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Kvaðabundnar eignir  

• Nýja skýrslan er hluti af gagnaskilatæknistaðlinum  

 – framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 680/2014 

• Ekki hluti af upphaflega tæknistaðlinum, síðar tilkomin 
breyting – reglugerð (ESB) 2015/79, sem felur í sér heila 
nýja skýrslu og því tekin upp á eftir öðrum skýrslum  

• Viðbótin um kvaðabundnar eignir er aðgengileg hér: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0079 

• Sjá Q/A á heimasíðu EBA. 

• Spurningar sendist á crdiv@fme.is 
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Aðrar breytingar árið 2015 

• Gagnaskilatæknistaðlinum alls breytt 3 x árið 2015 

– Fyrir utan kvaðabundnar eignir – reglugerð 2015/79 - var um að ræða:  

• Forbearance og NPE hluta FINREP (töflur 18 og 19) sem er bundinn inn í reglugerð 2015/227 og var 

tekinn upp 11. febrúar; og  

• almenn uppfærsla – reglugerð 2015/1278, felur aðallega í sér samræmingu á texta og leiðréttingar, 

verður orðin að fullu hluti af gagnaskilum á árinu, styðjast má við skýringar skv. reglugerðinni nú þegar 

– Tíðni breytinga hefur vakið áhyggjur, örar breytingar fela í sér áhættu – en hröðunin hefur minnkað talsvert 

• Á árinu 2016 ættu einu breytingarnar, sem ekki hefur þegar verið tilkynnt um sérstaklega, að felast í 

uppfærðri skýrslu um vogunarhlutfall 

• Verði breyting þar að lútandi verður gerð grein fyrir því 

– Eftir gagnaskil á 1. ársfjórðungi 2016 ætti íslenski markaðurinn að vera búinn að samræma sig við kröfur 

evrópska markaðarins m.t.t. tíðni og þeirra upplýsinga sem safna/skila þarf 

• Nýjasta, samsteypta útgáfan af tæknistaðlinum mun fylgja þessari kynningu (of stór 

sem slóð) 
 



Hvað er kvaðabundin eign? 

• Á ensku Asset Encumbrance 

• Veðsetning eða annars konar binding eigna sem gerir að verkum að 

þær eru ekki tiltækar til að mæta lausafjáráhættu 

• Sjá 4. og 5. mgr. 79 gr. h í lögum um fjármálafyrirtæki: 

– Fjármálafyrirtæki skal greina á milli veðsettra og kvaðalausra eigna sem 

eru tiltækar á hverjum tíma, einkum ef neyðarástand ríkir. Jafnframt skal 

taka mið af staðsetningu eignanna, bæði hvað varðar það ríki þar sem 

eignarréttindi eru skráð og það hvaða lögaðili fer með eignarhald á 

eignunum. Fjármálafyrirtæki skal fylgjast með hvort og hvernig eignir eru 

tiltækar. 

– Fjármálafyrirtæki skal taka mið af lögbundnum og rekstrarlegum 

takmörkunum á mögulegum millifærslum á lausu fé og kvaðalausum 

eignum milli lögaðila bæði hérlendis og erlendis. 



Liður 1.7 úr Viðauka XVII 

gagnaskilatæknistaðalsins 

• 1.7.   Definition of encumbrance 

– For the purpose of this Annex and Annex XVI, an asset shall be treated as 

encumbered if it has been pledged or if it is subject to any form of 

arrangement to secure, collateralize or credit enhance any transaction from 

which it cannot be freely withdrawn. 

– It is important to note, that assets pledged that are subject to any 

restrictions in withdrawal, such as for instance assets that require 

prior approval before withdrawal or replacement by other assets, 

should be considered encumbered. The definition is not based on an explicit 

legal definition, such as title transfer, but rather on economic principles, as 

the legal frameworks may differ in this respect across countries. The 

definition is however closely linked to contractual conditions.  

