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Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse 

af likviditet (LI 01-15) for pengeinstitutter 

Indberetning skal ske månedsvis 12 arbejdsdage efter månedsudløb af alle gruppe 1, 2, 3 og 6 institut- 

ter. 

 
Indberetning skal ske kvartalsvis 12 arbejdsdage efter månedsudløb af alle gruppe 4 institutter. 

 
Skema LI01: Opgørelse af § 152 likviditet 

 
I skemaet anføres instituttets opgørelse af § 152 likviditeten. Alle poster i dette skema er inkl. repofor- 

retninger. 

 
Felt 1-17. 

Opgøres som ES12/AS27 felt 1-17. 

 
Felt 18. Andel, der er statsobligationer. 

Her anføres andelen af felt LI0109, der er statsobligationer målt i 1.000 kr. 

 
Felt 19. Andel, der er realkreditobligationer med restløbetid under 1 år. 

Her anføres andelen af felt LI0109, der er realkreditobligationer med restløbetid under 1 år målt i 1.000 

kr. 

 
Felt 20. Andel, der er realkreditobligationer med restløbetid over 1 år. 

Her anføres andelen af felt LI0109, der er realkreditobligationer med restløbetid på 1 år eller mere målt i 

1.000 kr. 

 
Felt 21. Andel, der er tilsagn af ramme med udlån som sikkerhedsstillelse fra Danmarks Nationalbank. 

Her anføres andelen af felt LI0111, der udgøres af en belåningsramme fra Danmarks Nationalbank 

med udlån som sikkerhedsstillelse. Beløbet angives i 1.000 kroner, efter fradraget af indregningshair- 

cuttet beskrevet i Finanstilsynets notat om indregning af Danmarks Nationalbanks udlånsfacilitet
1
. 

 
Felt 22. Andel, der er tilsagn af ramme med sektoraktier som sikkerhedsstillelse fra Danmarks Natio- 

nalbank. 

Her anføres andelen af felt LI0111, der udgøres af en belåningsramme fra Danmarks Nationalbank 

med sektoraktier som sikkerhedstillelse målt i 1.000 kr. 

 
Felt 23. Andel, der udgøres af øvrige kredittilsagn. 

Her anføres andelen af felt LI0111, der udgøres af kredittilsagn, bortset fra de i felt LI0121 og felt 0122 

anførte kredittilsagn målt i 1.000 kr. 

 
Felt 24. Udnyttelse af ramme med udlån som sikkerhedsstillelse fra Danmarks Nationalbank. 

Her anføres hvor meget der er trukket på kredittilsagn fra Danmarks Nationalbank med udlån som sik- 

kerhedsstillelse, målt i 1.000 kr. 

 
 
 

 

1 
http://www.finanstilsynet.dk/da/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/Arkiv-PM/Presse-2011/Ny-kreditfacilitet-  fra-

Nationalbanken-kan-indgaa-i-bankers-likviditet.aspx afsnit 3 på side 2. 

http://www.finanstilsynet.dk/da/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/Arkiv-PM/Presse-2011/Ny-kreditfacilitet-fra-Nationalbanken-kan-indgaa-i-bankers-likviditet.aspx
http://www.finanstilsynet.dk/da/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/Arkiv-PM/Presse-2011/Ny-kreditfacilitet-fra-Nationalbanken-kan-indgaa-i-bankers-likviditet.aspx
http://www.finanstilsynet.dk/da/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/Arkiv-PM/Presse-2011/Ny-kreditfacilitet-fra-Nationalbanken-kan-indgaa-i-bankers-likviditet.aspx
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Felt 25. Udnyttelse af ramme med sektoraktier som sikkerhedsstillelse fra Danmarks Nationalbank. 

Her anføres hvor meget der er trukket på kredittilsagn fra Danmarks Nationalbank med sektoraktier 

som sikkerhedsstillelse, målt i 1.000 kr. 

 
Felt 26. Puljeaktiver. 

I dette felt angives værdien af puljeaktiver der er indregnet i opgørelsen af § 152 likviditeten i 1.000 kr. 

 
Felt 27. Overdækning i § 152 likviditet. 

