 
          

     
Rivit:   

     

Vastapuolierittely: Laitosten on sovellettava vastapuolierittelyä, joka on määritetty komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 1 osan 42 kohdassa. 
 
Vastapuolten jakamisen aloihin tulisi perustua yksinomaan välittömän vastapuolen luonteeseen. Useammasta vastapuolesta yhteisesti aiheutuvien vastuiden luokittelun pitäisi 
tapahtua sen vastapuolen luonteen perusteella, jonka rooli oli tärkein tai ratkaiseva laitoksen tehdessä päätöksen vastuun antamisesta. Myös muissa luokitteluissa yhteisten 
vastuiden jako vastapuolialan, kotipaikan ja NACE-koodin mukaan tulisi määräytyä tärkeimmän tai ratkaisevan vastapuolen luonteen perusteella. 

Pienet ja keskisuuret yritykset: Määritetään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 1 osan 5 kohdan i alakohdassa. 
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Lomake 4: Terveet ja erääntyneet sekä järjestämättömät saamiset sekä niihin liittyvät varaukset 

Tarkoitus: Esitetään tiivistelmä järjestämättömien saamisten ja niihin liittyvien arvonalentumisten, varausten ja arvonoikaisujen luottojen laadusta salkun ja vastuuluokan mukaan. 

Soveltamisala: Lomake koskee kaikkia 6 kohdassa määritettyjä luottolaitoksia. 
Sisältö: Terveiden ja erääntyneiden ja järjestämättömien saamisten bruttomääräiset kirjanpitoarvot ja niihin liittyvät kertyneet arvonalentumiset, varaukset, kertyneet käyvän 
arvon muutokset, jotka johtuvat luottoriskistä, kertynyt määrä osittain luottotappioiksi kirjatuista eristä sekä saadut vakuudet ja takaukset vakavaraisuusasetuksen ensimmäisen 
osan II osaston 2 luvun mukaisen vakavaraisuussääntelyn konsolidoinnin sääntelyä koskevan soveltamisalan mukaisesti.  
Julkistamistiheys: Puolivuosittain tai vuosittain 15 kohdan mukaisesti. 

Muoto: Määrämuotoinen. 

Täydentävä teksti: Laitosten tulisi selittää syyt kaikkiin huomattaviin muutoksiin määrissä verrattuna edellisiin julkistamiskausiin.  

 
                

 
                

  a b c d e f g h i j k l m n o 

  Kirjanpitoarvo, brutto / nimellisarvo 
Kertyneet arvonalentumiset, kertyneet käyvän 
arvon negatiiviset muutokset, jotka johtuvat 

luottoriskistä ja varauksista 

Kertyneet 
määrät osittain 
luottotappioiksi 
kirjatuista eristä 

Saadut vakuudet ja takaukset 

  Terveet ja erääntyneet 
saamiset 

Järjestämättömät 
saamiset 

Terveet ja 
erääntyneet saamiset 

– kertyneet 
arvonalentumiset ja 

luottotappioita 
varten tehdyt 

varaukset 

Järjestämättömät 
saamiset – kertyneet 

arvonalentumiset, 
kertyneet käyvän 
arvon negatiiviset 
muutokset, jotka 

johtuvat luottoriskistä 
ja varauksista  

Terveille ja 
erääntyneille 

saamisille 

Järjestämättömille 
saamisille 

     
Joista 

vaihe 1 
Joista 

vaihe 2 
  

Joista 
vaihe 2 

Joista 
vaihe 3 

  
Joista 

vaihe 1 
Joista 

vaihe 2 
  

Joista 
vaihe 2 

Joista 
vaihe 3 

  

1 Luotot                               

2 Keskuspankit                               

3 Julkisyhteisöt                               

4 Luottolaitokset                               
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5 Muut rahoituslaitokset                               

6 
Rahoitusalan 

ulkopuoliset yritykset 
                              

7 
Joista pienet ja 
keskisuuret 
yritykset 

               

8 Kotitaloudet                               

9 
Vieraan pääoman 
ehtoiset arvopaperit 

                              

10 Keskuspankit                               

11 Julkisyhteisöt                               

12 Luottolaitokset                               

13 Muut rahoituslaitokset                               

14 
Rahoitusalan 

ulkopuoliset yritykset 
                              

15 
Taseen ulkopuoliset 
vastuut 

                              

16 Keskuspankit                               

17 Julkisyhteisöt                               

18 Luottolaitokset                               

19 Muut rahoituslaitokset                               

20 
Rahoitusalan 

ulkopuoliset yritykset                               

21 Kotitaloudet                               

22 Yhteensä                               

Määritelmät   
     

   
     

Rivit:   
     

Pienet ja keskisuuret yritykset: Määritetään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 1 osan 5 kohdan i alakohdassa. 
 
Sarakkeet:   

     
Bruttomääräinen kirjanpitoarvo: Katso määritelmä lomakkeessa 1 ”Lainanhoitojoustosaamisten luottoluokka”. 
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Järjestämättömät saamiset: Katso määritelmä lomakkeessa 3 ”Terveiden ja erääntyneiden sekä järjestämättömien saamisten luottoluokka erääntymispäivien mukaan”. 

Kertyneet arvonalentumiset, kertyneet käyvän arvon negatiiviset muutokset, jotka johtuvat luottoriskistä ja varauksista: Katso määritelmä lomakkeessa 1 ”Lainanhoitojoustosaamisten 
luottoluokka”. 

