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Bakgrunnur vegna námskeiðsins 

• Lögfræðingur í FME frá árinu 2011 

• Unnið að setningu reglna um stórar áhættuskuldbindingar 

(2013) og leiðbeinandi tilmæla um mat á tengslum aðila 

(2014), talsverð reynsla af því að lesa út úr ákvæðum 

reglnanna í samhengi við eldri bankatilskipanir, 2006/48/EB 

og 2006/49/EB, og CRD IV löggjöfina 

• Hef unnið að innleiðingu CRD IV löggjafarinnar, þ.e. 

tilskipunar, reglugerðar og tæknilegra eftirlits- og 

framkvæmdarstaðla, frá árinu 2012 



Yfirlit yfir námskeiðið 

1. Tengsl CRD IV frumvarpsins og skýrslunnar um stórar 

áhættuskuldbindingar 

2. Tíðni skila, til framtíðar litið 

3. Form skila 

4. Lýsigögn 

5. Spurningar og svör 



1. CRD IV frumvarpið og stórar 

áhættuskuldbindingar 



CRD IV frumvarpið 

• Frumvarpið leggur til breytingar á ákvæði 30. gr. laganna 

– Ekki efnisleg innleiðing á CRD IV ákvæðum 

– Innleiðing á CRD II og fylgifiskar vegna breytinga á reglum um 

stórar áhættuskuldbindingar árið 2013 

– Fleiri meginreglur munu verða hluti af lögum um fjármálafyrirtæki 

eftir samþykkt frumvarpsins, aukin stoð í lögum fyrir efni í 

reglunum 



CRD IV frumvarpið frh. 

• CRD IV frumvarpið, ásamt með breytingatillögum FME 
skv. umsagnarferli, gerir ráð fyrir að hægt verði að taka 
upp CRR og tæknistaðla hér á landi á ensku 

• Líklega það sem gert verður á árinu 2015, þ.e. að sett 
verði reglugerð ráðherra sem tekur upp CRR með því að 
vísa til enskrar útgáfu 

• Tæknilegar orðalagsbreytingar vegna breyttra 

skilgreininga á eigin fé koma síðar (seinna CRD IV 

frumvarpið, lagt fram haustið 2015) 



Lagalegur grundvöllur 

gagnaskila eftir frumvarpið 
 

• 117. gr. a og b í lögum um fjármálafyrirtæki 

• 394. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013, um 
varfærniskröfur vegna starfsemi fjármálafyrirtækja, (á 
ensku) 

• Reglugerð (ESB) nr. 680/2014, um tæknilegan 
framkvæmdarstaðal um gagnaskil, með síðari 
breytingum (á ensku) 
– 2., 3. og 12. gr. kveður á um tíðni gagnaskila 

– VIII. viðauki kveður á um form gagnaskila 

– IX. viðauki felur í sér lýsigögn og leiðbeiningar 



Er misræmi á milli gildandi lagaramma 

og evrópsku gagnaskilanna vegna 

CRD IV? 



 

Nei, einungis óverulegt ef nokkuð. 

 

Reglur FME um stórar áhættuskuldbindingar hjá fjármálafyrirtækjum 

nr. 625/2013, styðja evrópsku gagnaskilin og voru settar með 

hliðsjón af ákvæðum CRR. 



Vörpun tilvísana á milli lagaramma og CRR 

Reglur FME nr. 625/2013 (SÁ) Reglugerð (ESB) nr. 575/2013 (CRR) 

1. gr. Skilgreiningar M.a. 4. gr. og 392. gr. 

2. gr. Gildissvið 387. gr., 388. gr. og 391. gr. ásamt 
samstæðuhluta CRR 

3. gr. Útreikningur 390. gr. 

4. gr. Hópur tengdra viðskiptamanna 4. gr. og 390. gr. 

5. gr. Innra eftirlit 393. gr.  

6. gr. Skýrslugjöf 394. gr. 

7. gr. Takmarkanir á SÁ 395. gr. 396. gr. 

8. gr. Heimilar aðferðir við mildun 399. gr. 

9. gr. Frádráttur vegna öruggra eignarliða 400. gr. 

