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1 Įžanga 

1.1 Šio rekomendacinio dokumento kontekstas 

Šiuo metu euro zonai priklausančiose valstybėse narėse nemažai bankų turi didelius 
neveiksnių paskolų portfelius (žr. 1 pav.).  

Visuotinai sutariama, kad dėl didelio neveiksnių paskolų lygio galiausiai mažėja 
bankų skolinimas ekonomikai1, nes didelį neveiksnių paskolų portfelį turinčių bankų 
balansas yra blogesnis, pelningumas mažesnis, jie turi mažiau laisvo kapitalo. 

1 paveikslas 
Teksaso rodiklio ir sumažėjusios vertės paskolų santykio raida euro zonoje 

Euro zonos svarbių bankų grupių sumažėjusios vertės 
paskolų santykiai 
 
(2007–2015 m.; paskolų procentais; medianinės vertės) 

 

Šaltinis: SNL Financial. 
Pastabos: pagal viešai paskelbtus 55 svarbių bankų grupių imties duomenis. Krizės 
stipriausiai paveiktos šalys: Kipras, Graikija, Airija, Italija, Portugalija, Slovėnija ir 
Ispanija. 

Tikslingas ir tvarus neveiksnių paskolų lygio mažinimas bankų balansuose 
naudingas ekonomikai tiek mikroprudenciniu, tiek makroprudenciniu požiūriu. Kartu 
pripažįstama, kad ir ekonomikos atsigavimas yra svarbi prielaida neveiksnių paskolų 
lygiui mažinti. 

Turto kokybės gerinimas – vienas pagrindinių Europos Centrinio Banko (ECB) 
vykdomos bankų priežiūros prioritetų. ECB dėmesį į turto kokybę atkreipė 2014 m., 
kai buvo atliekamas išsamus vertinimas, kurį sudarė du etapai – turto kokybės 
peržiūra ir testavimas nepalankiausiomis sąlygomis. Po šio išsamaus vertinimo ECB 
toliau stiprino neveiksnių paskolų priežiūrą. Vykdydamos kasdienę priežiūros veiklą, 
                                                                    
1  Žr. ECB ir kitų tarptautinių institucijų mokslinių tyrimų publikacijas, pavyzdžiui, Tarptautinio valiutos 

fondo (TVF) diskusijų pranešimą apie Europos probleminių paskolų lygio mažinimo strategiją (Strategy 
for Resolving Europe’s Problem Loans). 
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stipriausiai paveiktos šalys: Kipras, Graikija, Airija, Italija, Portugalija, Slovėnija ir 
Ispanija. 
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jungtinės priežiūros grupės (toliau – JPG) pastebėjo, kad bankai taiko skirtingas 
neveiksnių paskolų identifikavimo, vertinimo, valdymo ir nurašymo metodikas. Todėl 
2015 m. liepos mėn. iš ECB ir nacionalinių kompetentingų institucijų atstovų buvo 
sudaryta aukšto lygio darbo grupė, kuriai ECB priežiūros valdyba pavedė parengti 
suderintą priežiūrinę metodiką neveiksnių paskolų klausimu. 

Be to, savo priežiūros prioritetų apraše ECB Bankų priežiūra kredito riziką ir 
padidėjusį neveiksnių paskolų lygį įvardijo kaip didžiausias euro zonos bankams 
gresiančias rizikas. 

Remdamasi šios aukšto lygio darbo grupės darbo rezultatais, ECB Bankų priežiūra 
išrinko įvairių geriausios praktikos pavyzdžių, kuriuos, jos nuomone, verta aprašyti 
šiame viešai skelbiamame rekomendaciniame dokumente. Nuo šiol šie geriausios 
praktikos pavyzdžiai bus ECB Bankų priežiūros priežiūriniai lūkesčiai.  

Šiame rekomendaciniame dokumente aprašyti daugiausia kokybiniai aspektai. Bus 
nuolat stebima padėtis neveiksnių paskolų srityje ir, prireikus, bus plečiama šio 
rekomendacinio dokumento taikymo sritis. Kitas ECB žingsnis šioje srityje – 
intensyviau stebėti, ar atidėjiniai sudaromi ir ar neveiksnios paskolos nurašomos 
laiku. 

Nors pripažįstama, kad neveiksnių paskolų lygio negalima sumažinti iš karto ir 
rezultatų galima tikėtis tik vidutiniu laikotarpiu, šiame dokumente išdėstyti principai 
bus naudingi kaip orientyras, pagal kurį bus vykdomas bankų priežiūrinis vertinimas 
šiuo konkrečiu klausimu. Vykdydamos kasdienę priežiūrą, JPG padės bankams 
įgyvendinti šio rekomendacinio dokumento nuostatas. Tikimasi, kad bankai šį 
rekomendacinį dokumentą pradės taikyti pakankamai greitai ir taikys proporcingai, 
priklausomai nuo jų neveiksnių paskolų problemos masto ir rimtumo. 

1.2 Rekomendacinio dokumento taikymas 

Šis rekomendacinis dokumentas skirtas kredito įstaigoms, apibrėžtoms Reglamento 
(ES) Nr. 575/20132 (toliau – KRR) 4 straipsnio 1 dalyje (toliau šiame dokumente jos 
vadinamos bankais). Iš esmės jis skirtas visoms pagal Bendrą priežiūros 
mechanizmą (BPM) tiesiogiai prižiūrimoms svarbioms įstaigoms ir jų tarptautinėms 
patronuojamosioms įmonėms. Tačiau taikomi proporcingumo ir reikšmingumo 
principai. Todėl kai kurios šio dokumento dalys, o būtent jo 2 ir 3 skyriai, kuriuose 
rašoma apie neveiksnių paskolų lygio mažinimo strategiją (toliau – NP strategija) ir 
valdymo bei veiklos struktūrą, gali būti aktualesni tiems bankams, kurių neveiksnių 
paskolų portfelis yra didelis (toliau – didelį NP portfelį turintys bankai) ir todėl jį reikia 
labiau sumažinti. Visgi, ir palyginti nedidelį bendrą NP portfelį turinčioms svarbioms 
įstaigoms gali būti naudinga taikyti kai kurias šių skyrių dalis, pavyzdžiui, dideliems 
NP portfelio segmentams. 4, 5, 6 ir 7 skyriai taikomi visoms svarbioms įstaigoms.  

                                                                    
2  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių 

reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=celex:32013R0575
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=celex:32013R0575
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=celex:32013R0575
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Šiame rekomendaciniame dokumente ECB Bankų priežiūros vartojama sąvoka 
„didelį NP portfelį turintis bankas“ reiškia banką, kurio NP portfelis gerokai didesnis 
negu ES vidurkis3. Tačiau ši apibrėžtis labai supaprastinta, todėl net ir į ją 
nepatenkantiems bankams gali būti naudinga savo iniciatyva arba priežiūros 
institucijai paprašius taikyti visas jo nuostatas, ypač jei jų NP portfelis sparčiai didėja, 
restruktūrizuota daug paskolų, perimta daug turto ir jei jų padengimo atidėjiniais 
rodiklis mažas arba Teksaso rodiklis4 padidėjęs. 

Šiuo metu šis rekomendacinis dokumentas yra neprivalomas. Tačiau priežiūros 
institucijoms paprašius, bankai turėtų paaiškinti ir pagrįsti bet kokius jo nuostatų 
nesilaikymo atvejus. Į šį rekomendacinį dokumentą atsižvelgiama vykdant reguliarų 
BPM priežiūrinį tikrinimą ir vertinimą (angl. Supervisory Review and Evaluation 
Process, SREP), o nesilaikymo atveju gali būti taikomos priežiūrinės priemonės. 

Šis rekomendacinis dokumentas nepakeičia jokių galiojančiuose ES reglamentuose, 
direktyvose ar kituose teisės aktuose ir juos į nacionalinę teisę perkeliančiuose 
nacionalinės teisės aktuose nustatytų reikalavimų ar apskaitos reikalavimų ar 
rekomendacijų bei Europos bankininkystės institucijos (EBI) gairių ir nėra už juos 
viršesnis. Tai yra priežiūrinio pobūdžio dokumentas, kuriuo siekiama paaiškinti 
priežiūrinius lūkesčius dėl neveiksnių paskolų identifikavimo, valdymo, vertinimo ir 
nurašymo tais atvejais, kurie galiojančiuose reglamentuose, direktyvose ar gairėse 
neaprašyti arba aprašyti nepakankamai išsamiai. Jeigu kuris nors šiame dokumente 
aprašytas aspektas reglamentuojamas ir privalomąją galią turinčiuose įstatymuose, 
apskaitos taisyklėse ar nacionalinės teisė aktuose, bankai turėtų vadovautis 
pastaraisiais. Be to, taikydami šį rekomendacinį dokumentą bankai turėtų stengtis 
nedidinti esamų teisės aktų ir apskaitos standartų apibrėžčių skirtumų, o greičiau 
atvirkščiai – kai tik įmanoma, stengtis laiku suderinti teisės aktų ir apskaitos 
standartų apibrėžtis, jeigu jos labai skiriasi.  

Šis rekomendacinis dokumentas turėtų būti taikomas nuo jo paskelbimo dienos. 
Tačiau svarbios įstaigos nustatytas spragas gali pašalinti ir vėliau, įgyvendindamos 
tinkamus terminuotus veiksmų planus, kuriuos turėtų suderinti su savo JPG. Dėl 
numatomo didesnio kiekio duomenų apie neveiksnias paskolas atskleidimo – 
siekiant užtikrinti nuoseklumą ir palyginamumą, šie duomenys turėtų būti pradėti 
skelbti nuo 2018 ataskaitinių metų.  

1.3 Rekomendacinio dokumento taikymo sritis 

Šiame rekomendaciniame dokumente vartojama sąvoka „neveiksnios paskolos“. 
Tačiau praktiškai šiame rekomendaciniame dokumente rašoma apie visas 
neveiksnias pozicijas pagal EBI apibrėžtį5, taip pat apie perimtą turtą ir šiek tiek apie 
veiksnias pozicijas, kurioms kyla didesnė rizika tapti neveiksniomis, pavyzdžiui, apie 

                                                                    
3  ES vidutinius neveiksnių paskolų santykius ir padengimo lygius galima apskaičiuoti remiantis kas 

ketvirtį Europos bankininkystės institucijos (EBI) skelbiamais rizikos rodikliais.  
4  Šiame rekomendaciniame dokumente vartojamos sąvokos apibrėžtos 1 priede „Sąvokų paaiškinimai“. 
5  Daugiau apie tai – 5 skyriuje. 

http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/risk-dashboard
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pozicijas, įtrauktas į stebimų pozicijų sąrašą, ir veiksnias restruktūrizuotas pozicijas. 
Sąvokos „neveiksnios paskolos“ ir „neveiksnios pozicijos“ šiame rekomendaciniame 
dokumente vartojamos sinonimiškai. 

1.4 Struktūra 

Šio dokumento struktūra atkartoja neveiksnių paskolų valdymo ciklą. Pirmiausia 
išdėstyti priežiūriniai lūkesčiai dėl NP strategijos (2 skyrius). Ji glaudžiai susijusi su 
3 skyriuje aprašyta neveiksnių paskolų valdymo ir veiklos struktūra. Toliau aptariami 
svarbūs restruktūrizavimo aspektai (4 skyrius), o 5 skyriuje rašoma apie neveiksnių 
paskolų pripažinimą. 6 skyriuje pateikiama kokybinių gairių dėl atidėjinių 
neveiksnioms paskoloms dengti sudarymo ir neveiksnių paskolų nurašymo, o 
7 skyriuje – dėl įkaito vertinimo.  
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2 NP strategija 

2.1 Paskirtis ir apžvalga  

NP strategijoje nustatomi didelį NP portfelį turinčių bankų neveiksnių paskolų lygio 
sumažinimo per tam tikrą realų, bet pakankamai trumpą laiką strateginiai tikslai 
(neveiksnių paskolų lygio mažinimo tikslai). Joje turėtų būti išdėstyta aiški, patikima ir 
įgyvendinama efektyvaus neveiksnių paskolų valdymo (t. y. maksimalaus grąžinimo 
užtikrinimo) ir galiausiai sumažinimo kiekviename atitinkamame portfelyje tvarka ir 
tikslai. 

Pagrindiniai NP strategijos rengimo ir įgyvendinimo etapai:  

1. įvertinti veiklos aplinką, įskaitant neveiksnių paskolų lygio mažinimui turimus 
vidaus pajėgumus, įtakos neveiksnių paskolų lygio mažinimui turinčias išorės 
sąlygas ir poveikį kapitalui (žr. 2.2 skirsnį); 

2. parengti NP strategiją su trumpalaikiais, vidutinio laikotarpio ir ilgalaikiais 
veiklos pajėgumų stiprinimo (kokybiniais) ir numatomo neveiksnių paskolų lygio 
sumažinimo (kiekybiniais) tikslais (žr. 2.3 skirsnį); 

3. įgyvendinti veiklos planą, įskaitant visus būtinus banko organizacinės struktūros 
pakeitimus (žr. 2.4 skirsnį);  

4. NP strategiją integruoti į visus banko valdymo procesus, reguliariai ją peržiūrėti 
ir vykdyti jos nepriklausomą stebėseną (žr. 2.5 skirsnį).  

Dauguma su NP strategija susijusių valdymo aspektų išdėstyti 3 skyriuje. 

2.2 Veiklos aplinkos įvertinimas 

Norint parengti ambicingą, bet kartu ir realistišką NP strategiją, būtina gerai suprasti 
veiklos aplinką – tiek vidaus, tiek išorės sąlygas.  

Rengdamas ir įgyvendindamas tinkamą NP strategiją, bankas pirmiausia turėtų 
įvertinti šiuos aspektus: 

1. vidaus pajėgumus, kurių reikia norint efektyviai valdyti neveiksnias paskolas, 
t. y. užtikrinti maksimalų jų grąžinimą, ir sumažinti jų lygį per tam tikrą nustatytą 
laiką; 

2. išorės sąlygas ir veiklos aplinką;  

3. NP strategijos poveikį kapitalui. 
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2.2.1 Vidaus pajėgumai / įsivertinimas 

Bankų gebėjimui ir poreikiui optimizuoti neveiksnių paskolų ir perimto turto (jeigu 
aktualu) valdymą ir taip sumažinti jų lygį turi įtakos keletas pagrindinių vidaus 
aspektų. Norint nustatyti padėties rimtumą ir kokių vidaus priemonių reikėtų imtis 
norint ją taisyti, reikėtų atlikti nuodugnų ir realistišką įsivertinimą.  

Bankas turėtų gerai suprasti ir įvertinti: 

• neveiksnių paskolų problemos mastą ir priežastis: 

• savo NP portfelių dydį ir raidą pakankamai detaliu lygmeniu (tam reikia 
portfelius tinkamai suskaidyti į segmentus, kaip aprašyta 3 skyriuje); 

• neveiksnių paskolų lygio padidėjimo ir sumažėjimo priežastis pagal 
portfelį, jeigu įmanoma; 

• kitus galimus koreliacinius ir priežastinius ryšius; 

• anksčiau įgyvendintų neveiksnių paskolų lygio mažinimo priemonių rezultatus: 

• įgyvendintų priemonių, įskaitant restruktūrizavimo priemones, tipą ir 
pobūdį; 

• šių priemonių įgyvendinimo sėkmę ir sėkmės priežastis, įskaitant 
restruktūrizavimo priemonių efektyvumą; 

• veiklos pajėgumus (procesus, įrankius, duomenų kokybę, IT ir kitas 
automatizuotas priemones, darbuotojus / kvalifikaciją, sprendimų priėmimo 
tvarką, vidaus politiką ir visas kitas strategijos įgyvendinimui aktualias sritis) 
visuose įvairiuose proceso etapuose, įskaitant (bet ne tik) šiuos:  

• išankstinio įspėjimo ir neveiksnių paskolų nustatymo / pripažinimo; 

• restruktūrizavimo; 

• atidėjinių sudarymo; 

• įkaito vertinimo; 

• skolos išieškojimo / teisinio proceso / turto perėmimo; 

• perimto turto valdymo (jeigu aktualu); 

• neveiksnių paskolų ir jų lygio mažinimo priemonių efektyvumo stebėsenos 
ir ataskaitų rengimo. 

Bankai turėtų nuodugniai įvertinti kiekvieną proceso etapą, įskaitant pirmiau 
išvardytus, ir nustatyti stipriąsias vietas, didesnes spragas ir visas sritis, kurias 
reikėtų tobulinti norint pasiekti nusistatytus neveiksnių paskolų lygio mažinimo 
tikslus. Po šio įsivertinimo turėtų būti rengiama vidaus ataskaita banko valdymo 
organui ir priežiūros grupėms. 
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Bankai turėtų bent kartą per metus iš naujo įsivertinti tam tikrus aspektus arba 
atnaujinti tam tikras įsivertinimo dalis ir, jeigu būtina, reguliariai kreiptis į 
nepriklausomus ekspertus dėl jų nuomonės. 

2.2.2 Išorės sąlygos ir veiklos aplinka 

Rengiant NP strategiją ir nusistatant neveiksnių paskolų lygio mažinimo tikslus, labai 
svarbu suprasti esamas ir numatyti būsimas veiklos išorės sąlygas / aplinką. Bankai 
turėtų akylai sekti jų pokyčius ir, prireikus, atnaujinti savo NP strategijas. Rengdami 
savo strategijas, bankai turėtų atsižvelgti į toliau išvardytus išorės veiksnius. Šis 
sąrašas nėra baigtinis. Kai kuriose šalyse ar tam tikromis aplinkybėmis svarbų 
vaidmenį gali atlikti ir kiti, čia nenurodyti veiksniai.  

Makroekonominės sąlygos 

Rengiant NP strategiją labai svarbu įvertinti makroekonomines sąlygas. Geriausia, 
jei į jas būtų atsižvelgiama dinamiškai. Turėtų būti atsižvelgiama ir į nekilnojamojo 
turto rinkos bei į tam tikrų aktualių jos segmentų raidą6. Bankai, kurių NP portfeliai 
koncentruoti tam tikruose sektoriuose (pvz., laivybos ar žemės ūkio), rengdami savo 
NP strategijas turėtų nuodugniai ir nuolat analizuoti tų sektorių raidą.  

Su neveiksniomis paskolomis susijusią riziką galima ir turėtų būti siekiama sumažinti 
net ir esant nelabai palankioms makroekonominėms sąlygoms7. 

Rinkos lūkesčiai 

Išorės suinteresuotųjų subjektų (įskaitant (bet ne tik) reitingų agentūras, rinkos 
analitikus, tyrimus atliekančius subjektus ir klientus) lūkesčių dėl priimtino neveiksnių 
paskolų lygio ir padengimo įvertinimas padėtų nustatyti, kiek ir kaip greitai didelius 
NP portfelius turintys bankai turėtų šiuos portfelius sumažinti. Šie suinteresuotieji 
subjektai dažnai naudoja nacionalines arba tarptautines lyginamąsias analizes ir 
tarpusavio vertinimus.  

Neveiksnių paskolų paklausa tarp investuotojų 

Išanalizavę tendencijas vidaus ir tarptautinėje NP portfelių prekybos rinkoje ir jos 
raidą, bankai gali priimti informacija pagrįstus strateginius sprendimus dėl 
prognozuojamos tikimybės parduoti portfelius ir dėl jų pardavimo kainos. Tačiau 
investuotojai galutinius sprendimus dėl kainos priima išanalizavę kiekvieną konkretų 
atvejį atskirai, tad vienas iš veiksnių, lemiančių, kokia kaina bus suderinta, yra 

                                                                    
6  Jeigu NP portfeliuose yra nekilnojamuoju turtu užtikrintų pozicijų. 
7  Toliau šiame skyriuje pateikiamas Graikijos svarbių įstaigų taikomų tikslų pavyzdys. 
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dokumentų ir duomenų apie pozicijas, kuriuos bankai gali pateikti apie savo 
NP portfelius, kokybė. 

Skolų tvarkymo paslaugų teikėjai 

Dar vienas veiksnys, į kurį reikėtų atsižvelgti rengiant NP strategiją, yra skolų 
tvarkymo paslaugų sektoriaus branda. Specializuotų skolų tvarkymo paslaugų 
teikėjai gali padėti labai sumažinti neveiksnių paskolų laikymo ir mažinimo veiklos 
sąnaudas. Tačiau bankai turi labai apgalvotai sudaryti ir griežtai kontroliuoti 
susitarimus dėl tokių skolų tvarkymo paslaugų.  

Reguliavimo, teisinė ir teisminė sistema 

Nacionalinės ir Europos bei tarptautinės reguliavimo, teisinės ir teisminės sistemos 
taip pat turi įtakos bankų NP strategijoms ir gebėjimui mažinti neveiksnių paskolų 
lygį. Pavyzdžiui, teisiniai arba teisminiai trukdžiai perimti teises į įkaitą turi įtakos 
banko galimybei pradėti teisinį procesą prieš skolininką arba už skolą perimti turtą, 
taip pat turi poveikio įkaito realizavimo sąnaudoms, į kurias atsižvelgiama 
apskaičiuojant atidėjinius paskolų nuostoliams dengti. Todėl bankai turėtų gerai 
išmanyti teisinių procesų ypatumus, turinčius reikšmės įvairių klasių turtu užtikrintų 
neveiksnių paskolų lygio mažinimui, taip pat ir ypatumus tų jurisdikcijų, kuriose jie 
vykdo veiklą ir turi didelius NP portfelius. Visų pirma, bankai turėtų įvertinti vidutinę 
tokių procesų trukmę, vidutinius finansinius jų rezultatus, įvairių pozicijų tipų (pvz., 
užtikrintų ir neužtikrintų pozicijų) rangą ir su tuo susijusį poveikį rezultatams, įkaito ir 
garantijų tipų ir rangų (pvz., suteikiančių antros arba trečios eilės teisę į įkaitą ir 
asmeninių garantijų) poveikį rezultatams, vartotojų teisių apsaugos įstatymų poveikį 
teisiniams sprendimams (ypač dėl mažmeninių hipotekinių paskolų), vidutines 
bendras teisinių procesų sąnaudas. Be to, reikėtų įvertinti ir vartotojų teisių apsaugos 
teisinę aplinką, nes ji taip pat atlieka tam tikrą vaidmenį santykiuose su klientais. 

Mokestinis poveikis 

Rengiant NP strategiją reikėtų įvertinti ir nacionalinius mokestinius aspektus, 
susijusius su atidėjinių sudarymu bei neveiksnių paskolų nurašymu. 

2.2.3 NP strategijos poveikis kapitalui 

Kapitalo lygis ir jo prognozuojamas kitimas yra svarbūs aspektai, į kuriuos turėtų būti 
atsižvelgiama nustatant, kokių neveiksnių paskolų lygio mažinimo veiksmų bankai 
galėtų imtis. Bankai turėtų gebėti dinamiškai modeliuoti įvairių NP strategijos 
elementų poveikį kapitalui ir pageidautina, kad tai būtų daroma taikant įvairius 
ekonominės raidos scenarijus. Šis poveikis turėtų būti vertinamas ir pagal bankui 
priimtinos rizikos nustatymo tvarką (angl. Risk Appetite Framework, RAF) bei 
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vykdant vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesą (angl. Internal Capital 
Adequacy Assessment Process, ICAAP).  

Kai kapitalo rezervas nedidelis, o pelningumas – mažas, didelį NP portfelį turintys 
bankai savo kapitalo planuose turi numatyti tinkamus veiksmus, padėsiančius tvariai 
sumažinti neveiksnių paskolų lygį jų balansuose. 

2.3 NP strategijos rengimas 

NP strategijoje turėtų būti nustatyti bent kiekybiniai neveiksnių paskolų lygio 
sumažinimo per tam tikrą laiką tikslai ir parengtas išsamus veiklos planas. Ji 
rengiama atlikus įsivertinimą ir išanalizavus įvairius NP strategijos įgyvendinimo 
būdus. NP strategija ir veiklos planas turėtų būti patvirtinti valdymo organo ir 
peržiūrimi bent kartą per metus. 

2.3.1 Strategijos įgyvendinimo būdai 

Remdamiesi pirmiau minėtu įsivertinimu, bankai turėtų apsvarstyti visus įmanomus 
NP strategijos įgyvendinimo būdus ir įvertinti jų finansinį poveikį. Toliau pateikti 
įgyvendinimo būdų pavyzdžiai (gali būti derinami keli būdai): 

• laukimo / restruktūrizavimo strategija: laukimo strategija glaudžiai susijusi su 
veiklos modeliu, gebėjimu taikyti restruktūrizavimo priemones ir atlikti skolininkų 
vertinimus, neveiksnių paskolų valdymo darbiniais pajėgumais, skolų tvarkymo 
paslaugų pirkimo ir paskolų nurašymo politika;  

• aktyvus portfelio mažinimas: portfelis gali būti mažinamas parduodant ir (arba) 
nurašant beviltiškomis pripažintas neveiksnias pozicijas, kurioms yra sudaryti 
atidėjiniai. Šis būdas glaudžiai susijęs su atidėjinių pakankamumu, įkaito 
vertinimu, duomenų apie pozicijas kokybe ir neveiksnių paskolų paklausa tarp 
investuotojų; 

• pozicijos tipo pakeitimas: tai yra įkeisto turto perėmimas, skolos iškeitimas į 
nuosavą kapitalą, skolos iškeitimas į turtą arba įkaito pakeitimas kita užtikrinimo 
priemone; 

• teisinės priemonės: tai yra nemokumo procedūros arba neteisminiai procesai. 