Kertyneet määrät osittain luottotappioiksi kirjatuista eristä: Tähän sisältyy kertyneet osittaiset määrät pääoman viitepäivänä sekä kertyneet erääntyneet korot ja palkkiot kaikkien 
sellaisten vieraan pääoman ehtoisten instrumenttien osalta, jotka on kyseiseen päivään mennessä kirjattu pois taseesta käyttämällä jompaakumpaa komission 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 74 kohdassa kuvatuista menetelmistä ja jotka on ilmoitettava, koska laitos ei voi kohtuudella odottaa 
saavansa sopimukseen perustuvia rahavirtoja. Nämä määrät on ilmoitettava siihen saakka, kun kaikki raportoivan laitoksen oikeudet ovat vanhentumisajan päätyttyä, anteeksiannon 
tai muun syyn myötä kokonaan lakanneet tai siihen asti, kun omaisuuserät on peritty takaisin. Näin ollen, kun lopullisiksi luottotappioiksi kirjatut määrät ovat perimättä takaisin, ne 
ilmoitetaan niin kauan kuin niihin kohdistetaan perintätoimenpiteitä (enforcement activities). 
Lopullisten luottotappioiden kirjaamiset ovat taseesta pois kirjaamiseen johtava tapahtuma, ja ne voivat liittyä rahoitusvaroihin kuuluvaan erään kokonaisuudessaan tai (kun 
kyseessä on osittaisen luottotappion kirjaaminen) suhteelliseen osuuteen siitä, mukaan luettuina tapaukset, joissa erään tehtävä muutos johtaa siihen, että laitos luopuu 
oikeudestaan kerätä rahavirtoja kyseisestä erästä tai sen osasta. 
Joista vaihe 1 / vaihe 2 / vaihe 3: Arvonalentumisen luokat, määritetään IFRS 9.5.5:ssa. ”Vaihe 1” tarkoittaa IFRS 9.5.5.5:n mukaisesti arvostettua arvon alentumista. ”Vaihe 2” tarkoittaa 
IFRS 9.5.5.3:n mukaisesti arvostettua arvon alentumista. ”Vaihe 3” tarkoittaa arvon alentumista, joka koskee IFRS 9:n liitteessä A määriteltyjä luottoriskin johdosta arvoltaan 
alentuneita rahoitusvaroihin kuuluvia eriä. 
 
Laitosten, jotka soveltavat kansallisia yleisesti hyväksyttyjä kirjanpitoperiaatteita, jotka perustuvat pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta 
tilinpäätöksestä 8 päivänä joulukuuta 1986 annettuun neuvoston direktiiviin 86/635/ETY, ei tarvitse ilmoittaa sarakkeita ”Joista vaihe 1”, ”Joista vaihe 2” ja ”Joista vaihe 3”. 

Saadut vakuudet ja takaukset: Katso määritelmä lomakkeessa 1 ”Lainanhoitojoustosaamisten luottoluokka”. 
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Lomake 5: Järjestämättömien saamisten laatu maantieteellisesti 

Tarkoitus: Esitetään tiivistelmä järjestämättömien saamisten ja niihin liittyvien kertyneiden arvonalentumisten, varausten ja arvonoikaisujen luoton laadusta maantieteellisesti. 
Soveltamisala: Lomake koskee luottolaitoksia, jotka täyttävät vähintään yhden merkittävyyttä koskevat kriteerin, jotka määritetään 12 kohdassa, ja joiden järjestämättömien luottojen 
brutto-osuus on vähintään viisi prosenttia ja joissa ulkomaisten alkuperäisriskivastuiden osuus on kaikissa ulkomaissa ja kaikissa vastuuluokissa vähintään 10 prosenttia (kotimaisten 
ja ulkomaisten) alkuperäisriskivastuiden kokonaismäärästä. 
Sisältö: Terveiden ja erääntyneiden sekä järjestämättömien saamisten bruttomääräiset kirjanpitoarvot ja niihin liittyvät kertyneet arvonalentumiset, varaukset ja kertyneet käyvän 
arvon muutokset, jotka johtuvat luottoriskistä, vakavaraisuusasetuksen ensimmäisen osan II osaston 2 luvun mukaisen vakavaraisuussääntelyn konsolidoinnin sääntelyä koskevan 
soveltamisalan mukaisesti.  
Julkistamistiheys: Vuosittain 15 kohdan mukaisesti. 

Muoto: Määrämuotoinen, vapaamuotoiset rivit olennaisten maiden määrän mukaisesti. 

Täydentävä teksti: Laitosten tulisi selittää syyt kaikkiin huomattaviin muutoksiin määrissä verrattuna edellisiin julkistamiskausiin. Kun maiden olennaisuus on määritetty käyttämällä 
olennaisuuden kynnysarvoja, kyseinen kynnysarvo on julkistettava, kuten myös sarakkeiseen ”Muut maat” sisältyvien ei-olennaisten maiden luettelo.  

 
       

 
       

  a b c d e f g 

  Bruttomääräinen kirjanpitoarvo / nimellisarvo 

Kertyneet 
arvonalentumiset 

Taseen ulkopuolisiin 
sitoumuksiin ja 

annettuihin takauksiin 
liittyvät varaukset 

Kertyneet käyvän 
arvon negatiiviset 
muutokset, jotka 

johtuvat 
järjestämättömiin 

saamisiin liittyvästä 
luottoriskistä 

   Josta järjestämättömät 
Josta 

arvonalentumisen 
kohteena 

    
 

Josta 
maksukyvyttömyystilassa 
olevat 

    

    

1 
Taseeseen kirjatut 
vastuut 

             

2 Maa 1              
3 Maa 2              
4 Maa 3              
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5 Maa 4              
6 Maa N              
7 Muut maat              

8 
Taseen ulkopuoliset 
vastuut 

             

9 Maa 1              
10 Maa 2              
11 Maa 3              
12 Maa 4              
13 Maa N              
14 Muut maat              
15 Yhteensä              

Määritelmät  
  
Sarakkeet:  
Bruttomääräinen kirjanpitoarvo: Katso määritelmä lomakkeessa 1 ”Lainanhoitojoustosaamisten luottoluokka”. 
Nimellisarvo: Annettujen takausten, luottositoumusten ja muiden sitoumusten osalta nimellisarvo, joka määritetään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V 
olevan 2 osan 118 kohdassa. 
 

Järjestämättömät saamiset: Katso määritelmä lomakkeessa 3 ”Terveiden ja erääntyneiden sekä järjestämättömien saamisten luottoluokka erääntymispäivien mukaan”. 

Maksukyvyttömyystilassa olevat saamiset: Katso määritelmä lomakkeessa 1 ”Lainanhoitojoustosaamisten luottoluokka”. 

Bruttomääräinen kirjanpitoarvo / nimellisarvo – josta arvonalentumisen kohteena: Sellaisten vastuiden bruttomääräinen kirjanpitoarvo / nimellisarvo, joihin sovelletaan sovellettavan 
tilinpäätössäännöstön arvonalentumisvaatimuksia. 

