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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1423/2013,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2013,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten omia varoja
koskevien julkistamisvaatimusten teknisistä täytäntöönpanostandardeista
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(3)

Konsolidoinnin soveltamisala vaihtelee sen mukaan, suo
ritetaanko se kirjanpitotarkoituksissa vai sääntelytarkoi
tuksissa, mistä seuraa, että tiedoissa, joita käytetään
omien varojen laskennassa, ja tiedoissa, joita käytetään
julkistetuissa tilinpäätöksissä, on eroja, erityisesti omien
varojen erien osalta. Omien varojen laskennassa ja laitos
ten tilinpäätöksissä käytettävien tietojen välisten erojen
ottamiseksi huomioon on julkistettava myös se, miten
ne tilinpäätösten tiedot, joiden perusteella omat varat
lasketaan, muuttuvat, kun sovelletaan konsolidoinnin
sääntelyn mukaista soveltamisalaa. Sen vuoksi tähän ase
tukseen olisi lisäksi sisällytettävä taseen täsmäytysmene
telmä, joka tarjoaa tietoa omien varojen laskennassa ja
lakisääteisten omien varojen laskennassa käytettävien ta
se-erien täsmäytyksestä. Tätä varten olisi käytettävä sään
telyn mukaista tasetta, joka kattaa ainoastaan omien va
rojen erät.

(4)

Joillakin näiden julkistamisvaatimusten soveltamisalaan
kuuluvilla laitoksilla on erittäin laajat ja monimutkaiset
tilinpäätökset. Laitosten avustamiseksi taseen täsmäytyk
sessä tarvitaan yhdenmukainen lähestymistapa, joka nou
dattaa selkeästi esitettyjä vaiheita.

(5)

Tämän asetuksen säännökset liittyvät läheisesti toisiinsa,
sillä ne koskevat omien varojen erien julkistamista. Jotta
varmistettaisiin niiden säännösten yhtenäisyys, joiden
olisi tultava voimaan samanaikaisesti, ja tarjottaisiin vel
voitteiden soveltamisalaan kuuluville henkilöille mahdolli
suus muodostaa kattava käsitys kyseisistä säännöksistä ja
päästä helposti tutustumaan niihin, kaikki asetuksessa
(EU) N:o 575/2013 omien varojen julkistamisen osalta
edellytetyt tekniset täytäntöönpanostandardit on suotavaa
sisällyttää yhteen asetukseen.

(6)

Asetus (EU) N:o 575/2013 sisältää huomattavan määrän
siirtymäsäännöksiä omista varoista ja omia varoja koske
vista vaatimuksista. Jotta laitosten maksuvalmiusasemasta
saadaan tarkoituksenmukainen käsitys, on aiheellista ot
taa käyttöön erilainen julkistamismalli siirtymäkaudeksi
asetuksen (EU) N:o 575/2013 siirtymäsäännösten mukai
sesti.

(7)

Koska asetuksen (EU) N:o 575/2013 soveltamispäivä on
1 päivä tammikuuta 2014 ja laitosten on tarpeen mu
kauttaa järjestelmiään noudattaakseen tässä asetuksessa
säädettäviä vaatimuksia, laitoksille olisi annettava riittä
västi aikaa mukautusten tekemiseen.

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten va
kavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 (1)
muuttamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 ja eri
tyisesti sen 437 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan sekä
492 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

Asetus (EU) N:o 575/2013 sisältää Baselin pankkivalvon
takomitean laatiman kolmannen pankkien kansainvälisen
sääntelykehyksen (2) kansainvälisesti sovitut standardit,
jäljempänä ’Basel III’. Ottaen huomioon tämä ja myös
se, että julkistamisvaatimusten tavoitteena on avoimuu
den lisääminen lakisääteisen pääoman alalla, olisi Euroo
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (3)
mukaisen valvonnan piiriin kuuluville laitoksille vahvis
tettujen julkistamissääntöjen oltava vertailun vuoksi yh
denmukaisia Baselin pankkivalvontakomitean asiakirjassa
”Composition of Capital disclosure requirements” (pää
oman julkistamisvaatimusten rakenne) (4) kuvaillun, unio
nin sääntelykehykseen ja sen erityispiirteisiin mukautetun
kansainvälisen kehyksen kanssa.