Bankai savo NP strategijose turėtų numatyti ne kurį nors vieną strateginį būdą, bet 
derinti kelias strategijas ar būdus, labiausiai tinkančius jų trumpalaikiams, vidutinio 
laikotarpio ir ilgalaikiams tikslams pasiekti, ir išnagrinėti, kurie būdai labiausiai tinka 
skirtingiems portfeliams arba segmentams (dėl portfelių skaidymo į segmentus 
žr. 3.3.2 skirsnį) ir skirtingomis sąlygomis.  

Be to, bankai turėtų nusistatyti vidutinio laikotarpio ir ilgalaikes strategijas dėl tų 
neveiksnių paskolų, kurių gali būti neįmanoma susigrąžinti greitai, pavyzdžiui, kurios 
kol kas neturi paklausos tarp investuotojų, bet tokia paklausa gali atsirasti vidutiniu ar 
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ilguoju laikotarpiu. Veiklos plane gali būti verta numatyti, pavyzdžiui, duomenų apie 
neveiksnias pozicijas kokybės gerinimą, siekiant pasirengti būsimiems sandoriams 
su investuotojais.  

Jeigu bankas nusprendžia, kad nė vienas iš pirmiau išvardytų būdų vidutiniu ir 
ilguoju laikotarpiu nepadės veiksmingai sumažinti neveiksnių paskolų lygio tam 
tikruose portfeliuose, segmentuose ar pavienių pozicijų, bankas turėtų laiku sudaryti 
pakankamai atidėjinių. Tos paskolos, kurios pripažintos beviltiškomis, turėtų būti 
laiku nurašomos. 

Galiausiai, pripažįstama, kad finansavimo, likvidumo valdymo, specializacijos ir 
efektyvumo sumetimais bankams gali būti naudinga vykdyti neveiksnių paskolų 
rizikos perleidimo ir pakeitimo vertybiniais popieriais sandorius. Tačiau paprastai 
tokie sandoriai yra gana sudėtingi, tad juos vykdyti reikėtų atsargiai. Tokius 
sandorius norintys vykdyti bankai turėtų atlikti nuodugnią rizikos analizę ir vykdyti 
pakankamai griežtą rizikos kontrolę8 (išsamiau apie tai – 8 priede). 

2.3.2 Tikslai 

Prieš nusistatydami trumpalaikius ir vidutinio laikotarpio tikslus, bankai turėtų aiškiai 
žinoti, koks neveiksnių paskolų lygis ilguoju laikotarpiu jiems priimtinas tiek apskritai, 
tiek kiekviename konkrečiame portfelyje. Pripažįstama, kad tiksliai nustatyti, per kiek 
laiko bus galima pasiekti ilgalaikius tikslus, yra sudėtinga, tačiau tai yra svarbu 
nusistatant tinkamus trumpalaikius ir vidutinio laikotarpio tikslus. Norėdami nusistatyti 
priimtiną ilgojo laikotarpio neveiksnių paskolų lygį, įtemptomis makroekonominėmis 
sąlygomis veikiantys bankai turėtų atsižvelgti ir į tarptautinius arba istorinius 
lyginamuosius rodiklius9. 

Didelį NP portfelį turintys bankai savo NP strategijose turėtų nustatyti bent aiškius 
kiekybinius tikslus (taip pat ir dėl perimto turto, jeigu aktualu), kuriuos turėtų patvirtinti 
valdymo organas. Turėtų būti nustatytas toks tikslų derinys, kuriuos pasiekus 
neveiksnių paskolų lygis būtų sumažintas konkrečia suma – atidėjinius įskaitant ir jų 
neįskaitant – bent vidutiniu laikotarpiu. Nors lūkesčiai (jeigu jie pagrįsti patikimomis 
išorės prognozėmis) dėl makroekonominių sąlygų pokyčių gali turėti reikšmės 
nusistatant neveiksnių paskolų lygio mažinimo tikslus, reikėtų atsižvelgti ne tik į juos.  

Tikslai turėtų būti nustatomi bent šiais pjūviais: 

• pagal terminą, t. y. trumpalaikiai (pvz., 1 metų), vidutinio laikotarpio (pvz., 
3 metų) ir, jeigu įmanoma, ilgalaikiai tikslai;  

• pagal pagrindinius portfelius (pvz., mažmeninės hipotekinės paskolos, 
mažmeniniai klientai, mažos mažmeninės įmonės ir profesionalūs klientai, MVĮ, 
didelės bendrovės, komercinės paskirties nekilnojamasis turtas); 

                                                                    
8  Kaip dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sandorių reikalaujama pagal KRD 82 straipsnio 1 dalį. 
9  Nusistatant trumpalaikius ir vidutinio laikotarpio tikslus tarptautiniai lyginamieji rodikliai yra mažiau 

aktualūs. 
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• pagal pasirinktą planuojamo sumažinimo įgyvendinimo būdą, pavyzdžiui, pinigų 
susigrąžinimas taikant laukimo strategiją, teisės į įkaitą perėmimas, pinigų 
susigrąžinimas per teisinį procesą, pajamos pardavus neveiksnias paskolas 
arba neveiksnių paskolų nurašymas. 

Didelį NP portfelį turintys bankai, nustatydami savo neveiksnių paskolų lygio 
mažinimo tikslus, turėtų bent numatyti, kokia absoliutine verte arba procentiniu 
dydžiu sumažins neveiksnių paskolų lygį tiek įskaitant atidėjinius, tiek jų neįskaitant, 
ir numatyti ne tik bendrą neveiksnių paskolų lygio sumažinimą, bet ir sumažinimą 
pagrindiniuose NP portfeliuose. Jeigu perimto turto lygis yra didelis10, bankas turėtų 
parengti atskirą perimto turto strategiją arba bent jau NP strategijoje nusistatyti 
perimto turto mažinimo tikslus. Pripažįstama, kad neveiksnių pozicijų lygio 
sumažėjimas gali reikšti perimto turto lygio padidėjimą trumpuoju laikotarpiu, jeigu 
turto nepavyksta parduoti iškart. Tačiau laikas iki pardavimo turėtų būti kuo 
trumpesnis, nes turto perėmimo tikslas – laiku jį parduoti. Priežiūriniai lūkesčiai dėl 
perimto turto vertinimo išdėstyti 7.5 skirsnyje. Į juos turėtų būti atsižvelgiama rengiant 
NP strategiją.  

Šie tikslai turėtų būti suderinti su detalesniais veiklos tikslais. Jeigu manoma, kad 
tikslinga, kaip papildomą tikslą galima įdiegti 3.5.3 skirsnyje išsamiau aprašytus 
stebėsenos rodiklius, pavyzdžiui, susijusius su neveiksnių paskolų srautais, 
padengimu, pinigų susigrąžinimu, restruktūrizavimo priemonių kokybe (pvz., 
pakartotino įsipareigojimų neįvykdymo rodikliu), teisinių procesų eiga arba 
neperspektyvių (denonsuotų) pozicijų identifikavimu. Tokie papildomi neveiksnių 
paskolų lygio mažinimo tikslai turėtų būti labiau orientuoti į didelės rizikos pozicijas, 
pavyzdžiui, jei dėl jų vyksta teisiniai procesai arba įsiskolinimas yra įsisenėjęs.  

1 pavyzdyje parodyti Graikijos svarbių įstaigų 2016 m. bendrieji kiekybiniai tikslai. Iš 
pradžių, pirmiems metams buvo nustatyti ketvirtiniai visų pagrindinių portfelių 
mažinimo tikslai. Kiekvienam iš šių bendrųjų tikslų buvo nustatytas ir standartizuotas 
detalesnių stebėsenos rodiklių rinkinys, pavyzdžiui, neveiksnių pozicijų santykis ir 
padengimo rodiklis (1 tikslui) arba pajamų surinkimo šaltinių išklotinė (3 tikslui). 

                                                                    
10  Pavyzdžiui, jeigu perimto turto santykis su visomis paskolomis plius perimtas turtas yra daug didesnis 

už ES bankų, turinčių galimybę perimti turtą, vidurkį. 
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1 pavyzdys 
2016 m. Graikijos svarbių įstaigų nusistatytų bendrųjų tikslų pavyzdys  

Į rezultatus orientuoti veiklos tikslai 

1 Neveiksnių pozicijų dydis (įskaitant atidėjinius) 

2 Neveiksnių paskolų dydis (įskaitant atidėjinius) 

3 Pinigų už neveiksnias pozicijas susigrąžinimas (iš surinkimo, likvidavimo, pardavimo) / visa vidutinė neveiksnių pozicijų suma 

Į tvarius sprendimus orientuotas veiklos tikslas 

4 Paskolos su ilgalaikėmis modifikacijomis / neveiksnios pozicijos plius veiksnios restruktūrizuotos pozicijos su ilgalaikėmis modifikacijomis 

Į veiksmus orientuoti veiklos tikslai 

5 Neveiksnios pozicijos > 720 pradelstų dienų (pd), nedenonsuotos / (neveiksnios pozicijos > 720 pd, nedenonsuotos + denonsuotos) 

6 Denonsuotos paskolos, dėl kurių pradėtas teisinis procesas / visos denonsuotos paskolos 

7 Neveiksnios aktyvių MVĮ11 pozicijos, dėl kurių per pastaruosius 12 mėnesių buvo atlikta perspektyvumo analizė / neveiksnios aktyvių MVĮ pozicijos 

8 Bendrų skolininkų12 (MVĮ ir kitų įmonių), kurių atžvilgiu buvo įgyvendinta bendra pertvarkymo programa, neveiksnios pozicijos  

9 Įmonių neveiksnios pozicijos, dėl kurių bankas (-ai) pasamdė įmonės pertvarkymo plano įgyvendinimo administratorių 

 

Pirmą kartą NP strategiją rengiantys bankai trumpuoju laikotarpiu greičiausiai labiau 
orientuosis į kokybinius tikslus. Jų tikslas – pašalinti įsivertinimo metu nustatytus 
trūkumus ir įdiegti veiksmingo ir savalaikio neveiksnių paskolų valdymo tvarką, kuri 
leistų sėkmingai įgyvendinti vidutiniam ir ilgajam laikotarpiui nusistatytus kiekybinius 
neveiksnių paskolų lygio mažinimo tikslus. 

2.3.3 Veiklos planas 

Didelį NP portfelį turinčio banko NP strategija turėtų būti paremta veiklos planu, kurį 
taip pat tvirtina valdymo organas. Veiklos plane turėtų būti aiškiai nustatyta, kaip 
bankas praktiškai įgyvendins savo NP strategiją bent 1–3 metus (laikotarpis 
priklauso nuo to, kokio tipo veiklos priemonės bus reikalingos).  

Neveiksnių paskolų lygio mažinimo veiklos plane turėtų būti nustatyti bent šie 
dalykai: 

• aiškūs terminuoti tikslai ir uždaviniai; 

• planuojama veikla pagal portfelių segmentus; 

• valdymo struktūra, įskaitant atsakomybės ir atsiskaitymo už suplanuotą veiklą ir 
rezultatus mechanizmus; 

• kokybės standartai, siekiant užtikrinti sėkmingus rezultatus; 

• reikalingi žmogiškieji ir kiti ištekliai; 

• reikalingų techninės infrastruktūros patobulinimų planas; 
                                                                    
11  Įmonė (ar verslas) yra laikoma aktyvia, jeigu ji nėra laikinai sustabdžiusi veiklos. Sąvoka „veiklą laikinai 

sustabdžiusi įmonė“ vartojama Graikijos įstatymuose ir reiškia įmonę, kuri per ataskaitinį laikotarpį 
nevykdė jokios veiklos. 

12  Bendri skolininkai – tie, kurie turi pozicijų daugiau negu viename banke.  
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• detali ir konsoliduota NP strategijos įgyvendinimui reikalingo biudžeto sąmata;  

• ryšių palaikymo su vidaus ir išorės suinteresuotaisiais subjektais planas (pvz., 
dėl pardavimo, skolų tvarkymo paslaugų, efektyvumo didinimo iniciatyvų ir t. t.). 

Veiklos plane ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas vidaus veiksniams, galintiems 
sutrukdyti sėkmingai įgyvendinti NP strategiją. 

2.4 Veiklos plano įgyvendinimas 

Sėkmingam neveiksnių paskolų lygio mažinimo veiklos planų įgyvendinimui 
reikalinga tinkama politika ir procedūros, aiškus atsakomybės prisiėmimas ir 
tinkamos valdymo struktūros (įskaitant klausimo perdavimo spręsti aukštesniam 
lygiui procedūras).  

Apie bet kokius nukrypimus nuo plano turėtų būti laiku pranešama valdymo organui 
ir imamasi tinkamų taisomųjų veiksmų. 

Kai kuriems didelį NP portfelį turintiems bankams gali reikėti imtis plataus masto 
pokyčių valdymo priemonių, kad neveiksnių paskolų lygio mažinimo veikla būtų 
integruota į visą įmonės kultūrą kaip vienas pagrindinių jos elementų. 

2.5 NP strategijos integravimas 

Kadangi NP strategiją vykdo ir įgyvendina daugelis skirtingų banko padalinių ir jos 
įgyvendinimo sėkmė nuo jų priklauso, ji turėtų būti integruota į visus procesus visais 
organizacijos lygmenimis, įskaitant strateginį, taktinį ir darbinį. 

Informavimas 

Didelį NP portfelį turintys bankai turi skirti nemažai dėmesio tam, kad visi darbuotojai 
būtų supažindinti su pagrindinėmis NP strategijos sudedamosiomis dalimis, laikantis 
bendros banko strategijos ir vizijos. Tai itin svarbu, jeigu įgyvendinant NP strategiją 
bus diegiami plataus masto verslo procedūrų pokyčiai.  

Atsakingumas, paskatos, valdymo tikslai ir darbo rezultatų 
stebėsena  

Visi bankai turėtų aiškiai apibrėžti ir dokumentuoti NP strategijos ir jos veiklos plano 
įgyvendinimo funkcijas, atsakomybę ir oficialias atskaitomybės linijas. 

Neveiksnių paskolų lygio mažinimo veikloje dalyvaujantiems darbuotojams ir 
vadovams turėtų būti iškelti aiškūs individualūs (arba kolektyviniai) tikslai ir 
numatytos paskatos už NP strategijoje, įskaitant veiklos planą, nustatytų tikslų 
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įgyvendinimą. Šios paskatos turėtų būti veiksmingos ir jų neturėtų anuliuoti kitos, 
galimai priešingos paskatos. Į neveiksnių paskolų lygio mažinimo tikslų įgyvendinimą 
turėtų būti pakankamai atsižvelgiama ir atitinkamoje atlyginimų politikoje bei darbo 
rezultatų stebėsenos sistemose.  

Verslo planas ir biudžetas 

Visos atitinkamos NP strategijos sudedamosios dalys turėtų būti visiškai suderintos 
su verslo planu ir biudžetu ir į juos integruotos. Tai reiškia, kad reikėtų įvertinti, 
pavyzdžiui, veiklos plano įgyvendinimo sąnaudas (pvz., išteklius, IT ir t. t.), tačiau 
taip pat ir galimus nuostolius dėl neveiksnių paskolų lygio mažinimo veiklos. Kai 
kuriems bankams gali būti naudinga sudaryti atskirus neveiksnių paskolų lygio 
mažinimo nuostolių biudžetus – jie padėtų vykdyti vidaus verslo kontrolę ir 
planavimą. 

Rizikos kontrolės sistema ir kultūra  

NP strategija turėtų būti visiškai integruota į rizikos kontrolės sistemą. Šiuo klausimu 
ypatingą dėmesį reikėtų skirti: 

• vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesui (ICAAP)13: visos atitinkamos 
NP strategijos sudedamosios dalys turėtų būti visiškai suderintos su ICAAP ir į jį 
integruotos. Didelį NP portfelį turintys bankai turėtų parengti kiekybinį ir kokybinį 
neveiksnių paskolų raidos esant bazinėms ir nepalankioms sąlygoms vertinimą, 
įskaitant poveikio kapitalo planavimui vertinimą; 

• bankui priimtinos rizikos nustatymo tvarkai (RAF)14: RAF ir NP strategija yra 
glaudžiai tarpusavyje susijusios. Todėl turėtų būti aiškiai apibrėžti ir valdymo 
organo patvirtinti RAF parametrai bei ribos, suderinti su pagrindinėmis 
NP strategijos nuostatomis ir tikslais; 

• gaivinimo planui15: jeigu gaivinimo plane yra nustatyti neveiksnių paskolų 
rodikliai ir veiksmai, bankai turėtų užtikrinti, kad jie būtų suderinti su 
NP strategijos tikslais ir veiklos planu.  

                                                                    
13  Kaip apibrėžta 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES dėl 

galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių 
priežiūros (OL L 176, 2013 6 27, p. 338), dar vadinamos Kapitalo reikalavimų direktyva (KRD), 
108 straipsnyje; taip pat žr.1 priedą „Sąvokų paaiškinimai“. 

14  Kaip apibrėžta Finansinio stabilumo tarybos dokumente apie veiksmingos priimtinos rizikos nustatymo 
tvarkos principus (Principles for An Effective Risk Appetite Framework). 

15  Kaip reikalaujama pagal 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/59/ES, 
kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies 
keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 
2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 190), dar vadinamą 
Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva (BGPD) (Direktyva 2014/59/ES); taip pat žr. 1 priedą „Sąvokų 
paaiškinimai“. 
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Be to, reikėtų užtikrinti, kad NP strategijos (įskaitant veiklos planą) rengimą ir 
įgyvendinimą atidžiai stebėtų ir prižiūrėtų rizikos kontrolės funkcijas vykdantys 
darbuotojai. 

2.6 Priežiūrinės ataskaitos  

Didelį NP portfelį turintys bankai savo NP strategiją ir veiklos planą kiekvienų 
kalendorinių metų pirmą ketvirtį turėtų pateikti savo JPG. Kad būtų paprasčiau 
palyginti duomenis, bankai turėtų pateikti ir kiekybinių tikslų bei per pastaruosius 
12 mėnesių padarytos pažangos įgyvendinant planą suvestinę pagal šio 
rekomendacinio dokumento 7 priede pateiktą tipinę formą. Ši tipinė forma turėtų būti 
pateikiama kasmet. Prieš šiuos dokumentus pateikiant priežiūros institucijoms, juos 
turėtų patvirtinti valdymo organas. 

Kad viskas vyktų sklandžiai, bankai dar ankstyvame NP strategijos rengimo etape 
turėtų pradėti konsultuotis su savo JPG. 



Rekomendacinis dokumentas bankams apie neveiksnias paskolas − Neveiksnių paskolų 
valdymo ir veiklos struktūra 19 

3 Neveiksnių paskolų valdymo ir veiklos 
struktūra 

3.1 Paskirtis ir apžvalga 

Neturėdami tinkamos valdymo ir veiklos struktūros, bankai negalės veiksmingai ir 
tvariai spręsti neveiksnių paskolų problemos. 

Šiame skyriuje aptariami pagrindiniai neveiksnių paskolų lygio mažinimo valdymo ir 
veiklos aspektai, pradedant nuo pagrindinių vadovavimo ir sprendimų priėmimo 
proceso aspektų (3.2 skirsnis). Toliau aptariamas neveiksnių paskolų lygio mažinimo 
veiklos modelis (3.3 skirsnis), vidaus kontrolės sistemos ir neveiksnių paskolų 
stebėsena (3.4 ir 3.5 skirsniai) bei išankstinio įspėjimo procesai (3.6 skirsnis). 

3.2 Vadovavimas ir sprendimų priėmimas 

Remiantis tarptautinių ir nacionalinių reguliavimo institucijų gairėmis, bankų valdymo 
organai turėtų tvirtinti banko strategiją ir stebėti jos įgyvendinimą16. Didelį NP portfelį 
turinčių bankų NP strategija ir veiklos planas yra svarbi visos banko strategijos dalis, 
todėl valdymo organai turėtų juos tvirtinti ir vadovauti procesui. Visų pirma, valdymo 
organai turėtų: 

• kasmet tvirtinti ir reguliariai peržiūrėti NP strategiją ir veiklos planą; 

• prižiūrėti NP strategijos įgyvendinimą; 

• nustatyti valdymo tikslus (įskaitant pakankamą skaičių kiekybinių tikslų) ir 
paskatas už neveiksnių paskolų lygio mažinimo veiklą; 

• periodiškai (bent kas ketvirtį) peržiūrėti NP strategijoje ir veiklos plane nustatytų 
galutinių ir tarpinių tikslų įgyvendinimo pažangą;  

• nustatyti tinkamą su neveiksnių paskolų lygio mažinimu susijusių sprendimų 
tvirtinimo tvarką; sprendimus dėl kai kurių didelių neveiksnių pozicijų turėtų 
tvirtinti pats valdymo organas;  

• tvirtinti su neveiksniomis paskolomis susijusią politiką ir užtikrinti, kad 
darbuotojai gerai ją suprastų; 

• užtikrinti pakankamą neveiksnių paskolų valdymo procesų vidaus kontrolę 
(daugiau dėmesio skiriant veiklai, susijusiai su neveiksnių paskolų klasifikavimu, 
atidėjinių sudarymu, įkaito vertinimu ir restruktūrizavimo priemonių tvarumu);  

                                                                    
16  Taip pat žr. 2016 m. birželio mėn. BPM priežiūrinį pranešimą dėl valdymo ir priimtinos rizikos (SSM 

supervisory statement on governance and risk appetite). 
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• turėti pakankamą neveiksnių paskolų valdymo patirtį17. 

Valdymo organo nariai ir kiti vadovai turėtų tam tikrą dalį (proporcingą banko 
neveiksnių paskolų rizikai) savo darbo laiko skirti su neveiksniomis paskolomis 
susijusiems klausimams spręsti. 

Ypač tada, kai ima didėti neveiksnių paskolų lygio mažinimo veiklos mastai, būtina 
nustatyti ir dokumentuoti aiškias, veiksmingas ir nuoseklias sprendimų priėmimo 
procedūras. Šiuo klausimu visada turėtų būti užtikrinta pakankama antrojo lygio 
kontrolė. 

3.3 Neveiksnių paskolų lygio mažinimo veiklos modelis 

3.3.1 Neveiksnių paskolų lygio mažinimo skyriai 

Specializuoti atskiri skyriai 

Kaip rodo tarptautinė patirtis, tinkamas neveiksnių paskolų lygio mažinimo veiklos 
modelis yra toks, kai neveiksnių paskolų lygio mažinimui yra įkurti atskiri specializuoti 
skyriai (toliau – NP skyriai), atskirti nuo paskolas teikiančių skyrių. Pagrindiniai tokio 
atskyrimo motyvai – galimų interesų konfliktų vengimas ir specializuotų ekspertinių 
žinių apie neveiksnias paskolas panaudojimas visoje grandinėje nuo darbuotojų iki 
vadovybės. 

Todėl didelį NP portfelį turintys bankai turėtų įkurti atskirus specializuotus 
NP skyrius. Geriausia, jeigu jie pradėtų veikti, kai tik susidaro neilgas įsiskolinimas18, 
arba bent jau tada, kai pozicija pripažįstama neveiksnia. Toks pareigų atskyrimo 
principas turėtų būti taikomas ne tik klientų vadybos veikloje (pvz., su klientais 
derinant skolos restruktūrizavimo būdus), bet ir sprendimų priėmimo srityje. Šiuo 
klausimu bankai turėtų apsvarstyti, ar nevertėtų įkurti specialių su neveiksnių paskolų 
lygio mažinimo veikla susijusių sprendimų priėmimo organų (pvz., neveiksnių 
paskolų komiteto). Jeigu išvengti dubliavimo su paskolų suteikimo procese 
dalyvaujančiais organais, vadovais ar specialistais neįmanoma, institucinė sistema 
turėtų būti tokia, kad galimi interesų konfliktai būtų kuo mažesni. 

Pripažįstama, kad dėl kai kurių verslo linijų ar pozicijų (pvz., kurioms reikia specifinės 
praktinės patirties) įkurti visiškai atskirą organizacinį padalinį gali būti neįmanoma 
arba tai užtruktų ilgiau. Tokiais atvejais reikėtų vidaus kontrolės priemonėmis 
užtikrinti, kad galimi interesų konfliktai būtų kuo mažesni (pvz., gauti nepriklausomą 
išvadą apie skolininko kreditingumo įvertinimą). 

                                                                    
17  Kai kuriose šalyse bankai jau pradėjo savo valdymo organus formuoti taip, kad juose būtų neveiksnių 

paskolų problematiką išmanančių narių.  
18  Jeigu neilgiems įsiskolinimams valdyti atskiras skyrius nekuriamas, reikėtų įdiegti tinkamą galimų 

interesų konfliktų mažinimo politiką, kontrolės priemones ir IT infrastruktūrą. 



