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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/2295 

av 4. september 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for offentliggjøring av eiendeler med og uten heftelser(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 443 fjerde ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 443 første ledd i forordning (EU) nr. 575/2013 utstedte Den europeiske banktilsynsmyndighet 

(EBA) 27. juni 2014 retningslinjer for offentliggjøringen av eiendeler med og uten heftelser («EBAs retningslinjer for 

offentliggjøring»(2)). I artikkel 443 annet ledd i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsettes det at EBA skal utarbeide utkast 

til tekniske reguleringsstandarder for å angi vilkårene for offentliggjøring av den balanseførte verdien for hver 

eksponeringskategori oppdelt etter eiendelenes kvalitet og den samlede balanseførte verdien som er uten heftelser, idet 

det tas hensyn til Det europeiske råd for systemrisikos anbefaling ESRB/2012/2 av 20. desember 2012 om finansiering 

av kredittinstitusjoner («anbefaling ESRB/2012/2»)(3) og forutsatt at EBA i sin rapport anser at en slik ytterligere 

offentliggjøring gir pålitelige og nyttige opplysninger. EBA-rapporten om heftelser på eiendeler(4) konkluderte med at 

offentliggjøring av heftelser i Unionen er av avgjørende betydning ettersom det gir markedsdeltakerne bedre mulighet til 

å forstå og analysere institusjoners likviditets- og solvensprofiler og sammenligne disse profilene på tvers av 

medlemsstatene på en klar og konsekvent måte. På grunnlag av disse konklusjonene utarbeidet EBA et utkast til 

tekniske reguleringsstandarder for å sikre en fullt ut harmonisert metode for offentliggjøring av heftelser på eiendeler. 

2) EBAs retningslinjer for offentliggjøring omfatter eiendeler både med og uten heftelser. Dette skyldes at det i henhold til 

artikkel 443 første ledd i forordning (EU) nr. 575/2013 skal tas hensyn til anbefaling ESRB/2012/2 og særlig anbefaling 

D om markedsgjennomsiktighet («anbefaling D»). I nr. 1 bokstav a) i anbefaling D anbefales offentliggjøring av 

eiendeler med og uten heftelser. Ved artikkel 443 annet ledd i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsettes det også at 

anbefaling ESRB/2012/2 skal tas hensyn til ved utarbeidingen av utkastet til tekniske reguleringsstandarder omhandlet i 

nevnte ledd. Videre må eiendeler med heftelser inkluderes i slike standarder for å sikre at offentliggjøringen gir pålitelig 

og nyttig informasjon. Derfor bør eiendeler både med og uten heftelser offentliggjøres. 

3) I anbefaling D ble det tilrådd at EBA, ved utarbeidingen av EBAs retningslinjer for offentliggjøring, sikrer at nivået på 

og utviklingen av eiendeler med heftelser knyttet til sentralbanker, samt mengden av likviditetsstøtte gitt av 

sentralbanker, ikke kan påvises. Denne tilrådingen er også blitt tatt i betraktning i denne forordningen. 

4) Eiendeler med heftelser eller mottatte sikkerheter og andre poster utenfor balansen kan pantsettes for å sikre 

finansiering. For å gi markedsdeltakerne bedre mulighet til å forstå og analysere institusjoners likviditets- og 

solvensprofiler og få tilgang til opplysninger om tilgjengeligheten av eiendeler for å sikre finansiering, bør 

institusjonene derfor offentliggjøre heftelser på alle balanseførte eiendeler og heftelser på alle poster utenfor balansen 

separat. Offentliggjøringen bør gjelde alle mottatte sikkerheter som stammer fra alle transaksjoner i og utenfor balansen 

uansett løpetid, herunder alle transaksjoner med sentralbanker. Selv om eiendeler som offentliggjøres som eiendeler 

med heftelser, inkluderer eiendeler med heftelser som følge av enhver transaksjon med enhver motpart (herunder 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 329 av 13.12.2017, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2020 av  

30. april 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

(2) Guidelines on disclosure of encumbered and unencumbered assets (EBA/GL/2014/03). 

(3) EUT C 119 av 25.4 2013, s. 1. 

(4) EBA Report on asset encumbrance, september 2015. 
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sentralbanker), er det ikke nødvendig å offentliggjøre heftelser som følger av transaksjoner med sentralbanker, separat 

fra heftelser som følger av transaksjoner med andre motparter. Dette berører ikke sentralbankers adgang til å fastsette 

nærmere bestemmelser for offentliggjøring av likviditetsstøtte i krisesituasjoner. 

5) For å sikre konsekvens og fremme sammenlignbarhet og gjennomsiktighet bør bestemmelsene om maler for 

offentliggjøring av heftelser være basert på kravene til rapportering om heftelser fastsatt i Kommisjonens gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 680/2014(1). For å unngå utilsiktede følger (f.eks. evnen til å identifisere finansiering fra 

sentralbanker i krisesituasjoner) er visse avvik imidlertid nødvendig. Særlig, og idet det tas hensyn til anbefaling D, bør 

offentliggjøringen av opplysninger om verdien av eiendeler med og uten heftelser være basert på medianverdier 

istedenfor verdier på et bestemt tidspunkt som fastsatt i vedlegg XVII til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

På samme måte bør detaljnivået for opplysningene som skal offentliggjøres for bestemte verdier og transaksjoner, være 

lavere enn detaljnivået for rapporteringskravene fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. Ettersom 

heftelser på eiendeler avhenger sterkt av den berørte institusjonens risikoprofil og forretningsmodell, bør de kvantitative 

dataene utfylles med forklarende informasjon. 

