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1

Въведение

1.1

Контекст на практическите указания
Понастоящем редица банки в различни държави членки от еврозоната
отбелязват високи равнища на необслужвани кредити (НОК), както показва
Диаграма 1.
Налице е широк консенсус, че високите равнища на НОК в крайна сметка имат
отрицателен ефект върху банковото кредитиране за икономиката 1 вследствие
на ограниченията по отношение на баланса, доходността и капитала, пред
които са изправени банките с високи равнища на НОК.

Диаграма 1
Развитие на тексаския коефициент и на съотношението на обезценени кредити в еврозоната
Съотношение на необслужваните кредити към
материалния собствен капитал и резервите за загуби по
кредити на значимите банкови групи в еврозоната

Съотношения на обезценени кредити при значими
банкови групи в еврозоната

(2007-2015 г.; проценти; медианни стойности)

(2007-2015 г.; процент от кредитите; медианни стойности)
държави, зас егнати най-с илно от финансовата криза
други държави
вс ички държави

държави, зас егнати най-с илно от финансовата криза
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120

14

100

12
10

80

8
60

6
40

4
20

2

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Източник: SNL Financial
Забележки: Въз основа на публично достъпни данни за извадка от значими
банкови групи. Най-силно засегнатите от финансовата криза държави са Кипър,
Гърция, Ирландия, Италия, Португалия, Словения и Испания.
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Източник: SNL Financial
Забележки: Въз основа на публично достъпни данни за извадка от 55 значими
банкови групи. Сред най-силно засегнатите от финансовата криза държави са
Кипър, Гърция, Ирландия, Италия, Португалия, Словения и Испания.

Целенасоченото и устойчиво намаляване на обема на НОК в балансите на
банките е благотворно за икономиката и от микропруденциална, и от
макропруденциална гледна точка. Същевременно се отбелязва, че
икономическото възстановяване също е важен фактор за уреждането на НОК.
Разрешаването на проблемите с качеството на активите е един от ключовите
приоритети на банковия надзор в Европейската централна банка (ЕЦБ). ЕЦБ
насочи за първи път вниманието си към този проблем в извършената през
1

Вижте изследвания на ЕЦБ и други международни източници, например анализа на
Международния валутен фонд (МВФ) „Стратегия за преодоляване на проблемните кредити в
Европа“
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2014 г. цялостна оценка, която се състоеше от два основи стълба – преглед на
качеството на активите и стрес тест. След цялостната оценка банковият надзор
в ЕЦБ продължи да засилва надзорната си дейност по отношение на НОК. В
контекста на текущия надзор съвместните надзорни екипи (СНЕ) са
наблюдавали различни подходи, възприети от банките за установяване,
измерване, управление и отписване на НОК. В тази връзка през юли 2015 г.
Надзорният съвет на ЕЦБ възложи на група на високо равнище за
необслужваните кредити (съставена от служители на ЕЦБ и на националните
компетентни органи) да разработи последователен надзорен подход към НОК.
Освен това в надзорните си приоритети банковият надзор в ЕЦБ е извел
кредитния риск и повишените равнища на необслужвани кредити като ключови
рискове за банките от еврозоната.
Вследствие на работата на групата на високо равнище банковият надзор в ЕЦБ
е набелязал редица най-добри практики, които смята за полезно да изложи в
този публичен документ с практически указания. Тези най-добри практики са
предназначени да изпълняват занапред ролята на надзорни очаквания на
банковия надзор в ЕЦБ.
Настоящите практически указания съдържат предимно качествени елементи.
Намерението е да се разширява обхватът на практическите указания въз
основа на непрекъснато проследяване на динамиката на НОК. Като следваща
стъпка в тази посока ЕЦБ планира да постави по-силен акцент върху това да се
подобри своевременността на формирането на провизии и на отписванията.
Въпреки че се приема, че преодоляването на проблема с необслужваните
кредити ще отнеме известно време и ще наложи съсредоточаване на усилията
в средносрочен план, изведените тук принципи ще служат и като основна
рамка за осъществяване на надзорната оценка на банките в тази конкретна
област. Като част от текущата си надзорна дейност СНЕ ще работят с банките
по изпълнението на настоящите практически указания. Очаква се банките да
изпълняват указанията пропорционално и своевременно, в съответствие с
мащаба и сериозността на проблемите с НОК, пред които са изправени.

1.2

Приложимост на практическите указания
Адресат на настоящите практически указания са кредитните институции по
смисъла на член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (РКИ) 2, наричани
по-нататък „банки“. Приложими са за всички значими институции, които са
обект на пряк надзор в рамките на единния надзорен механизъм (ЕНМ),
включително международните им дъщерни дружества. Тук обаче важат и
принципите на пропорционалност и същественост. Следователно части от
настоящия документ, а именно глава 2 и 3 относно стратегията, управлението
2

Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно
пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за
изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).
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и дейностите по НОК, вероятно ще имат по-голямо значение за банки с високи
равнища на НОК, които трябва да се справят с това необичайно положение.
Независимо от това прилагането на някои части от тези глави може да бъде от
полза и за значими институции със сравнително ниско цялостно равнище на
НОК, например по отношение на портфейли с високо ниво на НОК. Глави 4, 5,
6 и 7 се считат за приложими за всички значими институции.
За целите на настоящите практически указания банковият надзор в ЕЦБ
определя банките с високо равнище на НОК като банки, където това равнище е
значително по-високо от средното за ЕС. 3 Тази дефиниция обаче е силно
опростена и за банки, които не се вписват в нея, все пак може да бъде полезно
да прилагат практическите указания в тяхната пълнота по собствена
инициатива или по искане на надзорните органи, особено при значими
входящи потоци на НОК, високи нива на преструктуриране или на активи,
резултат от придобиване на обезпечения, ниско покритие с провизии или
повишен тексаски коефициент. 4
Понастоящем тези практически указания са с незадължителен характер.
Банките обаче следва да обяснят и обосноват всички отклонения при
поискване от страна на надзорния орган. Тези практически указания се вземат
предвид в редовния процес по надзорен преглед и оценка в ЕНМ и
неспазването им може да доведе до предприемане на надзорни мерки.
Указанията не са предназначени да заменят или отменят приложими
нормативни или счетоводни изисквания или насоки от съществуващи
регламенти или директиви на ЕС и националните транспониращи или
еквивалентни актове, или насоки, издадени от Европейския банков орган
(ЕБО). Те са по-скоро надзорен инструмент, който има за цел да изясни
надзорните очаквания във връзка с установяването, оценката, управлението,
измерването и отписването на НОК в области, където съществуващите
регламенти, директиви или насоки не дават указания или не са конкретни. Ако
по същата тема съществуват обвързващи закони, счетоводни правила и
национални регулации, банките следва да ги спазват. От банките също така се
очаква да не задълбочават съществуващи несъответствия между
регулаторните и счетоводните аспекти във връзка с настоящите практически
указания, а точно обратното – когато това е възможно, банките следва да
създават условия за навременно сближаване на регулаторните и счетоводните
аспекти, когато има съществени разлики между тях.
Настоящите практически указания са приложими от датата на публикуването
им. Значимите институции обаче могат да отстранят по-късно установените
несъответствия въз основа на подходящи планове за действие, обвързани с
конкретни срокове, които трябва да бъдат договорени със съответните им СНЕ.
3

Подходящ референтен източник за определяне на средното равнище на НОК в ЕС и средните
равнища на покритие е публикуваното на тримесечие от Европейския банков орган (ЕБО) табло
на рисковете.

4

Определенията на използваните в настоящите практически указания понятия са дадени в
речника в Приложение 1.
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В интерес на последователността и съпоставимостта очакваното разширено
оповестяване във връзка с НОК следва да започне от референтните дати през
2018 г.

1.3

Обхват на практическите указания
В настоящите указания се използва за краткост терминът НОК. В технически
смисъл обаче в указанията става въпрос за всички необслужвани експозиции
(НОЕ) съгласно дефиницията на ЕБО 5, както и за активите, които са резултат
от придобиване на обезпечения. Засегнати са и обслужваните експозиции с
повишен риск да се превърнат в необслужвани, като например експозиции под
наблюдение и обслужвани преструктурирани експозиции. В настоящите
указания термините „необслужвани кредити“ и „необслужвани експозиции“ се
използват като синоними.

1.4

Структура
Структурата на настоящия документ следва жизнения цикъл на управлението
на НОК. Той започва с надзорните очаквания за стратегиите за НОК в глава 2,
които са тясно свързани с управлението им и дейностите по тях, разгледани в
глава 3. След това накратко са представени важни аспекти на методите за
преструктуриране в глава 4 и признаването на НОК в глава 5. В глава 6 са
разгледани практически указания от качествено естество относно
формирането на провизии и отписването на НОК, а глава 7 е посветена на
оценките на обезпечения.

5

Вижте глава 5 за повече подробности.
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2

Стратегия за НОК

2.1

Обзор и предназначение
Стратегията за НОК определя стратегически цели за банките с високо равнище
на НОК за редуцирането им в срок – реалистичен, но достатъчно амбициозен
(цели за редуцирането на НОК). Тя трябва да представя подхода и целите на
банката по отношение на ефикасното управление (т.е. постигане на
максимално равнище на възстановяване) и крайната цел за намаляване на
наличностите от НОК по ясен, надежден и постижим начин за всеки засегнат
портфейл.
Следните стъпки се считат за основни градивни елементи в разработването и
прилагането на стратегия за НОК:
1.

оценка на работната среда, включително вътрешния капацитет за
справяне с НОК, външни условия с отражение върху уреждането на НОК и
последици за капитала (вижте раздел 2.2);

2.

разработване на стратегия за НОК, включително цели за разработването
на операционен капацитет (качествени) и за прогнозно редуциране на НОК
(количествени) в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план (вижте
раздел 2.3);

3.

осъществяване на оперативния план, включително всякакви необходими
промени в организационната структура на банката (вижте раздел 2.4);

4.

пълно внедряване на стратегията за НОК в управленските процеси на
банката, включително редовни прегледи и независимо наблюдение (вижте
раздел 2.5).

Управленските аспекти, свързани със стратегията за НОК, са разгледани в
глава 3.

2.2

Оценка на работната среда
Разбирането на пълния контекст на работната среда, от вътрешна и външна
гледна точка, е от основополагащо значение за разработване на амбициозна и
все пак реалистична стратегия за НОК.
На първия етап от формулирането и изпълнението на целесъобразна
стратегия за НОК банката провежда оценка на следните елементи:
1.

вътрешен капацитет за ефикасно управление, т.е. за постигане на
възможно най-високо равнище на възстановяване и за намаляване на
обема на НОК в определен срок;

Практически указания за банките относно необслужваните кредити − Стратегия за НОК
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2.

външни условия и работна среда;

3.

последици от стратегията за капитала.

Вътрешен капацитет/самооценка
Редица ключови вътрешни аспекти влияят върху нуждата и способността на
банката да оптимизира управлението си и така да намали НОК и активите,
които са резултат от придобиване на обезпечения (където това е релевантно).
Трябва да бъде извършена задълбочена и реалистична самооценка, за да се
определи сериозността на положението и необходимите вътрешни мерки за
справяне с него.
Банката трябва задълбочено да познава и да подложи на преглед:
•

•

•

Мащаба и обуславящите фактори на проблема с НОК:
•

размера и развитието на портфейлите с НОК в подходяща степен на
детайлизация, което изисква подходящо сегментиране на портфейла,
както е описано в глава 3;

•

обуславящите фактори за входящите и изходящите потоци от НОК,
по портфейли, където е релевантно;

•

други възможни взаимозависимости и причинно-следствени връзки.

Резултатите от предприети в миналото действия във връзка с НОК:
•

видове и естество на приложените действия, включително мерки за
преструктуриране;

•

доколко успешно е било осъществяването на тези дейности и
свързаните с тях фактори, включително ефикасност на мерките за
преструктуриране.

Оперативния капацитет (процеси, инструменти, качество на данните,
информационни технологии/автоматизация, персонал/експертни познания,
вземане на решения, вътрешни политики и всички други области, които
имат отношение към изпълнението на стратегията) за различните стъпки
от процеса, включително, но не само:
•

ранно предупреждение и забелязване/признаване на необслужвани
кредити;

•

преструктуриране;

•

формиране на провизии;

•

оценки на обезпечения;

•

възстановяване/правни процедури/реализиране на обезпечения;
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•

управление на активи, резултат от придобиване на обезпечения (ако
е релевантно);

•

докладване и наблюдаване на НОК и на ефикасността на вариантите
за уреждането им.

За всяка от стъпките от процеса, включително изброените по-горе, банките
следва да извършат задълбочена самооценка, за да определят силните
страни, съществените пропуски и всички области с възможност за подобрение,
необходими за постигане на целите им за намаляване на обема на НОК.
Съставеният по този начин вътрешен доклад се изпраща на ръководния орган
и надзорните екипи.
Банките следва да повтарят или актуализират определени аспекти от
самооценката най-малко веднъж годишно, както и редовно да търсят
становища на независими експерти по тези аспекти, ако е необходимо.

2.2.2

Външни условия и работна среда
Познаването на текущите и евентуално на бъдещите външни условия и
работна среда е от основополагащо значение за установяването на стратегия
за НОК и на съответните цели за редуцирането им. Банките следва
внимателно да следят събитията и при необходимост да актуализират
стратегиите си за НОК. Препоръчително е банките да вземат предвид следния
списък на външни фактори при разработването на стратегиите си. Той не
трябва да се приема за изчерпателен, тъй като е възможно и други фактори,
които не са сред изброените по-долу, да играят важна роля в някои държави
или при определени обстоятелства.

Макроикономически условия
Макроикономическите условия ще имат ключова роля в определянето на
стратегията за НОК и е най-добре да бъдат отразени динамично. Това включва
и динамиката на пазара на недвижими имоти 6 и негови конкретни релевантни
подсегменти. Банки, в чиито портфейли с НОК има концентрации на
специфични сектори (например превози на товари или земеделие), следва да
провеждат задълбочен и постоянен анализ на динамиката в секторите, който
да се използва в стратегията за НОК.
Рискът, произтичащ от НОК, може да бъде понижен и банките следва да си го
поставят за цел, дори в по-неблагоприятни макроикономически условия. 7

6

Освен ако експозициите, обезпечени с недвижими имоти, не засягат портфейлите с НОК.

7

По-надолу в тази глава е посочен пример за рамката от цели, приложена от гръцките значими
институции.
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Пазарни очаквания
Оценката на очакванията на външните заинтересовани лица (включително, но
не само, агенции за кредитен рейтинг, пазарни анализатори, изследователски
институции и клиенти) във връзка с приемливите равнища и покритие на НОК
ще помогне да се определи в каква степен и колко бързо банките с високи
равнища на НОК трябва да редуцират портфейлите си. Тези заинтересовани
лица често използват национални или международни референтни стойности и
сравнителни анализи със сходни институции.

Търсене на НОК от страна на инвеститори
Тенденциите и динамиката на местния и международния пазар на НОК за
продажби на портфейли ще помогнат на банките да вземат информирани
стратегически решения относно прогнозите за вероятността за продажба и
потенциалите цени на портфейлите. В крайна сметка обаче инвеститорите
предлагат различни цени в отделните случаи и един от определящите цената
фактори е качеството на документацията и данните за експозициите, които
банките могат да предоставят за своите портфейли от НОК.

Администриране на НОК
Друг фактор, който може да повлияе върху стратегията за НОК, е степента на
развитие на сектора за администриране на НОК. Специализираните фирми за
администриране могат значително да намалят разходите по поддръжката и
уреждането на НОК. Подобни споразумения за администриране обаче трябва
добре да се управляват от банката.

Регулаторна, правна и съдебна рамка
Националните, както и европейските и международните регулаторни, правни и
съдебни рамки оказват влияние върху стратегиите на банките за НОК и върху
способността им да намалят обема им. Така например, правни или съдебни
пречки пред реализирането на обезпечения оказват влияние върху
способността на банката да възбуди съдебно производство срещу
кредитополучатели или да получи активи за уреждане на дълг. Те засягат и
разходите за усвояване на обезпечението в прогнозната оценка на провизиите
срещу загуби по кредити. Затова банките трябва да познават добре
особеностите на съдебните производства, свързани с уреждането на НОК за
различните класове активи и в различните държави, в които имат дейност, и в
които са налице високи равнища на НОК. По-специално, те следва да
подложат на оценка: средната продължителност на такова производство,
средния финансов резултат, йерархията на различните типове експозиции и
свързаните с това последици за резултата (например обезпечени и
необезпечени експозиции), влиянието на типовете и йерархията на
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обезпеченията и гаранциите върху резултата (например що се отнася до права
от втори или трети ред и лични гаранции), въздействието от въпросите,
свързани със защита на потребителите, върху правни решения (особено що се
отнася до ипотечни експозиции) и средния размер на съвкупните разходи по
съдебното производство. Също така трябва да се има предвид и нормативната
уредба за защита на потребителите, тъй като тя също играе роля в
общуването и взаимодействието с клиентите.

Данъчни последици
Последиците от формирането на провизии и отписването на НОК от гледна
точка на националното данъчно облагане също ще окаже влияние върху
стратегиите за НОК.

2.2.3

Последици за капитала от стратегията за НОК
Равнищата на капитала и очакваните тенденции в тях са важни за
определянето на обхвата на действията за намаляване на НОК, които банките
могат да предприемат. Банките трябва да могат да моделират динамично
последиците за капитала от различните елементи на стратегията за НОК, в
идеалния случай при различни икономически сценарии. Тези последици трябва
също така да се разглеждат в съчетание с рамката за склонност към риск,
както и с вътрешния анализ на адекватността на капитала (ВААК).
Когато капиталовите буфери са малки, а доходността е ниска, банките с високи
равнища на НОК следва да включат в капиталовото си планиране подходящи
действия, които ще позволят устойчиво изчистване на НОК от баланса.

2.3

Разработване на стратегия за НОК
Стратегията за НОК следва да включва, като минимално изискване,
количествено определени целеви равнища на НОК, обвързани със срокове и
отразени в съответстващ подробен оперативен план. Тя следва да се основава
на самооценка и анализ на вариантите за прилагане на такава стратегия.
Стратегията за НОК, включително оперативният план, се одобрява от
ръководния орган и се преразглежда най-малко веднъж годишно.

2.3.1

Варианти за прилагане на стратегията
Въз основа на описаната по-горе оценка банките следва да разгледат
диапазона от налични варианти за прилагане на стратегията за НОК и
съответния им финансов ефект. Ето някои примери за варианти за прилагане,
като те не се изключват взаимно:
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•

Стратегия със задържане/преструктуриране: Стратегията със задържане е
тясно свързана с оперативния модел, експертните познания относно
преструктурирането и оценката на кредитополучателя, оперативния
капацитет за управление на НОК, възлагането на администрирането на
външни изпълнители и политиките за отписване.

•

Активно свиване на портфейлите: Може да се постигне чрез продажба
и/или отписване на експозиции от провизирани необслужвани кредити,
които се смятат за невъзстановими. Този вариант е тясно свързан с
адекватността на провизиите, оценките на обезпечения, качеството на
данните за експозициите и инвеститорското търсене на НОК.

•

Промяна на вида експозиция: Това включва реализиране на обезпечение,
преобразуване на дълг в капитал, преобразуване на дълг в активи или
замяна на обезпечение.

•

Правни варианти: Тук попадат производството по несъстоятелност и
извънсъдебните споразумения.

Банките следва да се погрижат стратегията им за НОК да не се изчерпва с
един вариант, а по-скоро да съдържа комбинации от стратегии/варианти, за да
осигурят възможно най-успешно постигане на целите си в краткосрочен,
средносрочен и дългосрочен план и да проверят кои варианти са найблагоприятни за различните портфейли или сегменти (вижте раздел 3.3.2 по
темата за сегментирането на портфейли) и при различни условия.
Банките следва също така да набележат варианти за средносрочна и
дългосрочна стратегия за намаляване на обема на НОК, които може да не са
постижими веднага – например липсата на непосредствено инвеститорско
търсене на НОК може да се промени в средносрочен до дългосрочен план.
Оперативните планове трябва да предвиждат такива промени, например
необходимостта от подобряване на качеството на данните за експозициите от
НОК, за да има готовност за бъдещи сделки с инвеститори.
Когато банките преценят, че гореизброените варианти за прилагане на
стратегията не осигуряват ефективно редуциране на НОК в средносрочен до
дългосрочен план за определени портфейли, сегменти или отделни
експозиции, това трябва да намери ясно отражение в подходящо и
своевременно формиране на провизии. Банката следва своевременно да
отпише кредитите, които бъдат определени като несъбираеми.
И накрая, отбелязва се, че сделките за прехвърляне на риска от НОК и
секюритизирането им могат да имат благоприятно въздействие върху банките
що се отнася до тяхното финансиране, управление на ликвидността,
специализиране и ефективност. Обикновено обаче това са сложни процеси и
трябва да се провеждат внимателно. Ето защо от институциите, които желаят
да предприемат такива сделки, се очаква да извършат сериозен анализ на
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рисковете и да разполагат със задоволителни процедури за контрол на риска 8
(за повече подробности вижте Приложение 8).

2.3.2

Цели
Преди да се заемат с определянето на краткосрочните до средносрочни цели,
банките следва да имат ясна представа какви са разумните равнища на НОК в
дългосрочен план – като цяло, но също и на равнище портфейли. Отбелязва се
наличието на значителна несигурност що се отнася до сроковете, които са
необходими за постигането на тези дългосрочни цели, но те са важна основа
за определянето на задоволителни краткосрочни и средносрочни цели. Банки,
които работят в трудни макроикономически условия, следва също да се
запознаят с международни и ретроспективни бенчмаркове, за да определят
„разумни“ дългосрочни равнища на НОК. 9
Банките с високо равнище на НОК следва да включат в стратегията си за НОК,
като минимум, ясно определени количествени цели (където е приложимо –
включително активи, резултат от придобиване на обезпечение), които следва
да бъдат одобрени от ръководния орган. Съчетанието от тези цели следва да
доведе до конкретно редуциране на експозициите от НОК, бруто и нето (без
провизиите), поне в средносрочен план. Макар че очаквания за промени в
макроикономическите условия могат да изиграят роля в определянето на
целевите равнища (ако се основават на надеждни външни прогнози), те не
бива да бъдат единствен определящ фактор в установяването на цели за
редуциране на НОК.
При установяването на целите следва да се вземат предвид най-малко
следните аспекти:
•

времеви хоризонт, т.е. краткосрочни (около 1 година), средносрочни
(около 3 години) и евентуално дългосрочни;

•

основни портфейли (напр. ипотеки на дребно, потребителски кредити на
дребно, кредити за малък бизнес и професионални услуги на дребно,
корпоративни кредити за малки и средни предприятия, корпоративни
кредити за големи предприятия, кредити за търговски недвижими имоти);

•

избран вариант за осъществяване на стратегията за предвиденото
редуциране на НОК, например възстановяване на парични средства при
стратегията със задържане, влизане във владение на обезпечения,
възстановяване на средства в резултат от съдебно производство, приходи
от продажба на НОК, отписвания.

За банките с високо равнище на НОК целите по отношение на НОК следва да
включват, като минимум, прогнозно редуциране на експозициите от НОК – в
8

Според изискванията за секюритизациите съгласно член 82, параграф 1 от ДКИ.

9

За краткосрочни до средносрочни цели международните бенчмаркове са по-слабо релевантни.
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абсолютен размер или в проценти, с включени или невключени провизии, не
само като цяло, но и за основните портфейли от НОК. При съществен размер
на активите, които са резултат от придобиване на обезпечение 10, следва да се
определи специална стратегия за такива активи или, най-малко, в стратегията
за НОК да се включат цели за редуцирането им. Отчита се, че е възможно в
краткосрочен план редуцирането на необслужвани експозиции да доведе до
увеличение на активите, които са резултат от придобиване на обезпечения,
докато тези активи бъдат продадени. Времетраенето на този период следва
обаче да бъде ясно ограничено, тъй като целта на реализирането на
обезпечение е своевременната продажба на съответните активи. Надзорните
очаквания по отношение на оценяването и третирането на активите, резултат
от придобиване на обезпечения, са изложени в раздел 7.5. Това следва да
намери отражение в стратегията за НОК.
Описаните цели следва да бъдат съгласувани с по-подробно разписани
оперативни цели. Всеки от показателите за наблюдение, описани подробно в
раздел 3.5.3, може да се прилага като допълнителна цел, както е
целесъобразно, например във връзка с потоците от НОК, тяхното покритие,
възстановените парични средства, качеството на мерките за преструктуриране
(напр. дял на повторно изпадналите в неизпълнение), състоянието на
съдебните производства или идентифицирането на нежизнеспособни
(прекратени) експозиции. Банките следва да се уверят, че подобни
допълнителни цели за НОК са подходящо съсредоточени върху високорискови
експозиции като например съдебни дела или продължителни просрочия.
В Пример 1 са показани количествени цели на високо равнище, приложени от
гръцки значими институции през 2016 г. Първоначално цели бяха определени
за всички основни портфейли, на тримесечна база за първата година. Всяка от
тези цели на високо равнище беше придружена от стандартен набор от поподробни показатели за наблюдение, например съотношение на
необслужваните експозиции и коефициент на покритие за Цел 1 или източници
на събиране за Цел 3.

10

Например ако съотношението на активите, резултат от придобиване на обезпечения, към общия
размер на кредитите плюс тези активи, е значително над средното за банките в ЕС, които имат
възможността да реализират обезпечения.
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Пример 1
Пример за цели на високо равнище по отношение на НОК, приложени от гръцки значими институции през
2016 г.
Оперативни цели, ориентирани към резултати
1 Обем на НОЕ (бруто)
2 Обем на НОК (бруто)
3 Възстановени парични средства (събиране, ликвидации, продажби) от НОЕ / Общо средно НОЕ
Оперативна цел, ориентирана към устойчиви решения
4 Кредити с дългосрочни модификации / НОЕ плюс обслужвани преструктурирани експозиции с дългосрочни модификации
Оперативни цели, ориентирани към действия
5 НОЕ >720 дни просрочие, непрекратени / (НОЕ >720 дни просрочие, непрекратени + прекратени)
6 Прекратени кредити, за които е започнато съдебно производство / Общо прекратени кредити
7

Активни малки и средни предприятия с НОЕ 11, за които през последните 12 месеца е извършен анализ на жизнеспособността / Активни малки и средни предприятия с
НОЕ

8 НОЕ от общи кредитополучатели – малки и средни предприятия и корпоративни предприятия 12 – за които е приложено съвместно преструктуриране
9 Корпоративни НОЕ, за които банките са наели специалист, който да приложи план за преструктуриране

Банките, които за първи път изпълняват процеса по стратегия за НОК,
вероятно ще се съсредоточат особено върху качествени цели в краткосрочен
план. Целта тук е да се преодолеят недостатъците, установени в процеса на
самооценка, и по този начин да се въведе рамка за ефикасно и своевременно
управление на НОК, която позволява успешното изпълнение на
количествените цели за НОК, одобрени за средносрочния и дългосрочния
хоризонт.

2.3.3

Оперативен план
Стратегията за НОК на банка с високо равнище на НОК следва да бъде
подкрепена от оперативен план, който също е одобрен от ръководния орган.
Оперативният план следва да посочва ясно как банката ще приложи в
действие стратегията си за НОК в определен времеви хоризонт от поне една
до три години (според вида на необходимите оперативни мерки).
Оперативният план за НОК следва да съдържа най-малко:
•

ясни цели, обвързани със срокове;

•

дейности, които трябва да бъдат изпълнени на база сегментирани
портфейли;

•

организацията на управлението, включително отговорности и механизми
за отчитане на определените дейности и резултати;

11

Предприятие се смята за „активно“, когато не е преустановило дейността си. Терминът
„предприятие с преустановена дейност“ се основава на гръцкото право и се отнася до
предприятия, които през референтния период не са извършвали дейност.

12

„Общи“ означава длъжници, които имат експозиции с повече от една банка.
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•

стандарти за качество с цел осигуряване на успешен резултат;

•

нужди от персонал и ресурси;

•

план за усъвършенстване на необходимата техническа инфраструктура;

•

подробни и консолидирани бюджетни нужди за изпълнението на
стратегията за НОК;

•

план за взаимодействие и комуникации с вътрешните и външните
заинтересовани лица (например във връзка с продажби, администриране,
инициативи за ефективност и т.н.).

В оперативния план следва да се постави особен акцент върху вътрешните
фактори, които биха могли да възпрепятстват успешното изпълнение на
стратегията за НОК.

2.4

Прилагане на оперативния план
Изпълнението на оперативните планове за НОК следва да се опира на
подходящи политики и процедури, ясна отговорност и подходящи структури за
управление, включително поетапни процедури.
На всяко отклонение от плана следва да се обърне особено внимание, то
трябва да бъде докладвано своевременно на ръководния орган и да се
предприемат подходящи мерки за коригиране на ситуацията.
Възможно е да се наложи някои банки с високи равнища на НОК да включат
широк спектър от мерки за управление на промените, за да интегрират рамката
за уреждане на НОК като основен елемент на институционалната култура.

2.5

Интегриране на стратегията за НОК
Изпълнението на стратегията за НОК и постигането на желаните резултати
засяга и зависи от редица различни звена на банката и трябва да бъде част от
процесите на всички равнища на организацията, включително на
стратегическо, тактическо и оперативно равнище.

Информация
Банките с високо равнище на НОК следва да обърнат особено внимание на
това да обяснят на всички свои служители основните компоненти на
стратегията за НОК съобразно подхода към цялостната стратегия и визия на
институциите. Това е особено важно, ако изпълнението на стратегията за НОК
предполага мащабни промени в бизнес процедурите.
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Ангажираност, стимули, цели на управлението и наблюдение
на резултатите
Всички банки следва ясно да определят и документират ролите,
отговорностите и официалната йерархия за изпълнението на стратегията за
НОК, включително на оперативния план.
Служителите и ръководителите, участващи в дейностите по уреждане на НОК,
следва да имат ясни индивидуални (или екипни) цели и стимули, насочени към
постигането на определените в стратегията за НОК и в оперативния план цели.
Тези стимули следва да бъдат ефикасни и да не бъдат измествани от други,
потенциално противоречащи им стимули. Съответните политики за
възнагражденията и рамките за наблюдение на резултатите следва да отчитат
в достатъчна степен целите, свързани с НОК.

Бизнес план и бюджет
Всички релевантни компоненти на стратегията за НОК следва да бъдат изцяло
съгласувани с бизнес плана и бюджета и интегрирани в тях. Това включва
например разходите, свързани с изпълнението на оперативния план (например
ресурси, ИТ и т.н.), но също така и потенциални загуби, произтичащи от
дейности за уреждане на НОК. Някои банки може да намерят за полезно да
създадат нарочни бюджети за загуби по НОК, за да улеснят вътрешния контрол
над дейността и планирането.

Рамка и култура на контрол на риска
Стратегията за НОК следва да бъде изцяло вградена в рамката за контрол на
риска. В този контекст следва да се обърне специално внимание на:
•

ВААК 13: Всички релевантни компоненти на стратегията за НОК следва да
бъдат изцяло съгласувани с ВААК и интегрирани в него. Очаква се
банките с високо равнище на НОК да изготвят количествена и качествена
оценка на развитието им при базови и утежнени условия, включително
въздействието върху капиталовото планиране;

•

Рамка за склонността към риск 14: Рамката за склонността към риск и
стратегията за НОК са тясно свързани. В този смисъл трябва да има ясно
определени показатели на рамката за склонност към риск и лимити,

13

Съгласно дефиницията в член 108 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните
институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните
посредници (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338), известна като ДКИ; вижте също Речника.

14

Както е описано в „Принципи за ефикасна рамка за склонността към риск“ на Съвета за
финансова стабилност; вижте също Речника.
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одобрени от ръководния орган, които да са съгласувани с основните
елементи и цели в стратегията за НОК;
•

План за възстановяване 15: Когато равнищата на свързаните с НОК
показатели и действията във връзка с НОК са част от плана за
възстановяване, банките следва да се погрижат те да бъдат съгласувани с
целите в стратегията за НОК и с оперативния план.

Следва да се осигури и високо равнище на наблюдение и контрол от звената
за контрол на риска по отношение на формулирането и осъществяването на
стратегията за НОК (включително оперативния план).

2.6

Надзорно отчитане
Банките с високо равнище на НОК следва да докладват на своите съвместни
надзорни екипи (СНЕ) стратегията си за НОК, включително оперативния план,
през първото тримесечие на всяка календарна година. За да се улесни
сравняването, банките следва също да представят стандартния образец,
включен в Приложение 7 на настоящите практически указания, в който се
обобщават количествените цели и постигнатият напредък по плана през
последните 12 месеца. Този стандартен образец се подава ежегодно.
Ръководният орган следва да одобри тези документи преди представянето им
на надзорните органи.
За да протече гладко процесът, банките следва да се консултират със СНЕ на
ранен етап от разработването на стратегията за НОК.

15

В съответствие с изискванията на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни
институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и
директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС
и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и
на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190), известна също като Директива за възстановяването
и преструктурирането на банки, ДВПБ) (Директива 2014/59/ЕС); вижте също Речника.
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3

Управление и операции във връзка с
НОК

3.1

Цел и обзор
Без подходяща структура за управление и организация на операциите банките
не биха могли да се справят ефективно и устойчиво с проблемите с НОК.
В тази глава се описват основните елементи на управлението и операциите в
рамката за уреждане на НОК, като се започне с основните аспекти на
ръководството и вземането на решения (раздел 3.2). След това се излагат
указания по отношение на оперативния модел за НОК (раздел 3.3), рамката за
вътрешен контрол и наблюдение на НОК (раздели 3.4 и 3.5) и процедурите за
ранно предупреждение (раздел 3.6).

3.2

Ръководство и вземане на решения
В съответствие с международните и националните нормативни указания
ръководният орган на банката следва да одобри и да наблюдава стратегията
на институцията. 16 За банките с високо равнище на НОК стратегията и
оперативният план за НОК съставляват особено важна част от цялостната
стратегия и поради това трябва да бъдат одобрени и управлявани от
ръководния орган. По-специално ръководният орган следва:
•

да одобрява ежегодно и редовно да подлага на преглед стратегията за
НОК, включително оперативния план;

•

да контролира изпълнението на стратегията за НОК;

•

да дефинира цели на управлението (включително достатъчен брой
количествени цели) и стимули за дейностите по уреждане на НОК;

•

да проследява периодично (най-малко на тримесечие) отбелязания
напредък спрямо целите и етапите, определени в стратегията за НОК,
включително оперативния план;

•

да определи подходящи процеси за одобрение на решенията по
уреждането на НОК; при определени големи експозиции от НОК това
следва да включва одобрение от ръководния орган;

•

да одобрява политиките, свързани с НОК, и да осигурява изчерпателното
им познаване от служителите;

16

Вижте също „Надзорно изявление на ЕНМ относно институционалното управление и
склонността към риск“, юни 2016 г.
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•

да осигурява достатъчен вътрешен контрол над процесите на управление
на НОК (с особен акцент върху дейностите, свързани с класифицирането
на НОК, формирането на провизии, оценяването на обезпечения и
устойчивостта на преструктуриранията);

•

да разполага с достатъчно експертни знания в областта на управлението
на НОК. 17

Очаква се ръководният орган и други лица на ръководни длъжности да
посветят част от времето и усилията си на въпросите, имащи отношение към
уреждането на НОК, пропорционално на свързаните с НОК рискове в банката.
Особено когато обемът на НОК започне да нараства, банките следва да
въведат и да документират ясно определени, ефективни и последователни
процедури за вземане на решения. Във връзка с това по всяко време трябва да
бъде осигурено задоволително участие на втората защитна линия.

3.3

Оперативен модел за НОК

3.3.1

Звена за уреждане на НОК
Отделни специализирани звена
Международният опит показва, че подходящ оперативен модел за НОК се
основава на специализирани звена за уреждане на НОК, които са отделни от
звената, отговарящи за инициирането на кредити. Основните аргументи в
полза на това разделение са, че се премахва потенциалът за конфликт на
интереси и че се използва специализирано знание за НОК от равнището на
служителите до равнището на ръководството.
Ето защо банките с високо равнище на НОК следва да въведат отделни
специализирани звена за уреждане на НОК, като в идеалния случай те се
намесват от ранния етап на просрочието 18, но най-късно когато дадена
експозиция бъде класифицирана като НОК. Това разделение на задълженията
следва да включва не само дейностите по връзките с клиенти (например
договарянето на вариант за преструктуриране), но и процеса на вземане на
решения. В този смисъл банките следва да обмислят въвеждането на
специализирани органи за вземане на решения за уреждането на НОК
(например комисии за НОК). Когато е неизбежно припокриването на органи,
ръководители или експерти, участващи в процеса на иницииране на кредити,
17

В някои държави банките започнаха целенасочено да развиват експертните знания на
ръководния орган за НОК.

18

Ако ранното просрочие не се управлява отделно, следва да са налице задоволителни политики,
механизми за контрол и ИТ инфраструктура за редуциране на потенциала за конфликт на
интереси.
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институционалната рамка следва да осигури достатъчното редуциране на
потенциала за конфликт на интереси.
Действително, за някои стопански дейности или експозиции (например
изискващи специализирани познания) може да не е приложимо въвеждането
на изцяло отделно организационно звено или за целта може да е необходимо
повече време. В подобни случаи вътрешни механизми за контрол следва да
осигурят достатъчно редуциране на потенциала за конфликт на интереси
(например чрез независим преглед на оценката на кредитоспособността на
кредитополучателя).
Макар че звената за уреждане на НОК следва да бъдат отделни от звената за
иницииране на кредити, между двете функции следва да се установи редовен
обмен на информация, например информацията, необходима за планиране на
входящите потоци от НОК или за споделяне на поуките от уреждането на НОК,
които могат да бъдат полезни при инициирането на нови сделки.

Съгласуване с жизнения цикъл на НОК
Звената за уреждане на НОК следва да бъдат организирани така, че да се
взема предвид пълният жизнен цикъл на НОК 19, за да се гарантира, че всички
дейности по уреждането на НОК и контакти с кредитополучателите са
индивидуално приспособени, всички приложими етапи от процеса са
организирани подходящо и служителите разполагат с достатъчно
специализирани знания. Важните етапи в жизнения цикъл на НОК са следните:
•

Ранен етап на просрочие (до 90 дни) 20: През този етап в центъра на
вниманието е първоначалният контакт с кредитополучателя, насочен към
постигане на скорошно изплащане и към събиране на информацията,
необходима за подробна оценка на състоянието на кредитополучателя
(например финансово състояние, състояние на документацията по
кредита, състояние на обезпечението, степен на сътрудничество и т.н.).
Събирането на информация позволява подходящо сегментиране на
кредитополучателите (вижте раздел 3.3.2), което в крайна сметка
определя най-подходящата стратегия за уреждане на кредита. Този етап
може да включва също краткосрочни варианти на преструктуриране
(вижте също глава 4) с цел да се стабилизира финансовото състояние на
кредитополучателя, преди да бъде определена подходяща стратегия за
уреждане на кредита. В допълнение към това банката следва да търси
възможности да подобри собственото си положение (например чрез
подписване на нови документи за кредит, подобряване на

19

Това включва и активи, които технически не са класифицирани като НОЕ като например на
ранен етап на просрочие, преструктурирани експозиции или активи, резултат от придобиване на
обезпечения. Те имат важна роля в процеса на уреждане на НОК.

