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MÄÄRUSED
EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2021/943,
14. mai 2021,
millega muudetakse määrust (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta
(EKP/2021/24)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale
eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga, (1) eelkõige selle artikli 4
lõikeid 1 ja 3, artikli 6 lõiget 2 ja lõike 5 punkti d ning artiklit 10,
võttes arvesse Euroopa Keskpanga 16. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 468/2014, millega kehtestatakse raamistik
Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse
järelevalvemehhanismi raames (SSM raammäärus) (EKP/2014/17), (2) eelkõige selle artikli 21 lõiget 1, artiklit 140 ja
artikli 141 lõiget 1,
ning arvestades järgmist:
(1)

Euroopa Komisjon võttis hiljuti Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) poolt esitatud rakenduslike tehniliste
standardite eelnõu alusel vastu komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/451, (3) millega tunnistatakse kehtetuks
komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 680/2014 (4).

(2)

Kuna Euroopa Keskpanga määrusega (EL) 2015/534 (EKP/2015/13) (5) („EKP FINREP määrus“) reguleeritakse EBA
poolt koostatud ja rakendusmäärusega (EL) nr 680/2014 kehtestatud vormide kasutamist EKP eesmärkide
saavutamiseks, tuleb EKP FINREP määruses toodud viiteid rakendusmäärusele (EL) nr 680/2014 vastavalt
ajakohastada. Samuti tuleb arvesse võtta muid muudatusi, mille tõttu on vaja ajakohastada ristviiteid
rakendusmäärusele (EL) 2021/451, et tagada EKP FINREP määruse kooskõla kohaldatava komisjoni
rakendusmäärusega. Asjaomased muudatused hõlmavad teatavaid muutusi EKP FINREP määruse lisades sätestatud
teatavate vormide nimetustes ja struktuuris, et neid ühildada rakendusmääruse (EL) 2021/451 lisades sätestatud
vormide nimetuste ja struktuuriga.

(3)

20. mail 2019. aastal võtsid Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu vastu määruse (EL) 2019/876, (6) millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 (7). EKP FINREP määruses toodud viiteid
määrusele (EL) nr 575/2013 tuleb vastavalt ajakohastada.

(1) ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.
(2) ELT L 141, 14.5.2014, lk 1.
(3) Komisjon 17. detsembri 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/451, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 kohaldamiseks seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise
aruandlusega ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 680/2014 (ELT L 97, 19.3.2021, lk 1).
(4) Komisjoni 16. aprilli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 680/2014, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses
krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL)
nr 575/2013 (ELT L 191, 28.6.2014, lk 1).
(5) Euroopa Keskpanga 17. märtsi 2015. aasta määrus (EL) 2015/534 järelevalvealase finantsteabe aruandluse kohta (EKP/2015/13) (ELT
L 86, 31.3.2015, lk 13).
(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määrus (EL) 2019/876, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses
finantsvõimenduse määra, stabiilse netorahastamise kordaja, omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski,
tururiski, kesksetes vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate riskipositsioonide, riskide
kontsentreerumise, aruandlus- ja avalikustamisnõuetega ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 150, 7.6.2019,
lk 1).
(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes
kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).
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(4)

Õiguskindluse tagamiseks on vaja tagada, et viidete muudatusi kohaldatakse alates rakendusmääruse (EL)
nr 680/2014 kehtetuks tunnistamise kuupäevast. Seetõttu tuleb käesolevat määrust kohaldada alates
rakendusmääruse (EL) 2021/451 kohaldamise kuupäevast ehk 28. juunist 2021.

(5)

Seetõttu tuleb määrust (EL) 2015/534 (EKP/2015/13) vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Muudatused
Määrust (EL) 2015/534 (EKP/2015/13) muudetakse järgmiselt:
1)

artiklit 1 muudetakse järgmiselt:
a) lõikes 2 asendatakse fraas „rakendusmääruse (EL) nr 680/2014“ fraasiga „komisjoni rakendusmääruse (EL)
2021/451“ (*);
(*)

Komisjoni 17. detsembri 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/451, milles sätestatakse rakenduslikud
tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 kohaldamiseks seoses
krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega ning tunnistatakse kehtetuks
rakendusmäärus (EL) nr 680/2014 (ELT L 97, 19.3.2021, lk 1).“;

b) lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3.
Kui pädevad asutused, sh EKP, nõuab, et asutused järgiksid määruse (EL) nr 575/2013 II kuni VIII osas ja
direktiivi 2013/36/EL VII jaotises sätestatud kohustusi allkonsolideeritud alusel kooskõlas määruse (EL)
nr 575/2013 artikli 11 lõikega 6, peavad need asutused järgima ka allkonsolideerimise puhul käesoleva määruse
konsolideerimise nõudeid.“;
2)

artikkel 4 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 4
Konsolideeritud alusel toimuva aruandluse vorm ja sagedus ning aruandekuupäevade ja aruannete esitamise
kuupäevad olulistele krediidiasutustele, kes kohaldavad järelevalvelises aruandluses IFRSi konsolideeritud
alusel kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 24 lõikega 2
Kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 430 lõikega 4 esitavad rakendusmääruse (EL) 2021/451 artiklis 11
osutatud järelevalvealase finantsteabe konsolideeritud alusel olulised krediidiasutused, kelle järelevalvealane aruandlus
IFRSi alusel määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaselt on konsolideeritud kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 24
lõikega 2.“;

