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Palaute saaduista lausunnoista - Määräykset ja ohjeet 1/2014
Luottolaitosten riskitiedonkeruu
Finanssivalvonta (Fiva) pyysi lausuntopyynnöllä 1/2014, 7.2.2014 lausuntoja luottolaitosten riskitiedonkeruuta koskevasta määräys- ja ohjeluonnoksesta. Asiasta saatiin
lausunto Finanssialan Keskusliitolta (FK).
Määräysten ja ohjeiden tausta
Luottolaitosten riskialuekohtaiset tiedonkeruut on uudistettu FINREP- ja COREP tiedonkeruiden käyttöönoton yhteydessä. Luotto- ja korkoriskiraportoinnissa sekä suurimpien vastapuolten raportoinnissa siirrytään käyttämään ko. tiedonkeruiden mukaisia
käsitteitä ja määritelmiä. Määräyksiin ja ohjeisiin on yhdistetty Pankkijärjestelmän tila
(S)-, Järjestämättömät saamiset (J)- ja Korkoriski (R)- sekä Suurimpien vastapuolten
ilmoittaminen (V) -tiedonkeruut.
Annettu lausunto
FK korostaa lausunnossaan, että EU:n vakavaraisuusasetukseen perustuvat EBA:n raportointivaateet lisäävät huomattavasti toimialan raportointitaakkaa, mistä syystä kansallisen raportoinnin määrää olisi hyvä kohtuullistaa. Etenkin päällekkäisiä raportointivaatimuksia tulisi välttää. Raportoijien tulisi saada riskiraportointitaulukkojen työkirjat
Jakelupalveluun välittömästi, koska ensimmäinen raportointiajankohta on 31.3.2014.
Pankkijärjestelmän tila (S)- ja Järjestämättömät saamiset (J) -tauluissa viitataan
FINREP-taulukkoon ja EBA:n raportointistandardiin järjestämättömistä saamisista ja
lainanhoitojoustoista. Raportoinnin on tarkoitus alkaa EBA:n standardin mukaisilla uusilla määrityksillä syyskuun 2014 tilanteesta. Koska raportointia vaaditaan kansallisesti
ko. määritelmillä jo aikaisemmin (31.3.2014), FK:n mielestä Fivan tulisi hyväksyä parhaaseen arvioon perustuva raportointi syyskuuhun 2014 saakka.
FK:n mukaan erillisen V-raportoinnin tarpeellisuutta olisi syytä harkita, koska tietosisältö
on päällekkäistä EBA:n Large Exposures -raportoinnin kanssa. Lisäksi FK ehdottaa
lausunnossaan muun muassa johdannaisten käsittelyn yhteydessä markkina-arvoon
tapahtuvan raportoinnin ohjeistuksen muuttamista, sekä määrättyjen jo EBA:n Large
Exposures -raportoinnin piiriin kuuluvien vastapuolten poistamista. FK kannattaa käsitteiden harmonisointia EBA:n Large Exposures -raportoinnin kanssa ja ehdottaa, että Vraportti toteutettaisiin Large Exposures -raportin pohjalla ja siihen lisättäisiin tarvittavat
lisätiedot niin, ettei kahta toisistaan poikkeavaa raporttia tarvittaisi.
Fivan vastine
Fiva on toimittanut lopulliset riskiraportoinnin työkirjat valvottaville Jakelupalvelun kautta
17.2.2014, lukuun ottamatta Suurimpien vastapuolten raportointilomakkeita, jotka julkaistaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Fiva toteaa, että se hyväksyy EBA:n määrityksiin pohjautuvan raportoinnin tuottamisen
parhaaseen arvioon perustuen syyskuuhun 2014 saakka.
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Fiva ilmoittaa, että vastoin FK:n saamaa käsitystä se tulee toteuttamaan suurimpien
vastapuolten ilmoittamista koskevan raportoinnin COREP Large Exposures tiedonkeruuseen pohjautuvilla lomakkeilla täydennettyinä systeemiriskiraportoinnin
kannalta tarpeellisilla tiedoilla määräyksissä ja ohjeissa antamiensa ohjeiden mukaisesti.
Lisätiedot
Lisätietoja määräyksistä ja ohjeista antaa riskiasiantuntija Seppo Pitkänen, puhelin 010
831 5376, sähköposti seppo.pitkanen(at)finanssivalvonta.fi.