10. gr. Útreikningur vegna mildunar 401. gr. 

11. gr. Fasteignaveðlán 402. gr. 

12. gr. Tryggingar frá þriðja aðila 403. gr. 

13. gr. Gildistaka 2015 



2. Tíðni gagnaskila 

Hversu oft þarf að skila skýrslum um stórar 
áhættuskuldbindingar eftir CRD IV innleiðinguna? 



Tíðni skila á árinu 2016 

•FME hefur tekið ákvörðun um að gögnum verði 

skilað til EBA á árinu 2016 

– Þurfa að berast EBA á XBRL formi 

– Þarf að skila á því formi og með þeirri tíðni sem 

kveðið er á um samkvæmt CRD IV 

•Frá og með ársbyrjun árið 2016 verður stórum 

áhættuskuldbindingum skilað ársfjórðungslega 

– 12. maí miðað við 31. mars 

– 11. ágúst miðað við 30. júní 

– 11. nóvember miðað við 30. september 

– 11. febrúar miðað við 31. desember. 



Endurskoðaðar tölur vegna tíðni 

Geta CRD IV gagnaskilin vegna stórra áhættuskuldbindinga 
byggst á óendurskoðuðum tölum? 



Já. 

Sjá 3(4) í gagnaskilatæknistaðlinum: 

Institutions may submit unaudited figures. 
Where audited figures deviate from submitted 

unaudited figures, the revised, audited 
figures shall be submitted without undue 

delay. Unaudited figures are figures that have 
not received an external auditor's opinion 

whereas audited figures are figures audited by an 
external auditor expressing an audit opinion.  



3. Form skýrslunnar 



Ný skýrsla um stórar 

áhættuskuldbindingar 

•Alls 6 töflur (C 26 – C 31, sbr. VIII. viðauki 
tæknistaðalsins um gagnaskil) 
– C 26 – ólík hámörk eftir tegund viðskiptamanna 

– C 27 – niðurbrot á auðkennum 

– C 28 – meginskýrsla um hópa tengdra 
viðskiptamanna 

– C 29 – einstakir aðilar innan HTV (C 28) 

– C 30 – 10 stærstu hópar viðskiptamanna sem eru 
fjármálafyrirtæki og 10 stærstu 
áhættuskuldbindingar á hópa óeftirlitsskyldra 
viðskiptamanna sem starfa við starfsleyfistengd 
málefni 

– C 31 – einstakir aðilar innan C 30 töflunnar 



C 26 – hlutfall eða fjárhæðarmark? 

• Tilgreina á hámarkið á einstaka viðskiptamenn eftir því hvort um er að 
ræða fjármálafyrirtæki eða ekki 

• Gert vegna þess að það gilda ólíkar reglur um hámörk á 
fjármálafyrirtæki (500 milljónir króna – en þó aldrei meira en 100% af 
eiginfjárgrunni) og almenna viðskiptamenn (25 % af eiginfjárgrunni) 

• Fjármálafyrirtæki setur inn í reiti C 26 
– Fjárhæð stórra áhættuskuldbindinga vegna hámarkshlutfalls á einstaka 

viðskiptamenn  

– Það fjárhæðarmark sem honum er lögum samkvæmt heimilt að nýta sér 
vegna áhættuskuldbindinga á fjármálafyrirtæki 

– Hlutfall fjárhæðarmarksins af eiginfjárgrunni 

• Fjármálafyrirtæki sem nýta sér rammann sem getur skapast þegar farið 
er yfir 25% af eiginfjárgrunni, eiga að setja sér mörk sjálf, rökstyðja og 
útskýra hvernig samþjöppunaráhætta þeirra er meðhöndluð (sbr. 7. gr. 
reglna nr. 625/2013) 

• Gagnareglur gera ráð fyrir því að hámörkin sem tilgreind eru í C 26 
stemmi við aðra flipa skýrslunnar, sérstaklega þann sem varðar 
einstakar stórar áhættuskuldbindingar (C 28) 

 



C 26.00 - Large Exposures limits (LE Limits) 

  

Applicable limit 

column 

010 

row 
  

          