• Í liðnum má finna upptalningu EBA, ekki tæmandi, á því hvers konar 

tilvik falla undir skilgreininguna á kvaðabundnum eignum 



Almennt (nokkur atriði) 

• Greining á kvaðabundnum eignum er mikilvæg til að átta sig á 

möguleikum viðkomandi fjármálafyrirtækis til að fá fjármögnun við 

álagsaðstæður (funding stress) og færa sig úr ótryggðri yfir í tryggða 

fjármögnun við þær aðstæður. 

• Söfnun nákvæmra og samanburðarhæfra upplýsinga um eignir 

bundnar kvöðum með samræmdum hætti er því nauðsynlegur þáttur 

í að fá betri skilning á fjármögnunarstöðu fjármálafyrirtækja.  

• Skv. könnun EBA frá september 2015 var meðaltal kvaðabundinna 

eigna og trygginga um 27% m.v. mars 2015.  Á Íslandi er þetta 

hlutfall um 17%.  

• Hæsta gildi í könnun EBA var um 90% og lægsta gildi um 0%, ýmist 

vegna viðskiptalíkans eða aðstæðna á markaði.  

 



Almennt (nokkur atriði) 

• Skýrsluskilin eiga að byggja á fyrirliggjandi upplýsingum (t.d. 

FINREP) sem fjármálafyrirtæki standa nú þegar skil á til að minnka 

skýrsluskilabyrði fjármálafyrirtækja. 

• Í samræmi við hlutfallsregluna (proportionality principle) þá þurfa 

smærri fjármálafyrirtæki, sem ekki eru með hátt hlutfall 

kvaðabundinna eigna, ekki að skila eins ítarlegum upplýsingum og 

stærri fjármálafyrirtæki.  

• Skýrsluskilin eiga að taka tillit til allra tegunda eigna sem bundnar 

eru kvöðum þ.m.t. um óvissar kvaðir (contingent encumbrance) þar 

sem slíkar kvaðir geta verið verulegur áhættuþáttur við mat á 

lausafjár- og eiginfjárstöðu fjármálafyrirtækja, sérstaklega þeirra sem 

eru með verulega hátt hlutfall kvaðabundinna eigna. 

 

 



Almennt (nokkur atriði) 

• Fjármálafyrirtæki sem gefa út sértryggð skuldabréf eiga 

að veita upplýsingar um kvaðabundnar eignir í tengslum 

við útgáfu sértryggðra skuldabréfa. 

• Til þess að hin nýju skýrsluskil (varðar einnig COREP, 

FINREP, stórar áhættuskuldbindingar o.fl.) séu gerð með 

sambærilegum hætti, og til að tryggja gæði og 

nákvæmni, þá er stuðst við gagnalíkan (single data point 

model) og sameiginlegar sannprófunarreglur (validation 

rules) 

 

 



Eyðublöðin 

ASSET ENCUMBRANCE TEMPLATES 

Template 

number 

Template code Name of the template / group of templates Short name 

    PART A – ENCUMBRANCE OVERVIEW   

32,1 F 32.01 ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION AE-ASS 

32,2 F 32.02 COLLATERAL RECEIVED AE-COL 

32,3 F 32.03 OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED AE-NPL 

32,4 F 32.04 SOURCES OF ENCUMBRANCE AE-SOU 

    PART B – MATURITY DATA   

33 F 33.00 MATURITY DATA AE-MAT 

    PART C – CONTINGENT ENCUMBRANCE   

34 F 34.00 CONTINGENT ENCUMBRANCE AE-CONT 

    PART D – COVERED BONDS   

35 F 35.00 COVERED BONDS ISSUANCE AE-CB 

    PART E – ADVANCED DATA   

36,1 F 36.01 ADVANCED DATA. PART I AE-ADV1 

36,2 F 36.02 ADVANCED DATA. PART II AE-ADV2 



Skilatíðni 

• Til að geta veitt upplýsingar um kvaðabundnar eignir þá eiga 

fjármálafyrirtæki að skila þeim upplýsingum sem tilgreindar 

eru í viðauka XVI við reglugerðina í samræmi við þær 

leiðbeiningar sem koma fram í viðauka XVII við reglugerðina. 

