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1 Bakgrund 

I kreditdatarapporteringen är krediten en kombination av ID-kod för avtalet 

samt ID-kod för instrumentet. Strävan är att rapporteringen av krediter som 

avförs och fortlöpande krediter ska vara så enhetlig som möjligt.  

 

I samband med att en kredit avförs ska ECB:s förordning (ECB/2016/13) om 

insamling av data om krediter (AnaCredit), de nationella specialkraven (de 

krediter som rapporteras har inget tröskelvärde), Finlands Banks 

rapporteringsmall (schema) och inspektioner i anslutning till den, de 

statistiska kraven på flödesberäkning, rapporteringen av kreditens skydd och 

de innehållsmässiga kraven på de attribut som ansluts till krediten beaktas. 

2 Rapporteringsmall (schema) och referensintegritet 

Beskrivningen av elektronisk dataöverföring för kreditdatarapporteringen 

finns på Finlands Banks webbplats1. Rapporten för varje referensdatum är 

alltid fullständig, dvs. den innehåller alla nödvändiga attribut för varje kredit. 

Rapporteringsmallen består av åtta (8) poster, som alla har en nyckelkod som 

det är obligatoriskt att rapportera.  

 

Tabell 1. Schemats poster och nyckelkoder samt samband med tabellerna i 

AnaCredit-förordningen 

Post i schemat 
Nyckelkodens 
innehåll 

Tabell i ECB:s 
AnaCredit-
förordning 

Instrumentets motparter 
(Counterparty-instrument record) 

ID-kod för avtal, ID-
kod för instrument, 
Motparts-ID, 
Motpartsroll 

4, 5 

Basdata om instrumentet 
(Instrument information record) 

ID-kod för avtal, ID-
kod för instrument,  

2, 3 

Redovisningsdata 
(Accounting record) 

ID-kod för avtal, ID-
kod för instrument,  

6 

Referensuppgifter om motparten 
(Counterparty reference record) 

Motparts-ID 1 

Motpartens risk- och 
fallissemangdata (Counterparty 
risk and default record) 

Motparts-ID 9, 10 

                                                        
1 https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/raportointiohjeet/luottotietokanta/ 
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Relationen mellan instrumentet 
och erhållna skydd (Instrument-
protection record) 

ID-kod för avtal, ID-
kod för instrument, 
Skydds-ID 

8 

Uppgifter avseende erhållet 
skydd 
(Protection record) 

Skydds-ID 7 

Utfärdarna av skydd 
(Protection provider record) 

Skydds-ID, Motparts-
ID 

7 

 

Enbart en granskning av nyckelkodernas individualitet i schemat garanterar 

inte att krediten rapporteras fullständigt. Rapportens fullständighet 

säkerställs med Finlands Banks granskningar av referensintegriteten. Då det 

gäller referensintegritet granskas t.ex. att även posten om instrumentets 

motparter har rapporterats för en kredit som beskrivs i basdatan om 

instrumentet. 

 

I posten Instrumentets motparter (Counterparty-instrument record) är 

nyckelkoden en kombination av ID-kod för avtal, ID-kod för instrument samt 

koden och rollerna för instrumentets  motpart. För krediten rapporteras alltid 

minst tre roller: 

 

 fordringsägare (i allmänhet samma som observerad aktör) 

 serviceföretag (i allmänhet den observerade aktören) 

 gäldenär 

samt  

 orginator i samband med värdepapperisering 

Nyckelkoden innehåller alla ovan beskrivna koder och värden för attributet 

Motpartsroll. 

 

Nyckelkoden för posten Basdata om instrumentet (Instrument information 

record) är en kombination av den ID-kod för avtal samt den ID-kod för 

instrument som bildar krediten. Posten kan innehålla en unik kombination 

endast en gång, och kombinationen ska finnas i posten Instrumentets 

motparter. I posten Instrumentets motparter förekommer kombinationen 

minst tre gånger, men kombinationen ska beskrivas i posten Basdata om 

instrumentet. Mellan posterna görs en granskning av kombinationens 

referensintegritet i bägge riktningarna. 