Rekomendacinis dokumentas bankams apie neveiksnias paskolas − Neveiksnių paskolų 
valdymo ir veiklos struktūra 21 

Nors NP skyriai turėtų būti atskirti nuo paskolas suteikiančių skyrių, tarp jų visgi 
turėtų būti nustatyta reguliaraus tarpusavio ryšio palaikymo linija, pavyzdžiui, jie 
turėtų dalytis informacija, reikalinga naujų neveiksnių paskolų srautams planuoti, 
arba dalytis naujų paskolų teikimui aktualia patirtimi, įgyta vykdant neveiksnių 
paskolų lygio mažinimo veiklą. 

Suderinimas su neveiksnių paskolų gyvavimo ciklu 

NP skyriai turėtų būti kuriami kiekvienam neveiksnių paskolų gyvavimo ciklo etapui19 
siekiant, kad neveiksnių paskolų lygio mažinimo veikla ir bendravimas su skolininkais 
būtų kiekvienam jų pritaikytas, kad visiems neveiksnių paskolų gyvavimo ciklo 
etapams būtų skiriama pakankamai dėmesio ir kad darbuotojai būtų pakankamos 
specializacijos. Neveiksnių paskolų gyvavimo ciklo etapai: 

• neilgas įsiskolinimas (iki 90 pradelstų dienų)20: šiame etape pradedama 
bendrauti su klientu siekiant užtikrinti kuo greitesnį pradelstų įmokų sumokėjimą 
ir surinkti išsamiam skolininko padėties įvertinimui reikalingą informaciją (pvz., 
apie skolininko finansinę būklę, paskolos dokumentų būseną, įkaito būseną, 
bendradarbiavimo lygį ir t. t.). Surinkus informaciją, skolininkus galima 
suskaidyti į tinkamus segmentus (žr. 3.3.2 skirsnį) ir galiausiai parinkti 
skolininkui tinkamiausią įsiskolinimo mažinimo strategiją. Šiame etape gali būti 
taikomos ir trumpalaikės restruktūrizavimo priemonės (taip pat žr. 4 skyrių), 
kuriomis siekiama pirmiausia stabilizuoti skolininko finansinę būklę ir tik tada 
parinkti jam tinkamą įsiskolinimo mažinimo strategiją. Be to, bankas turėtų 
ieškoti sprendimų, kaip pagerinti savo būklę (pvz., pasirašyti naujus paskolos 
dokumentus, optimizuoti nepanaudotą užtikrinimo priemonę, sumažinti pinigų 
nuotėkius, pareikalauti pateikti papildomą užtikrinimo priemonę, jeigu 
įmanoma);  

• ilgas įsiskolinimas / pertvarkymas / restruktūrizavimas21: šiame etape su 
skolininkais įforminami ir įgyvendinami pertvarkymo / restruktūrizavimo 
susitarimai. Pertvarkymo / restruktūrizavimo susitarimai turėtų būti sudaromi tik 
tuo atveju, jeigu, įvertinus skolininko finansines galimybes, padaroma išvada, 
kad perspektyvių restruktūrizavimo galimybių iš tikrųjų esama (taip pat 
žr. 4 skyrių). Įgyvendinus pertvarkymo / restruktūrizavimo susitarimą, dar tam 
tikrą aiškiai nustatytą mažiausią laiką (jį rekomenduojama nustatyti tokį patį, 
koks yra veiksnumo atkūrimo laikotarpis pagal EBI nustatytą neveiksnios 
pozicijos apibrėžtį, t. y. mažiausiai 1 metų) turėtų būti vykdoma nuolatinė 
skolininko stebėsena (atsižvelgiant į padidėjusią riziką), ir tik tuomet, jeigu 
nenustatoma kokių nors kitų aplinkybių, dėl kurių šio skolininko įsiskolinimas 

                                                                    
19  Tai apima ir tą turtą, kuris techniškai nėra priskirtas prie neveiksnių pozicijų, pavyzdžiui, neilgas 

įsiskolinimas, restruktūrizuotos pozicijos arba perimtas turtas, bet kuris atlieka svarbų vaidmenį 
neveiksnių paskolų lygio mažinimo procese. 

20  Pozicijos, atitinkančios tikėtino įsipareigojimų neįvykdymo kriterijų, gali būti neilgus įsiskolinimus 
tvarkančių skyrių arba pertvarkymo skyrių, priklausomai nuo sudėtingumo, atsakomybės sritis. 

21  Žr. 20 išnašą. 
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būtų paliekamas NP skyriaus žinioje, jis galiausiai perduodamas kitiems 
skyriams (taip pat žr. 5 skyrių); 

• likvidavimas / skolos išieškojimas / teisinis procesas / turto perėmimas: 
šiame etape orientuojamasi į skolininkus, kuriems dėl jų finansinės padėties 
arba nebendradarbiavimo negalima rasti perspektyvių restruktūrizavimo 
galimybių. Tokiais atvejais bankai iš pradžių turėtų atlikti įvairių likvidavimo 
galimybių, įskaitant teismo ir ne teismo keliu, sąnaudų ir naudos analizę. 
Tuomet, remdamiesi šia analize, bankai turėtų kuo greičiau įgyvendinti 
pasirinktą likvidavimo būdą. Šiame neveiksnių paskolų gyvavimo ciklo etape 
labai svarbi specializuota teisinė ir praktinė likvidavimo patirtis. Bankai, kurie 
šiuo klausimu dažnai naudojasi išorės ekspertų paslaugomis, turėtų įdiegti 
pakankamai vidaus kontrolės priemonių veiksmingam ir efektyviam likvidavimo 
procesui užtikrinti. Ypatingą dėmesį šiuo klausimu reikėtų skirti įsisenėjusioms 
neveiksnioms paskoloms. Specialiai skolos išieškojimui skirtoje politikoje turėtų 
būti išdėstytos gairės dėl likvidavimo procedūrų (taip pat žr. 5 priedą); 

• perimto turto (arba kito už neveiksnias paskolas įgyto turto) valdymas: 

didelį NP portfelį turintys bankai turėtų įkurti atskirus NP skyrius kiekvienam 
neveiksnių paskolų gyvavimo ciklo etapui ir, jeigu tikslinga, kiekvienam portfeliui. 
Labai svarbu aiškiai apibrėžti atsakomybės perdavimo momentus / kriterijus, 
t. y. kada pozicija perkeliama iš įprastinių rinkos operacijų skyrių, paprastai iš klientų 
vadybininkų, NP skyriams ir iš vieno NP skyriaus kitam. Tokie atsakomybės 
perdavimo momentai turėtų būti labai aiškiai apibrėžti, kad vadovybė šį klausimą 
galėtų spręsti savo nuožiūra tik griežtai apibrėžtomis aplinkybėmis ir sąlygomis.  

2 pavyzdys 
Vidutinio dydžio banko NP skyriaus struktūros ir atsakomybės perdavimo momentų pavyzdys 
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Mažmeniniai klientai Komerciniai klientai

• Neužtikrinta pozicija > 50 tūkst. eurų 
• Išankstinio įspėjimo sąrašo rizikos kriterijus 

• Įtraukta į rizikos sąrašą

• Pozicija > 10 tūkst. eurų 
• Bent 2 priminimai apie vėlavimą

Pertvarkymas

• Neužtikrinta pozicija > 250 tūkst. eurų ir PD balas > 13
• Specialiosios paskirties atidėjinys > 250 tūkst. eurų
• Kita, pvz. kreditorių susirinkimas

• Sudėtingos mažmeninių klientų pozicijos

Likvidavimas

• Bankrotas arba nesėkmingas restruktūrizavimas• Bankrotas arba nesėkmingas restruktūrizavimas
• Pozicijos < 100 eurų nurašomos tiesiogiai

Intensyvus paskolos valdymas 
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NP skyrių viduje dažnai naudinga didesnė specializacija, pavyzdžiui, pagal skirtingas 
skirtingiems skolininkų segmentams skirtas NP mažinimo priemones 
(žr. 3.3.2 skirsnį). Jeigu skyrių viduje kuriamos tokios mažesnės struktūros, turėtų 
būti atitinkamai priderinti ir stebėsenos bei kokybės užtikrinimo procesai. 

Specialiai įsiskolinimų valdymui skirtoje politikoje turėtų būti išdėstytos gairės dėl 
bendro neveiksnių paskolų lygio mažinimo procedūrų ir atsakomybės paskirstymo, 
taip pat dėl atsakomybės perdavimo momentų (taip pat žr. 5 priedą). 

2 pavyzdyje parodytas vidutinio dydžio svarbios įstaigos NP skyriaus struktūros ir 
atsakomybės už kiekvieną skolininką perdavimo atitinkamam NP skyriui momentų 
pavyzdys. Jame matyti, kad, šio banko vertinimu, neilgą įsiskolinimą komercinių 
paskolų portfelyje tikslinga palikti įprastinių rinkos operacijų skyriaus / klientų 
vadybininkų žinioje, o visas kitas neveiksnias pozicijas perduoti atskiriems 
specializuotiems NP skyriams. Komercinių paskolų pertvarkymą ir sudėtingų 
mažmeninių paskolų pertvarkymą vykdo tas pats NP skyrius. 

Priderinimas prie portfelio ypatumų 

Svarstydami, kokia NP skyriaus struktūra būtų tinkama, bankai turėtų atsižvelgti į 
savo pagrindinių NP portfelių ypatumus (kaip parodyta 2 pavyzdyje). 

Reikšmingiems mažmeninių NP portfeliams galima taikyti kažkiek standartizuotus 
procesus, pavyzdžiui, neilgiems įsiskolinimams valdyti įkurti kontaktų centrą, kuris 
būtų atsakingas už maksimalaus neilgų įsiskolinimų grąžinimo užtikrinimą 
(žr. 3 pavyzdį). Tačiau svarbu užtikrinti, kad net ir taikant standartizuotus procesus 
NP skyriaus darbuotojai galėtų prireikus gauti specialistų pagalbą, pavyzdžiui, kai 
klientai arba produktai sudėtingesni. 
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3 pavyzdys 
Mažmeninių klientų kontaktų centro veiklos neilgų įsiskolinimų etape pavyzdys 

 

 

Dėl įmonių NP portfelių paprastai taikomi klientų vadybos, o ne standartizuoti 
procesai, o NP skyrių darbuotojai specializuojasi konkrečiuose sektoriuose. Dėl 
individualių įmonių savininkų ir labai mažų įmonių tikslinga derinti standartizuotus ir 
klientų vadybos procesus.  

3.3.2 Portfelių skaidymas į segmentus 

Tinkamas yra toks veiklos modelis, kuris paremtas labai detalia banko neveiksnių 
paskolų portfelio analize, kurią atlikus portfelis suskaidomas į aiškiai apibrėžtus 
skolininkų segmentus. Būtina sąlyga šiai analizei atlikti (portfelio suskaidymui į 
segmentus) – tinkama valdymo informacijos sistema ir pakankamai gera duomenų 
kokybė.  

Portfelio skaidymas į segmentus reiškia, kad bankas skolininkus suskirsto į grupes, 
sudarydamas jas iš panašiomis savybėmis pasižyminčių skolininkų, kuriems dėl šios 
priežasties reikia taikyti panašią strategiją, pavyzdžiui, panašias pertvarkymo ar 
likvidavimo priemones. Tuomet kiekvienam segmentui parengiami konkrečiai jam 
pritaikyti procesai ir paskiriami specialistai, kurie bus už jį atsakingi.  

Vadovaujantis proporcingumo principu ir atsižvelgiant į banko portfelio pobūdį, 
portfelį į segmentus galima skaidyti pagal daugiau nei vieną skolininkų savybę. 
Portfelis į segmentus turėtų būti skaidomas tikslingai, t. y. skirtingiems segmentams 

1–90 
pradelstų dienų

Pertvarkymo 
skyrius

Skambučiai 
klientams 

Klientų 
skambučiai 

Įeinantys ir 
išeinantys

Galimi variantai
• Ribotas skaičius priemonių
• Pinigai ir pažadas sumokėti
• Susitarimai dėl grąžinimo
• Priemonės 1–5
• Visa kita – pertvarkymo skyriui  

Adresatų 
sąrašas

Sujungta

Neatsiliepia

Sujungta

Sujungta

Užimta

Sujungta

Sujungta

Neatsiliepia

Sujungta

Sujungta

Sujungta

Neatsiliepia

Sujungta

Užimta

Darbuotojų tikslai
• Kontaktai (su tikruoju 

skolininku)
• Surinkta pinigų
• Gauta pažadų sumokėti
• Veiksnumo atkūrimas
• Kokybės balas 

Kokybės užtikrinimas
• Visi skambučiai registruojami
• Tam tikri skambučiai vertinami 

balais
• 3–7 vienam darbuotojui
• Rezultatai, už kuriuos 

skatinama 

Skambinimo laikas
• I–V: 8.00–21.00
• VI: 9.00–17.00
• VII: 10.00–16.00 

Skambinimo strategija
• Didelė rizika = skambinama 

kasdien
• Vidutinė rizika = skambinama 

kas 2–3 dienas
• Maža rizika = skambinama kas 

5-7 dienas 
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NP skyriai arba tuose skyriuose sudarytos specializuotos grupės paprastai turėtų 
taikyti skirtingą strategiją.  

Pavyzdžiui, įmonių NP portfelis greičiausiai bus skaidomas pagal turto klasę arba 
sektorių, pavyzdžiui, komercinės paskirties nekilnojamojo turto, žemės ir vystymo, 
laivybos, prekybos įmonių ir t. t., ir tai bus pagrindinės NP skyriaus specializacijos 
sritys. Tada šie portfeliai gali būti toliau skaidomi pagal siūlomą NP strategiją ir 
finansinių sunkumų mastą, kad neveiksnių paskolų lygio mažinimo veikla būtų 
pakankamai gerai koncentruota. Tame pačiame sektoriuje veikiantys skolininkai 
paprastai naudojasi panašiomis kredito priemonėmis, todėl bankas atitinkamiems 
sektoriniams segmentams gali parengti specialiai jiems skirtas pertvarkymo 
priemones. 

2 priede pateikiamas mažmeninių NP portfelių skaidymo į segmentus galimų kriterijų 
sąrašas. 

3.3.3 Žmogiškieji ištekliai 

Neveiksnių paskolų lygio mažinimo veiklos organizacinės 
struktūros proporcingumas 

Visuose bankuose turėtų būti užtikrinta tinkama ir proporcinga organizacinė 
struktūra, atitinkanti jų verslo modelį ir riziką, įskaitant su neveiksniomis paskolomis 
susijusią riziką. Todėl didelį NP portfelį turintys bankai turėtų užtikrinti pakankamą ir 
proporcingą vadovybės dėmesį ir skirti pakankamai išteklių neveiksnių paskolų lygio 
mažinimui bei su tuo susijusių procesų vidaus kontrolei. Reikia pažymėti, kad kai 
kuriais atvejais NP skyrių ir kitų grandžių (pvz., paskolas teikiančių skyrių) vadovai ir 
ištekliai gali būti bendri, tačiau tokius „persidengimo“ atvejus reikėtų labai atidžiai 
įvertinti, kad nekiltų interesų konfliktų ir būtų užtikrinta pakankama specializacija, 
kaip aptarta pirmiau.  

Remdamiesi proporcingumo kriterijais ir banko neveiksnių paskolų lygio mažinimo 
pajėgumų įsivertinimo rezultatais (žr. 2 skyrių), didelį NP portfelį turintys bankai 
turėtų reguliariai peržiūrėti, ar jiems pakanka neveiksnių paskolų lygio mažinimo 
veiklai skirtų vidaus ir išorės išteklių, ir reguliariai vertinti naujų pajėgumų poreikį. 
Tam gali būti nustatyti ir stebimi tam tikri lyginamieji rodikliai (pvz., etato / darbuotojo 
ekvivalento darbo rezultatų apskaita). Bet koks susidaręs darbuotojų trūkumas turėtų 
būti kuo greičiau užpildytas. Kadangi neveiksnių paskolų lygio mažinimas – specifinė 
veikla, jai vykdyti bankai gali sudaryti terminuotas darbo sutartis, pirkti vidaus / išorės 
ekspertų paslaugas arba pasitelkti bendras įmones. Jeigu perkamos išorės ekspertų 
paslaugos, bankai turėtų paskirti ir savo ekspertus, kurie atidžiai sektų ir kontroliuotų 
tokių paslaugų veiksmingumą ir efektyvumą22. 

                                                                    
22  Visos neveiksnių paskolų lygiui mažinti perkamos išorės paslaugos turi būti perkamos laikantis 

bendrųjų reikalavimų ir Europos bankininkystės institucijos (EBI) gairių dėl bankų perkamų išorės 
paslaugų. 
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Kvalifikacija ir patirtis 

Bankai turėtų suformuoti nusistatytam neveiksnių paskolų lygio mažinimo veiklos 
modeliui (taip pat NP skyriams ir kontrolės funkcijoms) reikalingos kvalifikacijos 
komandą. Kai įmanoma, pagrindinėms neveiksnių paskolų lygio mažinimo 
funkcijoms vykdyti reikėtų priimti specializuotos kvalifikacijos ir patirties neveiksnių 
paskolų klausimu turinčių darbuotojų. Kai tai neįmanoma, bankai turėtų dar daugiau 
dėmesio skirti darbuotojų mokymui ir kvalifikacijos kėlimui – įgyvendinti tinkamus 
specializuotų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo neveiksnių paskolų klausimais planus – 
ir kuo greičiau iš turimų darbuotojų suformuoti kvalifikuotą komandą23. 

Jeigu iš vidaus išteklių ir infrastruktūros kvalifikuotos komandos sudaryti neįmanoma, 
NP skyriams turėtų būti sudaryta galimybė pasinaudoti kvalifikuotų nepriklausomų 
išorės ekspertų paslaugomis (pvz., turto vertintojų, juristų, verslo planuotojų, ūkio 
šakų ekspertų) arba neveiksnių paskolų tvarkymo paslaugas teikiančių specializuotų 
įmonių paslaugomis. 

Darbo rezultatų valdymas 

Reikėtų reguliariai stebėti ir vertinti NP skyrių darbuotojų individualius (jeigu 
įmanoma) ir kolektyvinius darbo rezultatus. Tam turėtų būti įdiegta darbuotojų 
vertinimo sistema, pritaikyta NP skyrių poreikiams ir suderinta su bendra 
NP strategija bei veiklos planu. Be kiekybinių vertinimo kriterijų, susietų su banko 
neveiksnių paskolų lygio mažinimo galutiniais ir tarpiniais tikslais (kurie galėtų būti 
orientuoti į neveiksnių paskolų lygio mažinimo veiklos efektyvumą), darbuotojų 
vertinimo sistemoje gali būti nustatyti ir kokybiniai vertinimo kriterijai, pavyzdžiui, 
derybinių gebėjimų lygis, techniniai gebėjimai analizuoti gautą finansinę informaciją ir 
duomenis, pasiūlymų struktūravimas, rekomendacijų kokybė arba pertvarkytų 
pozicijų stebėsena. 

Taip pat reikėtų užtikrinti, kad sutartose darbo sąlygose, atlyginimų politikoje, 
paskatų ir darbo rezultatų valdymo sistemoje būtų skirta pakankamai dėmesio tiems 
atvejams, kai NP skyriaus darbuotojas prisiima daugiau atsakomybės, negu 
paprastai iš jo reikalaujama (pvz., dirba viršvalandžius). 

Didelį NP portfelį turinčių bankų valdymo organų narių ir atitinkamų vadovų darbo 
rezultatų vertinimo sistemoje turėtų būti nustatyti konkretūs rodikliai, susieti su 
NP strategijoje ir veiklos plane nustatytais tikslais. Šiems rodikliams priskirti 
lyginamieji svoriai bendroje darbo rezultatų vertinimo sistemoje turėtų būti 
proporcingi banko neveiksnių paskolų problemos mastui. 

                                                                    
23  Mokymų ir kvalifikacijos kėlimo neveiksnių paskolų klausimais planuose turėtų būti numatytos tokios 

temos, jeigu jos aktualios: derybiniai gebėjimai, bendravimas su sudėtingais skolininkais, su 
neveiksniomis paskolomis susijusi vidaus politika ir procedūros, įvairios restruktūrizavimo strategijos, 
vietos teisinė sistema, asmeninės ir finansinės informacijos surinkimas iš klientų, skolininkų finansinių 
galimybių vertinimas (pritaikytas įvairiems skolininkų segmentams) ir bet kokios kitos temos, kurias 
reikia išmanyti norint teisingai įgyvendinti NP strategiją ir jos veiklos planus. Mokymų programos turėtų 
būti rengiamos atsižvelgiant į NP skyrių darbuotojų ir veiksnių paskolų portfelių vadybininkų funkcijų ir 
gebėjimų skirtumus.  
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Galiausiai, atsižvelgiant į tai, kad mažinant naujų neveiksnių paskolų srautus svarbų 
vaidmenį atlieka veiksminga įsiskolinimų prevencija, atlyginimų politika ir paskatomis 
reikėtų skatinti darbuotojus už išankstinius įspėjimus.  

3.3.4 Techniniai ištekliai 

Tinkama techninė infrastruktūra – viena svarbiausių sąlygų sėkmingam bet kokios 
NP strategijos įgyvendinimui. Todėl svarbu, kad visi su neveiksniomis paskolomis 
susiję duomenys būtų centralizuotai saugomi tinkamose ir saugiose IT sistemose. 
Duomenys turėtų būti išsamūs ir atnaujinami viso neveiksnių paskolų lygio mažinimo 
proceso metu.  

Tinkama techninė infrastruktūra yra tada, kai NP skyriai gali: 

• nesunkiai gauti visus reikalingus duomenis ir dokumentus, įskaitant: 

• einamąją informaciją apie neveiksnių paskolų ir neilgų įsiskolinimų 
skolininkus, įskaitant automatinius pranešimus šiai informacijai pasikeitus; 

• informaciją apie pozicijas ir įkaitus / garantijas, susietą su skolininku arba 
su susijusiais klientais;  

• stebėsenos / dokumentacijos priemones su galimybe IT sistemose stebėti 
restruktūrizavimo rezultatus ir efektyvumą; 

• mažinimo veiklos ir sąveikos su skolininku būseną, taip pat informaciją 
apie sutartas restruktūrizavimo priemones ir t. t.; 

• perimtą turtą (jeigu aktualu); 

• paskolos ir įkaito pinigų srautų sekimą; 

• pagrindinės informacijos šaltinius ir visus pagrindinius dokumentus; 

• prieigą prie centralizuotų kreditų registrų, žemės registrų ir kitų aktualių 
išorės duomenų šaltinių, jeigu tik tai techniškai įmanoma; 

• veiksmingai vykdyti ir stebėti neveiksnių paskolų lygio mažinimo veiklą, 
įskaitant: 

• automatizuotus darbų srautus visą neveiksnių paskolų gyvavimo ciklą; 

• automatizuotą paskolos būsenos stebėsenos procesą („sekimo sistemą“), 
siekiant užtikrinti teisingą neveiksnių ir restruktūrizuotų pozicijų žymėjimą; 

• standartizuoto bendravimo su skolininkais priemones, pavyzdžiui, 
skambučių centrus (įskaitant ant visų atsakingų darbuotojų darbastalių 
integruotą atsiskaitymų mokėjimo kortelėmis programinę įrangą) arba 
internetą (pvz., dalijimosi rinkmenomis sistema); 

• integruotus išankstinio įspėjimo signalus (taip pat žr. 3.5 skirsnį); 
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• automatizuotą ataskaitų NP skyrių vadovams, valdymo organams ir 
kitiems atitinkamiems vadovams, taip pat ir reguliavimo institucijai, 
rengimą visą neveiksnių paskolų gyvavimo ciklą; 

• NP skyrių, skyriuose sudarytų specializuotų grupių ir pavienių specialistų 
vykdomos neveiksnių paskolų lygio mažinimo veiklos rezultatų analizę 
(pvz., neveiksnių pozicijų veiksnumo atkūrimo / sėkmės rodikliai, 
informacija apie refinansavimą, pasiūlytų pertvarkymo priemonių 
efektyvumas, pinigų surinkimo rodiklis, veiksnumo atkūrimo rodiklių analizė 
pagal trukmę, skambučių centro pasiekti pažadų įvykdymo rodikliai ir t. t.); 

• portfelio (-ų) / portfelio (-ų) segmento (-ų) / skolininkų grupių / pavienių 
skolininkų raidos stebėseną; 

• apibrėžti, analizuoti ir vertinti neveiksnias paskolas ir susijusius skolininkus: 

• pripažinti neveiksnias paskolas ir apskaičiuoti vertės sumažėjimą; 

• atlikti tinkamą neveiksnių paskolų suskaidymo į segmentus analizę ir 
saugoti su kiekvienu skolininku susijusius rezultatus;  

• atlikti bent jau nesudėtingų skolininkų asmens duomenų, finansinės 
padėties ir gebėjimo grąžinti paskolą vertinimą (skolininko finansinių 
galimybių vertinimą); 

• apskaičiuoti kiekvieno skolininko kiekvienos pertvarkymo priemonės 
ir (arba) kiekvienos galimos pertvarkymo strategijos pagal bet kokius 
galiojančius teisės aktus (pvz., skolos restruktūrizavimo įstatymą, 
nemokumo įstatymą) i) grynąją dabartinę vertę ir ii) poveikį banko kapitalo 
pozicijai. 