20

Експозиции, които е малко вероятно да бъдат изплатени, могат да бъдат причислени към ранни
просрочия или към експозиции за предоговаряне, в зависимост от сложността си.
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съществуващите гаранции, свеждане до минимум на изтичането на
средства и, при възможност, поемане на допълнителни гаранции).
•

Продължително просрочие / предоговаряне / преструктуриране 21:
Този етап се състои в осъществяването в официална форма на
предоговаряне или преструктуриране на кредита с кредитополучателя.
Мерки за предоговаряне/преструктуриране следва да се въвеждат само
ако оценката на платежоспособността на кредитополучателя е довела до
заключение, че действително са налице осъществими варианти за
преструктуриране (вижте също глава 4). След
предоговарянето/преструктурирането кредитополучателят следва да бъде
под непрестанно наблюдение през ясно определен минимален период от
време (като се препоръчва той да е съгласуван с периода на оздравяване
според дефиницията на ЕБО за НОЕ, т.е. най-малко 1 година) с оглед на
повишения риск и едва след това кредитът да бъде изваден от звеното за
уреждане на кредити, при условие че не са отбелязани нови признаци за
идентифициране като НОК (вижте също глава 5).

•

Ликвидация / събиране на вземания / съдебни производства /
реализиране на обезпечения: Този етап е насочен към
кредитополучатели, за които не може да се намери изпълним вариант на
преструктуриране поради финансовото им състояние или равнището на
готовност за сътрудничество. В подобни случаи банките първоначално
извършват анализ на разходите и ползите при различните варианти на
ликвидация, включително съдебни и извънсъдебни процедури. Въз основа
на този анализ банките следва да пристъпят без отлагане към избрания
вариант на ликвидация. Специализираните познания в правната област и
в областта на ликвидация на предприятия е от решаващо значение в този
етап от жизнения цикъл на НОК. Банките, които за целта използват в
голям мащаб външни експерти, следва да се погрижат за наличието на
достатъчни вътрешни механизми за контрол, за да се осигури
ефективност и ефикасност на процеса на ликвидация. В това отношение
специално внимание следва да бъде отделено на наличностите от НОК с
голямо просрочие. Специално разработена политика за събиране на
вземанията следва да съдържа указания относно процедурите по
ликвидация (вижте също Приложение 5).

•

Управление на активите, които са резултат от придобиване на
обезпечения (или на други активи, произтичащи от НОК)

Банките с високо равнище на НОК следва да съставят различни
специализирани звена за различните етапи от жизнения цикъл на НОК, както и
за различните портфейли, ако е уместно. Особено важно е да се прилага ясна
официална дефиниция на задействането на процедурата по прехвърляне,
която показва кога дадена експозиция преминава от обичайния служител,
осигуряващ редовното обслужване на клиента, към звеното за уреждане на
21

Вижте бележка под линия 20.
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НОК или от управлението на едно звено за уреждане на НОК към друго.
Равнището на задействане следва да бъде ясно дефинирано и да позволява
преценка от страна на ръководството само при строго определени условия и
обстоятелства.
Пример 2
Пример за устройство на звено за уреждане на НОК и механизми на задействане, прилагани от
средноголяма банка
Частни клиенти

Корпоративни клиенти

Звена за уреждане на НОК

•
•

Екс позиция > 10 хиляди евро
Най-малко 2 напомняния за просрочено плащане

•
•
•

Необезпечена експозиция > 50 хиляди евро
Спис ък за ранно предупреждение като критерий за рис к
Включване в рис ковия с писък

Служител,
обслужващ
клиента

Интензивно управление на кредита

Преструктуриране
•

Сложни екс позиции към час тни клиенти

•
•
•

Необезпечена експозиция > 250 хиляди евро и вероятност за
неизпълнение > 13
Специални провизии > 250 хиляди евро
Други, например координационни срещи на кредитори

Ликвидация
•
•

Нес ъс тоятелност или неуспех на мерките
Екс позиции < 100 евро с е отписват направо

•

Нес ъс тоятелност или неуспех на мерките

В отделните звена за уреждане на НОК често е полезно да има засилена
специализация въз основа на различните подходи към уреждането на НОК,
необходими за съответните сегменти кредитополучатели (вижте раздел 3.3.2).
Процесите на наблюдение и осигуряване на качеството следва да бъдат
достатъчно индивидуално приспособени към тези подструктури.
Специално разработена политика за управление на просрочията следва да
съдържа указания за общите процедури и задължения по уреждането на НОК,
включително за задействането на прехвърляне към специализираните звена
(вижте също Приложение 5).
Пример 2 показва устройството на звено за уреждане на НОК в средноголяма
значима институция, включително задействащите механизми, които определят
подходящото звено за уреждане на НОК за всеки кредитополучател. Както се
вижда, тази банка е преценила, че е по-уместно да задържи ранните просрочия
в търговския портфейл, управляван от редовните мениджъри на пазарни
операции и мениджъри на връзки с клиенти, докато кредитополучателите при
всички други необслужвани експозиции се управляват от отделни,
специализирани звена за уреждане на НОК. Едно и също звено отговаря за
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преструктурирането на експозиции към корпоративни клиенти и за сложните
преструктурирания на експозиции към частни лица.

Приспособяване към спецификата на портфейла
При изграждането на подходяща структура на звеното за уреждане на НОК
банките следва да вземат предвид спецификата на основните си портфейли с
НОК, както е показано в Пример 2.
При значителни портфейли от НОК на частни лица може да се приложи
донякъде стандартизиран процес, например център за контакти на етапа на
ранно просрочие, който да отговаря за довеждане до максимална степен на
събирането (вижте Пример 3). Важно е обаче да се гарантира, че дори при
стандартизиран подход служителите на звеното за уреждане на НОК имат при
необходимост достъп до специалисти, например за по-сложни клиенти или
продукти.
Пример 3
Пример за център за контакти за частни клиенти в етапа на ранно просрочие
1-90

дни просрочие

Изходящи

Входящи и
изходящи

Входящи

Списък на
обажданията

Възможни решения
•
•
•
•
•

Ограничен диапазон от
решения
Плащане и обещание за
плащане
Споразумения за погас яване
Варианти 1-5
Вс ичко ос танало се
прехвърля на екипа за
прес труктуриране

Екип за
преструктуриране

Цели на служителите

При портфейлите с корпоративни НОК обикновено се прилага по-скоро
индивидуален, а не стандартизиран подход, със строго специализиране на
служителите на звеното за уреждане на НОК по сектори. При едноличните
търговци и микропредприятията е необходимо съчетание от стандартизирани
елементи и индивидуален подход.
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3.3.2

Сегментиране на портфейли
За да е подходящ, оперативният модел трябва да се основава на анализ на
портфейла от НОК на банката с висока степен на детайлизация, очертаващ
ясно сегментите на кредитополучателите. Необходима предпоставка за този
анализ (сегментиране на портфейлите) е разработването на подходящи
системи за управленска информация и достатъчно високо качество на данните.
Сегментирането на портфейлите позволява на банката да групира
кредитополучатели със сходни особености, изискващи сходно третиране, т.е.
варианти на преструктуриране или пристъпване към ликвидация. За всеки
сегмент се разработват специализирани процедури и за него поема
отговорност нарочен експертен екип.
Като се взема предвид принципът на пропорционалност и естеството на
портфейла на банката, сегментирането може да се извърши, като се отчетат
няколко характеристики на кредитополучателите. Сегментирането трябва да
бъде целесъобразно, т.е. различните сегменти обичайно да задействат
различни процедури на звената за уреждане на НОК или на специализираните
екипи в тези звена.
При портфейлите от корпоративни НОК например специализацията в звеното
за уреждане на НОК вероятно ще бъде обусловена от сегментиране по класове
активи или по сектори, например търговски недвижими имоти, земя и
строително предприемачество, транспорт, търговия и т.н. След това тези
портфейли трябва да бъдат допълнително сегментирани според предложената
стратегия за разрешаване на проблема с НОК и според равнището на
финансови трудности, за да се осигури достатъчна целенасоченост на
дейностите по уреждане на НОК. Кредитополучателите от един и същи сектор
обичайно имат сходни кредитни условия и това може да позволи на
институцията да разработи конкретни продукти за преструктуриране в
съответните секторни сегменти.
Списък на възможни критерии за сегментиране при портфейли от НОК на
частни клиенти се съдържа в Приложение 2.

3.3.3

Човешки ресурси
Пропорционалност на организацията за НОК
Всички банки трябва да разполагат с подходяща и пропорционална
организация, която съответства на бизнес модела им и отчита рисковете им,
включително рисковете, произтичащи от НОК. Затова от банките с високо
равнище на НОК се очаква да посветят подходящо и пропорционално
управленско внимание и ресурси на уреждането на НОК и на вътрешния
контрол върху свързаните с това процеси. Следва да се отбележи, че макар да
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е налице известен потенциал за споделяне на управленско внимание и
ресурси с други части на веригата на стойността (като например инициирането
на кредити), подобно застъпване следва да бъде внимателно обмислено от
гледна точка на конфликти на интереси и на достатъчно равнище на
специализираност, както е посочено по-горе.
Въз основа на критериите за пропорционалност и констатациите от
самооценката на банката за нейния капацитет по отношение на НОК, за която
става дума в глава 2, банките с високо равнище на НОК следва редовно да
подлагат на преглед адекватността на своите вътрешни и външни ресурси за
уреждане на НОК и редовно да определят какъв капацитет им е необходим.
Като елемент на това могат да се определят и наблюдават определени
бенчмаркове, например брой клиенти с кредити за уреждане на служител на
пълен работен ден. Ако възникне недостиг на персонал, този проблем трябва
да бъде разрешен без отлагане. Като се има предвид необичайното естество
на дейностите по уреждане на НОК, банките могат да предпочетат да
използват срочни договори, възлагане на вътрешни и външни изпълнители или
съвместни предприятия за тези дейности. Ако се използва възлагане на
дейности на външни изпълнители, банките трябва да имат нарочни експерти,
които да контролират и следят отблизо ефикасността и ефективността на тези
дейности. 22

Експертни знания и опит
Банките следва да наберат необходимите експертни знания за избрания
оперативен модел за НОК, включително в звеното за уреждане на НОК и
контролните звена. Винаги, когато е възможно, за ключовите задачи по
уреждане на НОК следва да се наемат служители със специализирани знания
и опит в тази област. Когато това не е възможно, банките трябва да наблегнат
още повече на провеждането на подходящи специализирани обучения за НОК
и на плановете за развитие на персонала, за да увеличат бързо вътрешните
експертни знания, като използват човешките ресурси, с които разполагат. 23
Когато е невъзможно или неефективно да се гради вътрешна професионална
компетентност и инфраструктура, звеното за уреждане на НОК следва да има
лесен достъп до квалифицирани независими външни ресурси, като например
оценители на имущество, правни съветници, специалисти по бизнес
22

Всяко възлагане на външни изпълнители на дейности, свързани с НОК, следва да бъде в
съответствие с общите изисквания и Насоките на Европейския банков орган (ЕБО) относно
възлагането на дейности на външни изпълнители.

23

Плановете за обучение и развитие във връзка с НОК следва да включват, според
целесъобразността, следните аспекти: умение за водене на преговори, общуване с проблемни
кредитополучатели, информация за вътрешните политики и процедури за НОК, различни начини
за преструктуриране, познания за местната правна рамка, получаване от клиентите на лична и
финансова информация, извършване на оценка на способността на кредитополучателя да
изплаща кредита си (според различните сегменти кредитополучатели) и всякакви други теми,
които имат отношение към правилното осъществяване на стратегията за НОК и оперативните
планове към нея. Основната разлика в ролята и уменията, които се изискват от служителя в
звеното за уреждане на НОК и служителя, отговарящ за нормално обслужван портфейл, трябва
да намери отражение в обучението.
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планиране, секторни експерти, или до онези части от дейността по уреждане
на НОК, които са възложени на специализирани фирми за администриране на
НОК.

Управление на резултатите
Що се отнася до служителите в звеното за уреждане на НОК, следва редовно
да се наблюдават и измерват индивидуалните (ако е приложимо) и екипните
резултати. За тази цел следва да се въведе система за оценяване,
приспособена към нуждите на звеното за уреждане на НОК, в съзвучие с
цялостната стратегия и оперативния план за НОК. Наред с количествените
елементи, свързани с целите и основните етапи по отношение на НОК,
определени от банката (вероятно съсредоточени предимно върху
ефикасността на дейностите по уреждане на НОК), системата за оценяване
може да включва качествени показатели като например равнище на
компетентност в преговорите, технически умения, свързани с анализа на
финансова информация и получени данни, структуриране на предложения,
качество на препоръките или наблюдение на случаи на преструктуриране.
Също така, би трябвало да се осигури задоволително отразяване в
договорените условия за работа, политиката за възнагражденията, стимулите и
рамката за управление на резултатите на по-голямата ангажираност, която
обичайно се изисква от служителите в звената за уреждане на НОК (като
например нестандартно работно време)
Рамката за измерване на резултатността на работата на ръководните органи и
съответните ръководители в банките с високо равнище на НОК следва да
включва специфични показатели, свързани с целите, определени в стратегията
и оперативния план за НОК. Значението на съответните тегла, придадени на
тези показатели в цялостните рамки за измерване на резултатите, следва да
бъдат пропорционални на сериозността на проблемите, свързани с НОК, пред
които е изправена банката.
И накрая, като се има предвид съществената роля на това да се предприемат
ефикасни мерки по отношение на първите признаци за предстоящо просрочие
като ключов фактор за редуциране на входящия поток на НОК, би трябвало
посредством политиката за възнагражденията и рамката за стимулиране да се
насърчава решимостта на компетентните служители да предприемат мерки
при признаци за ранно предупреждение.

3.3.4

Технически ресурси
Адекватната техническа инфраструктура е един от основните фактори за
успешното прилагане на какъвто и да е вариант на стратегия за НОК. В този
смисъл е важно всички данни, свързани с НОК, да се съхраняват централно в
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надеждни и сигурни ИТ системи. Данните трябва да бъдат пълни и актуални
през целия процес на уреждане на НОК.
Подходяща техническа инфраструктура би трябвало да дава на звената за
уреждане на НОК възможност:
•

•

да имат лесен достъп до всички релевантни данни и документи,
включително:
•

информация за кредитополучателите за текущи НОК и ранни
просрочия, включително автоматизирани уведомления в случай на
промяна;

•

информация за експозицията и обезпечението/гаранцията, свързана
с кредитополучателя или свързани клиенти;

•

инструменти за наблюдение/документиране с помощта на
информационни технологии за проследяване на резултатността и
ефикасността на преструктурирането;

•

състояние на дейностите по уреждане на НОК и взаимодействието с
кредитополучателя, както и подробности за договорените мерки по
преструктуриране и т.н.;

•

активи, резултат от придобиване на обезпечения (ако е приложимо);

•

проследяване на паричните потоци по кредита и обезпечението;

•

източници на основната информация и цялата основна документация;

•

достъп до централни кредитни регистри, поземлени регистри и други
външни източници на данни, когато за това има техническа
възможност.

ефективно да обработват и наблюдават дейностите по уреждане на НОК,
включително:
•

автоматизирани работни процеси през целия жизнен цикъл на НОК;

•

автоматизиран процес за наблюдение („система за проследяване“) на
състоянието на кредита, който осигурява правилно сигнализиране за
необслужвани и преструктурирани експозиции;

•

стандартизиране на подхода в общуването с кредитополучателите,
например посредством кол центрове (включително софтуер за
картови плащания на всички компютри на служителите) или
посредством интернет (например система за споделяне на файлове);

•

вградени сигнали за ранно предупреждение (вижте също раздел 3.5);
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•

•

автоматично отчитане през целия жизнен цикъл на НОК пред
ръководството на звеното за уреждане на НОК, ръководния орган и
други релевантни ръководители, както и пред регулаторния орган;

•

анализ на резултатността на дейностите по уреждане на НОК от
специализираното звено, подекипите и експертите (напр. процент на
оздравяване/успеваемост, информация за подновяване, ефикасност
на предлаганите варианти за преструктуриране, ниво на събираемост
чрез парични вноски, анализи на процентите на оздравяване по
продължителност на класифицирането на кредитите като НОК,
степен на спазване на поетите обещания при разговор и др.);

•

наблюдение върху развитието на портфейлите, подпортфейлите,
групите кредитополучатели и индивидуалните кредитополучатели.

да дефинират, анализират и измерват НОК и свързаните
кредитополучатели:
•

да разпознават НОК и да измерват обезценки;

•

да извършват подходящ сегментационен анализ на НОК и да
съхраняват резултатите за всеки кредитополучател;

•

да подпомагат оценяването на личните данни и финансовото
състояние на кредитополучателя и способността му да изплаща
задължението си (оценка на платежоспособността на
кредитополучателя), поне за кредитополучателите, които не са
сложни;

•

да изчисляват i) нетната настояща стойност и ii) въздействието върху
капиталовата позиция на банката при всеки вариант за
преструктуриране и/или всеки вероятен план за преструктуриране
съгласно които и да било приложими закони (напр. закон за
придобиване на обезпечения, закон за несъстоятелност) за всеки
кредитополучател.

Адекватността на техническата инфраструктура, включително качеството на
данните, следва да се подлага редовно на оценка от независимо звено
(например вътрешен или външен одит).

3.4

Рамка за контрол
Банките, особено тези с високо равнище на НОК, следва да въведат ефикасни
и ефективни процеси за рамката за уреждане на НОК, за да осигурят пълно
съответствие между стратегията и оперативния план за НОК от една страна и
цялостната бизнес стратегия на банката (включително стратегията и
оперативния план за НОК) и склонността за поемане на риск от друга страна.
Когато тези мерки за контрол установят някакви слабости, трябва да са налице
процедури за тяхното навременно и ефикасно преодоляване.
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Рамката за контрол следва да включва и трите защитни линии. Ролите на
различните участващи звена следва да бъдат ясно определени и
документирани, за да се избегнат пропуски или застъпване. На ръководния
орган следва редовно да се докладват ключовите резултати от дейностите по
втора и трета линия, както и от определените действия за намаляване на
последиците и напредъка по отношение на тези дейности.

3.4.1

Мерки за контрол по първата защитна линия
Първата защитна линия обхваща механизми за контрол в оперативните звена,
които фактически носят и управляват рисковете на банката в конкретния
контекст на уреждането на НОК – главно звената за уреждане на НОК (според
оперативния модел за НОК). За мерките за контрол по първата линия
отговарят ръководителите на оперативните звена.
Основните инструменти за контрол по първата линия са адекватните вътрешни
политики по отношение на рамката за уреждане на НОК и надеждното им
вграждане в текущите процеси. Ето защо политиките трябва да бъдат вградени
в ИТ процедурите, доколкото е възможно до ниво отделна транзакция. Вижте
Приложение 5 за основните елементи на политиките, свързани с рамката за
НОК, които следва да бъдат прилагани от банките с високо равнище на НОК.

3.4.2

Мерки за контрол по втората защитна линия
Звената от втората защитна линия са създадени, за да следят постоянно дали
първата защитна линия действа според предвиденото. Обикновено те
включват звена за контрол на риска, съответствие и осигуряване на
качеството. За да могат да изпълняват адекватно своите задачи за контрол,
звената от втора линия се нуждаят от значителна степен на независимост от
звената, извършващи бизнес дейностите, включително звената за уреждане на
НОК.
Степента, в която втората линия упражнява контрол над рамката за НОК,
трябва да бъде пропорционална на риска, произтичащ от НОК, като особено
внимание следва да се обръща на:
1.

наблюдението и количественото изражение на рисковете, свързани с НОК
на индивидуално и обобщено ниво, включително във връзка с
вътрешната/регулаторната капиталова адекватност;

2.

прегледа на резултатността на цялостния оперативен модел за НОК, както
и на неговите елементи (напр. ръководство/персонал на звената за
уреждане на НОК, договорености за възлагане на дейности на външни
изпълнители/администриране, механизми за ранно предупреждение);

3.

осигуряване на качеството в целия процес на обработката на НОК,
наблюдение/докладване (вътрешно и външно), преструктуриране,
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провизиране, оценка на обезпечения и отчитане на НОК; за да изпълняват
тази роля, звената от втора линия следва да имат достатъчно
правомощия да се намесват предварително при осъществяването на
отделни варианти на уреждане на НОК (включително преструктуриране) и
при формирането на провизии;
4.

прегледа на съгласуването на свързаните с НОК процеси с вътрешната
политика и публичните насоки, най-вече във връзка с класификацията на
НОК, провизирането, оценките на обезпечения, преструктурирането и
механизмите за ранно предупреждение.

Звената за контрол на риска и за съответствие следва също да дадат ясни
насоки в процеса на изработване и преразглеждане на свързаните с НОК
политики, особено с оглед на това да бъдат възприети най-добрите практики за
преодоляване на вече установявани проблеми. Тези звена трябва най-малко
да направят преглед на политиките, преди те да бъдат одобрени от
ръководния орган.
Както беше посочено, мерките за контрол по втората защитна линия
представляват непрекъсната дейност. Така например, в банките с високо
равнище на НОК трябва да се извършват следните дейности по механизма за
ранно предупреждение, най-малко на тримесечие:

3.4.3

•

преглед на състоянието на показателите за ранно предупреждение и
предприеманите по тях действия;

•

осигуряване на извършването на всички действия в съответствие с
вътрешните политики по отношение на графика и вида им;

•

преглед на адекватността и точността на отчитането на ранното
предупреждение;

•

проверка дали показателите за ранно предупреждение са ефикасни, т.е.
до каква степен НОК са били (или не са били) засечени на ранен етап –
информацията следва да се представя пряко на съответното звено, което
отговаря за процесите по ранно предупреждение и поставяне под
наблюдение, след това трябва да се проследи напредъкът в
подобряването на методологията (най-малко на шестмесечие).

Мерки за контрол по третата защитна линия
Третата защитна линия обикновено се състои от звеното за вътрешен одит. То
трябва да бъде изцяло независимо от звената, извършващи бизнес
дейностите, а при банките с високо равнище на НОК – да има достатъчно
експертни знания за уреждането на НОК, за да може да изпълнява дейността
си за периодичен контрол на ефективността и ефикасността на рамката за НОК
(включително мерките по първа и втора линия).
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Що се отнася до рамката за НОК, звеното за вътрешен одит трябва най-малко
да извършва редовни оценки, за да проверява спазването на вътрешните
политики за НОК (вижте Приложение 5) и на настоящите практически указания.
Това следва да включва също проверки на случаен принцип и внезапни
проверки и прегледи на досиета.
Когато се определят честотата, обхватът и мащабът на мерките за контрол,
които ще се прилагат, следва да се спазва принципът за пропорционалност.
При банките с високо равнище на НОК обаче повечето проверки за
съответствие с политиките и указанията следва да се извършват най-малко
веднъж годишно и по често, ако последните проверки са установили
значителни отклонения и слабости.
Въз основа на резултатите от контрола звеното за вътрешен одит следва да
отправя препоръки към ръководния орган, като насочва вниманието му към
евентуални подобрения.

3.5

Наблюдение на НОК и дейностите по уреждането им
Системите за наблюдение следва да се основават на целите за НОК, одобрени
в стратегията и свързаните с нея оперативни планове за НОК, които след това
се отразяват в оперативните цели на звената за уреждане на НОК. Във връзка
с това следва да се разработи рамка от ключови показатели за изпълнение,
която да дава възможност на ръководния орган и на лицата на ръководни
длъжности да измерват напредъка.
Трябва да се въведат ясни процеси, за да е сигурно, че резултатите от
наблюдението на показателите за НОК се свързват подходящо и своевременно
със съответните бизнес дейности като определяне на цената на кредитния
риск и формиране на провизии.
Свързаните с НОК ключови показатели за изпълнение могат да се групират в
няколко най-общи категории, включващи например:
1.

показатели за високо равнище за НОК;

2.

участие на кредитополучателя и събиране на парични средства;

3.

дейности по преструктуриране;

4.

дейности по ликвидация;

5.

други (напр. свързани с НОК позиции на печалби и загуби, активи,
резултат от придобиване на обезпечения, показатели за ранно
предупреждение, дейности, възлагани на външни изпълнители).

По-долу отделните категории са разгледани в повече подробности. Банките с
високо равнище на НОК следва да определят подходящи показатели,
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съпоставими с изброените по-долу (вижте също представения накратко
бенчмарк в Приложение 3), и те да се наблюдават периодично.

3.5.1

Показатели за високо равнище за НОК
Съотношение на НОК и покритие
Банките следва да наблюдават внимателно относителните и абсолютните
равнища на НОК и ранните просрочия в регистрите си на достатъчно равнище
на детайлност в портфейлите. Следва да се наблюдават също абсолютните и
относителните равнища на активите, резултат от придобиване на обезпечения
(или други активи, произтичащи от дейности по НОК), както и равнищата на
обслужваните преструктурирани експозиции.
Друг ключов елемент за наблюдение е равнището на обезценки/провизии и
обезпечения/гаранции, общо и за различните групи НОК. Тези групи следва да
се определят въз основа на критерии, които са релевантни за равнището на
покритие, за да бъде осигурена на ръководния орган и на компетентните
ръководители съдържателна информация (например брой години от
класифицирането като НОК, тип продукти/кредити, включително
обезпечени/необезпечени, тип обезпечение или гаранция, държава и регион на
експозицията, време за възстановяване, прилагане на подхода за
действащо/недействащо предприятие. Движенията на покритието следва също
да бъдат наблюдавани, а намаленията да бъдат ясно обяснени в докладите за
наблюдение. Тексаският коефициент дава връзка между експозициите от НОК
и капиталовите равнища, затова също е полезен показател.
Когато е възможно, показателите, свързани със съотношението/равнището на
НОК и с покритието, следва също така да бъдат съпоставени с подходящи
референтни показатели на сходни институции, за да се осигури на ръководния
орган ясна картина за конкурентната позиция и за потенциалните недостатъци
на високо равнище.
И накрая, банките следва да наблюдават бюджета си за загуби и съпоставката
му с действителните такива. Това трябва да бъде на достатъчно
детайлизирано равнище, за да могат ръководният орган и други компетентни
ръководители да разберат причините за значими отклонения от плана.

Потоци на НОК, процент на неизпълнение, процент на
миграция и вероятност от неизпълнение
Ключовите данни за входящите и изходящите потоци на НОК следва да бъдат
включени в периодичното докладване пред ръководния орган, включително
преминаване от/към статут на НОК, НОК в изпитателен срок, обслужвани
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експозиции, обслужвани преструктурирани експозиции и ранни просрочия
(≤ 90 дни).
Входящите потоци от обслужван към необслужван статут се проявяват
постепенно (например от 0 до 30 дни просрочие, от 30 до 60 дни просрочие, от
60 до 90 дни просрочие и т.н.), но е възможно да възникнат и внезапно
(например предизвикани от някакво събитие). В тази област полезен
инструмент за наблюдение е да се създадат матрици за миграцията, чрез
които да се проследява потокът на експозиции към и от класификацията като
необслужвани.
Банките следва да изчисляват процента на миграция и качеството на
обслужвания портфейл месец по месец, така че своевременно да могат да се
предприемат действия (т.е. те да се подреждат по приоритет), за да се
възпрепятства влошаване на качеството на портфейла. Матриците за
миграцията могат да бъдат допълнително прецизирани по вид кредит
(жилищен, потребителски, за недвижими имоти), по структурни звена или по
други релевантни признаци за сегментиране на портфейла (вижте раздел
3.3.2), за да се разбере дали потокът се дължи на конкретен кредитен
сегмент. 24

3.5.2

Участие на кредитополучателя и събиране на парични
средства
След като бъдат създадени звената за уреждане на НОК, следва да се въведат
ключови показатели за ефективност на дейността, за да се оценява
ефективността на звената или служителите (ако е приложимо) в съпоставка
със средните показатели за ефективност и/или стандартните референтни
показатели (ако има такива). Тези ключови оперативни измерители трябва да
включват както показатели за дейността, така и показатели за ефективността.
Списъкът по-долу представя примерни видове измерители, без да е
изчерпателен:
•

насрочени спрямо действителни контакти с кредитополучателите;

•

процент от контактите, довели до плащане или обещание за плащане;

•

събрани парични средства – в абсолютен размер, както и спрямо
дължимото по договор, с разбивка по:
•

24

средства, събрани от клиентски плащания;

Съставянето на подходящ хронологичен динамичен ред на процента на миграция позволява да
се изчисли годишен процент на неизпълнение, който може да се използва в различни модели на
отдела за контрол на риска при оценяване на вероятността от неизпълнение – показател, който
се използва при преглед на обезценките и за целите на стрес тестовете.
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•

3.5.3

средства, събрани от други източници (например продажба на
обезпечения, запор върху заплати, производства по
несъстоятелност);

•

получени обещания за плащане и спазени спрямо дължими обещания за
плащане;

•

общи и дългосрочни схеми за преструктуриране, договорени с
кредитополучателите (брой и размер).

Дейности по преструктуриране
Ако се управлява правилно, преструктурирането е ключов инструмент, с който
банките могат да преодолеят или ограничат въздействието от НОК 25. Банките
следва да наблюдават дейността по преструктуриране в две отношения –
ефективност и ефикасност. Ефективността се отнася главно до обема на
кредитите, за които е предложено преструктуриране, и до времето, необходимо
за договарянето му с кредитополучателите, а ефикасността се отнася до това
доколко е успешно преструктурирането (т.е. дали преработените/изменени
договорни задължения се изпълняват от кредитополучателите).
Наред с това е необходимо добро наблюдение върху качеството на
преструктурирането, за да е сигурно, че крайният изход от мерките по
преструктуриране е възстановяване на дължимата сума, а не отлагане на
оценката, че експозицията е несъбираема. В този смисъл договорените
решения следва да бъдат наблюдавани и дългосрочните (устойчиви
структурни) решения 26 да бъдат отделени от краткосрочните (временни)
такива.
Отбелязва се, че на всички етапи от жизнения цикъл на кредита могат да се
внесат промени в реда и условията на дадена експозиция или да се
предприеме рефинансиране. Затова банките следва да се погрижат да
наблюдават действията по преструктуриране както при обслужваните, така и
при необслужваните експозиции.

Ефективност на преструктурирането
В зависимост от потенциалните цели, които си е поставила банката, и от
сегментирането на портфейла, ето възможни ключови показатели за
измерване на ефективността:
•

обем на завършените оценки (по брой и стойност), представени на
компетентния орган за одобрение в определен период от време;

25

За дефиниция на преструктурирането вижте раздел 5.3.1.

26

За осъществими варианти на преструктуриране вижте също глава 4.
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•

обем на договорените варианти на изменения (по брой и стойност),
постигнати с кредитополучателите през определен период от време;

•

стойност и брой на позициите, по които е постигнато разрешаване на
проблемите в определен период от време (в абсолютна стойност и като
процент от първоначалния обем на НОК).

Възможно е също така да е полезно да се наблюдава ефективността на други
отделни стъпки в процеса на уреждане на НОК, като например
продължителността на процедурата за вземане на решение и одобряването
му.

Ефикасност на преструктурирането
Когато се променят условията по кредити, крайната цел е да се гарантира, че
кредитополучателят ще изпълни изменените договорни задължения и че
постигнатото решение е осъществимо (вижте също глава 4). В този смисъл
трябва да се разделят типовете договорени решения със сходни
характеристики в един портфейл и да се наблюдава резултатността на всяко
решение с течение на времето.
Ключови показатели за наблюдение на резултатността на всяко решение за
преструктурирани са:
•

Степен на оздравяване посредством преструктуриране и степен на
повторно неизпълнение: Като се има предвид, че веднага след
промяната при повечето кредити няма да се наблюдават признаци на
финансови затруднения, необходим е период на оздравяване, за да се
определи дали кредитът наистина е оздравен. 27 Минималният период на
оздравяване, който се прилага за определяне на степента на оздравяване,
следва да бъде 12 месеца, така че да съответства на минималния период
на оздравяване, определен в „Технически стандарти за изпълнение на
ЕБО за надзорното отчитане“ 28. Поради това, за да определят степента на
оздравяване, банките трябва да извършат анализ на продължителността
на необслужването и да наблюдават развитието на преструктурираните
кредитни инструменти след 12 месеца от датата на модифицирането. Този
анализ трябва да се провежда по кредитен сегмент (кредитополучатели
със сходни характеристики) и евентуално по степен на финансовите
затруднения преди преструктурирането.
Оздравяването на просрочия при кредити с просрочия може да се
осъществи или посредством преструктуриране на кредитния инструмент
(преструктурирано оздравяване), или по естествен път, без да се

27

Критериите за оздравяване са представени в раздел 5.3.3.

28

Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 г. за определяне, в
съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на
техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от
институциите на надзорните органи (ОВ L 191, 28.6.2014 г., стр. 1).
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модифицират първоначалните му условия (естествено оздравяване).
Банките следва да разполагат с механизъм, с който да наблюдават
процента и обема на естествено оздравените кредитни инструменти, които
са били в неизпълнение. Процентът на повторно неизпълнение е друг
ключов показател за резултатност, който следва да бъде включен във
вътрешните доклади от наблюдението на НОК, предназначени за
ръководния орган и за компетентните ръководители.
•

Типове мерки за преструктуриране: Банките следва ясно да посочат кои
типове мерки за преструктуриране се определят като краткосрочни и кои –
като дългосрочни решения. Първоначалните характеристики на
споразуменията за преструктуриране следва да бъдат отбелязани и
съхранени в ИТ системите и периодичното наблюдение следва да
предоставя на ръководния орган и другите компетентни ръководители
ясна информация каква част от договорените варианти на
преструктуриране са 1) от краткосрочно, а не дългосрочно естество; и
2) имат определени параметри (например гратисен период за плащанията
≥ 12 месеца, увеличение на главницата, допълнително обезпечение и
т.н.). (Вижте също глава 4).

•

Степен на събиране на парични средства: Друг основен показател за
преструктурирането е събирането на парични средства по
преструктурираните кредитни инструменти. То може да се наблюдава в
съпоставка с ревизираните договорени парични потоци, т.е. като
съотношение на реалния спрямо договорения паричен поток, както и в
абсолютна стойност. Тези два показателя могат да предоставят на
банката информация за целите на планирането на ликвидността и
показват относителния успех на всяка мярка за преструктуриране.

•

Отписване на НОК: В определени случаи като част от схемата за
преструктуриране е възможно банката да избере вариант, включващ
отписване на НОК – частично или изцяло. Всяко отписване на НОК,
свързано с договарянето на такива типове преструктуриране, следва да се
регистрира и наблюдава спрямо одобрения бюджет за загуби. Наред с
това загубата на нетна настояща стойност, свързана с решението за
отписване на невъзстановими кредити, следва да се наблюдава спрямо
степента на оздравяване по кредитни сегменти и по предложени варианти
на преструктуриране, за да послужи тази информация за стратегията и
политиките на институциите по отношение на преструктурирането.

Показателите, свързани с дейности по преструктуриране, следва да се
докладват посредством съдържателна разбивка, която може да включва
например типа и продължителността на просрочията, вида на експозицията,
вероятността за възстановяване, размера на експозициите или общата сума на
експозициите към един и същи кредитополучател или група от свързани
клиенти, както и броя на схемите за преструктуриране, приложени в миналото.
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3.5.4

Дейности по ликвидация
Ако не бъде постигната устойчива схема за преструктуриране, от банката все
пак се очаква да намери решение на проблема с необслужваната експозиция.
Решението може да включва започване на правни процедури, принудително
изземане на активи, замяна на дълг срещу активи/капитал и/или разпореждане
с кредитни инструменти, прехвърлянето им на дружество за управление на
активи или секюритизация. Впоследствие тези дейности следва да се
наблюдават от банката, за да се използва информацията за стратегията и
политиките, както и в помощ на разпределението на ресурсите.

Правни мерки и принудително изземане на активи
Банките следва да наблюдават обемите и нивата на възстановяване в
случаите на предприемане на правни мерки или принудително изземане на
активи. Резултатността им следва да се измерва спрямо поставените цели по
отношение на брой месеци/години и загуба за институцията. При
наблюдението на нивото на действителните загуби от институциите се очаква
да съставят хронологични динамични редове по кредитни сегменти, за да
подкрепят допусканията, които се използват за целите на прегледа на
обезценките и стрес тестовете.
При инструменти, покрити с обезпечение или някакъв друг вид гаранция,
банките следва да наблюдават колко време е необходимо за ликвидация на
обезпечението, потенциалните дисконтирания при принудителна продажба при
ликвидация и динамиката на определени пазари (например на имоти), за да
имат представа за потенциалната степен на възстановяване.
Наред с това, като наблюдават степента на възстановяване в резултат от
принудително изземане на активи и други съдебни производства, банките ще
могат по-добре да преценят достоверно дали решението за изземане ще
осигури по-висока нетна настояща стойност от прилагането на схема за
преструктуриране. Данните за степента на възстановяване в резултат от
принудително изземане на активи следва постоянно да се наблюдават и да се
използват за потенциални изменения в стратегиите на банките за работа с
портфейлите за събиране на дългове и правни процедури.
Банките следва също така да наблюдават средната продължителност на
наскоро приключилите правни процедури и средния размер на събраните суми
(включително свързаните разходи по възстановяването) от тези приключили
процедури.

Замяна на дълг срещу активи/капитал
Банките следва да наблюдават внимателно случаите, при които дългът се
заменя срещу актив или капитал на кредитополучателя, най-малкото чрез
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използване на показатели за обем по видове активи, и да осигурят спазването
на всички ограничения, определени от релевантните национални нормативни
актове в областта на притежаването на активи. Използването на този подход
като мярка за преструктуриране следва да бъде подкрепено от подходящ
бизнес план и да бъде ограничено до активи, по отношение на които
институцията разполага с достатъчно експертен опит, а пазарът реалистично
позволява определената стойност да бъде извлечена от актива в краткосрочен
до средносрочен план. Институцията следва също да се увери, че оценката на
активите се извършва от квалифицирани и опитни оценители. 29

3.5.5

Други показатели, които трябва да се наблюдават
Позиции в отчета за приходите и разходите
Банките следва също да наблюдават и да представят ясно на ръководните си
органи размера на лихвите, произтичащи от НОК и отразени в отчета за
приходите и разходите. Освен това следва да се прави разграничение между
действително получените лихвени плащания по НОК и тези, които не са реално
получени. Развитието на провизиите срещу загуби по кредити и съответните
обуславящи фактори също следва да бъдат наблюдавани.

Активи, резултат от придобиване на обезпечения
Ако принудителното изземане на активи е част от стратегията на банката за
НОК, тя следва също така да наблюдава обема, продължителността на
притежаване, покритието и потоците в портфейлите си от принудително иззети
активи (или други активи, произтичащи от НОК). Това трябва да включва
достатъчна степен на детайлност за съществените видове активи. Нещо
повече, резултатността на принудително иззетите активи спрямо
предварително определения бизнес план следва да се наблюдава по
подходящ начин и да се докладва на агрегирано равнище на ръководния орган
и другите компетентни ръководители.