 

Posten Redovisningsdata (Accounting record) är den enda posten som 

rapporteras kvartalsvis i kreditdatarapporteringen. Postens nyckelkod är en 
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kombination av den ID-kod för avtal samt den ID-kod för instrument som 

bildar krediten. Posten kan ha en kombination endast en gång, och 

kombinationen ska finnas i posten Instrumentets motparter. I posten 

Instrumentets motparter förekommer kombinationen minst tre gånger, men 

kombinationen ska beskrivas i posten Redovisningsdata.  

 

Nyckelkoden för posten Referensuppgifter om motparten (Counterparty 

reference record) är motpartens ID. I nyckelkoden för posten Instrumentets 

motparter beskrivs kreditens olika motparter, och en beskriven motpart ska 

finnas i posten Referensuppgifter om motparten. 

 

Nyckelkoden för posten Motpartens risk- och fallissemangdata är 

motpartens ID och det ska rapporteras till gäldenären (eller till utfärdaren av 

skydd). Om motpartens ID finns rapporterad i posten, så har den en koppling 

till posten Instrumentets motparter, i vars nyckelkod gäldenären ansluts till 

krediten.  

 

Om skydd existerar, står posten Relationen mellan instrumentet och erhållna 

skydd i fokus. Dess nyckelkod utgörs av krediten (en kombination av ID-kod 

för avtal samt ID-kod för instrument), till vilken koden för själva skyddet 

ansluts. Via nyckelkodens del för  kredit återfinns länken till posten 

Instrumentets motparter, Basdata om instrumentet och Redovisningsdata. 

 

Enligt förordningen (ECB/2016/13) är en del av attributen i anslutning till 

krediterna sådana att de rapporteras i samband med att krediten rapporteras 

första gången och efter det endast när attributets värde förändras. I Finland 

har man i samförstånd med rapportörerna avstått från detta. Granskningarna 

av att attributen är fullständiga garanterar att de obligatoriska attributen i 

anslutning till krediten rapporteras varje period. 

 

På grund av kraven på att krediter ska behandlas jämlikt omfattar 

granskningarna även krediter som avförs. 

3 Kraven i förordningen och i olika statistiker  

AnaCredit-förordningen är en balansstatistik med undantag för t.ex. krediter 

med betalningsdröjsmål, nedskrivningar och kreditförluster. I statistikerna 

räcker balansvärdet i regel inte till som föremål för beskrivningen av 
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transaktioner2, utan t.ex. månatliga flöden ska härledas ur dem. Kreditflödet 

från en period till en annan är inte nödvändigtvis detsamma som skillnaden 

mellan balansvärdena, utan det egentliga flödet uppstår genom att beakta 

bl.a. valutakursförändring och redovisad kreditförlust. 

 

Beräkning av en transaktion kräver att 

 AnaCredit-förordningens tröskelvärde inte tillämpas (förbindelse till 

RATI-rapporteringen fås) 

 krediten ska åtminstone en gång rapporteras som noll 

(flödesberäkning) 

 om krediten är förknippad med en redovisad kreditförlust, avförs 

krediten ur systemet endast genom en rapport vid utgången av 

kvartalet (AnaCredit-förordningen) 

4 Attributet Kreditens status 

Krediten kan avföras ur systemet endast med rapportörens rapport. Den 

observerade aktören tar i attributet Kreditens status i posten Basdata om 

instrumentet ställning till om instrumentet kvarstår i balansräkningen. 

Attributet kan få värdena: 

 1 = Fortlöpande 

 2 = Avförs 

 3 = Avförs (avskriven) 

 

Med värdet 1 (Fortlöpande) rapporteras krediter som finns med i 

rapporteringen under hela referensperioden. Endast krediter som 

rapporterats med värdet 1 överförs från den avslutande kvartalsperioden till 

följande. 

