
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCR-beregningsskema til COREP indberetnin-

ger 
Danske kreditinstitutter har siden 30. juni 2014 indberettet månedlige LCR-

data efter de nye COREP skemaer. Som følge af at indberetningsskemaer-

ne kun indeholder poster på enkeltniveau og ikke tal for totale højlikvidide 

aktiver, samlede outflows eller samlede inflows, er der i skemaerne heller 

ikke noget tal for institutternes LCR. Det skyldes, at den endelige LCR-

standard først blev kendt, da den delegerede forordning, som implementerer 

LCR, blev offentliggjort 10. oktober 2014. LCR forordningen forventes at 

træde i kraft 1. oktober 2015. 

 

LCR forordningen indeholder den endelige definition af likvidide aktiver 

(HQLA), herunder sondringen mellem ekstremt likvide aktiver (level 1-

aktiver) og højlikvide aktiver (level 2) samt begrænsninger på HQLAs andel 

af den samlede likviditetsbuffer. Begrænsningerne indebærer, at covered 

bonds maksimalt må udgøre 70 pct., og at level 2A og level 2B-aktiver mak-

simalt må udgøre hhv. 40 pct. og 15 pct. af samlet HQLA. 

 

Finanstilsynet har udarbejdet et beregningsmodul, som med udgangspunkt i 

LCR forordningen kan beregne en approksimativ LCR på baggrund af 

COREP-indberetningerne. LCR-beregningen vil for nærværende være ud-

tryk for en approksimation. Det skyldes, at institutterne hidtil har indberettet 

efter reglerne angivet i CRR, som på visse punkter adskiller sig fra reglerne i 

LCR forordningen. Desuden vil man ikke generelt kunne lave den nøjagtige 

beregning af LCR på basis af det nuværende COREP skema, da der i visse 

tilfælde mangler oplysninger i skemaerne. Beregningsmodulet er tænkt som 

en støtte til institutterne i deres indberetning og i deres tilpasningsproces 

imod overholdelse af LCR kravet, når dette bliver gældende. 

 

EBA er på baggrund af LCR forordningen ved at revidere den implemente-

rede tekniske standard (ITS) for LCR rapportering med tilhørende nye ind-

beretningsskemaer og et beregningsmodul, som p.t. er i høring. De nye 

skemaer forventes dog først at kunne være klar til brug for indberetninger 1. 

december. 2015, hvorfor man indtil da vil fortsætte med de eksisterende 

COREP skemaer. Det af Finanstilsynet offentliggjorte beregningsmodul, vil 
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således kun være aktuelt frem til indførelsen af det reviderede COREP LCR 

modul. 

 

Yderligere gøres opmærksom på, at der fortsat udestår emner til fortolkning 

i LCR forordningen, hvorfor der kan blive behov for at justere Finanstilsynets 

beregningsmodul løbende. 

Likvide aktiver 

Generelt beregnes værdien af HQLA aktiverne som den indberettede mar-

kedsværdi ganget med et haircut. 

 

Bortset fra fordringer på centralbanker, stater og visse internationale organi-

sationer, skal institutterne selv foretage en opdeling af deres aktiver i for-

skellige likviditets kategorier. Institutterne bør indberette aktiver defineret 

som level 1 i henhold til LCR forordningen, som eHQLA, og aktiver defineret 

som level 2 i henhold til LCR forordningen, som HQLA. 

 

Indberetningen af likvide aktiver falder i seks hovedafsnit; 

 Likvide aktiver, der opfylder de operationelle kriterier, dvs. likvide 

aktiver, der er tilgængelige for likviditetsfunktionen. 

 Likvide aktiver, der ikke opfylder de operationelle kriterier 

 Supplerende rapportering 

 Aktiver, der ikke er likvide, men som opfylder de operationelle krite-

rier. 

 Aktiver, der medregnes i henhold til undtagelsesbestemmelserne 

for valutaer med begrænset udbud af likvide aktiver,  

 Særlige Sharia-aktiver. 

 

I beregningsmodulet er det alene likvide aktiver, der opfylder de operationel-

le krav, samt enkelte aktiver opgjort under supplerende rapportering
1
, der 

indregnes i likviditetsbufferen. De anvendte haircuts er angivet i fanen ”Hair-

cuts”. 

 

Særlige Sharia-aktiver antages ikke at være relevante for danske institutter 

og er derfor ikke medregnet. 

Outflow 

For alle andre forretningstyper end sikret finansiering anvendes enten de 

rapporterede outflows direkte i beregningsmodulet eller outflows beregnet 

som de indberettede ”amount” beløb ganget den i den delegerede retsakt 

angivne outflowsats. Dette fremgår af kolonne R til U i skema 52. 