Kertyneet arvonalentumiset, kertyneet käyvän arvon negatiiviset muutokset, jotka johtuvat luottoriskistä ja varauksista: Katso määritelmä lomakkeessa 1 ”Lainanhoitojoustosaamisten 
luottoluokka”. 

Rivit:  

Maa: Maa, jossa laitoksen vastuut ovat olennaisia EPV:n ohjeiden EBA/GL/2014/14 mukaisesti. 
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Kun maiden olennaisuus määritetään käyttämällä olennaisuuden kynnysarvoja, kyseinen kynnysarvo on julkistettava, kuten myös sarakkeiseen ”Muut maat” sisältyvien ei-olennaisten 
maiden luettelo. 

Laitosten on osoitettava vastuut merkittävään maahan välittömän vastapuolen sijainnin perusteella. Saamiset ylikansallisilta organisaatioilta on merkittävä laitoksen kotipaikan sijaan 
kohtaan ”Muut maat”. 
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Lomake 6: Luottojen luoton laatu toimialan mukaan 
Tarkoitus: Esitetään tiivistelmä rahoitusalan ulkopuolisten yritysten luottojen ja niihin liittyvien arvonalentumisten, varausten ja arvonoikaisujen luoton laadusta toimialan 
mukaan. 

Soveltamisala: Lomake koskee luottolaitoksia, jotka täyttävät vähintään yhden 12 kohdassa määritetyn merkittävyyttä koskevan kriteerin ja joiden järjestämättömien luottojen 
brutto-osuus on vähintään viisi prosenttia. 

Sisältö: Rahoitusalan ulkopuolisten yritysten luottojen bruttomääräiset kirjanpitoarvot ja niihin liittyvät kertyneet arvonalentumiset ja kertyneet käyvän arvon muutokset, jotka 
johtuvat luottoriskistä, vakavaraisuusasetuksen ensimmäisen osan II osaston 2 luvun mukaisen vakavaraisuussääntelyn konsolidoinnin sääntelyä koskevan soveltamisalan 
mukaisesti.  
Julkistamistiheys: Vuosittain 15 kohdan mukaisesti. 

Muoto: Määrämuotoinen. 

Täydentävä teksti: Laitosten tulisi selittää syyt kaikkiin huomattaviin muutoksiin määrissä verrattuna edellisiin julkistamiskausiin.  

 
      

 
      

  a b c d e f 

  Bruttomääräinen kirjanpitoarvo 

Kertyneet 
arvonalentumiset 

Kertyneet käyvän 
arvon negatiiviset 
muutokset, jotka 

johtuvat 
järjestämättömiin 

saamisiin liittyvästä 
luottoriskistä 

   Josta järjestämättömät 
Josta luotot, joihin 
sovelletaan arvon 

alentumista 

    
 

Josta 
maksukyvyttömyystilassa 

olevat 

 

    

1 
Maatalous, metsätalous ja 
kalatalous 

           

2 Kaivostoiminta ja louhinta            

3 Teollisuus            

4 
Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja 
ilmastointihuolto 
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5 Vesihuolto            

6 Rakentaminen            

7 Tukku- ja vähittäiskauppa            

8 Kuljetus ja varastointi            

9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta            

10 Informaatio ja viestintä            

11 Rahoitus- ja vakuutustoiminta      

12 Kiinteistöalan toiminta            

13 
Ammatillinen, tieteellinen ja 
tekninen toiminta 

           

14 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta            

15 
Julkinen hallinto ja maanpuolustus, 
pakollinen sosiaaliturva 

           

16 Koulutus            

17 Terveys- ja sosiaalipalvelut            

18 Taiteet, viihde ja virkistys            

19 Muu palvelutoiminta            

20 Yhteensä            
Määritelmät       
       

Sarakkeet:       

Bruttomääräinen kirjanpitoarvo: Katso määritelmä lomakkeessa 1 ”Lainanhoitojoustosaamisten luottoluokka”. 

Bruttomääräinen kirjanpitoarvo – josta luotot, joihin sovelletaan arvonalentumista: Sellaisten saamisten bruttomääräinen kirjanpitoarvo, joihin sovelletaan sovellettavan 
tilinpäätössäännöstön arvonalentumisvaatimuksia. 

Järjestämättömät saamiset: Katso määritelmä lomakkeessa 3 ”Terveiden ja erääntyneiden sekä järjestämättömien saamisten luottoluokka erääntymispäivien mukaan”. 

Maksukyvyttömyystilassa olevat olevat saamiset: Katso määritelmä lomakkeessa 1 ”Lainanhoitojoustosaamisten luottoluokka”. 

Kertyneet arvonalentumiset ja luottoriskistä johtuvat negatiiviset käyvän arvon oikaisut: Tämän pitäisi sisältää määrät, joka on määritetty komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 
N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 69–71 kohdan mukaisesti. 
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Rivit:       

Vastapuolten jakamisen aloihin tulisi perustua yksinomaan välittömän vastapuolen luonteeseen. Useammasta vastapuolesta yhteisesti aiheutuvien vastuiden luokittelun pitäisi 
tapahtua sen vastapuolen luonteen perusteella, jonka rooli oli tärkein tai ratkaiseva laitoksen tehdessä päätöksen vastuun antamisesta. 

Riveillä on ilmoitettava olennaiset toimialat tai vastapuolet, joille laitoksilla on vastuita. Olennaisuus tulisi arvioida EPV:n ohjeiden EBA/GL/2014/14 perusteella, ja ei-olennaiset 
toimialat tai vastapuolet voidaan koota yhteen riville ”Muu palvelutoiminta”. 
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Liite III – Julkistamislomakkeet: vakuuksien arvostaminen 

Lomake 7: Vakuuksien arvostaminen – luotot 

Tarkoitus: Julkistetaan luottoja koskeva vakuuksien arvostaminen ja muut niitä koskevat tiedot. 
Soveltamisala: Lomake koskee luottolaitoksia, jotka täyttävät vähintään yhden 12 kohdassa määritetyn merkittävyyttä koskevan kriteerin ja joiden järjestämättömien luottojen 
brutto-osuus on vähintään viisi prosenttia. 
Sisältö: Luottojen bruttomääräinen kirjanpitoarvo ja niihin liittyvät kertyneet arvonalentumiset, saadut vakuudet ja takaukset ja osittain luottotappioksi kirjatut erät, 
vakavaraisuusasetuksen ensimmäisen osan II osaston 2 luvun mukaisen vakavaraisuussääntelyn konsolidoinnin sääntelyä koskevan soveltamisalan mukaisesti.  
Julkistamistiheys: Vuosittain 15 kohdan mukaisesti. 