Показатели за ранно предупреждение
Ръководният орган, компетентните комитети и другите компетентни лица на
ръководни длъжности следва периодично да получават доклади за статута на
ранно предупреждение (или „под наблюдение“) на сегментите, където се
очакват низходящи тенденции, както и за статута „под наблюдение“ на
равнище експозиция/кредитополучател при големите експозиции. Тези доклади
следва да включват също развитието на портфейла с течение на времето,
29

Вижте също раздел 7.2.4.
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например месечната миграция между равнищата на просрочие (0 дни, >0-30
дни, >30-60 дни, >60-90 дни, >90 дни). Следва да бъдат включени и измерители
за ефикасност на показателите за ранно предупреждение.

Други
Други аспекти, които биха могли да имат отношение към отчитането във връзка
с НОК, включват ефективността и ефикасността на споразумения за възлагане
на външни изпълнители или за администриране. Показателите, които се
използват за тази цел, е вероятно да са много сходни с прилаганите за
наблюдение на ефективността и ефикасността на вътрешните звена за
уреждане на НОК, но евентуално по-малко детайлни.
Като цяло, когато свързаните с НОК ключови показатели за изпълнение се
различават от регулаторна, счетоводна или вътрешноотчетна гледна точка,
тези разлики трябва ясно да се съобщят и обяснят на ръководния орган.

3.6

Механизми за ранно предупреждение/поставяне под
наблюдение

3.6.1

Процедура за ранно предупреждение
За да се наблюдават обслужваните кредити и да се предотврати влошаване на
кредитното качество, всички банки следва да въведат подходящи вътрешни
процедури и механизми за докладване, за да откриват и управляват на много
ранен етап потенциалното необслужване от страна на клиенти.
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Пример 4
Пример за ранно предупреждение
Бек офис

Фронт офис

Звена за НОК

Редовно отчитане

Вътрешни
данни
(фирми и
час тни
лицаl)

Сигнали

Механизъм за
ранно
предупреждение
Външни данни
(напр. кредитни
регис три,
проучвания,
рейтинги)

Автоматични
сигнали в
системите на
фронт офиса

Други
сигнали
(напр. въз
основа на
разговори с
клиенти)

Предприемане
на
своевременни
действия от
служителя,
който
обслужва
клиента

Има ли
решение?

Не

Ранно
просрочие /
процедура за
НОК

Да

Закриване
на сигнала

Осигуряване и контрол на качеството
Политики за ранно предупреждение

Независимо осигуряване на качеството на процедурата за ранно предупреждение / списъка за наблюдение

Горният пример представя генеричен процес за ранно предупреждение,
включително различните стъпки и участници:
•

механизъм за ранно предупреждение в бек офиса;

•

обработка на сигнали за ранно предупреждение във фронт офиса;

•

потенциално прехвърляне към звената за НОК в случай на влошаване на
кредитното качество;

•

осигуряване и контрол на качеството посредством втора и трета защитна
линия.

В следващите раздели са разгледани поотделно стъпките от процеса. Важно е
да се отбележи, че трябва да се знае ясно кой отговаря за всяка стъпка в
процеса на ранно предупреждение (или на поставяне под наблюдение). Освен
това следва да се въведат подходящи процедури за докладване и
придвижване по йерархията и процесът да бъде съпоставим с процедурите,
прилагани за докладването на НОК и прехвърлянето на неизпълняващи
задълженията си кредитополучатели към звената за уреждане на НОК.

3.6.2

Механизми/показатели за ранно предупреждение
Банките следва да разработят за всеки портфейл подходящ набор от
показатели за ранно предупреждение.
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Изчисляването на основните показатели за ранно предупреждение следва да
се извършва най-малко веднъж месечно. За някои конкретни показатели за
ранно предупреждение (например проучвания на равнище
сектор/сегмент/портфейл/кредитополучател) е възможно актуализациите да са
по-редки.
За да се засекат отрано сигналите за влошаване на състоянието на клиенти,
които обслужват задълженията си, банката трябва да следи два аспекта:
портфейла и сделката/кредитополучателя.

Показатели за ранно предупреждение на равнище
сделка/кредитополучател
На равнището на сделката или кредитополучателя показателите за ранно
предупреждение следва да бъдат включени в процеса на наблюдение на
кредита, за да активират незабавно процедури за възстановяване, както и в
системата за докладване пред ръководството като показател за качеството на
обслужваните кредити.
Показателите за ранно предупреждение следва да се определят въз основа на
вътрешни или външни данни и информация и да бъдат обвързани с определен
момент във времето или определен период на наблюдение. Показатели за
ранно предупреждение биха могли да бъдат например вътрешни рейтингови
системи (включително на поведението) или външни данни от рейтингови
агенции, специализирани секторни изследвания или макроикономически
показатели за бизнеса в определени географски области.
Механизмът за ранно предупреждение следва да анализира многообразие от
постъпващи данни и да произвежда ясен резултат под формата на активатори,
които задействат различни типове сигнали и действия.
В Приложение 4 са включени няколко примера на показатели за ранно
предупреждение, използвани от различни банки като входяща информация в
механизма за ранно предупреждение.

Показатели за ранно предупреждение на равнище портфейл
Наред с показателите за ранно предупреждение на равнище кредитополучател
банките следва да определят такива показатели и на равнище портфейл. Найнапред те следва да сегментират портфейла на кредитния риск на различни
класове, например според стопанската дейност или клиентите, географското
разположение, продуктите, рисковете от концентрация, нивото на
обезпечаване и типа предоставено обезпечение или способността за
обслужване на дълга.
След това банката следва да направи за всяка подкатегория анализ на
чувствителността въз основа на вътрешна и външна информация (например
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преглед на пазара от външни източници, отнасящ се до конкретните сектори
или географски район), за да определи кои части на портфейла може да бъдат
засегнати от евентуални сътресения. Анализът трябва най-малкото да позволи
сортиране на групите по степен на риск. Политиките следва да осигурят набор
от мерки с нарастваща задълбоченост в зависимост от очаквания риск.
След това банките следва да определят конкретни показатели за ранно
предупреждение за всеки клас риск, така че да откриват потенциала за
влошаване на кредитите преди възникването на неблагоприятни събития на
ниво сделка.
При откриването на потенциални активиращи събития на равнище портфейл,
сегмент или група клиенти банките следва да извършат преглед на съответния
портфейл, да определят мерки и да включат в действията за редуциране на
ефекта първата и втората защитна линия.

3.6.3

Автоматизирани сигнали и действия
Фронт офисът следва да разполага с ефикасни инструменти и средства за
оперативно докладване, приспособени за съответните типове
портфейли/кредитополучатели, които да дават възможност бързо да се
разпознаят първите сигнали за влошаване на състоянието на клиентите. Те
следва да включват автоматизирани сигнали на равнище кредитополучател
при ясен алгоритъм и посочване на необходимите действия и срокове, като
всичко това трябва да бъде съгласувано с политиките за ранно
предупреждение. Предприетите действия следва да бъдат регистрирани ясно в
системите, така че да могат да бъдат последвани от процеси за осигуряване на
качеството.
Най-малко веднъж месечно на преглед следва да се подлагат сигналите,
предназначени за управляващите кредитни досиета, както и съответното
оперативно и управленско отчитане.
В случай че бъдат нарушени наборът от показатели за ранно предупреждение
или ясно оценени и дефинирани единични показатели (например просрочие от
30 дни), следва да се задейства ясен активатор, последван от ясно определена
поетапна процедура. Следва да се предвиди намесата на специализирани
звена, които да направят оценка на финансовото състояние на клиента и да
обсъдят с него възможните решения.
И накрая, следва да се отбележи, че наред с автоматичните сигнали в ранното
предупреждение роля могат да имат и сигнали, произтичащи например от
контакти с кредитополучателя – управляващите кредитни досиета следва
винаги да внимават за информация за кредитополучателя, която би могла да
се отрази на неговата кредитоспособност.
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3.7

Надзорно отчитане
Съществени и структурни промени в оперативния модел и рамката за контрол
по отношение на НОК следва своевременно да се съобщават на съответните
надзорни екипи. Освен това банките с високо равнище на НОК следва по своя
инициатива да предоставят на надзорниците периодичните доклади за
наблюдение на НОК на подходящо равнище на обобщеност.
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4

Преструктуриране

4.1

Цел и обзор
Основната цел на допускането на мерки за преструктуриране 30 е да се
подготвят условията кредитополучатели, които не обслужват задълженията си,
да излязат от състоянието на необслужване, или да не се допусне
кредитополучатели, които обслужват задълженията си, да изпаднат в
състояние на необслужване. Мерките за преструктуриране следва винаги да
бъдат насочени към това експозицията да бъде върната към състояние на
устойчиво изплащане.
Надзорният опит обаче показва, че в много случаи схемите за
преструктуриране, предоставени от банките на кредитополучатели във
финансово затруднение, не съответстват изцяло на тази цел и поради това е
възможно да забавят необходимите действия за преодоляване на проблеми с
качеството на активите и да доведат до погрешно представяне на качеството
на активите в баланса. Такъв е случаят например когато мерките за
преструктуриране се състоят от поредица от гратисни периоди, но не засягат
основополагащия проблем със свръхзадлъжнялостта на кредитополучателя
спрямо способността му да погасява задълженията си.
Ето защо в тази глава се обръща особено внимание на жизнеспособността на
схемите за преструктуриране. Надзорното очакване е банките да прилагат ясно
определени политики за преструктуриране, които да са в съзвучие с
концепцията за жизнеспособност, и да разпознават своевременно
нежизнеспособните кредитополучатели.
Главата започва с обзор на вариантите за преструктуриране, като се
представят указания как да се разграничават жизнеспособните от
нежизнеспособните мерки за преструктуриране (раздел 4.2). След това се
разглеждат по-подробно важни аспекти на процеса на преструктуриране, като
вниманието е съсредоточено върху оценката на достъпността (раздели 4.3 и
4.4), надзорното отчитане и публичното оповестяване (раздел 4.5).
Освен това в глава 5 са представени указания за критериите за класифициране
на преструктурирани експозиции като необслужвани или обслужвани.

30

Указанията в тази глава се отнасят към преструктурирането, както то е дефинирано от ЕБО и
описано подробно в раздел 5.3. Вижте Технически стандарти за изпълнение на ЕБО относно
надзорното отчитане на преструктурирането и необслужваните експозиции съгласно член 99,
параграф 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Въз основа на Регламент за изпълнение (ЕС)
2015/227 на Комисията от 9 януари 2015 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 680/2014 за
определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на
Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на
информация от институциите на надзорните органи (ОВ L 48, 20.2.2015 г., стр. 1).
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4.2

Варианти на преструктуриране и тяхната
жизнеспособност
Когато се разглеждат различни схеми за преструктуриране, полезно е да се
разграничават краткосрочните от дългосрочните мерки, използвани в тях.
Повечето схеми включват съчетание от различни мерки за преструктуриране,
които може да имат различен срок, комбинация от краткосрочни и дългосрочни
мерки.
Краткосрочните мерки за преструктуриране се дефинират като
преструктурирани условия за погасяване с временен характер, предназначени
да преодолеят финансови затруднения в краткосрочен план, но незасягащи
уреждането на неизплатени просрочия, освен ако не са съчетани с подходящи
дългосрочни мерки. Като цяло подобни краткосрочни мерки не бива да
надхвърлят две години, а в случаите на проектно финансиране и строеж на
търговски имоти – една година.
Краткосрочни мерки за преструктуриране следва да се обмислят и предложат,
когато кредитополучателят изпълнява следните два критерия:
•

Кредитополучателят е претърпял доказуемо събитие, което е причинило
временни ликвидни ограничения. Доказателствата за такова събитие
следва да бъдат представени по официален начин (а не спекулативно), с
писмена документация и ясни доказателства, че доходът на
кредитополучателя ще се възстанови в краткосрочен план, или че банката
е заключила, че дългосрочен вариант на преструктуриране не е бил
възможен поради временна финансова несигурност от общ характер или
специфичен за кредитополучателя характер.

•

Кредитополучателят е доказал ясно добрите си финансови
взаимоотношения с банката (включително чрез значително по размер
предходно погасяване на неизплатения капитал) и проявява ясна
готовност за сътрудничество.

Договорните условия за всяка схема за преструктуриране следва да
гарантират правото на банката да преразгледа договорените мерки, ако
състоянието на кредитополучателя се подобри, и съответно да може да
наложи по-благоприятни за себе си условия (в диапазона между
преструктурирането и първоначалните договорни условия). Банката следва
също да обмисли включването на строги последици в договорните условия за
кредитополучателите, които не спазват споразумението за преструктуриране
(например допълнително обезпечение).

Осъществимо и неосъществимо преструктуриране
Банките и надзорните органи несъмнено трябва да правят разграничение
между осъществимите схеми за преструктуриране, т.е. такива, които
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действително допринасят за салдото на кредитополучателя по кредита, и
неосъществимите варианти.
В списъка по-долу се очертават общите надзорни указания за
категоризирането на мерки за преструктуриране като осъществими (повече
указания за отделните варианти на преструктуриране се съдържат в
таблицата).
•

•

Като цяло, схема за преструктуриране, която включва дългосрочни мерки
за преструктуриране, следва да се счита за осъществима само ако:
•

Институцията може да докаже (въз основа на подходяща
документирана финансова информация), че кредитополучателят
може реалистично да си позволи схемата за преструктуриране.

•

Просрочените задължения са изцяло или в голяма степен уредени и в
средносрочен до дългосрочен план се очаква значително намаляване
на салдото на кредитополучателя.

•

Ако по експозицията е имало предишни схеми за преструктуриране,
включително предишни дългосрочни мерки за преструктуриране,
банката следва да се увери, че се прилагат допълнителни вътрешни
механизми за контрол, за да се гарантира, че новите мерки за
преструктуриране отговарят на критериите за осъществимост,
описани по-долу. Тези механизми за контрол следва да включват,
като минимум, предварителното изрично представяне на случая на
вниманието на звеното за контрол на риска. Освен това следва да се
потърси изричното одобрение на съответния висш орган за вземане
на решения (например комисията за НОК).

Като цяло, схема за преструктуриране, която включва краткосрочни мерки
за преструктуриране, следва да се счита за осъществима само ако:
•

Институцията може да докаже (въз основа на подходяща
документирана финансова информация), че кредитополучателят
може да си позволи схемата за преструктуриране.

•

Краткосрочните мерки по преструктуриране са с действително
временно приложение и институцията е в състояние да докаже, въз
основа на подходяща финансова информация, че
кредитополучателят показва способност да изплаща първоначалната
или договорено модифицираната сума на главницата и лихвата в
пълен размер, считано от датата на изтичане на краткосрочните
временни договорености.

•

Схемата не води до предоставянето на множество последващи мерки
за преструктуриране по същата експозиция.

Както е посочено в списъка на критериите, оценката на осъществимостта
следва да се основава на финансовите характеристики на длъжника и на
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мярката по преструктуриране, която предстои да бъде предоставена. Следва
да се отбележи също, че оценката на осъществимостта следва да се извършва
независимо от източника на преструктурирането (например използване от
длъжника на включени в договора клаузи за преструктуриране, двустранно
договаряне на преструктурирането между длъжника и банката, публична схема
за преструктуриране, предоставена на всички длъжници в конкретна ситуация).

Списък на най-често прилаганите мерки за преструктуриране
Както бе посочено по-горе, повечето схеми за преструктуриране включват
съчетание от различни мерки. В следващата таблица са обобщени най-честите
краткосрочни и дългосрочни мерки за преструктуриране и се представят
допълнителни указания по отношение на съображенията за осъществимост.
Следва да се отбележи, че пакетът от дългосрочни мерки може да включва
краткосрочни мерки като например плащане само на лихвата, намаляване на
вноските, гратисен период или капитализиране на просрочените задължения за
ограничен период от време, както е посочено по-горе.
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Списък на най-често прилаганите мерки за преструктуриране
Мярка за
преструктуриране

Описание

Осъществимост и други важни съображения

Краткосрочни мерки
1. Плащане само на лихвата За определен период от време се плаща само
лихвата по кредитни инструменти и не се извършва
погасяване на главницата. По този начин размерът
на главницата остава непроменен, а условията за
структурата на погасяване се подлагат на нова
оценка в края на периода на плащане само на
лихвата, в зависимост от оценката на способността
за погасяване.

Тази мярка следва да се предоставя/счита за осъществима, ако институцията може
да докаже (въз основа на подходяща документирана финансова информация), че
финансовите затруднения на кредитополучателя са с временен характер и че след
изтичане на определения период за плащане само на лихвата той ще може да
обслужва кредита най-малко според предишния погасителен план.
Мярката по принцип не трябва да надвишава период от 24 месеца, а в случай на
строителство на търговски имот и проектно финансиране – 12 месеца.
След като определеният период на тази мярка за преструктуриране приключи,
институцията следва да направи нова оценка на способността на
кредитополучателя да обслужва задълженията си, за да продължи с преработен
погасителен план, в който може да бъде отразен неизплатеният капиталов елемент
по време на този период за плащане само на лихвата.
В повечето случаи тази мярка се предлага в комбинация с други мерки с подългосрочен характер, за да се компенсират временните по-ниски вноски (например
удължаване на срока на погасяване).

Намаляване на размера на погасителните вноски
за определен кратък период, за да се отрази
състоянието на паричните потоци на
кредитополучателя, след което да се продължи с
вноските според очакваната способност за
погасяване. Лихвата остава дължима в пълен
размер.

Вижте „1. Плащане само на лихвата“

3. Гратисен
период/мораториум върху
плащанията

Споразумение, което позволява на
кредитополучателя определено забавяне при
изпълнението на задълженията за погасяване,
обикновено по отношение на главницата и лихвата.

Вижте „1. Плащане само на лихвата“

4. Капитализация на
просрочени
задължения/лихви

Преструктуриране на просрочени задължения и/или
начислени лихви за просрочени задължения чрез
добавянето на тези неизплатени суми към
неизплатеното салдо по главницата за изплащане
по устойчива разсрочена програма.

Мярката следва да се предоставя/да се счита за осъществима само когато
институцията е направила оценка, че проверените нива на приходи/разходи на
кредитополучателя (въз основа на подходяща документирана финансова
информация) и предложените коригирани вноски са достатъчни, за да позволят на
кредитополучателя да обслужва ревизираното погасяване на главницата и лихвите
по кредита за срока на коригирания погасителен план и когато институцията
официално е поискала потвърждение, че кредитополучателят разбира и приема
условията за капитализация.

2. Намалени плащания

Ако плащането е намалено умерено и всички други условия, посочени по-горе, са
изпълнени, тази мярка може да се приложи за период, по-дълъг от 24 месеца.

Капитализацията на просрочени задължения следва да се предоставя избирателно
само в случаите, когато не е възможно възстановяването на минали просрочени
задължения или дължими плащания по договора и капитализацията е единственият
реалистично приложим вариант.
Като цяло институциите следва да избягват да предлагат тази мярка на
кредитополучателя повече от веднъж и мярката следва да се прилага само по
отношение на просрочени задължения, които не превишават предварително
определен размер спрямо цялата главница (и този размер следва да бъде
определен в политиката на банката за преструктуриране).
Институцията следва да оцени процента на капитализираната сума на
просрочените задължения спрямо плащанията по главницата и лихвите като
адекватен и подходящ за кредитополучателя.
Дългосрочни мерки
5. Намаляване на лихвения
процент

Трайно (или временно) намаление на лихвения
процент (фиксиран или променлив) до справедливо
и устойчиво ниво.

Кредитните инструменти с високи лихвени проценти са една от най-честите причини
за финансови затруднения. Финансовите затруднения на кредитополучателя могат
да се дължат отчасти на факта, че лихвите са прекалено високи за дохода му, или
на факта, че развитието на лихвените проценти, за разлика от фиксирания лихвен
процент, е довело до това, че е получил финансиране на прекомерно висока цена в
сравнение с пазарните условия. В такива случаи може да се разгледа възможността
за намаляване на лихвения процент.
Банките обаче следва да се уверят, че предложеният на кредитополучателя лихвен
процент покрива в достатъчна степен съответния кредитен риск.
Следва да се посочи ясно, ако достъпност на кредита може да се постигне само при
лихвени проценти под равнището на риска или под равнището на разходите.

6. Удължаване на срока на
изплащане

Отлагане на падежа на кредита (т.е. датата на
последната погасителна вноска по договора), което
позволява намаляване на размера на вноските
чрез разпределянето им върху по-дълъг период.

Ако кредитополучателят е обект на задължителна пенсионна възраст,
удължаването на срока следва да се счита за осъществимо само когато
институцията е оценила и може да докаже, че кредитополучателят е в състояние да
си позволи обслужването на преструктурирания кредит чрез пенсия или други
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източници на доказан доход.
7. Допълнително
обезпечение

Когато кредитополучателят предостави
допълнително право на удовлетворение на
вземания върху свободни от тежести активи като
допълнително обезпечение, за да компенсира поголямата рискова експозиция и като част от
процеса на преструктуриране. 31

Тази мярка не е жизнеспособна мярка по преструктуриране сама по себе си, тъй
като не разрешава проблема с наличието на просрочени задължения по кредит.
Обикновено тя има за цел да подобри или да възстанови договореното
съотношение стойност на заема/стойност на обезпечението.
Допълнителното обезпечение може да приеме различни форми, например залог
върху паричен депозит, прехвърляне на вземания или нова/допълнителна ипотека
върху недвижим имот.
Институциите следва да подлагат на внимателна оценка права върху активи от
втори и трети ред, както и лични гаранции.

8. Продажба по взаимно
съгласие/подпомогната
продажба

Когато банката и кредитополучателят се договарят Институцията следва да преструктурира евентуалното остатъчно задължение след
доброволно да се освободят от предоставен(и) като подпомогнатата продажба с подходящ погасителен план, в съответствие с
обезпечение актив(и), за да погасят частично или
подложената на нова оценка способност на кредитополучателя за погасяване.
изцяло дълга.
При мерки за преструктуриране, които могат да изискват продажба на имуществото
в края на срока, банките следва да обмислят консервативно бъдещия подход към
евентуален недостиг, който може да остане след продажбата на имуществото, и да
предприемат възможно най-рано мерки по него.
При кредити, които са изплатени чрез влизане във владение на обезпечение в
предварително определен момент, влизането във владение не представлява мярка
за преструктуриране, освен ако не бъде упражнено преди предварително
определения момент поради финансови затруднения.

9. Разсрочени плащания

Съществуващият погасителен план по договор се
коригира, така че да се получи нова устойчива
програма за погасяване въз основа на реалистична
текуща и прогнозна оценка на паричните потоци на
кредитополучателя.

Примерни варианти на погасяване са:
i. Частично погасяване: Когато се извършва плащане по кредитния инструмент,
например от продажба на активи, което е по-ниско от непогасеното салдо. Този
вариант се прилага, за да се намали значително рисковата експозиция и за да
стане възможна програма за устойчиво погасяване на оставащата неизплатена
сума. Този вариант следва да се предпочита пред описаните по-долу бъдещо
еднократно плащане или нарастващи плащания.
ii. Еднократни плащания: Когато разсроченото погасяване осигурява голямо
плащане по главницата на по-късна дата преди падежа на кредита. Този вариант
следва да се използва/счита за осъществим само при изключителни
обстоятелства и когато институцията е в състояние надлежно да докаже, че
кредитополучателят ще разполага с бъдещи парични потоци за покриване на
еднократното плащане.
iii. Нарастващи плащания: Институциите следва да обмислят схема, включваща
тази мярка, само когато могат да гарантират и да докажат, че има основателна
причина да се очаква, че кредитополучателят ще бъде в състояние да посрещне
бъдещи увеличения на вноските.

10. Конвертиране на валута

Когато валутата на дълга се съгласува с валутата
на паричните потоци.

11. Други изменения на
договорните условия/клаузи

Когато банката освобождава кредитополучателя от
неизброени по-горе клаузи или условия, включени в
кредитния договор.

12. Нови кредитни
инструменти

Предоставяне на нови условия за финансиране с
цел да се подпомогне възстановяването на
изпаднал в затруднение кредитополучател.

Банките следва да обяснят подробно на кредитополучателите рисковете, свързани
с чуждестранната валута, и да повдигнат въпроса за застраховка за превалутиране.

Обикновено не е жизнеспособна мярка за преструктуриране сама по себе си. Тя
следва да бъде съчетана с други мерки за преструктуриране, насочени към
проблема с просрочените задължения. Следва да се прилага само в изключителни
случаи.
В рамките на споразумение за преструктуриране е възможно предоставянето на
нови кредитни инструменти, като това може да наложи предоставянето на
допълнителни обезпечения. В случай на споразумение между кредитори е
необходимо въвеждането на допълнителни клаузи, за да се компенсира
допълнителният риск за банката.
В обичайния случай този вариант следва да се прилага само за фирмени
експозиции, като е необходима задълбочена оценка на способността на
кредитополучателя за изплащане на дълга, включително чрез подходящо участие
на независими експерти в сектора, които да оценят жизнеспособността на
представените бизнес планове и прогнозни парични потоци. Мярката следва да се
счита за осъществима само когато задълбочената оценка на достъпността доказва
способност за погасяване в пълна степен.

13. Консолидиране на дълга

Състои се в съчетаване на няколко експозиции в
единствен кредит или ограничен брой кредити.

31

Обикновено това не е жизнеспособна мярка за преструктуриране сама по себе си.
Тя следва да бъде съчетана с други мерки за преструктуриране, насочени към
проблема с просрочените задължения.

Получаването на допълнително обезпечение не води автоматично до класифициране на
съответната експозиция или клиент като „преструктурирани“, макар в повечето случаи да
съвпада с предприемането на мерки по преструктуриране.
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Вариантът е особено подходящ в ситуации, когато събирането в едно на
обезпеченията и обезпечените парични потоци дава по-голямо общо покритие на
целия дълг, отколкото поотделно. Това може да се постигне например, като се
сведе до минимум изтичането на парични средства или като се улесни
преразпределянето на излишък в паричните потоци между експозициите.
14. Частично или пълно
опрощаване на дълг

Това означава, че банката се отказва от правото на
законно възстановяване на част или на целия
размер на непогасеното задължение от
кредитополучателя.

Тази мярка следва да се използва, когато банката се съгласи на „намалено плащане
при пълно и окончателно уреждане“, при което тя приема да опрости цялата
останала част от задължението, ако кредитополучателят възстанови намаления
размер на главницата в рамките на договорен срок.
Банките следва да прилагат внимателно варианта за опрощаване на дълг, тъй като
възможността за опрощаване може да доведе до риск от недобросъвестно
поведение и по този начин да насърчи „стратегически неизпълнения“. Поради това
институциите следва да определят специфични политики и процедури за
опрощаване, за да се осигури наличието на строг контрол.

Този списък от мерки не бива да се счита за изчерпателен; възможни са и
други общоприлагани мерки за преструктуриране, свързани и с национални
особености. Пример за това са вариантите с разделени заеми, прилагани в
някои държави при необслужвани жилищни ипотеки. Те са разработени заради
трудностите при изпълнение на обезпеченията.

4.3

Стабилни процедури по преструктуриране
В допълнение към указанията относно управлението и провеждането на
процедурите по уреждане на НОК в глава 3 (например по отношение на
отделни звена за уреждане на НОК при дейности по преструктуриране) в този
раздел се излагат още най-добри практики, свързани специално с процедурите
за преструктуриране.

Не се провежда преструктуриране без оценка на способността
на кредитополучателя за погасяване
Преди да бъдат предоставени каквито и да е мерки за преструктуриране,
отговарящият за кредита служител следва да проведе пълна оценка на
финансовото състояние на кредитополучателя. Това включва оценка на всички
релевантни фактори, като особено внимание се обръща на способността за
обслужване на дълга и на цялостната задлъжнялост на кредитополучателя,
имота или проекта. Оценката следва да се основава на документирана и
проверена актуална финансова информация. (За повече подробности по
темата за оценките на достъпността вижте раздел 4.4.)

Стандартни продукти за преструктуриране и алгоритъм за
вземане на решения
При предоставяне на преструктуриране институцията следва да разполага с
подходящи политики и процедури с набор от устойчиви и ефикасни решения за
кредитополучателя. Сегментирането на портфейла (вижте раздел 3.3.2) е
ключов елемент на всяка стратегия, тъй като позволява на институциите да
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приемат и приспособят различни схеми за преструктуриране към различните
сегменти на кредитния портфейл.
В този смисъл институциите следва да обмислят разработването на алгоритъм
за вземане на решения и съответни стандартни схеми за преструктуриране
(или „продукти“) за сегменти еднородни кредитополучатели с не много сложни
експозиции. Алгоритъмът за вземане на решения може да помогне при
определянето и прилагането на подходящи и устойчиви схеми за
преструктуриране за определени портфейли от кредитополучатели по
последователен начин, въз основа на одобрени критерии. Това може също
така да подпомогне стандартизирането на процесите.

Сравнение с други варианти за уреждане на НОК
Банките следва да използват метода на нетната настояща стойност, за да
определят най-подходящия и устойчив вариант за уреждане на НОК според
различните обстоятелства, в които се намират кредитополучателите, т.е.
нетната настояща стойност на предвидената схема за преструктуриране
следва да се съпостави с нетната настояща стойност на влизането във
владение на обезпечение и други осъществими варианти на ликвидация.
Използваните при изчислението параметри, например предполагаемата
продължителност на ликвидацията, сконтовият процент, степента на
отразяване на цената на капитала и разходите за ликвидация, следва да се
основават на наблюдавани емпирични данни. Банките следва да подлагат на
текущ преглед целия диапазон от варианти за уреждане и да проучват
осъществимостта на нови/алтернативни варианти.

Основни етапи на преструктурирането и наблюдение
Договорът и документацията за преструктуриране следва да включва ясно
определен целеви график на етапите, в който подробно се описват всички
необходими основни цели, които трябва да бъдат постигнати от
кредитополучателя, за да погаси той кредита в рамките на договорения срок.
Тези етапи/цели следва да бъдат реалистични, да са достатъчно
консервативни и да отчитат всякакво потенциално влошаване на финансовото
състояние на кредитополучателя. Изпълнението от страна на
кредитополучателя на мерките по преструктуриране, включително спазването
на всички договорени етапи/цели, следва да се наблюдава внимателно от
звеното за уреждане на НОК, отговарящо за преструктурирането, най-малко в
продължения на определения от ЕБО изпитателен срок.
Въз основа на съвкупното наблюдение върху изпълнението на различните
варианти на преструктуриране и на изследването на потенциалните причини и
случаи на повторно неизпълнение (грешна оценка на достъпността, проблем с
характеристиките на продукта по преструктуриране, промяна в състоянието на
кредитополучателя, външни макроикономически въздействия и т.н.)
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институциите следва редовно да преразглеждат политиките и продуктите си за
преструктуриране.

4.4

Оценки на достъпността
Оценката на способността на кредитополучателя за погасяване следва да се
основава на текущия му капацитет и на консервативно оценения очакван
бъдещ капацитет да обслужва всичките си заеми. В този смисъл допускането
за евентуално бъдещо увеличение на способността на кредитополучателя за
обслужване на дълга следва да бъде реалистично и консервативно.
Основните въпроси, които банките следва да анализират при оценката на
способността на кредитополучателя за погасяване, в зависимост от сегмента,
са, както следва:
•

редовни/периодични приходи;

•

разходи;

•

други активи;

•

други дългове;

•

разумни разходи за издръжка;

•

кариерни перспективи;

•

привлекателност на имота и перспективи за него;

•

парични потоци и бизнес план (вижте също раздел 6.2.4);

•

готовност за погасяване (поведенческа история) и готовност за
сътрудничество.

За целите на придобиване на задълбочена и проверена картина на
финансовото състояние на кредитополучателя, която позволява анализ на
експозициите, институциите следва да разработят стандартизирани образци за
финансова информация за кредитополучатели на дребно и за еднородни
сегменти корпоративни кредитополучатели (ако това отговаря на изискването
за пропорционалност). Вътрешните процеси следва да осигуряват правилното
и своевременно попълване на тези образци. 32
Следва да се използват и външни източници на информация като например
централни кредитни регистри, за да бъде банката наясно с общата
задлъжнялост на кредитополучателя и да анализира в по-широк план профила
му на поведение.

32

Примери за образци, изготвени от Central Bank of Cyprus и Central Bank of Ireland ще
намерите тук: Образец Кипър и Образец Ирландия
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Оценката на достъпността следва да се основава на подходяща документация
и проверено равнище на приходите и разходите на кредитополучателя.
Банките следва да се уверят и да бъдат в състояние да докажат, че е
приложен достатъчно консервативен подход към вариращите елементи на
взетите предвид текущи приходи. По-специално, използваните допускания
следва да бъдат справедливи и разумни и да включват основни икономически
показатели, релевантни за бъдещия капацитет на кредитополучателя. Така
например променливи компоненти на заплащането, дохода от наем и т.н.
следва да бъдат дисконтирани, за да се отрази възможността те да не се
реализират. Всички допускания следва да се документират в кредитното досие,
за да се осигури възможност за проследяване.
Бъдещи увеличения на приходите следва да се вземат предвид само когато е
налице основателна причина да се очаква, че тези увеличения ще се
реализират. Банките следва също да се уверят и да бъдат в състояние да
докажат, че е приложен достатъчно консервативен подход по отношение на
степента, в която се вземат предвид бъдещите увеличения на приходите.
Освен ако няма конкретна информация за противното, допусканията за
увеличение на заплатата, бонуси, извънреден труд, кариерен напредък,
увеличения на дохода от наеми и други увеличения не бива да излиза от
нормите на сектора/пазара и е възможно да се наложи прилагането на
дисконтиране, за да се отрази рискът тези увеличения да не се реализират в
пълна степен.
В Приложение 6 се разглеждат по-подробно оценките на способността на
кредитополучателя за погасяване и очакванията към документацията, както за
кредитополучатели на дребно, така и за корпоративни кредитополучатели.

4.5

Надзорно отчитане и публично оповестяване
Надзорните органи очакват последователно оповестяване на
преструктуриранията, особено по основни въпроси като кредитно качество на
преструктурираните експозиции, качество и ефикасност на преструктурирането
и профил на развитие на преструктурирането във времето по регулаторно
дефинирани портфейли. За да улеснят последователното оповестяване в
областта на преструктурирането, банките следва да предоставят
количествената информация и стандартните образци, посочени в
Приложение 7 на настоящите практически указания. Ръководният орган следва
да одобри тази информация преди предаването ѝ на надзорните органи.
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5

Признаване на НОК

5.1

Цел и обзор
Дефиниция на НОЕ
За широко използваното понятие „необслужван кредит“ (НОК) има различни
дефиниции. Ето защо ЕБО формулира единно определение на термина
„необслужвани експозиции“ (НОЕ), за да преодолее произтичащите от
наличието на различни дефиниции проблеми.
Строго погледнато обаче, в момента дефиницията за НОЕ е обвързваща само
за целите на надзорното отчитане. 33 Въпреки това институциите се насърчават
настойчиво да използват дефиницията за НОЕ и при контрола на вътрешния
риск и публичното финансово отчитане. Освен това дефиницията за НОЕ се
използва в няколко надзорни процедури, например преглед на качеството на
активите в ЕНМ, стрес тестове на ЕБО и кампании за прозрачност.
Целта е в тази глава да очертаем накратко избрани въпроси, свързани с
определянето и признаването на НОЕ в съответствие с дефиницията на ЕБО и
да представим някои примери за най-добри практики, за да намалим разнобоя
при прилагането.
Раздел 5.2 започва с информация за дефиницията на НОЕ в Регламент за
изпълнение № 680/2014 на Комисията (наричан още „Технически стандарти за
изпълнение на ЕБО относно надзорната отчетност“) 34, като целта е да се
осигури последователно прилагане на основните елементи на дефиницията, а
именно на критерия за просрочие и критерия за вероятност за неплащане.
Раздел 5.3 е посветен на тесните връзки между дефинициите на НОЕ и
преструктурирането. В раздел 5.4 са разгледани други важни аспекти, свързани
с последователното и точно прилагане на дефиницията за НОЕ, като например
откриването на идентични или свързани клиенти.

Регулаторен подход и счетоводен подход
В раздел 5.5 се обясняват връзките между надзорната дефиниция на НОЕ и
счетоводната дефиниция на „обезценени активи“ (Международен счетоводен
стандарт 39) и пруденциалната дефиниция за „неизпълнение“ (РКИ). Една от
33

Информация за НОЕ се събира редовно в рамките на финансовото отчитане, като се използват
няколко образеца на FINREP, включително в таблица F.18 на Приложение III и Приложение IV
към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията. В тях обслужваните и
необслужваните експозиции и свързаните с това натрупани кредитни загуби са разбити по
основа на измерването, вид експозиция, контрагент и активатор за класифицирането като НОЕ.

34

Вижте бележка под линия 29.
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целите на дефинирането на НОЕ е данните да станат по-съпоставими, като се
преодолеят различията в дефинициите за неизпълнение и обезценка в
различните държави на ЕС. В този смисъл дефиницията за необслужвани
експозиции би трябвало да изпълнява ролята на хармонизирано понятие за
качество на активите.
През последните години се появиха доста насоки, които имат отношение към
регулаторната дефиниция на неизпълнението, по-специално в „Насоки относно
прилагането на определението за неизпълнение съгласно член 178 от
Регламент (ЕС) № 575/2013“ (EBA/GL/2016/07) и „Регулаторни технически
стандарти относно прага на значимост за просрочени кредитни задължения
съгласно член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013“ (EBA/RTS/2016/06). Наред с
това през декември 2015 г. бяха публикувани насоки на Базелския комитет за
банков надзор относно кредитния риск и отчитането на очакваните кредитни
загуби.
Съгласно параграф 147 от Приложение V относно надзорното отчитане на ТСИ
на ЕБО, „Експозициите, по които се счита, че е настъпило неизпълнение в
съответствие с член 178 от РКИ, и експозициите, за които е установено, че са
обезценени в съответствие с приложимата счетоводна рамка, се разглеждат
винаги като необслужвани експозиции“.
Отношението между различните дефиниции е показано в диаграмата по-долу.
НОЕ е потенциално по-широко понятие от „обезценени експозиции“ и
„експозиции в неизпълнение“. Всички обезценени експозиции и всички
експозиции в неизпълнение са НОЕ, но НОЕ могат да включват и експозиции,
които не са признати като обезценени или в неизпълнение според
приложимата счетоводна или регулаторна рамка. Точното отношение между
понятията ще бъде разгледано в раздел 5.5.
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Диаграма 2
Илюстрация на връзката между дефинициите за НОЕ, експозиции в неизпълнение и обезценени
експозиции
НОЕ: ТСИ на ЕБО
Основен фактор, който обуславя разликите
(ако има такива), е с тепента, в която
автоматичният фактор 90 дни прос рочие,
който с е прилага за НОЕ, не с е прилага за
обезценката

Неизпълнение: член 178 от РКИ

Обезценка: МСС / МСФО

Основен
фактор,
който
обус лавя
разликите (ако има такива), е степента, в
която
автоматичните
фактори,
използвани за НОЕ, не се използват за
неизпълнението, например:
• 1 година период на оздравяване за
излизане от НОЕ
• Други експозиции с над 90 дни
просрочие не допус кат излизането от
НОЕ
• НОК, които с е дължат на второ
преструктуриране,
или
30
дни
просрочие
на
обс лужван
преструктуриран кредит в изпитателен
с рок
• НОЕ, дължащи с е на 20% „повличащ
ефект“

Макар да с а възможни извес тни разлики в категоризацията, за повечето експозиции трите понятия с а синхронизирани
(обезценка=неизпълнение=НОЕ).