6) Offentliggjøringskravene for eiendeler med og uten heftelser og særlig offentliggjøringskravene for overførte eiendeler, 

pantsatte eiendeler og ikke-balanseførte sikkerheter som er mottatt og stilt, bør få anvendelse i tillegg til eksisterende 

krav om offentliggjøring i henhold til gjeldende regnskapsregelverk. 

7) For å sikre en forholdsmessig anvendelse av offentliggjøringskravene fastsatt i artikkel 443 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 for mindre institusjoner som ikke har betydelige heftelser på eiendeler, bør det ikke kreves opplysninger 

om kvaliteten på eiendeler med og uten heftelser fra slike mindre institusjoner. Opplysninger om kvaliteten på eiendeler 

med og uten heftelser («eiendelskvalitetsindikatorer») er basert på de eiendelskvalitetsegenskapene som tilskrives 

eiendeler med svært høy likviditet og kredittkvalitet og eiendeler med høy likviditet og kredittkvalitet, som definert i 

delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61(2). Ettersom verdipapirforetak som ikke inngår i et bankkonsern, ikke er 

omfattet av nevnte delegerte forordning, og de relevante opplysningene for verdipapirforetak som inngår i et 

bankkonsern, offentliggjøres på konsolidert grunnlag, bør også verdipapirforetak fritas for å offentliggjøre opplysninger 

om kvaliteten på eiendeler med og uten heftelser for å unngå uforholdsmessig store kostnader. 

8) Med tanke på at kravet om å gi opplysninger om eiendelskvalitetsindikatorer er nytt, bør anvendelsen av bestemmelsene 

om offentliggjøring av slike indikatorer utsettes med ett år for å gi institusjonene mulighet til å utvikle nødvendige  

IT-systemer. 

9) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som EBA har framlagt for Kommisjonen. 

10) EBA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene samt innhentet uttalelse fra interessentgruppen 

for bankvirksomhet opprettet i samsvar med artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010(3). 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Offentliggjøringskrav for alle institusjoner 

1. Institusjonene skal offentliggjøre verdien av eiendeler med og uten heftelser i henhold til gjeldende regnskapsregelverk 

etter eiendelstype i kolonne C010, C040, C060 og C090 i mal A i vedlegg I, i samsvar med instruksjonene i vedlegg II. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 av 16. april 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for 

institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 av 28.6.2014, s. 1). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61 av 10. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 575/2013 med hensyn til krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner (EUT L 11 av 17.1.2015, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 

(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12). 
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2. Institusjonene skal offentliggjøre opplysninger om mottatte sikkerheter etter eiendelstype i kolonne C010 og C040 i mal B 

i vedlegg I, i samsvar med instruksjonene i vedlegg II. 

3. Institusjonene skal offentliggjøre forpliktelsene tilknyttet eiendeler med heftelser og mottatte sikkerheter som angitt i mal 

C i vedlegg I, i samsvar med instruksjonene i vedlegg II. 

4. Institusjonene skal offentliggjøre forklarende informasjon om konsekvensene av deres forretningsmodell for deres nivå av 

heftelser og betydningen av heftelser for deres forretningsmodell som angitt i mal D i vedlegg I, i samsvar med instruksjonene i 

vedlegg II. 

Artikkel 2 

Ytterligere offentliggjøringskrav for visse institusjoner 

1. I tillegg til opplysningene nevnt i artikkel 1 skal institusjoner som oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 2, offentliggjøre 

a) eiendelskvalitetsindikatorene etter eiendelstype i kolonne C030, C050, C080 og C100 som angitt i mal A i vedlegg I, i 

samsvar med instruksjonene i vedlegg II, 

b) eiendelskvalitetsindikatorene etter type av mottatte sikkerheter og utstedte gjeldsinstrumenter, herunder obligasjoner med 

fortrinnsrett og verdipapirer med sikkerhet i eiendeler (ABS-er), i kolonne C030 og C060 som angitt i mal B i vedlegg I, i 

samsvar med instruksjonene i vedlegg II. 

2. Nr. 1 får bare anvendelse på kredittinstitusjoner som oppfyller ett av følgende vilkår: 

a) Deres samlede eiendeler, beregnet i samsvar med punkt 1.6 nr. 10 i vedlegg XVII til gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 680/2014, utgjør mer enn 30 milliarder euro. 

b) Deres nivå av heftelser på eiendeler, beregnet i samsvar med punkt 1.6 nr. 9 i vedlegg XVII til gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 680/2014, overstiger 15 %. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 2 får anvendelse fra 2. januar 2019. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 4. september 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Maler for offentliggjøring 

Mal A: Eiendeler med og uten heftelser 

Mal A – Eiendeler med og uten heftelser 

 

Balanseført verdi av eiendeler med 

heftelser 

Virkelig verdi av eiendeler med 

heftelser 

Balanseført verdi av eiendeler uten 

heftelser 

Virkelig verdi av eiendeler uten 

heftelser 

 

hvorav eiendeler 

som ubeheftet 

ville kunne bli 

klassifisert som 

EHQLA og 

HQLA 

 

hvorav eiendeler 

som ubeheftet 

ville kunne bli 

klassifisert som 

EHQLA og 

HQLA 

 
hvorav EHQLA 

og HQLA 
 

hvorav EHQLA 

og HQLA 

010 030 040 050 060 080 090 100 

010 Den rapporterende institusjonens 

eiendeler 

        

030 Egenkapitalinstrumenter         

040 Gjeldsinstrumenter         

050 hvorav: obligasjoner med 

fortrinnsrett 

        

