
EN
ANNEX IV

F 90.01 EBA nõuete kohaste moratooriumide (seadusandlikud ja mitteseadusandlikud) ülevaade

sellest 
rakendatud ≤ 3 kuud > 3 kuud

≤ 6 kuud
> 6 kuud
≤ 9 kuud

> 9 kuud
≤ 12 kuud

> 12 kuud
≤ 18 kuud

> 18 kuud

0010 0020 0030 0040 0050 0055 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120

0010 EBA nõuete kohaste moratooriumide laenud ja ettemaksed
0020 sellest Kodumajapidamised
0030     sellest Tagatud elamukinnisvaraga
0040 sellest Mittefinantsettevõtted
0050     sellest Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad
0060     sellest Tagatud ärikinnisvaraga

F 90.02 Ülevaade muudest COVID-19-ga seotud makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmetest

sellest 
rakendatud ≤ 3 kuud

> 3 kuud
≤ 6 kuud

> 6 kuud
≤ 9 kuud

> 9 kuud
≤ 12 kuud

> 12 kuud
≤ 18 kuud

> 18 kuud

0010 0020 0030 0040 0050 0055 0060 0070 0080 0090 0100 0110

0010
Muud laenud ja ettemaksed, millele kohaldatakse COVID-19 kriisiga seotud 
makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid

0020 sellest Kodumajapidamised
0030 sellest Mittefinantsettevõtted

F90.03 Ülevaade uutest laenudest ja ettemaksetest, mille suhtes kohalduvad COVID-19 kriisiga seotud riiklikud tagatisskeemid

≤ 6 kuud > 6 kuud
≤ 12 kuud

> 1 aasta
≤ 2 aastat

> 2 aasta
≤ 5 aastat

0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

0010
Hiljuti väljastatud laenud ja tehtud ettemaksed, millele kohaldatakse riiklikke 
tagatisskeeme

0020 sellest Kodumajapidamised
0030 sellest Mittefinantsettevõtted

sellest riikliku tagatise järelejäänud tähtaeg

Bilansiline brutoväärtus 

Võlgnike arv

Ajavahemikul 
riikliku tagatise 
andjalt saadud 

makse.

sellest riiklik 
tagatis 

kinnitatud

sellest riiklik 
tagatis 

kinnitatud

sellest 
aegunud

sellest COVID-
19 kriisiga 

seotud 
makseraskuste 

tõttu 
restruktureerim
ise meetmete 

pikendus

Bilansiline brutoväärtus 

sellest rakendatud

COVID-19 kriisiga seotud makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmete 
(tähtajapikendus/maksemoratoorium) järelejäänud tähtaeg

Võlgnike arv

Moratooriumide järelejäänud tähtaeg

sellest 
seadusandlikud 
moratooriumid

sellest aegunud

Võlgnike arv sellest 
pikendatud 

moratooriumide
ga

sellest rakendatud

Bilansiline brutoväärtus 
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Võimalik garantii 
maksimaalne väärtus

Bilansiline brutoväärtus 

0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210

0010

0020

0030

0040

0050

0060

Võimalik garantii 
maksimaalne väärtus

Bilansiline brutoväärtus 

0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160

0010

0020

0030

Võimalik garantii 
maksimaalne väärtus

Bilansiline brutoväärtus 

0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170

0010

0020

0030

0040

0050

0060

sellest Mittefinantsettevõtted

sellest Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad

sellest
riskipositsioonid, mille 

suhtes kohalduvad 
makseraskuste tõttu 
restruktureerimise 

meetmed

sellest Tagatud ärikinnisvaraga

Laenud ja ettemaksed, mille EBA nõuete kohased 
moratooriumid on aegunud

F 91.03 Laenud ja ettemaksed, mille EBA nõuete kohased moratooriumid (seadusandlikud ja muud kui seadusandlikud) on aegunud