5.2

Прилагане на дефиницията за НОЕ
Съгласно параграф 145 от Приложение V на ТСИ на ЕБО относно надзорното
отчитане, необслужвани експозиции са тези експозиции, които отговарят на
един или и двата от следните критерии:
1.

съществени експозиции, които са в просрочие от повече от 90 дни,

2.

смята се, че без реализиране на обезпечението е малко вероятно
длъжникът да изплати изцяло своите кредитни задължения, независимо от
наличието на просрочена сума или броя на дните на просрочието.

И така, дефиницията на НОЕ се основава на критериите „просрочие“ и
„вероятност за неплащане“, които са разгледани в този раздел.

5.2.1

Бележки по критерия „просрочие“ и пресмятане на дните
Критерият за просрочие се дефинира в параграф 145, буква а) на
Приложение V от ТСИ на ЕБО за надзорното отчитане. Съществени
експозиции, по които суми са просрочени с над 90 дни, се считат за
необслужвани. Прагът за същественост следва да бъде същият като в
дефиницията на неизпълнение съгласно член 178 от РКИ, както е посочено в
съответния РТС на ЕБО 2016/06 (раздел 3.4).
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Експозиция може да бъде просрочена само ако е налице правен ангажимент за
извършване на плащане и плащането е задължително. Ако не е налице правен
ангажимент или плащането не е задължително, неплащането не представлява
нарушение. Така например неплащането на дискреционна лихва по
инструменти на допълнителния капитал от първи ред не представлява
просрочие. Банките обаче следва да подложат на внимателна оценка дали
неплащането на дискреционна лихва е свързано с други събития, които биха
довели до класификация като необслужване.
Когато не е сигурно дали е налице правен ангажимент, банките следва да
разгледат внимателно обстоятелствата. Когато експозиция към длъжник бъде
определена като НОЕ, но тази класификация като НОЕ (най-вероятно в
резултат от критерия за просрочие) всъщност се дължи единствено на
изолиран спор, който не е свързан с платежоспособността на контрагента,
другите експозиции към лица от същата група като длъжника не е нужно да се
считат за НОЕ.
След като се установи правен ангажимент за задължително плащане, броенето
на дните на просрочие започва веднага щом не бъде платена на дължимата
дата съществена сума във вид на главница, лихва или такса.
Възможно е банките да използват или от тях да се изисква да прилагат
конвенции за разпределение на средствата, като например плащане по реда
на постъпването (first in, first out – FIFO), при което при всяко получено плащане
се урежда най-старото пропуснато задължение на клиента. В рамките на
конвенции като FIFO е възможно закони или разпоредби да уточняват дали
след постъпването на плащане следва да се уреди най-напред неплатена
лихва или неплатена главница.
Дефиницията на НОЕ не изисква прилагането на определена конвенция за
разпределение на средствата или какъвто и да е ред на вземанията между
неплатена лихва и неплатена главница. Следва да се използва определената
от приложимото законодателство или разпоредби конвенция за разпределение
на средствата или ред на вземанията. Ако приложимото законодателство или
разпоредби не регламентират този въпрос, разпределението на средствата и
редът на вземанията следва да бъдат уредени в съответния договор за кредит
и те не бива да бъдат в противоречие с каквито и да е други закони или
разпоредби, по-специално за защита на потребителите, неплатежоспособност
или несъстоятелност. Така за различните договори може да се наложи
използването на различни конвенции. Така например, ако приложимото
законодателство не урежда въпроса, а конкретният договор за кредит или
други закони забраняват прилагането на конвенцията FIFO, първата
просрочена вноска по договора няма да бъде уредена, докато не бъдат
изчистени всички останали пропуснати вноски.
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5.2.2

Бележки по критерия „вероятност за неплащане“
За разлика от активаторите, свързани с критерия за просрочие, онези, които се
отнасят до вероятността за неплащане, посочени в параграф 145, буква б) на
Приложение V от Регламент за изпълнение № 680/2014 на Комисията, се
опират в по-малка степен на количествени показатели, но определят събития,
които задействат класификацията като необслужване. Тъй като това позволява
известна свобода в интерпретацията, наложително е банките да имат ясно
дефинирани вътрешни критерии, по които да установяват показателите за
вероятност за неплащане. Тези показатели следва да се отнасят до ясно
дефинирани ситуации (събития на вероятност за неплащане). Банките следва
да се уверят, че определението на НОЕ и критериите за установяване на
вероятност за неплащане се прилагат еднакво навсякъде в групата.
Банките следва да определят предварително събития, предизвикващи
автоматична реакция (когато е възможно), и събития, предизвикващи човешка
реакция. При събитията с автоматична реакция експозицията автоматично се
определя като необслужвана, без по-нататъшна човешка намеса или
необходимост от потвърждение. Примери за такива събития са изпадане на
длъжника в несъстоятелност, която се потвърждава въз основа на данни от
регистри на несъстоятелността, или осчетоводяване на определени кредитни
корекции. Все пак повечето активатори, свързани с критерия вероятност за
неплащане, изискват редовна човешка оценка. Ето защо банките следва
редовно да подлагат на оценка кредитоспособността на клиентите си и тяхната
способност за погасяване. При стандартни клиенти, които не са частни лица,
това следва да се извършва най-малко на основните отчетни дати. Тези
прегледи следва да бъдат придружени от актуализирана финансова
информация и актуализиран рейтинг на клиентите. Банките следва да събират
актуална финансова информация от клиентите, които не са частни лица,
своевременно и в идеалния случай въз основа на договорно изискване към тях
да предоставят тази информация на кредитната институция в определен срок.
Непредоставянето или неоснователно закъснялото предоставяне на
информация може да се разглежда като неблагоприятен признак за
кредитоспособността на клиента. За клиенти, определени като финансово
слаби, като например включените в списъка за наблюдение или със слаб
рейтинг, следва да има по-чести процеси на преглед, в зависимост от
значимостта, сегмента и финансовото им състояние.

Реализиране на обезпечение и вероятност за неплащане
Съгласно параграф 148 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/214 на
Комисията класификацията на експозиции като необслужвани следва да се
извършва, без да се взема предвид наличието на обезпечение. Следователно
всички експозиции, дори покритите изцяло с обезпечение, следва да се
класифицират като необслужвани в ситуации на вероятност за неплащане.
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Външни източници на данни и признаване на вероятността за
неплащане
Когато използват външни източници на данни, банките следва да се уверят в
еквивалентността на собствената им дефиниция за вероятност за неплащане с
дефиницията за необслужване или, ако е приложимо, за неизпълнение, с
използваните от външните източници на данни дефиниции, включително като
внесат корекции в съответствие с разпоредбите на член 178, параграф 4 от
РКИ относно дефиницията за неизпълнение. Примери за такива външни
източници на данни са регистри на несъстоятелността, фирмени регистри,
когато са регистрирани различни събития (фалити, действия и санкции от
страна на властите, които може да свидетелстват за вероятност за
неплащане), регистри на недвижими имоти и поземлени регистри, регистри на
залози (от които може да се получи информация за вероятност за неплащане,
ако трета страна регистрира нареждане за привеждане в изпълнение срещу
клиент), както и кредитни регистри. Когато такива данни са достъпни и
предоставят полезна информация за установяването на вероятност за
неплащане, кредитните институции следва да осигурят автоматично подаване
на данните от външните източници към техните системи. Ако не може да се
осигури автоматично подаване на данните, например поради отсъствието на
уникални идентификатори, банките все пак следва да проверяват редовно тези
регистри, например при преглед на клиентите, за да осигурят надеждното
установяване на случаите на вероятност за неплащане.

Примери за най-добри практики при вероятност за неплащане
Когато определят набора от събития, показващи вероятност за неплащане,
банките следва да вземат под внимание ситуациите и събитията, изброени в
дефиницията за неизпълнение в РКИ и в дефиницията на МСФО на
изискванията за обезценка, като се има предвид, че всички експозиции в
неизпълнение и обезценените експозиции се определят като необслужвани.
Където е релевантно, следва да се вземат предвид и допълнителни активатори
за установяване на НОЕ, които не са изрично посочени в член 178 от РКИ или в
дефиницията за обезценка в приложимата счетоводна рамка.
Хармонизирането на събитията, които показват вероятност за неплащане, е
препоръчително за оперативни цели, когато се определят вътрешните процеси
за установяване на неизпълнение по РКИ, обезценка по МСФО и необслужвани
експозиции.
Може да се определят различни набори от активатори за вероятност за
неплащане портфейл по портфейл (ипотеки, МСП, търговски недвижими
имоти, корпоративни клиенти и т.н.). Така например, при ипотечните
портфейли особено релевантни са активатори като коефициент на дългово
покритие или съотношение стойност на заема/стойност на обезпечението,
докато при портфейлите на МСП може да се вземат предвид активатори,
свързани с финансовите резултати на длъжниците (напр. спад на оборота).
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Тези прегледи следва да бъдат придружени от актуализирана финансова и
нефинансова информация и актуализиран рейтинг на клиентите.
В Таблица 2 по-долу са представени надзорни указания за прилагането на
активаторите за вероятност за неплащане. В дясната колона са изброени
събитията, сочещи вероятност за неплащане, използвани от редица
международни банки (най-добри практики), както и събития въз основа на
активаторите за обезценка, използвани при прегледа на качеството на
активите през 2014 г. и 2015 г. и в проектонасоките на ЕБО относно
определението за неизпълнение в РКИ. Списъкът не е изчерпателен и не
следва да служи като предписание или минимален набор от критерии за
вероятност за неплащане. Той трябва да се разглежда по-скоро като списък на
примери и най-добри практики и като ориентир как може да бъде приложена
дефиницията за необслужвани експозиции.
Все пак се очаква, че показателите в бяло водят пряко до признаването на
експозиции като необслужвани, тъй като в повечето случаи тези събития по
самата си същност изпълняват пряко дефиницията за вероятност за
неплащане и не оставят особена възможност за тълкуване. Активаторите в
сиво са „меки“ и следва да се разглеждат като примерни. Ако е изпълнен един
от тях, това не означава автоматично, че експозицията е необслужвана, а че
следва да се извърши задълбочена оценка. При тези „меки“ активатори (като
примерите от прегледа на качеството на активите) е трудно да се определят и
калибрират фиксирани прагове за единични задействащи събития, като се
имат предвид разликите в практиките при отпускане на кредити, регулацията,
данъчните режими и средните доходи в различните държави. Затова банките
следва да разработят собствени прагове, съобразени с националните
особености.
Редовното оценяване на способността на кредитополучателя да обслужва
дълга си следва да се прилага и при кредитите с еднократно изплащане на
главницата – само по себе си редовното изплащане на дължимата лихва не е
достатъчно, за да се приеме, че ще се осъществи заключителното голямо
плащане на главницата и поради това експозицията следва да се счита за
обслужвана. При кредитите с еднократно изплащане на главницата
активаторите за вероятност за неплащане следва да се прилагат избирателно.
Особено внимание следва да се обърне на наличността на варианти за
рефинансиране и удължаване при такива клиенти, която до голяма степен
зависи от финансовия им капацитет и от обезпечаването на кредитите. Освен
това икономическият живот на проектите и способността за изплащане на
експозицията в този срок следва да играе роля при определянето на
правилната класификация на кредитите, които се погасяват наведнъж.
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Tаблица 2
Взаимоотношение между показателите за необслужване, неизпълнение и обезценка, свързани с
определянето на състояние като вероятност за неплащане 35
Събития, показващи вероятност за
неплащане по член 178 от ДКИ

Активатори на обезценка по МСС 39.58

Събития, показващи вероятност за неплащане (НОЕ)
Бяло: показатели
Сиво: примери

1 а) институцията счита, че е малко вероятно
а) значително финансово затруднение на
длъжникът да изплати изцяло своите кредитни емитента или на длъжника;
задължения към нея, към нейното
предприятие майка или към някое от
дъщерните ѝ предприятия, без да се
предприемат действия от страна на
институцията, като например по реализиране
на обезпечение.

изискано е предсрочно или незабавно изплащане на кредита
институцията е усвоила обезпечението, каквото и да е то, включително
гаранция (ЕБО) *)
съдебно производство, изпълнение или принудително изпълнение с
цел събиране на дълга
отнемане на лиценза на кредитополучателя **)
кредитополучателят е съдлъжник, а главният длъжник е в
несъстоятелност
отлагане/удължаване на кредита отвъд икономическия живот на
проекта ***)
отлагане/удължаване в случай, че е вероятна значителна икономическа
загуба (показател: големи еднократни плащания, отчетливо
нарастващи плащания)
многократно преструктуриране на една и съща експозиция
източниците на редовен приход на кредитополучателя вече не могат да
посрещат погасителните вноски (ЕБО); клиентът остава без работа и е
вероятно да не изплати кредита си
налице са основателни опасения за бъдещата способност на
кредитополучателя да генерира стабилни и достатъчни парични потоци
(ЕБО)
общото равнище на задлъжнялост на кредитополучателя е нараснало
значително или са налице основателни очаквания за такава промяна в
задлъжнялостта (ЕБО); намаление на капитала с 50% в рамките на
един отчетен период поради загуби
при експозиции към частен клиент: несъстоятелност на предприятие,
притежавано изцяло от едно лице, като това лице е предоставило на
институцията лична гаранция по всички задължения на предприятието
(ЕБО)
финансов актив е бил купен или създаден със значителна отстъпка,
отразяваща влошено кредитно качество на длъжника (ЕБО)
при експозиции на дребно, където дефиницията за неизпълнение се
прилага на ниво отделен кредитен инструмент, фактът, че значителна
част от общото задължение на длъжника е в неизпълнение (ЕБО)
съотношението на покритие на обслужвания дълг показва, че дългът не
е устойчив
петгодишни суапове за кредитно неизпълнение над 1000 базисни
пункта през последните 12 месеца
загуба на основен клиент или наемател
съществен спад в оборота/оперативните парични потоци (20%)
свързан клиент е обявил несъстоятелност
ограничено или квалифицирано становище на външен одитор

35

Тази таблица няма за цел да представи прецизно критериите за НОЕ нито по отношение на
показателите за вероятност за неплащане, нито по отношение на счетоводните критерии за
обезценка, а по-скоро да покаже сходствата и евентуалните припокривания.
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очаква се кредит, предвиден за погасяване наведнъж, да не може да се
рефинансира при текущите пазарни условия
отсъствие на варианти за рефинансиране
случаи на измама
б) нарушаване на договор като например
неизпълнение или просрочие на плащанията
по лихва или главница

нарушаване на максималното съотношение стойност на заема/стойност
на обезпечението при основаващо се на активи финансиране, или
неизпълнение на искане за предоставяне на допълнително
обезпечение ****)
кредитополучателят е нарушил условията на договора за кредит (ЕБО)

3 (а) институцията е спряла текущото
начисляване на лихви.

д) изчезване на активен пазар за този
финансов актив поради финансови
затруднения

изчезване на активен пазар за финансовите инструменти на длъжника

в) по икономически или правни причини,
свързани с финансовото затруднение на
кредитополучателя, кредиторът му прави
отстъпка, каквато не би направил при други
обстоятелства

кредитната институция престава да начислява лихва (включително
частично или под условие)
пряко отписване

3 б) институцията признава специфична
кредитна корекция вследствие на
констатирано съществено влошаване на
кредитното качество, настъпило след като
институцията е поела експозицията.

отписване за сметка на провизии

3 в) институцията продава кредитното
задължение със съществена икономическа
загуба във връзка с кредита;

продажба на правото на вземане със загуба, свързана с кредита

корекции в стойността (осчетоводяване на конкретни провизии срещу
загуби по кредити)

3 г) институцията е съгласна да приеме
принудително преструктуриране на
кредитното задължение, което е вероятно да
доведе до намаление на размера на
финансовото задължение посредством
съществено опрощаване или отлагане на
плащането на главница, лихви или, където е
приложимо, на такси. При експозициите в
капиталови инструменти, оценени чрез
подхода вероятност за неизпълнение/загуба
при неизпълнение (PD/LGD), това включва и
принудителното преструктуриране на самия
капиталов инструмент;

в) по икономически или правни причини,
свързани с финансовото затруднение на
кредитополучателя, кредиторът му прави
отстъпка, каквато не би направил при други
обстоятелства

преструктуриране, при което се опрощава съществена част (загуба на
нетна настояща стойност)

3 д) институцията е поискала откриване на
процедура за обявяване на длъжника в
несъстоятелност или на подобна процедура
във връзка с кредитно задължение на
длъжника към нея, предприятието майка или
някое от нейните дъщерни предприятия.

г) става вероятно, че кредитополучателят ще
бъде обявен в несъстоятелност или ще
подлежи на друго финансово оздравяване

кредитната институция или ръководителят на консорциума инициира
производство по несъстоятелност

преструктуриране, включващо опрощаване под условие

обявяване на кредитно събитие според определението на
Международната асоциация за суапове и деривати
извънсъдебни преговори за уреждане или изплащане (например
споразумение за замразяване)

3 е) длъжникът е поискал или е обявен в
несъстоятелност или е потърсил друга
подобна защита и това би довело до забавяне
на погасяването или до неизпълнение на
кредитното задължение към институцията,
предприятието майка или някое от нейните
дъщерни предприятия.

г) става вероятно, че кредитополучателят ще
бъде обявен в несъстоятелност или ще
подлежи на друго финансово оздравяване

длъжникът е обявил несъстоятелност
трета страна е инициирала производство по несъстоятелност
мораториум върху плащанията (държави, институции)

*) Ако е усвоено обезпечение или гаранция, това обикновено означава, че е изпълнено пряко определението за необслужване (реализиране на обезпечение).
**) Отнемането на лиценз е особено релевантно при предприятия, които се нуждаят от официален лиценз, за да извършват дейността си, като например банки и
застрахователни дружества. В някои държави членки това може да включва предприятия като телекомуникационни и медийни фирми, фармацевтични фирми,
предприятия за добив на полезни изкопаеми или транспортни компании.
***) Икономическият живот е особено важен при заеми, свързани с проектно финансиране. Като цяло очакваният нетен паричен поток от проекта в продължение на
икономическия му живот следва да надхвърля задължението по кредита, включително лихвите. Отвъд икономическия живот паричните потоци по правило са поненадеждни и по-трудни за планиране поради фактори като остаряване, необходимост от мащабни реинвестиции или преоборудване и нарастваща вероятност за
технически повреди. Икономическият живот не представлява максималния матуритет, който може или следва да бъде одобрен при отпускането на кредит. Все пак може
да се очаква длъжникът да изпадне във финансови затруднения, ако паричните потоци от проекта не са достатъчни за обслужването на задълженията по кредита в
рамките на икономическия му живот.
****) Основаните на активи кредити могат да имат различни форми (ломбардни кредити, маржин заеми, кредити, обезпечени с недвижими имоти като например обратни
ипотеки, кредити, обезпечени с вземания и т.н.), но общото между тях е, че институцията не разчита на приходите или паричните потоци на кредитополучателя за
изплащането на кредита, а отпуска средства в заем срещу актив. В обичайния случай от кредитополучателите се изисква през целия срок на кредита да поддържат
определено съотношение стойност на заема/стойност на обезпечението. Това съотношение може да приеме и формата на клауза за минимална стойност на капитала,
например при финансиране на недвижими имоти. Ако съотношението бъде нарушено, кредитополучателят трябва да допълни капитала („искане за предоставяне на
допълнително обезпечение“), в противен случай кредитната институция има правото да поиска незабавното изплащане на кредита и да продаде обезпечението. В
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обичайния случай банките имат доста по-високи изисквания за начален капитал при основаващите се на активи кредити, отколкото при кредитите, основаващи се на
парични потоци. Това е необходимо, за да се поддържа буфер за колебания в цената на обезпечението и за да се покрият разходите по продажбата му.

5.3

Връзка между НОЕ и преструктурирането

5.3.1

Обща дефиниция на преструктурирането
За целите на настоящите практически указания се използва дефиницията на
ЕБО за „преструктуриране“ в Регламент за изпълнение № 680/2014 на
Комисията, и по-специално в параграфи 163–183 от Приложение V. Този
раздел е посветен на аспекти на тази дефиниция, по които надзорните органи
са отбелязали непоследователно прилагане.
Мерките за преструктуриране се състоят в предоставянето на „отстъпки“ по
някаква експозиция – под формата на кредит, дългови ценни книжа или
(отменяем или неотменяем) кредитен ангажимент – на длъжник, който е
изпаднал или е на път да изпадне в затруднения при изпълнение на
финансовите си ангажименти („финансови затруднения“). Това означава, че
експозиция може да се преструктурира само ако длъжникът е изправен пред
финансови затруднения, които са принудили банката да направи някакви
отстъпки.
Съгласно параграф 164 от Приложение ІV към Регламент за изпълнение
№ 680/2014 на Комисията отстъпка означава едно от следните две действия:
i) промяна на предишните ред и условия на договора, или ii) пълно или
частично рефинансиране на експозицията. Следователно дефиницията на
отстъпката е по-широка и не се ограничава само до промени, които засягат
нетната настояща стойност на паричните потоци от експозицията.
Правилното определяне на мерките за преструктуриране предполага
способност да се установят на ранен етап признаците на евентуални бъдещи
финансови затруднения. За тази цел оценката на финансовото състояние на
кредитополучателя не следва да се ограничава до експозиции с очевидни
признаци на финансови затруднения. Оценка на финансовите затруднения
следва да се извърши и за експозиции, при които кредитополучателят няма
видими финансови трудности, но пазарните условия са се променили
съществено по начин, който би могъл да засегне способността му за
погасяване. Пример за такива експозиции са кредитите с погасяване наведнъж,
при които изплащането е функция на продажбата на недвижим имот (например
спад в цените на недвижимите имоти засяга способността за изплащане), или
кредитите в чуждестранна валута (например промяна в базисния обменен курс
влияе върху способността за изплащане).
Оценката на всякакви финансови затруднения на длъжника следва да се
основава единствено на собственото му състояние, без да се вземат предвид
обезпечения или гаранции, предоставени от трети страни.
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За определяне на състоянието на финансовите затруднения на длъжника
могат да се използват следните активатори (списъкът не е изчерпателен):
•

кредитополучател/инструмент в просрочие с повече от 30 дни през трите
месеца преди изменението или рефинансирането;

•

увеличение на вероятността от неизпълнение във вътрешнорейтинговия
клас на институцията през трите месеца преди изменението или
рефинансирането;

•

присъствие в списъка за наблюдение през трите месеца преди
изменението или рефинансирането.

Експозициите не следва да се идентифицират като преструктурирани, когато се
правят отстъпки на длъжници, които не изпитват финансови затруднения.
Банките следва да правят разграничение между предоговаряния или
подновявания, предоставени на длъжници без финансови затруднения, и
мерки за преструктуриране (т.е. отстъпки, предоставени на длъжници във
финансово затруднение).
Предоставянето на нови условия като например нов лихвен процент, поблагоприятен от онзи, който могат да получат длъжници със сходен рисков
профил, е признак за отстъпка. Все пак получаването на нови условия, поблагоприятни от пазарните, не е предпоставка да се определи наличието на
отстъпка и следователно на преструктуриране. Когато обаче длъжникът се
намира във финансово затруднение, промяна в условията, която съответства
на онова, което биха получили от кредитната институция други длъжници със
сходен рисков профил, следва да се квалифицира като отстъпка. Такъв е
случаят и когато длъжниците са включени в предлагани от банките публични
схеми за преструктуриране.
Кредитополучателите могат да поискат изменения в договорните условия на
своите кредити, без да изпитват затруднения или да предстои да срещнат
затруднения при изпълнението на своите финансови задължения. Въпреки
това винаги следва да се извърши оценка на финансовото състояние на
длъжника, когато са поискани промени в договорните условия.
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Диаграма 3
Илюстрация на преструктурирането в контекста на дефиницията на НОЕ
Обслужван
преструктуриран
(продължение)
Необслужван

Прилага се
§ 157

Обслужван
преструктуриран
Най-малко 2 години

Най-малко 1 година

Първи
МП (§
163, 176,
178)

Прилага се
§ 176

Обслужван

Прилага се
§ 157

Обслужван
преструктуриран

Най-малко 2 години
(продължение)

Втори
МП или
просрочие > 30
дни
(§ 179)

Необслужван
Най-малко 1 година

Обслужван
преструктуриран
(продължение)

Най-малко 2 години

Прилага се
§ 176

Обслужван

Прилага се
§ 176

Обслужван

Прилага се
§ 157

Обслужван
преструктуриран

Прилага се
§ 176

Най-малко 2 години
(продължение)

Обслужван
преструктуриран
Обслужван
преструктуриран

Най-малко 2 години

Втори
МП

Най-малко 2 години

Необслужван
Най-малко 1 година

Прилага се
§ 176

Най-малко 2 години

Мерки за преструктуриране (МП)
От необслужвани към обслужвани преструктурирани
От обслужвани преструктурирани към обслужвани
Източници и забележки по диаграмата: Вс ички параграфи с е отнасят до Приложение V, част 2, Регламент (ЕС) 680/2014

§ 157

§ 176

 1 година от мерките за прес труктуриране

 Най-малко 2 години изпитателен срок с лед преминаването към състояние
на обс лужване

 Няма просрочени плащания с лед мерките за прес труктуриране
 Плащане на преди просрочени или отпис ани суми
 Няма други необслужвани сделки (когато с ъстоянието на необслужване с е
оценява на база длъжник, параграфи 154-155)

 Редовни плащания на значителна с ъвкупна с ума на лихва и главница в
течение на най-малко 1 година
 Няма други с делки с просрочие > 30 дни

Съгласно параграф 178 от Приложение V към Делегиран регламент (ЕС)
№ 680/2014 на Комисията преструктурирана експозиция може да бъде
обслужвана или необслужвана. Когато предоставят мерки за преструктуриране
на обслужвани експозиции, банките следва да извършат оценка дали тези
мерки водят до необходимост от прекласифициране на експозицията като
необслужвана. Когато обаче се предоставят мерки за преструктуриране на
необслужвани експозиции, това не променя статута им на необслужвани –
експозициите продължават да се класифицират като необслужвани най-малко
една година след предоставянето на мерките за преструктуриране.
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5.3.2

Класифициране на преструктурирани експозиции като
необслужвани
Освен ако няма доказателства за противното, преструктурираните експозиции,
които отговарят на който и да е от следващите критерии, следва винаги да се
класифицират като необслужвани:

5.3.3

•

те се основават на неподходящи погасителни планове (първоначални или
последващи погасителни планове, според случая); това включва например
нееднократно неспазване на погасителния план, промени в погасителния
план, за да се избегнат нарушения, или погасителен план, основаващ се
на очаквания, които не са подкрепени от макроикономически прогнози или
от реалистични допускания за способността или готовността на длъжника
за погасяване;

•

те включват договорни условия, които забавят момента на редовните
погасителни вноски по сделката, по такъв начин, че нейната оценка за
правилно класифициране е възпрепятствана, например когато се
предоставят гратисни периоди от повече от две години за погасяване на
главницата;

•

те включват отписани суми, надвишаващи натрупаните загуби от кредитен
риск за необслужвани експозиции със сходен рисков профил.

Оздравяване/излизане от статута на необслужване
Съгласно параграф 176 от Приложение V на ТСИ на ЕБО за надзорното
отчитане преструктурираните експозиции могат да бъдат обслужвани или
необслужвани. Конкретните изисквания в параграф 157 за
прекласифицирането на необслужваните преструктурирани експозиции
включва преминаване през „период на оздравяване“ от една година от датата
на предоставяне на мерките за преструктуриране, както и изискване
поведението на длъжника да показва, че вече не са налице опасения по
отношение на пълното изплащане на дълга. За да установят отсъствието на
такива опасения, от институциите се изисква да извършат финансов анализ на
длъжника. За да бъдат изпълнени изискванията по параграф 157 и за да
разсее финансовият анализ опасенията по отношение на пълното изплащане
при условията на преструктурирането, следва да бъдат изпълнени всички
критерии по-долу:
1.

експозицията да не се смята за обезценена или в неизпълнение;

2.

да няма просрочени плащания по експозицията;

3.

кредитополучателят да е уредил посредством редовни вноски плащане,
еквивалентно на всички предишни просрочия (ако е имало просрочени
плащания към датата на предоставянето на мерки за преструктуриране),
или плащане, еквивалентно на сумата, която е била отписана като част от
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мерките за преструктуриране (ако не е имало просрочени плащания), или
да е показал по друг начин способността си да изпълнява условията след
преструктурирането.
Отсъствието на просрочени плащания във втория критерий означава, че
експозицията е редовна и че всички неизплатени вноски по главницата и
лихвата са погасени. Просрочените суми и отписаните суми, за които става
дума в третия критерий, са съществуващите (или несъществуващите) към
датата на предоставяне на мерките за преструктуриране.
В политиките на кредитната институция за прекласифициране на
необслужвани преструктурирани експозиции следва да се посочват конкретни
практики за разсейване на опасенията по отношение на способността на
кредитополучателя да изпълнява условията след преструктурирането. В тези
политики следва да се установяват прагове по отношение на вноските през
периода на оздравяване, за които става дума в третото условие. Надзорното
очакване е тези политики да определят способността на кредитополучателя да
изпълнява условията след преструктурирането (дотолкова, че да е вероятно
пълното изплащане на дълга), най-малко посредством изплащане на
съществена част от главницата. Това следва да се прилага независимо дали
институцията използва или не използва изплащането на просрочени или
отписани към датата на мерките за преструктуриране суми като критерий за
отсъствието на опасения по отношение на длъжника.
Освен това, когато длъжникът има други експозиции към кредитна институция,
които не са обект на преструктуриране, институцията следва да вземе предвид
изпълнението по тези експозиции (т.е. дали има просрочия) при оценката на
способността на кредитополучателя да спазва условията след
преструктурирането. Факторът просрочени задължения не променя равнището
на прилагане на статута на необслужване съгласно параграфи 154 или 155 от
ТСИ на ЕБО, според случая.
Наличието на договорни условия, които удължават срока на погасяване,
например гратисни периоди за главницата, означава, че преструктурираната
експозиция трябва да остане с класификация необслужвана, докато не бъдат
изпълнени изискванията 1–3. Тъй като третият критерий изисква редовни
вноски, изтичането на едногодишния „период на оздравяване“ не води
автоматично до прекласифициране на експозицията като обслужвана, освен
ако през 12-те месеца не са правени редовно вноски.

5.3.4

Определяне на експозиция като обслужвана преструктурирана
експозиция
След като преструктурираните експозиции бъдат класифицирани като
обслужвани, било защото са отговорили на условията за прекласифициране от
категорията необслужвани, или защото предоставянето на мерки по
преструктуриране не е довело до класифициране на експозицията като

Практически указания за банките относно необслужваните кредити − Признаване на
НОК

69

необслужвана, те следва да продължат да се определят като
преструктурирани, докато не бъдат изпълнени всички условия по-долу
съгласно параграф 176 от ТСИ на ЕБО относно надзорното отчитане:
1.

анализ на финансовото състояние на длъжника е показал, че сделките
вече не отговарят на условията да бъдат смятани за необслужвани;

2.

изминали са най-малко две години след по-късната от тези две дати:
датата на отстъпката или датата на прекласифициране от статут на
необслужване;

3.

през най-малко половината от изпитателния срок кредитополучателят е
правил редовни вноски на съществена обща сума от главницата и
лихвата;

4.

в края на изпитателния срок кредитополучателят няма никакви други
сделки с просрочия над 30 дни.

След като бъдат изпълнени всички тези условия, изтичането на двегодишния
срок не следва автоматично да води до премахване на класификацията на
експозицията като преструктурирана.
На практика, както е посочено по-горе, третото изискване за редовни вноски,
съставляващи съществена обща сума, не се изпълнява с плащане само на
лихви. Политиките на кредитната институция за класифициране на експозиции
като преструктурирани, следва да изискват плащания както по главницата, така
и по лихвите.
В политиките на кредитната институция за класифициране на експозиции като
преструктурирани следва да се посочват и практики за разсейване на опасения
по отношение на финансови затруднения на кредитополучателя. В противен
случай експозицията ще остане класифицирана като преструктурирана. За тази
цел политиките на институцията следва да изискват кредитополучателят да е
изплатил чрез редовни вноски сума, равна на всички суми (главница и лихви),
които преди това са били просрочени или отписани към момента на
отстъпката, или по друг начин да докаже способността си да изпълнява
условията след преструктуриране съобразно алтернативни обективни
критерии, които включват погасяване на главницата.
През изпитателния срок нови мерки за преструктуриране, предоставени за
обслужвани преструктурирани експозиции, които са били прекласифицирани от
категорията „необслужвани експозиции“, ще доведат до прекласифициране на
тези сделки в категория „необслужвани“. Същото важи и когато тези
експозиции бъдат просрочени с повече от 30 дни.
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5.4

Други аспекти на дефиницията за необслужване

5.4.1

Последователност в дефиницията на равнище банкова група
Банките следва да се погрижат класифицирането на НОЕ да бъде
последователно на равнище отделна институция и на равнището на банковата
група, с хармонизирано прилагане на дефиницията във всички дъщерни
дружества и клонове.
Единна дефиниция за НОЕ на равнището на групата може да се различава от
местните стандарти в различни държави извън ЕС.
•

Ето защо първоначално банките следва да изяснят дали местните
стандарти за признаване на НОЕ са повече или по-малко стриктни от
общите стандарти на групата.

•

Второ, те следва да направят оценка до каква степен повече или по-малко
стриктните местни стандарти водят до изкуствено раздуване или свиване
на размера на НОЕ.

•

Трето, изкуствено раздутият или свит размер на НОЕ според местните
стандарти следва да се приведе към стандартите на равнището на
групата посредством подходящо съпоставяне на класификациите.

•

И накрая, ако местните стандарти за признаване на необслужвани
експозиции се различават съществено от стандартите в Регламент за
изпълнение № 690/2014 на Комисията, на банките се препоръчва да
представят отчети и по двата стандарта за целите на вътрешния контрол
на риска.

Изисква се последователно прилагане на дефиницията за необслужване на
равнище отделна институция и на консолидирано равнище.
Един длъжник може да бъде клиент на няколко институции в групата. От
банките се очаква да гарантират, че ако един и същи корпоративен клиент
бъде класифициран с необслужвана експозиция в една от институциите от
групата, това състояние ще бъде съобщено („разпространено“) и регистрирано
спешно във всички останали членове на групата.
За тази цел групата от кредитни институции следва да въведе ИТ система на
равнището на групата, която позволява разпознаването на всеки длъжник в
която и да е от кредитните институции в групата чрез уникален идентификатор
и навременно докладване на всеки случай на статут на необслужване на всеки
длъжник.
В някои случаи последователното класифициране със статут „необслужван“
може да не е напълно възможно, ако защитата на потребителите, банковата
тайна или законови забрани не позволяват обмена на данни за клиентите в
рамките на групата. Освен това е възможно в някои случаи
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последователността в класифицирането да бъде ограничена, ако за банките
представлява прекомерно натоварване да проверяват статута на даден клиент
във всички юридически лица и географски местоположения в рамките на
банковата група. В този случай и в съответствие с описания в параграф 82 от
Насоките на ЕБО относно прилагането на определението за неизпълнение
подход банките могат да не направят проверка за съгласуване, при условие че
са в състояние да покажат, че ефектът от неизпълнението на изискването за
провеждането ѝ е несъществен, и да представят доказателства, че между
лицата в рамките на групата няма или има само много ограничен брой общи
клиенти.

5.4.2

Групи свързани клиенти
Политиките на банките следва да осигурят последователно третиране на
отделните клиенти и групи от свързани клиенти според дефиницията в РКИ и
релевантните Насоки на Комитета на европейските банкови надзорни органи 36,
както и последователна оценка на правните взаимоотношения между
юридическите лица в група от свързани клиенти. С оглед на възможното
верижно разпространение банките следва, когато това е осъществимо, да
прилагат групов подход при оценката на състоянието на експозицията на даден
длъжник като необслужвана, освен ако тя не е засегната от изолирани спорове,
които не са свързани с платежоспособността на контрагента.
За да приложат към клиентите подход, при който те се разглеждат като част от
група, банките следва да приемат най-малко като отправна точка дефиницията
в член 4, параграф 1, точка 39 от РКИ. Основните критерии са контролът и
икономическата взаимосвързаност.
Ако банката може да представи разумни доказателства, за да разграничи като
обслужващ задълженията си член на група, свързана с необслужване, като
използва критериите за контрол и икономическа взаимосвързаност, то банката
може да направи такова разграничение съгласно РКИ и приложимите
счетоводни стандарти.
В съответствие с параграф 109, буква в) и параграф 113 от Насоките на ЕБО
относно неизпълнението кредитните институции следва да поддържат
регистър на всички критерии за класификация.

5.4.3

„Повличащ ефект“ върху длъжника
Според параграф 155 от Приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 680/2014 на Комисията, ако над 20% от експозициите на един длъжник са

36

Насоки на Комитета на европейските банкови надзорни органи относно прилагането на
преработения режим за големите експозиции.
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просрочени с над 90 дни, всички останали експозиции на този длъжник
(балансови и задбалансови) следва да се считат за необслужвани.

5.4.4

Класифициране на сделка в нейната цялост
Съгласно параграф 148 от Приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 680/2014 на Комисията експозициите се категоризират като необслужвани в
целия им размер. Това означава, че дадена експозиция не може да бъде
класифицирана отчасти като необслужвана, отчасти като обслужвана.

5.5

Връзка между регулаторната дефиниция и
счетоводната дефиниция

5.5.1

Пруденциална дефиниция на неизпълнението (РКИ)
Член 127 и член 178 от РКИ дефинират неизпълнението за целите съответно
на стандартизирания подход и вътрешнорейтинговия подход.
В таблицата по-долу са представени важните несъответствия между
дефиницията за неизпълнение в РКИ и дефиницията за НОЕ (за целите на
надзорното отчитане съгласно ТСИ на ЕБО). Практиката показва, че някои
институции са се опитали да съгласуват прилагането на дефиницията за
неизпълнение с дефиницията за НОЕ, за да оптимизират процесите и да
насърчат сближаването на двете дефиниции, също и с оглед на развитието в
регулаторната област що се отнася до дефиницията за неизпълнение.

Tаблица 3
Важни несъответствия между дефинициите за неизпълнение в РКИ и за НОЕ
Разминаване между дефинициите
за неизпълнение и НОЕ

Описание

„Повличащ ефект“

Съгласно параграф 155 от Приложение V, част 2 към ТСИ на ЕБО относно надзорното отчитане, ако 20% от експозициите към
един длъжник са с над 90 дни просрочие, всички експозиции към този клиент се смятат за необслужвани.

Групи свързани клиенти

Когато става въпрос за група длъжници – различни лица, принадлежащи към една и съща група, членовете на групата, които не
са в неизпълнение (параграф 155 от Приложение V, част 2 към ТСИ на ЕБО), могат да бъдат класифицирани като НОЕ, освен
когато експозиция на длъжник е определена като НОЕ поради несвързани с платежоспособността му спорове.

Повторно преструктуриране

Обслужвани преструктурирани експозиции в двегодишния изпитателен период, които са били прекласифицирани от НОЕ към
обслужвани (параграф 176, буква б) от Приложение V, част 2 към ТСИ на ЕБО), се класифицират отново като НОЕ, ако по тях
настъпи просрочие над 30 дни или ако бъде предоставена друга мярка за преструктуриране („повторно преструктуриране“).