010 
Non institutions 

  

020 
Institutions 

  

030 
Institutions in % 

  



C 27 – niðurbrot á auðkennum 

• C 27 hefur að geyma niðurbrot á auðkennum viðskiptamanna sem veita 
skal upplýsingar um skv. töflum C 28 – C 31, þar á meðal LEI kóða 
þeirra 

• Í dálk 010 á að tilgreina kennitölu, sem síðan á að koma fyrir í töflum C 
28 – C 31 

• Í dálk 020 á að tilgreina nafn stórra áhættuskuldbindinga, nafn 
móðurfélags þegar um er að ræða HTV (hóp tengdra viðskiptamanna) 

• Í dálk 030 á að tilgreina LEI kóða þeirra 

• Í dálk 040 á að tilgreina búsetu (á ekki við HTV) 

• Í dálk 050 á að tilgreina geira sem samræmist FINREP (e. economic 
sector): seðlabankar, ríki, lánastofnanir, önnur fjármálafyrirtæki (á ekki 
við HTV) 

• Í dálk 060 á að tilgreina NACE flokkun, sem samsvarar ÍSAT hér á landi 
(á ekki við HTV) 

• Í dálk 070 á að tilgreina “I” vegna fjármálafyrirtækja og “U” vegna  hópa 
óeftirlitsskyldra viðskiptamanna sem starfa við starfsleyfistengd málefni 

 



C 27.00 - Identification of the counterparty (LE 1) 

COUNTERPARTY IDENTIFICATION 

Code  Name  LEI code 
Residence of 

the 
counterparty 

Sector of the 
counterparty 

NACE code 
Type of 

counterparty  

010 020 030 040 050 060 070 

              



C 28 og C 29 - meginskýrsla 

• Mikilvægustu skýrsluformin 

• C 28 og C 29 eru skýrsluform sem svipar til núverandi 
skýrslna FME um stórar áhættuskuldbindingar, en 
niðurbrotið er meira 

• Hver dálkur í C 28, þ.e. frá 010 – 350, tengist ákvæðum í 
núgildandi reglum FME um stórar áhættuskuldbindingar 
nr. 625/2013 

• Með auðveldum hætti hægt að lesa úr tilvísunum í CRR 
samkvæmt lýsigögnum með því að kynna sér töflu 
framar í þessum glærum 

• C 29 hefur að geyma niðurbrotnar upplýsingar um 
einstaka aðila innan HTV 

 



C 28.00 - Exposures in the non-trading and trading book (LE 2)   

COUNTERPARTY 

Code Group or individual 
Transactions where there is an 
exposure to underlying assets  

010 020 030 

      



C 28 – 010 til 030 - auðkenning 

•010 – kennitala 

•020 – HTV eða ekki. Í reitinn skal tilgreina “1” 
fyrir einstakan viðskiptamann og “2” fyrir HTV 
– Þegar tilgreint er “2” í þennan reit þá virkjast tafla C 

29 og gera þarf grein fyrir áhættuskuldbindingum á 
einstaka viðskiptamenn innan HTV 

•030 – tilgreina skal “Já” eða “Nei” í þennan reit 
eftir því hvort fjármálafyrirtæki hafi tekið með í 
reikninginn undirliggjandi áhættuskuldbindingar í 
sjóðum og/eða fjárfestingum í verðbréfuðum 
gerningum 

 



ORIGINAL EXPOSURES 

                              

Total 
origin

al 
expos

ure 

  
Direct exposures Indirect exposures 

Additi
onal 

expos
ures 

arising 
from 

transa
ctions 
where 
there 
is an 
expos
ure to 
underl
ying 

assets 

  

Of 
whic
h: 

defa
ulted 

Debt 
instru
ments 

Equit
y 

instru
ment

s 

Deriv
ative

s 

Off balance sheet 
items 

Debt 
instru
ments 

Equit
y 

instru
ments 

Deriv
ative

s 

Off balance sheet 
items 

Loa
n 
co

mm
it-
me
nts 

Finan
cial 
guar
antee

s 

Oth
er 
co
m
mit
-

me
nts 

Loa
n 

com
mit-
men
ts 

Finan
cial 
guar
antee

s 

Ot
her 
co
m
mit
-

me
nts 

040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 
17
0 

180 

                              