Muoto: Määrämuotoinen. 

Täydentävä teksti: Laitosten on selitettävä syyt kaikkiin huomattaviin muutoksiin määrissä verrattuna edellisiin julkistamiskausiin. 

 
             

              
 

 a b c d e f g h i j k l 
  Luotot                       

    Terveet ja 
erääntyneet 

  Järjestämätt
ömät 

                

  

    
 

  Todennäköisesti 
maksamatta 
jäävät, jotka ovat 
erääntymättömiä 
tai erääntyneet 
≤ 90 päivää 

Erääntyneet > 90 päivää 

    

  Joista 
eräänty
neet 
> 30 
päivää 

      Joista 
eräänt
yneet 
> 90 
päivää 

Joista 
eräänt
yneet 
> 180 
päivää 

Joista 
eräänt
yneet 
> 1 
vuosi 

Joista 
erääntyn
eet > 2 
vuotta 
≤ 5 
vuotta 

Joista 
erääntyn
eet > 5 
vuotta 
≤ 7 
vuotta 

Joista 
erääntyn
eet > 7 
vuotta 
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≤ 90 
päivää 

≤ 180 
päivää 

≤ 1 
vuosi 

≤ 2 
vuotta 

1 
Bruttomääräinen 
kirjanpitoarvo 

  
                      

2 Josta vakuudellisia                         

3 
Josta 
kiinteistövakuudellisia 

 
           

4 

Joista instrumentit, 
joiden luototusaste 
on yli 
60 prosenttia ja 
enintään 
80 prosenttia 

  

                      

5 

Joista instrumentit, 
joiden luototusaste 
on yli 
80 prosenttia ja 
enintään 
100 prosenttia 

  

                      

6 

Joista instrumentit, 
joiden luototusaste 
on yli 
100 prosenttia 

  

                      

7 
Vakuudellisten varojen 
kertyneet arvonalentumiset 

  
                      

8 Vakuus                         

9 
Josta arvon ylärajana 
saamisen arvo 

                        
10 Josta kiinteistöjä                         

11 
Josta arvo ylärajan 
yläpuolella 

            
12 Josta kiinteistöjä                         
13 Saadut takaukset                         
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14 
Kertyneet määrät osittain 
luottotappioiksi kirjatuista 
eristä 

            
            

Määritelmät                        
Sarakkeet: 

         
Joista erääntyneet > 30 päivää: Sellaisten terveiden ja erääntyneiden luottojen alaluokka, jotka ovat olleet erääntyneinä 31–90 päivää. 

Järjestämättömät saamiset: Katso määritelmä lomakkeessa 3 ”Terveiden ja erääntyneiden sekä järjestämättömien saamisten luottoluokka erääntymispäivien mukaan”. 
Todennäköisesti maksamatta jäävät, jotka ovat erääntymättömiä tai erääntyneet ≤ 90 päivää: Sellaisten luottojen alaluokka, jotka ovat erääntymättömiä tai olleet 
erääntyneinä enintään 90 päivää mutta jotka kuitenkin katsotaan järjestämättömiksi sen perusteella, että niitä ei todennäköisesti makseta kokonaan takaisin, komission 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 213 kohdan b alakohdan mukaisesti. 

Joista erääntyneet > 90 päivää ≤ 180 päivää: Sellaisten luottojen alaluokka, jotka ovat olleet erääntyneinä 91–180 päivää. 

Joista erääntyneet > 180 päivää ≤ 1 vuosi: Sellaisten luottojen alaluokka, jotka ovat olleet erääntyneinä 181 päivää – 1 vuoden. 

Joista erääntyneet > 1 vuotta ≤ 2 vuotta: Sellaisten luottojen alaluokka, jotka ovat olleet erääntyneinä 1–2 vuotta. 

Joista erääntyneet > 2 vuotta ≤ 5 vuotta: Sellaisten luottojen alaluokka, jotka ovat olleet erääntyneinä 2–5 vuotta. 

Joista erääntyneet > 5 vuotta ≤ 7 vuotta: Sellaisten luottojen alaluokka, jotka ovat olleet erääntyneinä 5–7 vuotta. 

Joista erääntyneet > 7 vuotta: Sellaisten luottojen alaluokka, jotka ovat olleet erääntyneinä yli 7 vuotta. 
              
Rivit:  

Bruttomääräinen kirjanpitoarvo: Katso määritelmä lomakkeessa 1 ”Lainanhoitojoustosaamisten luottoluokka”. 
Vakuudellisiin luottoihin on sisällyttävä myös näiden saamisten vakuudettomat osat. 
 
Vakuudettomiin luottoihin on sisällyttävä saamiset, joille ei ole annettu vakuutta eikä saatu takausta; osittain vakuudellisen tai osittain taatun saamisen vakuudetonta 
osa ei oteta huomioon, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 327 kohdan c alakohdan mukaisesti. 
Näin ollen vakuudelliset luotot on laskettava kaikkien luottojen bruttomääräisen kirjanpitoarvon ja vakuudettomien luottojen bruttomääräisen kirjanpitoarvon välisenä 
erona. 
Instrumentit, joiden luototusaste on yli 60 prosenttia ja enintään 80 prosenttia: Luototusaste on laskettava käyttämällä kiinteistötiedoissa olevien aukkojen 
täydentämisestä 31 päivänä lokakuuta 2016 annetussa Euroopan järjestelmäriskikomitean suosituksessa (EJRK/2016/14) ”nykyiselle luototusasteelle” määritettyä 
laskentamenetelmää. Laitosten on julkistettava sellaisten luottojen bruttomääräinen kirjanpitoarvo, joiden luototusaste on yli 60 prosenttia ja enintään 80 prosenttia. 
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Instrumentit, joiden luototusaste on yli 80 prosenttia ja enintään 100 prosenttia: Laitosten on julkistettava sellaisten luottojen bruttomääräinen kirjanpitoarvo, joiden 
luototusaste on yli 80 prosenttia ja enintään 100 prosenttia. 