Viivises 

Bilansiline brutoväärtus

Nõuetekohaselt teenindatavad  Viivises 

COVID-19 kriisiolukorra 
kontekstis saadud 

riigitagatis

sellest Kodumajapidamised

Sissevool 
viivisnõuetesse

sellest laenu põhiosa- ja 
intressimaksete 
tähtajapikendus

sellest
instrumendid, mille 

krediidirisk on alates 
esmase kajastamise 
kuupäevast oluliselt 
kasvanud, kuid mille 

väärtus ei ole krediidiriski 
tõttu langenud (2. etapp)

sellest laenu põhiosa- ja 
intressimaksete 
tähtajapikendus

sellest
ebatõenäoliselt 

makstavad, mille 
tasumise tähtaeg ei ole 

möödunud või on 
möödunud ≤ 90 päeva 

sellest laenu põhiosa- ja 
intressimaksete 
tähtajapikendus

sellest
instrumendid, mille 

krediidirisk on alates 
esmase kajastamise 
kuupäevast oluliselt 
kasvanud, kuid mille 

väärtus ei ole krediidiriski 
tõttu langenud (2. etapp)

sellest laenu põhiosa- ja 
intressimaksete 
tähtajapikendus

sellest ebatõenäoliselt 
makstavad, mille 

tasumise tähtaeg ei ole 
möödunud või on 

möödunud ≤ 90 päeva 

Nõuetekohaselt teenindatavad  Viivises  Viivises Nõuetekohaselt teenindatavad 

sellest
instrumendid, mille 

krediidirisk on alates 
esmase kajastamise 
kuupäevast oluliselt 
kasvanud, kuid mille 

väärtus ei ole krediidiriski 
tõttu langenud (2. etapp)

sellest ebatõenäoliselt 
makstavad, mille 

tasumise tähtaeg ei ole 
möödunud või on 

möödunud ≤ 90 päeva 

sellest
instrumendid, mille 

krediidirisk on alates 
esmase kajastamise 
kuupäevast oluliselt 
kasvanud, kuid mille 

väärtus ei ole krediidiriski 
tõttu langenud (2. etapp)

sellest ebatõenäoliselt 
makstavad, mille 

tasumise tähtaeg ei ole 
möödunud või on 

möödunud ≤ 90 päeva 

sellest
riskipositsioonid, mille 

suhtes kohalduvad 
makseraskuste tõttu 
restruktureerimise 

meetmed

sellest
riskipositsioonid, mille 

suhtes kohalduvad 
makseraskuste tõttu 
restruktureerimise 

meetmed

Sissevool 
viivisnõuetesse

sellest
riskipositsioonid, mille 

suhtes kohalduvad 
makseraskuste tõttu 
restruktureerimise 

meetmed

Majanduslik kahju 

Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud negatiivsed muutused 

F 91.01 Teave laenude ja ettemaksete kohta, mille suhtes kohalduvad EBA nõuete kohased moratooriumid (seadusandlikud ja muud kui seadusandlikud) 

sellest
riskipositsioonid, mille 

suhtes kohalduvad 
makseraskuste tõttu 
restruktureerimise 

meetmed

sellest
instrumendid, mille 

krediidirisk on alates 
esmase kajastamise 
kuupäevast oluliselt 
kasvanud, kuid mille 

väärtus ei ole krediidiriski 
tõttu langenud (2. etapp)

sellest
riskipositsioonid, mille 

suhtes kohalduvad 
makseraskuste tõttu 
restruktureerimise 

meetmed

sellest
instrumendid, mille 

krediidirisk on alates 
esmase kajastamise 
kuupäevast oluliselt 
kasvanud, kuid mille 

väärtus ei ole krediidiriski 
tõttu langenud (2. etapp)

sellest
ebatõenäoliselt 

makstavad, mille 
tasumise tähtaeg ei ole 

möödunud või on 
möödunud ≤ 90 päeva 

Nõuetekohaselt teenindatavad 

sellest
riskipositsioonid, mille 

suhtes kohalduvad 
makseraskuste tõttu 
restruktureerimise 

meetmed

Bilansiline brutoväärtus

Viivises 

sellest laenu põhiosa- ja 
intressimaksete 
tähtajapikendus

Majanduslik kahjusellest ebatõenäoliselt 
makstavad, mille 

tasumise tähtaeg ei ole 
möödunud või on 

möödunud ≤ 90 päeva 

sellest
riskipositsioonid, mille 

suhtes kohalduvad 
makseraskuste tõttu 
restruktureerimise 

meetmed

sellest laenu põhiosa- ja 
intressimaksete 
tähtajapikendus

Sissevool 
viivisnõuetesse

Nõuetekohaselt teenindatavad  Viivises 

Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud negatiivsed muutused 

sellest laenu põhiosa- ja 
intressimaksete 
tähtajapikendus

sellest laenu põhiosa- ja 
intressimaksete 
tähtajapikendus

COVID-19 kriisiolukorra 
kontekstis saadud 

riigitagatis

sellest Tagatud ärikinnisvaraga

F 91.02 Teave muude laenude ja ettemaksete kohta, mille suhtes kohaldatakse COVID-19 kriisiga seotud makseraskuste tõttu restruktureerimise meetmeid