060 hvorav: verdipapirer med 

sikkerhet i eiendeler 

        

070 hvorav: utstedt av offentlig 

forvaltning 

        

080 hvorav: utstedt av finansielle 

foretak 

        

090 hvorav: utstedt av ikke-

finansielle foretak 

        

120 Andre eiendeler         

121 hvorav: …         
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Mal B: Mottatte sikkerheter 

Mal B – Mottatte sikkerheter   

 

Virkelig verdi av beheftede mottatte sikkerheter 

eller egne utstedte gjeldsinstrumenter 

Uten heftelser 

Virkelig verdi av mottatte sikkerheter eller egne 

utstedte gjeldsinstrumenter som kan beheftes 

 

hvorav eiendeler som 

ubeheftet ville kunne bli 

klassifisert som EHQLA 

og HQLA 

 
hvorav EHQLA og 

HQLA 

010 030 040 060 

130 Sikkerheter mottatt av den rapporterende institusjonen     

140 Utlån på anfordring     

150 Egenkapitalinstrumenter     

160 Gjeldsinstrumenter     

170 hvorav: obligasjoner med fortrinnsrett     

180 hvorav: verdipapirer med sikkerhet i eiendeler     

190 hvorav: utstedt av offentlig forvaltning     

200 hvorav: utstedt av finansielle foretak     

210 hvorav: utstedt av ikke-finansielle foretak     

220 Utlån og forskudd unntatt utlån på anfordring     

230 Andre mottatte sikkerheter     

231 hvorav: …     

240 Egne utstedte gjeldsinstrumenter unntatt egne obligasjoner med fortrinnsrett eller 

verdipapirer med sikkerhet i eiendeler 

    

241 Egne obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirer med sikkerhet i eiendeler som 

er utstedt og ennå ikke pantsatt 

    

250 SAMLEDE EIENDELER, MOTTATTE SIKKERHETER OG EGNE UTSTEDTE 

GJELDSINSTRUMENTER 
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Mal C: Heftelseskilder 

Mal C – Heftelseskilder 

 

Motsvarende forpliktelser, 

betingede forpliktelser eller utlånte 

verdipapirer 

Eiendeler, mottatte sikkerheter og 

egne utstedte gjeldsinstrumenter 

unntatt obligasjoner med 

fortrinnsrett og beheftede ABS-er 

010 030 

010 Balanseført verdi av utvalgte finansielle forpliktelser   

011 hvorav: …   

Mal D: Medfølgende forklarende informasjon 

Mal D – Medfølgende forklarende informasjon 

Forklarende informasjon om konsekvensene av forretningsmodellen for heftelser på eiendeler og betydningen av heftelser for institusjonens forretningsmodell, noe som gir brukere bakgrunnen for 

opplysningene som skal oppgis i mal A til C. 
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VEDLEGG II 

Instruksjoner for utfylling av malene for offentliggjøring 

1. Institusjonene skal offentliggjøre postene omhandlet i tabell 1–7 på samme måte som de rapporteres i henhold til vedlegg 

XVI til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014, med mindre annet er uttrykkelig angitt i nevnte 

tabeller. 

Postene omhandlet i nr. 1 skal angis ved anvendelse av medianverdier. Medianverdiene skal være rullerende kvartalsvise 

medianverdier over de foregående tolv månedene og skal bestemmes ved interpolasjon. 

Når opplysninger oppgis på konsolidert grunnlag, skal virkeområdet for konsolideringen være det samme som virkeområdet 

for konsolidering for tilsynsformål som definert i første del avdeling II kapittel 2 avsnitt 2 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Mal A – Eiendeler med og uten heftelser 

Tabell 1: Instruksjoner for de enkelte radene i mal A 

Rader Juridiske referanser og instruksjoner 

010 Den rapporterende institusjonens eiendeler (internasjonal regnskapsstandard (IAS) 1.9 bokstav a), 

veiledning for gjennomføring (IG) 6) 

Institusjonens samlede eiendeler som er ført i balansen, med unntak av egne gjeldsinstrumenter og egne 

egenkapitalinstrumenter når disse i henhold til gjeldende regnskapsstandarder kan innregnes i balansen. 

Verdien som angis i denne raden, skal være medianverdien av summen av fire kvartalsvise periodeavslut-

ningsverdier over de foregående tolv månedene for rad 030, 040 og 120. 

030 Egenkapitalinstrumenter 

Medianverdiene for posten «egenkapitalinstrumenter» som rapportert i rad 030 i mal F 32.01 (AE-ASS) i 

vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014, med unntak av egne egenkapitalinstrumenter 

når disse i henhold til gjeldende regnskapsstandarder kan innregnes i balansen. 

040 Gjeldsinstrumenter 

Medianverdiene for posten «gjeldsinstrumenter» som rapportert i rad 040 i mal F 32.01 (AE-ASS) i vedlegg 

XVI til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014, med unntak av egne gjeldsinstrumenter når disse i 

henhold til gjeldende regnskapsstandarder kan innregnes i balansen. 