 

Till krediter som rapporteras med värdet 2 (Avförs) ansluts poster jämte 

attribut som hänför sig till referensperioden.  Krediten avförs ur 

balansräkningen när gäldenären betalat den utan att den observerade aktören 

redovisar kreditförlust. 

 

                                                        
2 En transaktion är ett ekonomiskt flöde som utgör en interaktion mellan institutionella enheter enligt ömsesidig 
överenskommelse. Det kan även förekomma att en händelse inom en institutionell enhet är lämplig att betrakta 
som en transaktion, ofta beroende på att enheten uppträder i två olika roller. Statistikcentralen: 
http://www.stat.fi/meta/kas/taloustoimi_sv.html.  

http://www.stat.fi/meta/kas/taloustoimi_sv.html
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 Om krediten avförs under den sista månaden i kvartalet, ska för 

krediten rapporteras alla poster (poster om skydd är frivilliga) jämte 

attribut. 

 

 Om krediten avförs under en mellanmånad i ett kvartal, rapporteras 

posten Redovisningsdata jämte attribut inte (poster om skydd är 

frivillig) i slutet av kvartalet. 

 

 En kredit för vilken det i slutet av föregående kvartal med posten 

Redovisningsdata rapporterades ett värde som avviker från noll i 

attributet Ackumulerade avskrivningar, men som avförs ur 

balansräkningen på grund av gäldenärens amortering, ska rapporteras 

med värdet 2 (Avförs). 

 

En kredit som avförs med värdet 2 i attributet Kreditens status rapporteras 

inte följande period. 

 

Till en kredit som rapporteras med värdet 3 (Avförs (avkriven)) ansluts alla 

poster jämte attribut under referensperioden ända fram till den avslutande 

kvartalperiodens rapport. Värdet 3 används i de fall då avförandet är kopplat 

med en avskrivning under kvartalet, dvs. attributet Ackumulerade 

avskrivningar ökar från den tidigare avslutande kvartalperioden fram till den 

nuvarande. 

 

En kredit som avförs med värdet 3 i attributet Kreditens status rapporteras 

inte efter den avslutande månaden i kvartalet. 

 

Tabell 2. Attributet Kreditens status värde och rapportering 

Kredit M03 M04 M05 M06 M07 

001 1 2 rapporteras 
inte 

rapporteras 
inte 

rapporteras 
inte 

002 1 1 2 rapporteras 
inte 

rapporteras 
inte 

003 1 1 1 2 rapporteras 
inte 

004 1 3 3 3 rapporteras 
inte 

005 1 1 3 3 rapporteras 
inte 

006 1 1 1 3 rapporteras 
inte 
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För perioder under kvartalet då attributet Kreditens status får värdet 2 eller 3 

rapporteras för krediten de fullständiga uppgifter som krävs för perioden (med 

undantag av uppgifter om skydd, se närmare avsnitt 6.6). Om Kreditens status 

således får värdet 2 eller 3 under perioden M06, ska även redovisningsdata anslutas 

till krediten. 

 

Finlands Bank följer upp användningen av attributet Kreditens status. Om 

krediten under föregående period får värdet 1 (Fortlöpande), ska krediten 

rapporteras följande period.  

5 Indelning av krediter som avförs 

En kredit kan avföras ur systemet av olika orsaker. I det här kapitlet beskrivs 

vad som är typiskt vid rapportering av krediter som avförs. 

 

Då en kredit avförs får attributet Kreditens status värdet 2 (Avförs), om 

 

 krediten amorteras utan att kreditförlust redovisas (5.1) 

 krediten överförs (säljs) utan att kreditförlust redovisas (5.2) 

 

Då en kredit avförs får attributet Kreditens status värdet 3 Avförs (avskriven), 

om 

 

 det för krediten under innevarande kvartal görs en avskrivning till fullt 

belopp (5.3) 

 krediten avförs som en kombination av amortering och avskrivning 

under innevarande kvartal (5.4) 

 krediten avförs som en kombination av försäljning och avskrivning 

under innevarande kvartal (5.5) 