Nepriklausomas vertintojas (pvz., vidaus arba išorės auditorius) turėtų reguliariai 
įvertinti techninės infrastruktūros tinkamumą, įskaitant duomenų kokybę.  

3.4 Kontrolės sistema 

Bankai – ypač didelį NP portfelį turintys bankai – turėtų įdiegti efektyvius ir 
veiksmingus neveiksnių paskolų lygio mažinimo sistemos kontrolės procesus, kad 
NP strategija ir veiklos planas būtų visapusiškai suderinti su banko bendra verslo 
strategija (į kurią įeina ir NP strategija bei veiklos planas) ir bankui priimtina rizika. 
Turėtų būti nustatytos procedūros, kurių būtų imamasi siekiant laiku pašalinti 
trūkumus, nustatytus vykdant kontrolę. 

Kontrolės sistema turėtų būti sudaryta iš trijų lygių. Turėtų būti aiškiai paskirstytos ir 
dokumentuotos įvairias funkcijas vykdančių darbuotojų pareigos, kad neliktų spragų 
ir nebūtų dubliavimo. Apie antrojo ir trečiojo lygio kontrolės rezultatus bei apie 
paskirtas taisomąsias priemones ir jų vykdymo pažangą turėtų būti reguliariai 
pranešama valdymo organui. 
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3.4.1 Pirmojo lygio kontrolė 

Pirmojo lygio kontrolė – tai kontrolės mechanizmai tuose skyriuose, kuriuose 
faktiškai sutelkta konkrečiai su neveiksniomis paskolomis susijusi rizika ir kurie ją 
valdo. Dažniausiai tai yra NP skyriai (priklausomai nuo neveiksnių paskolų lygio 
mažinimo veiklos modelio). Pirmojo lygio kontrolės valdytojai – tų skyrių vadovai.  

Pagrindinės pirmojo lygio kontrolės darbo priemonės – tinkama vidaus politika 
neveiksnių paskolų lygio mažinimo klausimais ir tvirtas šios politikos integravimas į 
kasdienius procesus. Todėl ši politika turėtų būti integruota į IT procedūras kuo 
žemesniu lygmeniu – jeigu įmanoma, iki pat pavienio sandorio lygmens. 5 priede 
išdėstyti pagrindiniai neveiksnių paskolų lygio mažinimo politikos aspektai, kurie 
turėtų būti įdiegti didelį NP portfelį turinčiuose bankuose. 

3.4.2 Antrojo lygio kontrolė 

Antrojo lygio kontrolė reikalinga tam, kad užtikrintų nuolatinį deramą pirmojo lygio 
kontrolės veikimą. Ją paprastai sudaro rizikos kontrolės, atitikties ir kitos kokybės 
užtikrinimo funkcijos. Kad tinkamai vykdytų savo funkciją, antrojo lygio kontrolė 
turėtų būti iš esmės nepriklausoma nuo kasdienę veiklą vykdančių skyrių, įskaitant 
NP skyrius. 

Antrojo lygio kontrolės vykdomos neveiksnių paskolų lygio mažinimo veiklos 
kontrolės laipsnis turi būti proporcingas neveiksnių paskolų keliamai rizikai. Vykdant 
antrojo lygio kontrolę ypatingą dėmesį reikėtų skirti: 

1. su neveiksniomis paskolomis susijusios rizikos stebėsenai ir kiekybiniam 
įvertinimui detaliu ir konsoliduotu lygmeniu, įskaitant susiejimą su vidaus / teisės 
aktais nustatytu kapitalo pakankamumu; 

2. viso neveiksnių paskolų lygio mažinimo veiklos modelio ir atskirų jo dalių (pvz., 
NP skyrių vadovų / darbuotojų, susitarimų dėl perkamų išorės paslaugų / skolų 
tvarkymo paslaugų, išankstinio įspėjimo mechanizmų) veikimo peržiūrai; 

3. kokybės užtikrinimui visais etapais: neveiksnių paskolų tvarkymo, 
stebėsenos / ataskaitų (vidaus ir išorės), restruktūrizavimo, atidėjinių sudarymo, 
įkaito vertinimo ir neveiksnių paskolų ataskaitų; šiai funkcijai vykdyti antrojo 
lygio kontrolę vykdantys darbuotojai turėtų turėti pakankamai galių ex ante 
įsikišti į pavienių neveiksnių paskolų lygio mažinimo priemonių (įskaitant 
restruktūrizavimą) įgyvendinimą arba atidėjinių sudarymą; 

4. peržiūrėjimui, ar su neveiksniomis paskolomis susiję procesai, ypač susiję su 
neveiksnių paskolų klasifikavimu, atidėjinių sudarymu, įkaito vertinimu, 
restruktūrizavimu ir išankstinio įspėjimo mechanizmais, yra suderinti su vidaus 
politika ir viešomis rekomendacijomis.  

Rizikos kontrolės ir atitikties užtikrinimo funkcijas vykdantys darbuotojai turėtų 
aktyviai prisidėti prie neveiksnių paskolų politikos rengimo ir peržiūrėjimo, ypač tam, 
kad joje būtų įtvirtinta geriausia praktika sprendžiant praeityje iškilusias problemas. 
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Šie darbuotojai turėtų bent peržiūrėti šią politiką prieš valdymo organui ją 
patvirtinant. 

Kaip nurodyta pirmiau, antrojo lygio kontrolė yra nuolatinė veikla. Pavyzdžiui, kalbant 
apie išankstinio įspėjimo mechanizmus, didelį NP portfelį turinčiuose bankuose bent 
kartą per ketvirtį turėtų būti atliekami šie darbai: 

• peržiūrima išankstinio įspėjimo rodiklių būsena ir imamasi atitinkamų priemonių; 

• užtikrinama, kad veiksmai, kurių imamasi, atitiktų vidaus politikos nuostatas, 
kuriomis apibrėžiamas veiksmų laikas ir tipas; 

• peržiūrimos išankstinio įspėjimo ataskaitos – ar jų pakanka ir ar jos tikslios; 

• tikrinama, ar išankstinio įspėjimo rodikliai yra efektyvūs, t. y. ar jie padėjo anksti 
aptikti neveiksnią paskolą; apie rezultatus tiesiogiai informuojamas skyrius, 
atsakingas už išankstinio įspėjimo / į stebimų pozicijų sąrašą įtrauktų pozicijų 
stebėjimo procesą; po to turėtų būti peržiūrėta metodikų tobulinimo pažanga 
(bent du kartus per metus). 

3.4.3 Trečiojo lygio kontrolė 

Trečiojo lygio kontrolės funkciją paprastai atlieka vidaus audito skyrius. Jis turėtų būti 
visiškai nepriklausomas nuo kasdienę veiklą vykdančių skyrių, o didelį NP portfelį 
turinčių bankų vidaus audito skyrius turėtų būti pakankamai kvalifikuotas neveiksnių 
paskolų lygio mažinimo klausimais, kad galėtų vykdyti jam pavestą periodinę 
neveiksnių paskolų lygio mažinimo veiklos veiksmingumo ir efektyvumo (taip pat ir 
pirmojo bei antrojo lygių kontrolės) kontrolę. 

Vidaus audito skyrius turėtų bent jau reguliariai vertinti, ar vykdant neveiksnių 
paskolų lygio mažinimo veiklą laikomasi su neveiksniomis paskolomis susijusios 
vidaus politikos (žr. 5 priedą) ir šio rekomendacinio dokumento nuostatų. 
Vykdydamas šią funkciją, jis turėtų atlikti ir atsitiktinius bei iš anksto nepaskelbtus 
patikrinimus ir rinkmenų peržiūras. 

Nustatant kontrolės veiksmų dažnumą, objektą ir mastą turėtų būti vadovaujamasi 
proporcingumo principu. Tačiau didelį NP portfelį turinčiuose bankuose dauguma 
atitikties politikai / rekomendacijoms patikrinimų turėtų būti atliekami bent kartą per 
metus, o jeigu per paskutinį auditą nustatyta didelių pažeidimų ir trūkumų – ir 
dažniau. 

Remdamasis savo atliktos kontrolės rezultatais, vidaus audito skyrius turėtų pateikti 
rekomendacijų valdymo organui ir nurodyti, ką reikėtų tobulinti. 
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3.5 Neveiksnių paskolų ir neveiksnių paskolų lygio mažinimo 
veiklos stebėsena 

Stebėsenos sistemos turėtų būti paremtos NP strategijoje ir susijusiuose veiklos 
planuose patvirtintais neveiksnių paskolų lygio mažinimo tikslais, kurie toliau 
smulkinami iki NP skyriaus veiklos tikslų. Turėtų būti parengtas su jais susijusių 
pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių (toliau – PVRR) sąrašas, pagal kurį valdymo 
organai ir kiti vadovai galėtų vertinti padarytą pažangą. 

Turėtų būti įdiegti aiškūs procesai, kuriais būtų užtikrinama, kad neveiksnių paskolų 
rodiklių stebėsenos rezultatai būtų tinkamai ir laiku susieti su atitinkama kasdiene 
banko veikla, pavyzdžiui, kredito rizikos vertinimu ir atidėjinių sudarymu. 

Su neveiksniomis paskolomis susijusius PVRR galima suskirstyti į keletą pagrindinių 
kategorijų, pavyzdžiui, į šias (bet net tik): 

1. bendrieji neveiksnių paskolų parametrai; 

2. kontaktai su klientais ir pinigų surinkimas; 

3. restruktūrizavimo veikla; 

4. likvidavimo veikla; 

5. kiti rodikliai (pvz., su neveiksniomis paskolomis susiję pelno ir nuostolio 
straipsniai, perimtas turtas, išankstinio įspėjimo rodikliai, išorės paslaugų 
pirkimas). 

Toliau kiekviena kategorija paaiškinama išsamiau. Didelį NP portfelį turintys bankai 
turėtų nusistatyti tinkamus rodiklius, panašius į toliau išvardytus (taip pat žr. 3 priede 
pateiktą orientacinį rodiklių sąrašą), ir periodiškai stebėti jų vykdymą. 

3.5.1 Bendrieji neveiksnių paskolų parametrai 

Neveiksnių paskolų santykis ir padengimo rodiklis 

Bankai turėtų atidžiai stebėti santykinius ir absoliučiuosius neveiksnių paskolų ir 
neilgų įsiskolinimų lygius savo knygose pakankamai detaliu portfelio lygmeniu. 
Turėtų būti stebimas ir absoliutusis bei santykinis perimto turto (arba kito turto, gauto 
vykdant neveiksnių paskolų lygio mažinimo veiklą) lygis, taip pat veiksnių 
restruktūrizuotų pozicijų lygis. 

Kitas svarbus stebėsenos objektas – vertės sumažėjimo / atidėjinių ir 
įkaitų / garantijų bendras lygis ir lygis įvairiose neveiksnių paskolų grupėse. Tokios 
grupės turėtų būti apibrėžtos taikant padengimo lygiui apskaičiuoti aktualius 
kriterijus, kad valdymo organas ir kiti atitinkami vadovai turėtų prasmingos 
informacijos (pvz., kiek metų praėjo nuo paskolos priskyrimo prie neveiksnių, 
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produkto / paskolos tipas (taip pat ir pagal tai, ar pateikta įsipareigojimų užtikrinimo 
priemonė), įkaito ir garantijų tipas, pozicijos šalis ir regionas, laikas iki susigrąžinimo, 
tęstinumo ir netęstinumo scenarijų taikymas). Turėtų būti stebimas ir padengimo 
rodiklio kitimas, o jo sumažėjimas aiškiai parodytas stebėsenos ataskaitose. Dar 
vienas PVRR – Teksaso rodiklis, rodantis neveiksnių pozicijų sąsają su kapitalo 
lygiu. 

Kai įmanoma, neveiksnių paskolų santykio / lygio ir padengimo rodiklius reikėtų 
palyginti su analogiškais kitų bankų rodikliais, kad valdymo organas turėtų aiškų 
vaizdą apie konkurencinę padėtį ir matytų galimus sisteminius trūkumus. 

Galiausiai, bankai turėtų stebėti savo nuostolio biudžetą ir lyginti jį su faktiniu. Ši 
informacija turėtų būti pakankamai detali, kad valdymo organai ir kiti atitinkami 
vadovai galėtų nustatyti reikšmingų nukrypimų nuo plano priežastis. 

Neveiksnių paskolų srautai, įsipareigojimų neįvykdymo rodikliai, 
migravimo rodikliai ir įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė 

Valdymo organams teikiamose periodinėse ataskaitose turėtų būti pateikiami 
pagrindiniai duomenys apie naujas ir panaikintas neveiksnias paskolas, įskaitant 
duomenis apie neveiksnių paskolų migravimą tarp šių kategorijų: neveiksnios 
paskolos; neveiksnios paskolos, kurioms taikomas bandomasis laikotarpis; veiksnios 
paskolos; veiksnios restruktūrizuotos paskolos; neilgi įsiskolinimai (≤ 90 pradelstų 
dienų (pd)). 

Pozicija iš veiksnios į neveiksnią dažniausiai pereina pamažu (pvz., nuo 0 iki 30 pd, 
nuo 30 iki 60 pd, nuo 60 iki 90 pd), tačiau jos statusas gali pasikeisti ir staiga (pvz., 
įvykus kokiam nors įvykiui). Šiuo klausimu naudinga stebėsenos priemonė – 
migravimo matricos, kurios padeda sekti pozicijų perėjimą iš veiksnių į neveiksnias, ir 
atvirkščiai. 

Bankai migravimo rodiklius turėtų apskaičiuoti ir veiksnių paskolų portfelio kokybę 
stebėti kas mėnesį, kad būtų galima operatyviai imtis veiksmų (t. y. nusistatyti 
veiksmų prioritetus) ir neleisti portfelio kokybei blogėti. Migravimo matricas galima 
toliau detalizuoti pagal paskolos tipą (būsto, vartojimo, nekilnojamojo turto), pagal 
verslo tipą arba pagal kitus atitinkamus portfelio segmentus (žr. 3.3.2 skirsnį), kad 
būtų galima nustatyti, ar srautų priežastis sietina su konkrečiu paskolų segmentu24. 

3.5.2 Kontaktai su klientais ir pinigų surinkimas 

Įkūrus NP skyrius, reikėtų nustatyti pagrindinius veiklos rezultatų parametrus, pagal 
kuriuos būtų vertinamas viso skyriaus arba pavienių jo darbuotojų (jeigu tinka) darbo 

                                                                    
24  Parengus tinkamas migravimo rodiklių istorines laiko eilutes galima apskaičiuoti metinius įsipareigojimų 

neįvykdymo rodiklius, kuriuos rizikos kontrolės skyriai gali panaudoti įvairiuose įsipareigojimų 
neįvykdymo tikimybės apskaičiavimo modeliuose, naudojamuose atliekant vertės sumažėjimo 
peržiūras ir testavimus nepalankiausiomis sąlygomis. 
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veiksmingumas palyginti su vidutiniais darbo rezultatų ir (arba) tipiniais 
lyginamaisiais rodikliais (jeigu yra). Šie pagrindiniai parametrai turėtų būti sudaryti iš 
veiklos matų ir veiksmingumo matų. Toliau pateikiami šių matų pavyzdžiai (sąrašas 
nėra baigtinis): 

• planuoti, palyginti su faktiniais, kontaktai su skolininkais; 

• procentinė dalis kontaktų su skolininkais, po kurių buvo sumokėta arba 
pažadėta sumokėti; 

• surinkta pinigų absoliučiąja verte ir surinkta pinigų palyginti su sutartiniais 
įsipareigojimais, padalyta į: 

• surinkta pinigų iš klientų; 

• surinkta pinigų iš kitų šaltinių (pvz., pardavus įkaitą, išskaityta iš skolininkų 
atlyginimų, iš bankroto procedūrų); 

• gauta pažadų sumokėti ir įvykdyta pažadų sumokėti, palyginti su dar 
neįvykdytais pažadais sumokėti; 

• visos ir ilgalaikės su skolininku sutartos restruktūrizavimo priemonės (skaičius ir 
dydis). 

3.5.3 Restruktūrizavimo veikla 

Restruktūrizavimas (jeigu tinkamai valdomas) – viena pagrindinių bankų turimų 
priemonių neveiksnių paskolų lygiui ir poveikiui sumažinti25. Bankai restruktūrizavimo 
veiklą turėtų stebėti dviem požiūriais: veiksmingumo ir efektyvumo. 
Veiksmingumas – kiek kredito priemonių pasiūlyta restruktūrizuoti ir kiek laiko 
prireikė deryboms su skolininku, o efektyvumas – kiek sėkminga buvo 
restruktūrizavimo priemonė (t. y. ar skolininkas vykdo pakoreguotus / modifikuotus 
sutartinius įsipareigojimus). 

Be to, tinkama restruktūrizavimo kokybės stebėsena reikalinga tam, kad būtų galima 
užtikrinti, jog galutinis restruktūrizavimo priemonių rezultatas būtų skolos grąžinimas, 
o ne sprendimo pripažinti poziciją beviltiška atidėjimas. Todėl sutartų priemonių 
įgyvendinimas turėtų būti stebimas, o ilgalaikės (tvarios struktūrinės) priemonės26 
turėtų būti atskirtos nuo trumpalaikių (laikinų). 

Reikia pažymėti, kad paskolos sąlygos gali būti keičiamos arba paskola gali būti 
refinansuojama bet kuriame paskolos gyvavimo ciklo etape, todėl bankai turėtų 
stebėti tiek veiksnių, tiek neveiksnių pozicijų restruktūrizavimą.  

                                                                    
25  Restruktūrizavimo apibrėžtis pateikta 5.3.1 skirsnyje. 
26  Dėl perspektyvių restruktūrizavimo priemonių taip pat žr. 4 skyrių. 
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Restruktūrizavimo veiklos veiksmingumas  

Priklausomai nuo to, kokius tikslus bankas išsikėlęs, ir nuo jo portfelio 
segmentacijos, pagrindiniai veiksmingumo vertinimo parametrai galėtų būti tokie: 

• kiek vertinimų (jų skaičius ir vertė) per tam tikrą laiką atlikta ir pateikta 
asmenims, įgaliotiems tvirtinti sprendimus; 

• kiek modifikuotų priemonių (jų skaičius ir vertė) suderinta su skolininku per tam 
tikrą laiką; 

• kiek pozicijų (jų skaičius ir vertė) pertvarkyta per tam tikrą laiką (absoliučiąja 
verte ir procentais nuo pradinio lygio). 

Neveiksnių paskolų lygio mažinimo veiklos veiksmingumą gali būti naudinga stebėti 
ir kitais požiūriais, pavyzdžiui, pagal sprendimų priėmimo / patvirtinimo procedūros 
trukmę. 

Restruktūrizavimo veiklos efektyvumas 

Galutinis paskolų sąlygų keitimo tikslas yra užtikrinti, kad skolininkas vykdytų 
pakoreguotus sutartinius įsipareigojimus ir kad pritaikyta priemonė pasiteisintų (taip 
pat žr. 4 skyrių). Tam reikėtų atskirti skirtingo tipo priemones, sutartas dėl kiekvieno 
panašiomis savybėmis pasižyminčio portfelio, ir atskirai stebėti, kaip kiekvieno tipo 
priemonė ilgainiui pasiteisina.  

Pagrindiniai kiekvienos restruktūrizavimo priemonės sėkmės vertinimo parametrai 
galėtų būti šie: 

• Veiksnumo atkūrimo rodiklis ir pakartotinio įsipareigojimų neįvykdymo 
rodiklis. Kadangi dažniausiai, pakeitus paskolų sąlygas, neįmanoma iš karto 
nustatyti, ar bus finansinių sunkumų naujas sąlygas vykdyti, reikalingas 
veiksnumo atkūrimo laikotarpis, po kurio galima nustatyti, ar paskolos 
veiksnumas buvo efektyviai atkurtas27. Minimalus veiksnumo atkūrimo 
laikotarpis veiksnumo atkūrimo rodikliams apskaičiuoti turėtų būti 12 mėnesių, 
t. y. jis turėtų sutapti su EBI techniniame įgyvendinimo standarte (TĮS) dėl 
priežiūrinės atskaitomybės nustatytu minimaliu veiksnumo atkūrimo 
laikotarpiu 28. Taigi, bankai veiksnumo atkūrimo rodiklius turėtų apskaičiuoti 
praėjus 12 mėnesių nuo sąlygų pakeitimo, atlikę trukmės analizę ir įvertinę 
restruktūrizuotų kredito priemonių būklę. Ši analizė turėtų būti atliekama 
kiekviename paskolų segmente (panašiomis savybėmis pasižyminčių 
skolininkų) atskirai ir, jeigu įmanoma, pagal finansinių sunkumų iki 
restruktūrizavimo mastą.  
Kredito priemonių, už kurias yra įsiskolinimas, veiksnumas gali būti atkuriamas 

                                                                    
27  Veiksnumo atkūrimo kriterijų pavyzdžiai pateikti 5.3.3 skirsnyje. 
28  2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo 
techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1). 
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arba restruktūrizuojant kredito priemonę (veiksnumo atkūrimas 
restruktūrizavimu) arba natūraliai, nekeičiant pradinių kredito priemonės sąlygų 
(natūralus veiksnumo atkūrimas). Bankai turėtų būti įsidiegę natūralaus 
veiksnumo atkūrimo rodiklių ir kredito priemonių, kurių veiksnumas atkurtas 
natūraliai, dydžio stebėsenos mechanizmus. Dar vienas PVRR yra pakartotinio 
įsipareigojimų neįvykdymo rodiklis, todėl jis turėtų būti įtrauktas į valdymo 
organams ir kitiems atitinkamiems vadovams teikiamas neveiksnių paskolų 
stebėsenos vidaus ataskaitas. 

• Restruktūrizavimo priemonės tipas. Bankai turėtų aiškiai apibrėžti, kokios 
restruktūrizavimo priemonės laikomos trumpalaikėmis, o kokios – ilgalaikėmis. 
IT sistemose turėtų būti žymimos ir saugomos individualios restruktūrizavimo 
susitarimų sąlygos, o periodinė stebėsena turėtų leisti valdymo organams ir 
kitiems atitinkamiems vadovams aiškiai matyti, kokia sutartų restruktūrizavimo 
priemonių dalis 1) yra trumpalaikės, palyginti su ilgalaikėmis, ir 2) pasižymi tam 
tikromis savybėmis (pvz., mokėjimų sustabdymas lygiai arba daugiau kaip 
12 mėnesių, pagrindinės paskolos sumos padidinimas, papildomas įkaitas ir 
t. t.) (taip pat žr. 4 skyrių). 

• Pinigų surinkimo rodiklis. Dar vienas iš pagrindinių restruktūrizavimo veiklos 
parametrų yra pinigų iš pertvarkytų kredito priemonių surinkimas. Pinigų 
surinkimas turėtų būti stebimas ir lyginant su pakoreguotais sutartiniais pinigų 
srautais, t. y. pagal faktinių ir sutartinių pinigų srautų santykį, ir absoliučiąja 
verte. Šie du parametrai gali suteikti bankui informacijos, reikalingos likvidumui 
planuoti ir kiekvienos restruktūrizavimo priemonės santykiniam sėkmingumui 
vertinti. 

• Neveiksnių paskolų nurašymas. Tam tikrais atvejais bankai gali taikyti tokią 
restruktūrizavimo strategiją, pagal kurią nurašoma visa neveiksni paskola arba 
jos dalis. Bet koks neveiksnių paskolų nurašymas vykdant tokio tipo 
restruktūrizavimą turėtų būti registruojamas ir stebimas pagal patvirtintą 
nuostolių biudžetą. Be to, pagal veiksnumo atkūrimo rodiklius, apskaičiuotus 
kiekvienam paskolų segmentui ir kiekvienai pasiūlytai pertvarkymo priemonei, 
turėtų būti stebimas ir grynosios dabartinės vertės nuostolis, susijęs su 
sprendimu nurašyti beviltiškas paskolas, nes tai padėtų bankui tobulinti savo 
restruktūrizavimo strategiją ir politiką.  

Ataskaitose turėtų būti parodomi prasmingi su restruktūrizavimo veikla susiję 
rodikliai, pavyzdžiui, įsiskolinimų tipas ir trukmė, pozicijos tipas, susigrąžinimo 
tikimybė, pozicijų dydis arba visų to paties skolininko arba susijusių klientų pozicijų 
suma, praeityje taikytų restruktūrizavimo priemonių skaičius. 

3.5.4 Likvidavimo veikla 

Net jeigu ir nepavyksta rasti tvaraus pertvarkymo sprendimo, bankas vis tiek turėtų 
imtis veiksmų, kad neveiksnios paskolos būtų grąžintos. Tai gali būti teisinio proceso 
inicijavimas, turto perėmimas, skolos iškeitimas į turtą / nuosavą kapitalą ir (arba) 
kredito priemonių pardavimas / perleidimas turto valdymo įmonei / pakeitimas 
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vertybiniais popieriais. Šią veiklą bankas turėtų stebėti, kad į jos rezultatus galėtų 
atsižvelgti rengdamas strategijas ir politikas bei skirstydamas išteklius. 