3)

artikkel 5 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 5
Konsolideeritud alusel toimuva aruandluse vorm ja sagedus ning aruandekuupäevad ja aruannete esitamise
kuupäevad olulistele krediidiasutustele, kes kohaldavad riigisisest raamatupidamistava konsolideeritud
alusel kooskõlas direktiiviga 86/635/EMÜ
Kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 430 lõikega 9 esitavad rakendusmääruse (EL) 2021/451 artiklis 12
osutatud järelevalvealase finantsteabe konsolideeritud alusel olulised krediidiasutused, v.a artiklis 4 osutatud
krediidiasutused, kelle suhtes kohaldatakse direktiivil 86/635/EMÜ põhinevat riigisisest raamatupidamistava
konsolideeritud alusel.“;

4)

artiklit 6 muudetakse järgmiselt:
a) lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2.
Lõikes 1 osutatud järelevalvealane finantsaruandlus hõlmab rakendusmääruse (EL) 2021/451 artiklis 11
osutatud teabe, sh teabe selle määruse III lisa vormil 40.1, ja toimub selles artiklis osutatud sagedusega.“;
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b) lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4.
Lõikes 3 osutatud järelevalvealane finantsaruandlus hõlmab rakendusmääruse (EL) 2021/451 artiklis 12
osutatud teabe, sh teabe selle määruse IV lisa vormil 40.1, ja toimub selles artiklis osutatud sagedusega.“;
c) lõigetes 7 ja 8 asendatakse fraas „rakendusmääruse (EL) nr 680/2014“ fraasiga „rakendusmääruse (EL) 2021/451“;
5)

artiklit 7 muudetakse järgmiselt:
a) lõike 1 viimane lause asendatakse järgmisega:
„Nende krediidiasutuste järelevalvealane finantsaruandlus toimub rakendusmääruse (EL) 2021/451 artiklis 11
sätestatud sagedusega ja hõlmab I lisas täpsustatud ühtset miinimumteavet.“;
b) lõikes 2 asendatakse fraas „rakendusmääruse (EL) nr 680/2014“ fraasiga „rakendusmääruse (EL) 2021/451“;
c) lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4.
Lõikes 3 osutatud järelevalveline finantsaruandlus toimub rakendusmääruse (EL) 2021/451 artiklis 12
sätestatud sagedusega ja hõlmab I lisas täpsustatud ühtset miinimumteavet.“;
d) lõikes 5 asendatakse fraas „rakendusmääruse (EL) nr 680/2014“ fraasiga „rakendusmääruse (EL) 2021/451“;

6)

artikli 8 lõike 4 punktides a ja b asendatakse fraas „rakendusmääruse (EL) nr 680/2014“ fraasiga „rakendusmääruse
(EL) 2021/451“;

7)

artikli 9 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:
a) punkti a viimane lause asendatakse järgmisega:
„Järelevalvealane finantsaruandlus toimub rakendusmääruse (EL) 2021/451 artiklis 11 osutatud sagedusega.“;
b) punkti b viimane lause asendatakse järgmisega:
„Järelevalvealane finantsaruandlus toimub rakendusmääruse (EL) 2021/451 artiklis 12 osutatud sagedusega.“;

8)

artikli 10 lõikes 2 asendatakse fraas „rakendusmääruse (EL) nr 680/2014“ fraasiga „rakendusmääruse (EL) 2021/451“;

9)

artiklit 11 muudetakse järgmiselt:
a) lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2.
Lõikes 1 osutatud järelevalvealane finantsaruandlus toimub rakendusmääruse (EL) 2021/451 artiklis 11
sätestatud sagedusega ja hõlmab I lisa punktis 1 täpsustatud ühtset miinimumteavet.“;
b) lõikes 3 asendatakse fraas „rakendusmääruse (EL) nr 680/2014“ fraasiga „rakendusmääruse (EL) 2021/451“;
c) lõike 4 viimane lause asendatakse järgmisega:
„See järelevalvealane finantsaruandlus toimub rakendusmääruse (EL) 2021/451 artiklis 12 sätestatud sagedusega ja
hõlmab I lisa punktis 2 täpsustatud ühtset miinimumteavet.“;
d) lõikes 5 asendatakse fraas „rakendusmääruse (EL) nr 680/2014“ fraasiga „rakendusmääruse (EL) 2021/451“;