C 28 – 040 til 180, niðurbrot á stóra 

áhættuskuldbindingu 

•040 – heildarfjárhæð einstakrar stórrar 
áhættuskuldbindingar, þar með talið vegna 
fjárfestinga í undirliggjandi 
áhættuskuldbindingum vegna sjóða og/eða 
fjárfestinga í verðbréfuðum gerningum 

•050 – sá hluti heildarfjárhæðar skv. 040 sem er í 
vanskilum 

•060 – 110 felur í sér niðurbrot á beinar 
áhættuskuldbindingar, þ.e. þá sem eru í beinum 
viðskiptum við viðkomandi fjármálafyrirtæki 

 



C 28 – 040 til 180 frh. 

•060 – skuldagerningar samkvæmt 

ECB/2008/232 

•070 – hlutabréf og eiginfjárgerningar 

•080 – afleiðusamningar, þ.m.t. lánaafleiður 

•090 – lánalínur 

•100 – ábyrgðir 

•110 – annars konar áhættuskuldbindingar, sbr. 

viðauka I við reglugerð (ESB) nr. 575/2013 

(samsvarar upptalningu í 8. gr. reglna nr. 

215/2007) 

 



080 - afleiðusamningar 

• Allt efni varðandi afleiðusamninga í sambandi við stórar 

áhættuskuldbindingar byggir á tilvísunum 

• Þannig segja reglur nr. 625/2013 og SÁ kaflinn í CRR 

lítið um afleiðusamninga, fyrir utan sérreglur svo sem 

varðandi lánaafleiður 

 



080 – afleiðusamningar, efni í CRR 

• 389. For the purposes of this Part, “exposures”, means 
any asset or off-balance sheet item referred to in Part 
Three, Title II, Chapter 2, without applying the risk 
weights or degrees of risk. 

• 390(1).   Exposures arising from the items referred to in 
Annex II shall be calculated in accordance with one 
of the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 
6. 



080 – afleiðusamningar, hvað segja 

leiðbeiningar? 

 

• According to Article 389 of Regulation (EU) No 

575/2013, assets and off balance sheet items shall be 

used without risk weights or degrees of risk. Specifically, 

credit conversion factors shall not be applied to off 

balance sheet items.  



080 – afleiðusamningar, hvað segja 

leiðbeiningar? 

 

• Gera þarf greinarmun á Annexum: 

– Annex I – liðir utan efnahags 

– Annex II – afleiðusamningar 

• Er sérstaklega minnst á að “credit conversion factor”, 

þ.e. breytistuðla, eigi að taka af vegna afleiðusamninga? 

– Nei. Einungis vegna þeirra sem eru í Annex I. 



080 - Afleiðusamningar 

• Ekki einhlítt að afleiðusamninga eigi að birta án 

breytistuðla 

• Þó skýrt að fjárhæðin sem tilgreind er í forminu um stórar 

áhættuskuldbindingar á að passa við fjárhæðir sem 

reiknaðar eru í samræmi við “Part Three, Title II, Chapter 

6” í CRR, sbr. viðauka III við tilskipun 2006/48/EB 

• Hafa þarf í huga að við setningu reglna nr. 625/2013 var 

hugtakið útlánaígildi (e. credit equivalent) tekið 

sérstaklega út úr reglunum, þar sem það átti sér ekki 

stoð í CRD tilskipuninni 



C 28 – 040 til 180 frh. 