Teisinės priemonės ir turto perėmimas 

Bankai turėtų stebėti teisinių ir turto perėmimo atvejų apimtis ir susigrąžinimo 
rodiklius. Šių priemonių rezultatai turėtų būti vertinami pagal mėnesių / metų skaičių 
ir nuostolį įstaigai, lyginant su nusistatytais tikslais. Stebėdami faktinius nuostolio 
rodiklius, bankai turėtų rengti kiekvieno paskolų segmento istorines laiko eilutes, kad 
šia informacija galėtų pagrįsti prielaidas, daromas atliekant vertės sumažėjimo 
peržiūras ir testavimams nepalankiausiomis sąlygomis. 

Kai kredito priemonės užtikrintos įkaitu arba kitokia užtikrinimo priemone, bankai 
turėtų stebėti, kiek laiko prireikė įkaitui likviduoti, taip pat galimus įkaito vertės 
sumažinimus priverstinio pardavimo atveju ir pokyčius tam tikrose rinkose (pvz., 
nekilnojamojo turto rinkose), kad galėtų prognozuoti galimus susigrąžinimo rodiklius. 

Be to, stebėdami turto perėmimo ir kitokių teisinių procesų sąlygotus susigrąžinimo 
rodiklius, bankai galės patikimiau įvertinti, ar perėmus turtą grynoji dabartinė vertė 
būtų didesnė negu vykdant restruktūrizavimą. Duomenys apie susigrąžinimo 
rodiklius perėmus turtą turėtų būti stebimi nuolat. Į juos turėtų būti atsižvelgiama 
koreguojant bankų strategijas, susijusias su skolos išieškojimo / teisinių procesų 
portfeliais.  

Bankai turėtų fiksuoti ir neseniai užbaigtų teisinių procesų vidutinę trukmę bei 
vidutines po jų susigrąžintų lėšų (įskaitant su tuo susijusias sąnaudas) sumas. 

Skolos iškeitimas į turtą / nuosavą kapitalą  

Bankai turėtų atidžiai stebėti atvejus, kai skola iškeičiama į skolininko turtą ar 
nuosavą kapitalą, ir stebėti juos bent jau pagal kiekvieno tipo turto dydžio rodiklius, 
bei užtikrinti, kad nebūtų viršytos nacionalinės teisės aktų nustatytos leidžiamo turėti 
turto ribos. Norint taikyti šią pertvarkymo priemonę, turėtų būti parengtas tinkamas 
verslo planas, o skola keičiama tik į tokį turtą, kurį bankas pakankamai gerai išmano 
ir iš kurio – vertinant realiai pagal padėtį rinkoje – trumpuoju arba ilguoju laikotarpiu 
bus galima gauti nustatytą vertę. Be to, bankas turto vertinimui turėtų pasitelkti 
kvalifikuotus ir patyrusius vertintojus29. 

                                                                    
29  Taip pat žr. 7.2.4 skirsnį. 
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3.5.5 Kiti stebėsenos objektai 

Su pelnu ir nuostoliu susiję objektai 

Bankai turėtų stebėti ir savo valdymo organus informuoti, kiek palūkanų už 
neveiksnias paskolas įtraukta į pelno ir nuostolio ataskaitas. Be to, reikėtų atskirai 
parodyti, kiek palūkanų faktiškai gauta už neveiksnias paskolas, ir kiek faktiškai 
negauta. Taip pat reikėtų stebėti atidėjinių paskolų nuostoliams dengti raidą ir 
priežastis. 

Perimtas turtas 

Jeigu banko NP strategijoje numatyta galimybė perimti turtą, bankai turėtų stebėti 
perimto turto (arba kito turto, gauto vykdant neveiksnių paskolų lygio mažinimo 
veiklą) dydį, faktinę laikymo trukmę, padengimą ir srautus savo portfeliuose. Tai 
turėtų būti daroma pakankamai detaliai suskirsčius turtą pagal reikšmingus tipus. Be 
to, turėtų būti vykdoma tinkama perimto turto rezultatų stebėsena lyginant su 
nustatytu verslo planu ir apie suvestinius rezultatus panešama valdymo organams 
bei kitiems atitinkamiems vadovams.  

Išankstinio įspėjimo rodikliai 

Valdymo organams, atitinkamiems komitetams ir kitiems atitinkamiems vadovams 
turėtų būti periodiškai teikiamos ataskaitos apie išankstinių įspėjimų (arba į stebimų 
pozicijų sąrašą įtrauktų pozicijų) būseną tuose segmentuose, kuriuose numatomos 
mažėjimo tendencijos, taip pat į stebimų pozicijų sąrašą įtrauktos 
pozicijos / skolininko lygmeniu (jeigu pozicijos yra didelės) būseną. Šiose ataskaitose 
turėtų būti parodytas ir portfelio kitimas laikui bėgant, pavyzdžiui, mėnesiniai 
migravimo tarp įsiskolinimų kategorijų (0 pd, > 0–30 pd, > 30–60 pd, > 60–90 pd, 
> 90 pd) rezultatai. Į jas turėtų būti įtraukti ir išankstinio įspėjimo rodiklių efektyvumo 
rodikliai. 

Kita 

Į ataskaitas, susijusias su neveiksniomis paskolomis, gali būti aktualu įtraukti ir kitus 
duomenis, pavyzdžiui, apie išorės paslaugų pirkimo / skolų tvarkymo paslaugų 
pirkimo veiksmingumą ir efektyvumą. Šiems aspektams vertinti greičiausiai bus 
naudojami rodikliai, labai panašūs į naudojamus NP skyrių darbo veiksmingumui ir 
efektyvumui stebėti, tačiau jie gali būti ne tokie detalūs. 

Jeigu taikomi su neveiksniomis paskolomis susiję PVRR skiriasi nuo rodiklių, 
nustatytų teisės aktuose ir apskaitos standartuose arba vidaus atskaitomybės 
taisyklėse, šie skirtumai turėtų būti aiškiai nurodyti valdymo organams ir paaiškinti. 
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3.6 Išankstinio įspėjimo mechanizmai / stebimų pozicijų 
sąrašai  

3.6.1 Išankstinio įspėjimo procedūra 

Veiksnioms paskoloms stebėti siekiant užtikrinti, kad kredito kokybė nemažėtų, visi 
bankai turėtų įdiegti tinkamas vidaus procedūras ir atskaitomybės tvarką, kad galėtų 
iš anksto nustatyti galimus neveiksnius klientus ir imtis reikiamų veiksmų. 

4 pavyzdys 
Išankstinio įspėjimo mechanizmo pavyzdys 

 

 

Šiame pavyzdyje parodytas tipinis išankstinio įspėjimo procesas ir įvairūs jo etapai 
bei dalyviai: 

• išankstinio įspėjimo signalų generatorius netiesioginės klientų vadybos 
skyriuose; 

• reagavimas į išankstinio įspėjimo signalus tiesioginės klientų vadybos 
skyriuose; 

• signalo perdavimas NP skyriams, jeigu mažėja kredito kokybė; 

• kokybės užtikrinimas ir antrojo bei trečiojo lygmens kontrolė. 

Toliau išsamiau aprašomas kiekvienas šio proceso etapas. Svarbu pabrėžti, kad 
turėtų būti aiškiai nustatyta, kas atsakingas už kiekvieną išankstinio įspėjimo (arba į 
stebimų pozicijų sąrašą įtrauktų pozicijų stebėjimo) proceso etapą. Be to, turėtų būti 
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nustatytos tinkamos atskaitomybės ir klausimo perdavimo spręsti aukštesniam 
lygmeniui procedūros, o visas procesas turėtų būti suderintas su ataskaitų apie 
neveiksnias paskolas rengimo ir neveiksnių paskolų perdavimo NP skyriams 
procedūromis. 

3.6.2 Išankstinio įspėjimo signalų generatoriai / rodikliai 

Bankai kiekvienam portfeliui turėtų parengti tinkamą išankstinio įspėjimo rodiklių 
rinkinį.  

Pagrindiniai išankstinio įspėjimo rodikliai turėtų būti apskaičiuojami bent kas mėnesį. 
Tam tikri specifiniai išankstinio įspėjimo rodikliai (pvz., moksliniai tyrimai ūkio 
šakos / segmento / portfelio ar skolininko lygmeniu) gali būti atnaujinami rečiau. 

Kad galėtų anksti aptikti veiksnių klientų veiksnumo mažėjimo požymius, bankai 
stebėseną turėtų vykdyti dviem lygmenimis: portfelio ir sandorio / skolininko. 

Sandorio / skolininko lygmens išankstinio įspėjimo rodikliai  

Sandorio / skolininko lygmeniu išankstinio įspėjimo rodikliai turėtų būti naudojami 
vykdant kredito stebėseną, kad būtų galima operatyviai pradėti taikyti susigrąžinimo 
procedūras. Jie, kaip veiksnių paskolų kokybės rodikliai, turėtų būti įtraukti į valdymo 
ataskaitų sistemą. 

Išankstinio įspėjimo rodikliai turėtų būti nustatomi remiantis vidaus arba iš išorės 
gautais duomenimis / informacija ir turėtų būti susieti su tam tikru laiko momentu 
arba stebėjimo laikotarpiu. Išankstinio įspėjimo rodiklių pavyzdžiai – vidaus balų 
sistemos (įskaitant balus už elgesį) arba išorės duomenys (gauti iš reitingų 
agentūrų), specializuoti sektoriaus tyrimai arba į tam tikras geografines sritis 
sukoncentruoto verslo makroekonominiai rodikliai. 

Išankstinio įspėjimo signalų generatorius turėtų analizuoti įvairias duomenų įvestis ir 
generuoti aiškius signalus, kuriuos gavus būtų inicijuojami atitinkami veiksmai. 

4 priede pateikiama keletas pavyzdžių, kokius išankstinio įspėjimo rodiklius kaip 
išankstinio įspėjimo signalų generatoriaus įvestis taiko įvairūs bankai. 

Portfelio lygmens išankstinio įspėjimo rodikliai 

Be skolininko lygmens išankstinio įspėjimo rodiklių, bankai turėtų nusistatyti ir 
portfelio lygmens išankstinio įspėjimo rodiklius. Pirmiausia jie turėtų suskaidyti 
kredito rizikos portfelį į segmentus pagal klasę, pavyzdžiui, verslo linijos / klientų 
segmentai, geografinė sritis, produktai, koncentracijos rizika, padengimo įkaitu lygis 
ir suteikto įkaito tipas, gebėjimas grąžinti skolą ir mokėti palūkanas. 
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Tada bankas, remdamasis vidaus ir išorės informacija (pvz., išorės subjektų 
paskelbtomis konkretaus sektoriaus arba srities rinkos apžvalgomis), turėtų atlikti 
kiekvieno segmento jautrumo analizę, kad nustatytų, kuriems portfelio segmentams 
gali grėsti sukrėtimai. Atlikus šią analizę turėtų būti galima nustatyti bent rizikingumo 
intervalus. Rengiant politiką turėtų būti numatytos priemonės, kurių intensyvumas 
didėtų didėjant tikėtinai rizikai. 

Po to bankai turėtų nustatyti konkrečius išankstinio įspėjimo rodiklius kiekvienai 
rizikos klasei, kad galėtų aptikti galimo kredito kokybės mažėjimo požymius ir užbėgti 
už akių neigiamiems įvykiams sandorio lygmeniu. 

Nustatę galimą neigiamo įvykio grėsmę portfelio, segmento ar klientų grupės 
lygmeniu, bankai turėtų atlikti atitinkamo portfelio peržiūrą, nustatyti priemones ir į 
grėsmės mažinimą įtraukti pirmojo ir antrojo lygio kontrolę. 

3.6.3 Automatiniai signalai ir veiksmai 

Tiesioginės klientų vadybos skyriams turėtų būti suteikti efektyvūs įrankiai ir veiklos 
ataskaitų rengimo priemonės, priderintos prie atitinkamų portfelių / skolininkų tipų, 
kad jie galėtų operatyviai aptikti pirmuosius klientų veiksnumo mažėjimo požymius. 
Tai turėtų būti automatiniai signalai skolininko lygmeniu su aiškiu darbų srautu ir 
nurodymais, kokių veiksmų imtis ir per kiek laiko. Visa tai turi būti suderinta su 
išankstinio įspėjimo politika. Veiksmai, kurių buvo imtasi, turėtų būti aiškiai pažymėti 
sistemose, kad vėliau būtų galima vykdyti kokybės užtikrinimo procedūras.  

Signalai apie galimą grėsmę turėtų būti klientų vadybininkams perduodami ir su tuo 
susijusios veiklos ir valdymo ataskaitos rengiamos bent kartą per mėnesį.  

Jeigu viršijami aiškiai įvertinti ir apibrėžti pavieniai išankstinio įspėjimo rodikliai (pvz., 
30 pd) arba jų grupė, turėtų būti aktyvuojamas aiškus signalas ir klausimas 
perduodamas spręsti aukštesniam lygmeniui. Turėtų būti numatytas specializuotų 
padalinių įtraukimas į kliento finansinės padėties vertinimą ir į galimų sprendimų 
aptarimą su sandorio šalimi.  

Galiausiai, reikia pažymėti, kad ne tik automatiniai signalai, bet ir signalai iš, 
pavyzdžiui, sąveikos su skolininku, gali būti svarbūs išankstinio įspėjimo procese, 
todėl klientų vadybininkai turėtų visuomet budriai sekti informaciją apie skolininką, 
kad pastebėtų skolininko kreditingumo mažėjimo požymius. 

3.7 Priežiūrinės ataskaitos  

Apie reikšmingus ir struktūrinius neveiksnių paskolų lygio mažinimo veiklos modelio 
arba kontrolės sistemos pokyčius turėtų būti laiku pranešama atitinkamoms 
priežiūros grupėms. Be to, didelį NP portfelį turintys bankai turėtų ir savo iniciatyva 
savo priežiūros institucijoms teikti pakankamai detalias periodines neveiksnių 
paskolų stebėsenos ataskaitas. 
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4 Restruktūrizavimas 

4.1 Paskirtis ir apžvalga  

Pagrindinis restruktūrizavimo priemonių tikslas30 – sudaryti sąlygas neveiksniems 
skolininkams susigrąžinti veiksnumą arba neleisti veiksniems skolininkams prarasti 
veiksnumo. Restruktūrizavimo priemonėmis visada turėtų būti siekiama užtikrinti 
tvarų skolos grąžinimą. 

Tačiau, kaip rodo priežiūros institucijų patirtis, finansinių sunkumų ištiktiems 
skolininkams bankų pasiūlytais restruktūrizavimo sprendimais ne visada siekiama šio 
tikslo, todėl dažnai vėluojama imtis reikalingų veiksmų turto kokybės klausimams 
spręsti, tad balanse turto kokybė gali būti parodyta neteisingai. Taip yra, pavyzdžiui, 
kai restruktūrizavimo priemonės susideda iš pakartotinių lengvatinių laikotarpių, 
tačiau jomis nesprendžiama svarbiausia problema – per didelis skolininko 
įsiskolinimas, viršijantis jo galimybes grąžinti skolą. 

Todėl šiame skyriuje daugiau dėmesio skiriama perspektyvioms restruktūrizavimo 
priemonėms. Priežiūrinis lūkestis šiuo klausimu – bankai turėtų įdiegti aiškią 
perspektyvaus restruktūrizavimo politiką ir laiku atpažinti neperspektyvius 
skolininkus.  

Pirmiausia šiame skyriuje apžvelgiamos restruktūrizavimo priemonės ir pateikiama 
rekomendacijų, kaip atskirti perspektyvias restruktūrizavimo priemones nuo 
neperspektyvių (4.2 skirsnis). Tada plačiau aprašomi kai kurie svarbūs 
restruktūrizavimo procesų aspektai, tokie kaip skolininkų finansinių galimybių 
vertinimas (4.3 ir 4.4 skirsniai) ir priežiūrinės ataskaitos bei viešai skelbiama 
informacija (4.5 skirsnis). 

5 skyriuje pateikiama rekomendacijų dėl restruktūrizuotų pozicijų skirstymo į 
veiksnias ir neveiksnias kriterijų. 

4.2 Restruktūrizavimo priemonės ir jų perspektyvumas  

Svarstant, kokias restruktūrizavimo priemones taikyti, tikslinga trumpalaikes 
restruktūrizavimo priemones atskirti nuo ilgalaikių. Dauguma atvejų derinamos 
įvairios – ir trumpalaikės, ir ilgalaikės – restruktūrizavimo priemonės ir jos gali būti 
taikomos skirtingu metu. 

                                                                    
30  Šiame skyriuje pateikiamos rekomendacijos dėl restruktūrizavimo pagal EBI apibrėžtį, patikslintą 

5.3 skirsnyje. Žr. EBI techninį įgyvendinimo standartą dėl priežiūrinės atskaitomybės dėl 
restruktūrizavimo ir neveiksnių pozicijų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 99 straipsnio 5 dalį. 
Remiantis 2015 m. sausio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/227, kuriuo iš dalies 
keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo 
standartai (OL L 48, 2015 2 20, p. 1). 
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Trumpalaikės restruktūrizavimo priemonės – tai laikinas skolos grąžinimo sąlygų 
pakeitimas; šiomis priemonėmis siekiama spręsti finansinių sunkumų problemą 
trumpuoju laikotarpiu, tačiau vien jomis, nederinant jų su tinkamomis ilgalaikėmis 
priemonėmis, įsiskolinimo panaikinimo klausimas nesprendžiamas. Paprastai 
trumpalaikės priemonės turėtų būti taikomos ne ilgiau negu dvejus metus, o projektų 
finansavimo ir komercinės paskirties nekilnojamojo turto statybų atveju – vienus 
metus.  

Trumpalaikės restruktūrizavimo priemonės turėtų būti svarstomos ir skolininkui 
siūlomos, jeigu skolininkas atitinka šiuos kriterijus: 

• skolininko likvidumui laikinai pakenkė koks nors aiškus įvykis. Turėtų būti 
pateikti oficialūs (ne spekuliatyvūs) įrodymai, kad toks įvykis nutiko, 
t. y. rašytiniai dokumentai su aiškiais įrodymais, kad skolininkas trumpuoju 
laikotarpiu vėl gaus įprastas pajamas, arba įrodymais, paremtais banko išvada, 
kad ilgalaikių restruktūrizavimo priemonių taikyti negalima, nes visuotinis arba 
tik skolininko finansinis nestabilumas yra laikinas; 

• skolininkas palaikė gerus finansinius santykius su banku (įskaitant tai, kad iki 
įvykio grąžino didelę dalį paskolos) ir rodo aiškų norą bendradarbiauti. 

Bet kokios restruktūrizavimo priemonės sutartinėse sąlygose turėtų būti numatyta, 
kad bankas turi teisę koreguoti sutartas restruktūrizavimo priemones, jeigu skolininko 
padėtis gerėja ir dėl šios priežasties galima taikyti bankui palankesnes sąlygas 
(pradedant restruktūrizavimu ir baigiant pradinėmis sutartinėmis sąlygomis). Be to, 
bankas sutartinėse sąlygose turėtų numatyti griežtas pasekmes skolininkui, jeigu šis 
nevykdytų restruktūrizavimo susitarimo (pvz., reikalauti pateikti papildomą 
įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo priemonę). 

Perspektyvios ir neperspektyvios restruktūrizavimo priemonės  

Bankai ir priežiūros institucijos turi aiškiai skirti perspektyvias restruktūrizavimo 
priemones, t. y. tokias, kurios iš tikrųjų padės sumažinti skolininko negrąžintą kredito 
priemonės dalį, nuo neperspektyvių.  

Čia pateikiamas bendrų priežiūrinių rekomendacijų dėl perspektyvių 
restruktūrizavimo priemonių sąrašas (išsamesnių rekomendacijų dėl konkrečių 
restruktūrizavimo priemonių pateikiama lentelėje toliau):  

• paprastai restruktūrizavimo priemonių derinys, kuriame numatyta ir ilgalaikių 
restruktūrizavimo priemonių, turėtų būti laikomas perspektyviu tik tuo atveju, 
jeigu:  

• bankas gali įrodyti (remdamasis tinkamai dokumentuota finansine 
informacija), kad skolininkas galės restruktūrizavimo priemonę įgyvendinti; 

• suplanuotas viso likusio įsiskolinimo grąžinimas ir tikimasi, kad skolininko 
likutis trumpuoju arba ilguoju laikotarpiu bus labai sumažintas; 
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• tais atvejais, kai pozicijai jau anksčiau taikyta restruktūrizavimo priemonių, 
taip pat ir ilgalaikių, bankas turėtų vykdyti papildomą vidaus kontrolę 
siekdamas užtikrinti, kad ši nauja restruktūrizavimo priemonė tenkintų 
toliau nurodytus perspektyvumo kriterijus. Viena iš tokios papildomos 
kontrolės priemonių – užtikrinti, kad apie tokius atvejus būtų iš anksto ir 
atskirai pranešama rizikos kontrolės funkciją vykdantiems skyriams. Be to, 
turėtų būti gautas aukštesnio lygmens sprendimus priimančio organo 
(pvz., neveiksnių paskolų komiteto) patvirtinimas; 

• paprastai restruktūrizavimo priemonių derinys, kuriame numatyta ir trumpalaikių 
restruktūrizavimo priemonių, turėtų būti laikomas perspektyviu tik tuo atveju, 
jeigu:  

• bankas gali įrodyti (remdamasis tinkamai dokumentuota finansine 
informacija), kad restruktūrizavimo priemones skolininkas galės 
įgyvendinti;  

• trumpalaikės priemonės iš tikrųjų taikomos laikinai ir bankas įsitikino ir gali 
patvirtinti, remdamasis tinkama finansine informacija, kad skolininkas, 
trumpalaikei laikinai priemonei baigus galioti, galės grąžinti paskolą ir 
mokėti palūkanas pagal pradinį arba suderintą pakoreguotą grafiką; 

• nesusidaro situacija, kai, baigus taikyti vieną restruktūrizavimo priemonę, 
tai pačiai pozicijai taikoma kita ir dar kita ir t. t. 

Kaip matyti iš išvardytų kriterijų, perspektyvumas turėtų būti vertinamas pagal 
skolininko finansines savybes ir pagal tuo metu suteikiamos restruktūrizavimo 
priemonės savybes. Taip pat reikėtų pažymėti, kad perspektyvumas turėtų būti 
vertinamas nepriklausomai nuo restruktūrizavimo šaltinio (pvz., kai skolininkas 
pasinaudoja sutartyje įtvirtintomis nuostatomis dėl restruktūrizavimo; dvišalės 
skolininko ir banko derybos dėl restruktūrizavimo; valstybinė restruktūrizavimo 
sistema, taikoma visiems tam tikroje padėtyje atsidūrusiems skolininkams). 

Dažniausiai taikomų restruktūrizavimo priemonių sąrašas 

Kaip minėta pirmiau, dažniausiai taikomas skirtingų restruktūrizavimo priemonių 
derinys. Toliau lentelėje išvardytos dažniausiai taikomos trumpalaikės ir ilgalaikės 
restruktūrizavimo priemonės ir pateikiama gairių dėl jų perspektyvumo vertinimo. 
Reikėtų pažymėti, kad ilgalaikių priemonių deriniuose gali būti ir laikinai taikomų 
trumpalaikių priemonių, pavyzdžiui, tik palūkanos, sumažintos įmokos, lengvatiniai 
laikotarpiai arba įsiskolinimų kapitalizavimas, kaip nurodyta pirmiau. 
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Dažniausiai taikomų restruktūrizavimo priemonių sąrašas 

Restruktūrizavimo 
priemonė 

Aprašymas  Perspektyvumas ir kiti svarbūs aspektai 

Trumpalaikės priemonės  

1. Tik palūkanos Tam tikrą nustatytą trumpą laiką už kredito priemonę 
mokamos tik palūkanos, o pagrindinės paskolos sumos 
grąžinimo įmokos neatliekamos. Pagrindinė paskolos 
suma nekeičiama, o jos grąžinimo grafikas peržiūrimas 
pasibaigus laikotarpiui, kai mokamos tik palūkanos, ir iš 
naujo įvertinus skolininko gebėjimą grąžinti paskolą. 

Ši priemonė turėtų būti taikoma / laikoma perspektyvia tik tuo atveju, jeigu bankas gali 
įrodyti (remdamasis tinkamai dokumentuota finansine informacija), kad skolininko 
finansiniai sunkumai yra laikini ir kad, pasibaigus nustatytam laikotarpiui, kai mokamos tik 
palūkanos, skolininkas galės grąžinti paskolą ir mokėti palūkanas bent jau pagal ankstesnį 
grąžinimo grafiką. 

Ši priemonė turėtų būti taikoma ne ilgiau negu 24 mėnesius, o komercinės paskirties 
nekilnojamojo turto statybų ir projektų finansavimo atveju – 12 mėnesių. 