§ 152 likviditeten angives som den procentuelle opfyldelse af lovens minimumskrav. Instituttet skal selv 

opgøre om det er 10 pcts. kravet eller 15 pcts. kravet i henhold til lov om finansiel virksomhed § 152, 

der er det bindende lovkrav, og beregne overdækningen i forhold til dette. Såfremt instituttet holder 

nøjagtig den mængde likviditet, der er påkrævet i forhold til lovens minimumskrav angives § 152 likvidi- 

teten som 0 pct. Såfremt instituttet har likviditetsmæssig overdækning i forhold til lovens minimumskrav 

vil procentsatsen være større end 0 pct. 

 
Felt 28. Anvendt indregningshaircut. 

Her anføres i pct. det indregningshaircut, der er benyttet inden indregning af Danmarks Nationalbanks 

facilitet på udlån, jf. felt 21. 

 
Skema LI02: Instituttets funding med oprindelig løbetid længere end 1 år 

 
I skemaet anføres informationer omkring instituttets markedsbaserede finansiering med en oprindelig 

løbetid på over 1 år. Der skal således angives informationer både om finansieringskilder med en restlø- 

betid over 1 år og med en restløbetid under 1 år, såfremt denne kilde har en oprindelig løbetid på over 

1 år. 

 
Felt 1. Nr. 

Herunder angives en fortløbende nummerering af posterne. Efter sidste post skal der skrives 9999 i nr. 

kolonnen. Denne række skal bruges til en sammentælling af værdierne i kolonnen beløb. 

 
Felt 2. Udstedelses/Oprettelses dato. 

Her anføres udstedelsesdato som dd.mm.åååå 

 
Felt 3. Type. 

Her anføres finansieringstypen. Dette anføres som et tal fra følgende tabel 

 
Nr. Type 

1 Covered (RO/SDO/SDRO) 

2 Junior covered bonds 

3 Senior 

4 Hybrid kernekapital 

5 Anden efterstillet kapital end hybrid kernekapital 

6 Aftaleindlån 

7 Lån i Danmarks Nationalbank 

9 Anden type 
 

Felt 4. ISIN-kode. 

Her angives en ISIN-kode, såfremt posten er udstyret med en sådan, ellers efterlades feltet blankt. 
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Felt 5. Arrangør/Modpart. 

Her anføres reg. nr. på arrangøren/modparten såfremt denne er et institut underlagt tilsyn af Finanstil- 

synet (numrene kan slås op på Finanstilsynets hjemmeside
2
). Såfremt modparten ikke er registreret 

hos Finanstilsynet, angives arrangørens/modpartens navn og nationalitet eller, såfremt modparten ikke 

er en finansiel virksomhed, tallet 999999. Ved flere forekomster adskilles disse af et kolon. 

 
Felt 6. Program. 

Såfremt lånet er hjemtaget under et låneprogram anføres dokumentationstypen her, jf nedenstående 

tabel. Dette anføres som et tal fra følgende tabel. 

 

Nr. Type 

0 Ingen 

1 EMTN 

2 USMTN 

9 Andre 
 

 

Felt 7. Udløbsdato. 

Her anføres den kontraktuelle udløbsdato for udstedelsen som dd.mm.åååå. 

 
Felt 8 . Calldato. 

Såfremt udstedelsen er af en type med call-dato angives denne som dd.mm.åååå. 

 
Felt 9. Beløb i DKK. 

Her anføres den aktuelt udestående nominelle mængde for udstedelsen i 1.000 DKK. 

 
Felt 10. Beløb i udstedelsesvaluta. 

Her anføres den aktuelt udestående nominelle mængde for udstedelsen anført i udstedelsens oprinde- 

lige valuta i enheder af 1.000. 

 
Felt 11. Rentebetingelser – fast forrentet. 

Her anføres renten som pct. p.a. for udstedelsen, såfremt den er fastforrentet. Er den variabelt forrentet 

anføres betingelserne under felt 13, 14 og 15. 

 
Felt 12. Rentebasis for variabelt forrentet. 

Her anføres en talværdi fra nedenstående tabel, der giver oplysninger om, hvilken basisrente der er 

anvendt, hvis udstedelsen er variabelt forrentet. 

 

Nr. Type 

0 ingen 

1 Cibor 

2 Stibor 

3 Nibor 

4 Euribor 

5 US-libor 

9 Andre 

 
 

2 
http://www.finanstilsynet.dk/VUT 

http://www.finanstilsynet.dk/VUT
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Felt 13. Varighed af rentebasis for variabelt forrentet. 

Her anføres en talværdi fra nedenstående tabel, der angiver løbetiden af den basisrente, der er an- 

vendt, hvis udstedelsen er variabelt forrentet. 