• 120 – 170 Þessa reiti á eingöngu að nota þegar SA (e. 
substitution approach) hefur verið beitt, þ.e. þegar 
áhættuskuldbinding hefur verið færð á þriðja aðila vegna 
ábyrgðar eða trygginga (sbr. 12. gr. reglna nr. 625/2013) 
– Þá bætast við í þessum reitum upplýsingar um 

áhættuskuldbindingar sem hafa verið færðar á stóru 
áhættuskuldbindingarnar sem skýrslugjöfin nær til 

– Sjá nánar í sérglærum 

• 180 - Í þennan reit á að bæta við áhættuskuldbindingum 
vegna fjárfestinga í sjóðum og verðbréfuðum gerningum 
vegna LTA (e. Look Through Approach) 
– Sjá nánar í sérglærum 



120 – 170 Substitution Approach 

• Nýtt ákvæði í reglum nr. 625/2013 

• Gamalt ákvæði í þeim skilningi að það á sér rætur í 

tilskipunum 2006/48/EB, 2000/12/EB og 92/121/EBE 

• Ferskt ákvæði í þeim skilningi að það á sér enn stað í 

nýja Basel staðlinum um stórar áhættuskuldbindingar  



120 – 170 Substitution Approach 

(trygging/veð vegna 3. aðila) 
• Í reitum 040 – 180 á að fjalla um original exposures, þ.e. 
beinar og óbeinar lánveitingar/verðbréfaeignir fyrir 
mildun 

• Til þeirra geta m.a. talist óbeinar áhættuskuldbindingar á 
grundvelli Substitution Approach 

• Dæmi:  
– Viðskiptavinur V ábyrgist/tryggir C 

– Áhættuskuldbinding banka A gagnvart viðskiptavini C færist yfir á 
V (viðskiptamann sem skilar skýrslu til banka) 

– Áhættuskuldbinding sem er færð á V (þriðja aðila) væri tilgreind í 
Indirect Exposures (og dregin frá C í reitum 240 – 290) 

• Getur varðað samstæður og tengda aðila (ábyrgðir) 



180 (sbr. 030) Look Through Approach 

(horft í gegnum sjóði) 

• Nýtt ákvæði í tilskipun 2009/111/EB, er ætlað að dekka 

leynda samþjöppunaráhættu í Evrópu 

• Sjá 4. gr. í reglum nr. 625/2013 

• Sjá einnig LT nr. 1/2014 

• Til umfjöllunar í nýja Basel staðlinum, þ.e. heldur gildi 

sínu 



180 - 4. gr. reglna nr. 625/2013 

Við ákvörðun á hópi tengdra viðskiptamanna skal 

fjármálafyrirtæki meta áhættur vegna 

undirliggjandi eigna í sjóðum um sameiginlega 

fjárfestingu, sbr. o-lið 10. gr. reglna um 

eiginfjárkröfur og áhættugrunn 

fjármálafyrirtækja, nr. 215/2007, með því að 

athuga: 

– eignasöfn sjóðanna (e. schemes), 

– undirliggjandi áhættur þeirra eða 

– bæði eignasöfnin og undirliggjandi áhættur. 



180 - 4. kafli LT nr. 1/2014 

• 1. (Horft í gegn að fullu.) 

• 2. (Horft í gegn að hluta.) 

• 3. Ótilgreindar áhættuskuldbindingar: Fjármálafyrirtæki meðhöndlar 
áhættuskuldbindingar sem ótilgreindar áhættuskuldbindingar, en til þeirra 
geta m.a. talist sjóðir eða aðrar eignir sem fela í sér undirliggjandi áhættu og 
fjármálafyrirtæki horfir ekki í gegnum samkvæmt 1. eða 2. tölul. Ótilgreindar 
áhættuskuldbindingar teljast hver fyrir sig vera stök áhætta og þar með einn 
viðskiptamaður. Skilyrði fyrir því að meðhöndla áhættuskuldbindingar sem 
ótilgreindar samkvæmt þessum lið er að áhættudreifing innan sjóðs eða 
annarra eigna sem fela í sér undirliggjandi áhættu er með þeim hætti að 
einstakar fjárfestingar eða áhættuskuldbindingar þeirra fara ekki upp fyrir 
5% af heildarfjárfestingum eða eiginfjárgrunni þeirra.  

• 4. Form- og sönnunaraðferð: Geti fjármálafyrirtæki sýnt fram á að 
undirliggjandi áhættuskuldbindingar í sjóðum, eða öðrum eignum sem fela í 
sér undirliggjandi áhættu, séu ekki tengdar beinum eða óbeinum 
áhættuskuldbindingum, sem fara yfir 2% af eiginfjárgrunni fyrirtækisins, er 
fjármálafyrirtæki heimilt að telja fjárfestingar í slíkum sjóðum eða öðrum 
eignum með undirliggjandi áhættu sem sjálfstæða, þ.e. ótengda 
viðskiptamenn.  