• Eftirfarandi upplýsingum ber að standa skil á 

– upplýsingum sem tilgreindar eru í eyðublöðum (parts) A, B og D, 

sbr. viðauki XVI, ber að skila ársfjórðungslega. 

– upplýsingum sem tilgreindar eru í eyðublaði C, sbr. viðauki XVI, ber 

að skila árlega. 

– upplýsingum sem tilgreindar eru í eyðublaði E, sbr. viðauki XVI, ber 

að skila hálfsárslega. 

 



Skilaskylda (þröskuldar) 

• Fjármálafyrirtæki þurfa ekki að standa skil á upplýsingum 

sem tilgreindar eru í eyðublöðum B, C og E, sbr. viðauki 

XVI, ef öll eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

– Heildareignir fjármálafyrirtækis, reiknað út í samræmi við 10. 

mgr., lið 1.6 í viðauka XVII, eru lægri en 30 milljarðar EUR (~ 

4,300 ma.kr) 

– Hlutfall kvaðabundinna eigna fjármálafyrirtækis, reiknað út í 

samræmi við 9. mgr., lið 1.6 í viðauka XVII, er lægra en 15%.  

• Fjármálafyrirtæki ber að skila eyðublaði D, sbr. viðauki 

XVI, þegar gefin eru út sértryggð skuldabréf.  

 

 



Tölugildi 

• Tölugildi eiga að vera í samræmi við eftirfarandi: 

– gildi (data points) sem er fjárhæð (monetary) skal vera í krónum 

(full fjárhæð)  

– gildi sem er prósenta (percentage) skal ekki vera með færri en 

fjórum aukastöfum 

– gildi sem eru heiltölugildi (integers) hafa enga aukastafi  

 



Hverju á að skila og við hvaða skilyrði? 

  A B C D E 

Grunnregla varðandi skil Ársfj. Ársfj. Árlega Ársfj. Hálfsársl. 

Undanþágur:           

Heildareignir < 30 milljarðar 

EUR og hlutfall kvaða-

bundinna eigna  

< 15% 

  Engin skil Engin skil   Engin skil 

Engin útgáfa sértryggðra 

skuldabréfa 

      Engin skil   



Dæmi: skil íslenskra fjármálafyrirtækja 

• Öll íslensk fjármálafyrirtæki eru með heildareignir sem 

eru lægri en 30 milljarðar EUR og flest eru með hlutfall 

kvaðabundinna eigna lægra en 15%. Undanþága til að 

skila eyðublöðum B, C og E á því við um flest 

fjármálafyrirtæki en ekki öll.  

• Nú (febrúar 2016) hafa þrjú fjármálafyrirtæki (stóru 

viðskiptabankarnir) heimild FME til að gefa út sértryggð 

skuldabréf. Þeim ber í öllum tilvikum að skila eyðublaði 

D.  

 



Dæmi: skil íslenskra fjármálafyrirtækja 

• Miðað við framangreint yrðu skil fjármálafyrirtækja með eftirfarandi 

hætti: 

– Arion banki hf.: skilar eyðublöðum B, C og E í samræmi við þröskuldinn þar sem 

bankinn er með hlutfall kvaðabundinna eigna sem er hærra en 15%. Auk þess 

skilar bankinn eyðublaði D þar sem bankinn er með útgáfu sértryggðra 

skuldabréfa og eyðublaði A sem öllum ber að skila.  

– Íslandsbanki hf.: skilar eyðublaði D þar sem bankinn er með útgáfu sértryggðra 

skuldabréfa og eyðublaði A sem öllum ber að skila.  