050 hvorav: obligasjoner med fortrinnsrett 

Medianverdiene for posten «hvorav: obligasjoner med fortrinnsrett» som rapportert i rad 050 i mal F 32.01 

(AE-ASS) i vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

060 hvorav: verdipapirer med sikkerhet i eiendeler 

Medianverdiene for posten «hvorav: verdipapirer med sikkerhet i eiendeler» som rapportert i rad 060 i mal F 

32.01 (AE-ASS) i vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

070 hvorav: utstedt av offentlig forvaltning 

Medianverdiene for posten «hvorav: utstedt av offentlig forvaltning» som rapportert i rad 070 i mal F 32.01 

(AE-ASS) i vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

080 hvorav: utstedt av finansielle foretak 

Medianverdiene for posten «hvorav: utstedt av finansielle foretak» som rapportert i rad 080 i mal F 32.01 

(AE-ASS) i vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 
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Rader Juridiske referanser og instruksjoner 

090 hvorav: utstedt av ikke-finansielle foretak 

Medianverdiene for posten «hvorav: utstedt av ikke-finansielle foretak» som rapportert i rad 090 i mal F 

32.01 (AE-ASS) i vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

120 Andre eiendeler 

Medianverdien av institusjonens øvrige eiendeler som er ført i balansen, unntatt dem som angis i de 

ovennevnte radene, og som ikke er egne gjeldsinstrumenter og egne egenkapitalinstrumenter som ikke kan 

fjernes fra balansen av en ikke-IFRS-institusjon. I et slikt tilfelle skal egne gjeldsinstrumenter inngå i rad  

240 i mal B og egne egenkapitalinstrumenter unntas fra rapporteringen av heftelser på eiendeler. 

Andre eiendeler omfatter kontantbeholdning (innehav av nasjonale og utenlandske sedler og mynter i omløp 

som normalt brukes som betalingsmiddel), utlån på anfordring (IAS 1.54 bokstav i)), herunder fordringer som 

kan innkreves på anfordring hos sentralbanker og andre institusjoner, som rapportert i rad 020 i mal F 32.01 

(AE-ASS) i vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. Andre eiendeler omfatter også 

andre utlån og forskudd enn utlån på anfordring, herunder pantelån som rapportert i rad 100 og 110 i mal F 

32.01 (AE-ASS) i vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. Andre eiendeler kan også 

omfatte immaterielle eiendeler, herunder goodwill, eiendeler ved utsatt skatt, eiendom, anlegg og andre 

varige driftsmidler, derivateiendeler, omvendte gjenkjøpstransaksjoner og fordringer knyttet til innlån av 

aksjer. 

Når underliggende eiendeler og eiendeler i sikkerhetsmassen til tilbakeholdte verdipapirer med sikkerhet i 

eiendeler (ABS-er) og tilbakeholdte obligasjoner med fortrinnsrett er utlån på anfordring eller andre utlån og 

forskudd enn utlån på anfordring, skal de også inngå i denne raden. 

121 hvorav: … 

Der det er relevant på bakgrunn av institusjoners bruk av heftelser med hensyn til sin forretningsmodell, kan 

institusjonene separat angi medianverdien av ethvert element av «andre eiendeler» på en egen «hvorav»-rad. 

Tabell 2: Instruksjoner for de enkelte kolonnene i mal A 

Kolonner Juridiske referanser og instruksjoner 

010 Balanseført verdi av eiendeler med heftelser 

Medianverdien av den balanseførte verdien av eiendelene som innehas av institusjonen, og som er beheftet i 

henhold til nr. 1.7 i vedlegg XVII til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. Med balanseført verdi 

menes beløpet ført på balansens eiendelsside. 

030 hvorav: eiendeler som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som EHQLA og HQLA 

Medianverdien av den balanseførte verdien av eiendeler med heftelser som ubeheftet ville kunne bli 

klassifisert som eiendeler med svært høy likviditet og kredittkvalitet (EHQLA) og eiendeler med høy 

likviditet og kredittkvalitet (HQLA). Ved anvendelsen av denne forordningen er eiendeler som ubeheftet ville 

kunne bli klassifisert som EHQLA, og eiendeler som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som HQLA, de 

eiendelene som angis i artikkel 11, 12 og 13 i delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61, og som ville 

vært i samsvar med de allmenne og operasjonelle kravene fastsatt i artikkel 7 og 8 i nevnte delegerte 

forordning hadde det ikke vært for deres status som eiendeler med heftelser i henhold til vedlegg XVII til 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. Eiendeler med heftelser som ubeheftet ville kunne bli 

klassifisert som EHQLA, og eiendeler med heftelser som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som HQLA, 

skal også oppfylle de eksponeringskategorispesifikke kravene fastsatt i artikkel 10–16 og 35–37 i delegert 

forordning (EU) 2015/61. Den balanseførte verdien av eiendeler med heftelser som ubeheftet ville kunne bli 

klassifisert som EHQLA, og eiendeler med heftelser som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som HQLA, 

skal være den balanseførte verdien før anvendelsen av avkortingene angitt i artikkel 10–16 i delegert 

forordning (EU) 2015/61. 

040 Virkelig verdi av eiendeler med heftelser 

Medianverdien for posten «virkelig verdi av eiendeler med heftelser» som rapportert i kolonne 040 i mal F 

32.01 (AE-ASS) i vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

For hver eksponeringskategori skal den virkelige verdien som oppgis, være medianverdien av de ulike 

virkelige verdiene observert ved slutten av hver rapporteringsperiode som inkluderes i beregningen av 

medianverdien. 
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Kolonner Juridiske referanser og instruksjoner 

050 hvorav: eiendeler som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som EHQLA og HQLA 