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 yhdenmukaisen soveltami
sen varmistamiseksi olisi otettava käyttöön julkistamis
malleja. Tällaisiin julkistamisessa käytettäviin malleihin
olisi kuuluttava omien varojen julkistamismalli, josta
käy ilmi laitosten yksityiskohtainen pääomapositio, sekä
pääomainstrumenttien ominaisuuksien malli, joka perus
tuu laitoksen pääomainstrumenttien ominaisuuksista jul
kistettavien tietojen yksityiskohtaisuusvaatimuksiin.

(1) EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1.
(2) Ks. http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu
26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimin
taa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvon
nasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien
2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013,
s. 338).
(4) Ks. http://www.bis.org/publ/bcbs221.pdf
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(8)

Tämä asetus perustuu Euroopan valvontaviranomaisen
(Euroopan pankkiviranomaisen) Euroopan komissiolle
esittämään teknisten täytäntöönpanostandardien luon
nokseen.

(9)

Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan pankkiviran
omainen) on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tek
nisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, joihin
tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti
liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
1093/2010 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankki
alan osallisryhmältä (1),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
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(AT1) ja toissijaiseen pääomaan (T2) luettavien instrumenttien
keskeisten ominaisuuksien julkistamista asetuksen (EU) No
575/2013 437 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla
tavalla, laitosten on täytettävä ja julkaistava liitteen II mukainen
pääomainstrumenttien keskeisten ominaisuuksien malli noudat
taen liitteen III mukaisia ohjeita.
4 artikla
Tiettyjen omien varojen erien luonteen ja määrän
julkistaminen
Täyttääkseen vaatimukset, jotka koskevat tiettyjen omien varo
jen erien julkistamista asetuksen (EU) N:o 575/2013 437 artiklan
1 kohdan d ja e alakohdassa kuvaillulla tavalla, laitosten on
täytettävä ja julkaistava liitteen IV mukainen yleinen malli
omien varojen julkistamiselle noudattaen liitteen V mukaisia
ohjeita.

Kohde
Tässä asetuksessa määritetään yhtenäiset mallit asetuksen (EU)
N:o 575/2013 437 artiklan 1 kohdan a, b, d ja e alakohdan
sekä 492 artiklan 3 kohdan mukaista julkistamista varten.
2 artikla
Omien varojen erien täydellinen täsmäytys tarkastettuun
tilinpäätökseen
Täyttääkseen asetuksen (EU) N:o 575/2013 437 artiklan 1 koh
dan a alakohdassa säädetyn vaatimuksen julkistaa omien varojen
erien täydellinen täsmäytys tarkastettuun tilinpäätökseen, laitos
ten on sovellettava liitteessä I tarkoitettua menetelmää ja julkais
tava tätä menetelmää sovellettaessa saatavat taseen täsmäytyksen
tiedot.

5 artikla
Tiettyjen omien varojen erien luonteen ja määrän
julkistaminen siirtymäkaudella
Poiketen siitä, mitä 4 artiklassa säädetään, täyttääkseen asetuk
sen (EU) N:o 575/2013 soveltamispäivän ja 31 päivän joulu
kuuta 2017 välisenä aikana vaatimukset, jotka koskevat omien
varojen lisäerien julkistamista asetuksen (EU) N:o 575/2013
492 artiklan 3 kohdassa säädetyllä tavalla, laitosten on täytet
tävä ja julkaistava liitteen VI mukainen siirtymävaiheen malli
omien varojen julkistamiselle noudattaen liitteen VII mukaisia
ohjeita sen sijaan, että ne käyttäisivät liitteen IV mukaista yleistä
mallia omien varojen julkistamiselle noudattaen liitteen V mu
kaisia ohjeita.
6 artikla

3 artikla
Kuvaus laitosten liikkeeseen laskemien ydinpääomaan
(CET1), ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1) ja toissijaiseen
pääomaan (T2) luettavien instrumenttien keskeisistä
ominaisuuksista
Täyttääkseen vaatimukset, jotka koskevat laitosten liikkeeseen
laskemien ydinpääomaan (CET1), ensisijaiseen lisäpääomaan

Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa leh
dessä.
Sitä sovelletaan 31 päivästä maaliskuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2013.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO

(1) Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) pe
rustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja ko
mission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24 päivänä marras
kuuta 2010 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)
N:o 1093/2010 (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).
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LIITE I
Taseen täsmäytysmenetelmä
1) Laitosten on sovellettava tässä liitteessä kuvattavaa menetelmää antaessaan tietoa omien varojen laskennassa ja laki
sääteisten omien varojen laskennassa käytettävien tase-erien täsmäytyksestä. Tarkastetussa tilinpäätöksessä omien
varojen erien on katettava kaikki erät, jotka kuuluvat lakisääteisiin omiin varoihin tai jotka on vähennetty lakisääteisistä
omista varoista, mukaan lukien oma pääoma, vastuut, kuten velka, ja muut taseen kohdat, jotka vaikuttavat laki
sääteisiin omiin varoihin, kuten aineettomiin hyödykkeisiin, liikearvoon tai laskennallisiin verosaamisiin.
2) Laitosten on käytettävä lähtökohtana asianmukaisia tase-eriä, joiden perusteella omat varat on laskettu julkistetuissa
tilinpäätöksissä. Tilinpäätökset katsotaan tarkastetuiksi tilinpäätöksiksi, kun täsmäytys on toteutettu vuoden lopun
tilinpäätökseen.
3) Kun laitokset täyttävät asetuksen (EU) N:o 575/2013 kahdeksannessa osassa asetetut vaatimukset konsolidoinnin
perusteella tai alakonsolidointiryhmän tasolla ja kun tilinpäätöksen taseessa käytetyt konsolidoinnin soveltamisala ja
menetelmä poikkeavat asetuksen (EU) N:o 575/2013 ensimmäisen osan II osaston 2 luvussa vaadituista konsolidoin
nin soveltamisalasta ja konsolidointimenetelmästä, laitosten on julkistettava myös sääntelyn mukainen tase, jolla
tarkoitetaan tasetta, joka laaditaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 ensimmäisen osan II osaston 2 luvussa olevien
varovaisuusperiaatteen mukaista konsolidointia koskevien sääntöjen mukaisesti ja joka kattaa ainoastaan omien varojen
erät. Sääntelyn mukaisen taseen on oltava omien varojen erien osalta vähintään yhtä yksityiskohtainen kuin tilin
päätöksen taseen, ja sen erät on esitettävä rinnakkain siten, että niiden ja tilinpäätöksen taseen omien varojen erien
välillä on selkeä vastaavuus. Laitosten on annettava laadullisia ja määrällisiä tietoja eroista, joita omien varojen erissä
esiintyy taseissa käytettyjen konsolidoinnin soveltamisalan ja konsolidointimenetelmän eroavuuksien takia.
4) Laitosten on lisäksi täsmennettävä sääntelyn mukaisen taseen omien varojen eriä siten, että kaikki siirtymävaiheen
julkistamismallissa tai omien varojen julkistamismallissa vaaditut osat näkyvät erikseen. Laitosten on täsmennettävä
taseen kohtia vain siinä määrin kuin se on tarpeen siirtymävaiheen julkistamismallissa tai omien varojen julkistamis
mallissa vaadittujen osien selvittämiseksi.
5) Laitosten on esitettävä edellä 4 kohdassa esitetystä sääntelyn mukaisen taseen täsmentämisestä seuraavat kohdat ja
siirtymävaiheen julkistamismalliin tai omien varojen julkistamismalliin sisältyvät kohdat siten, että niiden välillä on
selkeä vastaavuus.
6) Kun laitokset täyttävät asetuksen (EU) N:o 575/2013 kahdeksannessa osassa asetetut vaatimukset konsolidoinnin
perusteella tai alakonsolidointiryhmän tasolla mutta tilinpäätöksen taseessa käytetyt konsolidoinnin soveltamisala ja
konsolidointimenetelmä ovat samat kuin asetuksen (EU) N:o 575/2013 ensimmäisen osan II osaston 2 luvussa vaa
ditut ja kun laitokset ilmoittavat selkeästi, ettei konsolidoinnin soveltamisalojen ja konsolidointimenetelmien välillä ole
eroja, sovelletaan vain tämän liitteen 4 ja 5 kohtaa tilinpäätöksen taseen perusteella.
7) Kun laitokset täyttävät asetuksen (EU) N:o 575/2013 kahdeksannessa osassa asetetut vaatimukset yksittäisenä yrityk
senä, tämän liitteen 3 kohtaa ei sovelleta ja 4 ja 5 kohtaa sovelletaan tilinpäätöksen taseen perusteella.
8) Tässä liitteessä kuvailtua menetelmää soveltamalla saadut taseen täsmäytystiedot omien varojen erien osalta voidaan
antaa tarkastamattomassa muodossa.
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LIITE II
Pääomainstrumenttien keskeisten ominaisuuksien malli
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LIITE III
Ohjeita pääomainstrumenttien keskeisten ominaisuuksien mallin täyttämiseen
1) Laitosten on noudatettava tässä liitteessä annettavia ohjeita täyttäessään liitteessä II esitetyn pääomainstrumenttien
tärkeimpien ominaisuuksien mallin.