– Landsbankinn hf.: skilar eyðublöðum B, C og E í samræmi við þröskuldinn þar 

sem bankinn er með hlutfall kvaðabundinna eigna sem er hærra en 15%. Auk 

þess skilar bankinn eyðublaði D þar sem bankinn er með útgáfu sértryggðra 

skuldabréfa og eyðublaði A sem öllum ber að skila.  

– Allar aðrar lánastofnanir (sparisjóðir, lánafyrirtæki og viðskiptabankar) skila 

eyðublaði A. Sú skilaskylda mun líklega leggjast á sum verðbréfafyrirtæki. 

 



Dæmi: skil íslenskra fjármálafyrirtækja 

• Samkvæmt skilayfirlitum FME þá eiga viðskiptabankar, sparisjóðir 

og lánafyrirtæki að standa skil á skýrslunni.  

• Skil eru á móðurfélags- og samstæðugrunni.  

• Skiladagsetningar 2016: 

– Árleg skil: uppgjörsdagsetning 31. desember og skiladagsetning 31. mars. 

– Ársfjórðungsleg skil: uppgjörsdagsetning 31. mars, 30. júní og 30. 

september og skiladagsetningar 12. maí, 11. ágúst og 11. nóvember. 

– Hálfsársskil: uppgjörsdagsetning 30. júní og skiladagsetning 11. ágúst. 

• Eftir þetta ár verður skiladagsetning skýrslunnar samræmd að fullu 

við önnur gagnaskil (31. mars verður 11. febrúar) 

 



Ýmislegt 

• Reikningsskilastaðlar: 

– Fjármálafyrirtæki ber að veita upplýsingar um bókfært virði í 

samræmi við þau reikningsskil sem það styðst við í útfyllingu á 

FINREP skýrslunni.  

– Fjármálafyrirtæki sem ekki skilar FINREP skýrslunni skal styðjast 

við þau reikningsskil sem það notar við ársreikningagerð sína.  

– Varðandi viðaukann (XVII) vísa hugtökin IAS og IFRS í 

alþjóðlega reikningsskilastaðla.  

– Fyrir þau fjármálafyrirtæki sem gera reikningsskil sín í samræmi 

við IFRS þá eru í sniðmátunum tilvísanir í viðeigandi 

reikningsskilastaðal.  

 



Ýmislegt 

• Reglur varðandi tölusetningu (numbering convention) 

– Eftirfarandi auðkenni er notað í leiðbeiningunum þegar vísað er í 
dálka, raðir eða reiti í sniðmáti:  

• (Heiti sniðmáts; röð; dálkur). Sem dæmi (AE-ASS; *; 2), þá er 
um að ræða vísun í gildi í einhverri röð sem er í dálki 2 í AE-
ASS sniðmáti.  

• Útreikningur á hlutfalli kvaðabundinna eigna: 

– Bókfært virði kvaðabundinna eigna og trygginga = (AE-
ASS;010;010) + (AE-COL;130;010) 

– Heildareignir og tryggingar = (AE-ASS;010;010) + (AE-
ASS;010;060) + AE-COL;130;010) + (AE-COL;130;040) 

– Hlutfall kvaðabundinna eigna = (Bókfært virði kvaðabundinna eigna 
og trygginga) / (Heildareignir og tryggingar) 

 



Leiðbeiningar – Hluti A 

• HLUTI A: YFIRLIT YFIR KVAÐABUNDNAR EIGNIR 

– Sniðmátin (fjögur) um yfirlit yfir kvaðabundnar eignir ( AE-ASS, 

AE-COL, AE-NPL og AE-SOU) gera greinarmun á eignum sem 

hafa verið nýttar við fjármögnun eða sem trygging á 

uppgjörsdegi efnahagsreiknings frá þeim eignum sem eru 

tiltækar fyrir mögulegar fjármögnunarþarfir. 

– Sniðmátið um heildareignir fjármálafyrirtækis (AE-ASS) sýnir 

fjárhæð kvaðabundinna eigna og eigna sem ekki eru bundnar 

kvöðum á töfluformi eftir tegund eignar.  