Pasibaigus nustatytam šios restruktūrizavimo priemonės taikymo laikotarpiui, bankas 
turėtų iš naujo įvertinti skolininko galimybes grąžinti paskolą ir mokėti palūkanas, kad 
galėtų taikyti pakoreguotą paskolos grąžinimo grafiką, kuriame numatytas ir per laikotarpį, 
kai buvo mokamos tik palūkanos, susikaupusios negrąžintos pagrindinės paskolos sumos 
grąžinimas. 

Ši priemonė dažniausiai taikoma kartu su kitomis, ilgesnio laikotarpio priemonėmis, 
skirtomis laikinai mokėtoms mažesnėms įmokoms kompensuoti (pvz., paskolos termino 
pratęsimas). 

2. Sumažintos įmokos Tam tikrą nustatytą neilgą laiką mokamos sumažintos 
pagrindinės paskolos sumos grąžinimo įmokos, 
nustatytos atsižvelgiant į sumažėjusius skolininko 
pinigų srautus, o vėliau mokamos įmokos, nustatytos 
pagal prognozuojamą gebėjimą grąžinti paskolą. 
Palūkanos ir toliau mokamos visos. 

Žr. „1. Tik palūkanos“ 

Jeigu įmokos sumažintos nedaug ir jeigu tenkinamos visos pirmiau nurodytos sąlygos, ši 
priemonė gali būti taikoma ilgiau negu 24 mėnesius. 

3. Lengvatinis 
laikotarpis / įmokų 
sustabdymas 

Susitarimas, pagal kurį skolininkas tam tikrą nustatytą 
laiką gali nemokėti paskolos grąžinimo įmokų ir 
palūkanų.  

Žr. „1. Tik palūkanos“ 

4. Įsiskolinimo / palūkanų 
kapitalizavimas 

Įsiskolinimo ir (arba) susikaupusių nesumokėtų 
palūkanų restruktūrizavimas tas nesumokėtas sumas 
pridedant prie negrąžintos pagrindinės paskolos sumos 
likučio, numatant grąžinimą pagal tvarų pakoreguotą 
grafiką. 

Ši priemonė turėtų būti taikoma / laikoma perspektyvia tik tuo atveju, jeigu bankas, 
įvertinęs skolininko pajamas ir išlaidas (remdamasis tinkamai dokumentuota finansine 
informacija), nustato, kad jų lygis yra pakankamas ir kad pasiūlytas pakoreguotas grafikas 
yra tinkamas ir skolininkas galės atlikti pagrindinės paskolos sumos grąžinimo įmokas ir 
mokėti palūkanas pagal pakoreguotą grafiką visą šio grafiko laikotarpį, ir jeigu bankas iš 
kliento gavo oficialų patvirtinimą, kad jis supranta kapitalizavimo sąlygas ir su jomis 
sutinka. 

Įsiskolinimo kapitalizavimo priemonė turėtų būti taikoma tik išskirtiniais atvejais, kai 
užtikrinti praeityje susidariusio įsiskolinimo arba pagal dabartinę sutartį nesumokėtų įmokų 
grąžinimo neįmanoma ir kapitalizavimas yra vienintelė reali galimybė.  

Bankai turėtų vengti šią priemonę vienam skolininkui taikyti daugiau negu vieną kartą ir ji 
turėtų būti taikoma tik dėl tokių įsiskolinimų, kurių dydis neviršija tam tikro nustatyto dydžio 
palyginti su visa pagrindine paskolos suma (jis turi būti nustatytas banko restruktūrizavimo 
politikoje). 

Bankas turėtų įvertinti, kokią procentinę įsiskolinimo dalį palyginti su pagrindinės paskolos 
sumos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo įmokomis tikslinga ir tinkama tam skolininkui 
kapitalizuoti. 

Ilgalaikės priemonės  

5. Palūkanų normos 
sumažinimas 

Nuolatinis (arba laikinas) palūkanų normos (fiksuotos 
arba kintamosios) sumažinimas iki teisingos ir tvarios 
normos.  

Kredito priemonės su didelėmis palūkanų normomis yra viena dažniausių finansinių 
sunkumų priežasčių. Skolininkui finansinių sunkumų gali kilti iš dalies dėl to, kad palūkanų 
norma yra pernelyg didelė palyginti su jo pajamomis, arba kad palūkanų norma padidėja 
(jeigu ji nėra fiksuota) tiek, kad skolininkui finansavimas kainuoja pernelyg brangiai 
palyginti su esamomis rinkos sąlygomis. Tokiais atvejais galima svarstyti galimybę 
palūkanų normą sumažinti. 

Tačiau bankai skolininkui turėtų pasiūlyti tokią palūkanų normą, kad galėtų padengti 
susijusią kredito riziką.  

Jeigu skolininkas išgalės įsipareigojimus vykdyti tik nustačius rizikai padengti per mažas 
palūkanas arba mažesnes už savikainą palūkanas, tai turi būti aiškiai pažymėta sistemoje. 

6. Grąžinimo termino 
pratęsimas 

Paskolos grąžinimo termino pratęsimas (t. y. 
paskutinės įmokos pagal sutartį dienos nukėlimas). Tai 
leidžia sumažinti grąžinimo įmokas, nes jos 
paskirstomos ilgesniam laikotarpiui. 

Jeigu skolininkui taikomas privalomo išėjimo į pensiją amžiaus kriterijus, termino 
pratęsimas laikomas perspektyvia priemone tik tuo atveju, jeigu bankas įvertino ir gali 
įrodyti, kad skolininkas išgalės iš pensijos arba patvirtintų pajamų iš kitų šaltinių mokėti 
įmokas pagal pakoreguotą grafiką. 

7. Papildoma įsipareigojimų Kai skolininkas kaip papildomą įsipareigojimų vykdymo 
užtikrinimo priemonę suteikia teises į nesuvaržytą turtą, 

Ši restruktūrizavimo priemonė pati savaime nėra perspektyvi, nes ji nepadeda sumažinti 
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vykdymo užtikrinimo priemonė kad būtų galima kompensuoti padidėjusią riziką31. Ši 
priemonė taikoma tik kartu su kitomis restruktūrizavimo 
priemonėmis. 

įsiskolinimo. Paprastai ja siekiama pagerinti arba atkurti paskolos ir turto vertės santykį.  

Papildomų užtikrinimo priemonių gali būti labai įvairių: piniginio indėlio įkeitimas, gautinų 
sumų perleidimas arba naujas / papildomas nekilnojamojo turto įkaitas. 

Bankai turėtų atsargiai vertinti suteiktas antros arba trečios eilės teises į turtą ir asmenines 
garantijas. 

8. Pardavimas pagal 
susitarimą / pardavimas 
bankui tarpininkaujant 

Kai bankas ir skolininkas susitaria, kad skolininkas 
savanoriškai parduos įkeistą turtą, kad galėtų grąžinti 
visą skolą arba jos dalį.  

Bankui tarpininkaujant pardavus turtą, bankas turėtų pertvarkyti visą likusią skolą – iš 
naujo įvertinęs skolininko gebėjimą grąžinti paskolą, parengti naują grąžinimo grafiką. 

Kai restruktūrizavimo plane numatytas turto pardavimas suėjus terminui, bankas turėtų 
konservatyviai planuoti, kokių priemonių imsis, jeigu, pardavus turtą, dalis skolos liks 
nepadengta, ir spręsti šį klausimą kaip įmanoma anksčiau. 

Jeigu pradinėje paskolos sutartyje numatyta, kad paskola bus grąžinama tam tikru iš 
anksto nustatytu metu perimant įkaitą, toks perėmimas nelaikomas restruktūrizavimo 
priemone, nebent dėl finansinių sunkumų įkaitas būtų perimtas anksčiau negu minėtas iš 
anksto nustatytas momentas.  

9. Grąžinimo grafiko 
koregavimas 

Esamas sutartinis grąžinimo grafikas koreguojamas 
sudarant naują tvarų grąžinimo grafiką, realiai įvertinus 
esamus ir prognozuojamus skolininko pinigų srautus. 

Grąžinimo būdų gali būti įvairių, pavyzdžiui: 

i) dalinis grąžinimas: kai įmoka už kredito priemonę atliekama, pavyzdžiui, pardavus 
turto, kurio vertė yra mažesnė negu negrąžinta skolos dalis. Ši priemonė taikoma 
norint labai sumažinti pozicijos riziką ir sudaryti tvarų likusios negrąžintos skolos dalies 
grąžinimo grafiką. Šiai priemonei turėtų būti teikiama pirmenybė, palyginti su toliau 
aprašytomis vienkartinėmis arba laipsniškai didinamomis įmokomis; 

ii) vienkartinės / didelės grąžinimo įmokos: kai pagal pakoreguotą grąžinimo grafiką 
numatomas didelės dalies pagrindinės paskolos sumos grąžinimas anksčiau negu 
galutinis paskolos grąžinimo terminas. Ši priemonė turėtų būti taikoma / laikoma 
perspektyvia tik išskirtinėmis aplinkybėmis ir kai bankas gali tinkamai įrodyti, kad 
būsimi skolininko pinigų srautai leis jam atlikti tokią vienkartinę arba didelę įmoką;  

iii) laipsniškai didinamos įmokos: bankai restruktūrizavimo planą, kuriame numatyta ši 
priemonė, turėtų laikyti perspektyviu tik tuo atveju, jeigu gali užtikrinti ir įrodyti, kad yra 
tvirto pagrindo tikėtis, jog skolininkas galės mokėti vis didesnes įmokas. 

10. Valiutos pakeitimas  Kai skolos valiuta suderinama su pinigų srautų valiuta.  Bankai turėtų skolininkams išaiškinti visą su užsienio valiuta susijusią riziką ir pasirūpinti 
valiutos pakeitimo draudimu. 

11. Kitoks sutarties sąlygų 
keitimas 

Kai bankas atleidžia skolininką nuo tam tikrų, pirmiau 
nepaminėtų paskolos sutartyje išdėstytų sąlygų. 

 

12. Naujos kredito priemonės Naujų finansavimo produktų suteikimas siekiant padėti 
skolininkui įveikti finansinius sunkumus. 

Paprastai ši restruktūrizavimo priemonė pati savaime nėra perspektyvi, todėl ji turėtų būti 
taikoma kartu su kitomis restruktūrizavimo priemonėmis, padedančiomis mažinti 
įsiskolinimą. Ji turėtų būti taikoma tik išskirtiniais atvejais. 

Naujos kredito priemonės gali būti suteikiamos pertvarkymo susitarimo galiojimo metu ir 
gali būti pareikalauta pateikti papildomą įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo priemonę. 
Susitarimų tarp kreditorių atveju turėtų būti nustatytos papildomos rizikos bankui 
kompensavimo sąlygos. 

Paprastai ši priemonė turėtų būti taikoma tik įmonių pozicijoms. Norint ją taikyti, reikėtų 
nuodugniai įvertinti skolininko gebėjimą grąžinti paskolą, taip pat užtikrinti pakankamą 
nepriklausomų atitinkamo sektoriaus ekspertų dalyvavimą vertinant pateikto verslo plano 
perspektyvumą ir pinigų srautų prognozes. Ši priemonė turėtų būti laikoma perspektyvia 
tik tuo atveju, jeigu nuodugnus skolininko finansinių galimybių vertinimas rodo, kad jis 
gebės grąžinti visą paskolą. 

13. Skolos konsolidavimas Kai keletas pozicijų sujungiama į vieną arba keletą 
paskolų.  

Paprastai ši restruktūrizavimo priemonė pati savaime nėra perspektyvi, todėl ji turėtų būti 
taikoma kartu su kitomis restruktūrizavimo priemonėmis, padedančiomis mažinti 
įsiskolinimą. 

Ši priemonė ypač naudinga tada, kai sujungus įkaitą ir užtikrintus pinigų srautus 
gaunamas didesnis bendras visos skolos padengimo užtikrinimas negu atskirų pozicijų 
atveju, nes, pavyzdžiui, galima sumažinti pinigų nuotėkius arba atlikti pinigų srautų 
pertekliaus perskirstymą tarp pozicijų. 

14. Dalinis arba visiškas 
atleidimas nuo skolos 

Kai bankas atsisako teisės teisiniu keliu išieškoti 
skolininko negrąžintą skolą visą arba jos dalį.  

Ši priemonė turėtų būti taikoma tada, kai bankas sutinka, kad būtų atliekamas „visiškas ir 
galutinis atsiskaitymas sumokant mažesnę įmoką“, t. y. kai bankas sutinka panaikinti visą 
likusią skolą, jeigu skolininkas per sutartą laiką grąžina sumažintą negrąžintos pagrindinės 
paskolos sumos dalį.  

Bankai tokią atleidimo nuo skolos priemonę turėtų taikyti atsargiai, nes atleidimo nuo 
skolos galimybė gali sukelti moralinę riziką ir paskatinti „strateginius įsipareigojimų 
neįvykdymus“. Todėl bankai turėtų nusistatyti aiškią atleidimo nuo skolos politiką ir 
procedūras bei užtikrinti griežtą kontrolę.  

 
                                                                    
31  Paėmus papildomą užtikrinimo priemonę atitinkama pozicija / klientas nebūtinai iš karto priskiriamas 

prie „restruktūrizuotų“, nors dauguma atvejų ši priemonė sutampa su taikomomis restruktūrizavimo 
priemonėmis. 
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Šis priemonių sąrašas nėra baigtinis. Gali būti taikomos ir kitokios restruktūrizavimo 
priemonės, taip pat ir susijusios su nacionaline specifika. Pavyzdžiui, kai kuriose 
jurisdikcijose neveiksnios būsto paskolos gali būti skaidomos į dalis. Ši priemonė 
pradėta taikyti, kai atsirado sunkumų perimti teises į įkaitą. 

4.3 Patikimo restruktūrizavimo procesai 

Papildant šio rekomendacinio dokumento 3 skyriuje pateiktas gaires dėl neveiksnių 
paskolų lygio mažinimo procesų valdymo ir veiklos struktūros (pvz., dėl atskirų 
NP skyrių įkūrimo restruktūrizavimo veiklai), šiame skirsnyje toliau aptariama 
geriausia praktika, susijusi būtent su restruktūrizavimo procesais. 

Restruktūrizavimas tik įvertinus skolininko finansines galimybes 

Prieš nuspręsdamas taikyti bet kokią restruktūrizavimo priemonę, paskolas 
suteikiantis atsakingas darbuotojas turėtų išsamiai įvertinti skolininko finansinę 
padėtį. Turėtų būti įvertinti visi aktualūs veiksniai, ypač skolininko (arba 
turto / projekto) galimybės grąžinti paskolą ir mokėti palūkanas ir visas jo 
įsiskolinimas. Vertinimas turėtų būti atliekamas remiantis dokumentuota einamąja ir 
patvirtinta finansine informacija (išsamiau apie finansinių galimybių vertinimą – 
4.4 skirsnyje). 

Standartizuoti restruktūrizavimo produktai ir sprendimų medžiai 

Banke turėtų būti įdiegta tinkama restruktūrizavimo politika ir procedūros su įvairiais 
tvariais ir efektyviais restruktūrizavimo sprendimais, kuriuos būtų galima pasiūlyti 
skolininkui. Portfelio skaidymas į segmentus (žr. 3.3.2 skirsnį) yra svarbi bet kurios 
strategijos dalis, nes bankai įvairiems paskolų portfelio segmentams gali parengti 
būtent jiems pritaikytus restruktūrizavimo sprendimus. 

Šiuo klausimu bankai turėtų rengti sprendimų medžius ir standartizuotus 
restruktūrizavimo sprendimus (arba „produktus“) skirtingų skolininkų su 
paprastesnėmis pozicijomis segmentams. Sprendimų medžiai gali padėti nustatyti ir 
nuosekliai, remiantis patvirtintais kriterijais, įgyvendinti tinkamas ir tvarias 
konkretiems skolininkų segmentams skirtas restruktūrizavimo (plačiąja prasme – 
neveiksnių paskolų lygio mažinimo) strategijas. Be to, jie gali padėti labiau 
standartizuoti procesus.  

Palyginimas su kitais neveiksnių paskolų lygio mažinimo būdais 

Norėdami nustatyti, koks neveiksnių paskolų lygio mažinimo būdas tvariausias ir 
tinkamiausias atsižvelgiant į įvairias skolininkų aplinkybes, bankai turėtų remtis 
grynąja dabartine verte, t. y. numatomo restruktūrizavimo sprendimo grynoji 
dabartinė vertė turėtų būti lyginama su įkaito perėmimo ir kitų galimų likvidavimo 
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būdų grynąja dabartine verte. Šiems skaičiavimams naudojami matai, pavyzdžiui, 
numatoma likvidavimo trukmė, diskonto norma ir investicinių sąnaudų įskaitymo 
mastas bei likvidavimo sąnaudos, turėtų būti pagrįsti stebimais empiriniais 
duomenimis. Bankai turėtų reguliariai peržiūrėti neveiksnių paskolų lygio mažinimo 
būdus ir ieškoti naujų / alternatyvių būdų. 

Restruktūrizavimo tarpiniai tikslai ir stebėsena 

Restruktūrizavimo sutartyje ir dokumentuose turėtų būti nustatytas aiškus skolininkui 
keliamų tarpinių tikslų įgyvendinimo grafikas. Jame turėtų būti išvardyti visi tarpiniai 
tikslai, kuriuos skolininkas privalo pasiekti, kad per sutartą laiką grąžintų paskolą. Šie 
tarpiniai tikslai turėtų būti realūs, pakankamai konservatyvūs ir nustatyti atsižvelgiant 
į galimą skolininko finansinės padėties pablogėjimą. Už restruktūrizavimą atsakingas 
NP skyrius turėtų bent jau EBI apibrėžtą bandomąjį laikotarpį atidžiai stebėti 
restruktūrizuoto skolininko daromą pažangą, taip pat ir tai, ar jis įgyvendina visus 
sutartus tarpinius tikslus. 

Remdamiesi kolektyvinės stebėsenos, kaip pasiteisina įvairūs restruktūrizavimo 
būdai, rezultatais ir išanalizavę pakartotinio įsipareigojimų neįvykdymo atvejus bei 
galimas priežastis (nepakankamai nuodugnus finansinių galimybių įvertinimas, 
netinkama restruktūrizavimo priemonė, pasikeitusi skolininko padėtis, išorinis 
makroekonominis poveikis ir t. t.), bankai turėtų reguliariai peržiūrėti savo 
restruktūrizavimo politiką ir priemones. 

4.4 Finansinių galimybių vertinimas  

Skolininko finansinės galimybės turėtų būti vertinamos pagal skolininko dabartinį 
gebėjimą ir konservatyviai įvertintą prognozuojamą gebėjimą ateityje mokėti visų jo 
turimų paskolų įmokas. Jeigu daromos prielaidos, kad skolininko galimybės mokėti 
paskolos įmokas ateityje pagerės, tos prielaidos turėtų būti patikimos ir 
konservatyvios. 

Vertindamas skolininko finansines galimybes, bankas, priklausomai nuo segmento, 
turėtų įvertinti šiuos pagrindinius veiksnius: 

• reguliarios / periodinės pajamos; 

• išlaidos; 

• kitas turtas; 

• kitos skolos; 

• pagrįstos pragyvenimo išlaidos; 

• darbo perspektyvos; 

• turto paklausumas / perspektyvos; 
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• pinigų srautai ir verslo planas (taip pat žr. 6.2.4 skirsnį); 

• pasiryžimas grąžinti paskolą (elgesio istorija) ir noras bendradarbiauti. 

Kad gautų išsamią ir patikimą informaciją apie skolininko finansinę padėtį ir galėtų 
išanalizuoti pozicijas, bankai turėtų parengti standartizuotas finansinės informacijos 
formas mažmeniniams skolininkams ir panašių įmonių segmentams (jeigu tai 
tikslinga pagal proporcingumo principą). Vidaus procesais turėtų būti užtikrinta, kad 
šios formos būtų pildomos tinkamai ir laiku32.  

Norėdami sužinoti, kokių dar įsiskolinimų turi skolininkas, ir išanalizuoti platesnę 
skolininko elgesio istoriją, bankai turėtų naudotis ir išorės informacijos šaltiniais, 
pavyzdžiui, centriniais kreditų registrais.  

Finansinių galimybių vertinimas turėtų būti grindžiamas tinkamai dokumentuota ir 
patvirtinta informacija apie skolininko pajamas ir išlaidas. Bankai turėtų įsitikinti ir 
gebėti įrodyti, kad dabartinių pajamų, į kurias atsižvelgiama, kintamosios dalys 
įvertintos pakankamai konservatyviai. Visų pirma, turėtų būti daromos teisingos ir 
pagrįstos prielaidos, atsižvelgiant ir į pagrindinius ekonominius rodiklius, aktualius 
būsimam skolininko gebėjimui vykdyti įsipareigojimus. Pavyzdžiui, atlyginimo 
ir (arba) pajamų iš nuomos ir pan. kintamąsias dalis reikėtų diskontuoti (pritaikyti 
vertės sumažinimo koeficientą), numatant, kad tokios pajamos gali būti ir negautos. 
Visos prielaidos turėtų būti dokumentuojamos kredito byloje, taip užtikrinant jų 
chronologinį atsekamumą. 

Pajamų padidėjimas ateityje turėtų būti įskaitomas tik tuo atveju, jeigu yra rimto 
pagrindo tikėtis, kad jos tikrai padidės. Bankai turėtų įsitikinti ir gebėti įrodyti, kad 
būsimas pajamų padidėjimas, į kurį atsižvelgiama, įvertintas pakankamai 
konservatyviai. Jeigu nėra konkrečios tam prieštaraujančios informacijos, numatomi 
atlyginimo padidėjimai, priedai prie atlyginimo, užmokestis už viršvalandžius, 
aukštesnės pareigos darbe, didesnės pajamos iš nuomos ir bet kokie kiti pajamų 
padidėjimo šaltiniai turėtų būti įvertinti pagal ūkio šakos / sektoriaus / rinkos normas 
ir galbūt diskontuoti (pritaikant vertės sumažinimo koeficientą) įvertinus riziką, kad jų 
gali ir nebūti. 

6 priede išsamiau aptariamas mažmeninių skolininkų ir įmonių finansinių galimybių 
vertinimas ir pateikiamos rekomendacijos dėl dokumentų. 

4.5 Priežiūrinės ataskaitos ir viešai skelbiama informacija 

Priežiūros institucijos tikisi nuoseklaus informacijos apie restruktūrizavimą 
atskleidimo, ypač informacijos apie tokius svarbiausius dalykus kaip restruktūrizuotų 
pozicijų kredito kokybė, restruktūrizavimo kokybė ir efektyvumas bei restruktūrizuotų 
pozicijų faktinės trukmės profilis pagal teisės aktų nustatytus portfelius. Siekiant 
užtikrinti nuoseklų informacijos apie restruktūrizavimą atskleidimą, bankai turėtų teikti 

                                                                    
32  Pavyzdžiui, Kipro ir Airijos centriniai bankai naudoja tokias formas: Kipro forma ir Airijos forma. 

http://www.centralbank.gov.cy/media/xls/Personal_fin_statements_pfs_after_amend_2014.xls
https://www.centralbank.ie/consumer/info/documents/industry%20standard%20financial%20statement.pdf
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kiekybinę informaciją ir tipines formas pagal šio rekomendacinio dokumento 
7 priedą. Prieš šią informaciją pateikiant priežiūros institucijoms, ją turi patvirtinti 
banko valdymo organas.  
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5 Neveiksnių paskolų pripažinimas 

5.1 Paskirtis ir apžvalga  

Neveiksnių pozicijų apibrėžtis 

Dažniausiai vartojama sąvoka „neveiksnios paskolos“ apibrėžiama skirtingai. Todėl 
EBI, siekdama išspręsti skirtingų apibrėžčių keliamas problemas, parengė 
suvienodintą sąvokos „neveiksni pozicija“ apibrėžtį. 

Tačiau kol kas neveiksnios pozicijos apibrėžties iš esmės privaloma laikytis tik 
priežiūrinės atskaitomybės tikslais33. Visgi bankai primygtinai raginami šią 
neveiksnios pozicijos apibrėžtį taikyti ir rengiant savo vidaus rizikos kontrolės bei 
viešas finansines ataskaitas. Be to, neveiksnios pozicijos apibrėžtis vartojama ir kai 
kurioje priežiūrinėje veikloje (pvz., BPM turto kokybės peržiūroje (TKP), 
EBI testavimuose nepalankiausiomis sąlygomis ir skaidrumo vertinimuose). 

Šio skyriaus paskirtis – trumpai paaiškinti kai kuriuos aspektus, susijusius su 
neveiksnios pozicijos apibrėžtimi ir pozicijų pripažinimu neveiksniomis pagal 
EBI apibrėžtį, ir pateikti keletą geriausios praktikos, kaip sumažinti apibrėžties 
taikymo skirtumus, pavyzdžių.  