2) Laitosten on täytettävä tämä malli seuraavien luokkien osalta: ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja
toissijaisen pääoman (T2) instrumentit.

3) Malleissa on oltava sarakkeet eri instrumenttien ominaisuuksia varten. Jos samaan luokkaan kuuluvilla pääomainst
rumenteilla on samat ominaisuudet, laitokset voivat täyttää vain yhden sarakkeen, jossa ilmoitetaan nämä samanlaiset
ominaisuudet ja yksilöidään liikkeeseenlaskut, joihin samanlaiset ominaisuudet liittyvät.
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LIITE IV
Malli omien varojen julkistamiselle
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LIITE V
Ohjeita omien varojen julkistamismallin täyttämiseen
Omien varojen julkistamismallia varten lakisääteisten oikaisujen katsotaan kattavan vähennykset omista varoista ja omiin
varoihin sovellettavat suodattimet.

L 355/73

L 355/74

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

31.12.2013

31.12.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 355/75

L 355/76

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

31.12.2013

31.12.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 355/77

L 355/78

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LIITE VI
Siirtymävaiheen malli omien varojen julkistamiselle
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LIITE VII
Ohjeita omien varojen siirtymävaiheen julkistamismallin täyttämiseen
1) Laitosten on julkistettava mallin sarakkeessa A ”Määrä julkistamispäivänä” määrä, joka liittyy kyseisellä rivillä ilmoi
tettavaan erään, johon sovellettavat säännökset annetaan sarakkeessa B ”Asetuksen (EU) N:o 575/2013 artikla, johon
viitataan” (vakavaraisuusasetuksella tarkoitetaan asetusta (EU) N:o 575/2013). Sarakkeessa A julkistettavien määrien
on heijastettava laitosten pääomatilannetta julkistamispäivänä siirtymäkauden aikana, ja niistä on vähennettävä
julkistamispäivään mennessä käyttöönotetut lakisääteiset oikaisut.

2) Laitosten on julkistettava kaikissa sarakkeen C ”Määrät, joihin sovelletaan asetusta (EU) N:o 575/2013 edeltänyttä
kohtelua, tai asetuksessa (EU) N:o 575/2013 säädetty jäljelle jäävä määrä” näkyvissä olevissa soluissa määrä, joka
liittyy kyseisellä rivillä ilmoitettavaan erään, johon sovellettavat säännökset annetaan sarakkeessa B ”Asetuksen (EU)
N:o 575/2013 artikla, johon viitataan” (vakavaraisuusasetuksella tarkoitetaan asetusta (EU) N:o 575/2013). Julkistet
tujen määrien on heijastettava sellaisen lakisääteisen oikaisun jäljelle jäävää määrää, i) jota kansallisten siirtymä
säännösten nojalla sovelletaan edelleen muuhun lakisääteisen pääoman osaan kuin siihen, johon oikaisu tehdään
siirtymäkauden päätyttyä, tai ii) jota ei muuten ole vähennetty julkistamispäivään mennessä.

3) Edellä 2 kohdassa esitetystä poiketen laitosten on riveillä 26a, 26b, 41a–41c, 56a–56c ja 59a sekä kaikilla näistä
riveistä johdettavilla riveillä ilmoitettava sarakkeessa A se edellä 3 kohdassa tarkoitettujen lakisääteisten oikaisujen
jäljelle jäävä määrä, joka on sisällytetty ydinpääoman (CET1), ensisijaisen lisäpääoman (AT1), toissijaisen pääoman
(T2) ja kokonaispääoman laskentaan.

4) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 467 ja 468 artiklassa tarkoitettujen käypään arvoon arvostettujen realisoitumattomien
voittojen ja tappioiden osalta laitosten on julkistettava rivillä 26a sarakkeessa A ydinpääomasta (CET1) asetuksen 467
ja 468 artiklan mukaisesti vähennetty määrä. Laitosten on lisättävä tähän riviin liittyviä ylimääräisiä rivejä niiden
varojen tai velkojen, kuten oman tai vieraan pääoman ehtoisten instrumenttien, luonteen tarkentamiseksi, joita
koskevat realisoitumattomat tappiot tai voitot on vähennetty ydinpääomasta (CET1).

5) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 469 artiklassa tarkoitettujen ydinpääomasta (CET1) tehtävien vähennysten osalta
laitosten on julkistettava vähennettävät määrät sarakkeessa A ja jäljelle jäävät määrät sarakkeessa C vähennettäviin
eriin liittyvillä riveillä. Asetuksen (EU) N:o 575/2013 472 artiklan mukaisesti vähennettävistä jäljelle jäävistä määristä
on lisäksi julkistettava rivillä 41a (ja sitä seuraavilla riveillä) ensisijaisesta lisäpääomasta (AT1) vähennettävä määrä ja
rivillä 56a toissijaisesta pääomasta (T2) vähennettävä määrä. Laitosten on lisättävä riveihin 41a ja 56a liittyviä
ylimääräisiä rivejä tämän kohtelun alaisten merkityksellisten erien tarkentamiseksi.

6) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 474 artiklassa tarkoitettujen ensisijaisesta lisäpääomasta (AT1) tehtävien vähennysten
osalta laitosten on julkistettava vähennettävät määrät sarakkeessa A ja jäljelle jäävät määrät sarakkeessa C vähennet
täviin eriin liittyvillä riveillä. Asetuksen (EU) N:o 575/2013 475 artiklan mukaisesti vähennettävistä jäljelle jäävistä
määristä on lisäksi julkistettava rivillä 56b toissijaisesta pääomasta (T2) vähennettävä määrä. Laitosten on lisättävä
riveihin 41a ja 56a liittyviä ylimääräisiä rivejä tämän kohtelun alaisten merkityksellisten erien tarkentamiseksi.

7) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 476 artiklassa tarkoitettujen toissijaisesta pääomasta (T2) tehtävien vähennysten osalta
laitosten on julkistettava vähennettävät määrät sarakkeessa A ja jäljelle jäävät määrät sarakkeessa C vähennettäviin
eriin liittyvillä riveillä. Asetuksen (EU) N:o 575/2013 477 artiklan mukaisesti vähennettävistä jäljelle jäävistä määristä
on lisäksi julkistettava rivillä 41c ensisijaisesta lisäpääomasta (AT1) vähennettävä määrä. Laitosten on lisättävä riviin
41c liittyviä ylimääräisiä rivejä tämän kohtelun alaisten merkityksellisten erien tarkentamiseksi.

8) Vähemmistöosuuksien osalta laitosten on julkistettava rivillä 5 sarakkeessa A se vähemmistöosuuksien summa, joka
katsotaan ydinpääomaksi (CET1) asetuksen (EU) N:o 575/2013 toisen osan II osaston nojalla, ja ne vähemmistöo
suudet, jotka katsotaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 479 ja 480 artiklassa tarkoitetuksi konsernin omaksi pää
omaksi. Laitosten on lisäksi julkistettava rivillä 5 sarakkeessa C ne vähemmistöosuudet, jotka katsotaan asetuksen
(EU) N:o 575/2013 479 ja 480 artiklassa tarkoitetuksi konsernin omaksi pääomaksi.
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9) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 481 artiklassa tarkoitettujen suodattimien ja vähennysten osalta laitosten on julkis
tettava sarakkeessa A rivillä 26b ydinpääomaan (CET1), rivillä 41c ensisijaiseen pääomaan (T1) ja rivillä 56c toissi
jaiseen pääomaan (T2) sisällytettävä tai näistä vähennettävä oikaisujen määrä. Laitosten on lisättävä riveihin 26b, 41c
ja 56c liittyviä ylimääräisiä rivejä tämän kohtelun alaisten merkityksellisten erien tarkentamiseksi.
10) Ydinpääomasta (CET1), ensisijaisesta lisäpääomasta (AT1) ja toissijaisesta pääomasta (T2) tehtäviin vähennyksiin
liittyvät jäljelle jäävät määrät, jotka on riskipainotettu asetuksen (EU) N:o 575/2013 470, 472, 475 ja 477 artiklan
mukaisesti, on julkistettava rivillä 59a sarakkeessa A. Julkistetun määrän on oltava riskipainotettu määrä.
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