Излизане от НОЕ и по-специално
период на оздравяване за
преструктурирани НОЕ

За НОЕ има специфични критерии за прекласифициране в добавка към съществуващите критерии за прекратяване на статута
на обезценка или неизпълнение. Така например, за необслужваните преструктурирани експозиции се прилага едногодишен
период на наблюдение, в който експозицията трябва да остане класифицирана като необслужвана (параграф 157 от
Приложение V, част 2 към ТСИ на ЕБО).

Съгласно член 178, параграф 1, буква б) от РКИ за определени сегменти
периодът на просрочие може да бъде удължен от компетентните органи от 90
на 180 дни. Възможността за някои портфейли да се признае неизпълнение
едва след просрочие от 180 дни обаче не бе отразена в Регламент (ЕС)
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2016/445 на ЕЦБ 37, който влезе в сила през октомври 2016 г. Член 4 от този
регламент изисква еднакво прилагане на 90-дневния срок.

5.5.2

Счетоводна дефиниция на обезценката
Експозиции, които са определени като обезценени в съответствие с
приложимата счетоводна рамка, следва винаги да се разглеждат като
необслужвани експозиции. Експозиции с „колективни провизии за възникнали,
но неотчетени загуби“, за които не е установено водещо до загуба събитие в
конкретни активи, не следва да се разглеждат като необслужвани експозиции.
Задължително е обезценени експозиции и експозиции в неизпълнение да се
считат за НОЕ. И в РКИ, и в МСФО се прави разграничение между
нарушаването на договорените задължения за плащане (просрочени
плащания) и икономическите активатори, свързани с вероятност за неплащане.

Tаблица 4
Дефиниции на експозиция в неизпълнение и обезценена експозиция
Неизпълнение на длъжник (член 178 от РКИ)

Финансови активи с кредитна обезценка
(МСФО 9, Приложение А, във връзка с МСС 39)

1 б) длъжникът е в просрочие от повече от 90 дни по съществена част от кредитното
си задължение към институцията, нейното предприятие майка или някое от
дъщерните ѝ предприятия

б) нарушаване на договор, като например неизпълнение или просрочие.
[Финансов актив се счита за просрочен, когато контрагентът не е извършил
плащане, станало изискуемо по договор.]

2 а) за овърдрафти дните на просрочие започват да текат, когато длъжникът е
нарушил договорения лимит, банката е намалила договорения лимит до размер, помалък от текущо неуредената сума, или длъжникът е изтеглил значителна сума без
одобрение от банката;

[Забележка: Овърдрафтите не са изрично споменати в МСФО 9, но са включени
в по-общия активатор „нарушаване на договор“.]

В Таблица 2 в глава 5.2.2 е представена съпоставка между дефинициите в РКИ
и МСФО, като събитията, водещи до загуба, според МСС 39 са подредени така,
че да съответстват на събитията, водещи до неизпълнение, според РКИ. Не
всички събития, водещи до неизпълнение, които са посочени в РКИ,
съставляват автоматично събития, водещи до загуба според този счетоводен
стандарт.

В перспектива: МСФО 9
Дефиниция за финансови активи с кредитна обезценка е посочена в
Приложение А към МСФО 9. Тя е релевантна не само за финансовите активи,
но и за финансовите гаранции и за кредитните ангажименти. Дефиницията в
МСФО 9 не се различава съществено от дефиницията в МСС 39.
Съгласно МСФО 9 прехвърляне към втори етап и съответно кредитни загуби за
целия срок на инструмента по начало се очаква да се признават преди
финансовият инструмент да изпадне в просрочие или да се установят други,
37

Регламент (ЕС) 2016/445 на Европейската централна банка от 14 март 2016 г. относно
упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза (ЕЦБ/2016/4).
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специфични за кредитополучателя събития, водещи до неизпълнение. Когато
анализират кредитния риск, банките следва да отчитат обстоятелството, че
състоянието на факторите, които са определящи за кредитните загуби, много
често започва да се влошава значително по-рано (месеци или, в някои случаи
– години), преди да се проявят каквито и да е обективни данни за просрочени
задължения (Насоки на БКБН относно кредитния риск и отчитането на
очакваните кредитни загуби (2015), параграф А19 и проект за Насоки на ЕБО
относно очакваните кредитни загуби, параграф 102).
Ето защо за целите на оценката доколко е значимо дадено нарастване на
кредитния риск банките следва да имат ясна политика, включително грижливо
разработени критерии как се разграничават увеличения на кредитния риск при
различни типове кредитни експозиции. Тези критерии следва да бъдат
оповестени. Оценката на кредитния риск следва да бъде съсредоточена
изключително върху риска от неизпълнение, без да се вземат предвид
ефектите на смекчаващи кредитния риск фактори като обезпечения или
гаранции (Насоки на БКБН относно кредитния риск и отчитането на очакваните
кредитни загуби (2015), параграф А22 и проект за Насоки на ЕБО относно
очакваните кредитни загуби, параграф 105)
Съгласно МСФО 9 кредитната обезценка води до прехвърляне от етап 2 към
етап 3. И етап 2, и етап 3 обаче изискват провизии за загуби за целия срок на
инструмента, а тези загуби нарастват постоянно с отслабването на
кредитоспособността в зависимост от равнището на обезпечаване. Очаква се,
че от датата на влизане в сила на МСФО 9 най-малко всички експозиции на
етап 3 ще попадат в обхвата на настоящите практически указания за НОК.

5.6

Надзорно отчитане и публично оповестяване
По отношение на оповестяването банките следва да приемат като бенчмарк
изискванията за надзорно отчитане в ТСИ на ЕБО, които са установени в
Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията. Те бяха подкрепени
от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), който призова
финансовите институции да използват дефинициите за НОЕ и
преструктуриране от този регламент във финансовите си отчети и да обяснят
отношението между прилаганите от тях определения за НОК, кредити в
неизпълнение и обезценени кредити. 38
Ето защо на банките настойчиво се препоръчва да използват дефинициите за
НОЕ и преструктуриране (Приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 680/2014 на Комисията) в публичните си финансови отчети или, в противен
случай, да публикуват съпоставка между собствените си дефиниции за
обезценени и модифицирани финансови активи и дефинициите в

38

Вижте Изявлението на ЕОЦКП и „Преглед на счетоводните практики. Съпоставимост на МСФО
Финансови отчети на финансовите институции в Европа“ (Review of Accounting practices,
Comparability of IFRS Financial Statements of Financial Institutions in Europe) (2013)
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Приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията.
Съпоставката следва да включва както концептуално обяснение на разликите,
така и информация от количествено естество за следствията от тези
концептуални различия.
Следователно, за целите на съпоставимостта и прозрачността оповестяването
следва да съдържа, наред с изискванията на счетоводните стандарти
(например МСФО 7, който вече включва данните за качество на портфейла и
активиращите събития), и очакванията, изложени в Приложение 7 на
настоящите практически указания.
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6

Измерване на обезценката и
отписване на НОК

6.1

Цел и обзор
Формирането на провизии има решаваща роля за осигуряване на сигурност и
стабилност на банковите системи, затова то е в центъра на вниманието на
банковите надзорни органи. Надзорни инициативи като прегледи на качеството
на активите и стрес тестове открояват още повече необходимостта от
последователна методология за провизиране и адекватно равнище на
провизиите във всички банки.
Тази глава има три основни цели, а именно да насърчи (в контекста на
релевантните и приложими счетоводни стандарти):
1.

адекватното измерване на провизиите за обезценка във всички кредитни
портфейли посредством надеждни и стабилни методологии за
провизиране (раздели 6.2, 6.3 и 6.4);

2.

своевременното признаване на кредитните загуби в контекста на
релевантните и приложими счетоводни стандарти (с акцент върху
МСС/МСФО) и своевременното отписване (раздели 6.5 и 6.6);

3.

усъвършенстване на процедурите, включително значително подобряване
на броя и детайлността на оповестяванията относно качеството на
активите и мерките за контрол на кредитния риск (раздели 6.7 и 6.8).

Указанията в тази глава са съгласувани с международните препоръки и
принципи за добра оценка на кредитния риск, публикувани от Базелския
комитет (БКБН 2006, актуализирани през 2015 г. със съображения, свързани с
модела на очакваните кредитни загуби, въведен с МСФО 9). В тях се
представят накратко считаните за най-добри практики, като се взема предвид
опитът в различните държави и/или практиките, които надзорните органи вече
използват при оценката на рисковия характер на кредитите (например
методологията на ЕНМ за преглед на качеството на активите).

Роля на адекватното провизиране
Ролята на ЕНМ в оценяването на кредитния риск и капиталовата адекватност
изисква надзорните органи да вземат решения дали провизиите на банките са
достатъчни и навременни.
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Налице е международна експертна подкрепа (от Международния валутен фонд
- МВФ) 39) за това надзорните органи да играят ефикасна роля във
формирането на провизии за кредитни загуби; БКБН препоръчва активно
участие на надзорниците.
Базелският комитет откроява отговорността на надзорните органи при
оценяването на процесите на банките по отношение на кредитния риск и
оценката на активите, както и при осигуряването на достатъчно равнище на
провизии срещу кредитни загуби, особено от гледна точка на оценяването на
експозициите на кредитен риск и капиталовата адекватност. Това намира
отражение в насоките на Базелския комитет, включително:
•

„Указания относно кредитния риск и отчитането на очакваните кредитни
загуби“ (Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses)
(2015),

•

„Основни принципи за ефикасен банков надзор (Core Principles for Effective
Banking Supervision) (2012) и Стълб ІІ на Базел ІІ (2006).

Ако надзорните органи определят, че провизиите са недостатъчни за
пруденциални цели, тяхно задължение е да поискат от банките да подложат на
преоценка и да повишат равнището на провизиране за пруденциални цели.
Като част от този процес надзорните органи следва да осигурят указания и
информация за очакванията си по отношение на отчитането на кредитните
загуби, за да осигурят достатъчно равнище на съгласуваност между всички
поднадзорни лица, особено където приложимите счетоводни стандарти са
основани на принципи.
Макар че настоящите практически указания не могат да изложат конкретни
счетоводни изисквания, тук са описани най-добри практики в принципите на
формиране на провизии и методологията за необслужваните кредити и те

39

Работен документ на МВФ, озаглавен: Надзорна роля в провизирането срещу кредитни загуби в
държавите, прилагащи МСФО (Supervisory Roles in Loan Loss Provisioning in Countries
Implementing IFRS), септември 2014 г.
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могат да се използват при съществуващите счетоводни рамки за изпълнение
на надзорните очаквания. 40

Обхват на настоящата глава
В МСС 39 и в бъдещия МСФО 9 се определят принципите за признаване на
обезценка. Това е стандартът, който се прилага от банките в ЕНМ. Те изготвят
своите консолидирани и/или индивидуални финансови отчети в съответствие с
МСФО, одобрени от ЕС.
МСФО 9 Финансови инструменти, който ще замени МСС 39 за отчетните
периоди, които започват на или след 1 януари 2018 г., изисква, наред с всичко
останало, измерването на провизиите за загуби от обезценка въз основа на
счетоводния модел на очакваната кредитна загуба, за разлика от счетоводния
модел на претърпяната загуба, както е в МСС 39.
Макар към момента на публикуването на настоящите указания МСФО 9 да не е
официално в сила, като се има предвид важността му за темата в тази глава,
по-долу има препратки и към него наред с МСС 39. За да не се допуснат
съмнения, всички препратки към МСФО 9 са само в контекста на етап 3.
Препратките към МСФО 9 са включени в настоящите практически указания (в
отделни карета), за да откроят какви промени могат да настъпят според този
нов стандарт.
Посочените в тези практически указания принципи следва да се адаптират и
вземат предвид и от банките, които прилагат национални общоприети
счетоводни принципи (n-GAAP).

40

Съгласно член 74 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни
2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно
пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, банките
следва да разполагат с „адекватни механизми за вътрешен контрол, включващи разумни
административни и счетоводни процедури, ... които са съобразени с надеждното и ефективно
управление на риска и го насърчават“.
Член 79 от Директива 2013/36/ЕС изисква компетентните органи да гарантират, че
„б) институциите имат вътрешни методики, които им дават възможност да оценяват кредитния
риск от експозициите към индивидуални длъжници (...) както и кредитния риск за целия
портфейл“ и „в) текущото администриране и наблюдение на различните портфейли и
експозиции на институциите, свързани с кредитен риск, включително с цел установяване и
управление на проблемните кредити и извършване на адекватни корекции на стойността и
заделяне на провизии, се извършват посредством ефективни системи“. Член 88, параграф 1,
буква б) от Директива 2013/36/ЕС включва и принципа, че „ръководният орган трябва да
гарантира коректността на системите за счетоводна и финансова отчетност, включително
финансовия и оперативен контрол и спазването на правните изисквания и съответните
стандарти". Съгласно член 36 от Директива 2013/36/ЕС компетентните органи извършват
преглед на правилата, стратегиите, процесите и механизмите, въведени от институциите в
изпълнение на тази директива и Регламент (ЕС) № 575/2013. Във връзка с това в член 104,
параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС се изброяват минималните правомощия, с които трябва да
разполагат компетентните органи, включително „да изискват усъвършенстване на правилата,
процесите, механизмите и стратегиите, прилагани в съответствие с членове 73 и 74“ (член 104,
параграф 1, буква б)); и „да изискват от институциите да следват специална политика за
провизиране или третиране на активите чрез капиталовите изисквания“ (член 104, параграф 1,
буква г)).
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6.2

Индивидуална оценка на провизиите

6.2.1

Индивидуално съществени и несъществени експозиции
Според МСС 39 размерът на коректива за загуба се измерва като разликата
между балансовата стойност на актива и очакваните бъдещи парични потоци,
дисконтирани с първоначалния ефективен лихвен процент за финансовия
актив. Този процес изисква най-малко следните решения:
1.

да се определи дали да се приложи индивидуален коректив (т.е. за
отделен финансов актив или длъжник) или колективно определен коректив
(т.е. за група финансови активи със сходни характеристики по отношение
на кредитния риск);

2.

да се определят методите и параметрите за пресмятане на коректива за
загуби (индивидуална и колективна оценка).

По отношение на т. 1 МСС 39 посочва редица критерии въз основа на
понятието за същественост и прилагането на експертна преценка. Ако се
прилагат конкретни количествени прагове, те следва да бъдат определени от
банките и подобаващо оповестени.
Според този счетоводен стандарт експозиции, които са индивидуално
съществени, следва да бъдат подложени на индивидуална оценка на
обезценката, докато за експозиции, които не са индивидуално съществени,
оценката на обезценката и пресмятането на коректива за загуби могат да се
извършат на индивидуална или на колективна основа. При кредити, които са
индивидуално съществени, но не индивидуално обезценени, следва да се
извърши колективна оценка.
Възможността за експертна преценка, която дава МСС 39, не бива да води до
какъвто и да е арбитраж в процеса на пресмятане на обезценката. Очаква се
банките да дефинират ясно във вътрешната си политика критериите, според
които се вземат тези решения, съгласно изложените в настоящите практически
указания принципи.
Що се отнася до т. 2, банките следва да определят вътрешните критерии, които
следват, когато определят методологията за оценяване на обезценката, и
данните, въз основа на които се изчислява корективът за загуби, вземайки
предвид принципите, установени в настоящите практически указания.
При индивидуалните оценки очакваните бъдещи парични потоци ще зависят от
типа сценарий, който банките прилагат, т.е. подхода на действащо
предприятие или подхода на недействащо предприятие (за повече
подробности вижте раздел 6.2.4).
При колективното оценяване на обезценката най-важните аспекти, които
банките следва да вземат предвид, са свързани с i) разпределянето на НОК в
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хомогенни групи (въз основа на сходни характеристики на кредитния риск),
ii) изчисляване на загубите в миналото за съответната група, т.е. как могат
надеждно да се определят параметрите на риска (загуба при неизпълнение,
процент на оздравяване и т.н.) и iii) как да се калибрира пресмятането на
обезценката според установените от МСС 39 принципи. Класифицирането на
даден кредит като НОК е обективно доказателство, че той трябва да бъде
подложен на оценка за обезценка. Размерът на обезценката, която ще бъде
призната, се пресмята индивидуално или колективно.

6.2.2

Критерии за индивидуално пресмятане на провизиите
Политиките на банките следва да съдържат критерии, по които да се
определят експозициите, подлежащи на индивидуално пресмятане на коректив
за загуби. В тези критерии следва да се вземат предвид следните фактори:
•

Индивидуална същественост на експозицията. Както се посочва в МСС 39,
провизиите за индивидуално съществените експозиции се оценяват на
индивидуална основа. Задължение на институциите е да определят
релевантните прагове (абсолютни и относителни), вземайки предвид,
наред с останалите фактори, възможното отражение на експозицията
върху финансовия отчет и равнището на концентрация (индивидуална и
секторна). Провизиите за експозиции, които не се оценяват индивидуално,
се пресмятат колективно.

•

Има и други случаи, при които експозициите нямат общи характеристики
на риска или за които няма релевантни ретроспективни данни,
позволяващи колективен анализ (например не е достатъчен обемът, за да
се сформира група от експозиции, портфейлите не са съществени,
портфейлите са с малка вероятност за неизпълнение).

Критериите, които се използват за определяне на експозициите, подлежащи на
индивидуално пресмятане, следва да се документират във вътрешната
политика на институцията и да се прилагат последователно. Тази
документация следва да се предоставя на надзорния орган при поискване.

МСФО 9
Критериите за класифициране в „етап 3“ по МСФО 9 са сходни с критериите за
класифициране на активите като „обезценени“ според МСС 39. При
финансовите активи, класифицирани като „с кредитна обезценка“ („етап 3“)
корективът за загуби покрива конкретния кредит и пресмятането се извършва
на индивидуална или на колективна основа.
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6.2.3

Обща методология за индивидуално пресмятане на
корективите
Когато банките извършват конкретна оценка за обезценка, се очаква те да
пресмятат точно и достоверно както бъдещите парични потоци, така и оценката
на обезпеченията въз основа на най-добрите практики, посочени в настоящите
практически указания.
Изчислената възстановима стойност следва да съответства на сумата,
изчислена по следния метод 41:
•

настоящата стойност на очакваните бъдещи парични потоци (без
нереализираните бъдещи загуби), дисконтирана с първоначалния
ефективен лихвен процент за финансовия актив;

•

очакваният размер на възстановимата стойност на обезпечена експозиция
отразява паричните потоци, които може да произтекат от ликвидиране на
обезпечението.

Като се има предвид значението на оценката на обезпечението в процеса на
изчисляване на провизията за обезценка, банките следва да се съобразяват с
общите принципи, посочени в глава 7 на настоящите практически указания.
Банките следва да запазят в кредитното досие на сделките документацията,
която е необходима, за да може трета страна да възпроизведе направените с
течение на времето индивидуални оценки на натрупаните кредитни загуби.
Тази информация следва да включва, наред с всичко останало, информация за
сценария, по който се пресмятат паричните потоци, които се очаква да бъдат
събрани (при сценарий на действащо предприятие и сценарий на недействащо
предприятие), метода, използван за определяне на паричните потоци
(подробен анализ на паричните потоци или по-опростени методи като „подхода
на стабилното състояние“ или „двуетапния подход към паричните потоци“),
техния размер и график, както и ефективния лихвен процент, използван за
дисконтиране на паричните потоци (за повече подробности вижте раздел
6.2.4).
Институцията следва да установи и документира периодичните процедури за
проверка на надеждността и последователността на индивидуалните си
пресмятания през различните етапи на цикъла на контрол на кредитния риск.
По-специално, тази периодична проверка на индивидуалните пресмятания
следва да се провежда посредством бек тест, при който институцията оценява
точността им, като ги сравнява ретроспективно с действителните загуби,
регистрирани при сделките.
Банките следва да изменят методите си за индивидуално пресмятане, когато
периодичните бек тестове системно показват значителни разлики между
41

Като практическо улеснение в параграфи 63 и AG84 на МСС 39 се допуска при измерването да
се използва цената по справедлива стойност.
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очакваните и действителните загуби. В подобен случай кредитната институция
следва да състави план, в който се уточняват мерките, които трябва да
предприеме, за да коригира разликите или несъответствията, и този план
следва да бъде придружен с график за изпълнение. Отделът за вътрешен одит
на институцията следва да наблюдава изпълнението на този план, като
проверява дали са възприети мерките за корекция и дали графикът се
изпълнява точно.

МСФО 9
При изчисляването на очакваните кредитни загуби следва да се вземат
предвид прогнозите за бъдещите икономически условия.
Очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента следва да се
пресмятат въз основа на вероятностно претеглената настояща стойност на
разликата между:

6.2.4

1.

договорните парични потоци, дължими на предприятието по договор, и

2.

паричните потоци, които държателят очаква да получи.

Пресмятане на бъдещите парични потоци
Банката следва да пресметне бъдещите парични потоци, които обикновено
произтичат от активно уреждане на кредита и/или от продажба на
обезпечението. Те може също да са резултат от продажбата на обезпечен или
необезпечен кредит, ако това отразява стратегията за НОК, т.е. продажба на
специализирана агенция за събиране на вземания или на специализиран
фонд. В този случай очакваният паричен поток следва да отразява
осъществима пазарна цена.
Изчисляването на корективи за бъдещите парични потоци следва да бъде
съобразено с тези два общи подхода 42.
•

42

В съответствие с принципите на РКИ при сценария на действащо
предприятие паричните потоци от оперативната дейност на длъжника или
„ефективния“ гарант продължават и могат да се използват за изплащане
на финансовия дълг към всички кредитори. Наред с това може да се
реализира обезпечение, доколкото това не влияе на паричните потоци от
оперативната дейност (например обезпечение във вид на служебни
помещения не може да бъде реализирано, без това да засегне паричните
потоци). Това е възможно, ако:
Ръководство за прегледа на качеството на активите, стр. 122.
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•

•

бъдещите парични потоци от оперативната дейност на длъжника са
съществени и могат да бъдат надеждно пресметнати;

•

експозицията е само с ограничено обезпечение.

При сценария на недействащо предприятие обезпечението се реализира и
паричните потоци от оперативна дейност на длъжника се прекратяват.
Това е възможно, ако:
•

експозицията е с дълго просрочие; налице е оборима презумпция, че
корективът следва да се пресмята по критериите за действащо
предприятие, когато задълженията са просрочени с повече от
18 месеца;

•

бъдещите парични потоци от оперативната дейност на длъжника се
оценяват като слаби или отрицателни;

•

експозицията е със значително обезпечение и обезпечението има
централна роля за генерирането на паричен поток;

•

прилагането на сценария на действащо предприятие има значително
негативно въздействие върху сумата, която институцията може да си
възстанови;

•

има значителна несигурност в оценката на бъдещите парични потоци.
Такъв е случаят, ако печалбата преди лихви, данъци и амортизация
(EBITDA) от предходните две години е била отрицателна или ако
бизнес плановете от предходните години са били грешни (поради
значителни несъответствия в бек теста).

•

няма достатъчна информация, за да се извърши анализ на
действащо предприятие (ако подходът на действащо предприятие се
смята за неподходящ, банката следва да направи оценка дали е
разумно да се включат тези експозиции в колективната оценка на
обезценката).

Пресмятане на паричните потоци от оперативна дейност при
сценария на действащо предприятие
Следните аспекти би трябвало да бъдат взети предвид:
•

Тъй като пресмятането на коректива се основава на допускането за
парични потоци от оперативна дейност на длъжника или гаранта, за всяко
такова пресмятане е задължително да има надеждна информация за
паричните потоци и бизнес плана.

•

Бъдещите парични потоци от оперативна дейност следва да се основават
на финансовите отчети на длъжника. Когато в прогнозите се допуска темп
на прираст, следва да се използва постоянен или намаляващ темп на

Практически указания за банките относно необслужваните кредити − Измерване на
обезценката и отписване на НОК

84

прираст за максимален период на растеж от 3 до 5 години, а за след това
– стабилни парични потоци. Темпът на прираст следва да се основава на
финансовите отчети на длъжника или на надежден и осъществим план за
преструктуриране на бизнеса, като се отчитат промените в устройството
му, до които той ще доведе (например поради продаване или
прекратяване на непечеливша дейност). Следва да се вземат предвид
(ре)инвестиции, които са необходими за запазване на паричните потоци,
както и всякакви предсказуеми промени в паричните потоци в бъдеще
(например ако изтича патент или дългосрочен договор). Когато планира
бъдещите парични потоци, банката следва да вземе предвид и риска от
бъдещо неизпълнение или повторно неизпълнение въз основа на
подходяща прогноза за кредитното състояние (например чрез прилагане
на емпирично съставени кумулативни таблици на неизпълнението). За
отклонения от този подход в отделни случаи се изисква конкретна
обосновка.
•

Прогнозиране на сума, получена при реализиране само на финансова
гаранция, е приемливо при наличие на надеждна информация за
кредитоспособността на гаранта и правната ефективност на гаранцията.

•

Могат да се приложат подходящи и надеждни корекции, когато данните от
предходната година все още не водят до устойчиво равнище на паричните
потоци поради варианти/методология на финансовото отчитане (на базата
на полагане на максимални усилия съобразно с наличната информация).
Такъв е случаят например, когато отмяна на разпоредби води до
подобряване на резултатите 43 (преглед на качеството на активите).

•

Когато възстановяемостта на дадена експозиция разчита на
реализирането на някакви активи или продажбата им от длъжника,
продажната цена следва да отразява очакваните бъдещи парични потоци,
които могат да произтекат от продажбата на активите, като от тях се
изваждат очакваните разходи, свързани с продажбата. Разпределянето на
паричните потоци между вземанията се прави според ранга им.

•

Продължителността на прогнозата следва да се ограничи до
продължителността на надеждата прогноза за паричните потоци (прогнози
с продължителност над пет години са приемливи само при извънредни
обстоятелства). 44

Подробният анализ на паричните потоци изисква институциите да извършат
задълбочен анализ на финансовото състояние на длъжника, наличните
парични потоци, финансовите показатели, бизнес плановете, прогнозите и т.н.,
43

Ръководство за прегледа на качеството на активите, стр. 133

44

Използване на наблюдаема пазарна цена като алтернатива на подхода на действащото
предприятие: институциите могат да извлекат настоящата стойност от паричните потоци, като
използват наблюдаема пазарна цена, отчитайки матуритета на експозицията и осигурявайки
приложимостта на пазарната цена към нея посредством конкретни критерии. Пазарните цени са
приемливо „практическо улеснение“ за пресмятане на възстановимата сума само когато могат
да се наблюдават на активни пазари.
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за да определят най-реалистично какви бъдещи парични потоци могат да
бъдат събрани. Според принципа на простотата може да е уместно да се
използват по-опростени методи като „подхода на стабилното състояние“ или
„двуетапния подход към паричните потоци“.
Банките следва да проверяват много внимателно бизнес плановете и
прогнозите за паричните потоци, вземайки предвид най-лошото възможно
стечение на обстоятелствата или най-неблагоприятните хипотетични
сценарии. По начало, от ключово значение за оценката на експозициите е
наличието на финансови прогнози. В обичайния случай, именно когато няма
налични перспективно ориентирани изявления или те не са надеждни (а това е
често срещано явление), следва да се използват и евентуално да се съчетават
по-прости методи.
Банките следва да отбележат в политиките си кога кой метод е уместно да се
използва за индивидуална оценка и да прилагат последователно във времето
избрания метод.
Така нареченият „подход на стабилното състояние“ е метод за приблизителна
оценка на бъдещи редовни парични потоци, които длъжникът ще генерира. При
него се прилагат множители към коригираната стойност на печалбата преди
лихви, данъци и амортизация (EBITDA). Така например, в прегледа на
качеството на активите през 2014 г. бенчмаркът за множител беше 6 за общия
случай, 10 за комунални услуги и 12 за инфраструктура. След това паричните
потоци се разпределят по експозиции. Един от най-важните въпроси при този
подход е изчисляването на коригираната стойност на EBITDA – с
неутрализиране на някои еднократни фактори и корекция за капиталови
разходи и еднократни ефекти.
При така наречения „двуетапен подход към паричните потоци“ настоящата
стойност на паричните потоци, които се разпределят по експозиции, се
определя чрез анализ период по период, последван от пресмятане на крайната
стойност, а тя се изчислява по един от следните начини:
•

чрез оценка на устойчив едногодишен период в края на прогнозния срок и
прилагане на множител както в „подхода на стабилното състояние“, или

•

чрез възприемане на „подхода на недействащо предприятие“.

Подробен анализ на паричните потоци с прогнози за тях за редица периоди
действително се прилага масово, но изглежда подходящ по-скоро в случаите,
когато сделката е насочена към генериращ приходи бизнес или кредитни
транзакции, основани на активи. Подходящи стопански дейности за прилагане
на подхода на прогнози за паричните потоци за редица периоди са например:
•

превози на товари с дългосрочен договор (т.е. с по-дълъг срок от
прогнозата за паричните потоци) и/или наличие на обезпечение, което ще
бъде продадено след края на прогнозния период на паричните потоци;
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•

търговски недвижими имоти, за които се прогнозира да бъдат продадени
след края на прогнозния период на паричните потоци;

•

проектно финансиране, при което генерираният приход е заложен и/или се
предвижда продажба на обезпечението;

•

недвижими имоти – жилищни или търговски, които се предвижда да бъдат
продадени;

•

генериращ приходи бизнес, при който обслужването на кредитите се
основава на продажбата на един или повече търговски недвижими имоти.

Пресмятане на възстановимия размер на обезпечението при
подхода на недействащо предприятие
Възстановимата сума следва да съответства на настоящата стойност на
прогнозираните бъдещи парични потоци, които могат да произтекат от
продажба на обезпечението, минус разходите по усвояването и продажбата
му. Вижте глава 7 – Оценка на обезпечение при недвижимите имоти

6.3

Колективна оценка на провизиите

6.3.1

Общи принципи, свързани с вътрешните методологии
Колективната оценка следва да се прилага за изчисляване на провизиите за
необслужвани кредити, при които не се извършва индивидуална оценка.
Бъдещите парични потоци на група експозиции, чиято обезценка се оценява
колективно, се изчисляват въз основа на прогнозните договорни парични
потоци, експозициите на групата и ретроспективния опит със загуби от
експозиции с характеристики на кредитния риск, сходни с тези на групата.
Вътрешните методологии за пресмятане на колективните провизии следва да
отговарят на общите изисквания, посочени в раздел 6.2 на настоящите
практически указания.
Когато извършват колективна оценка на обезценката, банките би трябвало да
вземат предвид следните принципи:

Вътрешно управление
Ръководният орган на банката има задължението да гарантира, че банката
разполага с подходящи методи и процедури за оценяване на корективите на
колективна основа, така че да бъдат спазени практиките за вътрешен контрол
на риска, счетоводните стандарти и надзорните/пруденциалните изисквания.
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Интегриране в контрола на риска
Методите и процедурите за пресмятане на корективите следва да бъдат
интегрирани в системата за контрол на кредитния риск и да съставляват част
от нейните процеси.

Простота и ефикасност
Методите и процесите за наблюдаване и актуализиране на прогнозните
корективи и провизии следва по всяко време да гарантират, че получените
резултати се основават на стабилна методика за оценяване на равнищата на
провизиране, която може да се обоснове с емпирични данни. При отсъствие на
достатъчно емпирични данни те трябва да гарантират, че допусканията са
честни и достоверни въз основа на разумна информация. Това включва
съгласуване на допускането за размера на провизиите с реални (наблюдавани
в миналото) данни и преценяване на подходящото равнище на дисконтиране
на обезпечението както при принудително, така и при доброволно
ликвидиране.
Трябва да са налице надеждни политики и процедури за валидиране на
точността и последователността на колективните оценки на корективите на
текуща основа.
Очаква се най-малко веднъж годишно банките да подлагат на бек тест
пресметнатите корективи за всеки от значимите портфейли. Методът за
пресмятане на корективите и провизиите следва да бъде разбираем за
ползвателите и във всеки случай да гарантира, че получените резултати не са
в противоречие с базовата икономическа и финансова логика на различните
рискови фактори. Наред с това банката следва периодично да анализира
чувствителността към промени в методите, допусканията, факторите и
параметрите, които се използват за пресмятане на корективите и провизиите.

МСФО 9
МСФО 9 изисква в колективната оценка на корективите да се включва
перспективно ориентирана информация.
Този принцип е включен и в документа на БКБН от 2015 г. „Указания относно
кредитния риск и отчитането на очакваните кредитни загуби“ (Guidance on credit
risk and accounting for expected credit losses), както следва:
Принцип 6: Използването от страна на банка на експертна кредитна преценка,
особено при задълбоченото разглеждане на разумна и аргументирана
информация за бъдещи периоди, включително макроикономическите фактори,
е от основно значение за оценката и измерването на очакваните кредитни
загуби.
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Този принцип съответства на Принцип 6 в проекта за насоки на ЕБО относно
практиките на кредитните институции за управление на кредитния риск и за
отчитане на очакваните кредитни загуби.

6.3.2

Методология за колективно пресмятане на корективите
Критерии за групиране на експозициите за колективна оценка
Групите кредити, съставени с цел да се пресметнат корективите на колективна
основа, следва да бъдат достатъчно детайлно представени, за да е сигурно, че
групираните експозиции имат сходни параметри на кредитния риск, така че
банките да могат разумно да подложат на оценка промените в кредитния риск
и тяхното въздействие върху пресмятането на корективите. Очаква се, че
когато колективните корективи са свързани с необезценени експозиции,
например когато корективите се повишават, за да покрият реализирани, но
неотчетени загуби, ще се съставят отделни портфейли за обслужваните и
необслужваните експозиции.
Вътрешната политика на институцията следва да установи методологията за
групиране на експозиции за оценка на кредитния риск. При групирането на
експозиции може да се вземат предвид, наред с всичко останало, следните
показатели:
•

вид инструмент;

•

условия по продукта:

•

секторен/пазарен сегмент;

•

обезпечаване (като се вземат предвид както съотношението стойност на
заема/стойност на обезпечението, така и видът обезпечение);

•

географско разположение;

•

състояние на просрочие;

•

приложени мерки за преструктуриране;

•

заетост на кредитополучателя.

Кредитите не следва да бъдат групирани по такъв начин, че увеличение на
кредитния риск на конкретна експозиция да бъде прикрито от резултатите на
групата като цяло. Групирането на кредитни експозиции следва да се подлага
на преоценка и експозициите да се пресегментират, ако преоценка на
кредитния риск (свързана например с появата на нов фактор на кредитния
риск) показва, че е необходима трайна корекция. Ако банката не е в състояние
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своевременно да пресегментира експозициите си, може да се приложи
временна корекция 45.
Като се има предвид важността на изминалото време на просрочие и на броя
плащания в просрочие при определяне на равнището на обезценка, от
съществено значение е да се гарантира, че ИТ системите са в състояние да
осигурят прецизни данни.

Параметри, включени в колективната оценка на корективите
Корективите, пресмятани на колективна основа, следва да се основават на
минал опит със загуби при активи със сходни характеристики на кредитния
риск. Те следва да се приспособят въз основа на текущите наблюдаеми данни,
така че да отразят ефекта на текущите условия, които не засягат периода, на
който се основава историческата загуба, а ефектите от вече несъществуващи
условия в историческия период следва да се изключат.
При прилагането на тези изисквания следва да бъде взето предвид
изложеното по-долу:
•

когато се оценяват параметрите за колективните модели на провизиране,
равнището на преценка от страна на ръководството следва да бъде
минимално, като оценката на параметрите за колективните модели на
провизиране следва да се основава на данни от динамични редове;

•

всички параметри следва да отразяват кредитните характеристики на
всяка подходящо разслоена група кредити (особено когато банките
оценяват загубата при неизпълнение, процента на оздравяване и степента
на повторно неизпълнение);

•

в оценката на финансовите и икономическите условия следва да се
вземат предвид всички релевантни фактори, които се отразяват върху
равнището на загуби, включително, но не само, макроикономически
променливи (например БВП, безработица, цена на имотите), промени в
релевантното законодателство (например в разпоредбите по отношение
на фалита), институционални фактори (например продължителност на
съдебните процедури) и промени в международните, националните и
местните икономически и бизнес условия;

•

при обезпечени експозиции колективната оценка следва да бъде в
синхрон с критериите за оценка на възстановяемия размер на
обезпечението, която е разгледана в глава 7 – Оценка на обезпечението
при недвижими имоти;

45

„Указания на БКБН относно кредитния риск и отчитането на очакваните кредитни загуби“
(Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses), параграфи 49–51.
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•

въздействието от промени в рисковия портфейл като цяло, включително
увеличение на обема на обезценени експозиции, преструктурирания и
наличието или нарастването на кредитни концентрации;

•

всякакво възможно въздействие от промени в политиките и процедурите
по отношение на кредитирането, предоставянето на мерки за
преструктуриране, политиките за отписване и практиките за
възстановяване.

Банките следва да бъдат в състояние да докажат с конкретни данни, че
параметрите на модела за всяка група колективно оценявани активи са
актуализирани по такъв начин, че да отразят последните промени във
финансовите/икономическите условия.
Освен това, когато е приложимо, следва да се вземе предвид следното по
отношение на специфичните параметри на модела, прилаган към всеки
портфейл:
•

подходът за изчисляване на процента на оздравяване и оздравените
кредити следва да се определи съобразно раздел 5.3 от настоящите
практически указания;

•

параметрите за загуба при неизпълнение следва да отразяват
прогнозното възстановяване на средства от обезпечението, като неговите
основни определящи фактори са доказуемо в синхрон с емпиричните
данни, както е посочено в глава 7 от настоящите практически указания;

•

банките следва да съставят пълен набор от данни за изчисляването на
основните допускани параметри в методологиите за колективно
провизиране;

•

методологиите и допусканията, които се прилагат за прогнозиране на
обезценката, следва да се преразглеждат ежегодно, за да се намалят
различията между прогнозните и реалните загуби. Освен това
методологията и допусканията следва да се документират по подходящ
начин и да бъдат одобрени от ръководния орган.

МСФО 9
Принципите на МСФО 9 са по-синхронизирани с пруденциалното изчисляване
на очакваните загуби, доколкото МСФО 9 се основава на очакваните загуби и
макар че в някои елементи необходимите методи за счетоводно и
пруденциално изчисляване се различават, определени основни елементи на
системите от вътрешни модели и за двете следва да бъдат максимално
синхронизирани:
•

и двете системи следва да се основават, от една страна, на прогнозните
входящи потоци в сделките в неизпълнение (например прогнозите за
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вероятност от неизпълнение), а от друга страна – на оценка на потоците
от възстановени средства при неизпълнение (като се разгледат
възможните резултати от процедури по възстановяване и оценки на
загубите при всяка от тях).
•

Всички останали ключови елементи на системите, свързани с
практическото им приложение, следва да бъдат съгласувани. Тези други
елементи включват например определянето на хомогенни рискови групи и
използваните бази данни и мерки за контрол.

