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Vuoden 2022 tiedonkeruut Rahoitusvakausviraston toimivallan piiriin kuuluvilta luottolaitoksilta
Rahoitusvakausvirasto (RVV) kerää toimivaltansa piiriin kuuluvilta luottolaitoksilta (LSIluottolaitokset) 31.12.2021 ajankohdan tilanteesta tietoja kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaan. RVV kerää tiedot Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) raportointimääritysten
version 3.11 RES-moduulin mukaisesti XBRL-muotoisena raportointina.
Tietojen toimittamisen määräaika RVV:lle on 30.4.2022.
Tiedot tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen tiedonkeruu@rvv.fi.
RVV lähettää tämän tiedotteen liitteessä (liite 1) tarkemmat yhteisökohtaiset raportointivaatimukset.
SRB:n toimivallan piiriin kuuluville luottolaitoksille (SI-luottolaitokset) raportointivaatimuksista informoidaan erikseen myöhemmin SRB:n aikataulun mukaisesti.
Säädöstausta
EU:n elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin 2014/59/EU (BRRD) 11 artiklassa on säädetty
EBA:lle valtuudet laatia luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joilla kuvataan menettelyt sekä vähimmäismäärä lomakkeita kriisinratkaisusuunnitelmiin tarvittavien
tietojen toimittamiseksi viranomaisille. EBA:n laatimat luonnokset on saatettu sitoviksi komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/1624 (CIR-asetus).
CIR-asetuksen 7 artiklassa on säädetty kriisinratkaisuviranomaisen valtuudesta pyytää
lisätietoja, jos asetuksessa kuvatut lomakkeet eivät sisällä kaikkia sellaisia tietoja, jotka
kriisinratkaisusuunnitelmien laatimiseksi tarvitaan.
Niiden laitosten osalta, joihin kriisinratkaisuviranomainen soveltaa yksinkertaistettuja velvoitteita BRRD:n 4 artiklan mukaisesti (SO-laitokset), voidaan CIR-asetuksen 3 artiklan
mukaisesti soveltaa suppeampaa tiedonkeruuta.
Tiedonkeruun laajuus
RVV tulee edellisvuoden tapaan keräämään raportointia CIR-asetuksessa kuvattujen tietojen lisäksi myös SRB:n määrittelemien tiedonkeruiden mukaisesti siltä osin kuin CIRasetuksen tietosisältö ei ole riittävän laaja kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaa varten tai
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Linkki: https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-3.1
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se ei sisällä muita sellaisia tietoja, joita RVV tarvitsee tehtäviensä hoitamiseksi. Tällaisia
tiedonkeruita ovat arvopaperikohtainen velkarakennetiedonkeruu sekä kriisinratkaisustrategian omaavia sekä tiettyjä konkurssistrategian omaavia LSI-luottolaitoksia koskevat
MREL-seurantatiedonkeruut2.
Raportoinnin muotoa ja tiedostojen nimeämistä koskevat vaatimukset
Raportit tulee toimittaa RVV:lle EBA:n XBRL-taksonomian (versio 3.1) mukaisina tiedostoina. Raportoijan tulee tarkistaa tiedostojen tekninen ja sisällöllinen oikeellisuus ennen
raporttien lähettämistä.
Tämän tiedotteen ohessa toimitettavassa lomakekohtaisten raportointivelvollisuuksien listassa on kuvattu vaaditut XBRL-tiedostot raportointitasoittain ja niihin sisältyvät lomakkeet.
XBRL-muotoiset tiedostot tulee nimetä seuraavasti.
LEI_FI_RES010101_MODUULI_20211231_RAPORTOINTIAJANKOHTA.xbrl
LEI = Raportoivan yhteisön LEI-koodi
Moduuli = RESOLCON tai RESOLIND
Raportointiajankohta = YYYYMMDDhhmmssfff [pituus 17 merkkiä]

CIR-raportoinnista erilliset arvopaperikohtainen Excel-tiedonkeruu ja MREL-vaateen seurantatiedonkeruu
Edellisvuoden tapaan RVV kerää 31.12.2021 ajankohdalta erillisenä Excel-muotoisena
tiedonkeruuna arvopaperikohtaiset velkarakennetiedot käyttäen liitteenä (liite 2) olevaa
raportointilomaketta. Yhteenliittymien osalta arvopaperikohtaisten tietojen raportointitaso
on kuvattu liitteessä 1. Muiden luottolaitosten tulee raportoida lomake emoyhtiön tasolta.
Ohjeistus lomakkeen täyttämiseksi löytyy soveltuvin osin SRB:n dokumentista Guidance
on the Liability Data Report3. Arvopaperikohtaiset velkarakennetiedot tulee toimittaa
30.4.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tiedonkeruu@rvv.fi.
RVV jatkaa MREL-vaateen seurantatiedonkeruuta kriisinratkaisustrategian omaavilta LSIluottolaitoksilta vuonna 2022, josta RVV tiedotti kyseisiä luottolaitoksia erillisellä tietopyyntökirjeellä 1.7.2021. Tämän lisäksi RVV aloittaa MREL-vaateen kevennetyn seurantatiedonkeruun myös tiettyjen konkurssistrategian omaavien LSI-luottolaitosten kohdalla
vuonna 2022. Tarkemmat tiedot ja ohjeistukset liittyen tähän tiedonkeruuseen ilmoitetaan
kyseisille konkurssistrategian omaaville LSI-luottolaitoksille myöhemmin erillisellä tiedotteella.
Myös muista mahdollisista MREL-aiheeseen liittyvistä vuonna 2022 toteutettavista tiedonkeruista ilmoitetaan myöhemmin erillisillä tiedotteilla.
XBRL-testiaineiston toimittaminen
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MREL-seurantatiedonkeruuta ja arvopaperikohtaista velkarakennetiedonkeruuta on käsitelty tarkemmin jäljempänä tässä
dokumentissa oman otsikon alla.
3 SRB - Guidance on the Liability Data Report: https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/Guidance_2022_LDR_v1.0.pdf
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Raportoijien on 1.3.2022 alkaen mahdollista toimittaa edellä mainittuun osoitteeseen
XBRL-testiraportteja. Testiraporttien osalta viestistä tulee selkeästi käydä ilmi se, että aineisto on toimitettu ainoastaan teknisen oikeellisuuden tarkistamista varten.
Lisätietoa
Mahdolliset kysymykset tulee lähettää osoitteeseen tiedonkeruu@rvv.fi.
Linkit
CIR-asetus
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1624&from=EN
EBA Reporting Framework 3.1
https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-3.1
Liitteet
Liite 1. Yhteisökohtainen raportointilaajuus.
Liite 2. Arvopaperikohtaisten velkarakennetietojen keräämiseen käytettävä raportointilomake.