180 - LTA: Þrengdur rammi 

• Breytingar fylgja tæknilegum eftirlitsstaðli sem er hluti af 

reglugerð (ESB) nr. 1187/2014 

• Virðist vera að CRR, ásamt tæknistaðli þrengi rammann 

vegna sjóða 

• Á þó ekki við UCITS sjóði 

• Viðmið um þröskulda fara úr 2% varðandi LTA niður í 

0,25% af eiginfjárgrunni fjármálafyrirtækis 

• Nýtur stuðnings frá Basel staðlinum frá apríl 2014 



(-) Value 
adjustments and 

provisions 

(-) Exposures 
deducted from 

own funds 

Exposure value before application of 
exemptions and CRM  

Total  
Of which: Non-
trading book 

% of eligible 
capital 

190 200 210 220 230 

          



C 28 – 190 til 230: niðurfærslur 

og frádráttur 
• 190 Undir þennan reit á að færa niðurfærslur og 

virðisbreytingar, hvort sem stuðst er við IFRS eða lög um 

ársreikninga (og sérreglur FME) 

– Veita á upplýsingar hér um áhrif á gildi heildarfjárhæða 

áhættuskuldbindingar, sbr. reit 040 og umfjöllun hér að framan 

• 200 Frádráttur frá eiginfjárgrunni (sbr. frádráttarliðir í 

lögum um fjármálafyrirtæki) 



C 28 - 190 til 230: stór 

áhættuskuldbinding 
•210 – Heildarupphæð fyrir frádráttarliði og 

áhættumildun 

– Ef fjárhæðin í þessum reit er hærri en 10% af 

eiginfjárgrunni, þá telst áhættuskuldbindingin stór 

áhættuskuldbinding skv. reglum nr. 625/2013 og 

CRR 

•220 – sá hluti skv. 210 sem telst til 

fjárfestingarbókar 

•230 – stór áhættuskuldbinding í hlutfalli af 

eiginfjárgrunni 



ELIGIBLE CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES 

(-) Amounts 
exempted 

                

(-) Substitution effect of eligible credit risk mitigation techniques 

(-) Funded 
credit 

protection 
other than 
substitution 

effect 

(-) Real 
estate (-) Debt 

instruments 
(-) Equity 

instruments 
(-) 

Derivatives 

(-) Off balance sheet items 

(-) Loan 
commit-
ments 

(-) Financial 
guarantees 

(-) Other 
commit-
ments 

240 250 260 270 280 290 300 310 320 

                  



C 28 – 240 til 320: 

Áhættumildun og frádráttarliðir 
•240 – 290 – þessa reiti á eingöngu að nota 
þegar beitt er SA, þ.e. áhættuskuldbinding er 
færð á þriðja aðila, sbr. umfjöllun framar 

•300 – þennan reit á að nota ef milda á stóra 
áhættuskuldbindingu á grundvelli 
áhættumildunar, sem ekki fellur undir reiti 240 - 
290 (CRM – fully adjusted exposure value) 

•310 – þennan reit á að nota undir frádrátt vegna 
fasteignaveðlána, sbr. 11. gr. reglna nr. 625/2013 

•320 – þennan reit á að nota vegna frádráttarliða, 
sbr. 9. gr. reglna nr. 625/2013 



 Exposure value after application of exemptions 
and CRM  

Total  
Of which: Non-
trading book 

% of eligible 
capital 

330 340 350 

      



C 28 – 330 til 350: Upphæð fjárhæðar 

eftir áhættumildun og frádráttarliði 

 

• 330 – Heildarupphæð eftir frádráttarliði og áhættumildun 

• 340 – Sá hluti skv. 210 sem telst til fjárfestingarbókar 

• 350 – Stór áhættuskuldbinding í hlutfalli af 

eiginfjárgrunni, eftir áhættumildun og frádrátt 

 