5.2 skirsnyje pateikiamos gairės dėl neveiksnios pozicijos apibrėžties pagal 
Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014 (kuris vadinamas „EBI TĮS dėl 
priežiūrinės atskaitomybės“)34, siekiant užtikrinti nuoseklų pagrindinių neveiksnios 
pozicijos apibrėžties kriterijų, o būtent „pradelstumo“ kriterijaus ir „tikėtino 
įsipareigojimų neįvykdymo“ kriterijaus, taikymą. 5.3 skirsnyje aptariamas glaudus 
neveiksnios pozicijos apibrėžties ir restruktūrizavimo apibrėžties ryšys. 5.4 skirsnyje 
aptariami kiti svarbūs aspektai, susiję su nuosekliu ir tiksliu neveiksnios pozicijos 
apibrėžties taikymu, pavyzdžiui, dėl identiškų arba susijusių klientų pozicijų 
identifikavimo. 

Teisės aktuose nustatytų ir apskaitoje vartojamų sąvokų apibrėžčių 
skirtumai 

5.5 skirsnyje paaiškinamas ryšys tarp priežiūros srityje vartojamos sąvokos 
„neveiksni pozicija“ apibrėžties ir apskaitoje vartojamos sąvokos „sumažėjusios 
vertės pozicija“ apibrėžties (pagal 39-ąjį tarptautinį apskaitos standartą (TAS)) bei 
                                                                    
33  Informacija apie neveiksnias pozicijas renkama reguliariai – iš finansinių ataskaitų, rengiamų pagal 

FINREP formas, įskaitant Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 680/2014 III ir IV prieduose 
nustatytą formą F.18, kurioje pateikiama informacija apie veiksnias ir neveiksnias pozicijas bei su jomis 
susijusius sukauptus kredito nuostolius, detalizuota pagal vertinimo pagrindą, pozicijos tipą, sandorio 
šalį ir priskyrimo prie neveiksnių pozicijų priežastį. 

34  Žr. 29 išnašą. 
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prudencinės sąvokos „įsipareigojimų neįvykdymas / neįvykdyta pozicija“ apibrėžties 
(pagal KRR). Viena iš priežasčių, kodėl reikėjo apibrėžti sąvoką „neveiksni 
pozicija“, – panaikinti „neįvykdytų pozicijų“ ir „sumažėjusios vertės pozicijų“ 
apibrėžčių skirtumus visoje ES, kad duomenys būtų labiau palyginami. Todėl 
neveiksnios pozicijos apibrėžtis turėtų būti taikoma kaip suderinta turto kokybės 
sąvoka. 

Pastaraisiais metais paskelbta nemažai gairių, aktualių teisės aktuose vartojamos 
įsipareigojimų neįvykdymo sąvokos apibrėžčiai, tarp jų: Gairės dėl Reglamento 
(ES) Nr. 575/2013 178 straipsnyje nustatytos kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo 
apibrėžties taikymo (EBI GL 2016/07) ir Techninis reguliavimo standartas dėl 
pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo ribinės vertės pagal Reglamento 
(ES) Nr. 575/2013 178 straipsnį (EBI TRS 2016/06). Be to, 2015 m. gruodžio mėn. 
Bazelio bankų priežiūros komitetas paskelbė gaires dėl kredito rizikos ir tikėtinų 
kredito nuostolių apskaitos (BBPK gairės dėl CRAECL (angl. Credit Risk and 
Accounting for Expected Credit Losses).  

EBI TĮS dėl priežiūrinės atskaitomybės V priedo 147 dalyje nustatyta, kad „pozicijos, 
kurių atžvilgiu laikoma, kad įvyko įsipareigojimų neįvykdymo atvejis pagal 
KRR 178 straipsnį, ir pozicijos, kurios, kaip nustatyta, yra nuvertėjusios pagal 
taikomą apskaitos sistemą, visada laikomos neveiksniomis pozicijomis“. 

Toliau schemoje parodytas skirtingų apibrėžčių tarpusavio ryšys. „Neveiksni pozicija“ 
dažniausiai yra platesnė sąvoka negu „sumažėjusios vertės pozicija“ ir „neįvykdyta 
pozicija“. Visos sumažėjusios vertės pozicijos ir visos neįvykdytos pozicijos visada 
yra neveiksnios, bet ne visos neveiksnios pozicijos pagal galiojančius apskaitos 
standartus ir teisės aktus yra pripažįstamos sumažėjusios vertės arba neįvykdytomis 
pozicijomis. Išsamiau šis ryšys aptariamas 5.5 skirsnyje. 
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2 paveikslas 
Iliustracinė neveiksnių, neįvykdytų ir sumažėjusios vertės pozicijų apibrėžčių atitikties schema 

 

 

5.2 Neveiksnios pozicijos apibrėžties įtvirtinimas 

Remiantis EBI TĮS dėl priežiūrinės atskaitomybės V priedo 145 dalimi, „neveiksnios 
pozicijos yra pozicijos, atitinkančios bet kurį iš šių kriterijų (arba abu): 

1. reikšmingos pozicijos, kurios yra pradelstos daugiau nei 90 dienų;  

2. įvertinta, kad skolininkas greičiausiai neįvykdys visų savo kreditinių 
įsipareigojimų, jeigu nebus realizuota užtikrinimo priemonė, nepriklausomai nuo 
bet kokios pradelstos sumos egzistavimo ar vėlavimo dienų skaičiaus.“  

Taigi, neveiksni pozicija apibrėžiama taikant „pradelstumo“ ir „tikėtino įsipareigojimų 
neįvykdymo“ kriterijus; abu jie aptariami toliau šiame skyriuje.  

5.2.1 Pastabos dėl pradelstumo kriterijaus ir pradelstų dienų skaičiavimo  

Pradelstumo kriterijus apibrėžtas EBI TĮS dėl priežiūrinės atskaitomybės V priedo 
145 dalies a punkte. Pagal jį neveiksniomis laikomos tos reikšmingos pozicijos, 
kurios yra pradelstos daugiau nei 90 dienų. Turėtų būti taikomos tokios pačios 
reikšmingumo ribinės vertės, kokios yra nustatytos įsipareigojimų neįvykdymą 
apibrėžiančiame KRR 178 straipsnyje ir patikslintos EBI RTS 2016/06 (3.4 skirsnis). 

Pozicija gali būti laikoma pradelsta tik tuo atveju, jeigu buvo teisinis įsipareigojimas 
sumokėti ir sumokėti yra privaloma. Jeigu teisinio įsipareigojimo nėra ir sumokėti 
nėra privaloma, nesumokėjimas nelaikomas pažeidimu. Pavyzdžiui, jeigu 

Neveiksni pozicija: EBI TĮS

Neįvykdyta pozicija: KRR 178 str.

Sumažėjusios vertės pozicija: TAS / TFAS

Nors gali būti pozicijų priskyrimo prie įvairių kategorijų skirtumų, dauguma atvejų šios trys sąvokos (sumažėjusios vertės, neįvykdytos ir neveiksnios 
pozicijos) atitinka viena kitą.

Pagrindinė skirtumų (jei jų yra) priežastis –
kokiu mastu neveiksnios pozicijos apibrėžtyje
nustatytas 90 pradelstų dienų kriterijus
netaikomas sumažėjusios vertės pozicijos
apibrėžtyje

Pagrindinė skirtumų (jei jų yra) priežastis –
kokiu mastu šie neveiksnios pozicijos
apibrėžtyje nustatyti kriterijai netaikomi
neįvykdytos pozicijos apibrėžtyje:
• taikomas 1 metų veiksnumo atkūrimo

laikotarpis,
• kitos pozicijos, pradelstos daugiau nei 90

dienų, neleidžia panaikinti neveiksnumo
statuso,

• neveiksni pozicija restruktūrizuojama
antrą kartą arba veiksni restruktūrizuota
pozicija, kuriai taikomas bandomasis
laikotarpis, pradelsiama 30 dienų,

• pozicija neveiksni dėl 20 %
„užkrečiamojo poveikio“.
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nesumokamos diskrecinės palūkanos nuo papildomo 1 lygio kapitalo priemonių, 
nelaikoma, kad yra tenkinamas pradelstumo kriterijus. Tačiau bankai turėtų atidžiai 
įvertinti, ar diskrecinių palūkanų nesumokėjimas nėra susijęs su kitais įvykiais, dėl 
kurių pozicija turėtų būti priskirta prie neveiksnių.  

Jeigu nėra visiškai aišku, ar teisinis įsipareigojimas yra, bankai turėtų atidžiai įvertinti 
situaciją. Jeigu skolininko pozicija pripažinta neveiksnia, bet ji tokia pripažinta 
(labiausiai tikėtina, kad dėl pradelstumo kriterijaus) faktiškai dėl pavienių ginčų, 
nesusijusių su sandorio šalies mokumu, kitas pozicijas iš subjektų, priklausančių tai 
pačiai grupei kaip ir skolininkas, nebūtina pripažinti neveiksniomis. 

Kai nustatoma, kad teisinis įsipareigojimas atlikti privalomus mokėjimus egzistuoja, 
pradelstos dienos pradedamos skaičiuoti iš karto, kai tik reikšminga pagrindinės 
paskolos sumos grąžinimo, palūkanų arba kita įmoka nesumokama nustatytą dieną.  

Bankai gali taikyti – arba jiems gali būti privaloma taikyti – tam tikras gautų piniginių 
lėšų paskirstymo taisykles, pavyzdžiui, taikyti FIFO (First In, First Out) principą, kuris 
reiškia, kad, gavus bet kokių piniginių lėšų, jomis pirmiausiai padengiami 
anksčiausiai pradelsti kliento įsipareigojimai. Piniginių lėšų paskirstymo pagal FIFO 
principą taisykle arba įstatymais ir kitais teisės aktais gali būti nustatyta, kas 
gautomis lėšomis dengiama pirmiau – nesumokėtos palūkanos ar negrąžinta 
pagrindinės paskolos sumos dalis. 

Neveiksnios pozicijos apibrėžties nebūtina susieti su kokiomis nors konkrečiomis 
gautų piniginių lėšų paskirstymo taisyklėmis ar nesumokėtų palūkanų ir negrąžintos 
pagrindinės paskolos sumos padengimo eiliškumu. Turėtų būti taikomos tokios lėšų 
paskirstymo taisyklės ir pirmumo tvarka, kokios yra nustatytos galiojančiuose 
įstatymuose ir kituose teisės aktuose. Jeigu įstatymuose ir kituose teisės aktuose šie 
klausimai nereglamentuoti, piniginių lėšų paskirstymo taisyklės ir pirmumo tvarka 
turėtų būti nustatytos atitinkamoje paskolos sutartyje ir turėtų neprieštarauti jokiems 
įstatymams ir kitiems teisės aktams, ypač vartotojų teisių apsaugos ir nemokumo 
arba bankroto įstatymams. Dėl to skirtingose sutartyse gali būti nustatytos skirtingos 
taisyklės. Tai reiškia, pavyzdžiui, kad, jeigu taikomame įstatyme apie tai nieko 
nepasakyta, o konkrečioje paskolos sutartyje arba kituose įstatymuose nustatyta, 
kad FIFO principą taikyti draudžiama, pirmoji pagal tą sutartį padelsta įmoka nebus 
dengiama tol, kol nebus sumokėtos visos kitos nesumokėtos įmokos. 

5.2.2 Pastabos dėl tikėtino įsipareigojimų neįvykdymo kriterijaus 

Kitaip negu pradelstumo kriterijus, tikėtino įsipareigojimų neįvykdymo kriterijus (pagal 
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 145 dalies b punktą) 
yra mažiau kiekybinis, bet labiau siejamas su tam tikrais įvykiais, dėl kurių pozicija 
klasifikuojama kaip neveiksni. Kadangi dėl to atsiranda šiek tiek laisvės 
interpretavimui, bankai privalo nustatyti aiškius vidaus kriterijus, pagal kuriuos 
nustatomi tikėtino įsipareigojimų neįvykdymo (toliau – TĮN) požymiai. Šie požymiai 
turėtų būti susieti su aiškiai apibrėžtomis situacijomis (toliau – TĮN požymiai). Bankai 
turėtų užtikrinti, kad neveiksnios pozicijos apibrėžtis ir TĮN nustatymo kriterijai būtų 
vienodai taikomi visoje jų grupėje.  
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Bankai turėtų apsibrėžti automatiškai pripažįstamus (jeigu įmanoma) TĮN požymius ir 
rankiniu būdu pripažįstamus TĮN požymius. Automatiškai pripažįstamų TĮN požymių 
atveju pozicija automatiškai klasifikuojama kaip neveiksni, be jokio rankinio įsikišimo 
ar patvirtinimo. Pavyzdžiui, skolininko bankrotas, apie kurį galima sužinoti iš 
bankroto registrų, arba specifinės kredito rizikos koregavimų įtraukimas į apskaitą 
yra automatiniai požymiai. Tačiau dauguma su TĮN kriterijumi susijusių požymių turi 
būti reguliariai vertinami rankiniu būdu. Todėl bankai turėtų reguliariai vertinti savo 
klientų kreditingumą ir gebėjimą grąžinti paskolas. Tokie standartinių nemažmeninių 
klientų vertinimai turėtų būti atliekami bent kartą per pagrindinius ataskaitinius 
laikotarpius. Po šių vertinimų turėtų būti atnaujinama kliento finansinė informacija ir 
reitingas. Bankai turėtų iš nemažmeninių klientų laiku surinkti naujausią finansinę 
informaciją. Geriausia, jeigu sutartyje būtų nustatytas reikalavimas, kad klientas per 
tam tikrą laiką pateiktų tokią informaciją kredito įstaigai. Informacijos nepateikimas 
arba pavėluotas pateikimas gali būti vertinamas kaip neigiamas kliento kreditingumo 
požymis. Finansiškai silpnų klientų, pavyzdžiui, į stebimų pozicijų sąrašą įtrauktų 
arba mažą reitingą turinčių klientų, vertinimai turėtų būti atliekami dažniau, 
priklausomai nuo reikšmingumo, segmento ir kliento finansinės padėties. 

Įkaito realizavimas ir tikėtinas įsipareigojimų neįvykdymas (TĮN) 

Remiantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 148 dalimi, 
pozicijos klasifikuojamos kaip neveiksnios neatsižvelgiant į įkaito egzistavimą. Tai 
reiškia, kad TĮN požymių turinti pozicija turėtų būti priskiriama prie neveiksnių, net 
jeigu ji visa padengta įkaitu.  

Išorės duomenų šaltiniai ir TĮN pripažinimas 

Jeigu bankas naudojasi išorės duomenų šaltiniais, jis turėtų pasirūpinti – atlikdamas 
reikiamus koregavimus, kaip nustatyta KRR 178 straipsnio 4 dalyje dėl įsipareigojimų 
neįvykdymo apibrėžties, – kad jo taikoma TĮN apibrėžtis sutaptų su tų išorės 
duomenų šaltinių taikoma neveiksnios pozicijos apibrėžtimi arba su įsipareigojimų 
neįvykdymo apibrėžtimi. Išorės duomenų šaltiniai gali būti, pavyzdžiui, bankroto 
registrai, įmonių registrai (jeigu juose registruojami įvairūs įvykiai, rodantys 
TĮN požymių egzistavimą, pavyzdžiui, bankrotas, valdžios institucijų skirtos 
priemonės ir sankcijos), nekilnojamojo turto ir žemės registrai, įkaitų registrai (iš kurių 
galima gauti duomenų apie susidariusią TĮN padėtį, jeigu trečioji šalis prieš klientą 
yra įregistravusi vykdomąjį raštą), taip pat kredito registrai. Jeigu tokie duomenys yra 
prieinami ir gali suteikti naudingos informacijos, padėsiančios nustatyti, kad atsirado 
TĮN požymių, kredito įstaigos turėtų užtikrinti, kad tokie duomenys būtų automatiškai 
perduodami iš išorės šaltinių į jų sistemas. Jeigu automatinis duomenų perdavimas 
neįmanomas, pavyzdžiui, nėra unikalių identifikatorių, bankai vis tiek turėtų 
reguliariai, pavyzdžiui, atlikdami klientų vertinimus, tokius registrus tikrinti, kad galėtų 
tinkamai nustatyti, ar neatsirado TĮN požymių. 
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Geriausios praktikos nustatant TĮN požymius pavyzdžiai 

Apsibrėždami, kokie požymiai laikytini TĮN požymiais, bankai turėtų nustatyti 
situacijas ir požymius, išvardytus įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtyje (pagal KRR) 
ir vertės sumažėjimo apibrėžtyje (pagal TFAS), turint galvoje, kad visos neįvykdytos 
pozicijos ir visos sumažėjusios vertės pozicijos turėtų būti pripažįstamos 
neveiksniomis. Kai tinka, reikėtų nustatyti papildomus pozicijų pripažinimo 
neveiksniomis kriterijus, konkrečiai neįvardytus KRR 178 straipsnyje ar apskaitos 
standartuose nustatytoje vertės sumažėjimo apibrėžtyje. Diegiant įsipareigojimų 
neįvykdymo (pagal KRR), vertės sumažėjimo (pagal TFAS) ir neveiksnių pozicijų 
pripažinimo vidaus procesus, rekomenduojama praktiniais sumetimais suderinti 
TĮN požymius.  

Skirtingiems portfeliams (hipotekos paskolų, MVĮ, komercinės paskirties 
nekilnojamojo turto, įmonių, t. t.) gali būti nustatyti skirtingi TĮN požymiai. Pavyzdžiui, 
hipotekos paskolų portfeliams itin aktualūs tokie TĮN požymiai kaip sumažėjęs 
gebėjimas mokėti paskolos įmokas arba sumažėjęs paskolos ir turto vertės santykis, 
o MVĮ portfeliams gali būti tikslinga nustatyti su skolininkų finansiniais rezultatais 
susijusius požymius (pvz., apyvartos sumažėjimo). Po šių vertinimų turėtų būti 
atnaujinama kliento finansinė bei nefinansinė informacija ir reitingas. 

2 lentelėje pateikiamos priežiūrinės gairės dėl TĮN požymių. Dešiniajame stulpelyje 
išvardyti įvairių tarptautinių bankų taikomi TĮN požymiai (geriausios praktikos 
pavyzdžiai), taip pat vertės sumažėjimo kriterijais pagrįsti požymiai, taikyti vykdant 
2014 ir 2015 m. turto kokybės peržiūras (TKP) ir nurodyti EBI gairių dėl 
įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžties pagal KRR projekte. Šis sąrašas nėra 
baigtinis ir neturėtų būti traktuojamas kaip privalomas minimalus TĮN požymių 
rinkinys. Jis turėtų būti vertinamas kaip pavyzdžių ir geriausios praktikos sąrašas bei 
orientyras, kaip būtų galima įdiegti neveiksnios pozicijos apibrėžtį.  

Vis dėlto jeigu yra spalva nepažymėtuose laukeliuose nurodytų požymių, pozicija 
turėtų būti iš karto pripažinta neveiksnia, nes šie požymiai dažniausiai vien dėl savo 
pobūdžio tiesiogiai atitinka TĮN apibrėžtį ir laisvės kitokiam interpretavimui beveik 
nėra. Pilku fonu pažymėtuose laukeliuose nurodyti požymiai yra tik rekomendaciniai 
ir turėtų būti vertinami tik kaip galimi TĮN pavyzdžiai. Jeigu yra kuris nors iš šių 
požymių, tai dar nereiškia, kad pozicija yra neveiksni, tačiau reikėtų atlikti nuodugnų 
vertinimą. Nustatyti ir apskaičiuoti kiekvieno atskiro rekomendacinio TĮN požymio 
(t. y. TKP pavyzdžių) fiksuotą ribinę vertę yra sudėtinga, nes įvairiose šalyse skiriasi 
skolinimo praktika, taisyklės, mokestinė tvarka ir vidutinės pajamos. Todėl bankai 
turėtų parengti savo pačių ribines vertes, atsižvelgdami į nacionalinę specifiką. 

Skolininko gebėjimas mokėti paskolos įmokas turėtų būti reguliariai vertinamas net ir 
tuo atveju, jeigu paskola yra grąžinama vienkartine įmoka, nes vien iš to, kad 
skolininkas visada laiku sumoka palūkanas, negalima daryti išvados, kad galutinė 
vienkartinė paskolos grąžinimo įmoka bus padaryta, ir kad pozicija dėl šios 
priežasties turėtų būti laikoma veiksnia. Vienkartine įmoka grąžinamų paskolų atveju 
lentelėje išvardyti TĮN požymiai turėtų būti taikomi pasirinktinai. Ypatingą dėmesį 
reikėtų skirti galimybei tokiems klientams pasiūlyti refinansavimą / pratęsimą, kuri 
didžiąja dalimi priklauso nuo kliento finansinės padėties tvirtumo ir paskolai užtikrinti 
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pateikto įkaito. Be to, vienas iš veiksnių, į kuriuos turėtų būti atsižvelgiama norint 
teisingai suklasifikuoti vienkartine įmoka grąžinamas paskolas, yra projekto 
ekonominio naudingumo laikotarpis ir gebėjimas grąžinti paskolą per tą laikotarpį. 
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2 lentelė 
Tikėtino įsipareigojimų neįvykdymo požymių pagal neveiksnios pozicijos, įsipareigojimų neįvykdymo ir vertės 
sumažėjimo apibrėžtis ryšys35 

TĮN požymiai pagal KRR 178 str. Vertės sumažėjimo požymiai pagal 39-ojo 
TAS 58 dalį 

TĮN požymiai pagal neveiksnios pozicijos apibrėžtį  

Balti laukeliai: požymiai 
Pilki laukeliai: pavyzdžiai 

1. a) įstaiga mano, kad tikėtina, jog 
įsipareigojantysis asmuo iki galo neįvykdys savo 
kreditinių įsipareigojimų įstaigai, patronuojančiajai 
įmonei ar bet kuriai iš jos patronuojamųjų įmonių, 
jeigu įstaiga nesiims tokių veiksmų, kaip 
užtikrinimo priemonės realizavimas; 

a) dideli išleidėjo ar skolininko finansiniai 
sunkumai;  

pagreitinamas paskolos grąžinimas arba pareikalaujama ją grąžinti 

bankas pareikalavo užtikrinimo priemonės, įskaitant garantiją (EBI)* 

ieškinys teisme, įkaito realizavimas, įskaitant priverstinį, siekiant susigrąžinti 
skolą 

panaikintas skolininko veiklos leidimas** 

skolininkas yra pagrindinio skolininko, kuris nevykdo įsipareigojimų, 
bendraskolis 

paskolų atidėjimas / pratęsimas viršijant ekonominio naudingumo 
laikotarpį*** 

atidėjimas / pratęsimas, kai tikėtinas didelis ekonominis nuostolis (rodiklis: 
vienkartinės įmokos, daug didesnės įmokos) 

vienos pozicijos restruktūrizavimas keletą kartų 

skolininkas nebeturi pastovių pajamų šaltinių, kad galėtų mokėti įmokas 
(EBI); klientas netenka darbo ir tikėtina, kad negrąžins paskolos  

yra rimto pagrindo abejoti skolininko gebėjimu ateityje gauti stabilius ir 
pakankamus pinigų srautus (EBI) 

bendras skolininko finansinio įsiskolinimo lygis gerokai padidėjo arba yra 
rimto pagrindo manyti, kad padidės (EBI); dėl nuostolių nuosavas kapitalas 
per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 50 %  

tuo atveju, kai pozicijos priklauso vienam asmeniui – įmonės, kuri visiškai 
priklauso vienam asmeniui, bankrotas, jeigu šis asmuo įstaigai suteikė 
asmeninę garantiją dėl visų įmonės įsipareigojimų (EBI) 

buvo įsigyta arba gauta finansinio turto su reikšminga nuolaida, rodančia 
skolininko kredito kokybės pablogėjimą (EBI) 

mažmeninių pozicijų, kai kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtis 
taikoma individualios kredito priemonės lygmeniu, atveju – tai, kad didelė 
viso įsipareigojančiojo asmens įsipareigojimo dalis yra neįvykdyta (EBI) 

skolos padengimo rodiklis rodo, kad skola nėra tvari 

pastaruosius 12 mėnesių 5 metų termino kredito įsipareigojimų neįvykdymo 
apsikeitimo sandorių marža buvo didesnė nei 1 000 b. p. 

skolininkas prarado didelį klientą arba nuomininką 

reikšmingas apyvartos / apyvartinių pinigų srautų sumažėjimas (20 %) 

su skolininku susijęs klientas pateikė paraišką dėl bankroto 

išorės auditorius pateikė ribotą arba sąlyginę nuomonę 

manoma, kad vienkartine įmoka grąžinamos paskolos refinansuoti 
dabartinėmis rinkos sąlygomis neįmanoma 

refinansavimo galimybių nebėra 

                                                                    
35  Šioje lentelėje nesiekiama parodyti tikslaus ryšio tarp neveiksnios pozicijų kriterijų ir TĮN požymių arba 

apskaitos standartuose reglamentuojamų vertės sumažėjimo kriterijų. Joje parodomi tik panašumai ir 
galimi sutapimai. 
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byla dėl sukčiavimo  

b) sutarties pažeidimas, pvz., palūkanų ar 
pagrindinės sumos nemokėjimas; 

turtu užtikrinto finansavimo atveju: viršijamas maksimalus paskolos ir turto 
vertės santykis arba nevykdoma įkaito vertės išlaikymo prievolė**** 

skolininkas pažeidė kredito sutarties sąlygas (EBI) 

e) finansinio turto aktyviosios rinkos išnykimas 
dėl finansinių sunkumų; 

skolininko finansinėms priemonėms nebėra aktyvios rinkos 

3. a) įstaiga kreditiniam įsipareigojimui suteikia 
nekaupiamo statusą; 

c) skolininkui suteikta nuolaida, kurios skolintojas 
kitu atveju nebūtų suteikęs dėl ekonominių ar 
teisinių priežasčių, siejamų su skolininko 
finansiniais sunkumais; 

kredito įstaiga nebereikalauja mokėti palūkanų (taip pat dalies palūkanų arba 
su tam tikromis sąlygomis) 

tiesioginis nurašymas 

3. b) įstaiga pripažįsta specifinės kredito rizikos 
koregavimą dėl reikšmingo pastebėto kredito 
kokybės pablogėjimo po to, kai įstaiga prisiėmė 
šią poziciją; 

 nurašymas koreguojant atidėjinių sumą 

vertės koregavimas (specialiosios paskirties atidėjinių paskolų nuostoliams 
dengti koregavimas) 