Medianverdien av den virkelige verdien av eiendeler med heftelser som ubeheftet ville kunne bli klassifisert 

som EHQLA og HQLA. Ved anvendelsen av denne forordningen er eiendeler som ubeheftet ville kunne bli 

klassifisert som EHQLA, og eiendeler som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som HQLA, de eiendelene 

som angis i artikkel 11, 12 og 13 i delegert forordning (EU) 2015/61, og som ville vært i samsvar med de 

allmenne og operasjonelle kravene fastsatt i artikkel 7 og 8 i nevnte delegerte forordning hadde det ikke vært 

for deres status som eiendeler med heftelser i henhold til vedlegg XVII til gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 680/2014. Eiendeler med heftelser som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som EHQLA, og eiendeler 

med heftelser som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som HQLA, skal også oppfylle de eksponerings-

kategorispesifikke kravene fastsatt i artikkel 10–16 og 35–37 i delegert forordning (EU) 2015/61. Den 

virkelige verdien av eiendeler med heftelser som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som EHQLA, og 

eiendeler med heftelser som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som HQLA, skal være den virkelige verdien 

før anvendelsen av avkortingene angitt i artikkel 10–16 i delegert forordning (EU) 2015/61. 

060 Balanseført verdi av eiendeler uten heftelser 

Medianverdien for posten «balanseført verdi av eiendeler uten heftelser» som rapportert i kolonne 060 i mal F 

32.01 (AE-ASS) i vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

080 hvorav: EHQLA og HQLA 

Medianverdien av den balanseførte verdien av ubeheftede EHQLA og HQLA som er angitt i artikkel 11, 12 

og 13 i delegert forordning (EU) 2015/61, og som er i samsvar med de allmenne og operasjonelle kravene 

fastsatt i artikkel 7 og 8 i nevnte delegerte forordning samt med de eksponeringskategorispesifikke kravene 

fastsatt i artikkel 10–16 og 35–37 i nevnte delegerte forordning. Den balanseførte verdien av EHQLA og 

HQLA skal være den balanseførte verdien før anvendelsen av avkortingene angitt i artikkel 10–16 i delegert 

forordning (EU) 2015/61. 

090 Virkelig verdi av eiendeler uten heftelser 

Medianverdien for posten «virkelig verdi av eiendeler uten heftelser» som rapporteres i kolonne 090 i mal F 

32.01 (AE-ASS) i vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

For hver eksponeringskategori skal den virkelige verdien som oppgis, være medianverdien av de ulike 

virkelige verdiene observert ved slutten av hver rapporteringsperiode som inkluderes i beregningen av 

medianverdien. 

100 hvorav: EHQLA og HQLA 

Medianverdien av den virkelige verdien av ubeheftede EHQLA og HQLA som er angitt i artikkel 11, 12 og 

13 i delegert forordning (EU) 2015/61, og som er i samsvar med de allmenne og operasjonelle kravene 

fastsatt i artikkel 7 og 8 i nevnte delegerte forordning samt med de eksponeringskategorispesifikke kravene 

fastsatt i artikkel 10–16 og 35–37 i nevnte delegerte forordning. Den virkelige verdien av EHQLA og HQLA 

skal være den virkelige verdien før anvendelsen av avkortingene angitt i artikkel 10–16 i delegert forordning 

(EU) 2015/61. 

Mal B – Mottatte sikkerheter 

Tabell 3: Instruksjoner for de enkelte radene i mal B 

Rader Juridiske referanser og instruksjoner 

130 Sikkerheter mottatt av den rapporterende institusjonen 

Alle kategorier av sikkerheter som er mottatt av institusjonen. Alle verdipapirer som mottas av en 

låntakerinstitusjon i enhver innlånstransaksjon med verdipapirer, skal angis i denne raden. Den samlede 

verdien av sikkerhetene mottatt av institusjonen skal være medianverdien av summen av fire kvartalsvise 

periodeavslutningsverdier over de foregående tolv månedene for rad 140–160, 220 og 230. 
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Rader Juridiske referanser og instruksjoner 

140 Utlån på anfordring 

Medianverdien av sikkerheter mottatt av institusjonen som omfatter utlån på anfordring, skal angis i denne 

raden (se juridiske referanser og instruksjoner for rad 120 i mal A). Det omfatter alle verdipapirer som mottas 

av en låntakerinstitusjon i enhver innlånstransaksjon med verdipapirer. 

150 Egenkapitalinstrumenter 

Medianverdien av sikkerheter mottatt av institusjonen som omfatter egenkapitalinstrumenter (se juridiske 

referanser og instruksjoner for rad 030 i mal A). Det omfatter alle verdipapirer som mottas av en 

låntakerinstitusjon i enhver innlånstransaksjon med verdipapirer. 

160 Gjeldsinstrumenter 

Medianverdien av sikkerheter mottatt av institusjonen som omfatter gjeldsinstrumenter (se juridiske 

referanser og instruksjoner for rad 040 i mal A). Det omfatter alle verdipapirer som mottas av en låntaker-

institusjon i enhver innlånstransaksjon med verdipapirer. 

170 hvorav: obligasjoner med fortrinnsrett 

Medianverdien av sikkerheter mottatt av institusjonen som omfatter obligasjoner med fortrinnsrett  

(se juridiske referanser og instruksjoner for rad 050 i mal A). Det omfatter alle verdipapirer som mottas av en 

låntakerinstitusjon i enhver innlånstransaksjon med verdipapirer. 

180 hvorav: verdipapirer med sikkerhet i eiendeler 

Medianverdien av sikkerheter mottatt av institusjonen som omfatter verdipapirer med sikkerhet i eiendeler  

(se juridiske referanser og instruksjoner for rad 060 i mal A). Det omfatter alle verdipapirer som mottas av en 

låntakerinstitusjon i enhver innlånstransaksjon med verdipapirer. 