C 29 – einstakir viðskiptamenn 

innan HTV 
• Ef merkt er við viðskiptamenn í skýrsluformi C 28 sem 
HTV, þarf að gera grein fyrir einstökum viðskiptamönnum 
innan HTV 

• 040 - Gera þarf grein fyrir tengslunum, þ.e. hvort um er 
að ræða tengsl á grundvelli yfirráða eða annarra 
fjárhagslegra tengsla 

• Að öðru leyti eiga upplýsingar um reiti 010 – 350 í C 28 
fullkomlega við einstaka viðskiptamenn í C 29 



C 30 og C 31 – áhættuskuldbindingar á 

fjármálafyrirtæki og skuggabanka 

• C 30 og C 31 hafa að geyma mestu nýjungarnar vegna 
stórra áhættuskuldbindinga 

• Viðbótarupplýsingar, m.a. til að ná utan um 
skuggabankastarfsemi 

• Vegna C 30 skal senda upplýsingar um:  
– 10 stærstu áhættuskuldbindingar gagnvart hópi tengdra 

viðskiptamanna sem teljast til fjármálafyrirtækja og  

– 10 stærstu áhættuskuldbindingar á hópa óeftirlitsskyldra 
viðskiptamanna sem starfa við starfsleyfistengd málefni 

• Upplýsingar bæði um aðila í veltubók og fjárfestingabók 

• Skýrslurnar byggja á brúttó áhættuskuldbindingum, 
ábyrgðir eiga að fara inn líka 

• C 31 hefur að geyma niðurbrot á einstaka viðskiptamenn 
innan hópa tengdra viðskiptamanna samkvæmt C 30 



COUNT
ER 

PARTY 

MATURITY BUCKETS OF THE EXPOSURE  

Code 
Up to 1 
Month 

Greater 
than 1 
month 
up to 2 
Months 

Greater 
than 2 
months 
up to 3 
Months 

Greater 
than 3 
months 
up to 4 
Months 

Greater 
than 4 
months 
up to 5 
Months 

Greater 
than 5 
months 
up to 6 
Months 

Greater 
than 6 
months 
up to 7 
Months 

Greater 
than 7 
months 
up to 8 
Months 

Greate
r than 

8 
month
s up to 

9 
Months 

Greater 
than 9 
months 
up to 10 
Months 

Greate
r than 

10 
month
s up to 

11 
Month

s 

Greater 
than 11 
months 
up to 12 
Months 

Greater 
than 12 
months 
up to 15 
Months 

Greater 
than 15 
months 
up to 18 
Months 

010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 

                              



Greater 
than 18 
months 
up to 21 
Months 

Greater 
than 21 
months 
up to 24 
Months 

Greate
r than 

24 
month
s up to 

27 
Month

s 

Greater 
than 27 

months up 
to 30 

Months 

Greater 
than 30 

months up 
to 33 

Months 

Greater 
than 33 
months 
up to 36 
Months 

Greater 
than 3 
years 

up to 5 
years 

Greater 
than 5 

years up 
to 10 
years 

Greater 
than 10 
years 

Undefined 
maturity 

160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 

                    



C 30 og C 31, líftímafötur (e. 

maturity buckets) 
• Gera skal grein fyrir líftíma (e. maturity) aðila sundurgreint 
samkvæmt forminu 

• Fyrstu flokkarnir hafa að geyma líftíma upp á mánuði fram 
til eins árs 

• Síðar koma flokkar sem ná til þriggja mánaða tímabila fram 
til þriggja ára  

• Enn síðar lengri tímabil þar til kemur að 10 árum 

• Loks ótilgreindur (notist fyrir hlutabréf og aðra gerninga 
sem ekki hafa skilgreindan líftíma) 

• Brjóta á niður áhættuskuldbindingar (á við um lánveitingar 
eða skuldabréf) niður á afborganir 

– Nákvæmari upplýsingar, t.d. vegna afleiðusamninga, í 
tæknistaðli um viðbótarmælistikur (e. additional monitoring 
metrics) vegna lausafjáráhættu 