COVID-19 kriisiolukorra 
kontekstis saadud 

riigitagatis

Bilansiline brutoväärtus

Laenud ja ettemaksed, millele kohaldatakse EBA nõuete 
kohaseid moratooriume

sellest Mittefinantsettevõtted

sellest Tagatud elamukinnisvaraga

sellest Kodumajapidamised

Nõuetekohaselt teenindatavad 

sellest Tagatud elamukinnisvaraga

sellest Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad

Muud laenude ja ettemaksed, mille suhtes kohaldatakse COVID-
19 kriisiga seotud makseraskuste tõttu restruktureerimise 
meetmeid

sellest Kodumajapidamised

sellest Mittefinantsettevõtted

Varade väärtuse akumuleeritud langus, krediidiriskist tulenevad õiglase väärtuse akumuleeritud negatiivsed muutused 
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F 92.01 COVID-19 kriisiga seoses kohaldatavad meetmed: jaotus NACE koodide järgi

Võimalik garantii maksimaalne 
väärtus 

0010 0020 0030 0040
0010 A Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük
0020 B Mäetööstus

0030 C Töötlev tööstus

0040 D Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

0050 E Veevarustus

0060 F Ehitus

0070 G Hulgi- ja jaekaubandus

0080 H Veondus ja laondus

0090 I Majutus ja toitlustus

0100 J Info ja side
0105 K Finants- ja kindlustustegevus
0110 L Kinnisvaraalane tegevus

0120 M Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

0130 N Haldus- ja abitegevused

0140 O Avalik haldus ja riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus

0150 P Haridus

0160 Q Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

0170 R Kunst, meelelahutus ja vaba aeg

0180 S Muud teenindavad tegevused
0190 KOKKU

 Mittefinantsettevõtted 

Laenud ja ettemaksed, 
millele kohaldatakse EBA 

nõuete kohaseid 
moratooriume 

Hiljuti väljastatud laenud ja 
ettemaksed, mille suhtes kohalduvad 
COVID-19 kriisiga seotud riiklikud 

tagatisskeemid

COVID-19 kriisiolukorra kontekstis 
saadud riigitagatis

Muud laenude ja 
ettemaksed, mille suhtes 
kohaldatakse COVID-19 

kriisiga seotud 
makseraskuste tõttu 
restruktureerimise 

meetmeid

Bilansiline brutoväärtus 
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F 93.01 Intressi-, teenustasu- ja vahendustasutulu laenudelt ja ettemaksetelt, mille suhtes kohaldatakse COVID-19 kriisiga seotud leevendusmeetmeid

0010 0020 0030

0010
Intressitulu laenudelt ja ettemaksetelt, mille suhtes kohaldatakse COVID-19 kriisiga seotud 
leevendusmeetmeid

0020
Teenus- ja vahendustasude tulu laenudelt ja ettemaksetelt, mille suhtes kohaldatakse COVID-
19 kriisiga seotud leevendusmeetmeid

F 93.02 Usaldatavusnõuete täitmise teave laenude ja ettemaksete kohta, mille suhtes kohaldatakse COVID-19 kriisi kontekstis kehtestatud riiklikke tagatisskeeme

0010 0020 0030

0010
Nende laenude ja ettemaksete riskipositsiooni väärtus, millele kohalduvad COVID-19 
kriisi kontekstis kehtestatud ja aegumata riiklikud tagatisskeemid

0020
sellest laenud ja ettemaksed, mille tagatised kvalifitseeruvad kapitalinõuete määruse järgi 
krediidiriski maandamiseks sobiva tagatisena

0030       Nende laenude ja ettemaksete riskiga kaalutud vara väärtus

0040    sellest tagatiste kohaldamiseks restruktureeritud laenud ja ettemaksed

0050 Nende laenude ja ettemaksete riskiga kaalutud vara väärtus (enne restruktureerimist)

0060 Nende laenude ja ettemaksetega seotud riskiga kaalutud vara väärtus

0070
Nende laenude ja ettemaksete riskipositsiooni väärtus, millele kohalduvad COVID-19 
kriisi kontekstis kehtestatud riiklikud tagatisskeemid, mis on aegunud

0080 Nende laenude ja ettemaksete riskiga kaalutud vara väärtus

Käesolev periood
Kavandatav positsioon 
majandusaasta lõpus

Märkus

Summa
Kavandatav positsioon 

aasta lõpus
Märkus
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