Instrumentit, joiden luototusaste on yli 100 prosenttia: Sellaisten luottojen bruttomääräinen kirjanpitoarvo, joiden luototusaste on yli 100 prosenttia.  
Vakuudellisten varojen kertyneet arvonalentumiset: Kun kyse on vakuudellisten vieraan pääoman ehtoisista instrumenteista kertyneet arvonalentumiset ovat 
arvonalentumistappioiden kumulatiivinen määrä, josta on vähennetty kirjatut käytöt ja peruutukset, tapauksen mukaan kunkin arvonalentumisvaiheen osalta (komission 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 70 kohta). 
Vakuus – josta arvon ylärajana on saamisen arvo: Määrät, jotka ilmoitetaan saaduista vakuuksista, lasketaan komission täytäntöönpanoasetuksen 
(EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 239 kohdan mukaisesti. Tällä rivillä vakuuksista ilmoitettavien määrien summan ylärajana on 
kyseisen saamisen kirjanpitoarvo. 

Josta kiinteistöjä: Vakuuden osa, joka koostuu asuinkiinteistöstä tai liikekiinteistöstä (komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V 
olevan 2 osan 173 kohdan a alakohta). Tällä rivillä vakuuksista ilmoitettavien määrien summan ylärajana on kyseisen saamisen kirjanpitoarvo. 

 

Vakuus – josta arvo ylärajan yläpuolella: Tällä rivillä on julkistettava vakuuden todellisen arvon ja vakuuden rajatun arvon ero (laitosten ei pidä soveltaa vakuuden 
todellisen arvon laskemiseen komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 239 kohtaa).  

Josta kiinteistöjä: Vakuuden osan, joka koostuu asuinkiinteistöstä tai liikekiinteistöstä, todellisen arvon ja rajatun arvon erotus (komission 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 173 kohdan a alakohta). 

Saadut takaukset: Määritetään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 114 kohdassa. 

Kertyneet määrät osittain luottotappioiksi kirjatuista eristä: Katso määritelmä lomakkeessa 4 ”Terveet ja erääntyneet sekä järjestämättömät saamiset sekä niihin liittyvät 
varaukset”.  
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Liite IV – Julkistamislomakkeet: Muutokset järjestämättömien 
luottojen määrässä 

Lomake 8: Muutokset järjestämättömien luottojen kannassa 

Tarkoitus: Esitetään tiivistelmä järjestämättömien luottojen liikkeistä (sisään- ja ulosvirtaukset).  

Soveltamisala: Lomake koskee luottolaitoksia, jotka täyttävät vähintään yhden 12 kohdassa määritetyn merkittävyyttä koskevan kriteerin ja joiden järjestämättömien luottojen 
brutto-osuus on vähintään viisi prosenttia. 

Sisältö: Järjestämättömien luottojen bruttomääräisen kirjanpitoarvon liikkeet ajanjakson aikana. 

Julkistamistiheys: Vuosittain 15 kohdan mukaisesti. 

Muoto: Määrämuotoinen. 

Täydentävä teksti: Laitosten tulisi selittää syyt merkittäviin määriin rivillä ”Ulosvirtaus muista olosuhteista johtuen”.  

 
      

 
 a b    

 

 

Bruttomääräinen 
kirjanpitoarvo  

Niihin liittyvien 
kertyneiden korvausten 

nettomäärä    
1 Järjestämättömien luottojen alkuperäinen määrä       
2 Sisäänvirtaukset järjestämättömiin salkkuihin       
3 Ulosvirtaukset järjestämättömistä salkuista       
4 Ulosvirtaus terveeseen ja erääntyneeseen salkkuun       
5 Ulosvirtaus lainan kokonaisesta tai osittaisesta takaisinmaksusta johtuen       
6 Ulosvirtaus vakuuden realisoinnista johtuen       
7 Ulosvirtaus vakuuden haltuun ottamisesta johtuen       
8 Ulosvirtaus instrumenttien myymisestä johtuen       
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9 Ulosvirtaus riskinsiirrosta johtuen       
10 Ulosvirtaus luottotappioista johtuen       
11 Ulosvirtaus muista olosuhteista johtuen       
12 Ulosvirtaus uudelleenluokittelusta myynnissä olevaksi johtuen      
13 Järjestämättömien luottojen lopullinen määrä       

  
     

Määritelmät  
  
Sarakkeet:  

Bruttomääräinen kirjanpitoarvo: Katso määritelmä lomakkeessa 1 ”Lainanhoitojoustosaamisten luottoluokka”. 
 

       
Rivit:  

Järjestämättömien luottojen alkuperäinen määrä: Järjestämättömien luottojen määrän bruttomääräinen kirjanpitoarvo edellisen tilikauden lopussa.   

Sisäänvirtaukset järjestämättömiin salkkuihin: Ajanjakson aikana (edellisen tilikauden päättymisen jälkeen) järjestämättömään tilaan siirtyneiden 
luottojen bruttomääräinen kirjanpitoarvo. 

 

Ulosvirtaus terveeseen ja erääntyneeseen salkkuun: Ajanjakson aikana (edellisen tilikauden päättymisen jälkeen) järjestämättömästä tilasta poistuneiden 
ja terveiksi ja erääntyneiksi muuttuneiden luottojen bruttomääräinen kirjanpitoarvo. 

 

Ulosvirtaus lainan kokonaisesta tai osittaisesta takaisinmaksusta johtuen: Järjestämättömien luottojen bruttomääräisen kirjanpitoarvon aleneminen 
ajanjakson aikana (edellisen tilikauden päättymisen jälkeen) käteismaksuista eli pääoman säännöllisistä maksuista ja satunnaisista takaisinmaksuista 
johtuen. 