 

Nr. Type 

0 ingen 

1 3 måneder 

2 6 måneder 

9 Anden løbetid 
 

 

Felt 14. Rentetillæg. 

Her anføres rentetillæg i forhold til den i felt 13 og 14 anførte basisrente i basispunkter. Såfremt udste- 

delsen er af en type med step-up i renten er det de aktuelle rentetillæg, der indberettes. 

 
Felt 15. Struktureret. 

Her angives et j såfremt der er tale om et struktureret produkt, eller et n såfremt det ikke er tilfældet. 

 
Felt 16. Udstedelsesvaluta. 

Her anføres udstedelsesvalutaen (ISO kode som f.eks. DKK, EUR, USD). 

 
Felt 17. Swappet valuta. 

Såfremt udstedelsen er swappet til en anden valuta end udstedelsesvalutaen anføres denne valuta. 

Såfremt der ikke er indgået en swapaftale efterlades posten blank. 

 
Felt 18. Statsgaranti. 

Her anføres hvorvidt udstedelsen er fuldt dækket af en individuel statsgaranti med j såfremt udstedel- 

sen er dækket eller n såfremt udstedelsen ikke er sket med individuel statsgaranti. 

 
Felt 19. Dispositionsbegrænsende bestemmelser. 

Her anføres et eller flere numre fra nedenstående tabel, adskilt af ”:”, der angiver hvilke, hvis nogen, 

dispositionsbegrænsende bestemmelser der optræder i aftalen. 
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Nr. Navn Beskrivelse  

1 Fusion (merger) En fusion kan i visse kontrakter være enten misligholdelse eller forfalds- 

grund for seniorlån. Ofte er der dog en undtagelse, såfremt pengeinstitut- 

tet er det fortsættende selskab i fusionen. 

 

2 Salg af aktiver (sa- 

le/disposal of assets) 

Aftaler kan indeholde forbud mod salg og pantsætning af aktiver. Ofte er 

der en undtagelse for salg af aktiver i forbindelse med ordinær drift - uan- 

set dette skal der alligevel registreres som en dispositionsbegrænsende 

bestemmelse. 

 

3 Ejerskifte (change of 

control) 

Det kan fx være, at ejerskifte af instituttets aktier, således at en ny aktio- 

nær opnår kontrol med pengeinstituttet, er forfaldsgrund. 

 

4 Forbud mod sikker- 

hedsstillelse (negativ 

pledge) 

Hvis der optages ny gæld, må der ikke stilles sikkerhed herfor. Der er ofte 

en undtagelse for gæld til centralbanker og sikkerhedsstillelse (collateral) i 

forbindelse med derivataftaler. I obligationsvilkår er det ofte kun et forbud 

mod at stille sikkerhed for andre obligationsudstedelser, mens det for se- 

niorlån er et generelt forbud (med enkelte undtagelser, som nævnt). 

 

5 Rating Låneaftalerne kan indeholde bestemmelser, hvorefter lånene forfalder, 

  hvis pengeinstituttet bliver nedgraderet.   

 

6 Solvens - efterlevelse af 

krav fra Finanstilsynet 

Hvis pengeinstituttet ikke opfylder det individuelle solvensbehov, Finanstil- 

synets individuelle solvenskrav eller i øvrigt ikke efterlever påbud fra Fi- 

nanstilsynet, kan dette være misligholdelse. 

 

9 Andre   

Et eksempel på udfyldelse af dette felt kan være 4:6 

 
Felt 20. Særlige karakteristika. 

Her anføres om der er øvrige særlige karakteristika, der gør sig gældende for udstedelsen. 
 
 

Skema LI03: Specifikation af instituttets korte finansiering 

 
I dette skema angives informationer omkring instituttets korte finansiering, defineret som markedsbase- 

ret finansiering med restløbetid 1 år eller mindre. Disse finansieringskilder omfatter ikke indlån (inkl. 

aftaleindlån), men kan omfatte gældsudstedelser til kreditinstitutter. I tilfælde hvor instituttet delvist fi- 

nansierer sig ved hjælp af garantikapital, medtages denne som en del af instituttets korte finansiering. 

 
Felt 1-6 

I felterne 1-6 anføres informationer omkring omfanget af instituttets finansiering via commercial paper 

markedet fordelt på restløbetider. Alle beløb angives i hele tusinde kroner. 