5.1 Amortering av krediten utan att kreditförlust redovisas 

Gäldenären betalar bort hela det utestående nominella beloppet på en gång: 

 den sista amorteringen nollställer det utestående nominella beloppet, 

upplupen ränta samt limit, om det för krediten rapporterats en post 

utanför balansräkningen  

 För krediten rapporteras i attributet Krediten status värdet 2 (Avförs) 

 till krediten ansluts de poster och attribut som skulle rapporteras för 

en fortlöpande kredit för perioden i fråga (listan i stycke 6) 

 rapporteringen av skydd är frivillig (se stycke 6.6) 

 krediten rapporteras inte längre under följande period 
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5.2 Försäljning av krediten utan att kreditförlust redovisas 

Fordringsägaren säljer hela krediten till en tredje part utan att redovisa 

kreditförlust på så sätt att administreringen av krediten upphör: 

 överföring av hela krediten nollställer upplupen ränta samt limiten, 

om det för krediten har rapporterats en post utanför balansräkningen 

 vid överföring av hela krediten är värdet av attributet Överfört belopp 

lika stort som värdet av attributet Utestående nominellt belopp 

 för krediten rapporteras i attributet Kreditens status värdet 2 (Avförs) 

 till krediten ansluts de poster och attribut som skulle rapporteras för 

en fortlöpande kredit för perioden i fråga (listan i stycke 6) 

 rapporteringen av skydd är frivillig (se stycke 6.6) 

 krediten rapporteras inte längre under följande perioder 

5.3 Krediten avskrivs till fullt belopp 

Kreditinstitutet redovisar en kreditförlust som är lika stor som hela det 

utestående nominella beloppet: 

 redovisningen av kreditförlust nollställer hela det utestående 

nominella beloppet, upplupen ränta samt limiten, om det för krediten 

har rapporterats en post utanför balansräkningen 

 för krediten rapporteras i attributet Kreditens status värdet 3 Avförs 

(avskriven) 

 krediten rapporteras alltid fram till den avslutande kvartalsperioden 

 till krediten ansluts de poster och attribut som skulle rapporteras för 

en fortlöpande kredit för perioderna i fråga (listan i stycke 6) 

 attributet Ackumulerade avskrivningar ökar under den avslutande 

kvartalsperioden jämfört med värdet under den föregående avslutande 

kvartalsperioden i enlighet med den kreditförlust som redovisats 

under innevarande kvartal 

 under den avslutande kvartalsperioden är attributet Bokfört värde lika 

med noll 

 under den avslutande kvartalsperioden får attributet Upptagning i 

balansräkningen värdet 3 (helt borttaget ur balansräkningen) 

 rapporteringen av skydd är frivillig (se stycke 6.6) 

5.4 En kombination av amortering och avskrivning av krediten 

Gäldenären betalar en del av det utestående nominella beloppet och 

kreditinstitutet redovisar resten av det utestående nominella beloppet som 

kreditförlust: 
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 Kombinationen nollställer det utestående nominella beloppet, 

upplupen ränta samt limit, om det för krediten rapporterats en post 

utanför balansräkningen 

 för krediten rapporteras i attributet Kreditens status värdet 3 (Avförs 

(avskriven)) 

 krediten rapporteras alltid fram till den avslutande kvartalsperioden 

 till krediten ansluts de poster och attribut som skulle rapporteras för 

en fortlöpande kredit för perioderna i fråga (listan i stycke 6) 

 attributet Ackumulerade avskrivningar ökar under den avslutande 

kvartalsperioden jämfört med värdet under den föregående avslutande 

kvartalsperioden i enlighet med den kreditförlust som redovisats 

under innevarande kvartal 

 under den avslutande kvartalsperioden ökar attributet Kumulativa 

återvinningar sedan fallissemang till ett belopp som motsvarar 

amorteringen, eftersom krediten förmodligen varit fallerad i slutet av 

föregående kvartal 

 under den avslutande kvartalsperioden är attributet Bokfört värde lika 

med noll 

 under den avslutande kvartalsperioden får attributet Upptagning i 

balansräkningen värdet 3 (helt borttaget ur balansräkningen) 

 rapporteringen av skydd är frivillig (se stycke 6.6) 