10) artikli 12 lõike 4 punktides a ja b asendatakse fraas „rakendusmääruse (EL) nr 680/2014“ fraasiga „rakendusmääruse
(EL) 2021/451“;
11) artiklit 13 muudetakse järgmiselt:
a) lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2.
Lõikes 1 osutatud järelevalvealane finantsaruandlus toimub rakendusmääruse (EL) 2021/451 artiklis 11
sätestatud sagedusega ja hõlmab I lisa punktis 1 täpsustatud ühtset miinimumteavet.“;
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b) lõige 5 asendatakse järgmisega:
„5.
Lõikes 4 osutatud järelevalvealane finantsaruandlus toimub rakendusmääruse (EL) 2021/451 artiklis 12
sätestatud sagedusega ja hõlmab I lisa punktis 2 täpsustatud ühtset miinimumteavet.“;
c) lõigetes 3 ja 6 asendatakse fraas „rakendusmääruse (EL) nr 680/2014“ fraasiga „rakendusmääruse (EL) 2021/451“;
12) artiklit 14 muudetakse järgmiselt:
a) lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2.
Lõikes 1 osutatud järelevalvealane finantsaruandlus toimub rakendusmääruse (EL) 2021/451 artiklis 11
sätestatud sagedusega ja hõlmab II lisas täpsustatud ühtset miinimumteavet.“;
b) lõige 5 asendatakse järgmisega:
„5.
Lõikes 4 osutatud järelevalvealane finantsaruandlus toimub rakendusmääruse (EL) 2021/451 artiklis 12
sätestatud sagedusega ja hõlmab II lisas täpsustatud ühtset miinimumteavet.“;
c) lõigetes 3 ja 6 asendatakse fraas „rakendusmääruse (EL) nr 680/2014“ fraasiga „rakendusmääruse (EL) 2021/451“;
13) artikli 15 lõike 4 punktides a ja b asendatakse fraas „rakendusmääruse (EL) nr 680/2014“ fraasiga „rakendusmääruse
(EL) 2021/451“;
14) määruse (EL) 2015/534 (EKP/2015/13) lisasid muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.
Artikkel 2
Lõppsätted
1.

Käesolev määrus jõustub viiendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.

Seda kohaldatakse alates 28. juunist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas
aluslepingutega.
Frankfurt Maini ääres, 14. mai 2021

EKP nõukogu nimel
EKP president
Christine LAGARDE
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LISA

Määruse (EL) 2015/534 (EKP/2015/13) lisasid muudetakse järgmiselt.
1) I lisa asendatakse järgmisega:
„I LISA

Järelevalvealase finantsteabe lihtsustatud aruandlus

1.

Järelevalvealase finantsteabe lihtsustatud aruandlus hõlmab rakendusmääruse (EL) 2021/451 III lisa vormid allpool
tabelis 1 järelevalve alla kuuluvate üksuste osas, kes kohaldavad IFRSi kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1606/2002, ja
järelevalve alla kuuluvate üksuste osas, kes kohaldavad IFRSiga vastavuses olevat riigisisest raamatupidamistava
kooskõlas direktiiviga 86/635/EMÜ.

2.

Järelevalvealase finantsteabe lihtsustatud aruandlus hõlmab rakendusmääruse (EL) 2021/451 IV lisa vormid allpool
tabelis 2 järelevalve alla kuuluvate üksuste osas, kes ei ole hõlmatud lõikes 1 ja kes kohaldavad riigisisest raamatupi
damistava kooskõlas direktiiviga 86/635/EMÜ.

2a. Erandina punktist 2 võib riiklik pädev asutus otsustada, et selles riigis asutatud punktis 2 osutatud üksused esitavad
järgmised aruanded:
a) teave rakendusmääruse (EL) 2021/451 IV lisa vormidel 9.1 ja 9.1.1;
b) teave rakendusmääruse (EL) 2021/451 IV lisa vormidel 11.1 ja 11.2;
c) teave rakendusmääruse (EL) 2021/451 IV lisa vormidel 12.0 ja 12.1 ja
d) teave rakendusmääruse (EL) 2021/451 IV lisa vormidel 16.3 ja 16.4.

3.

Lõigetes 1 ja 2 osutatud teave esitatakse kooskõlas rakendusmääruse (EL) 2021/451 V lisa juhistega.

4.

Tabelite 1 ja 2 vormid 17.1, 17.2 ja 17.3 on ainult konsolideeritud aruandlusega krediidiasutustele. Tabelite 1 ja 2
vorm 40.1 on konsolideeritud aruandlusega krediidiasutustele ja krediidiasutustele, kes ei kuulu gruppi ja kelle
aruandlus on individuaalne.

5.