 
Felt 7-12 

I felterne 7-12 anføres informationer omkring omfanget af insituttets korte markedsbaserede finansie- 

ring i øvrigt fordelt på restløbetider. Udestående garantikapital medtages i disse felter. Alle beløb angi- 

ves i hele tusinde kroner. 

 
Felt 13-18, 25-30, 37-42, 49-54. 

I disse felter gøres det samme som i felt 1-6, dog fordelt på valutaerne DKK, USD, EUR og øvrige valu- ta-

er. 

 
Felt 19-24, 31-36, 43-48, 55-60. 

I disse felter gøres det samme som i felt 7-12, dog fordelt på valutaerne DKK, USD, EUR og øvrige va-

lutaer. 
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Skema LI06: Indlån og udlån 

 
I dette skema angives oplysninger omkring instituttets indlånsmasse, samt gæld til kreditinstitutter og 

centralbanker. Indlånsmassen defineres her som værende ekskl. repo’er, dvs. ægte salgs- og tilbage- 

købstransaktioner og udlånstransaktioner i værdipapirer. Indlånsmassen er her inkl. puljeindlån. 

 
Felterne 1-3. 

I felterne 1-3 angives omfanget af indlån ekskl. repo’er totalt, samt fordelt på indlån fra private og er- 

hverv ekskl. kreditinstitutter. Indlån fra erhverv inkluderer indlån fra offentlige myndigheder. Indlån fra 

kreditinstitutter og centralbanker er ikke medtaget i posterne 1-3. Alle beløb er i hele tusinde kroner. 

 
Felt 4. 

Her anføres hvilken procentdel af instituttets nuværende indlån, der er dækket af indskydergarantiordnin-

gen.  

 

I beregningen af denne procentsats tages der højde for den enkelte kundes saldo på indlån fratrukket 

pensionsopsparinger i henhold til lov, der er dækket fuldt ud af indskydergarantien. Den andel af den en-

kelte kundes saldo, som overstiger et beløb svarende til 100.000 €, er ikke dækket af indskydergaranti-

ordningen. Den akkumulerede værdi af disse beløb på tværs af kunder udgør den del af indlånsmassen, 

der ikke er dækket af indskydergarantiordningen. Procentdelen af de nuværende indlån, der er dækket af 

indskydergarantiordningen beregnes på basis heraf. Den samlede indlånsmasse defineres som i post 1.  

 
Felterne 5-9. 

I felt 5-9 angives fordelingen af den samlede indlånsmasse ekskl. repo’er på forskellige indlånstyper. 

Indlånsmassen skal her tages som den samme indlånsmasse som angivet under punkt 1-3. Dette om- 

fatter således ikke indlån fra kreditinstitutter og centralbanker. Alle beløb angives i hele tusinde kroner. 

 
Felterne 10-16. 

Såfremt instituttet har valutaindlån angives her fordelingen af disse valutaindlån på valuta i felterne 10- 

16. Alle beløb angives i hele tusinde kroner. 

 
Felterne 17-18. 

I felt 17-18 angives instituttets gæld til kreditinstitutter. Beløbene er ekskl. gæld til centralbanker. I felt 

17 angives den totale mængde gæld til kreditinstitutter, imens der i felt 18 angives gæld til kreditinstitut- 

ter med en restløbetid på 1 måned eller mindre. Dette inkluderer gæld på anfordring. Alle beløb er inkl. 

repo’er og angives i hele tusinde kroner. 

 
Felt 19. 

I felt 19 angives instituttets gæld til centralbanker. Beløbene inkluderer lån mod sikkerheder og repo’er. 

Alle beløb angives i hele tusinde kroner. 

 
Felt 20. 

I dette felt angives oplysninger instituttets udlånsmasse for den aktuelle indberetningsmåned. 

Udlånet opgøres før nedskrivninger og ekskl. repo’er. Tilgodehavender fra kreditinstitutter og central- 

banker skal ikke medtages i udlånsmassen. Felt 20 er således ekskl. mellemværender med kreditinsti- 

tutter og centralbanker. Beløbet angives som en positiv værdi i hele tusinde kroner. 

 
Felt 21. 
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I dette felt angives oplysninger om tilgodehavender hos kreditinstitutter. Tilgodehavender hos kreditin- 

stitutter opgøres i dette felt. Beløbet er ekskl. tilgodehavender hos centralbanker. Felt 21 angives inkl. 

repo’er. Beløbet angives som en positiv værdi og i hele tusinde kroner. 

 
Skema LI07: Aftaleindlån 

 
I dette skema angives information omkring opdelingen af instituttes aftaleindlån. 