 

Ulosvirtaus vakuuden realisoinnista johtuen: Tällä rivillä on ilmoitettava minkä tahansa vakuuden realisoinnista johtuva vaikutus instrumentin 
bruttomääräiseen kirjanpitoarvoon. Tällä rivillä ilmoitetaan myös muusta realisoinnista tai oikeudellisista menettelyistä ja vapaaehtoisesta omaisuuden 
myynnistä johtuvat ulosvirtaukset. Epäselvyyden välttämiseksi on huomattava, että instrumentin bruttomääräinen kirjanpitoarvo sekä mahdolliset siihen 
liittyvät osittaiset luottotappiot on ilmoitettava. On huomattava lisäksi, että ulosvirtaukset eivät välttämättä ole samansuuruiset kertyneiden korvausten 
nettomäärän ja osittaisten luottotappioiden summan kanssa. 

 

Niihin liittyvien kertyneiden korvausten nettomäärä: Tällä rivillä ilmoitetaan käteiskorvaukset tai muut korvaukset, jotka on kerätty vakuuden realisoinnin 
vuoksi (vastaavien vakuuden realisointikustannusten nettomäärä). 
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Ulosvirtaus vakuuden haltuun ottamisesta johtuen: Tällä rivillä on ilmoitettava minkä tahansa vakuuden ulosmittauksesta johtuva vaikutus instrumentin 
bruttomääräiseen kirjanpitoarvoon. Haltuun ottamisella tarkoitetaan sellaisen muun kuin käteisvakuuden hankintaa, jonka omistuksen luottolaitos tai 
ryhmän tytäryhtiö on hankkinut ja jota ei ole vielä myyty kolmannelle osapuolelle. Tähän ryhmään kuuluvat myös velkavarojen vaihtosopimukset, 
vapaaehtoiset takaisinostot ja vieraan pääoman ehtoisia rahoitusvälineitä koskevat vaihtosopimukset. Epäselvyyden välttämiseksi on huomattava, että 
instrumentin bruttomääräinen kirjanpitoarvo sekä mahdolliset siihen liittyvät osittaiset luottotappiot on ilmoitettava. On huomattava lisäksi, että 
ulosvirtaukset eivät välttämättä ole samansuuruiset kertyneiden korvausten nettomäärän ja osittaisten luottotappioiden summan kanssa. 

 

Niihin liittyvien kertyneiden korvausten nettomäärä: Tällä rivillä ilmoitetaan vakuuden käyvän arvon alkuperäinen kirjaus pankin taseeseen 
haltuunottamishetkellä. Tällä rivillä ei ilmoiteta vakuuden haltuunottamisen nettokustannusten yhteydessä kerättyjä käteiskorvauksia tai muita 
korvauksia, vaan ne ilmoitetaan rivillä ”Ulosvirtaus lainan kokonaisesta tai osittaisesta takaisinmaksusta johtuen”.  

 

Ulosvirtaus instrumenttien myymisestä johtuen: Taseen loppusumman muutokset, jotka johtuvat muille laitoksille myydyistä luotoista, ryhmän sisäisiä 
tapahtumia lukuun ottamatta. Epäselvyyden välttämiseksi on huomattava, että ilmoitetaan myytyjen luottojen bruttomääräinen kirjanpitoarvo (sekä 
mahdolliset niihin liittyvät osittaiset luottotappiot) eikä niiden arvoa tai hintaa tapahtumahetkellä. On huomattava lisäksi, että ulosvirtaukset eivät 
välttämättä ole samansuuruiset kertyneiden korvausten nettomäärän ja osittaisten luottotappioiden summan kanssa. 

 

Niihin liittyvien kertyneiden korvausten nettomäärä: Tällä rivillä ilmoitetaan käteiskorvaukset tai muut korvaukset, jotka on kerätty luottojen myynnin 
yhteydessä, myynnin nettokustannukset.  

 

Ulosvirtaus riskinsiirrosta johtuen: Järjestämättömien luottojen bruttovähennys, joka johtuu arvopaperistamisesta tai muista riskinsiirroista, jotka voidaan 
kirjata pois taseesta. On huomattava lisäksi, että ulosvirtaukset eivät välttämättä ole samansuuruiset kertyneiden korvausten nettomäärän ja osittaisten 
luottotappioiden summan kanssa. 

 

Niihin liittyvien kertyneiden korvausten nettomäärä: Tällä rivillä ilmoitetaan käteiskorvaukset tai muut korvaukset, jotka on kerätty merkittävistä 
riskinsiirroista johtuvien ulosvirtausten yhteydessä. 

 

Ulosvirtaus luottotappioista johtuen: Viitejakson aikana kirjatut luottojen kokonaismäärän kokonaan tai osittain luottotappioiksi kirjatut erät. 
Luottotappioksi (kokonaan tai osittain) kirjattu erä muodostaa poiskirjaustapahtuman. Sen vuoksi luottojen bruttomääräisestä kirjanpitoarvosta 
vähennetään luottotappioiden määrä. Epäselvyyden välttämiseksi on huomattava, että tämä rivi osoittaa muutokset luottojen bruttomääräisessä 
kirjanpitoarvossa ja tällä rivillä ei ilmoiteta mahdollisia osittain luottotappioiksi kirjattuja eriä, jotka on jo ilmoitettu edellisillä riveillä (esim. luottojen 
myyntiin, vakuuden realisointiin, vakuuden haltuun ottamiseen tai merkittävään riskinsiirtoon liittyvät). Tähän ryhmään kuuluu lisäksi velan 
peruuttaminen lainanhoitojoustotoimenpiteiden yhteydessä eli luottotappiot, joiden velallisella jäljellä oleva velan määrä peruutettiin (pankki luopuu 
oikeudestaan sen lailliseen perimiseen). 