190 hvorav: utstedt av offentlig forvaltning 

Medianverdien av sikkerheter mottatt av institusjonen som omfatter gjeldsinstrumenter utstedt av offentlig 

forvaltning (se juridiske referanser og instruksjoner for rad 070 i mal A). Det omfatter alle verdipapirer som 

mottas av en låntakerinstitusjon i enhver innlånstransaksjon med verdipapirer. 

200 hvorav: utstedt av finansielle foretak 

Medianverdien av sikkerheter mottatt av institusjonen som omfatter gjeldsinstrumenter utstedt av finansielle 

foretak (se juridiske referanser og instruksjoner for rad 080 i mal A). Det omfatter alle verdipapirer som 

mottas av en låntakerinstitusjon i enhver innlånstransaksjon med verdipapirer. 

210 hvorav: utstedt av ikke-finansielle foretak 

Medianverdien av sikkerheter mottatt av institusjonen som omfatter gjeldsinstrumenter utstedt av ikke-

finansielle foretak (se juridiske referanser og instruksjoner for rad 090 i mal A). Det omfatter alle verdipapirer 

som mottas av en låntakerinstitusjon i enhver innlånstransaksjon med verdipapirer. 

220 Utlån og forskudd unntatt utlån på anfordring 

Medianverdien av sikkerheter mottatt av institusjonen som omfatter andre utlån og forskudd enn utlån på 

anfordring (se juridiske referanser og instruksjoner for rad 120 i mal A). Det omfatter alle verdipapirer som 

mottas av en låntakerinstitusjon i enhver innlånstransaksjon med verdipapirer. 
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Rader Juridiske referanser og instruksjoner 

230 Andre mottatte sikkerheter 

Medianverdien av sikkerheter mottatt av institusjonen som omfatter andre eiendeler (se juridiske referanser 

og instruksjoner for rad 120 i mal A). Det omfatter alle verdipapirer som mottas av en låntakerinstitusjon i 

enhver innlånstransaksjon med verdipapirer. 

231 hvorav: … 

Der det er relevant på bakgrunn av institusjoners bruk av heftelser med hensyn til sin forretningsmodell, kan 

institusjonene separat angi medianverdien av ethvert element av «andre sikkerheter» på en egen «hvorav»-

rad. Det omfatter alle verdipapirer som mottas av en låntakerinstitusjon i enhver innlånstransaksjon med 

verdipapirer. 

240 Egne utstedte gjeldsinstrumenter unntatt egne obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirer med 

sikkerhet i eiendeler (ABS-er) 

Medianverdien for posten «egne utstedte gjeldsinstrumenter unntatt egne obligasjoner med fortrinnsrett og 

ABS-er» som rapportert i rad 240 i mal F 32.02 (AE-COL) i vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 680/2014. 

241 Egne obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirer med sikkerhet i eiendeler som er utstedt og ennå 

ikke pantsatt 

Medianverdien for posten «egne obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirer med sikkerhet i eiendeler som 

er utstedt og ennå ikke pantsatt» som rapportert i rad 010 i mal F 32.03 (AE-NPL) i vedlegg XVI til gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 680/2014. For å unngå dobbeltregning gjelder følgende for egne obligasjoner med 

fortrinnsrett og verdipapirer med sikkerhet i eiendeler utstedt og tilbakeholdt av den rapporterende 

institusjonen: 

a) Dersom disse verdipapirene er pantsatt, skal beløpet for sikkerhetsmassen/de underliggende eiendelene 

som ligger til grunn for dem, angis i mal A som eiendeler med heftelser. Dersom egne obligasjoner med 

fortrinnsrett og verdipapirer med sikkerhet i eiendeler stilles som pant, er finansieringskilden den nye 

transaksjonen der verdipapirene pantsettes (sentralbankfinansiering eller annen type sikret finansiering), 

og ikke den opprinnelige utstedelsen av obligasjoner med fortrinnsrett eller verdipapirer med sikkerhet i 

eiendeler. 

b) Dersom disse verdipapirene ennå ikke er pantsatt, skal beløpet for sikkerhetsmassen/de underliggende 

eiendelene som ligger til grunn for disse verdipapirene, rapporteres i mal A som eiendeler uten heftelser. 

250 Samlede eiendeler, mottatte sikkerheter og egne utstedte gjeldsinstrumenter 

Alle institusjonens eiendeler som er ført i balansen, alle kategorier av sikkerheter mottatt av institusjonen og 

egne gjeldsinstrumenter som er utstedt og tilbakeholdt av institusjonen, og som ikke er egne utstedte 

obligasjoner med fortrinnsrett eller egne utstedte verdipapirer med sikkerhet i eiendom. 

Denne raden er medianverdien av summen av fire kvartalsvise periodeavslutningsverdier over de foregående 

tolv månedene for rad 010 i mal A og rad 130 og 240 i mal B. 