Felt 1. 

Her anføres mængden af aftaleindlån fra private i tusinde kroner. 

 
Felt 2. 

Her anføres mængden af aftaleindlån fra erhverv i tusinde kroner. 

 
Felt 3. 

Her anføres mængden af aftaleindlån fra kreditinstitutter i tusinde kroner. 
 
 

Skema LI08: 10 største aftaleindlån 

 
I dette skema angives information om instituttets 10 største aftaleindlån. Aftaleindlån omfatter her afta- 

leindlån fra private, erhverv og kreditinstitutter. 

 
For hvert aftaleindlån anføres: 

 Indgåelsestidspunkt som dd.mm.åååå, 

 Udløbstidspunkt som dd.mm.åååå, 

 Indlånsbeløbet i hele tusinde kroner og 

 Rentesatsen i pct. p.a. 
 
 

Skema LI09: Forfaldsstruktur af udstedte obligationer 

 
I dette skema angives forfaldstrukturen af udstedte obligationer, defineret som summen af passivpo- 

sterne 4 og 5 i AS02/ES02 indberetningerne, fordelt på restløbetider. 

 
Felt 1. 

Indeholder værdien af udstedte obligationer med en restløbetid til og med 3 måneder. 

 
Felt 2. 

Indeholder værdien af udstedte obligationer med en restløbetid over 3 måneder til og med 6 måneder. 

 
Felt 3. 

Indeholder værdien af udstedte obligationer med en restløbetid over 6 måneder til og med 12 måneder. 

 
Felt 4. 

Indeholder værdien af udstedte obligationer med en restløbetid over 1 år. 

 
Felt 5. 

Indeholder totalen for de 4 ovenstående felter. I relevante måneder (03, 06, 09 og 12) skal beløbet i 

denne post svare til summen af passivposterne 4 og 5 i AS/ES indberetningernes skema 2. 
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Skema LI10: Fordeling af priser og størrelser af aftaleindlån 

 
Dette skema udfyldes kun af gruppe 1 og 2 pengeinstitutter. 

 
I dette skema angives information omkring forfaldsprofil og renteniveau for aftaleindlån til erhverv og 

kreditinstitutter for instituttet. 

 
Felt 1-6, 13-18, 25-30, 37-42 og 49-54. 

Her angives omfanget af aftaleindlån til erhverv og kreditinstitutter, fordelt på størrelsen af det enkelte 

aftaleindlån og restløbetiden for det enkelte aftaleindlån. Alle beløb angives i hele tusinde kroner. Så- 

fremt instituttet ikke har nogen aftaleindlån i en given kategori efterlades feltet blankt. Aftaleindlån fra 

erhverv inkluderer aftaleindlån fra offentlige myndigheder. 

 
Felt 7-12, 19-24, 31-36, 43-48 og 55-60. 

Her anføres de rentesatser instituttet aktuelt er villig til at betale for aftaleindlån. Der er således ikke 

nødvendigvis tale om priser der er repræsentative for den aktuelle indlånsmasse, da denne indlåns- 

masse kan være opbygget under andre prisforhold. Det er de rentesatser der er gældende for nye afta- 

leindlån i dag. 

 
Der er tale om priser på aftaleindlån i DKK i Danmark. Rentesatserne opdeles efter størrelsen af aftale- 

indlånet og løbetiden for aftaleindlånet. Såfremt instituttet ikke stiller priser i et givet segment efterlades 

feltet blankt. Såfremt instituttet har differentierede priser inden for de angivne løbetidsintervaller, an- 

vendes priser for aftaleindlån med løbetider på hhv. 3 mdr., 6 mdr., 12 mdr. , 3 år og 5 år. Alle rentesat- 

ser angives som pct. p.a. 

 
Skema LI12: Budget og stresstestdata I 

 
Dette skema udfyldes kun af gruppe 3, 4 og 6 institutter. 

 
I dette skema anføres data til anvendelse ved beregning af ensartet stresstest for likviditeten i gruppe 3, 

4 og 6. 

 
Felt 1. 

Her indtastes den aktuelle gæld til Danmarks Nationalbank i 1.000 kr. 

 
Felt 2. 

Her indtastes gæld til øvrige kreditinstitutter med en løbetid på mere end 1 måned i 1.000 kr. 

 
Felt 3. 

Her indtastes gæld til øvrige kreditinstitutter med en løbetid op til 1 måned i 1.000 kr. 