5.5 En kombination av försäljning och avskrivning av krediten 

Fordringsägaren säljer hela krediten till en tredje part genom att redovisa 

kreditförlust och samtidigt upphör administreringen av krediten: 

 kombinationen nollställer upplupen ränta samt limit, om det för 

krediten rapporterats en post utanför balansräkningen 

 vid överföring av hela krediten är värdet av attributet Överfört belopp 

lika stort som värdet av attributet Utestående nominellt belopp 

 för krediten rapporteras i attributet Kreditens status värde 3 Avförs 

(avskriven) 

 krediten rapporteras alltid fram till den avslutande kvartalsperioden 

 till krediten ansluts de poster och attribut som ska rapporteras för en 

fortlöpande kredit för perioderna i fråga (listan i stycke 6) 

 attributet Ackumulerade avskrivningar ökar under den avslutande 

kvartalsperioden jämfört med värdet under den föregående avslutande 

kvartalsperioden i enlighet med den kreditförlust som redovisats 

under innevarande kvartal 

 under den avslutande kvartalsperioden ökar attributet Kumulativa 

återvinningar sedan fallissemang till ett belopp som motsvarar det 



     10 (17) 
Statistikenheten      

    
LuoTi-projekt 14.9.2018  
    
 Offentlig   
    
   
   

 

 

överförda beloppet, eftersom krediten förmodligen varit fallerad i 

slutet av föregående kvartal 

 under den avslutande kvartalsperioden är attributet Bokfört värde lika 

med noll 

 under den avslutande kvartalsperioden får attributet Upptagning i 

balansräkningen värdet 3 (Helt borttaget ur balansräkningen) 

 rapporteringen av skydd är frivillig (se stycke 6.6) 

I alternativen 5.3–5.5 rapporteras redovisningsdata alltid, medan 

redovisningsdata i alternativen 5.1–5.2 rapporters om krediten avförs under 

den avslutande kvartalsperioden.  

Det är frivilligt att rapportera skydd i anslutning till en kredit som avförs (se 

stycke 6.6). 

6 Kredit som avförs – schemats poster och attribut som ska rapporteras 

I det här kapitlet beskrivs rapporteringskraven på krediter som avförs enligt 

attribut. Nyckelkoderna per tabell samt referensintegriteter beskrivs i stycke 

2. 

6.1 Instrumentets motparter (Counterparty-instrument record) 

Data utanför nyckelkoden är attributet Belopp för solidariskt ansvar, i vilket 

det utestående nominella belopp som varje gäldenär är betalningsansvarig för 

ska rapporteras i förhållande till ett enskild instrument, i en situation där det 

finns fler än en gäldenär. Beloppet för en kredit som avförs är lika med noll. 

6.2 Basdata om instrumentet (Instrument information record) 

I posten Basdata om instrumentet beskrivs krediten med 39 attribut. I posten 

rapporteras tabell 2 (basdata om instrumentet) och tabell 3 (finansiell data) i 

AnaCredit-förordningen. Attributen i tabell 2 är data i anslutning till krediten 

som sällan förändras över tiden. Som standard rapporteras för en kredit som 

avförs för dessa attribut samma data som under föregående period, under 

vilken krediten rapporterades i attributet Kreditens status med värdet 1 

(Fortlöpande).  