Käesoleva lisa 2. osa tabelites 1 ja 2 osutatud piirmäära arvutamisel kohaldatakse rakendusmääruse (EL) 2021/451
artikli 5 lõike 5 teist lõiku.
Tabel 1
Vormi
number

VORMI VÕI VORMI RÜHMA NIMI
1. OSA [KVARTALIARUANDLUS]

BILANSS [Finantsseisundi aruanne]
1.1

Bilanss: varad

1.2

Bilanss: kohustused

1.3

Bilanss: omakapital

2

Kasumiaruanne
Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa
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Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: kauplemiseks hoitavad
finantsvarad

4.2.1

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: õiglases väärtuses muutustega läbi
kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel

4.2.2

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: finantsvarad õiglases väärtuses
muutustega läbi kasumiaruande

4.3.1

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: õiglases väärtuses läbi muu
koondkasumi mõõdetud finantsvarad

4.4.1

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: amortiseeritud
soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad

4.5

Allutatud finantsvarad

5.1

Laenud ja ettemaksed (v.a kauplemise eesmärgil hoitavad, kaubeldavad või müügiks
hoitavad varad) toodete kaupa

6.1

Finantssektorivälistele äriühingutele antud laenude ja ettemaksete jaotus NACE koodide
alusel (v.a kauplemise eesmärgil hoitavad, kaubeldavad või müügiks hoitavad varad)
Finantskohustuste jaotus

8.1

Finantskohustuste jaotus toodete ja vastaspoole sektorite kaupa

8.2

Allutatud finantskohustused
Siduvad laenuandmiskohustused, finantsgarantiid ja muud siduvad kohustused

9.1.1

Bilansivälised riskipositsioonid: võetud siduvad laenuandmiskohustused, antud finantsgarantiid ja
muud võetud siduvad kohustused

9.2

Siduvad laenuandmiskohustused aruande esitaja ees, saadud finantsgarantiid ja muud siduvad
kohustused tema ees

10

Tuletisinstrumendid – kauplemine ja majanduslik riskimaandus
Riskimaandamise arvestus

11.1

Tuletisinstrumendid – Riskimaandamise arvestus: Jaotus riski liigi ja riskimaanduse liigi alusel
Muutused krediidikahju allahindlustes ja eraldistes

12.1

Muutused krediidikahju allahindlustes ja eraldistes
Saadud tagatised ja garantiid

13.1

Tagatiste ja garantiide jaotus laenude ja ettemaksete kaupa (muud kui kauplemiseks hoitavad)

13.2.1

Tagatised, mis on omandatud perioodi jooksul, võttes need enda valdusse [aruandekuupäeva
seisuga valduses olevad]

13.3.1

Akumuleeritud tagatised, mis on omandatud, võttes need enda valdusse

14

Õiglase väärtuse hierarhia: õiglases väärtuses finantsinstrumendid
Kasumiaruande teatavate kirjete jaotus

16.1

Intressitulu ja -kulu instrumentide ja vastaspoole sektorite lõikes

16.3

Kahjumid või kasumid, mis tulenevad kauplemiseks hoitavatest finantsvaradest ja -kohustustest
ning kauplemisel kasutatavatest finantsvaradest ja -kohustustest, instrumentide kaupa
Raamatupidamisarvestuse kohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise
kooskõlastav võrdlemine: Bilanss

17.1

Raamatupidamisarvestusekohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise kooskõlastav
võrdlemine: Varad

17.2

Raamatupidamisarvestusekohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise kooskõlastav
võrdlemine: Bilansivälised riskipositsioonid: võetud siduvad laenuandmiskohustused, antud
finantsgarantiid ja muud võetud siduvad kohustused
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Raamatupidamisarvestusekohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise kooskõlastav
võrdlemine: Kohustused
Teave nõuetekohaselt teenindatavate nõuete ja viivisnõuete kohta

18

Teave nõuetekohaselt teenindatavate nõuete ja viivisnõuete kohta

18.1

Viivisnõuetest tulenev sisse- ja väljavool – laenud ja ettemaksed vastaspoole sektorite kaupa

18.2

Ärikinnisvara laenud ja lisateave kinnisvaratagatisega laenude kohta

19

Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded
2. OSA [KORD KVARTALIS VASTAVALT PIIRMÄÄRALE: KORD KVARTALIS VÕI ARUANNET EI ESITATA]

Geograafiline jaotus
20.4

Varade geograafiline jaotus vastaspoole residentsuse alusel

20.5

Bilansiväliste riskipositsioonide geograafiline jaotus vastaspoole residentsuse alusel

20.6

Kohustuste geograafiline jaotus vastaspoole residentsuse alusel
4. OSA [KORD AASTAS]

Konsolideerimisgrupi struktuur
40.1

Konsolideerimisgrupi struktuur: üksuste kaupa

Tabel 2
Vormi
number

VORMI VÕI VORMI RÜHMA NIMI
1. OSA [KVARTALIARUANDLUS]