– Sama sundurliðun á einnig við sniðmátið sem varðar mótteknar 

tryggingar og eigin útgefin skuldabréf önnur en sértryggð 

skuldabréf og skuldabréf vegna verðbréfunar (AE-COL).  

 



Leiðbeiningar – AE-ASS 

• Sniðmátið: AE-ASS. Heildareignir fjármálafyrirtækis.  

– Öll viðskipti sem hækka hlutfall kvaðabundinna eigna 

fjármálafyrirtækis hafa tvö einkenni sem gera skal grein fyrir með 

sjálfstæðum hætti í tilteknum sniðmátum.  

– Gera skal grein fyrir slíkum viðskiptum bæði sem tilefni (source) 

kvaðabundinnar eignar og kvaðabundin eign eða trygging. 

• Eftirfarandi dæmi sýnir hvernig á að gera grein fyrir 

viðskiptum í hluta sniðmátanna.  

 

 



Dæmi: Trygging vegna innláns 

(collateralised deposit) 

• Gerð er grein fyrir viðskiptunum með eftirfarandi hætti: 

–  (i) bókfært virði innlánsins er fært sem tilefni kvaðar í 

sniðmátið (AE-SOU; r070; c010); 

– (ii) ef tryggingin er eign viðkomandi fjármálafyrirtækis: 

bókfærða virðið er fært í sniðmátið {AE-ASS; *; c010} og {AE-

SOU; r070; c030}; gangvirðið er fært í sniðmátið {AE-ASS; *; 

c040}; 

– (iii) ef tryggingin hefur verið móttekin af viðkomandi 

fjármálafyrirtæki, þá er gangvirðið fært í sniðmátin {AE-COL; *; 

c010}, {AE-SOU; r070; c030} og {AE-SOU; r070; c040}. 

 



Leiðbeiningar – AE-COL 

• Sniðmátið: AE-COL. Mótteknar tryggingar fjármálafyrirtækis.  

– Þegar um er að ræða mótteknar tryggingar fjármálafyrirtækis og eigin útgefin skuldabréf, 

önnur en eigin sértryggð skuldabréf eða eignavarin skuldabréf, þá er dálknum „sem ekki eru 

bundnar kvöðum“ (non-encumbered) skipt á milli þeirra sem eru „tiltækar til að binda 

kvöðum“ (available for encumbrance) og „ekki tiltækar til að binda kvöðum“ (non-available for 

encumbrance). 

– Með „ekki tiltækar til að binda kvöðum“ er átt við að þær hafi verið mótteknar sem trygging af 

fjármálafyrirtækinu og því sé ekki heimilt að selja eða setja trygginguna að veði, nema ef 

greiðslufall (default) verður hjá eiganda tryggingarinnar.  

– Útgefin eigin skuldabréf, önnur en eigin sértryggð skuldabréf eða eignavarin skuldabréf, eru 

„ekki tiltækar til að binda kvöðum“ ef einhverjar takmarkanir eru í skilmálum verðbréfanna til 

að selja þau eða nota sem tryggingu í viðskiptum.  

– Þegar verðbréf eru fengin að láni gegn gjaldi, án þess að leggja þurfi fram reiðufé sem 

tryggingu eða annað jafngilt, eru þau verðbréf skráð sem mótteknar tryggingar 

fjármálafyrirtækis.   

 



Leiðbeiningar – AE-NPL 

• Sniðmátið: AE-NPL. Eigin sértryggð skuldabréf og eignavarin 

skuldabréf sem búið er að gefa út en hafa ekki verið sett að veði.  