Tabell 4: Instruksjoner for de enkelte kolonnene i mal B 

Kolonner Juridiske referanser og instruksjoner 

010 Virkelig verdi av beheftede mottatte sikkerheter eller egne utstedte gjeldsinstrumenter 

Medianverdien av den virkelige verdien av mottatte sikkerheter, herunder innenfor rammen av enhver 

innlånstransaksjon med verdipapirer, eller egne utstedte gjeldsinstrumenter som innehas/tilbakeholdes av 

institusjonen, og som er beheftet i henhold til artikkel 100 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Den virkelige verdien av et finansielt instrument er den prisen som oppnås ved salg av en eiendel eller betales 

for å overføre en forpliktelse i en ordnet transaksjon mellom markedsdeltakere på tidspunktet for målingen 

(se IFRS 13: Måling av virkelig verdi). For hver sikkerhetspost skal den virkelige verdien som oppgis, være 

medianverdien av de ulike virkelige verdiene observert ved slutten av hver rapporteringsperiode som 

inkluderes i beregningen av medianverdien. 
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Kolonner Juridiske referanser og instruksjoner 

030 hvorav: eiendeler som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som EHQLA og HQLA 

Medianverdien av den virkelige verdien av beheftede mottatte sikkerheter, herunder innenfor rammen av 

enhver innlånstransaksjon med verdipapirer, eller egne utstedte gjeldsinstrumenter som innehas/tilbakeholdes 

av institusjonen, og som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som EHQLA og HQLA. Ved anvendelsen av 

denne forordningen er eiendeler som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som EHQLA, og eiendeler som 

ubeheftet ville kunne bli klassifisert som HQLA, de postene av mottatte sikkerheter eller egne utstedte 

gjeldsinstrumenter som innehas/tilbakeholdes av institusjonen, som angitt i artikkel 11, 12 og 13 i delegert 

forordning (EU) 2015/61, og som ville vært i samsvar med de allmenne og operasjonelle kravene fastsatt i 

artikkel 7 og 8 i nevnte delegerte forordning hadde det ikke vært for deres status som eiendeler med heftelser 

i henhold til vedlegg XVII til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. Eiendeler med heftelser som 

ubeheftet ville kunne bli klassifisert som EHQLA, og eiendeler som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som 

HQLA, skal også oppfylle de eksponeringskategorispesifikke kravene fastsatt i artikkel 10–16 og 35–37 i 

delegert forordning (EU) 2015/61. Den virkelige verdien av eiendeler med heftelser som ubeheftet ville 

kunne bli klassifisert som EHQLA, og eiendeler med heftelser som ubeheftet ville kunne bli klassifisert som 

HQLA, skal være den virkelige verdien før anvendelsen av avkortingene angitt i artikkel 10–16 i delegert 

forordning (EU) 2015/61. 

040 Virkelig verdi av mottatte sikkerheter eller egne utstedte gjeldsinstrumenter som kan beheftes 

Medianverdien av den virkelige verdien av sikkerheter, herunder innenfor rammen av enhver 

innlånstransaksjon med verdipapirer, som institusjonen har mottatt, og som er uten heftelser, men som kan 

beheftes ettersom institusjonen har tillatelse til å selge eller pantsette dem på nytt så lenge det ikke foreligger 

mislighold fra eieren av sikkerheten sin side. Det omfatter også den virkelige verdien av egne utstedte 

gjeldsinstrumenter, unntatt egne obligasjoner med fortrinnsrett eller verdipapiriseringsposisjoner som er uten 

heftelser, men som kan beheftes. For hver sikkerhetspost skal den virkelige verdien som oppgis, være 

medianverdien av de ulike virkelige verdiene observert ved slutten av hver rapporteringsperiode som 

inkluderes i beregningen av medianverdien. 

060 hvorav: EHQLA og HQLA 

Medianverdien av den virkelige verdien av ubeheftede mottatte sikkerheter eller egne utstedte 

gjeldsinstrumenter som innehas/tilbakeholdes av institusjonen, unntatt egne obligasjoner med fortrinnsrett 

eller verdipapiriseringsposisjoner som kan beheftes, som kan bli klassifisert som EHQLA og HQLA som 

angitt i artikkel 11, 12 og 13 i delegert forordning (EU) 2015/61, og som er i samsvar med de allmenne og 

operasjonelle kravene fastsatt i artikkel 7 og 8 i nevnte delegerte forordning samt med de eksponerings-

kategorispesifikke kravene fastsatt i artikkel 10–16 og 35–37 i nevnte delegerte forordning. Den virkelige 

verdien av EHQLA og HQLA skal være den virkelige verdien før anvendelsen av avkortingene angitt i 

artikkel 10–16 i delegert forordning (EU) 2015/61. 

Mal C – Heftelseskilder 

Tabell 5: Instruksjoner for de enkelte radene i mal C 

Rader Juridiske referanser og instruksjoner 

010 Balanseført verdi av utvalgte finansielle forpliktelser 

Medianverdien for posten «balanseført verdi av utvalgte finansielle forpliktelser» som rapportert i rad 010 i 

mal F 32.04 (AE-SOU) i vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014. 

011 hvorav: … 

Der det er relevant på bakgrunn av institusjoners bruk av heftelser i forbindelse med sin forretningsmodell, 

kan institusjonene separat angi medianverdien av ethvert element av «balanseført verdi av utvalgte finansielle 

forpliktelser» på en egen «hvorav»-rad, særlig dersom én del av heftelsene på eiendeler er forbundet med 

forpliktelser og en annen del ikke er det. 
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Tabell 6: Instruksjoner for de enkelte kolonnene i mal C 

Kolonner Juridiske referanser og instruksjoner 

010 Motsvarende forpliktelser, betingede forpliktelser eller utlånte verdipapirer 

Medianverdien for posten «motsvarende forpliktelser, betingede forpliktelser eller utlånte verdipapirer» som 

rapportert i kolonne 010 i mal F 32.04 (AE-SOU) i vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 680/2014. Den virkelige verdien som oppgis, skal være medianverdien av de ulike virkelige verdiene 

observert ved slutten av hver rapporteringsperiode med henblikk på beregningen av medianverdien. 

Forpliktelser uten noen tilhørende finansiering, slik som derivater, skal inkluderes. 