BILANSS [Finantsseisundi aruanne]
1.1

Bilanss: varad

1.2

Bilanss: kohustused

1.3

Bilanss: omakapital

2

Kasumiaruanne
Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa

4.1

Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa: kauplemiseks hoitavad
finantsvarad

4.2.1

Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad
(instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa), mida ei kasutata kauplemisel

4.2.2

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (instrumentide ja vastaspoole
sektorite kaupa)

4.3.1

Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad (instrumentide ja vastaspoole
sektorite kaupa)

4.4.1

Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad (instrumentide ja vastaspoole sektorite
kaupa)

4.5

Allutatud finantsvarad

4.6

Kauplemisel kasutatavad finantsvarad (instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa)

L 210/8

ET

Euroopa Liidu Teataja
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4.7

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata
kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid (instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa)

4.8

Omakapitalis kajastatavad õiglases väärtuses mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata
kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid (instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa)

4.9

Soetusmaksumusepõhisel meetodil mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis
ei ole tuletisinstrumendid (instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa)

4.10

Muud finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid (instrumentide ja
vastaspoole sektorite kaupa)

5.1

Laenud ja ettemaksed (v.a kauplemise eesmärgil hoitavad, kaubeldavad või müügiks
hoitavad varad) toodete kaupa

6.1

Finantssektorivälistele äriühingutele antud laenude ja ettemaksete jaotus NACE koodide
alusel (v.a kauplemise eesmärgil hoitavad, kaubeldavad või müügiks hoitavad varad)
Finantskohustuste jaotus

8.1

Finantskohustuste jaotus toodete ja vastaspoole sektorite kaupa

8.2

Allutatud finantskohustused
Siduvad laenuandmiskohustused, finantsgarantiid ja muud siduvad kohustused

9.1
9.1.1

Bilansivälised riskipositsioonid siseriikliku GAAPi kohaselt: võetud siduvad
laenuandmiskohustused, antud finantsgarantiid ja muud võetud siduvad kohustused
Bilansivälised riskipositsioonid: võetud siduvad laenuandmiskohustused, antud finantsgarantiid ja
muud võetud siduvad kohustused

9.2

Siduvad laenuandmiskohustused aruande esitaja ees, saadud finantsgarantiid ja muud siduvad
kohustused tema ees

10

Tuletisinstrumendid – kauplemine ja majanduslik riskimaandus
Riskimaandamise arvestus

11.1

Tuletisinstrumendid – Riskimaandamise arvestus: jaotus riski liigi ja riskimaanduse liigi alusel

11.2

Tuletisinstrumendid - Riskimaandamisarvestus siseriikliku GAAPi kohaselt: jaotus riskiliigi kaupa
Muutused krediidikahju allahindlustes ja eraldistes

12
12.1

Muutused krediidikahju ja omakapitaliinstrumentide väärtuse langusega seotud allahindlustes
siseriikliku GAAPi kohaselt
Muutused krediidikahju allahindlustes ja eraldistes
Saadud tagatised ja garantiid

13.1

Tagatiste ja garantiide jaotus laenude ja ettemaksete kaupa (muud kui kauplemiseks hoitavad)

13.2.1

Tagatised, mis on omandatud perioodi jooksul, võttes need enda valdusse [aruandekuupäeva
seisuga valduses olevad]

13.3.1

Akumuleeritud tagatised, mis on omandatud, võttes need enda valdusse

14

Õiglase väärtuse hierarhia: õiglases väärtuses finantsinstrumendid
Kasumiaruande teatavate kirjete jaotus

16.1

Intressitulu ja -kulu instrumentide ja vastaspoole sektorite lõikes

16.3

Kahjumid või kasumid, mis tulenevad kauplemiseks hoitavatest finantsvaradest ja -kohustustest
ning kauplemisel kasutatavatest finantsvaradest ja -kohustustest, instrumentide kaupa

16.4

Kahjumid või kasumid, mis tulenevad kauplemiseks hoitavatest finantsvaradest ja -kohustustest
ning kauplemisel kasutatavatest finantsvaradest ja -kohustustest, riskide kaupa

14.6.2021

Euroopa Liidu Teataja
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Raamatupidamisarvestusekohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise
kooskõlastav võrdlemine: Bilanss
17.1

Raamatupidamisarvestuse kohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise kooskõlastav
võrdlemine: Varad

17.2

Raamatupidamisarvestusekohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise kooskõlastav
võrdlemine: Bilansivälised riskipositsioonid: võetud siduvad laenuandmiskohustused, antud
finantsgarantiid ja muud võetud siduvad kohustused

17.3

Raamatupidamisarvestuse kohase ja kapitalinõuete määruse kohase konsolideerimise kooskõlastav
võrdlemine: Kohustused
Teave nõuetekohaselt teenindatavate nõuete ja viivisnõuete kohta

18

Teave nõuetekohaselt teenindatavate nõuete ja viivisnõuete kohta

18.1

Viivisnõuetest tulenev sisse- ja väljavool – laenud ja ettemaksed vastaspoole sektorite kaupa