– Til að koma í veg fyrir tvítalningu gilda eftirfarandi reglur þegar um er að 

ræða eigin sértryggð skuldabréf og eignavarin skuldabréf sem búið er að 

gefa út og eru í eigu (retained) fjármálafyrirtækisins: 

– (a) ef verðbréfin hafa verið sett að veði skal gera grein fyrir andvirði 

tryggingasafnsins sem kvaðabundnar eignir í sniðmátið AE-ASS. Þegar um 

er að ræða eigin sértryggð skuldabréf og eignavarin skuldabréf sem sett eru 

að veði er um að ræða ný viðskipti, en ekki þau viðskipti sem upphaflega 

áttu sér stað við útgáfu verðbréfanna.  

– (b) ef verðbréfin hafa ekki verið sett að veði, þá skal gera grein fyrir 

andvirði tryggingasafnsins sem eignir sem ekki eru bundnar kvöðum í 

sniðmátið AE-ASS.  

 



Leiðbeiningar – AE-SOU 

• Sniðmátið: AE-SOU. Tilefni kvaðar.  

– Sniðmátið veitir fjármálafyrirtækinu upplýsingar um mikilvægi 

mismunandi tilefna kvaða, með áherslu á afleiður, innlán og 

skuldabréf.  

– Heildarvirði eigna og móttekinna trygginga í sniðmátunum AE-

ASS og AE-COL þurfa að uppfylla eftirfarandi sannprófunarreglu: 

{AE-SOU; r170; c030} = {AE-ASS; r010; c010} + {AE-COL; r130; 

c010} + {AE-COL; r240; c010}. 

 



Leiðbeiningar – Hluti B 

• HLUTI B: TÍMABANDAGREINING 

– Sniðmátið í hluta B veitir upplýsingar um fjárhæð kvaðabundinna 

eigna og móttekinna trygginga sem hafa verið lagðar fram sem 

tryggingar til þriðja aðila (re-used) á fyrirfram skilgreindum 

tímaböndum.  

 

 



Leiðbeiningar – Hluti C 

• HLUTI C: ÓVISSAR KVAÐIR   

– Í þessu sniðmáti er farið fram á að fjármálafyrirtækið reikni út hlutfall 

kvaðabundinna eigna m.v. mismunandi álagspróf. 

– Óvissar kvaðir (contingent encumbrance) vísar til þeirra viðbótar eigna sem 

gæti þurft að binda kvöðum þegar fjármálafyrirtæki stendur frammi fyrir 

óhagstæðri þróum vegna ytri atburða sem það hefur enga stjórn á (þ.m.t. 

lækkun lánshæfismats, lækkun gangvirðis kvaðabundinna eigna o.fl.).  

– Í þessum tilvikum þarf fjármálafyrirtækið að leggja fram frekari eignir sem 

bundnar yrðu kvöðum, vegna þeirra viðskipta sem þegar hafa átt sér stað.  

– Tilgreind fjárhæð þeirra viðbótareigna sem bundnar yrðu kvöðum skal taka 

mið af þeim áhættuvörnum sem fjármálafyrirtækið hefur gripið til vegna 

þeirra atburða sem tilgreindir eru hér að ofan.  

 



Leiðbeiningar 

– Sniðmátið inniheldur eftirfarandi tvær sviðsmyndir til að gera grein fyrir óvissum 
kvöðum.  

– Upplýsingarnar sem veittar eru í sniðmátinu skulu byggja á haldgóðu mati og 
bestu fyrirliggjandi upplýsingum.  

• (a) Lækkun gangvirðis kvaðabundinna eigna um 30%. Þessi sviðsmynd 
tekur einungis til breytingar í gangvirði kvaðabundinna eigna, og ekki 
annarra breytinga sem gætu haft áhrif á bókfært virði eignanna s.s. 
hagnaður eða tap vegna breytinga á virði gjaldmiðla eða möguleg 
virðisrýrnun eignanna. Fjármálafyrirtækið gæti því þurft að setja fram frekari 
tryggingar til að tryggja virði kvaðabundinna eigna.  

• (b) 10% lækkun í einstökum mikilvægum (significant) gjaldmiðlum þar 
sem skuldir fjármálafyrirtækis í viðkomandi gjaldmiðli eru 5% eða hærri af 
heildarskuldum fjármálafyrirtækisins.  