 

Ulosvirtaus uudelleenluokittelusta myynnissä olevaksi johtuen: Vähenee järjestelemättömien luottojen kirjanpitoarvoon, koska ne luokitellaan uudelleen 
myynnissä oleviksi instrumenteiksi. 
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Ulosvirtaus muista olosuhteista johtuen: Tällä rivillä ilmoitetaan luottojen kirjanpitoarvon muut vähennykset, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin 
tapahtumiin. Tällaisia oikaisuja voivat olla esimerkiksi valuuttakurssimuutokset, muut päättämistoimet ja uudelleenluokittelu ominaisuusluokkien välillä. 
Kun tämän ryhmän määrä on merkittävä, raportoivien laitosten on annettava yksityiskohtaisia tietoja lomakkeen oikeassa reunassa olevassa 
tekstilaatikossa, jonka otsikko on ”Järjestämättömien salkkujen sisään-/ulosvirtauksia koskevat huomautukset”. 
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Liite V – Julkistamislomakkeet: ulosmitatut varat 

Lomake 9: Haltuun otetut vakuudet ja toimeenpanomenettelyt 

Tarkoitus: Esitetään tiivistelmä järjestämättömistä saatavista saaduista ulosmitatuista varoista. 

Soveltamisala: Lomake koskee kaikkia 6 kohdassa määritettyjä luottolaitoksia. 

Sisältö: Tietoa instrumenteista, jotka peruutettiin haltuun otettua vakuutta vastaan, ja haltuun otetun vakuuden arvosta.  

Julkistamistiheys: Puolivuosittain tai vuosittain 15 kohdan mukaisesti. 

Muoto: Määrämuotoinen. 

Täydentävä teksti: Laitosten tulisi selittää syyt kaikkiin huomattaviin muutoksiin määrissä verrattuna edellisiin julkistamiskausiin.  

    

  a b 

  
Haltuun otettu vakuus  

 
  

 

  Arvo alkuperäisessä kirjauksessa Kertyneet negatiiviset 
muutokset 

1 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     

2 Muut kuin aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     

3 Asuinkiinteistö     

4 Liikekiinteistö     

5 Irtain omaisuus (auto, laiva jne.)     
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6 Oman ja vieraan pääoman ehtoiset instrumentit     

7 Muu     

8 Yhteensä     

Määritelmät 
 

Sarakkeet: 

Arvo alkuperäisessä kirjauksessa: Tässä sarakkeessa ilmoitetaan haltuun otetun vakuuden bruttomääräinen kirjanpitoarvo, kun se on kirjattu ensimmäisen kerran raportoivan 
laitoksen taseeseen.  
Kertyneet negatiiviset muutokset: Edellä kuvatun haltuun otetun vakuuden alkuperäisen kirjanpitoarvon kertynyt arvonalentuminen tai kertyneet negatiiviset muutokset. On 
huomattava, että tässä on ilmoitettava myös jaksottamisesta johtuvat kertyneet negatiiviset muutokset, kun kyseessä ovat aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja 
sijoituskiinteistöt. 

    
Rivit:  

Haltuun otettu vakuus, joka luokitellaan aineelliseksi käyttöomaisuushyödykkeeksi: Tällä rivillä ilmoitetaan sellaisten haltuun otettujen vakuuksien määrä, jotka ovat viitepäivänä 
edelleen kirjattuina taseeseen ja jotka on luokiteltu aineelliseksi käyttöomaisuushyödykkeeksi. 

Haltuun otettu vakuus, joka luokitellaan muuksi kuin aineelliseksi käyttöomaisuushyödykkeeksi: Tällä rivillä ilmoitetaan automaattisesti sellaisten haltuun otettujen vakuuksien 
määrä, jotka ovat viitepäivänä edelleen kirjattuina taseeseen ja joita ei ole luokiteltu aineelliseksi käyttöomaisuushyödykkeeksi. Kokonaismäärä lasketaan ottamalla huomioon 
alkuperäinen määrä (edellisen tilikauden päättymisen jälkeen) ja julkistamiskaudella (edellisen tilikauden päättymisen jälkeen) esiintyneet sisään- ja ulosvirtaukset. Haltuun otetut 
vakuudet (muut kuin aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet) ilmoitetaan riveillä vakuustyypeittäin. 

Asuinkiinteistö: Vakuus, joka on saatu ottamalla haltuun asuinkiinteistö (esim. talo, asunto-osake jne.) tai kiinteistö, jota todennäköisesti käytetään tulevaisuudessa asumiseen 
(esim. keskeneräinen asuinkiinteistö jne.). 

Liikekiinteistö: Vakuus, joka on saatu ottamalla haltuun liike- tai teollisuuskiinteistö, jota voidaan käyttää liiketoimintaan ja/tai sijoitustarkoituksiin, tai mikä tahansa kiinteistö, joka 
ei ole edellä kuvattu asuinkiinteistö. Tähän ryhmään kuuluu myös maa (sekä maatalousmaa että muu kuin maatalousmaa). 

Irtain omaisuus: Tällä rivillä ilmoitetaan vakuudet, jotka on saatu ottamalla haltuun omaisuutta, joka ei ole kiinteää omaisuutta. 

Oman ja vieraan pääoman ehtoiset instrumentit: Tällä rivillä ilmoitetaan vakuudet, jotka on saatu ottamalla haltuun oman ja vieraan pääoman ehtoisia instrumentteja. 

Muut vakuudet: Vakuudet, jotka on saatu ottamalla haltuun muilla riveillä esitettyihin ryhmiin kuulumattomia asioita. Jos tällä rivillä ilmoitettu määrä on varsin merkittävä, 
raportoivia laitoksia pyydetään antamaan lisätietoja lomakkeen oikeassa reunassa olevassa vapaassa tekstilaatikossa, jonka otsikko on ”Muita haltuun otettuja vakuuksia koskevat 
huomautukset”. 
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Lomake 10: Haltuun otetut vakuudet ja toimeenpanomenettelyt – ajankohtien jaottelu 

Tarkoitus: Esitetään yhteenveto haltuun otetuista vakuuksista (tyypin ja ulosmittauksen päivästä kuluneen ajan mukaan). 

Soveltamisala: Lomake koskee luottolaitoksia, jotka täyttävät vähintään yhden 12 kohdassa määritetyn merkittävyyttä koskevan kriteerin ja joiden järjestämättömien luottojen 
brutto-osuus on vähintään viisi prosenttia. 

Sisältö: Tietoa instrumenteista, jotka peruutettiin haltuun otettua vakuutta vastaan, ja haltuun otetun vakuuden arvosta.  

Julkistamistiheys: Vuosittain 15 kohdan mukaisesti. 