6.2.1 Kreditens status 

Se stycke 4. Attributet Kreditens status. 
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6.2.2 Basdata om krediten (Common information) 

Tabell3  Attribut Rapportering av kredit som avförs 

2 Lista Typ av instrument 
Alltid4 / Det föregående rapporterade 
värdet 

2 Lista Revolverande kredit Om typen av instrument får värdet 
factoring, övriga kundfordringar eller 
övriga lån, det föregående rapporterade 
värdet 

2 Lista 
Andra kreditlinjer än 
revolverande krediter 

2 Lista Ändamål 
Alltid / Det föregående rapporterade 
värdet 

2 Lista Amorteringstyp  
Alltid / Det föregående rapporterade 
värdet 

2 Lista Betalningsfrekvens 
Alltid / Det föregående rapporterade 
värdet 

6.2.3 Annan basdata om krediten (Other common information) 

Tabell  Attribut Rapportering av kredit som avförs 

2 Lista Syndikerat lån 
Alltid / Det föregående rapporterade 
värdet 

2  ID-kod för syndikerade avtal 
Tidigare rapporterat värde, om det 
rapporterats för föregående period 

2 
Lista 

Förvaltningsinstrument 
Alltid / Det föregående rapporterade 
värdet 

2 
Lista 

Projektfinansieringslån 
Alltid / Det föregående rapporterade 
värdet 

2 
Lista 

Efterställda fordringar 
Alltid / Det föregående rapporterade 
värdet 

2 
Lista 

Återbetalningsrätter 
Alltid / Det föregående rapporterade 
värdet 

2 
Lista 

Regress 
Alltid / Det föregående rapporterade 
värdet 

 

 

                                                        
3 I kolumnen ”Tabell” hänvisas till Finlands Banks rapporteringskrav för enskilda tabeller, där antalet tabeller är 
sammanlagt 11. 
4 ”Alltid” hänvisar till kravet på att det aktuella attributet alltid ska rapporteras oberoende av t.ex. typ av 
instrument eller kreditens andra egenskaper. 
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6.2.4 Kreditens datumuppgifter (Dates) 

Tabell  Attribut Rapportering av kredit som avförs 

2 Datum Löptidens startdatum 
Alltid / Det föregående rapporterade 
värdet 

2 Datum Avvecklingsdag 
Tidigare rapporterat värde, om det 
rapporterats för föregående period 

2 Datum 
Rättsligt giltig slutlig 
förfallodag 

Tidigare rapporterat värde, om det 
rapporterats för föregående period 

6.2.5 Räntedata (Interest information) 

Tabell  Attribut Rapportering av kredit som avförs 

2 Lista Typ av ränta 
Alltid / Det föregående rapporterade 
värdet 

2 Datum 
Slutdatum för amorteringsfri 
period  

Tidigare rapporterat värde, om det 
rapporterats för föregående period 

3 Datum Nästa ändring av räntesatsen 
Tidigare rapporterat värde, om det 
rapporterats för föregående period 

2 Lista 
Intervall för ändring av 
räntesatser 

Alltid / Det föregående rapporterade 
värdet 

2 % Räntetak 
Tidigare rapporterat värde, om det 
rapporterats för föregående period 

2 % Räntegolv 
Tidigare rapporterat värde, om det 
rapporterats för föregående period 

2 
Lista 

Värde för referensränta 
Alltid / Det föregående rapporterade 
värdet 

2 
Lista 

Löptid för referensränta 
Alltid / Det föregående rapporterade 
värdet 

2 % Räntemarginal 
Tidigare rapporterat värde, om det 
rapporterats för föregående period 

3 % Ränta 
Alltid / Tidigare rapporterat belopp [eller 
noll] 

 

6.2.6 Uppgifter om belopp (Amount information) 

Tabell  Attribut Rapportering av kredit som avförs 

3 € Upplupen ränta 0 

2 Lista Valuta 
Alltid / Det föregående rapporterade 
värdet 
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2 € 
Åtagandebelopp vid löptidens 
början 

Tidigare rapporterat värde, om det 
rapporterats för föregående period 

3 € Utestående nominellt belopp 
0 eller om det är fråga om en kredit som 
överförts (sålts) i sin helhet, det 
överförda beloppet. 