030 Eiendeler, mottatte sikkerheter og egne utstedte verdipapirer unntatt obligasjoner med fortrinnsrett og 

beheftede verdipapirer med sikkerhet i eiendeler 

Beløpet for eiendeler, mottatte sikkerheter og egne utstedte verdipapirer unntatt obligasjoner med fortrinnsrett 

og verdipapirer med sikkerhet i eiendeler som er beheftet som følge av de ulike transaksjonstypene som 

hermed rapporteres. 

For å sikre samsvar med kriteriene i mal A og B skal institusjonens eiendeler som er ført i balansen, oppgis 

som medianverdien av deres balanseførte verdi, mens gjenbrukte mottatte sikkerheter og beheftede egne 

utstedte verdipapirer, unntatt obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirer med sikkerhet i verdipapirer, skal 

oppgis som medianverdien av deres virkelige verdi. Den virkelige verdien som oppgis, skal være median-

verdien av de ulike virkelige verdiene observert ved slutten av hver rapporteringsperiode med henblikk på 

beregningen av medianverdien. 

Eiendeler med heftelser uten motsvarende forpliktelser skal også inkluderes. 

Mal D – Medfølgende forklarende informasjon 

Tabell 7: Særlige instruksjoner for mal D 

Juridiske referanser og instruksjoner 

For å fylle ut mal D skal institusjonene offentliggjøre informasjonen omhandlet i nr. 1 og 2. 

1. Generell forklarende informasjon om heftelser på eiendeler, herunder følgende: 

a) En forklaring av eventuelle forskjeller mellom virkeområdet for konsolideringen for tilsynsformål som anvendes for 

offentliggjøringen av heftelser på eiendeler, og det valgte virkeområdet for anvendelsen av likviditetskravene på 

konsolidert grunnlag som definert i andre del kapittel 2 i forordning (EU) nr. 575/2013, som brukes for å fastslå om en 

eiendel kan bli klassifisert som (E)HQLA. 

b) En forklaring av eventuelle forskjeller mellom, på den ene siden, pantsatte og overførte eiendeler i samsvar med 

gjeldende regnskapsregelverk slik det anvendes av institusjonen og, på den andre siden, eiendeler med heftelser samt en 

angivelse av eventuelle forskjeller i behandlingen av transaksjoner, f.eks. når visse transaksjoner anses å føre til 

pantsetting eller overføring av eiendeler, men ikke til heftelser på eiendeler, eller omvendt. 

c) Eksponeringsverdien som brukes for offentliggjøring, og en forklaring av hvordan medianeksponeringsverdier utledes. 

2. Forklarende informasjon om konsekvensene av institusjonens forretningsmodell for nivået av heftelser og betydningen av 

heftelser for institusjonens forretningsmodell, herunder følgende: 

a) De viktigste kildene til og typene av heftelser, med angivelse, der det er relevant, av heftelser som skyldes betydelig 

virksomhet med derivater, verdipapirutlån, gjenkjøpsavtaler, utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett og verdi-

papirisering. 

b) Strukturen av beheftelse mellom foretak innenfor et konsern, og særlig hvorvidt nivået av heftelser på konsolidert 

konsernnivå stammer fra bestemte foretak, og hvorvidt det foreligger et betydelig nivå av konsernintern beheftelse. 

c) Informasjon om overpantsettelse, særlig med hensyn til obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirer med sikkerhet i 

eiendeler, og betydningen av overpantsettelse for nivåene av heftelser. 

d) Ytterligere informasjon om heftelser på eiendeler, sikkerheter og poster utenfor balansen samt kildene til heftelser i 

andre betydelige valutaer enn rapporteringsvalutaen som nevnt i artikkel 415 nr. 2 i forordning (EU) nr. 575/2013.  
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e) En generell beskrivelse av andelen av poster inkludert i kolonne 060 «balanseført verdi av eiendeler uten heftelser» i 

mal A i vedlegg I som etter institusjonens oppfatning ikke ville kunne beheftes innenfor rammen av institusjonens 

vanlige forretningsvirksomhet (f.eks. immaterielle eiendeler, herunder goodwill, eiendeler ved utsatt skatt, eiendom, 

anlegg og andre varige driftsmidler, derivateiendeler, omvendte gjenkjøpstransaksjoner og fordringer knyttet til innlån 

av aksjer). 

f) Beløpet for underliggende eiendeler og eiendeler i sikkerhetsmassen til tilbakeholdte verdipapirer med sikkerhet i 

eiendeler og tilbakeholdte obligasjoner med fortrinnsrett, og hvorvidt disse underliggende eiendelene og eiendelene i 

sikkerhetsmassen er med eller uten heftelser, sammen med beløpet for tilknyttede tilbakeholdte verdipapirer med 

sikkerhet i eiendeler og tilbakeholdte obligasjoner med fortrinnsrett. 

g) Dersom det er relevant for å forklare konsekvensene av institusjonens forretningsmodell for nivået av heftelser, 

nærmere opplysninger (herunder kvantitative opplysninger dersom det er relevant) om hvert av følgende: 

i) Typene av og beløpene for eiendeler med og uten heftelser som inngår i rad 120 i mal A, dersom kvantitative 

opplysninger skal gis i rad 121 i mal A. 

ii) Beløpene for og typene av eiendeler med heftelser og poster utenfor balansen som inngår i rad 010 i mal C, og som 

ikke er knyttet til noen forpliktelser, dersom kvantitative opplysninger skal gis i rad 011 i mal C. 

 __________  