                                                   
1
 Der skal her gøres opmærksom på, at der ikke må foretages dobbelt rapportering af aktiver i ske-

ma 51. Aktiver opgjort under supplerende rapportering, må således ikke være opgjort andre steder i 

skemaet. 
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Outflow’et fra sikret-finansiering, der forfalder indenfor en 30-dages pe-

riode, beregnes på baggrund af information, om  

 typen af den stillede sikkerhed,  

 det lånte beløb 

 modpartens sektortilhørsforhold (centralbank, offentlig myndig-

hed mm. eller andet). 

 

 

I LCR forordningen antages det, at centralbanker i en stress-situation vil rul-

le den eksisterende finansiering uanset, hvilken type aktiv, der oprindeligt er 

stillet til sikkerhed. Der opgøres således ikke noget outflow fra disse sikrede 

finansierings transaktioner 

 

Tilsvarende, at 25 pct. af finansiering fra offentlige myndigheder mv., rulles 

uanset hvilken type aktiv, der oprindeligt er stillet til sikkerhed. 

 

Sikret finansiering med andre modparter, hvor der er lagt ikke-likvide aktiver 

til sikkerhed forudsættes, at forfalde til fuld tilbagebetaling. Der er således 

100 pct. outflow knyttet til disse transaktioner. 

 

For sikret finansiering med andre modparter, hvor der derimod er lagt likvide 

aktiver til sikkerhed, antages i LCR forordningen, at en andel af den udestå-

ende sikrede finansiering forfalder, svarende til det for den pågældende sik-

kerhed anvendte haircut i henhold til indregningen af aktiver i HQLA, For le-

vel 1 covered bonds, vil der således være et outflow på 7 pct. af den indgå-

ede forpligtigelse. 

 

Yderligere anvendes oplysninger om omfang af sikret finansiering, til at be-

regne justerede beholdninger af likvide aktiver (HQLA) til brug for beregning 

af den samlede likviditetsbuffer efter begrænsninger på forskellige aktivklas-

ser. 

Inflow 

For alle andre forretningstyper end sikret finansiering, anvendes enten de 

rapporterede inflows direkte i beregningsmodulet eller inflows beregnet som 

de indberettede ”amount” beløb ganget den i LCR forordningen angivne 

inflowsats. 

 

Inflow’et fra sikret finansiering, der forfalder indenfor en 30-dages periode 

beregnes på baggrund af information, om: 

 

 Typen af den stillede sikkerhed  

 Det lånte beløb 
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 Værdien af den stillede sikkerhed efter fratrækning af haircut. I hen-

hold til indberetningsskemaet og instruktionerne, er det markeds-

værdien der skal indberettes. EBA har dog offentliggjort en Q&A 

som anviser at dette er en fejl, og at det skal ændres til værdien ef-

ter haircut. Beregningerne tager derfor udgangspunkt i at der indbe-

rettes værdier efter haircut. 

 

Modpartstypen indgår ikke i beregningen af inflows. Dette skyldes, at insti-

tuttet alene forventes at rulle finansieringen, hvis den modtagne sikkerhed er 

et likvidt aktiv uanset modpartstype. 

 

For sikret finansiering, hvor der er modtaget likvide aktiver til sikkerhed, an-

tages i CRR, at den del der fortsat er dækket af den aktuelle markedsværdi 

af den stillede sikkerhed - efter fratrækning af haircut - rulles. Den ikke dæk-

kede del forudsættes tilbagebetalt.  

 

For reverse-forretninger, der er sikret med ikke-likvide aktiver, forudsættes 

hele det udlånte beløb tilbagebetalt og sikkerheden tilbageleveret.  

 

Yderligere anvendes oplysninger om omfang af sikret finansiering, til at be-

regne justerede beholdninger af likvide aktiver (HQLA) til brug for beregning 

af den samlede likviditetsbuffer efter begrænsninger på forskellige aktivklas-

ser. 

 

Til opgørelsen af inflows, som ekskluderes pga. 75 pct. cappen på inflows, 

anvendes de samlede inflows og outflows opgjort i beregningsarket, fremfor 

værdien rapporteret i ark 53, række 990. 

 

Collateral swaps 

For at mindske kompleksiteten af beregningen, er data indberettet i arket 

vedr. collateal swaps ikke medtaget. I det omfang et institut benytter collate-

ral swaps, bør de naturligvis inddrage behandlingen af disse i den delegere-

de retsakt i deres LCR opgørelse. 

 