2 € 
Belopp utanför 
balansräkningen 

0, om det rapporterats för föregående 
period 

 

6.2.7 Uppgifter om fallissemang (Default information) 

Tabell  Attribut Rapportering av kredit som avförs 

3 Lista 
Instrumentets 
fallissemangstatus 

Nyaste information 

3 Datum 
Datum för instrumentets 
fallissemangstatus 

Datum för nyaste information 

3 € 
Betalningsdröjsmål för 
instrumentet 

0 

3 Datum 
Datum då instrumentet 
förfaller till betalning 

Tidigare rapporterat värde, om det 
rapporterats för föregående period 

 

6.2.8 Övriga uppgifter (Other information) 

Tabell*  Attribut Rapportering av kredit som avförs 

3 € Överfört belopp 
0 eller om det är fråga om en kredit som 
överförts (sålts) i sin helhet, det 
överförda beloppet. 

3 Lista Typ av värdepapperisering 
Alltid / Det föregående rapporterade 
värdet 

2 € 
Förändringar i verkligt värde 
på grund av förändringar i 
kreditrisk före köp  

Tidigare rapporterat värde, om det 
rapporterats för föregående period 

 

6.3 Redovisningsdata (Accounting record) 

I posten Redovisningsdata beskrivs krediten med 16 attribut. Åtta (8) av 

attributen hänför sig till kodlistan, sex (6) till värdefält i euro och två (2) till 

datumfält. 

 

 



     14 (17) 
Statistikenheten      

    
LuoTi-projekt 14.9.2018  
    
 Offentlig   
    
   
   

 

 

6.3.1 Attribut enligt kodlistan 

Tabell Attribut Rapportering av kredit som avförs 

6 
Redovisningsklassificering av 
instrumentet 

Alltid / Det föregående rapporterade värdet 

6 Upptagande i balansräkningen Helt borttaget ur balansräkningen 

6 Typ av nedskrivning5 Alltid / Det föregående rapporterade värdet 

6 
Metod för att bedöma 
värdeminskning* 

Alltid / Det föregående rapporterade värdet 

6 Inteckningskällor5 Alltid / Det föregående rapporterade värdet 

6 Instrumentets prestationsstatus Alltid / Det föregående rapporterade värdet 

6 
Status för anstånd och status för 
omförhandling  

Nyaste information 

6 Tillsynsportfölj5 Alltid / Det föregående rapporterade värdet 
 

6.3.2 Värdefält 

Tabell Attribut Rapportering av kredit som avförs 

6 Ackumulerade avskrivningarr5 Nyaste information 

6 Ackumulerad nedskrivning 0, om det rapporterats för föregående period 

6 
Ackumulerade förändringar i 
verkligt värde på grund av 
kreditrisk    

0, om det rapporterats för föregående period 

6 
Avsättningar avseende 
exponeringar utanför 
balansräkningen    

0, om det rapporterats för föregående period 

6 
Kumulativa återvinningar sedan 
fallissemang  

Nyaste information 

6 Bokfört värde5 0 
 

6.3.3 Datumfält 

Tabell Attribut Rapportering av kredit som avförs 

6 
Datum för instrumentets 
prestationsstatus  

Alltid / Det föregående rapporterade värdet 

6 
Datum för anstånd och status 
för omförhandling  

Datumfält för den aktuellaste informationen 

                                                        
5 Attributet krävs inte om krediten är helt borttagen ur balansräkningen, men den administreras. 
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6.4 Referensuppgifter om motparten (Counterparty reference record) 

En gäldenär för en kredit som avförs kan samtidigt ha flera krediter hos den 

observerade aktören, och därför ska alltid den senaste informationen 

rapporteras i motpartens referensuppgifter.  

 

Minimikravet är att det till motparts-ID ansluts samma attribut, vilka 

rapporterades för föregående period. 