18.2

Ärikinnisvaralaenud ja lisateave kinnisvaratagatisega laenude kohta

19

Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded
2. OSA [KORD KVARTALIS VASTAVALT PIIRMÄÄRALE: KAS KORD KVARTALIS VÕI ARUANNET EI
ESITATA]

Geograafiline jaotus
20.4

Varade geograafiline jaotus vastaspoole residentsuse alusel

20.5

Bilansiväliste riskipositsioonide geograafiline jaotus vastaspoole residentsuse alusel

20.6

Kohustuste geograafiline jaotus vastaspoole residentsuse alusel
4. OSA [KORD AASTAS]

Konsolideerimisgrupi struktuur
40.1

Konsolideerimisgrupi struktuur: üksuste kaupa“

2) II lisa asendatakse järgmisega:
„II LISA

Järelevalvealase finantsteabe ülilihtsustatud aruandlus
1. Järelevalvealase finantsteabe ülilihtsustatud aruandlus hõlmab rakendusmääruse (EL) 2021/451 III lisa vormid
allpool tabelis 3 järelevalve alla kuuluvate üksuste osas, kes kohaldavad IFRSi kooskõlas määrusega (EÜ)
nr 1606/2002, ja järelevalve alla kuuluvate üksuste osas, kes kohaldavad IFRSiga vastavuses olevat riigisisest
raamatupidamistava kooskõlas direktiiviga 86/635/EMÜ.
Tabel 3
Vormi
number

VORMI VÕI VORMI RÜHMA NIMI
1. OSA [KVARTALIARUANDLUS]

Bilanss [Finantsseisundi aruanne]
1.1

Bilanss: varad

1.2

Bilanss: kohustused

1.3

Bilanss: omakapital

2

Kasumiaruanne

L 210/10

Euroopa Liidu Teataja
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Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa
4.1

Kauplemiseks hoitavad finantsvarad (instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa)

4.2.1

Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida
ei kasutata kauplemisel (instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa)

4.2.2

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (instrumentide ja vastaspoole
sektorite kaupa)

4.3.1

Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad instrumentide ja vastaspoole
sektorite kaupa)

4.4.1

Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad (instrumentide ja vastaspoole sektorite
kaupa)

4.5

Allutatud finantsvarad

5.1

Laenud ja ettemaksed (v.a kauplemise eesmärgil hoitavad, kaubeldavad või müügiks
hoitavad varad) toodete kaupa
Finantskohustuste jaotus

8.1

Finantskohustuste jaotus toodete ja vastaspoole sektorite kaupa

8.2

Allutatud finantskohustused
Siduvad laenuandmiskohustused, finantsgarantiid ja muud siduvad kohustused

9.1.1

10

Bilansivälised riskipositsioonid: võetud siduvad laenuandmiskohustused, antud finantsgarantiid ja
muud võetud siduvad kohustused
Tuletisinstrumendid – kauplemine ja majanduslik riskimaandus
Riskimaandamise arvestus

11.1

Tuletisinstrumendid – Riskimaandamise arvestus: Jaotus riski liigi ja riskimaanduse liigi alusel
Muutused krediidikahju allahindlustes ja eraldistes

12.1
14

Muutused krediidikahju allahindlustes ja eraldistes
Õiglase väärtuse hierarhia: õiglases väärtuses finantsinstrumendid
Teave nõuetekohaselt teenindatavate nõuete ja viivisnõuete kohta

18

Teave nõuetekohaselt teenindatavate nõuete ja viivisnõuete kohta

18.1

Viivisnõuetest tulenev sisse- ja väljavool – laenud ja ettemaksed vastaspoole sektorite kaupa

18.2

Ärikinnisvaralaenud ja lisateave kinnisvaratagatisega laenude kohta

19

Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded

2. Järelevalvealase finantsteabe ülilihtsustatud aruandlus hõlmab rakendusmääruse (EL) 2021/451 IV lisa vormid
allpool tabelis 4, järelevalve alla kuuluvate üksuste osas, kes ei ole hõlmatud lõikes 1 ja kes kohaldavad riigisisest
raamatupidamistava kooskõlas direktiiviga 86/635/EMÜ.