Muoto: Määrämuotoinen. 

Täydentävä teksti: Laitosten tulisi selittää syyt kaikkiin huomattaviin muutoksiin määrissä verrattuna edellisiin julkistamiskausiin.  

              
  a b c d e f g h i j k l 

  

Velan määrän vähennys Haltuun otetun 
vakuuden 
kokonaismäärä 

            

    

 
  

  

Ulosmitattu ≤ 2 vuotta Ulosmitattu > 2 
vuotta ≤ 5 vuotta 

Ulosmitattu > 5 
vuotta 

josta myytävänä 
olevat pitkäaikaiset 

omaisuuserät 

 

  Bruttomääräinen 
kirjanpitoarvo 

Kertyneet 
negatiiviset 
muutokset 

Arvo 
alkuperäises

sä 
kirjauksessa 

Kertyneet 
negatiiviset 
muutokset 

Arvo 
alkuperäises

sä 
kirjauksessa 

Kertyneet 
negatiiviset 
muutokset 

Arvo 
alkuperäi

sessä 
kirjaukse

ssa 

Kertyneet 
negatiiviset 
muutokset 

Arvo 
alkuper
äisessä 
kirjauks

essa 

Kertyneet 
negatiiviset 
muutokset 

Arvo 
alkuperäis

essä 
kirjaukses

sa 

Kertyneet 
negatiiviset 
muutokset 

1 

Haltuun otettu 
vakuus, joka 
luokitellaan 
aineelliseksi 
käyttöomaisuush
yödykkeeksi 

                        

2 

Haltuun otettu 
vakuus, joka 
luokitellaan 
muuksi kuin 
aineelliseksi 

                        



LOPPURAPORTTI JÄRJESTÄMÄTTÖMIEN SAAMISTEN JA LAINANHOITOJOUSTOSAAMISTEN JULKISTAMISTA KOSKEVIEN LOPULLISTEN OHJEIDEN LUONNOKSESTA 

 
 

36 
 

käyttöomaisuush
yödykkeeksi 

3 Asuinkiinteistö                         

4 Liikekiinteistö                         

5 Irtain omaisuus 
(auto, laiva jne.)                         

6 

Oman ja 
vieraan pääoman 
ehtoiset 
instrumentit 

                        

7 Muu                         

8 Yhteensä                         

Määritelmät     
 

    
Sarakkeet:     
Bruttomääräinen kirjanpitoarvo: Sen velan bruttomääräinen kirjanpitoarvo, joka peruutettiin haltuun otettua vakuutta vastaan, tarkalla vaihtohetkellä, oikeudellisten menettelyjen 
tai kahdenvälisen sopimuksen avulla. Bruttomäärä on laskettava instrumentin määrän bruttovähennyksenä jättämällä varaukset huomiotta. Epäselvyyden välttämiseksi tässä 
sarakkeessa ei ilmoiteta muista syistä (esim. maksujen kerääminen) johtuvia määrän vähennyksiä. 

Kertyneet arvonalentumiset: Sen instrumentin kertynyt arvonalentuminen, joka peruutettiin haltuun otettua vakuutta vastaan, tarkalla vaihtohetkellä, oikeudellisten menettelyjen 
tai kahdenvälisen sopimuksen avulla. Vastaavat tiedot on merkittävä miinusmerkillä. 

Arvo alkuperäisessä kirjauksessa: Katso määritelmä lomakkeessa 9 ”Haltuun otetut vakuudet ja toimeenpanomenettelyt”. 

Kertyneet negatiiviset muutokset: Katso määritelmä lomakkeessa 9 ”Haltuun otetut vakuudet ja toimeenpanomenettelyt”.  

Ulosmitattu≤ 2 vuotta: ”Arvo alkuperäisessä kirjauksessa” ja ”Kertyneet negatiiviset muutokset” haltuun otetulle vakuudelle, joka on ollut kirjattuna taseeseen enintään kahden 
vuoden ajan raportoinnin viitepäivänä. 

Ulosmitattu > 2 vuotta ≤ 5 vuotta: ”Arvo alkuperäisessä kirjauksessa” ja ”Kertyneet negatiiviset muutokset” haltuun otetulle vakuudelle, joka on ollut kirjattuna taseeseen yli 
kahden vuoden ja enintään viiden vuoden ajan raportoinnin viitepäivänä. 
Ulosmitattu > 5 vuotta: ”Arvo alkuperäisessä kirjauksessa” ja ”Kertyneet negatiiviset muutokset” haltuun otetulle vakuudelle, joka on ollut kirjattuna taseeseen yli viiden vuoden 
ajan raportoinnin viitepäivänä. 
Josta myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä: Näissä sarakkeissa on ilmoitettava ”Alkuperäinen arvo” ja ”Kertyneet negatiiviset muutokset” haltuun otetulle vakuudelle, joka 
on luokiteltu myytävänä olevaksi pitkäaikaiseksi omaisuuseräksi. Jos luokittelu ei ole asiaankuuluva luottolaitoksen soveltaman tilinpäätössäännöstön mukaisesti, tietoa ei 
ilmoiteta. 
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Rivit:   

Haltuun otettu vakuus, joka luokitellaan aineelliseksi käyttöomaisuushyödykkeeksi: Katso määritelmä lomakkeessa 9 ”Haltuun otetut vakuudet ja toimeenpanomenettelyt”. 

Asuinkiinteistö: Katso määritelmä lomakkeessa 9 ”Haltuun otetut vakuudet ja toimeenpanomenettelyt”. 

Liikekiinteistö: Katso määritelmä lomakkeessa 9 ”Haltuun otetut vakuudet ja toimeenpanomenettelyt”. 

Irtain omaisuus: Katso määritelmä lomakkeessa 9 ”Haltuun otetut vakuudet ja toimeenpanomenettelyt”. 

Oman ja vieraan pääoman ehtoiset instrumentit: Katso määritelmä lomakkeessa 9 ”Haltuun otetut vakuudet ja toimeenpanomenettelyt”. 

Muut vakuudet: Katso määritelmä lomakkeessa 9 ”Haltuun otetut vakuudet ja toimeenpanomenettelyt”. 
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