6.4

Други аспекти на измерването на обезценки, свързани
с НОК

6.4.1

Провизии за обезценка за договори за финансови гаранции и
поети кредитни ангажименти
Задбалансови показатели като финансови гаранции и кредитни ангажименти
съдържат потенциал за допълнителни кредитни загуби. По МСС 39
финансовите гаранции и кредитните ангажименти могат да бъдат описани по
справедлива стойност; финансовите гаранции могат да бъдат осчетоводявани
и според МСФО 4.
За да се измери 46 най-вероятната усвоена експозиция, следва да се използват
надеждни прогнози за паричните потоци или прогнозни кредитни конверсионни
коефициенти. Тази надеждност следва да бъде потвърдена с наличието на
стабилни данни за минали периоди и процедури за бек тестване, които
показват съответствие на предишните прогнози с реално реализираните
кредитни загуби. Алтернативно, кредитните конверсионни коефициенти,
определени в член 166, параграф 10 от РКИ, следва да се прилагат съгласно
класификацията в Приложение І от РКИ на номиналната стойност на поетото
задължение.

МСФО 9
В случая с финансови гаранции, които не са отчетени по справедлива
стойност, когато се оценяват очакваните кредитни загуби за целия срок на
инструментите, по-специално етап 3 за неусвоени кредитни ангажименти или
финансови гаранции, банката следва да:
1.
46

пресметне каква част от кредитния ангажимент очаква да бъде усвоена;
Ръководство за прегледа на качеството на активите, стр. 125
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2.

изчисли настоящата стойност на разликата между договорните парични
потоци, ако това очакване се оправдае, и паричните потоци, които
институцията реално очаква да получи.

Следва да се вземат предвид вероятностно претеглените оценки съгласно
изискванията на МСФО 9. Що се отнася до договорите за финансови гаранции,
очакваните кредитни загуби ще съответстват на разликата между вероятностно
претеглените очаквани вноски, с които държателят на инструмента се
възмездява за кредитна загуба, с приспадане на средствата, които банката
очаква да получи от държателя, длъжника или друга страна.

6.4.2

Признаване и обратно възстановяване на загуби от обезценка
Всякаква допълнителна обезценка, подлежаща на признаване, съответства на
разликата между балансовата стойност, т.е. нетната балансова стойност след
каквото и да е признаване на обезценка или отписване, и прогнозната
възстановима стойност.
Корекция на обезценка следва да се прилага, когато са налице обективни
доказателства, че обезценката е по-ниска от изчислената преди въз основа на
наличната по това време информация. Такова допускане може да се направи в
следните случаи (списъкът не е изчерпателен):
•

длъжникът е погасил го-голяма част от неизплатения дълг от очакваното
към момента на предишната обезценка;

•

длъжникът е предоставил допълнително обезпечение след предишната
обезценка;

•

паричните потоци са се подобрили;

•

отпаднало е поне едно от водещите до загуба събития, причинили тестове
за обезценка;

•

взема се предвид каквото и да е друго събитие, довело до увеличение на
възстановимата стойност от този длъжник.

Що се отнася до активите, резултат от придобиване на обезпечение, в
съответствие с раздел 7.5 („Оценка на активи, резултат от придобиване на
обезпечение“), след като тези активи бъдат класифицирани като държани за
продажба, всяка загуба от обезценка се основава на разликата между
коригираната балансова стойност на актива и справедливата стойност, от
която е приспаднат разходът за продажбата на актива. Банките следва да
разработят вътрешни политики, които ясно да определят основните
методологии и допускания, чрез които се определя справедливата стойност на
активите, резултат от придобиване на обезпечение, и разходите за продажбата
им. Тези методологии следва да отчитат, като минимум, дисконтирането на

Практически указания за банките относно необслужваните кредити − Измерване на
обезценката и отписване на НОК

93

пазарната цена според ликвидността на всеки вид актив и всякакви разходи за
продажбата му. Ако в стойността на открития пазар е отразено състояние след
бъдеща работа по завършване на актива, дисконтирането следва да включи
разходите по това завършване. Очаква се банките да разработят собствени
допускания въз основа на стабилни емпирични данни.

6.5

Отписване на НОК
Международни институции като МВФ са подчертавали необходимостта
банковите надзорни органи да имат обща политика, изискваща своевременно
отписване на несъбираемите кредити, и съдействат на банките при
формулирането на солидни критерии за отписване 47.
В тази връзка МВФ отбелязва също, 48 че надзорните органи изпълняват ролята
си да оценяват кредитния риск и да налагат изпълнение на изискванията за
капиталова адекватност на банките, отчасти като осигуряват достатъчно и
навременно провизиране срещу кредитни загуби, и изтъква многобройните
ползи от своевременното отписване на несъбираемите кредити. Освен това в
документа на БКБН от 2015 г. със заглавие „Солидна оценка на кредитния риск
и оценяване“ (Sound Credit Risk Assessment and Valuation) се посочва, че
несъбираемостта следва да бъде призната в правилния период посредством
провизии или отписване 49.
Своевременното признаване на провизиите и своевременното отписване на
несъбираемите/невъзстановимите кредити е основен акцент за надзора, тъй
като служи за укрепване на балансите на банките и им позволява да насочат
вниманието си (обратно) към основната си дейност, най-вече към
кредитирането на икономиката. Когато кредити са определени като
несъбираеми/невъзстановими, те следва да бъдат своевременно отписвани.
За важността на отписването свидетелства МСФО 7, който изисква да се
оповестяват критериите за отписване. В МСФО 9 се съдържа обща дефиниция
на отписването.
Съгласно този стандарт брутната балансова стойност на даден финансов
актив се намалява, когато не е налице разумно очакване за възстановяване на
средствата. Отписванията представляват събитие по непризнаване.
Отписванията може да се отнасят до финансов актив в неговата цялост или до
част от него.

47

Документ на БКБН от 2006 г. със заглавие „Солидна оценка на кредитния риск и оценяване на
кредити“ (Sound Credit Risk Assessment and Valuation for Loans), стр. 13.

48

Вижте работния документ на МВФ със заглавие „Роля на надзорните органи при провизирането
за кредитни загуби в държавите, прилагащи МСФО“ (Supervisory roles in Loan Loss provisioning in
Countries implementing IFRS) (https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp14170.pdf).

49

Документ на БКБН от 2015 г. със заглавие „Указания относно кредитния риск и отчитането на
очакваните кредитни загуби“ (Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses),
стр. 21.
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Следователно брутната балансова стойност на финансовия актив се намалява
с размера на отписването.
От институциите се изисква да оповестяват договорния размер на отписаните
финансови активи, по които все още има действия за принудително
изпълнение.
Институциите следва да отписват финансов актив или част от него в периода, в
който кредитът или неговата част са били счетени за невъзстановими.
За да се избегнат неясноти, отписване може да се извърши преди да бъдат
изцяло приключени правните действия срещу кредитополучателя за
възстановяване на дълга. Отписването не означава, че банката се е отказала
от законното право за събиране на дълга. Решението на банка да се откаже от
законното вземане по дълга се нарича „опрощаване на дълг“.
След като дадена сума бъде отписана от баланса, тази корекция вече не може
да се отмени, за разлика от провизиите за обезценка, които при промяна в
оценката могат да се възстановят през отчета за приходите и разходите.
Отписванията не бива да се възстановяват и ако в крайна сметка бъдат
събрани парични средства или други активи, тези събирания следва да бъдат
пряко признати като приход в отчета за приходите и разходите.

6.6

Своевременност на формирането на провизии и
отписването
Своевременното признаване на провизиите и своевременното отписване на
невъзстановимите кредити е основен акцент за надзора, тъй като служи за
укрепване на балансите на банките и им позволява да насочат вниманието си
(обратно) към основната си дейност, най-вече към кредитирането на
икономиката.
Всички банки следва да включат във вътрешните си политики ясни насоки по
отношение на своевременното провизиране и отписване. Особено при
експозиции или части от експозиции, които не са покрити с обезпечение,
банките следва да определят подходящи максимални срокове за пълно
провизиране или обезценка. При части от експозиции, покрити с обезпечение,
за най-добра надзорна практика се смята установяването на минимално ниво
на провизиране според вида на обезпечението. При калибриране на
посочените по-горе периоди на описаното провизиране и отписване следва да
се прилагат емпирични доказателства и консерватизъм в подхода. При
оценката на възстановимостта на НОК и при определяне на вътрешните
подходи за отписването им банките следва да обърнат специално внимание на
изброените по-долу групи, тъй като те могат да имат по-високи равнища на
постоянна несъбираемост; те следва да се оценяват поотделно във всеки
случай.
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•

Експозиции с продължителни просрочия. Възможно е за различните
портфейли да са подходящи различни прагове. Банките следва да
подложат на оценка възстановимостта на експозициите, класифицирани
като необслужвани поради продължителни просрочия. Ако в резултат от
тази оценка дадена експозиция или част от нея бъде определена като
невъзстановима, тя следва своевременно да бъде отписана.

•

В случая на експозиции в производство по несъстоятелност, при които
обезпечаването е ниско, съдебните разноски често поглъщат значителна
част от постъпленията от производството по несъстоятелност и поради
това се очаква, че прогнозните възстановявания ще бъдат много ниски;

•

Частично отписване може да бъде оправдано, когато са налице
достатъчно финансови доказателства по кредитното досие, които показват
неспособност на кредитополучателя да изплати в пълен размер дълга, т.е.
значително равнище на свръхзадлъжнялост, за което не може разумно да
се докаже, че е поправимо посредством преструктуриране и/или
реализиране на обезпечение.

6.7

Процедури за провизиране и отписване

6.7.1

Политики
Провизиране
Според указанията на БКБН за кредитния риск ръководният орган на банката
следва да носи отговорността за това банката да разполага с подходящи
практики по отношение на кредитния риск, включително ефикасна система за
вътрешен контрол, така че последователно да се определят достатъчни по
размер провизии. 50
Освен това институциите следва да приемат, документират и спазват
надеждни методологии, които обхващат политиките, процедурите и мерките за
контрол при оценяването и измерването на провизиите за необслужвани
кредити 51.
•

Тези методологии следва да бъдат подлагани редовно на преглед.

50

„Указания на БКБН относно кредитния риск и отчитането на очакваните кредитни загуби“,
принцип 1.

51

„Указания на БКБН относно кредитния риск и отчитането на очакваните кредитни загуби“,
принцип 2.
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•

В методологиите следва ясно да се документират основните понятия,
преценки, допускания и прогнози, свързани с оценяването и измерването
на провизиите за необслужвани кредити, като например степен на
миграция, предизвикващи загуби събития, разходи по усвояване на
обезпечението 52 Те следва да се основават на солидни анализи и да
бъдат подкрепени с обективни доказателства.

•

Следва да се установят ясни указания за своевременността на
провизирането според типовете експозиции (вижте раздел 6.6).

•

Банките следва да приемат и спазват писмени политики и процедури, в
които се описват подробно системите и мерките за контрол на кредитния
риск, които се прилагат в техните методологии за този риск 53.

•

Управленските решения, прогнози, обмислени допускания и свързани
анализи на чувствителността следва да бъдат обект на подходящо
оповестяване.

Банките следва, като най-добра практика, да подлагат на редовни бек тестове
своите оценки на обезценката спрямо реалните загуби. Надзорното очакване е
това да се случва най-малко на всеки шест месеца.
Освен това, когато обмислят отмяната или редуцирането на съществуващи
провизии, банките следва да се уверят, че ревизираните пресмятания и
допускания отразяват текущата икономическа ситуация и текущите очаквания
за икономическите перспективи.
Банките следва също така да вземат предвид договорните задължения по
очакваните парични потоци, преди да обмислят включването им в
дисконтирани парични потоци.

МСФО 9
Размерът на провизиите, както при индивидуалните, така и при колективните
оценки, ще бъде повлиян от допускането за бъдещи събития и
макроикономически фактори, като например оценки за БВП, темпа на
безработица и стойността на обезпеченията. В тези оценки следва да се вземе
предвид цялата релевантна и обосновима информация, включително
перспективно насочена. Институциите следва да документират всички основни
допускания, включително обяснения за тяхната уместност.

52

„Указания на БКБН относно кредитния риск и отчитането на очакваните кредитни загуби“ ,
параграф 29.

53

„Указания на БКБН относно кредитния риск и отчитането на очакваните кредитни загуби“,
параграф 31.
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Отписване
Институциите имат задължението да определят своя политика за отписване на
НОК въз основа на външни и вътрешни фактори. Надзорните органи очакват от
всяка банка, при отчитане на принципа на пропорционалност, да разполага с
ясно дефинирана политика за отписване на НОК, одобрена от ръководния
орган. Тя следва при поискване да се предоставя на надзорния орган.
Банките следва да се уверят, че се предприемат вътрешни мерки за избягване
на арбитраж при изчисляване на провизиите в резултат от дейности по
отписване на НОК. По-специално, отписването следва да се практикува, когато
основанието за него е несъбираемост на експозицията в съответствие с
вътрешната политика за отписванията, а не експозиции да се отписват само с
цел да се постигне дадено брутно равнище на НОК или съотношение на
покритие.

6.7.2

Вътрешна документация
Провизиране
Банките следва да поддържат вътрешна съпътстваща документация, която при
поискване да може да се предостави на надзорния орган. Тя следва да
включва:
•

критериите, които се използват за определяне на кредитите, които да
бъдат подложени на индивидуална оценка;

•

правилата, които се прилагат при групиране на експозиции със сходни
характеристики на кредитния риск, независимо дали са значими или не,
включително подкрепящи данни, че експозициите имат сходни
характеристики;

•

подробна информация за входящите данни, изчисленията и резултатите в
подкрепа на всяка категория допускания, които се правят по отношение на
всяка група кредити;

•

аргументите, въз основа на които се определят предвидените допускания
в изчисляването на обезценката;

•

резултатите от тестването на допусканията спрямо действителните
загуби;

•

политиките и процедурите, според които банката определя, наблюдава и
оценява предвижданите допускания;

•

констатациите и резултатите от колективни провизии;
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•

съпътстваща документация за всякакви фактори, за които се смята, че
оказват въздействие върху ретроспективните данни за загубите;

•

подробна информация за експертната преценка, прилагана при
коригиране на наблюдаемите данни за група финансови активи в
отражение на текущи обстоятелства 54.

Отписвания
Банките следва на вътрешно ниво да документират и оповестят
предвижданата си политика за отписванията, включително показателите, които
се използват за оценка на очакванията за възстановяване. В допълнение към
това следва да се предостави информация за финансовите активи, които са
отписани, но все още са предмет на действия по принудително изпълнение.
В интерес на пълната прозрачност по отношение на отписванията банките
следва да поддържат подробна документация за всички отписани НОК на
равнище портфейл и тази информация следва да бъде лесно достъпна за
надзорните органи при поискване.

Съображения, свързани с компютърните бази данни
Банките следва да имат бази данни, които да отговарят на следните
изисквания.
•

Дълбочина и ширина, в която да обхващат всички значими рискови
фактори. Това би трябвало да позволи, наред с всичко останало,
експозициите да се групират по общи фактори, като например
институционален сектор, към който принадлежи кредитополучателят, цел
на сделката и географско местоположение на кредитополучателя, за да
бъде възможен обобщен анализ, при който да може да се определи
експозицията на институцията към тези съществени фактори на риска.

•

Точност, пълнота, надеждност и навременност на данните.

•

Последователност. Данните следва да се основават на общи източници на
информация и единни определения на понятията, използвани за контрол
на кредитния риск.

•

Възможност за проследяване, така че източникът на информация да може
да бъде идентифициран.

Звената за вътрешен контрол в институцията (например отделите за вътрешен
одит или контрол на риска) следва да проверят дали базите данни имат във

54

МСС 39, параграф 62.
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всеки момент параметрите, изисквани от вътрешните политики, и, поспециално, дали изпълняват горепосочените изисквания.
Банките следва да разполагат с процедури, които да гарантират, че събраната
в техните бази данни информация е интегрирана с докладването пред
ръководството, така че да е сигурно, че отчетите и останалата документация
(периодични или инцидентни), които имат отношение към вземането на
решения на различните равнища на ръководство, включително ръководния
орган, се основават на навременна, изчерпателна и последователна
информация.
Банките следва да установят и документират периодичните процедури за
съпоставяне на надеждността и последователността на класификациите на
сделките в базите данни с резултатите от прогнозните провизии през
различните етапи на цикъла на контрол на кредитния риск. Те следва
периодично да проверяват предвижданите си провизии, като провеждат бек
тестове, оценявайки точността на предвижданията, като ги сравняват с
действително реализираните загуби по сделките.
Методите и допусканията, които се използват за пресмятане на провизиите,
следва да се преразглеждат редовно, за да се намалят разликите между
прогнозните и действителните загуби. Ръководният орган на институцията
отговаря за решението дали е необходимо да се внесат съществени
изменения в методите за изчисляване на провизиите.
Като допълнителна помощна мярка институцията следва периодично да:

6.8

•

извършва анализ на чувствителността към промени в методите,
допусканията, факторите и параметрите, които се използват за
пресмятане на провизиите;

•

извършва съпоставки и преглед на референтни стойности, използвайки
цялата налична вътрешна и външна информация.

Надзорно отчитане и публично оповестяване
Надзорно отчитане
При поискване от страна на надзорните органи банките следва най-малко да
могат да предоставят данни за моделите, които използват за изчисляване на
провизиите за обезценка на НОК на колективна основа според таблица 7 в
Приложение 7.
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Публично оповестяване
За да могат ползвателите на финансовите отчети да вникнат по-добре в
качеството на кредитните портфейли и практиките за контрол на кредитния
риск, от банките се очаква да оповестяват подробен набор от количествени и
качествени данни, както е описано в Приложение 7.
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7

Оценка на обезпечения – недвижими
имоти

7.1

Цел и обзор
Констатациите от надзорни дейности, включително цялостната оценка, но
също и проверки на място, открояват недостатъци на прилаганите от банките
подходи що се отнася до пълнотата и прецизността на оценката на недвижими
имоти.
В миналото банките нерядко не са успявали да получават периодична
финансова информация от кредитополучателите или актуални оценки на
недвижими имоти, за да могат да оценяват качеството на кредитите в
балансите си и достатъчността на обезпечението. Ето защо те не са успявали
да разпознаят признаците за ранно предупреждение, че качеството на
активите се влошава, и това е довеждало до подценяване на провизиите
срещу кредитни загуби в балансите.

Обхват на настоящата глава
В тази глава се излагат надзорни очаквания и се представят най-добри
практики по отношение на политиките, процедурите и оповестяванията, които
банките следва да възприемат при оценяването на недвижими имоти, държани
като обезпечение на НОК.
В ЕНМ от банките се очаква да спазват представените в тази глава принципи и
да ги вградят в своите политики, процедури и мерки за контрол.
За целите на указанията в настоящата глава като обезпечение са допустими
всички видове недвижими имоти, независимо от тяхната допустимост според
РКИ.
Прилагат се членове 208 и 229 от Регламент (ЕС) № 575/2013. 55

55

По-специално, според член 208, параграф 3: „Спазват се следните изисквания по отношение на
наблюдението на стойностите и оценката на имотите: а) институциите наблюдават стойността
на недвижимата собственост периодично – за търговски недвижими имоти най-малко веднъж
годишно, а за жилищна собственост веднъж на всеки три години. Институциите извършват почесто наблюдение, когато настъпват значителни промени в пазарните условия; б) оценката на
имотите се преразглежда, когато информацията, с която разполагат институциите, показва, че
стойността им е спаднала значително спрямо общите пазарни цени, като прегледът се
извършва от оценител, който притежава необходимата квалификация, умения и опит за
извършване на оценка и който е независим от процеса по вземане на взимане на решения за
отпускане на кредит. За заеми, превишаващи 3 милиона евро или 5% от собствения капитал на
институцията, оценката на недвижимата собственост подлежи на преглед от такъв оценител
най-малко на всеки три години.“
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В началото на настоящата глава се очертават общите очаквания към
административното управление (раздел 7.2), като са обхванати аспекти като
политики, процедури, наблюдение и мерки за контрол, както и очакванията по
отношение на оценителите. След това се посочват указания за честотата на
оценките (раздел 7.3) и за методологията за оценяване (раздел 7.4). Накрая се
разглежда оценяването на активи, резултат от придобиване на обезпечения
(раздел 7.5).

7.2

Административно управление, процедури и
механизми за контрол

7.2.1

Общи политики и процедури
Банките следва да разполагат с писмени политики и процедури, одобрени от
ръководния орган и отговарящи на установените тук критерии, които да
регламентират оценяването на обезпеченията под формата на недвижими
имоти.
За политиките и процедурите следва да отговарят ясно определени звена,
които имат задължението да ги подлагат на преглед и грижата съществените
промени да бъдат представени на ръководния орган за одобрение.
Писмените политики и процедури на банките за оценка на обезпечения следва
да се подлагат на преглед най-малко веднъж годишно. Банките следва да се
погрижат всякакви празноти в информацията да бъдат открити в процеса на
преглед и да се приложат своевременни планове за корекция, така че всякакви
подобни празноти да бъдат отстранени.
Политиките и процедурите следва да бъдат напълно съгласувани с
декларацията на банката за склонността към поемане на риск

7.2.2

Наблюдение и мерки за контрол
Очаква се банките редовно да наблюдават и преразглеждат оценките,
извършвани от оценители, както е описано в настоящия раздел.
Банките следва да разработят и прилагат солидна вътрешна политика за
осигуряване на качеството и процедури за критичен анализ на вътрешни или
външни оценки. Този процес може да приеме различни форми според размера
и бизнес модела на банките, но ето общите принципи:
•

процесът на осигуряване на качеството следва да се извършва от звено за
контрол на риска, което е независимо от процеса на обработка,
наблюдение и отпускане на кредити;
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•

независимостта на процеса на подбор на външни оценители следва да се
проверява редовно като част от процеса на осигуряване на качеството;

•

подходяща сходна извадка от вътрешни и външни оценки следва редовно
да се сравнява с пазарните наблюдения;

•

редовно следва да се извършват бек тестове както на вътрешни, така и на
външни оценки на обезпечения;

•

процесът на осигуряване на качеството следва да се основава на
подходящ размер на извадката.

Освен това отделът за вътрешен одит следва редовно да извършва преглед на
последователността и качеството на политиките и процедурите за оценяване
на недвижими имоти, независимостта в процеса на подбор на оценители и
целесъобразността на оценките, извършени от външни и вътрешни оценители.
Банките следва да осигурят достатъчна диверсификация на оценките, които
възлагат на оценителите. След две последователни актуализирани
индивидуални оценки (както са определени в следващия раздел) на един и
същи недвижим имот оценяването трябва да бъде подложено на ротация (към
различен вътрешен оценител или външен доставчик на оценителска услуга).
Макар че раздели 7.2.1 и 7.2.2 по-горе се отнасят до обезпечения на НОК,
надзорниците ги вземат предвид и като най-добри практики по отношение на
управлението, наблюдението и контрола на обслужвани експозиции.

7.2.3

Индивидуални оценки и индексирани оценки
Индивидуални оценки
За целите на настоящите практически указания банките следва да използват
най-малко следните процедури за актуализиране на оценките на обезпечения
във вид на недвижими имоти:
•

Банките следва да наблюдават редовно стойността на обезпечението под
формата на недвижим имот и най-малко според изискванията на член 208,
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

•

Индивидуалните оценки на имоти, включително актуализираните, се
дефинират като оценки на всеки отделен имот, извършвани от оценител, а
не основаващи се на индексиране или друг автоматизиран процес.
Индивидуалните оценки на имоти следва да се извършват според
изложените в тази глава очаквания.
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Индексирани оценки
Оценки, които произтичат от индексиране или друг автоматизиран процес, се
наричат индексирани оценки и не представляват преоценка или индивидуална
оценка на имот. Те обаче могат да се използват за актуализиране на оценката
на необслужвани кредити с брутен размер под 300 000 евро, обезпечени с
недвижим имот, стига обезпечението, което ще се оценява, да е податливо на
измерване с подобни методи.
Продължават да се прилагат минималните изисквания на член 208, параграф 3
от РКИ, независимо от посочения праг на изключение.
Нещо повече, прагът за индексиране не отменя каквито и да е национални
правни изисквания, определящи по-консервативен праг за индивидуалните
оценки.
Индексите, които се използват за извършване на това индексиране, могат да
бъдат вътрешни или външни, при условие че:

7.2.4

•

се преразглеждат редовно и резултатите от прегледа се документират и
са лесно достъпни; изискванията към цикличността и управлението на
прегледа са дефинирани ясно в документ за политиките, одобрен от
ръководния орган;

•

са достатъчно подробни, а методологията е адекватна и подходяща за
въпросния клас активи;

•

се основават на достатъчни динамични редове на наблюдавани
емпирични данни (действителни имотни сделки).

Оценители
Всички оценки, включително актуализираните, следва да се извършват от
независими квалифицирани оценители, вътрешни или външни, които
притежават необходимата квалификация, способност и опит за извършване на
оценка, както е посочено в член 208, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
Банките следва да разполагат с надлежно одобрен екип от независими и
квалифицирани оценители, вътрешни или външни, въз основа на критериите
по-долу. Те следва да подлагат на текуща оценка работата на оценителите и
да решават дали даден оценител може да остане в екипа.
Банките следва да се погрижат външните оценители да имат подходяща по
размер застраховка за професионална отговорност и всяка година да я
проверяват, за да са сигурни, че е достатъчна и валидна.
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Банките следва да се уверят, че са изпълнени изискванията за независимост
на всички вътрешни и външни оценители и на роднините им по пряка линия,
както следва:
•

оценителите не участват в процеса на обработка на кредити, вземане на
решения за кредити и отпускане на кредити;

•

оценителите не се ръководят или влияят от кредитоспособността на
кредитополучателя;

•

оценителите нямат действителен или потенциален, настоящ или очакван
конфликт на интереси във връзка с резултата от оценката;

•

оценителите нямат интереси по отношение на имота;

•

оценителите не са свързани лица нито с купувача, нито с продавача на
имота;

•

оценителите предоставят безпристрастен, ясен, прозрачен и обективен
доклад за оценка;

•

оценителите не получават такса, свързана с резултата от оценката.

От квалифицирания оценител се изисква:
•

да бъде професионално компетентен и да има поне минималното ниво на
образование, което отговаря на всички национални изисквания за
извършване на такива оценки;

•

да притежава подходящи технически умения и опит за изпълнение на
задачата;

•

да е запознат с всички закони, разпоредби и стандарти за оценка на
недвижими имоти, които се прилагат към оценителя и задачата, и да е в
състояние да докаже способността си да ги спазва;

•

да притежава необходимите познания по отношение на предмета на
оценката, пазара на недвижими имоти, на който той ще се търгува, и
целта на оценката.

Екипът оценители следва да разполага с експертен опит в различни области на
сектора на недвижимите имоти, който да съответства на кредитната дейност на
банката и на мястото на кредитиране.

7.3

Честота на оценките
За целите на настоящите практически указания банките следва да използват
най-малко описаните по-долу процедури за преглед и наблюдение на оценките
на обезпечения във вид на недвижими имоти.
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Независимо от разпоредбите на раздел 7.2 банките следва да актуализират
индивидуалните оценки на обезпеченията по всички експозиции често и наймалко веднъж годишно при търговски недвижими имоти и веднъж на три
години при жилищни имоти.
Оценяването на обезпечения под формата на недвижими имоти следва да се
актуализира на индивидуална основа, когато кредитът бъде класифициран
като необслужвана експозиция, и най-малко веднъж годишно, докато е с такава
класификация. Това се отнася за всички кредити, класифицирани като
необслужвани съгласно глава 5 на настоящите практически указания.
Единственото изключение от това изискване за индивидуално актуализиране
на оценката се състои в това, че под определени прагове на експозицията
(вижте раздел 7.2.3) актуализираната индивидуална оценка може да се
извърши чрез индексиране, стига обезпечението, което е предмет на оценката,
да е податливо на измерване с подобни методи.
За имоти с актуализирана индивидуална оценка, извършена през последните
12 месеца (в съответствие с всички приложими принципи и изисквания,
посочени в настоящата глава), стойността може да бъде индексирана до
времето на прегледа за обезценка.
Банките следва да извършват по-често оценки, когато пазарът е обект на
значителни отрицателни промени и/или при наличие на признаци за
значителен спад в стойността на отделното обезпечение.
Следователно банките следва да определят критерии в своите политики и
процедури за оценка на обезпеченията, за да установят дали е налице
значителен спад в стойността на обезпечението. Те ще включват количествени
прагове за всеки вид учредено обезпечение въз основа на наблюдаваните
емпирични данни и всякакъв релевантен опит на банките от качествено
естество, като се имат предвид релевантни фактори като тенденции в
пазарните цени или мнение на независими оценители.
Банките следва да разполагат с подходящи ИТ процеси и системи, които да
сигнализират за остарели оценки и да задействат доклади за оценка.

7.4

Методология за оценяване

7.4.1

Общ подход
Банките следва да определят подходи за оценка на обезпеченията за всеки от
видовете обезпечения. Те следва да са адекватни и подходящи за въпросния
клас активи.
Всички обезпечения под формата на недвижими имоти следва да се оценяват
въз основа на пазарната стойност или ипотечната заемна стойност, както е
предвидено в член 229 от РКИ. Пазарна стойност е оценъчната сума, срещу
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която даден актив или пасив би трябвало да бъде разменен на датата на
оценката между желаещ купувач и желаещ продавач в пряка сделка след
подходящ маркетинг, при което всяка от страните е действала информирано,
благоразумно и без принуда.
Не следва да се използват общи оценки единствено въз основа на
дисконтираните разходи за замяна.
За недвижимите имоти, генериращи приходи, може да се използва пазарно
съпоставим подход или подход на дисконтираните парични потоци.
Обезпеченията под формата на недвижими имоти следва да се оценяват
съгласно европейските и международните стандарти 56. Могат да се приемат и
национални стандарти, ако те са подчинени на сходни принципи.

7.4.2

Очаквани бъдещи парични потоци
В съответствие с принципите за измерване на НОК, изложени в глава 6,
индивидуалните пресмятания на провизиите посредством дисконтиране на
бъдещи парични потоци могат да се извършат по два най-общи начина:
•

сценарий на действащото предприятие, при който оперативните парични
потоци на длъжника продължават и могат да се използват за погасяване
на финансовия дълг, като обезпечението може да се реализира,
доколкото това не влияе на оперативния паричен поток;

•

сценарий на недействащото предприятие, при който оперативните
парични потоци на длъжника се преустановяват и се пристъпва към
реализиране на обезпечението.

При сценария на действащото предприятие, тъй като пресмятането на
провизиите се основава на допускането за оперативни парични потоци на
длъжника, включително получаване на парични потоци от обезпечението, за
него се изисква актуализирана и надеждна информация за паричните потоци.
Вижте глава 6, „Измерване на НОК“, където се съдържат повече подробности
за сценария на действащо предприятие.

7.4.3

Метод на недействащото предприятие
При сценария на недействащо предприятие бъдещите постъпления от
продажбата при реализиране на обезпечението следва да се коригират така,
че да бъдат отчетени по подходящ начин разходите за ликвидация и
дисконтирането на пазарната цена според стойността на открития пазар.

56

Такива са Европейските стандарти за оценяване (European Valuation Standards, EVS-2016 (Blue
Book)) и стандартите на Кралския институт на лицензираните консултанти в недвижимите имоти
(Royal Institute of Chartered Surveyors, RICS).
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Разходи за ликвидацията/продажбата
Разходите за ликвидация се определят като изходящи парични потоци,
възникнали при реализирането на обезпечението и процеса на продажба. Те
включват:
•

всички приложими правни разходи;

•

разходи по продажбата, данъци и други разходи;

•

всякакви допълнителни разходи за поддръжка, които банката трябва да
направи във връзка с влизането във владение и разпореждането с
обезпечението;

•

всякакви входящи парични потоци до датата на ликвидация.

В допълнение към горепосочените разходи за ликвидация към
актуализираната оценка следва да се прилага, ако е уместно, дисконтиране на
пазарната цена, както е посочено по-долу.
В цената на имота (т.е. стойността на открития пазар) към момента на
ликвидацията следва да се вземат предвид настоящите и очакваните пазарни
условия.
Ако е приложимо, следва да се включат и съображенията, свързани с времето
за продажба въз основа на националната правна рамка за разпореждането с
ипотекирани имоти, особено в случаите, когато правните процедури са
продължителни.
Реализирането на обезпечението може да включва както съгласувана, така и
принудителна ликвидация.
Степента и размерът на разходите по ликвидацията, описани по-горе, би
трябвало да бъдат пряко свързани с начина на реализиране на обезпечението,
т.е. дали е съгласувано или принудително.

Дисконтиране на пазарната цена
Прилагането на дисконтиране на пазарната цена на имота (стойността на
открития пазар по времето на ликвидацията) или на справедливата стойност,
получена посредством модели за справедлива стойност, е уместно поради
следната икономическа причина: емпирични данни и практически опит показват
наличието на негативна корелация между честотата на неизпълненията и
стойността на обезпеченията. Освен това пазарната ликвидност има склонност
да спада, ако банките трябва да реализират голям брой обезпечения, а във
времена на голям процент неизпълнения те често са под натиск, свързан с
капитала, да ускорят ликвидацията на обезпечения, дори ако се налага да
продават на неизгодни цени. Прилагането на дисконтиране не е проява на
произволно консервативно предубеждение, а отразява икономическата
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реалност в прогнозирането на паричните потоци. Ето защо дисконтирането на
пазарната цена следва да отразява ликвидността на пазара и стратегията за
ликвидация. То не следва да отразява условия на панически продажби, освен
ако предвидената стратегия за ликвидация действително не е свързана с
такива.
Надзорните органи очакват банките да прилагат адекватно дисконтиране на
пазарната цена за целите на МСС 39 и МСФО 9 за изчисляването на
регулаторния капитал и за целите на контрола на риска. Дисконтирането на
пазарната цена може да е близко до нулево само за високоликвидни
обезпечения и обезпечения със стойности, които не се влияят от
неблагоприятни събития и не са засегнати от значителен риск от корелация.
Ако обезпечението се продава на търг, следва да се прилага минимално
дисконтиране от 10%.
Очаква се всички банки да разработят свои собствени допускания за разходите
за ликвидация и дисконтирането на пазарната цена въз основа на
наблюдавани емпирични данни. Ако няма достатъчни емпирични данни,
допусканията за дисконтирането следва да бъдат достатъчно консервативни и
да се основават, най-малко, на ликвидността, изминалото време и
качеството/актуалността на оценката. Ако дадена банка е изправена пред
ситуация на неактивен пазар на недвижими имоти и само малък брой имоти са
били продадени или историята на продажбите трябва да се счита за
недостатъчна, следва да се прилага по-консервативно дисконтиране на
пазарната цена.

Пример за изчисляване на очакваните бъдещи парични потоци
По-долу е представен теоретичен пример, който показва как се прилагат
разходите за ликвидация/продажба и дисконтирането на пазарната цена. Той
показва също, че освен дисконтирането на пазарната цена и разходите за
ликвидация други фактори като например разходите за поддръжка и
обезценяването (особено при дълъг период до продажбата) могат значително
да засегнат нетната настояща стойност на обезпечението.
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Пример
Прилага се дисконтиране на пазарната цена от 10%
Време до ликвидацията/разпореждането с обезпечението: 5 години
Разходи по продажбата (включително данъци и други разходи) 10%
Разходи за поддръжка: 5%
Ефективен лихвен процент: 5%
T=0
Брутна стойност на кредита

T=1

T=2

T=3

T=4

T=5

300 €

Оценка на обезпечението на открития пазар

200 €

Дисконтиране на пазарната цена

-20 €

Разходи по продажбата

-18 €

Разходи за поддръжка
Очаквани бъдещи парични потоци
Настояща стойност на обезпечението

-10 €

-10 €

-10 €

-10 €

-10 €

-10 €

-10 €

-10 €

-10 €

152 €

84 €

Размер на обезценката

216 €

Други съображения, свързани с прогнозните парични потоци
от ликвидация на обезпечения под формата на недвижими
имоти
При оценката на паричните потоци от ликвидацията на обезпечения под
формата на недвижими имоти банките следва да използват подходящи и
реалистични допускания. Освен това кредитните институции следва да
обръщат внимание на изискванията за оценяване на паричните потоци
съгласно МСФО 13 за оценяване по справедлива стойност. По-специално
финансовите институции следва да спазват следните изисквания.
•

Да определят предполагаемия момент на продажба, като вземат предвид
настоящите и очакваните пазарни условия, както и националната правна
рамка по отношение на продажбата на ипотекирани имоти.

•

Да гарантират, че цената, която се използва за определяне на прогнозната
пазарна стойност на обезпечението под формата на недвижим имот в
момента на ликвидацията, не е по-оптимистична от прогнозите на
международни организации и съответно не предполага по-добри от
текущите пазарни условия.

•

Да гарантират, че няма допускане, че приходите от обезпечението под
формата на недвижими имоти ще се увеличат спрямо текущите равнища,
освен ако в договора не е предвидено такова увеличение. Освен това
текущият доход от имота следва да се коригира при изчисляване на
паричните потоци, за да се отразят очакваните икономически условия.
Така например, може би няма да е подходящо да се прогнозира постоянен
доход от отдаване на апартамент под наем в условия на рецесия, когато
се увеличава броят на празните имоти и това оказва натиск за понижаване
на наемите.
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•

Неприемлива е стратегия за задържане на недвижими имоти. Стратегия
за задържане е, когато активът се държи на стойност над пазарната, като
се приема, че ще бъде продаден след възстановяване на пазара.

Когато се използва стойността на обезпечението при оценката на
възстановимата стойност на експозицията, следва да се документира наймалко следното:
•

как е определена стойността, включително използването на оценки,
допускания при оценяването и изчисления;

•

аргументите, на които се основават корекциите на оценените стойности,
ако има такива;

•

определянето на разходите по продажбата, ако е приложимо;

•

експертните знания и независимостта на оценителя;

•

очакваният период за възстановяване.

Когато за оценка на възстановимата стойност на експозицията се използва
наблюдаемата пазарна цена, следва да се документират и нейният размер,
източник и дата.
Банките следва да са в състояние да обосноват използваните допускания, като
при поискване предоставят на компетентния орган подробна информация
относно пазарната стойност на имота, дисконтирането на пазарната цена,
предвижданите правни разходи и разходи по продажбата, както и
предвиждания срок на ликвидация. Банките следва да са в състояние да
обосноват напълно своите допускания както в качествено, така и в
количествено отношение и да обяснят причините за своите очаквания, като
вземат предвид миналия и настоящия си опит.

Бек тестове
Банките следва да докажат чрез надеждни бек тестове, че използваните
допускания са разумни и основани на реален опит. В този контекст банките
следва редовно да подлагат на бек тестове предишните си оценки (последната
оценка преди експозицията да бъде класифицирана като необслужвана) в
съпоставка с историята на продажбите (нетна продажна цена на
обезпечението). В зависимост от размера и бизнес модела на банката при бек
тестовете тя следва да разграничава типовете обекти (например еднофамилна
къща, апартамент, склад), моделите/методите на оценка, вида продажба
(доброволна/принудителна) и географското местоположение. Резултатите от
бек тестването следва да се използват за определяне на дисконтирането на
обезпеченията по експозициите, които остават в счетоводния баланс. Като
алтернатива банките, които използват усъвършенствания вътрешнорейтингов
подход (A-IRB) могат да определят дисконтирането посредством получените
резултати за загуба при неизпълнение (LGD).
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Изисквания към електронните бази данни по отношение на
обезпеченията
Банките следва да разполагат с бази данни на сделките, които да позволяват
подходящо оценяване, наблюдение и контрол на кредитния риск и изготвяне на
доклади и други своевременни и изчерпателни документи, както за
ръководството, така и за уведомяване на трети страни или за изпълнение на
искания от страна на надзорните органи. По-специално базите данни следва да
отговарят на следните изисквания:
•

дълбочина и ширина, т.е. да обхващат всички значими рискови фактори;

•

точност, пълнота, надеждност и навременност на данните;

•

съгласуваност – те следва да се основават на общи източници на
информация и хармонизирани определения на понятията, използвани при
контрола на кредитния риск;

•

проследимост – източникът на информация да може да бъде
идентифициран.