14.6.2021
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Tabel 4
Vormi
number

VORMI VÕI VORMI RÜHMA NIMI
1. OSA [KVARTALIARUANDLUS]

BILANSS [Finantsseisundi aruanne]
1.1

Bilanss: varad

1.2

Bilanss: kohustused

1.3

Bilanss: omakapital

2

Kasumiaruanne
Finantsvara jaotus instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa

4.1

Kauplemiseks hoitavad finantsvarad (instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa)

4.2.1

Kohustuslikult õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida
ei kasutata kauplemisel (instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa)

4.2.2

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (instrumentide ja vastaspoole
sektorite kaupa)

4.3.1

Õiglases väärtuses läbi muu koondkasumi mõõdetud finantsvarad (instrumentide ja vastaspoole
sektorite kaupa)

4.4.1

Amortiseeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarad (instrumentide ja vastaspoole sektorite
kaupa)

4.5

Allutatud finantsvarad

4.6

Kauplemisel kasutatavad finantsvarad (instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa)

4.7

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata
kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid (instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa)

4.8

Omakapitalis kajastatavad õiglases väärtuses mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata
kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid (instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa)

4.9

Soetusmaksumusepõhisel meetodil mõõdetavad finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis
ei ole tuletisinstrumendid (instrumentide ja vastaspoole sektorite kaupa)

4.10

Muud finantsvarad, mida ei kasutata kauplemisel ja mis ei ole tuletisinstrumendid (instrumentide ja
vastaspoole sektorite kaupa)

5.1

Laenud ja ettemaksed (v.a kauplemise eesmärgil hoitavad, kaubeldavad või müügiks
hoitavad varad) toodete kaupa
Finantskohustuste jaotus

8.1

Finantskohustuste jaotus toodete ja vastaspoole sektorite kaupa

8.2

Allutatud finantskohustused
Siduvad laenuandmiskohustused, finantsgarantiid ja muud siduvad kohustused

9.1
9.1.1

Bilansivälised riskipositsioonid siseriikliku GAAPi kohaselt: võetud siduvad
laenuandmiskohustused, antud finantsgarantiid ja muud võetud siduvad kohustused
Bilansivälised riskipositsioonid: võetud siduvad laenuandmiskohustused, antud finantsgarantiid ja
muud võetud siduvad kohustused

L 210/12
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Tuletisinstrumendid – kauplemine ja majanduslik riskimaandus
Riskimaandamise arvestus

11.1

Tuletisinstrumendid – riskimaandamise arvestus: jaotus riski liigi ja riskimaanduse liigi alusel

11.2

Tuletisinstrumendid – riskimaandamisarvestus siseriikliku GAAPi kohaselt: jaotus riskiliigi kaupa
Muutused krediidikahju allahindlustes ja eraldistes

12
12.1

Muutused krediidikahju ja omakapitaliinstrumentide väärtuse langusega seotud allahindlustes
siseriikliku GAAPi kohaselt
Muutused krediidikahju allahindlustes ja eraldistes
Teave nõuetekohaselt teenindatavate nõuete ja viivisnõuete kohta

18

Teave nõuetekohaselt teenindatavate nõuete ja viivisnõuete kohta

18.1

Viivisnõuetest tulenev sisse- ja väljavool – laenud ja ettemaksed vastaspoole sektorite kaupa

18.2

Ärikinnisvaralaenud ja lisateave kinnisvaratagatisega laenude kohta

19

Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud teave esitatakse kooskõlas rakendusmääruse (EL) 2021/451 V lisa juhistega.
4. Erandina punktist 2 võib riiklik pädev asutus otsustada, et selles riigis asutatud punktis 2 osutatud üksused esitavad
järgmised aruanded:
a) teave rakendusmääruse (EL) 2021/451 IV lisa vormidel 9.1 ja 9.1.1;
b) teave rakendusmääruse (EL) 2021/451 IV lisa vormidel 11.1 ja 11.2;
c) teave rakendusmääruse (EL) 2021/451 IV lisa vormidel 12.0 ja 12.1.“
3) III lisa asendatakse järgmisega:
„III LISA

Järelevalvealase finantsteabe andmepunktid
1. Järelevalvealase finantsteabe andmepunktid hõlmavad rakendusmääruse (EL) 2021/451 III lisa vormid, mis on
toodud IV lisas, järelevalve alla kuuluvate üksuste osas, kes kohaldavad IFRSi kooskõlas määrusega (EÜ)
nr 1606/2002, ja järelevalve alla kuuluvate üksuste osas, kes kohaldavad IFRSiga vastavuses olevat riigisisest
raamatupidamistava kooskõlas direktiiviga 86/635/EMÜ.
2. Järelevalvealase finantsteabe andmepunktid hõlmavad rakendusmääruse (EL) 2021/451 IV lisa vormid, mis on
toodud V lisas, järelevalve alla kuuluvate üksuste osas, kes ei ole hõlmatud lõikes 1 ja kes kohaldavad riigisisest
raamatupidamistava kooskõlas direktiiviga 86/635/EMÜ.
3. Teabe aruandlus lõigete 1 ja 2 kohaselt toimub kooskõlas rakendusmääruse (EL) 2021/451 V lisa juhistega.“
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4) IV lisa asendatakse järgmisega:
„IV LISA

„FINREP andmepunktid” IFRSi või IFRSiga vastavuses oleva siseriikliku GAAPi puhul

L 210/13

ET

L 210/14

1.

Bilanss [finantsseisundi aruanne]

1.1.