– Gera skal grein fyrir hvorri sviðsmyndinni fyrir sig óháð hinni og ennfremur gera 
grein fyrir lækkunum mikilvægra gjaldmiðla hverjum fyrir sig. Fjármálafyrirtæki 
skulu ekki taka tillit til fylgni á milli sviðsmynda.  

 

 



Leiðbeiningar 

• HLUTI D: SÉRTRYGGÐ SKULDABRÉF  

– Upplýsingar í þessu sniðmáti eiga við um öll sértryggð skuldabréf útgefin af 

fjármálafyrirtækinu sem uppfylla skilyrði UCITS tilskipunarinnar. Sértryggð skuldabréf sem 

uppfylla skilyrði UCITS tilskipunarinnar eru þau skuldabréf sem vísað er til í 4. mgr. 52 gr. 

UCITS tilskipunar 2009/65/EB.  

– Um er að ræða sértryggð skuldabréf útgefin af fjármálafyrirtæki ef lagalega er skylt að 

viðhafa sérstakt eftirlit og samþykkt vegna útgáfu sértryggðu skuldabréfanna til að vernda 

eigendur þeirra og ef þess er krafist vegna slíkra sértryggðra skuldabréfa að fjárhæðir sem 

eiga uppruna sinn í útgáfunni skuli lögum samkvæmt, fjárfestar í eignum sem, á því tímabili 

sem útgáfan varir, geti tryggt kröfur sem tengjast sértryggðu skuldabréfunum og sem, ef 

útgefandi verður gjaldþrota, yrðu í forgangi við endurgreiðslu höfuðstóls og áfallinna vaxta.  

– Sértryggð skuldabréf sem útgefin eru af eða fyrir hönd fjármálafyrirtækis sem ekki uppfylla 

skilyrði UCITS tilskipunarinnar skulu ekki tilgreind í AE-CB sniðmátinu.  

– Skýrslugjöfin skal byggð á fyrirliggjandi löggjöf um sértryggð skuldabréf.  



Leiðbeiningar – hluti E 

• HLUTI E: ÍTARLEGRI GÖGN  

– Hluti E fylgir sömu uppbyggingu og þeirri sem fram kemur í hluta 

A, „Yfirlit yfir kvaðabundnar eignir“ og með sitthvoru sniðmátinu, 

annað fyrir kvaðabundnar eignir og hitt fyrir mótteknar tryggingar: 

– Skuldirnar (matching liabilities) tilheyra þeim eignum sem 

bundnar eru kvöðum án þess að bein tengsls þurfi að vera á milli 

þeirra.  

– AE-ADV1 . Ítarlegri gögn um eignir fjármálafyrirtækis. 

– AE-ADV2. Ítarlegri gögn um mótteknar tryggingar  

 



Spurningar og svör 

• Sniðmátið F33.00 – Maturity data (AE-MAT) 

– Reitur 010 – Encumbered assets: hér á að flokka kvaðabundnar 
eignir eftir því hvenær þær eru lausar til ráðstöfunar.  

– Reitur 020 – Collateral received re-used (receiving leg): hér á að 
flokka mótteknar kvaðabundnar tryggingar eftir því hvenær þarf að 
skila þeim til eiganda tryggingar.  

– Reitur 030 - Collateral received re-used (re-using leg): hér á að 
flokka mótteknar kvaðabundnar tryggingar eftir því hvenær 
tryggingin fæst til baka vegna skuldbindingar fjármálafyrirtækis.  

• Skil á sniðmáti F35.00 – Covered Bonds Issuance (AE-CB):  

– skila ber einu sniðmáti fyrir alla útgefna flokka sértryggðra 
skuldabréfa 

• Þeim sem ber að skila sniðmátum A-E ber að skila þeim öllum 
við fyrstu skil þann 31. mars nk. 

 