 
Felt 4. 

Her indtastes det samlede indlån i 1.000 kr. 

 
Felt 5. 

Her indtastes værdien af de 10 største aftaleindlån i 1.000 kr. Dette tal skal passe med summen af de 

10 største aftaleindlån udspecificeret i skema LI08. 

 
Felt 6. 
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Her indtastes værdien af instituttets udstedte obligationer i 1.000 kr. Dette skal passe med værdien i felt 

05 i skema LI09. 

 
Felt 7. 

Her indtastes værdien af øvrige passivposter i 1.000 kr. 

 
Felt 8. 

Her indtastes værdien af finansgarantier i 1.000 kr. 

 
Felt 9. 

Her indtastes værdien af tabsgarantier – realkreditlån i 1.000 kr. 

 
Felt 10. 

Her indtastes værdien af tinglysningsgarantier i 1.000 kr. 

 
Felt 11. 

Her indtastes værdien af øvrige garantier i 1.000 kr. 

 
Felt 12. 

Her indtastes værdien af gæld til Danmarks Nationalbank med en løbetid på op til 1 måned i 1.000 kr. 

 
Felt 13. 

Her indtastes værdien af anfordringsindlån og andre indlån i pengeinstituttet med løbetid eller opsigel- 

sesvarsel op til 1 måned i 1.000 kr. 

 
Felt 14. 

Her indtastes værdien af øvrig gæld med løbetid under 1 måned i 1.000 kr. 
 
 

Skema LI13: Budget og stresstestdata II 

 
Dette skema udfyldes kun af gruppe 3, 4 og 6 institutter. 

 
I dette skema fortsættes anførelse af data til anvendelse ved beregning af ensartet stresstest for likvidi- 

teten i gruppe 3, 4 og 6. 

 
 
 
 
 

 
Felt 1-12. 

Her angives i 1.000 kr. gæld til kreditinstitutter med restløbetid under 2 måneder i felt 1, op til en restlø- 

betid på 13 måneder i felt 12. Felt 2 indeholder således den aktuelle gæld til kreditinstitutter med forfald 

indenfor 1 måned, fratrukket gæld til kreditinstitutter med forfald mellem 1 og 2 måneder. 

 
Felt 13-25. 

Her angives i 1.000 kr. værdien af de 10 største aftaleindlån, under antagelsen at de ikke fornyes, i 

perioderne op til 1 måned, op til 2 måneder, etc. op til 13 måneder frem i tiden. 

 
Felt 26-37. 
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Her indtastes, i 1.000 kr., værdien af udstedte obligationer, hvor saldoen nedskrives løbende efter for- 

fald af udstedelserne. 

 

 
Skema LI14: Budget og stresstestdata II 

Dette skema udfyldes kun af gruppe 3, 4 og 6 institutter. 

 
Felt 1. 

Heri anføres instituttets aktuelle supplerende kapital i 1.000 kr. 

 
Felt 2-13. 

Her angives, i 1.000 kr., værdien af supplerende kapital jf. regnskabsbekendtgørelsen, løbende ned- 

skrevet ved forfald. 

 
Felt 14 

Her angives instituttets aktuelle bevilgede, men endnu ikke trukne kreditter (kreditmaks fratrukket evt. 

træk på kreditter) i 1.000 kr. 

 
Felt 15-26. 

Her indtastes i 1.000 kr., værdien af uudnyttede uigenkaldelige kredittilsagn, med forfald udover 1 må- 

ned, der nedskrives løbende med udløb af aftalerne gennem månederne. 

 

 
Skema LI15: Budget og stresstestdata II 

Dette skema udfyldes kun af gruppe 3, 4 og 6 institutter. 

 
Felt 1. 

Her angives, i procent, instituttets forventede (budgetterede) udvikling i indlån pr. måned. 

 
Felt 2. 

Her angives, i procent, instituttets forventede (budgetterede) udvikling i finansgarantier pr. måned. 

 
Felt 3. 

Her angives, i procent, instituttets forventede (budgetterede) udvikling i tabsgarantier pr. måned. 

 
Felt 4. 

Her angives, i procent, institutetts forventede (budgetterede) udvikling i tinglysningsgarantier pr. måned. 

 
Felt 5. 

Her angives, i procent, instituttets forventede (budgetterede) udvikling i øvrige garantier pr. måned. 

 
Felt 6. 

Her angives, i procent, instituttets forventede (budgetterede) udvikling i udlån pr. måned. 