Varad

Euroopa Liidu Teataja

14.6.2021

14.6.2021

1.2.

ET

Kohustused

Euroopa Liidu Teataja

L 210/15

L 210/16

1.3.

ET

Omakapital

Euroopa Liidu Teataja

14.6.2021

14.6.2021

2.

ET

Kasumiaruanne

Euroopa Liidu Teataja

L 210/17

Selliste laenude ja ettemaksete jaotus toodete kaupa, mida ei kasutata kauplemisel

5.1.

Laenud ja ettemaksed (v.a kauplemise eesmärgil hoitavad, kaubeldavad või müügiks hoitavad varad) toodete kaupa

L 210/18

5.

ET

Euroopa Liidu Teataja
14.6.2021

14.6.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

8.

Finantskohustuste jaotus

8.1.

Finantskohustuste jaotus toodete ja vastaspoole sektorite kaupa

8.2.

Allutatud finantskohustused

L 210/19

L 210/20

10.

ET

Euroopa Liidu Teataja

Tuletisinstrumendid – kauplemine ja majanduslik riskimaandus

14.6.2021

14.6.2021

11.

ET

Euroopa Liidu Teataja

Riskimaandamise arvestus

11.1. Tuletisinstrumendid – riskimaandamise arvestus: jaotus riski liigi ja riskimaanduse liigi alusel

L 210/21

Teave nõuetekohaselt teenindatavate nõuete ja viivisnõuete kohta

18.0. Teave nõuetekohaselt teenindatavate nõuete ja viivisnõuete kohta

L 210/22

18.

ET

Euroopa Liidu Teataja
14.6.2021

14.6.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja
L 210/23

Teave nõuetekohaselt teenindatavate nõuete ja viivisnõuete kohta

18.0. Teave nõuetekohaselt teenindatavate nõuete ja viivisnõuete kohta

L 210/24

18.

ET

Euroopa Liidu Teataja
14.6.2021

14.6.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja
L 210/25

L 210/26

19.

ET

Euroopa Liidu Teataja

Teave makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete kohta

14.6.2021

14.6.2021

19.

ET

Euroopa Liidu Teataja

Teave makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete kohta“

L 210/27

L 210/28

Euroopa Liidu Teataja

ET

5) V lisa asendatakse järgmisega:
„V LISA

„FINREP andmepunktid” riigisisese raamatupidamistava puhul

14.6.2021

ET

14.6.2021

1.

Bilanss [finantsseisundi aruanne]

1.1.

Varad

Euroopa Liidu Teataja

L 210/29

L 210/30

1.2.

ET

Kohustused

Euroopa Liidu Teataja

14.6.2021

14.6.2021

1.3.

ET

Omakapital

Euroopa Liidu Teataja

L 210/31

L 210/32

2.

ET

Kasumiaruanne

Euroopa Liidu Teataja

14.6.2021

14.6.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 210/33

Selliste laenude ja ettemaksete jaotus toodete kaupa, mida ei kasutata kauplemisel

5.1.

Laenud ja ettemaksed (v.a kauplemise eesmärgil hoitavad, kaubeldavad või müügiks hoitavad varad) toodete kaupa

L 210/34

5.

ET

Euroopa Liidu Teataja
14.6.2021

Finantskohustuste jaotus

8.1.

Finantskohustuste jaotus toodete ja vastaspoole sektorite kaupa

14.6.2021

8.

ET

Euroopa Liidu Teataja
L 210/35

L 210/36

Allutatud finantskohustused
8.2.

ET

Euroopa Liidu Teataja
14.6.2021

Tuletisinstrumendid – kauplemine ja majanduslik riskimaandus

14.6.2021

10.

ET

Euroopa Liidu Teataja
L 210/37

Riskimaandamise arvestus

11.2. Tuletisinstrumendid – riskimaandamise arvestus siseriikliku GAAPi kohaselt: jaotus riski liigi alusel

L 210/38

11.

ET

Euroopa Liidu Teataja
14.6.2021

Teave nõuetekohaselt teenindatavate nõuete ja viivisnõuete kohta

18.0. Teave nõuetekohaselt teenindatavate nõuete ja viivisnõuete kohta

14.6.2021

18.

ET

Euroopa Liidu Teataja
L 210/39

L 210/40

ET

Euroopa Liidu Teataja
14.6.2021

Teave nõuetekohaselt teenindatavate nõuete ja viivisnõuete kohta

18.0. Teave nõuetekohaselt teenindatavate nõuete ja viivisnõuete kohta

14.6.2021

18.

ET

Euroopa Liidu Teataja
L 210/41

L 210/42

ET

Euroopa Liidu Teataja
14.6.2021

Teave makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete kohta

14.6.2021

19.

ET

Euroopa Liidu Teataja
L 210/43

Teave makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete kohta“

L 210/44

19.

ET

Euroopa Liidu Teataja
14.6.2021