6.5 Motpartens risk- och fallissemangdata (Counterparty risk and default record) 

6.5.1 Attribut 

Tabell Attribut Rapportering av kredit som avförs 

9 Sannolikhet för fallissemang 
Om det rapporterats för föregående period, 
ska den aktuellaste informationen ges 

10 Motpartens fallissemangsstatus  
Om det rapporterats för föregående period, 
ska den aktuellaste informationen ges 

10 
Datum för motpartens 
fallissemangsstatus    

Om det rapporterats för föregående period, 
ska den aktuellaste informationen ges 

 

Fastän uppgiften rapporterats tidigare, ska den rapporteras i vilket fall som 

helst, om gäldenären har flera krediter hos den observerade aktören.  

6.6 Skydd 

Det är frivilligt att rapportera skydd i samband med kredit som avförs. I 

kapitlet beskrivs rapporteringen av uppgifter om skydd både i det fallet där 

skydd inte rapporteras och i det fallet där skydd rapporteras frivilligt. 

6.6.1 Skydd rapporteras inte för kredit som avförs 

Om de observerade aktörerna besluter att inte rapportera uppgifter om skydd, 

lämnas alla poster om skydd orapporterade. Posterna är 

 

 Relationen mellan instrumentet och erhållna skydd (Instrument-

protection record) 

 Basdata om erhållet skydd (Protection record) 

 Utfärdarna av skydd (Protection provider record) 
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6.6.2 Frivillig rapportering av skydd för kredit som avförs 

Om uppgifterna om skydd rapporteras för en kredit som avförs, ska de 

rapporteras fullständiga för att granskningen ska fungera korrekt. Majoriteten 

av uppgifterna är desamma som rapporterades under föregående period, då 

attributet Kreditens status var 1 (Fortlöpande). 

6.6.2.1 Relationen mellan instrumentet och erhållna skydd (Instrument-protection record) 

Tabell Attribut Rapportering av kredit som avförs 

8 Tilldelat värde för skydd  0 

8 
Tredje mans prioriterade 
fordringar mot skyddet  

0 

8 Generell pant Alltid / Det föregående rapporterade värdet 

6.6.2.2 Utfärdarna av skydd (Protection provider record) 

Tabell Attribut Rapportering av kredit som avförs 

11 ID-kod för utfärdare av skydd  Alltid / Det föregående rapporterade värdet 

11 Typ av utfärdare av skydd  Alltid / Det föregående rapporterade värdet 

6.6.2.3 Basdata om erhållet skydd (Protection record) 

6.6.2.3.1 Attribut enligt kodlistan 

Tabell Attribut Rapportering av kredit som avförs 

7 Typ av skydd Alltid / Det föregående rapporterade värdet 

7 Typ av skyddsvärde Alltid / Det föregående rapporterade värdet 

7 Värderingsmetod för skydd  Alltid / Det föregående rapporterade värdet 

7 
Lokalisering av fast egendom 
som säkerhet  

Tidigare rapporterat värde, om det 
rapporterats för föregående period 

7 
Land för fast egendom som 
säkerhet 

Tidigare rapporterat värde, om det 
rapporterats för föregående period 

6.6.2.3.2 Datumfält 

Tabell Attribut Rapportering av kredit som avförs 

7 Förfallodag för skydd 
Tidigare rapporterat värde, om det 
rapporterats för föregående period 

7 Datum för skyddsvärde Alltid / Det föregående rapporterade värdet 
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7 
Datum för skyddets ursprungliga 
värde 6 

Tidigare rapporterat värde, om det 
rapporterats för föregående period 

6.6.2.3.3 Värdefält 

Tabell Attribut Rapportering av kredit som avförs 

7 Skyddets värde Alltid / Det föregående rapporterade värdet 

7 Skyddets ursprungliga värde 6 
Tidigare rapporterat värde, om det 
rapporterats för föregående period 

6.6.2.3.4 Övriga attribut 

Tabell Attribut Rapportering av kredit som avförs 

7 
Postnummer där 
fastighetssäkerheten är 
lokaliserad 

Tidigare rapporterat värde, om deet 
rapporterats för föregående period 

7 
Ort för fast egendom som 
säkerhet 

Tidigare rapporterat värde, om det 
rapporterats för föregående period 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 Obligatorisk, om krediten beviljats 1.9.2018 eller senare. 