Тези бази данни следва да включват цялата релевантна информация за
имотите и другите обезпечения по сделките на банките и за връзките между
обезпеченията и конкретните сделки.

7.5

Оценка на активи, резултат от придобиване на
обезпечения57
На банките настойчиво се препоръчва да класифицират недвижимите имоти,
които представляват активи, резултат от придобиване на обезпечения, като
нетекущи активи, държани за продажба съгласно МСФО 5 58. Това счетоводно
третиране означава, че ръководството следва да одобри индивидуален план
за продажба на актива в кратък срок (обичайно една година) и че трябва да се
прилага активна политика за продажба (МСФО 5.8); в този смисъл то е
насочено към възстановяване на средствата.
Предвид на това получените активи, резултат от придобиване на обезпечения,
следва да се оценяват по по-ниската от следните две стойности:
•

стойността на финансовите активи, получена при третирането им като
активи, резултат от придобиване на обезпечения, или получени като
обезпечение при плащането на дълга;

57

Дефиниция на понятието активи, резултат от придобиване на обезпечения, в контекста на
настоящите практически указания, е посочена в Приложение 1.

58

В рамката на МСФО има редица подходи към оценката на активите, резултат от придобиване на
обезпечения (МСС 2, МСС 16, МСС 40 и МСФО 5). Надзорните органи обаче настойчиво
съветват банките да прилагат МСФО 5 поради гореизложените причини.
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•

справедливата стойност на иззетия актив минус разходите за продажба.

Когато справедливата стойност не е получена въз основа на активен пазар, а
се основава на техника за оценяване (ниво 2 или ниво 3), може да са
необходими някои корекции в резултат на следните фактори:
•

Състоянието или местоположението на активите. Рискът и несигурността
по отношение на актива следва да бъдат включени в оценката на
справедливата стойност;

•

Обемът или равнището на активност на пазарите за тези активи. Следва
да се включи предишният опит на институцията в реализирането и
разликата между сумите, получени по метода за оценка, и окончателните
суми, получени в резултат на реализацията. Допусканията, направени с
цел измерване на тази корекция, могат да бъдат документирани и следва
да се предоставят на надзорния орган при поискване. Може да се
обмислят намаления за неликвидност.

В редки случаи банките придобиват сгради, които още са в строеж, и решават
да ги завършат, преди да ги продадат. В подобни случаи банките следва да
докажат преимуществата на подобна стратегия и разходите не бива да
надхвърлят справедливата стойност минус разходите за завършване и
продажба на актива, като се вземат предвид подходящи намаления за
неликвидност, както е описано по-горе. Придобиването на имоти е просто
следствие от отпускането на кредити, които в по-късен момент са изпаднали в
неизпълнение. Затова подобно придобиване на обезпечение не е проява на
бизнес стратегия на инвестиране в недвижими имоти според дефиницията в
МСС 40. Трудностите, които банките срещат при продажбата на имоти,
резултат от придобиване на обезпечения, също не представляват
свидетелство за такава инвестиционна стратегия. Затова на банките
настойчиво се препоръчва да не прилагат в такива случаи МСС 40, а МСФО 5,
както е посочено в началото на настоящия раздел.
Дългите периоди на поддръжка на активи, резултат от придобиване на
обезпечения, свидетелстват за трудности в продажбата им, например поради
неликвидност на пазара. Ето защо когато актив, резултат от придобиване на
обезпечение, надвиши средния период на задържане за сходни активи, за
които са налице политики на активни продажби, банките следва да
преразгледат намалението за неликвидност, приложено в гореописания процес
на оценка, и съответно да го увеличат. При тези обстоятелства банката следва
да се въздържа от признаване на реинтегриране/обратно възстановяване на
съществуваща натрупана обезценка на актива, тъй като продължителното му
присъствие в баланса показва, че банката не е в състояние да го продаде при
по-висока оценка.
Честотата на оценяване на активите, резултат от придобиване на обезпечения,
и приложимите процедури се съгласуват с третирането на недвижимите имоти,
както е посочено в раздели 7.3 и 7.2.2.
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7.6

Надзорно отчитане и публично оповестяване
В Приложение 7 се представят надзорните очаквания за публичното
оповестяване по отношение на обезпеченията.
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Приложение 1
Речник
Акроним/Термин

Определение

Препратки

Дружество за управление на Дружество със специална инвестиционна цел, предназначено да изчисти балансите на
активи
банки. Ако са изпълнени известни изисквания и условия, кредитна институция може да
прехвърли необслужваните си активи (НОА) на дружество за управление на активи.
Често наричат дружествата за управление на активи „лоши банки“.
Преглед на качеството на
активите

Оценка, която надзорните органи извършват, за да подобрят прозрачността на
експозициите на банките, включително адекватността на оценката на активите и
обезпеченията и свързаните с това провизии.

Резултати от извършените от ЕЦБ прегледи на
качеството на активите през 2014 г. и 2015 г.

БКБН (Базелски комитет за
банков надзор)

Комитет на Банката за международни разплащания, който представлява форум за
редовно сътрудничество по въпросите на банковия надзор. Целта му е да осигури
задълбочено познаване на основните теми в надзора и да подобри качеството му в
целия свят.

https://www.bis.org/bcbs

Най-важните регулаторни рамки са известни като Базел ІІ и Базел ІІІ. Членове на БКБН
са представители на централни банки и надзорни органи от различни държави.

РКИ (Регламент за
капиталовите изисквания)

Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г.
относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните
посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012. Текст от значение за
европейското икономическо пространство.

Официален текст на РКИ

ДКИ IV (Директива за
капиталовите изисквания)

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година
относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно
пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници,
за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и
2006/49/ЕО. Текст от значение за ЕИП.

Официален текст на ДКИ ІV

Процент на оздравяване

Процентът кредити, които преди са били в просрочие, но не и след
преструктурирането.

Прекратени кредити

Прекратен кредит, например в контекста на НОК в Гърция, означава, че договорът за
кредит е прекратен от кредитора и това е съобщено на кредитополучателя.

EBITDA (печалба преди
лихви, данъци, обезценки и
амортизации)

Полезен показател за сравняване на приходите на фирми с различни структури на
капитала. Лесно могат да се съпоставят предприятия със значителни дълготрайни
активи, например производствени предприятия, или фирми, които имат големи
амортизационни отчисления или голям размер нематериални активи, водещи до
големи амортизационни отчисления. Показателят е полезен и за кредиторите на
фирмата, защото показва наличния доход за лихвени плащания.

Очаквана загуба

Очаквана загуба означава съотношението между сумата, която се очаква да бъде
загубена по дадена експозиция от потенциално неизпълнение на контрагент или
разсейване за едногодишен период, и непогасената сума в момента на
неизпълнението.

Регламент (ЕС) 575/2013, член 5, параграф 3.

„Експозиция“ означава актив или задбалансова позиция.
„Загуба“ означава икономическа загуба, включително съществена промяна в
стойността на вземанията поради дисконтиране и съществени преки и непреки
разходи, свързани със събирането на вземанията по съответния инструмент.
Показатели за ранно
предупреждение

Количествени или качествени показатели, които се основават на качеството на
активите, капитал, ликвидност, рентабилност, пазарни и макроикономически
измерители. В контекста на рамката за контрол на риска дадена институция може да
използва прогресиращи показатели („метод на светофара“) или показатели за ранно
предупреждение, за да информира ръководството, че потенциално може да възникне
стресова ситуация („червени активатори“).

Активи, резултат от
придобиване на
обезпечения

За целите на настоящите практически указания активите, резултат от придобиване на
обезпечения, се определят като активи, държани в баланса на кредитна институция,
които са получени чрез реализиране на обезпечения или чрез прибягване до други
подобни кредитни подобрения. Тези активи може да бъдат придобити посредством
съдебни процедури (и да бъдат „резултат от придобиване на обезпечение“ в строгия
смисъл на понятието), посредством двустранно споразумение с длъжника (размяна
или продажба) или посредством друг тип прехвърляне на обезпечение от длъжник към
кредитор. Активите, резултат от придобиване на обезпечения, включват както
финансови, така и нефинансови активи. Те обхващат всички придобити обезпечения
независимо от класификацията им за счетоводни цели (например, също и активи за
собствена употреба или за продажба).
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Позиция, приравнена към
работно място на пълен
работен ден (FTE)

Единица, която се изчислява, като се сравни средният брой отработени часове на
даден служител със средния брой часове на служител на пълен работен ден. Така
служител на пълно работно време се смята като една FTE, а служител на непълно
работно време представлява пропорция от FTE според отработените часове.

http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Glossary:Fulltime_equivalent_(FTE)

БВП (брутен вътрешен
продукт)

Стандартен измерител на стойността на всички крайни стоки и услуги, произведени от
дадена държава в даден период, минус стойността на вноса.

https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-productgdp.htm

МСС (международни
счетоводни стандарти)

Правила, определени от Съвета за международни счетоводни стандарти – независим
орган на международни специалисти по счетоводство. Главната цел на стандартите е
да се насърчи, включително на международно ниво, качеството, прозрачността и
съпоставимостта на финансовите отчети, съставяни от едно или повече предприятия
за различни периоди. Съгласно Регламент (ЕС) 1606/2002 от търгуваните публично
предприятия, установени в ЕС, се изисква да изготвят консолидирани финансови
отчети в съответствие с международните счетоводни стандарти. Тъй като Съветът за
международни счетоводни стандарти е международно сдружение, регулирано от
частното право, стандартите не могат да бъдат непосредствено правно обвързващи.
Всеки стандарт преминава процедура по признаване, за да стане правно обвързващ на
равнище ЕС или в други държави. До 1 април 2001 г. този орган се наричаше Комитет
по международни счетоводни стандарти, а правилата, които издаваше – международни
счетоводни стандарти (МСС). Те все още са в сила и се наричат по същия начин.
Всички правила, публикувани след тази дата, се наричат международни стандарти за
финансово отчитане (МСФО).

http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx

ВААК (вътрешен анализ на
адекватността на капитала)

Стратегии и процеси за оценяване и поддържане на текуща основа на размера,
видовете и разпределението на вътрешния капитал, които банките считат за адекватни
за покриване на рисковете със съответния характер и степен, на които са или могат да
бъдат изложени. Тези стратегии и процеси се подлагат на редовен вътрешен преглед,
за да се гарантира, че ще останат всеобхватни и пропорционални на естеството,
мащаба и сложността на дейностите на съответната институция. Вижте също член 73
от Директива 2013/36/ЕС, която изисква институциите да разполагат с надеждни,
ефикасни и изчерпателни ВААК.

Официален текст на Директива 2013/36/ЕС –
ДКИ IV

МСФО (международни
стандарти за финансово
отчитане)

Набор от международни счетоводни стандарти, които определят как конкретни видове
сделки и други събития следва да се отразяват във финансовите отчети. Вижте също
МСС (международни счетоводни стандарти).

http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx

МВФ (Международен
валутен фонд)

Международна организация, чиято първостепенна цел е да осигурява стабилност на
международната парична система – системата от обменни курсове и международни
плащания, която позволява на държавите (и техните граждани) да извършват
транзакции помежду си. През 2012 г. мандатът на МВФ бе актуализиран така, че да
включва всички въпроси, които се отнасят до макроикономиката и финансовия сектор и
имат отношение към стабилността в световен мащаб. В МВФ членуват 186 държави.

http://www.imf.org

Ключов показател за
изпълнение

Показатели, посредством които ръководството на дадена банка или надзорният орган
могат да оценят резултатите на институцията.

LGD (загуба при
неизпълнение)

„Загуба при неизпълнение“ или „LGD“ означава съотношението на загубата по
експозиция, дължаща се на неизпълнение от страна на контрагент, към размера на
експозицията в момента на неизпълнение.

Регламент (ЕС) 575/2013, член 4, параграф 1,
точка 55, и член 5, параграф 2

„Загуба“ означава икономическа загуба, включително съществена промяна в
стойността на вземанията поради дисконтиране и съществени преки и непреки
разходи, свързани със събирането на вземанията по съответния инструмент.
Провизии срещу загуби по
кредити

Намаление на балансовата стойност на даден актив така, че да отразява спада в
неговата кредитоспособност.

Съотношение стойност на
заема/стойност на
обезпечението

Съотношение, което се използва в контекста на ипотечното кредитиране и което
показва как стойността на кредита се съотнася с оценъчната стойност на базисния
недвижим имот.

Управленски
информационни системи

Информационни системи за управление на информацията, които служат за събиране и
докладване на релевантни данни на равнище бизнес и равнище банка.

НОА (необслужвани активи)

НОЕ плюс активите, резултат от придобиване на обезпечения

НОЕ (необслужвани
експозиции)

Експозиции (кредити, дългови ценни книжа, задбалансови позиции), различни от
Технически стандарти за изпълнение (ТСИ) на
държаните за търгуване, които отговарят на единия или и на двата следващи критерии: ЕБО за надзорното отчитане (преструктуриране
и необслужвани експозиции)
а) съществени експозиции, които са в просрочие от повече от 90 дни,

Вижте БМР, „Принципи за ефикасно агрегиране
на данни за риск и докладване на риска“
(Principles for effective risk data aggregation and
risk reporting)

б) смята се, че без реализиране на обезпечението е малко вероятно длъжникът да
изплати изцяло своите кредитни задължения, независимо от наличието на просрочена
сума или от броя на дните на просрочието.
Необслужваните експозиции включват експозициите в неизпълнение и обезценените
експозиции. Общият размер на НОЕ е сбор на необслужваните кредити,
необслужваните дългови ценни книжа и необслужваните задбалансови позиции. Вижте
също техническите стандарти за изпълнение (ТСИ) на ЕБО за надзорното отчитане
(преструктуриране и необслужвани експозиции).
НОК (необслужвани
кредити)

Кредити, различни от държаните за търгуване, които отговарят на един или и на двата
следващи критерия:

Технически стандарти за изпълнение (ТСИ) на
ЕБО за надзорното отчитане (преструктуриране
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а) съществени кредити, които са в просрочие от повече от 90 дни,

и необслужвани експозиции)

б) смята се, че без реализиране на обезпечението е малко вероятно длъжникът да
изплати изцяло своите кредитни задължения, независимо от наличието на просрочена
сума или от броя на дните на просрочието.
Необслужваните кредити включват кредитите в неизпълнение и обезценените кредити.
НОК са част от НОЕ. Вижте също техническите стандарти за изпълнение (ТСИ) на ЕБО
за надзорното отчитане (преструктуриране и необслужвани експозиции).
Следва да се отбележи обаче, че в настоящите практически указания по принцип се
говори за НОК, тъй като това е установеният термин в текущия диалог между банките и
надзорните органи. Технически практическите указания се отнасят за всички
необслужвани експозиции (НОЕ) според дефиницията на ЕБО, както и за активите,
резултат от придобиване на обезпечения. Те засягат отчасти и обслужваните
експозиции с повишен риск да станат необслужвани, като например експозиции под
наблюдение и обслужвани преструктурирани експозиции.
Звена за уреждане на НОК

Специализирани, обособени организационни звена в банката, които се занимават
единствено с процесите на уреждане на НОК. Възможно е да покриват дейности по
ранни етапи на просрочие (т.е. по експозиции, които още не са класифицирани като
НОК) или по активи, резултат от придобиване на обезпечения.

Нетна настояща стойност

Номиналната непогасена сума минус сбора на всички бъдещи задължения по
обслужване на дълга (лихва и главница) по съществуващ дълг, намалена с лихвен
процент, различен от договорния.

Оценка на открития пазар

Цената, на която би се търгувал даден актив в тръжни условия. Понятието се използва
като синоним на пазарна стойност.

https://www.ivsc.org/

Вероятност от
неизпълнение (PD)

„Вероятност от неизпълнение“ означава вероятността в рамките на период от една
година даден контрагент да изпадне в неизпълнение.

Регламент (ЕС) 575/2013, член 4, параграф 1,
точка 54

Обслужвана експозиция

Експозиция, която не попада под горепосочените критерии за НОЕ.

Рамка на склонността за
поемане на риск

Цялостният подход, включително политики, процеси, механизми за контрол и системи,
чрез които се установява, съобщава и наблюдава склонността към риск. Тя включва
декларация за склонността за поемане на риск, лимитите за поемане на риск и общо
описание на ролите и отговорностите на лицата, които следят за прилагането и
наблюдението на рамката. Рамката на склонността за поемане на риск следва да
отразява съществените рискове за финансовата институция, както и нейната
репутация пред титуляри по полици, вложители, инвеститори и клиенти. Рамката на
склонността за поемане на риск се съгласува със стратегията на банката

Публикация на Съвета за финансова
стабилност: Принципи за ефикасна рамка на
склонността за поемане на риск (Principles for An
Effective Risk Appetite Framework)

Декларация за склонността
за поемане на риск

Изразяване в писмена форма на общото равнище и на видовете риск, които дадена
финансова институция е склонна да приеме или да избягва, за да постигне бизнес
целите си. Декларацията включва принципи от качествено естество, както и
количествени измерители, които се отнасят до приходите, капитала, измерителите на
риска, ликвидността и други релевантни показатели. Тя би следвало също така да
разглежда по-неподдаващи се на количествено измерване рискове като репутационен
риск и риск от неправомерно поведение, както и рискове, имащи отношение към
изпирането на пари и неетични практики.

Публикация на Съвета за финансова
стабилност: Принципи за ефикасна рамка на
склонността за поемане на риск (Principles for An
Effective Risk Appetite Framework)

План за възстановяване

Документ, който се съставя от кредитните институции и инвестиционните посредници.
В него се съдържат мерките, които ще бъдат предприети, за да се възстанови
финансовото им състояние след значителното му влошаване. Такъв план се изисква от
новата рамка на ЕС за предотвратяване, управление и преодоляване на кризи.

Вижте член 5, параграф 10 от Директива
2014/59/ЕС и окончателния проект на ЕБО за
регулаторни технически стандарти за
съдържанието на плановете за възстановяване.

Значима институция

В контекста на единния надзорен механизъм значима институция е банка, на която се
отдава такава значимост, че да бъде под прекия надзор на Европейската централна
банка (ЕЦБ). За „значими“ се считат: трите най-големи банки в участваща държава
членка; банки, които получават пряка помощ от Европейския инструмент за финансова
стабилност/Европейския механизъм за стабилност; банки с общ размер на активите
над 30 млрд. евро или 20% дял в националния брутен вътрешен продукт (с балансово
число най-малко 5 млрд. евро). В изключителни случаи ЕЦБ може да обяви за значима
банка, която има дейност извън националните граници. Считано от 1 януари 2016 г.
ЕЦБ е определила като значими общо 129 банки, чиито общи активи възлизат на над
80% от активите в агрегираните баланси на всички поднадзорни кредитни институции.
Прекият надзор е по същество микропруденциален, т.е. конкретен за всяка институция,
докато „системно важните финансови институции“ са обект на макропруденциално, т.е.
насочено към системата, наблюдение.

https://www.bankingsupervision.europa.eu

ЕНМ (единен надзорен
механизъм)

Един от стълбовете на банковия съюз в ЕС, чийто предмет е банковият надзор. ЕНМ се https://www.bankingsupervision.europa.eu
състои от ЕЦБ и националните надзорни органи на участващите държави. Неговите
основни цели са: i) да осигурява сигурността и устойчивостта на европейската банкова
система, ii) да увеличава финансовата интеграция и стабилност, iii) да осигурява
последователен надзор.

Стрес тест

Стрес тестове се провеждат от надзорните органи с цел да осигурят на тях, на банките
и на другите участници на пазара обща аналитична рамка за последователно
съпоставяне и оценяване на устойчивостта на банките срещу икономически
сътресения.

Тексаски коефициент

Стрес тест за целия ЕС, организиран от ЕБО,
2016 г.
Стрес тест на ЕЦБ 2016 г. – прессъобщение

Тексаският коефициент се изчислява, като се раздели брутната стойност на
необслужваните активи на дадена банка на сбора от нейния материален базов
собствен капитал и нейните резерви срещу загуби по кредити.
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Вероятност за неплащане

За елементите, които се приемат за признаци на вероятност за неплащане вижте член
178, параграф 3 от Регламент (ЕС) 575/2013.

Експозиции под
наблюдение

Експозиции, при които в последно време се наблюдават признаци на нарастване на
кредитния риск. Те подлежат на засилено наблюдение и преглед от страна на банката.

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=celex%3A32013R0575
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Приложение 2
Пример за сегментиране на НОК в
банковите услуги на дребно
1.

2.

3.

Физическо или юридическо лице:
а)

Частно лице

б)

Едноличен търговец

в)

Малък бизнес и работещи на свободна практика

г)

Малки и средни предприятия (припокриване с дружества)

Групирани просрочия / дни просрочие (колкото по-високо е равнището на
просрочените задължения, толкова по-малък е обхватът на възможните
решения)
а)

Ранни етапи на просрочие (> 1 дни и ≤ 90 дни просрочие)

б)

Късни етапи на просрочие (>90 дни и <180 дни просрочие)

в)

Звено за събиране на дългове > 180 дни просрочие, включително
случаи на правни действия (кредитополучатели, по отношение на
които са предприети или са в ход правни действия)

Повторно преструктурирани случаи (преструктурирани кредити с
просрочени задължения, сочещи трайни проблеми с погасяването на
задълженията и/или неизпълнение на предложеното решение за
преструктуриране)
а)

4.

5.

Брой предишни преструктурирания

Салдо на експозицията
а)

Висока стойност

б)

Ниска стойност

в)

Няколко експозиции

Ниво на риска (въз основа на оценката на банката / рейтинга на
поведението / вътрешните данни за поведението / историята на сделката /
кредитния рейтинг). Клиенти с по-добра история на плащанията е повероятно да реагират положително на предложение за преструктуриране:
а)

много високо

б)

високо
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6.

в)

средно

г)

ниско

Въз основа на поведението на кредитополучателя
а)

сезонни погасявания

б)

склонни или несклонни да сътрудничат (несклонните да сътрудничат
клиенти следва да се прехвърлят към звеното за събиране на
дългове)
(i)

брой на изпълнените/неизпълнените обещания

(ii)

брой на неуспешните опити за свързване по телефона

(iii) дата на последния успешен контакт
7.

Предназначение на кредитния инструмент (по продукти)
а)

основен частен жилищен кредит

б)

жилищен кредит за второ или ваканционно жилище

в)

кредит за инвестиционен имот / кредит за закупуване с цел отдаване
под наем

г)

личен кредит

д)

сметка с овърдрафт

е)

отдаден под наем актив

ж)

кредитна карта

з)

кредити за еднолични търговци, микропредприятия, малки и средни
предприятия
(i)

за организацията на дейността: помещения; инфраструктура;
машини; ремонти

(ii)

оборотен капитал

8.

Валута на кредита (евро, швейцарски франкове, щатски долари и т.н.)

9.

Лихвен процент по кредита (отчитане на намаление на лихвения процент
за кредити, обременени с високи лихвени проценти, ако е възможно).

10. Състояние за клиента (възраст, здраве, вид и история на заетостта,
перспективи за заетост, професионални умения, сектор).
11. Държава на пребиваване/учредяване:
а)

резиденти
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б)

нерезиденти

12. Местоположение на основното обезпечение
а)

селски или градски район

б)

отлично местоположение, център на града, покрайнини и др.

13. Вид на основното обезпечение
а)

б)

земя
(i)

строителен парцел

(ii)

земеделска земя

сграда
(i)

къща

(ii)

магазин

(iii) фабрика
14. Въз основа на съотношението стойност на заема / стойност на
обезпечението
а)

При кредити с ниско съотношение стойност на заема / стойност на
обезпечението продажбата на основното обезпечение може да не е
предпочитан вариант, за разлика от кредитите с високо такова
съотношение.

15. Случаи на затруднения (здравословни проблеми, раздяла, развод).
16. Оценка на кредитоспособността на кредитополучателя
а)

може или не може да си позволи погасяването на кредита

б)

приходи минус разходи, съпоставени с разумни разходи за издръжка,
спрямо вноска по кредита

17. Стабилност на кредитополучателя (стабилен или нестабилен)
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Приложение 3
Референтни показатели за
наблюдение на необслужвани
експозиции
Банките следва да въведат солиден набор от показатели, с които да измерват
напредъка си в прилагането на стратегията за необслужваните кредити и
активите, резултат от придобиване на обезпечения. В таблицата по-долу е
показан примерен, неизчерпателен списък на подобни показатели. Тя включва
основните елементи, описани в раздел 3.5 на настоящите практически
указания.

Обобщени показатели за НОК
Равнища и потоци на
НОЕ

Общ размер на НОЕ / Общ размер на експозициите
Общ размер на НОЕ + активи, резултат от придобиване на обезпечения + обслужвани
преструктурирани експозиции / общ размер на експозициите + активи, резултат от придобиване
на обезпечения
Тримесечен поток на НОЕ (+/-) / Общ размер на НОЕ
Тримесечен поток от обслужвани експозиции към НОЕ
Тримесечен поток от обслужвани преструктурирани експозиции към НОЕ
Тримесечен поток от необслужвани експозиции към обслужвани експозиции
Тримесечен поток от НОЕ към обслужвани преструктурирани експозиции
Тримесечен поток от обслужвани преструктурирани експозиции към обслужвани експозиции
Тримесечен поток от обслужвани експозиции към обслужвани преструктурирани експозиции

Провизии

Тримесечно увеличение на размера на провизиите
Тримесечно равнище на реинтегриране на провизии
Тримесечна промяна на съотношението размер на провизиите (+/-) / общ размер на НОЕ
Натрупани общо провизии / Общ размер на НОЕ
По групи (напр. брой години след класифицирането на кредитите като необслужвани,
обезпечени/необезпечени)

Бюджетиране за загуби

Обща загуба в резултат на дейност по преструктуриране
Общ размер на загубата спрямо бюджета

Дейности по събиране
Дейност на персонала

Брой контакти с клиенти по тримесечия спрямо плана
Брой контакти с клиенти, довели до споразумение за преструктуриране
Брой контакти с клиенти, довели до възстановяване на парични средства

Възстановяване на
парични средства

Тримесечно възстановяване на парични средства от НОЕ / Общ размер на НОЕ
Тримесечно възстановяване на парични средства от лихви по НОЕ / Общ размер на НОЕ
Тримесечно възстановяване на парични средства от главници и такси по НОЕ / Общ размер на
НОЕ
Тримесечно възстановяване на парични средства от ликвидации на имущество, също и като
процент от общия размер на НОЕ
Тримесечно възстановяване на парични средства от ликвидации, които не са свързани с
имущество, също и като процент от общия размер на НОЕ
Тримесечно възстановяване на парични средства от продажби на НОЕ, също и като процент от
общия размер на НОЕ
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Тримесечно възстановяване на парични средства от НОЕ, също и като процент от общия
размер на НОЕ
Дейности по преструктуриране
Опрощаване на дълг

Тримесечно опрощаване на дългове
Тримесечно опрощаване на дългове / Нарочно заделени провизии
Тримесечно опрощаване на дългове / Общ размер на НОЕ

Счетоводни отписвания

Тримесечни счетоводни отписвания (пълни и частични)
Тримесечни счетоводни отписвания (пълни и частични) / Нарочно заделени провизии
Тримесечни счетоводни отписвания (пълни и частични) / Общ размер на НОЕ

Дейности по
преструктуриране

Стойност на НОЕ, които са в процес на краткосрочно преструктуриране
Стойност на НОЕ, които са в процес на дългосрочно преструктуриране
Размер на наскоро договорените варианти на преструктуриране по характеристики (напр.
гратисен период > 12 месеца)
Размер на кредитите, които са в процес на преструктуриране / Общ размер на НОЕ
Размер на обслужваните експозиции, които са в процес на преструктуриране
Тримесечни необслужвани преструктурирани експозиции / Общ размер на НОЕ
Общо необслужвани преструктурирани експозиции / Общ размер на НОЕ
Размер на необслужваните преструктурирани експозиции, които понастоящем проявяват
финансови затруднения

Процент на повторно
неизпълнение

Процент на повторно неизпълнение при необслужвани преструктурирани експозиции
Процент на повторно неизпълнение при обслужвани преструктурирани експозиции

Замяна на дълг срещу
собственост

Тримесечна замяна на дълг срещу капитал, също и като процент от общия размер на НОЕ
Тримесечна замяна на дълг срещу активи, също и като процент от общия размер на НОЕ

Правни дейности
Правни дейности

Размер и брой на кредитите, които понастоящем са в правна процедура
Размер и брой на активите, резултат от неотдавнашно придобиване на обезпечение
Тримесечен размер и брой на новите кредити, по които започва правна процедура
Тримесечен размер и брой на кредитите, напускащи правна процедура
Средна продължителност на правните процедури, приключени наскоро
Среден размер на възстановените средства от наскоро приключените правни процедури
(включително всички разходи)
Процент на загубите по кредити, напускащи правна процедура

Позиции в отчета за приходите и разходите, произтичащи от НОК
Лихви от НОК

Начислени лихви по НОК в отчета за приходите и разходите
Действително получен процент на признати лихвени плащания от НОК

Практически указания за банките относно необслужваните кредити − Приложение 3
Референтни показатели за наблюдение на необслужвани експозиции

124

Приложение 4
Примери на показатели за ранно
предупреждение

Показатели за ранно предупреждение от външни източници на равнище кредитополучател
Външни източници

Увеличение на дълга и обезпеченията в други банки
Просрочия или друго класифициране като необслужване в други банки
Неизпълнение на гаранта
Задължения в частен централен регистър (при наличие)
Съдебни производства
Несъстоятелност
Промени в структурата на дружеството (напр. сливане, намаляване на капитала)
Присъден външен рейтинг и тенденция в това отношение
Друга отрицателна информация относно големи клиенти/контрагенти на
кредитополучателя/доставчици

Показатели за ранно предупреждение от вътрешни източници на равнище кредитополучател
Предприятия

Отрицателна тенденция във вътрешния рейтинг
Неплатени чекове
Значителна промяна в ликвидния профил
Задлъжнялост (ливъридж) (напр. собствен капитал / общо задължения < 5% или < 10%)
Брой дни просрочие
Брой на месеците с овърдрафт/надхвърлен овърдрафт
Печалба преди данъци/приходи (напр. съотношение < -1%)
Продължаващи загуби
Продължаваща прекомерна отстъпка по търговски ценни книжа
Отрицателен собствен капитал
Забавяне на плащания
Спад на оборота
Намаляване на кредитните линии, свързани с търговски вземания (напр. изменение на
годишна база, средно за 3 месеца/1 година)
Неочаквано намаление на неусвоените кредитни линии (напр. неусвоена сума/общо
кредитна линия)
Отрицателна тенденция в оценката на поведението
Отрицателна тенденция във вероятността от неизпълнение и/или вътрешния рейтинг

Физически лица

Вноска по ипотечен кредит > х пъти кредитното салдо
Дни просрочие на ипотечния и потребителския кредит
Намаление на кредитното салдо > 95% през последните 6 месеца
Средно общо кредитно салдо < 0,05% от общото салдо на задълженията
Преструктурирани
Националност и свързани с това ретроспективни проценти на загуба
Намаление на заплатите през последните 3 месеца
Безработица
Задължения на ранен етап на просрочие (напр. просрочие от 5 до 30 дни, в зависимост от
вида портфейл / видовете клиенти)
Намаляване на банковите преводи по разплащателни сметки
Увеличение на съотношението вноска по кредита / заплати
Брой на месеците с превишен овърдрафт
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Отрицателна тенденция в оценката на поведението
Отрицателна тенденция във вероятността от неизпълнение и/или вътрешния рейтинг
Показатели за ранно предупреждение на равнище портфейл/сегмент
Разпределение на портфейла
Разпределение по размер и равнище на концентрация
Основни Х на брой групи (напр.10) от свързани клиенти и свързаните с тях рискови
показатели
Разпределение на активите по класове
Разбивка по отрасъл, сектор, вид обезпечение, държава, матуритет и т.н.
Параметри на риска

Развитие на PD/LGD (общо и по сегменти)
Прогнози и предвиждания за PD/LGD
Обща очаквана загуба
Експозиция в неизпълнение

Данни за провизии срещу
загуба по кредити

Салда и потоци на провизиите срещу загуба по кредити (общо и по сегменти)
Размер и тенденции при съществени провизии за риск на индивидуално ниво

НОК / статут на
преструктуриране /
придобиване на
обезпечения

Размер на НОК по категории (> 90 дни просрочие, провизии срещу загуба по кредити и др.)

НОК / статут на
преструктуриране /
придобиване на
обезпечения

Размер и сегментиране на преструктуриранията (преструктуриране, уреждане, принудително
удължаване на срока, други изменения, отсрочване, просрочия > 90 дни, провизии срещу
загуба по кредити)
Активи, резултат от придобиване на обезпечения, спрямо общите експозиции
Съотношение на НОК без включване на активите, резултат от придобиване на обезпечения
Съотношение на НОК с включване на активите, резултат от придобиване на обезпечения
Покритие на НОК (провизии срещу загуба по кредити, обезпечения, други гаранции)

Показатели за ранно предупреждение по конкретен вид клиенти/сектори
Показатели от общ
характер

Подлежащи на адаптиране данни от индекси (БВП, фондови пазари, цени на суровините,
цени на суаповете за кредитно неизпълнение и т.н.)

Превоз на товари

Индекси на пазара на превоз на товари (например индексът Baltic Dry)
Съотношение на покритие на обслужвания дълг и съотношение стойност на заема / стойност
на обезпечението

Авиация

Специфични за превозвачите показатели (коефициент на натоварване, приход на пътник и
др.)

Недвижими имоти

Свързани с недвижими имоти индекси (сегмент, регион, град, селски район и др.)
Състояние на пазара на наеми и очаквани промени в пазарната стойност

Енергетика

Данни от индекси за регионално налични алтернативни източници на енергия (напр. сила на
вятъра)
Система за събиране на информация за потенциални технически или политически рискове в
областта на енергетиката

Инфраструктура / летища

Данни за пътниците на летищата
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Приложение 5
Общи политики, свързани с НОК
Банките следва да разработят политики, свързани с рамката за управление на
НОК, редовно да ги преразглеждат и да наблюдават спазването им. При банки
с високо равнище на НОК ръководният орган следва най-малко веднъж
годишно да подлага на преглед тези политики и процедури и да внася
необходимите корекции.
Очаква се да бъдат въведени следните политики, като се вземат предвид
стратегията на банката (включително стратегията и оперативният план за НОК,
където това е релевантно) и принципът на пропорционалност.

Политика за управление на просрочията
Целта на тази политика е да наложи норма за оперативния модел на банките
за НОК (вижте раздел 3.3), включително най-малко следните елементи:
•

Структура и задължения на звената за уреждане на НОК и на други звена,
участващи в управлението на просрочия (включително НОК) и ясно
определени активатори на прехвърлянето на кредити към съответните
звена и сегментиране на портфейлите.
•

•

59

процедурата, която трябва да бъде следвана от съответните
участващи звена, да включва като минимум:
•

процедурата и критериите за прехвърляне, които трябва да се
следват за всеки етап на просрочие, т.е. предпросрочия, ранни
просрочия и късни просрочия.

•

процедурата, която трябва да се следва, когато
кредитополучателят е класифициран като несътрудничещ и/или
неплатежоспособен, както и критериите за класифицирането на
кредитополучателя като такъв;

•

общуването 59 с кредитополучателя на всеки етап;

•

инструментите и методите, които следва да се прилагат;

изискванията относно човешките и техническите ресурси;

Общуването с кредитополучателя следва да отговаря на правната рамка (напр. кодекса за
поведение) в държавата на дейността.
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•

минималното равнище на докладите с управленска информация,
които трябва да се изготвят вътрешно за целите на наблюдението и
за редовни актуализации, предназначени за ръководния орган.

Политика за преструктуриране
Целта на тази политика е да очертае рамката, според която банката може да
предоставя мерки за преструктуриране на кредитополучатели, които са
изправени пред финансови затруднения или може да бъдат изправени пред
такива в бъдеще (вижте глава 4).
Като ориентир, политиката следва да определя най-малко:
1.

Необходимата финансова и нефинансова документация, която трябва да
се изиска и предостави от кредитополучателите 60, за да може отговорният
кредитен служител да докаже способност за погасяване на главница и
лихви.

2.

Минималните основни показатели за финансов капацитет за погасяване и
съотношенията, които да бъдат прилагани от кредитния служител,
разписани подробно по портфейл и продукт, за да бъде оценена в пълна
степен способността на кредитополучателя за погасяване.

3.

Процедурата, който следва да бъде прилагана за определяне и
изпълнение на най-подходящия вариант на преструктуриране за даден
кредитополучател:

4.

а)

При клиенти на дребно се очаква това да се изразява в алгоритъм за
вземане на решение, сходен с представения в главата за
преструктуриране. При корпоративни клиенти е възможно подход,
основан на такъв алгоритъм за вземане решения, да не е подходящ,
но политиката следва да дава ясни инструкции на кредитния
служител как да оцени пригодността на варианта на
преструктуриране за такъв клиент.

б)

В случай на кредитополучатели, за които не може да бъде намерен
вариант (неплатежоспособни и/или несъдействащи
кредитополучатели) – обвързани със срокове процеси и процедури за
прехвърлянето на тези кредитополучатели към звената за уреждане
на НОК, които осъществяват ликвидацията.

Набор от мерки за преструктуриране с краткосрочен и дългосрочен
хоризонт, както е посочено в глава 4.
а)

60

Всеки вариант на преструктуриране следва ефективно да включва
преоценка на досието на кредитополучателя, за да се установи

Очаква се изискваната документация да се различава в зависимост от вида кредитополучател,
т.е. физическо или юридическо лице.
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устойчива структура на дълга и да се докаже способност за
погасяване на главницата и лихвите.
5.

Ясни инструкции за кредитния служител по отношение на изискванията за
преоценка на обезпеченията в съответствие с глава 7.

6.

Процеса на вземане на решения, нивата на одобрение и процедурите за
всеки вариант на преструктуриране и равнища на експозиции до нивото на
ръководния орган.

7.

Процесите и процедурите за наблюдение върху предоставените варианти
на преструктуриране и върху резултатите на кредитополучателя след
приключване на преструктурирането.
а)

8.

Тези процеси и процедури следва ясно да посочват честотата на
прегледите на кредитополучателя, какво се счита за повторно
неизпълнение, процеса за извършване на преоценка и изискванията
за докладване на повторните неизпълнения.

Ценовия диапазон според предложения вариант на преструктуриране и
вида кредитополучател.

По отношение на т. 2 по-горе банките следва да разработят насоки по сектори
(най-малко за класовете експозиции, които са включени в регулаторното
отчитане), в които се определят основните финансови показатели и
съотношения за всеки сектор (МСП и дружества). Така например, в сектора на
хотелиерството оценката може да включва средните цени на стая, прихода на
стая, степента на заетост, превръщането на счетоводната печалба в парични
потоци, фиксираните разходи като процент от общите разходи, променливите
разходи като процент от общите разходи, капиталовите разходи за поддръжка
и т.н.