4. Gagnaskil og lýsigögn 



Aðgengi að gögnum 

•Endanleg útgáfa af töflum skýrslunnar eru 

hér: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0680&rid=1 

(bls. 432 – 436) 

• Leiðbeiningar eru hér: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1429578150313&uri=CELEX:3201

5R0227 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0680&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0680&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0680&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0680&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0680&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1429578150313&uri=CELEX:32015R0227
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1429578150313&uri=CELEX:32015R0227
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1429578150313&uri=CELEX:32015R0227
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1429578150313&uri=CELEX:32015R0227
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1429578150313&uri=CELEX:32015R0227
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1429578150313&uri=CELEX:32015R0227


Fleiri gögn sem vitnað er til 

•Reglugerð (ESB) nr. 575/2013 

• CP 18 (Lýsing á skilgreiningum vegna C 30, 
varðandi líftíma áhættuskuldbindinga) 

• CP 51 (Fyrstu drög að gögnum vegna tæknistaðals 
um gagnaskila vegna SÁ) 

•ECB/2008/32 (Reglugerð Evrópska seðlabankans 
um efnahagsreikning banka, ath: síðari breytingar) 

•Reglur um stórar áhættuskuldbindingar, nr. 
625/2013 

•Samsteypt útgáfa af eiginfjárreglum FME 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&rid=3
http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/liquidity-risk/draft-implementing-technical-standards-on-additional-liquidity-monitoring-metrics/-/regulatory-activity/consultation-paper
http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting/-/regulatory-activity/consultation-paper
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/l_01520090120en00140062.pdf
http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=2db43c19-7595-493a-8389-d79661546f7d
http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=2db43c19-7595-493a-8389-d79661546f7d
http://www.fme.is/media/leidbeinandi_tilmaeli/Reglur-215-2007-samsteypt.pdf


5. Spurningar og svör 



Spurningar og svör 

• Verða gögn vegna þessa námskeiðs aðgengileg og 

verður þeim breytt mjög ört? 

• Hverjir eiga að skila skýrslum um stórar 

áhættuskuldbindingar? 

• Hver verður framgangur vegna CRD IV gagnaskila 

almennt? 



Verða gögnin aðgengileg?  

Verður þeim breytt mjög ört? 

 

• Já, efni námskeiðsins verður gert aðgengilegt á vef FME og sent á 

þá sem komast ekki. 

• Líklega þarf ekki að breyta þeim mjög ört.  

– Engu að síður þarf að hafa í huga að viðaukinn sem lýsir reitum SÁ 

formsins var uppfærður í byrjun árs 2015 (reglugerð (ESB) nr. 

227/2015) 

– Einnig þarf að hafa í huga að EBA vinnur að greiningu á því hvort setja 

þurfi takmörk á áhættuskuldbindingar vegna skuggabankastarfsemi 

– Einnig þarf að hafa í huga að Framkvæmdastjórn ESB mun nk. vetur 

vinna að endurskoðun kaflans um CRR m.t.t. frádráttarliða 



Hverjir eiga að skila skýrslum um SÁ? 

• Sjá 388. gr. CRR 

Negative Scope 
• This Part shall not apply to investment firms that fulfil the criteria set out in 

Article 95(1) or Article 96(1). 

• This Part shall not apply to a group on the basis of its consolidated situation, 

if that group only includes investment firms referred to in Article 95(1) or 

Article 96(1) and ancillary companies and where that group does not include 

credit institutions. 

 



Almennt um framgang 

• COREP gögn hafa borist 

– Tvöföld gagnaskil að einhverju leyti áfram 

• SÁ gögn hafa borist 

– Vonast til að hægt verði að “slökkva á” eldri gagnaskilum sem fyrst 

• Skylduprufuskil vegna FINREP að hefjast 

– Munu hafa talsverð áhrif í för með sér 

• Meiri gagnaskil fyrirhuguð, þ.e. leiðir af gagnaskilatæknistaðli (ESB) 

nr. 680/2014 

– Vísað til framgangs m.t.t. samstarfsverkefnis SFF og FME varðandi 

gagnaskil til framtíðar 