Събиране на дългове/политика по прилагане
Звената за уреждане на НОК, които отговарят за събирането на дългове,
следва своевременно да предприемат най-подходящите действия, за да
подобрят събирането, да го постигат в максимална степен и да свеждат до
минимум загубите. Свързаните с това процеси и процедури следва да бъдат
определени в съответствие със стратегията за НОК и политиката за събиране
на дългове, които трябва да съдържат, като минимум:
•

Диапазона от налични варианти за разрешаване на случая. Така
например, вариантите, с които разполага едно звено за събиране на
дългове, са изброени по-долу (в произволен ред):
•

доброволна продажба на активи (кредитополучателят сътрудничи и
се съгласява да продаде актива)
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•

принудителна продажба на активи чрез запориране/съдебни
производства (активите не са в баланса на кредитната институция)

•

придобиване на активи (активите са в баланса на кредитната
институция)

•

събиране на дългове (вътрешно или външно)

•

суап на дълг срещу активи/капитал

•

продажба на кредити/портфейл от кредити на трета страна.

•

Процедурата за определяне на най-подходящия вариант на
възстановяване и на експертния екип за него (напр. кредитен служител,
адвокати, специалисти по недвижими имоти, контрол на риска), който ще
съдейства във вземането на решение.

•

Вариантът за възстановяване следва да отчита наличието на
обезпечение, вида на правната документация, вида на
кредитополучателя, условията на местния пазар и макроикономическите
перспективи, действащата законодателна рамка и евентуално проценти на
възстановяване в миналото за всеки вариант спрямо свързаните с него
разходи.

•

Ясно определение за несътрудничещи кредитополучатели или връзка към
релевантни политики, включващи такова определение.

•

Ясно определен процес на одобрение за всеки етап от процеса на
събиране на дългове при различните варианти, измежду които банката
може да избира.

•

Ролята на звената за контрол на риска и на звената за вътрешен одит в
процедурата и процеса на наблюдение.

По отношение на ликвидацията на обезпечения в политиката следва да бъдат
определени следните елементи.
•

Подходът за оценка, който трябва да бъде следван по отношение на
актива (в съответствие с глава 7), включително разходите за ликвидация,
които следва да се прилагат както при съгласувана, така и при
принудителна продажба. Разходите за ликвидация следва да бъдат в
съответствие с изискванията, посочени в раздел 7.4.3.

•

Участие на вътрешни или външни експерти.

•

Потенциалните лимити за размера на иззетите или придобитите активи,
които банката получава в даден период, и потенциалните лимити за
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размера на активите, които банката може да държи във всеки един
момент. 61
•

Процедурата, която трябва да се следва след изземване или придобиване
на активи, за разработване и изпълнение на стратегия за продажба, както
и звеното в рамките на банката, което отговаря за управлението на
съответните активи (това може да бъде определено и в отделна политика
за иззети активи / активи, резултат от придобиване на обезпечения).

Класификация на НОК и политика за формиране на провизии
Банките следва да приемат, документират и спазват надеждни методологии,
които обхващат политиките, процедурите и мерките за контрол при
оценяването и измерването на провизиите за необслужвани кредити 62.
•

Тези методологии следва да се подлагат на преглед най-малко веднъж
годишно.

•

В методологиите следва ясно да се документират основните понятия,
преценки, допускания и прогнози, свързани с оценяването и измерването
на провизиите за необслужвани кредити, (например степен на миграция,
предизвикващи загуби събития, разходи по ликвидация на обезпечения). 63
Те следва да бъдат подходящо консервативни и подкрепени от емпирични
данни.

•

Ясни указания за своевременността на провизирането според нормативно
определените класове експозиции, ако е приложимо (вижте раздел 6.6).

•

Банките следва да приемат и спазват писмени политики и процедури, в
които се описват подробно системите и мерките за контрол на кредитния
риск, които се прилагат в техните методологии за този риск 64.

•

Управленските решения, прогнози, обмислени допускания и свързани
анализи на чувствителността следва да бъдат обект на подходящо
оповестяване.

•

Банките следва, като най-добра практика, да подлагат на редовни бек
тестове своите коефициенти на загуба. Надзорното очакване е това да се
случва най-малко на всеки шест месеца.

61

Така се отчита рискът от концентрация в даден сектор, например в сектора на недвижимите
имоти.

62

„Указания на БКБН относно кредитния риск и отчитането на очакваните кредитни загуби“,
принцип 2.

63

„Указания на БКБН относно кредитния риск и отчитането на очакваните кредитни загуби“ ,
параграф 29.

64

„Указания на БКБН относно кредитния риск и отчитането на очакваните кредитни загуби“ ,
параграф 31.
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•

Освен това, когато обмислят реинтегриране или редуциране на
съществуващи провизии, банките следва да бъдат достатъчно
предпазливи и да се уверят, че ревизираните пресмятания и допускания
отразяват текущата икономическа ситуация и текущите очаквания за
икономическите перспективи.

•

Банките следва също така да вземат предвид договорните задължения по
очакваните парични потоци, преди да обмислят включването им в
дисконтирани парични потоци.

Политика за отписване
Както е посочено в раздел 6.6, всички банки следва да имат ясно определена
политика за отписване, която да гарантира своевременното оценяване на
„възстановимостта“ на НОК.
Като се има предвид потенциалното въздействие върху капитала на банките и
моралният риск, който могат да породят отписванията, следва да се въведат
конкретни и ясни правила, които да гарантират, че прилагането им е в съзвучие
със стратегическото планиране на банката. Следва да се установи и постоянен
механизъм за контрол, който да определи подходящото, консервативно
прилагане на тези правила.
Документите за политиките/процедурите за отписване следва да разгледат
най-малко следното:
•

подхода за отписване въз основа на конкретните класове
портфейли/експозиции, т.е. при какви условия/обстоятелства да се
предприема отписване;

•

дали е допустимо да се подхожда според всеки конкретен случай и какви
процедури да се следват;

•

каква съпътстваща документация се изисква за обосноваване на кредитно
решение за отписване;

•

дали ще има максимално разрешен размер на отписванията на равнище
кредитополучател (група свързани кредитополучатели) и на равнище
портфейл;

•

лимитите за кредитно одобрение във връзка с отписванията.

Препоръчва се също така да се установят подходящи граници на
правомощията за прилагане на отписвания и опрощавания на дълг, като се
имат предвид значителните финансови и репутационни последици от
неправилни решения.
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Политика за изпаднали в затруднение длъжници към
множество банки
Банките следва да вземат предвид и взаимодействието с други кредитори що
се отнася до кредитополучатели с необслужвани кредити от множество
кредитори. Това обикновено са корпоративни кредитополучатели. Затова
банките следва да въведат ясна процедура за водене на преговори и
взаимодействие с други финансови институции (или други трети страни), към
които кредитополучателят има дългове.

Политики по отношение на обезпеченията
Като се има предвид колко е важно редуцирането на кредитния риск в процеса
на управление на НОК, банките следва да разработят ясни и последователни
политики по отношение на обезпеченията. Тези политики следва да обхващат
цялостно управлението, оценката и отчитането на всички видове обезпечения,
държани като покритие на НОК. Като се имат предвид сложността и
специализираното естество на някои обезпечения, банките следва да търсят
външна експертна помощ при изготвянето и преразглеждането на тези
политики. Разработвайки такива политики по отношение на обезпеченията,
банките ще осигурят последователност в подхода за управление и оценяване
на сходни обезпечения в портфейла, както е описано в глава 7 от настоящите
практически указания.

Политика за ранните предупреждения / експозициите под
наблюдение
Следва да се установи нарочна политика, която уточнява, наред с другото:
•

необходимите видове действия в отговор на различни видове сигнали за
ранно предупреждение – управляващите кредитни досиета не бива да
имат възможност да отменят активаторите за ранно предупреждение,
освен ако не бъдат предприети и документирани подходящи действия;

•

поетапни процедури;

•

ключови елементи, честота и получатели на докладването;

•

критерии за прехвърляне / връзка към процедурите по НОК.

Политика за възлагане на дейности на външни изпълнители /
администриране на НОК
Следва да се установи нарочна политика за възлагане на услуги на външни
изпълнители, ако е релевантно. Тя трябва да включва необходимите
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процедури за подбор на партньори за възлагане на дейности на външни
изпълнители, за изискваното правно договорно съдържание и за процеса на
вземане на решения относно споразуменията за възлагане на дейности на
външни изпълнители, както и за наблюдението на тези споразумения.
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Приложение 6
Оценка на кредитоспособността на
кредитополучатели на дребно и
корпоративни кредитополучатели
Кредитополучатели на дребно
В случаите когато кредитополучателят ползва различни категории кредитни
инструменти на банката (напр. жилищен кредит, кредитна карта, потребителски
кредит и т.н.), банката следва да обмисли възможността да разгледа
поотделно различните кредитни инструменти, свързаните с тях обезпечения
и/или приходните потоци. В оценката си банката следва да разгледа тези
категории поотделно и в тяхната цялост, за да определи най-подходящите
цялостни варианти за преструктуриране. Следва да се обърне внимание и на
следните аспекти.
•

Личната финансова и нефинансова информация за кредитополучателя.

•

Цялостната задлъжнялост на кредитополучателя, особено ангажиментите
за изплащане на необезпечен дълг и последиците от неплащане.

•

Съгласуваната програма за погасяване на кредитите следва да бъде помалка или равна на оставащия доход след приспадането на всички
разходи и ангажименти.

•

Анализ/оценка на ретроспективни данни, за да се проследи времето и
причините на изпадането на кредитополучателя във финансови
затруднения и да се определи осъществимостта на предлагания вариант
на преструктуриране.

•

В оценката на равнището на разходи на кредитополучателя следва да се
отчете вероятността за бъдещи нараствания на разходите. Като минимум,
банките следва да могат да докажат, че са взети предвид такива
нараствания успоредно с инфлацията, но също и да могат да докажат, че
са отчетени увеличенията при конкретния кредитополучател с неговата
специфична ситуация (например по-голям брой лица на негова издръжка,
бъдещи разходи за образование и т.н.).

•

Когато вземат предвид бъдещи конкретни намаления на разходите
(например приключване на образованието и започване на работа от лица
на издръжка на кредитополучателя), банките следва да могат да докажат,
че следват консервативен подход при отчитането на тези намаления, че
те са разумни и осъществими за целия период на преразгледания вариант
на решение и че няма да натоварят прекомерно кредитополучателя.
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•

Оценка дали предлаганото решение за преструктуриране би
съответствало на индивидуалните нужди на кредитополучателя за
поддържане на даден жизнен стандарт.

•

Оценка на настоящата и бъдещата способност на кредитополучателя за
погасяване на задълженията.

Що се отнася до текущата способност за погасяване на задълженията, следва
да се вземе предвид например:
•

личната финансова и нефинансова информация (лица на издръжката на
кредитополучателя, жилищни нужди, професия, доход, разходи и т.н.);

•

цялостната задлъжнялост;

•

текущият капацитет за погасяване на задълженията;

•

историята на погасяване на задължения;

•

причините за просрочване (напр. намаляване на заплатата, загубване на
работата и т.н.);

•

продължителността и равнището на просрочията;

•

доколко размерът на имота е подходящ за жилищните нужди на
кредитополучателя;

Що се отнася до бъдещата способност за погасяване на задълженията, следва
да се вземе предвид например и следното:
•

доход;

•

години до пенсиониране спрямо срок на кредита;

•

етап в жизнения цикъл;

•

лица на издръжка на кредитополучателя и тяхната възраст;

•

кариерно състояние и перспективи;

•

сектор;

•

спестявания и активи;

•

кредити и други задължения;

•

бъдещ капацитет за погасяване на задълженията;

•

минимален жизнен стандарт;

•

релевантни показатели за пазара на труда;

•

известни бъдещи промени в състоянието на кредитополучателя.
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В допълнение следва да се прилагат следните параметри:
•

За капитализирането на просрочените задължения банката следва да
направи оценка и да може да представи доказателства, че доказаните
равнища на приходи и разходи на кредитополучателя са достатъчни, за да
може той да си позволи да обслужва преразгледаната схема на
погасяване на кредита за цялата продължителност на преработения
погасителен график, и че кредитополучателят е изпълнявал
преработената схема в продължение на 6 месеца, преди да бъдат
капитализирани просрочените задължения.

•

За удължаване на срока трябва да се вземе предвид възрастта на
кредитополучателя. В този смисъл, ако за кредитополучателя е
приложима задължителна пенсионна възраст, удължаване на срока на
ипотека отвъд тази възраст следва да се счита за изпълнимо само когато
банката е оценила и може да докаже, че кредитополучателят може да си
позволи да обслужва преструктурираните вноски по кредита до изтичането
му чрез пенсия или други източници на доказан доход.

•

Оценка на платежоспособността на гарантите (ако е приложимо).

Видове документация
При преструктурирането на кредит на дребно следва да бъде получена наймалко следната информация:
•

личната финансова и нефинансова информация за кредитополучателя
(например лица на негова издръжка, жилищни нужди, професия, доход,
разходи и т.н.);

•

цялостната задлъжнялост;

•

актуален независим доклад за оценка на ипотекирания недвижимия имот,
с който е покрит кредитът;

•

информация за всякакво друго обезпечение на кредита (напр. фиксирана
такса, застраховка живот, гаранция от трети лица).

•

актуални оценки на всякакво друго обезпечение по кредитния инструмент;

•

проверка на променливите елементи на текущия доход;

•

допускания, използвани за дисконтирането на променливите елементи;

•

релевантни показатели за пазара на труда.
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Корпоративни кредитополучатели
•

Когато кредитополучателят ползва различни категории кредитни
инструменти на банката (напр. кредит за МСП, кредит за търговски имот и
т.н.), банката следва да обмисли възможността да разгледа поотделно
различните кредитни инструменти, свързаните с тях обезпечения и/или
приходните потоци. В оценката си банката следва да разгледа тези
категории поотделно и в тяхната цялост, за да определи най-подходящите
цялостни варианти за преструктуриране.

•

Отчитане на цялостната задлъжнялост на кредитополучателя, както
изисква националната администрация на кредитния регистър, особено на
необезпечените ангажименти на кредитополучателя за погасяване на
задължения и последиците от неплащане.

•

Анализ/оценка на ретроспективни данни, за да се проследи времето и
причините на изпадането на кредитополучателя във финансови
затруднения и да се определи жизнеспособността на неговия бизнес
модел.

•

Анализ/оценка:

•

•

•

на бизнес плана на дружеството (например SWOT анализ, анализ на
прогнозното финансово съотношение, секторен анализ);

•

на финансовите данни на дружеството в ретроспективен план, който
може да помогне да се проследи събитието, задействало
затрудненията, и да покаже жизнеспособността на бизнес модела на
дружеството.

Преглед на прогнозата за паричните потоци, предоставена от
кредитополучателя, като се вземе предвид:
•

прогнозата за паричните потоци, която следва да обхваща всички
повтарящи се елементи достатъчно подробно, за да се осигури
максимално покритие;

•

бизнес моделът / бизнес дейността на кредитополучателя или
икономическата среда – в миналото и за в бъдеще;

•

проверка и оценка на разумността на прогнозите и допусканията;

•

инструменти, които кредитополучателят ползва от други банки,
основни разходи, капиталови разходи, продажби, внасяне на капитал,
други дължими суми (глоби, данъци, социални осигуровки,
застраховки, пенсионни фондове) и др.

Анализ на паричните потоци:
•

въз основа на най-актуалните финансови отчети (одитирани или
управленски);
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•

въз основа на прогнозираните парични потоци.

•

Съгласуваната програма за погасяване на кредита е по-малка или равна
на прогнозните налични свободни парични потоци според прогнозата за
паричните потоци.

•

Оценка на платежоспособността на гарантите (ако е приложимо).

Видове документация
При преструктурирането на корпоративен кредит следва да бъде получена наймалко следната информация:
•

последният одитиран финансов отчет и/или последният управленски
отчет;

•

проверка на променливите елементи на текущия доход;

•

допускания, използвани за дисконтирането на променливите елементи;

•

цялостната задлъжнялост;

•

бизнес планът и/или прогнозата за паричните потоци в зависимост от
размера на кредитополучателя и матуритета на кредита;

•

актуален независим доклад за оценка на ипотекирания недвижимия имот,
с който е покрит кредитът;

•

информация за всякакво друго обезпечение на кредитния инструмент
(напр. фиксирана такса, застраховка живот);

•

актуални оценки на всякакво друго обезпечение по кредитния инструмент;

•

ретроспективни финансови данни;

•

релевантни пазарни показатели (равнище на безработица, БВП, инфлация
и т.н.).
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Приложение 7
Резюме на надзорното отчитане и
оповестяванията, свързани с НОК
Процесът на подобряване на балансите изисква подходящо установяване и
управление на НОК. Прозрачността е важен елемент на това добро
управление.
Конкретни оповестявания по релевантни аспекти на откриването, обезценката
и изплащането на НОК би трябвало да засилят доверието на заинтересованите
страни в балансите на банките и в крайна сметка да увеличат склонността на
пазарите да поемат роля в управлението на НОК, за които е налична
информация с високо качество.
Затова, за да могат банките да изложат в пълнота рисковите си профили пред
участниците на пазара, ЕЦБ препоръчва те да оповестяват допълнително
информация, свързана с НОК, до степента, изисквана в дял осми на РКИ
(член 431). По-долу са представени накратко допълнителните показатели за
надзорно отчитане и оповестяване във връзка с НОК.
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Глава 2: Стратегия за НОК
Пример/откъс от образец на стратегия за НОЕ и активи, резултат от придобиване на обезпечения 65:
Кредитна институция:
xxxx

Реално

Оперативни цели и ключови показатели за изпълнение

2016

Прогнози
2017/1

2017

2018

2019

2020

2021

Ред
ЧАСТ А: Наличности и потоци
1

Обем на НОЕ (бруто)

2

от които: Просрочие > 90 дни

3

от които с вероятност за неплащане

4

Обем на НОЕ (нето)

5

от които: Просрочие > 90 дни

6

от които с вероятност за неплащане

7

Общо кредити (бруто)

8 = 1/7

Съотношение на НОЕ

9 = 2/7

Дял на просрочията над 90 дни

10 = 3/7

съотношение на кредитите с вероятност за неплащане

11 = 12+19

Потоци на НОЕ (бруто)

12 = 13+16

Преминаване от и към НОЕ (+/-)

13 = 14+15

От обслужвани към необслужвани (+)

14

от които: от непреструктурирани обслужвани към НОЕ

15

от които: от преструктурирани обслужвани към НОЕ

16 = 17+18

От необслужвани към обслужвани (-)

17

от които: от НОЕ към непреструктурирани обслужвани

18

от които: от НОЕ към преструктурирани обслужвани

19 = 20+29

Намаление/увеличение на НОЕ

20 = 21+22+23+24+25+26+27+28

Източници на намаляване на НОЕ в баланса (-)

21

Възстановяване на парични средства

22

Продажби на НОЕ (бруто)

23

Отписвания

24

Ликвидиране на обезпечения (парични средства)

25

Преструктурирания

26

Замяна на дълг срещу капитал

27

Прехвърляне на значителен риск

28

Други корекции

29 = 30+31+32

Други източници на увеличение на НОЕ (+)

30

Покупки на кредити

31

Допълнителни плащания към клиенти с НОЕ

32

Капитализация на просрочени задължения

33 = 34+37+38+39

Възстановяване на парични средства от НОЕ

34 = 35+36

Възстановяване на парични средства от събиране на НОЕ

65

Банките ще получат съответните образци от своите съвместни надзорни екипи. Това е само
пример/откъс. Реалният образец вероятно ще съдържа допълнителни таблици, включително
активи, резултат от придобиване на обезпечения, макродопускания и информация за годината
на класифициране като НОЕ.
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Кредитна институция:
Реално

xxxx
Оперативни цели и ключови показатели за изпълнение

2016

Прогнози
2017/1

2017

2018

2019

2020

2021

Ред
35

от които: главници

36

от които: лихви

37

Възстановяване на парични средства от ликвидация на НОЕ

38

Възстановяване на парични средства от продажба на НОЕ

39

Друго събиране на парични средства

40 = 41+42+43

Бюджетиране за загуби

41

Предвидено използване на провизии за обезценка

42

Предвидено използване на капитал (размер, непокрит от провизиите за
обезценка)

43

Свързан данъчен ефект

44

Прогнозно въздействие върху размера на базовия собствен капитал от
първи ред от прилагането на стратегията за НОЕ

45

Прогнозно въздействие върху рисковопретеглените активи от прилагането
на стратегията за НОЕ

46 = 47+48

Преструктурирани експозиции (бруто)

47

от които: преструктурирани необслужвани експозиции

48

от които: преструктурирани обслужвани експозиции

56

НОЕ (бруто), за които е сключен договор с независими лица,
администриращи кредити

57

Общо прекратени кредити (бруто)

58

Прекратени кредити, за които е започнато съдебно производство (бруто)

Документацията по стратегията за НОЕ, включително образците, следва да се
предаде на надзорния орган, без да се очаква да бъде оповестявана.

Глава 4: Преструктуриране
Публично оповестяване – преструктуриране
За да могат банките да изложат в пълнота рисковите си профили пред
участниците на пазара, ЕЦБ препоръчва те да оповестяват следната
информация от количествено естество в допълнение към изискваната в дял
осми на РКИ (член 431):
•

Кредитно качество на преструктурираните експозиции: с отделно
посочване на преструктурираните експозиции, които, към датата на
оповестяването, са обслужвани, необслужвани, в неизпълнение или
обезценени, със съответния размер на обезценката поотделно за
обслужваните и необслужваните експозиции. Където е уместно,
класификацията по кредитно качество може да включва разбивка на
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равнище класове експозиции, като се използват или нормативно
определените в Регламент (ЕС) 575/2013, или други подходящи класове
експозиции. За нефинансовите предприятия се прави допълнителна
разбивка по сектор и географско местоположение, а за домакинствата –
по бизнес дейност и географски признак, ако са налице специфични
концентрации.
•

Качество на преструктурирането: включително преструктурирани
експозиции по брой предоставени мерки за преструктуриране в миналото
и повторни неизпълнения през последните 12 месеца (като се използва
12-месечен период на оздравяване, както е описано в раздел 3.5.3).

•

Продължителност на преструктурираните експозиции: времето от
предоставянето на мерки за преструктуриране в достатъчен брой времеви
групи (<3 месеца, 3–6 месеца и т.н.).

•

Въздействие върху нетната настояща стойност от мерките за
преструктуриране, предоставени през последните 6/12/24 месеца.

За да се улесни последователността в оповестяването на всички банки, подолу са включени примерни таблици с указателна роля за банките.
Образците по-долу имат за цел да служат като насока на институциите как да
прилагат гореизложеното. Макар че институциите запазват свободата да
използват различен формат за оповестяването на гореизброените показатели,
този друг формат следва да осигурява поне сходна детайлност на
оповестяванията за елементите, които са приложими и съществени (като
съществеността се оценява според съответните Насоки на ЕБО).
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Tаблица 5
Примерни таблици за публично оповестяване – преструктуриране
а) Кредитно качество на преструктурираните експозиции
Обезценка, провизии и корекции в
оценката

Общо преструктурирани експозиции (млн. евро)

Обслужвани
преструктурирани
експозиции
от които:
обслужвани
просрочени

от които:
необслужвани

от които:
обезценени

от които: в
неизпълнение

Необслужвани
преструктурирани
експозиции

от които:
корекции на
оценката

от които:
корекции на
оценката

Обезпечения и
финансови
гаранции по
преструктурирани
експозиции

Дългови ценни книжа
(включително по
амортизационна стойност и
справедлива стойност)
Централни банки
Сектор „Държавно управление“
Кредитни институции
Други финансови предприятия
Нефинансови предприятия
Кредити и аванси
(включително по
амортизационна стойност и
справедлива стойност)
Централни банки
Сектор „Държавно управление“
Кредитни институции
Други финансови предприятия
Нефинансови предприятия
(евентуално с разбивка)
Домакинства (евентуално с
разбивка)
ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ,
различни от държани за
търгуване
ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА
КРЕДИТИРАНЕ
ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ С МЕРКИ
ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

б) Качество на преструктурирането
Преструктурирани експозиции (млн. евро)
Преструктурирани повече от веднъж
Преструктурирани повече от два пъти
Изпадали в повторно неизпълнение през последните 12 месеца

в) Преструктурирани експозиции по кредитна категория
< 3 месеца

3–6 месеца

6–12 месеца

> 12 месеца

ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ С МЕРКИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ
от които: обслужвани експозиции
от които: необслужвани експозиции

г) въздействие върху нетната настояща стойност от експозициите, преструктурирани през последните 6/12/24 месеца
Последните 6 месеца

Последните 12 месеца

Последните 24 месеца

Нетна настояща стойност на първоначалните договорни парични
потоци
Нетна настояща стойност на преструктурираните договорни парични
потоци
Описание на метода за дисконтиране, прилаган от банката
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Надзорно отчитане – преструктуриране
Разбивка на преструктурираните експозиции по основни видове варианти на
преструктуриране, поотделно за краткосрочни и дългосрочни мерки за
преструктуриране (където е релевантно, ако преструктурирането засяга някои
класове експозиции повече от други, може да се направи разбивка на равнище
класове експозиции, или те да бъдат посочени отделно) се предава на
надзорните органи най-малко веднъж годишно (освен ако надзорните органи не
изискват по-често подаване), както е показано в таблицата по-долу.
Tаблица 6
Допълнително надзорно отчитане на използването на различни видове варианти на преструктуриране
Що се отнася до вариантите на преструктуриране, към една експозиция могат да се приложат многобройни варианти и за всеки от тях следва да се посочи сумата, така
че не се очаква общата стойност да бъде сбор на всички предоставени варианти.
Година t

Година t-1

Всички преструктурирани експозиции
(млн. евро)

Всички преструктурирани експозиции
(млн. евро)

от които: необслужвани

от които: необслужвани

Предоставени краткосрочни варианти
от които

Плащане само на лихвата
Намалени плащания
Гратисен период/мораториум върху
плащанията
Капитализация на просрочени
задължения/лихви
Други (ако са значими, посочете
подробности)

Предоставени дългосрочни варианти
от които

Намаляване на лихвения процент
Удължаване на срока
Допълнително обезпечение
Разсрочени плащания
Опрощаване на дълг
Доброволна продажба
Други (ако са значими, посочете
подробности)

Общо

Глави 5 и 6: НОЕ, обезценки и отписвания
Публично оповестяване
Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) призова финансовите
институции да използват във финансовите си отчети дефинициите за НОЕ и
преструктуриране от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията
и да обяснят отношението между прилаганите от тях определения за НОК,
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кредити в неизпълнение и обезценени кредити. 66 По отношение на
оповестяването банките следва да разгледат като бенчмарк изискванията за
надзорно отчитане в ТСИ на ЕБО, които са установени в Регламент за
изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията.
Информацията, която банките се очаква да оповестяват в съответствие с дял
осми от РКИ с подходящи връзки към финансовите им отчети, е, както следва:
•

Допусканията, на които се основава дефиницията за необслужвани
експозиции, и какво е отношението им с допусканията, които се използват
за определяне на обезценени финансови активи и експозиции в
неизпълнение, включително:
•

прагове на същественост за определянето на необслужвани
експозиции въз основа на критерия за 90 дни просрочие;

•

методите, които се използват за броене на дните просрочие;

•

показателите за вероятност за неплащане;

•

ефективната средна продължителност на периода на оздравяване и
изпитателния период;

•

политиката за обезценка на необслужвани експозиции;
•

активаторите на обезценка и праговете, с които се работи при
оценката дали е настъпило предизвикващо загуба събитие;

•

основни преценки, приблизителни пресмятания и допускания на
ръководството, които се използват при определянето на
колективни провизии;

•

политиката за реинтегриране на обезценка;

•

анализ на чувствителността за промени в основните допускания.

•

Информация дали колективната и индивидуалната обезценка на
обслужвани и необслужвани експозиции се третира като специфична или
като обща корекция на кредитния риск.

•

Съпоставяне на дефинициите на необслужвани, обезценени, в
неизпълнение, преструктурирани/модифицирани активи и
преструктурирани експозиции. Съпоставянето следва да съдържа както
концептуално обяснение на разликите, така и информация от качествено
естество за следствията от тези концептуални различия.

•

Обслужвани, обслужвани просрочени и необслужвани експозиции, като се
посочват поотделно експозициите с повече от 90 дни просрочие,

66

Вижте Изявлението на ЕОЦКП и „Преглед на счетоводните практики. Съпоставимост на МСФО
Финансови отчети на финансовите институции в Европа“ (Review of Accounting practices,
Comparability of IFRS Financial Statements of Financial Institutions in Europe) (2013)
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експозициите с вероятност за неплащане, обезценените експозиции и тези
в неизпълнение, по класове експозиции.
•

Продължителност на просрочието на обслужвани и необслужвани
експозиции.

•

Индивидуални и колективни провизии за обезценка на обслужвани и
необслужвани експозиции по класове експозиции, сектор и географско
местоположение, като се разграничава, където е релевантно,
обезценката, която съставлява специфична корекция за кредитен риск, и
обезценката, която съставлява обща корекция за кредитен риск.

•

Признатите индивидуални и колективни разходи за обезценка на
обслужвани и необслужвани експозиции по класове, сектор и географско
местоположение.

•

Когато счетоводните стандарти признават обезценка на всички активи въз
основа на модела на очакваната загуба – разбивка на обслужвани и
необслужвани експозиции и свързаната с това тяхна обезценка и
разходите за обезценка по етапи, като се разграничава, където е
релевантно, обезценката, която съставлява специфична корекция за
кредитен риск, и обезценката, която съставлява обща корекция за
кредитен риск. Разбивката по етапи следва да се извърши по класове
експозиции, сектори и географско положение.

Отписвания
•

Размерът на натрупаните отписвания на НОЕ, както и размерът на НОЕ,
отписани през отчетния период, и въздействието на тези отписвания
върху размера на обезценката и върху отчета за приходите и разходите,
по клас експозиции, сектори и географско местоположение. Размерът на
НОЕ, отписани през отчетния период, следва едновременно с това да се
представи в разбивка по продължителност.

Събиране на парични средства
•

Вноски, събрани по НОЕ, и вписването им в отчета за приходите и
разходите:
•

парични средства, събрани по необслужвани експозиции, поотделно
за произтичащи от погашения от страна на кред5итополучателя и
произтичащи от възстановяване от обезпечения (продажба на иззети
обезпечения);

•

разпределяне на вноските във вид на парични средства между
погасяване на лихви и погасяване на главници;

•

размер на начислените лихви по необслужвани експозиции;

•

съпоставка между размера на начислените лихви и размера на
събраните парични средства по необслужвани експозиции.

Практически указания за банките относно необслужваните кредити − Приложение 7
Резюме на надзорното отчитане и оповестяванията, свързани с НОК

147

Разбивка на получените и осчетоводени вноски по класове експозиции,
кредитни сегменти, сектори или географско местоположение може да
бъде полезна в случай на определена концентрация или проблеми с
качеството на активите.

•

Надзорно отчитане
Във връзка с оценяването на провизиите на колективна основа банките следва,
като минимум, да могат да предоставят данните в Таблица 7 за моделите,
които използват за изчисляване на провизиите за обезценка на НОЕ на
колективна основа. Данните следва да се предоставят годишно или по-често,
ако това бъде поискано от надзорните органи. Елементите в колони В, Г и Д
следва да се докладват на равнището на сегментите, описани в колона Б
(подробности по-долу).
Tаблица 7
Надзорно отчитане на приблизителното пресмятане на провизиите на колективна основа.
А. Портфейл
А.1 Сектор
на
контрагента

Б. Сегмент

В. Загуба при неизпълнение
В.3

А.2
Резидентност на
контрагента

В.1
%

В.2 Период
на
калибриране

Корекция
за
текущите
условия

Д. НОЕ в
неизпълнение

Г. Процент на оздравяване
Г.3

В.4
Прилаган
Алтернативен подход

Г.1 %

Г.2 Период
на
калибриране

Корекция
за
текущите
условия

Г.4
Прилаган
алтернативен подход

Пояснения по съдържанието на таблицата:
А. Описание на портфейлите от НОЕ, към които принадлежат сегментите,
описани в Б.
•

А.1 Сектор на контрагента съгласно FINREP 20.4;

•

А.2 Държава по резидентност на контрагента

Б. Описание на всяка детайлизирана група експозиции със сходни
характеристики на кредитния риск, създадена за целите на колективно
пресмятане на провизиите. Тук трябва да се посочат прилаганите критерии за
сегментиране (напр. вид на продукта, обезпеченост, сегмент на клиента и т.н.).
В. Описание на загубата при неизпълнение на равнището на сегмента, посочен
в Б.
•

В.1 Загуба при неизпълнение в %;

•

В.2 Период на калибриране на използваните ретроспективни данни за
пресмятане на В.1 (например „2010–2015“);

•

В.3 Ако е приложимо, описание на корекциите, които са внесени в
ретроспективните данни, използвани за пресмятането (например за да
бъдат отразени текущите условия);
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•

В.4 Ако В.1 не се изчислява въз основа на ретроспективни данни (т.е.
В.2/В.3 не са приложими) – описание на използвания алтернативен
подход.

Г. Процент на оздравяване на НОК на равнището на сегмента, посочен в Б:
•

Г.1 Равнище на оздравяване в %

•

Г.2 Период на калибриране на използваните ретроспективни данни за
пресмятане на Г.1 (например „2010–2015“);

•

Г.3 Ако е приложимо, описание на корекциите, които са внесени в
ретроспективните данни, използвани за пресмятането (например за да
бъдат отразени текущите условия);

•

Г.3 Ако Г.1 не се изчислява въз основа на ретроспективни данни (т.е.
Г.2/Г.3 не са приложими) – описание на използвания алтернативен подход.

Д. Агрегирана експозиция на НОЕ в млн. евро на равнището на сегмента,
посочен в Б
Начислени лихви по НОК
Що се отнася до лихвите, начислени по НОК, банките следва, най-малко на
годишна база или по-често по искане на надзорните органи, да могат да
предоставят данните в Таблица 8 по-долу за лихвите, начислени по НОК.
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Tаблица 8
Надзорно отчитане на лихвите, начислени по НОЕ
Приходи от първоначалните
ефективни лихвени проценти в
отчета за приходите и разходите
(преди обезценката)

млн. евро

Приходи от начислените
ефективни лихви след
обмислянето на обезценка и
закриването на позицията

Събрани парични средства
(само от лихви)

Общо кредити
Обслужвани кредити
Специално/индивидуално оценявани НОК, от които
– обезценени
– необезценени
– преструктурирани
Преструктурирани необезценени НОК
≤90 дни просрочие
>90 дни просрочие
Непреструктурирани необезценени НОК
≤90 дни просрочие
>90 дни просрочие
Колективно оценявани НОК
Обезценени НОК
Необезценени НОК
Преструктурирани необезценени НОК
≤90 дни просрочие
>90 дни просрочие
Непреструктурирани необезценени НОК
≤90 дни просрочие
>90 дни просрочие

Глава 7: Оценки на обезпечения
Като част от публичното си оповестяване институциите следва да предоставят,
в най-добрия случай с позоваване на оповестеното във финансовите им
отчети, информация от количествено естество за следното:
1.

Обезпеченията и гаранциите, държани по обслужвани и необслужвани
експозиции по класове, сектори и географско местоположение.

2.

За най-релевантните портфейли от обезпечени НОЕ и за цялата
съвкупност от НОЕ – разбивка на обезпеченията (последната
актуализирана оценка в съответствие с глава 7), очакваната нетна
настояща стойност, като се имат предвид времето за продажба и
разходите до продажбата, както и провизиите по вид актив и за
различните по продължителност на необслужването НОЕ (т.е. време от
класифицирането им като НОЕ в години).

3.

Стойности на активите, резултат от придобиване на обезпечения, по
видове активи и изминало време, както и свързаните с тях провизии.
Разбивка на нормативно определените класове експозиции по кредитни
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сегменти може да бъде полезна за представянето на информативни
резултати.
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Приложение 8
Прехвърляне на риска по НОК
Когато секюритизират или другояче прехвърлят своите НОК в неразделена на
траншове форма, особено важно е банките да обърнат внимание на следните
елементи:
•

реалистична оценка на паричните потоци за изплащане на произтичащите
задължения по секюритизацията, които в случая на НОК като цяло нямат
редовен график;

•

оценка на съответното обезпечение, с което са покрити НОК (съгласно
глава 7 от настоящите практически указания);

•

всички структурни разходи по сделката;

•

свързаните регулаторни изисквания.

Секюритизационните сделки изискват оценка на прехвърлянето на значителен
риск, допълнително отчитане и оповестяване и задържане на най-малко 5% от
икономическия интерес. Като цяло рисковото тегло на подчинените траншове е
1250%. Освен това институцията следва да отрази секюритизацията в своите
ВААК и ВААЛ и да отчете операционния риск (например правния риск, свързан
с прехвърлянето на НОК), репутационния риск и други рискове, които е
възможно да се увеличат при сделката. Към прехвърлянето на значителен риск
следва да се подхожда съгласно Практическите указания на ЕЦБ относно
признаването на прехвърляне на значителен риск от 24 март 2016 г. 67
Рисковите тегла за специализираното кредитиране може в някои случаи да са
приложими в сделки за прехвърляне на риск (например сделки, при които
базисните експозиции са физически активи, върху които кредиторът има
значителен контрол, стига да са изпълнени условията по член 147, параграф 8
от РКИ). Затова пруденциалното третиране на сделките следва винаги да се
определя за всеки отделен случай.
Възможно е прехвърляния на риск, които не се класифицират като
пруденциални секюритизации 68, да изискват и разрешение от компетентните
органи или други институции според националното законодателство (например
продажби на активи или значителни промени в рисковия профил на банката).
Макар че в такива случаи не може да се постигне прехвърляне на значителен
риск, прехвърлянето на рискове по НОК по друг начин, освен чрез
67

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_significant_risk_transfer.en.pdf

68

Както е посочено в член 4, параграф 1, точка 61 от РКИ, т.е. с разделяне на кредитния риск на
траншове, свързване на успешността на погасяването с базисните експозиции и разпределение
на загубите през срока на сделката.
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секюритизация, все пак може да доведе до отписване и деконсолидация от
регулаторна гледна точка, стига да са изпълнени определени условия. Те като
цяло са свързани със счетоводното третиране на сделките. В този контекст
следва да се отбележи, че ЕЦБ очаква да бъде потърсена за консултация на
ранен етап за всички сделки за прехвърляне на риск.
Когато оценява дали такива сделки за прехвърляне на рискове по НОК (по
различен от секюритизация начин) отговарят на условията за регулаторно
отписване/деконсолидация, ЕЦБ ще вземе предвид дали са подходящо
покрити запазващите се остатъчни рискове. Ако не са, регулаторното
третиране, което приеме за сделките, може да се различава от счетоводното и
да доведе до налагане на допълнителни капиталови изисквания. Това може да
се случи например ако иницииращата банка също така предоставя
финансиране в каквато и да е форма на инвестиращото предприятие и това
води до потенциално забавяне на признаването на загуба на прехвърлящата
банка, или ако се очаква прехвърлящата банка да осигури подкрепа за
сделката по прехвърляне на риск извън договорните ѝ задължения.
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