3. c) įstaiga parduoda kreditinį įsipareigojimą 
patirdama reikšmingą su kreditu susijusį 
ekonominį nuostolį; 

 reikalavimas parduodamas su nuostoliu, kuris yra susijęs su kreditu 

3. d) įstaiga pritaria būtinam kreditinio 
įsipareigojimo restruktūrizavimui, kai tikėtina, kad 
finansinis įsipareigojimas sumažės dėl 
reikšmingo pagrindinės sumos grąžinimo įmokų, 
palūkanų arba (kai tinka) susijusių mokesčių 
panaikinimo ar atidėjimo. Nuosavybės vertybinių 
popierių pozicijų, vertinamų pagal įsipareigojimų 
nevykdymo tikimybės (PD) / nuostolio dėl 
įsipareigojimų nevykdymo (LGD) metodą, atveju 
tai apima ir būtiną pačių akcijų restruktūrizavimą; 

c) skolininkui suteikta nuolaida, kurios skolintojas 
kitu atveju nebūtų suteikęs dėl ekonominių ar 
teisinių priežasčių, siejamų su skolininko 
finansiniais sunkumais; 

restruktūrizavimas, kartu atleidžiant nuo reikšmingos skolos dalies 
(grynosios dabartinės vertės nuostolis) 

restruktūrizavimas su sąlyginiu atleidimu nuo skolos 

 

3. e) įstaiga prašo skelbti įsipareigojantįjį asmenį 
bankrutuojančiu ar reikalauja panašaus jo statuso 
dėl įsipareigojančiojo asmens kreditinio 
įsipareigojimo įstaigai, patronuojančiajai įmonei ar 
bet kuriai iš jos patronuojamųjų įmonių; 

d) didelė tikimybė, kad skolininkas bankrutuos ar 
bus atliktas kitoks finansinis reorganizavimas; 

kredito įstaiga arba pagrindinė konsorciumo įstaiga pradeda 
bankroto / nemokumo procedūrą 

paskelbiamas kredito įvykis pagal Tarptautinės apsikeitimo sandorių ir 
išvestinių finansinių priemonių asociacijos (ISDA) apibrėžtį 

ne teismo keliu vykdomos derybos dėl atsiskaitymo arba grąžinimo (pvz., 
susitarimai dėl sustabdymo) 

3. f) įsipareigojantysis asmuo prašė suteikti arba 
jam buvo suteiktas bankrutuojančio asmens 
statusas ar panaši apsauga, kad jis galėtų 
išvengti arba atidėti kreditinio įsipareigojimo 
grąžinimą įstaigai, patronuojančiajai įmonei ar bet 
kuriai iš jos patronuojamųjų įmonių. 

d) didelė tikimybė, kad skolininkas bankrutuos ar 
bus atliktas kitoks finansinis reorganizavimas. 

įsipareigojantysis asmuo pateikė paraišką dėl bankroto arba nemokumo 

trečioji šalis pradėjo bankroto arba nemokumo procedūrą 

mokėjimų sustabdymas (valstybės, įstaigos) 

* Jeigu pareikalaujama įkaito arba garantijos, tai paprastai reiškia, kad pozicija tiesiogiai patenka į neveiksnios pozicijos apibrėžtį (įkaito realizavimas). 
** Šis veiklos leidimo panaikinimo kriterijus ypač aktualus tais atvejais, kai skolininkas yra įmonė, kuri gali vykdyti veiklą tik turėdama valstybės suteiktą leidimą, pavyzdžiui, bankas ar 
draudimo bendrovė. Kai kuriose valstybėse narėse tai gali būti ir telekomunikacijų, žiniasklaidos, farmacijos, kalnakasybos ir gavybos arba transporto bendrovės. 
*** Ekonominio naudingumo laikotarpis itin aktualus teikiant projektų finansavimo tipo paskolas. Paprastai per projekto ekonominio naudingumo laikotarpį tikėtini grynieji pinigų 
srautai turėtų būti didesni negu paskolos įmokos, įskaitant palūkanas. Pasibaigus ekonominio naudingumo laikotarpiui, pinigų srautai paprastai yra mažiau patikimi ir juos yra sunkiau 
planuoti dėl tokių veiksnių kaip moralinis pasenimas, didelių pakartotinių investicijų arba renovacijos poreikis ir didėjanti technologinės nesėkmės tikimybė. Ekonominio naudingumo 
laikotarpis nebūtinai turi sutapti su maksimalia paskolos trukme, ir tai gali arba turėtų būti patvirtinta suteikiant paskolą. Tačiau su finansiniais sunkumais skolininkas gali susidurti ir 
ekonominio naudingumo laikotarpiui nepasibaigus, jeigu jo iš projekto gaunamų pinigų srautų nepakanka įsipareigojimams pagal paskolos sutartį vykdyti. 
**** Turtu užtikrintos paskolos gali būti įvairios: lombardinės paskolos, paskolos su garantine įmoka, nekilnojamuoju turtu užtikrintos paskolos (atvirkštinės hipotekos paskolos, 
gautinomis sumomis užtikrintos paskolos ir t. t.), tačiau visoms joms bendra yra tai, kad bankas skolina ne mainais už skolininko pajamas ar pinigų srautus, bet už turtą. Paprastai 
reikalaujama, kad skolininkai visą paskolos galiojimo laiką išlaikytų tam tikrą paskolos ir turto vertės santykį. Pavyzdžiui, nekilnojamojo turto finansavimo atveju šis paskolos ir turto 
vertės santykis gali būti užtikrintas sutartyje nustatant minimalaus nuosavo kapitalo sąlygą. Jeigu šis santykis viršijamas, skolininkas privalo papildyti įkeistą nuosavą kapitalą 
(pareikalavimas vykdyti įkaito vertės išlaikymo prievolę), kitu atveju bankas turi teisę pareikalauti grąžinti paskolą ir parduoti įkaitą. Paprastai bankai, suteikdami turtu užtikrintą 
paskolą, reikalauja turėti daug didesnį nuosavą kapitalą, negu teikdami pinigų srautais užtikrintas paskolas. Tai daroma siekiant apsidrausti nuo įkaito kainos svyravimų ir padengti 
įkaito pardavimo sąnaudas. 



Rekomendacinis dokumentas bankams apie neveiksnias paskolas − Neveiksnių paskolų 
pripažinimas 59 

5.3 Neveiksnių pozicijų ir restruktūrizavimo ryšys   

5.3.1 Bendra restruktūrizavimo apibrėžtis 

Šiame rekomendaciniame dokumente restruktūrizavimo sąvoka vartojama pagal 
Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 680/2014, o konkrečiai – V priedo 163–
183 dalyse, pateiktą EBI apibrėžtį. Šiame skirsnyje aptariami tie šios apibrėžties 
aspektai, dėl kurių priežiūros institucijos nustatė taikymo skirtumų. 

Restruktūrizavimo priemonės – tai skolininko, kuris susidūrė arba netrukus susidurs 
su sunkumais ir negalės vykdyti savo finansinių įsipareigojimų („finansiniai 
sunkumai“), pozicijai suteiktos „lengvatos“ – paskola, skolos vertybinis popierius ar 
(atšaukiamas arba neatšaukiamas) kreditavimo įsipareigojimas. Tai reiškia, kad 
pozicija gali būti restruktūrizuojama tik tuo atveju, jeigu skolininkas susidūrė su 
finansiniais sunkumais ir dėl jų bankas priverstas padaryti lengvatų.  

Pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 164 dalį, 
lengvata yra kuris nors iš šių veiksmų: i) ankstesnių sutarties sąlygų pakeitimas arba 
ii) visos arba dalies pozicijos refinansavimas. Todėl lengvatos apibrėžtis yra platesnė 
ir apima ne tik sutarties pakeitimus, kai sumažėja iš pozicijos gaunamų pinigų srautų 
grynoji dabartinė vertė. 

Tinkamas restruktūrizavimas suponuoja gebėjimą anksti pastebėti galimus finansinių 
sunkumų požymius. Kad juos būtų galima pastebėti anksti, vertinant skolininko 
finansinę padėtį neužtenka vertinti tik tas pozicijas, kurios turi akivaizdžių finansinių 
sunkumų požymių. Finansinių sunkumų vertinimas turėtų būti atliekamas ir dėl tų 
pozicijų, dėl kurių skolininkas neturi akivaizdžių finansinių sunkumų, tačiau labai 
pasikeitė rinkos sąlygos ir tai gali turėti poveikio jo gebėjimui grąžinti paskolą. Tokios 
pozicijos yra, pavyzdžiui, vienkartine įmoka grąžinamos paskolos, kurios grąžinamos 
tik pardavus nekilnojamąjį turtą (pvz., kritus nekilnojamojo turto kainoms sumažėja 
skolininko finansinės galimybės), arba užsienio valiuta suteiktos paskolos (pvz., 
skolininko finansinės galimybės gali sumažėti dėl valiutų kursų pokyčių). 

Vertinant bet kokius skolininko finansinius sunkumus turėtų būti vertinama tik to 
skolininko padėtis, t. y. neatsižvelgiant į trečiųjų šalių pateiktą įkaitą ar garantijas.  

Vertinti, ar skolininkas turi finansinių sunkumų, galima pagal šiuos požymius 
(sąrašas nebaigtinis): 

• per trijų mėnesių iki sutarties sąlygų pakeitimo arba refinansavimo laikotarpį 
skolininkas yra vėlavęs sumokėti daugiau kaip 30 dienų; 

• per trijų mėnesių iki sutarties sąlygų pakeitimo arba refinansavimo laikotarpį 
padidėjo įstaigos vidaus reitingo klasės įsipareigojimų nevykdymo tikimybė 
(PD); 

• per trijų mėnesių iki sutarties sąlygų pakeitimo arba refinansavimo laikotarpį 
skolininko pozicija buvo stebimų pozicijų sąraše. 
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Jeigu lengvatos suteikiamos finansinių sunkumų neturintiems skolininkams, pozicijos 
neturėtų būti laikomos restruktūrizuotomis. Bankai turėtų skirti naujų sąlygų 
nustatymą ar paskolos pratęsimą finansinių sunkumų neturintiems skolininkams nuo 
restruktūrizavimo priemonių (t. y. finansinių sunkumų ištiktiems skolininkams suteiktų 
lengvatų).  

Naujų sąlygų nustatymas, pavyzdžiui, naujos palūkanų normos, palankesnės už tą, 
kurią galėtų gauti kiti panašaus rizikos profilio skolininkai, nustatymas, yra lengvatos 
požymis. Visgi palankesnių negu rinkoje naujų sąlygų suteikimas nebūtinai turi būti 
laikomas lengvata arba, kitaip, restruktūrizavimu. Tačiau jeigu skolininkas turi 
finansinių sunkumų, sąlygų pakeitimas į tokias, kokias iš kitų kredito įstaigų galėtų 
gauti kiti panašaus rizikos profilio skolininkai, turėtų būti pripažintas lengvata. Tas 
pats pasakytina ir apie tuos atvejus, kai skolininkas įtraukiamas į bankų vykdomas 
valstybines restruktūrizavimo programas.  

Skolininkai gali prašyti pakeisti jų paskolos sutarčių sąlygas, net jeigu ir neturi – ir 
nenumato, kad turės, – sunkumų vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Tačiau 
visais atvejais, kai tik prašoma pakeisti sutarties sąlygas, bankas turėtų įvertinti 
skolininko finansinę padėtį. 
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3 paveikslas 
Restruktūrizavimas pagal neveiksnios pozicijos apibrėžtį 

 

 

Remiantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 
178 dalimi, restruktūrizuota pozicija gali būti veiksni arba neveiksni. 
Restruktūrizuodamas veiksnią poziciją, bankas turėtų įvertinti, ar dėl 
restruktūrizavimo reikia poziciją perklasifikuoti į neveiksnią. Tačiau restruktūrizuojant 
neveiksnią poziciją, ji neveiksnios pozicijos statuso nepraranda: ji ir toliau bent 
vienus metus nuo restruktūrizavimo priemonės suteikimo priskiriama prie neveiksnių.  

5.3.2 Restruktūrizuotų pozicijų priskyrimas prie neveiksnių 

Jeigu nėra priešingą išvadą daryti verčiančių duomenų, restruktūrizuotos pozicijos 
visais atvejais turėtų būti klasifikuojamos kaip neveiksnios, jeigu atitinka kurį nors iš 
šių kriterijų:  

157 d.
Nuo restruktūrizavimo priemonių taikymo praėjo 1 metai.
Nuo restruktūrizavimo priemonių taikymo nesusidarė pradelsta suma.

Buvo sumokėtos anksčiau pradelstos arba nurašytos sumos.

Jokios kitos pozicijos nėra pripažintos neveiksniomis (neveiksnumo statusą 
įvertinus skolininko pagrindu pagal  154–155 d.).

176 d.
Nuo tada, kai pozicija buvo pripažinta veiksnia, praėjo mažiausiai 2 metų

bandomasis laikotarpis.

Bent per 1 metus buvo atlikti reguliarūs mokėjimai, sudarantys didesnę nei 
nereikšmingą agreguotą pagrindinės paskolos dalies / palūkanų sumą.

Jokia kita pozicija nepradelsta daugiau kaip 30 dienų.

Restruktūrizavimo priemonė (RP)

Iš veiksnios restruktūrizuotos į veiksnią 

Iš neveiksnios į veiksnią restruktūrizuotą 

Šaltiniai ir pastabos: visos nurodytos dalys yra iš Reglamento (ES) 680/2014 V priedo 2 dalies.

1-a 
RP(163 d. 
ir toliau, 
176 d, 
178 d.)

2-a RP

taikoma 
157 d.Neveiksni Veiksni 

restruktūrizuota

Veiksni 
restruktūrizuota 
(tęsinys)

Veiksni

Neveiksni Veiksni 
restruktūrizuota

Veiksni 
restruktūrizuota

Veiksni 
restruktūrizuota 
(tęsinys)

Veiksni

Veiksni 
restruktūrizuota Veiksni

Neveiksni Veiksni 
restruktūrizuota

2-a RP 
arba 

vėlavimas 
> 30 

dienų 
(179 d.)

taikoma 
176 d.

taikoma 
176 d.

taikoma 
157 d.

taikoma 
176 d.

taikoma 
157 d.

taikoma 
176 d.

Mažiausiai 1 metai Mažiausiai 2 metai

Mažiausiai 2 metai 
(tęsinys)

Mažiausiai 1 metai Mažiausiai 2 metai

Mažiausiai 1 metai Mažiausiai 2 metai

Mažiausiai 2 metai 
(tęsinys)

Mažiausiai 2 metai

Mažiausiai 2 metai

taikoma 
176 d.
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• jų grąžinimo planas (arba pradinis, arba vėliau pakeistas, jeigu tinka) yra 
netinkamas, t. y. inter alia, ne kartą buvo nevykdomas, keičiamas, kad nebūtų 
nevykdomas, arba yra pagrįstas lūkesčiais, neparemtais makroekonominėmis 
prognozėmis ar realiomis prielaidomis dėl skolininko gebėjimo arba noro 
grąžinti paskolą;  

• jų sutartyje yra sąlygų, pagal kurias reguliarios grąžinimo įmokos atidedamos 
tiek, kad jas gali būti sunku įvertinti ir teisingai suklasifikuoti, pavyzdžiui, kai 
pagrindinės paskolos sumos grąžinimui suteikiamas ilgesnis negu dvejų metų 
lengvatinis laikotarpis;  

• dalį jų sudaro suma, kurios pripažinimas nutrauktas ir kuri viršija panašaus 
rizikos profilio neveiksnių pozicijų sukauptą nuostolį dėl kredito rizikos. 

5.3.3 Veiksnumo atkūrimas / neveiksnios pozicijos statuso panaikinimas 

Pagal EBI TĮS dėl priežiūrinės atskaitomybės V priedo 176 dalį, restruktūrizuota 
pozicija gali būti veiksni arba neveiksni. 157 dalyje nustatyti konkretūs 
restruktūrizuotos neveiksnios pozicijos perklasifikavimo kriterijai: nuo 
restruktūrizavimo priemonių taikymo praėjo vienų metų „veiksnumo atkūrimo“ 
laikotarpis ir skolininko elgesys rodo, kad nebėra pagrindo abejoti, kad visa skola 
bus grąžinta. Norėdami nustatyti, ar nebėra pagrindo abejoti, bankai privalo atlikti 
skolininko finansinę analizę. Laikoma, kad 157 dalyje nustatyti reikalavimai tenkinami 
ir kad, atlikus šią analizę, nelieka abejonių dėl visiško skolos grąžinimo pagal po 
restruktūrizavimo taikomas sąlygas, tada, kai tenkinami visi šie kriterijai: 

1. pozicijos nelaikomos sumažėjusios vertės arba nevykdomomis pozicijomis;  

2. nėra susidariusi pradelsta suma; 

3. skolininkas yra sumokėjęs (reguliariomis įmokomis) visą sumą, lygią sumai, kuri 
anksčiau buvo pradelsta (jeigu restruktūrizavimo priemonės suteikimo dieną 
buvo susidariusi pradelsta suma), arba visą sumą, kuri buvo nurašyta taikant 
restruktūrizavimo priemones (jeigu pradelstų sumų nebuvo) arba skolininkas 
kitaip įrodė, kad sugeba laikytis po restruktūrizavimo taikomų sąlygų.  

Pradelstos sumos nebuvimas pagal 2 punkto kriterijų reiškia, kad pozicija yra 
veikianti ir kad visos susikaupusios nesumokėtos pagrindinės paskolos sumos ir 
palūkanų įmokos buvo sumokėtos. Pradelstos sumos ir 3 punkte minimos nurašytos 
sumos yra restruktūrizavimo priemonių suteikimo dieną esančios – arba nesančios – 
sumos.  

Bankai savo neveiksnių restruktūrizuotų pozicijų perklasifikavimo politikoje turėtų 
nustatyti abejonių dėl skolininko gebėjimo laikytis po restruktūrizavimo taikomų 
sąlygų panaikinimo tvarką. Šioje politikoje turėtų būti nustatytos mokėjimų, padarytų 
per 3-iame kriterijuje minėtą veiksnumo atkūrimo laikotarpį, ribinės vertės. 
Priežiūrinis lūkestis šiuo klausimu – šioje politikoje turėtų būti apibrėžtas skolininko 
gebėjimas laikytis po restruktūrizavimo taikomų sąlygų (tiek, kad visiškas paskolos 
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grąžinimas būtų tikėtinas), nustatant bent tai, kad skolininkas turėtų būti grąžinęs 
tokią pagrindinės paskolos sumos dalį, kuri nėra nereikšminga. Ši nuostata taikoma 
nepriklausomai nuo to, ar bankas, vertindamas, ar nebėra abejonių dėl skolininko, 
atsižvelgia ar neatsižvelgia į tai, kad restruktūrizavimo priemonių suteikimo dieną 
buvusios pradelstos arba nurašytos sumos buvo grąžintos. 

Be to, jeigu skolininkas bankui turi kitų skolų (pozicijų), dėl kurių restruktūrizavimo 
priemonės netaikomos, bankas, vertindamas skolininko gebėjimą laikytis po 
restruktūrizavimo taikomų sąlygų, turėtų atsižvelgti į tai, kaip šios pozicijos 
dengiamos (t. y. ar yra įsiskolinimas). Tai, kad atsižvelgiama į įsiskolinimą, nekeičia 
neveiksnios pozicijos statuso suteikimo lygio pagal EBI TĮS dėl priežiūrinės 
atskaitomybės 154 arba 155 dalis. 

Jeigu sutartyje yra sąlygų, pagal kurias pratęsiamas grąžinimo laikotarpis, 
pavyzdžiui, pagrindinės paskolos sumos grąžinimui nustatomas lengvatinis 
laikotarpis, restruktūrizuota pozicija ir toliau turėtų būti laikoma neveiksnia iki 1–
3 punktuose nurodytų reikalavimų įvykdymo. Kadangi 3-iame kriterijuje nustatytas 
reikalavimas dėl reguliarių įmokų, tai, kad praėjo vienų metų „veiksnumo atkūrimo“ 
laikotarpis, nereiškia, kad pozicija yra automatiškai perklasifikuojama į veiksnią, 
nebent tuos 12 mėnesių buvo mokamos reguliarios įmokos. 

5.3.4 Pozicijų priskyrimas prie veiksnių restruktūrizuotų  

Restruktūrizuotą poziciją priskyrus prie veiksnių – nes ji atitinka jos perklasifikavimo 
iš neveiksnios į veiksnią sąlygas arba dėl restruktūrizavimo priemonių taikymo ji 
nebuvo priskirta prie neveiksnių, – ji ir toliau klasifikuojama kaip restruktūrizuota iki 
kol bus įvykdytos visos šios sąlygos pagal EBI TĮS dėl priežiūrinės atskaitomybės 
176 dalį:  

1. skolininko finansinės padėties analizė rodo, kad pozicija nebetenkina jos 
priskyrimo prie neveiksnių pozicijų sąlygų;  

2. nuo lengvatos suteikimo dienos arba nuo pozicijos perklasifikavimo iš 
neveiksnios į veiksnią dienos, priklausomai nuo to, kuri iš jų vėlesnė, praėjo ne 
mažiau kaip dveji metai;  

3. bent pusę viso bandomojo laikotarpio skolininkas mokėjo didesnes reguliarias 
įmokas negu nereikšminga agreguota pagrindinė suma ar palūkanos;  

4. bandomojo laikotarpio pabaigoje skolininkas nėra daugiau kaip 30 dienų 
pradelsęs jokių kitų mokėjimų. 

Kai įvykdomos visos pirmiau išvardytos sąlygos, pozicija neturėtų būti automatiškai 
perkeliama iš restruktūrizuotų pozicijų kategorijos vien dėl to, kad praėjo dveji metai. 

Praktikoje 3 punkte nurodyta sąlyga dėl reguliarių, didesnių negu nereikšminga 
agreguota suma įmokų turėtų būti vykdoma ne vien tik palūkanų mokėjimais. Banko 
politikoje dėl restruktūrizuotų pozicijų klasifikavimo turėtų būti reikalaujama šią 
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sąlygą tenkinti ir palūkanų mokėjimais, ir pagrindinės paskolos sumos grąžinimo 
įmokomis. 

Banko politikoje dėl restruktūrizuotų pozicijų klasifikavimo taip pat turėtų būti 
nustatyta skolininko finansinių sunkumų vertinimo tvarka. Jeigu abejonės dėl jo 
finansinių sunkumų neišnyksta, pozicija toliau klasifikuojama kaip restruktūrizuota. 
Šiuo klausimu banko politikoje turėtų būti nustatytas reikalavimas, kad skolininkas 
reguliariomis įmokomis būtų sumokėjęs sumą (pagrindinės paskolos sumos 
grąžinimo ir palūkanų mokėjimo), kurią buvo pradelsęs arba kuriai lengvatos 
suteikimo metu buvo nutrauktas pripažinimas, arba kad skolininkas alternatyviais 
objektyviais kriterijais, susietais su pagrindinės paskolos sumos grąžinimu, kitaip 
įrodytų, kad sugebės laikytis po restruktūrizavimo taikomų sąlygų.  

Jeigu pozicijai, kuri iš neveiksnios buvo perklasifikuota į veiksnią restruktūrizuotą, per 
bandomąjį laikotarpį yra taikomos naujos restruktūrizavimo priemonės, pozicija vėl 
perklasifikuojama į neveiksnią. Tai taikoma ir pozicijoms, kurios pradelsiamos 
daugiau kaip 30 dienų. 

5.4 Kiti neveiksnios pozicijos apibrėžties aspektai 

5.4.1 Vienoda apibrėžtis bankų grupės lygmeniu 

Bankas turėtų užtikrinti – visuose savo filialuose ir patronuojamosiose įstaigose 
įdiegdamas vienodą neveiksnios pozicijos apibrėžtį – nuoseklų neveiksnių pozicijų 
klasifikavimą tiek pavienio banko, tiek visos bankų grupės lygmenimis.  

Grupės lygmeniu nustatyta vienoda neveiksnios pozicijos apibrėžtis gali skirtis nuo 
ES nepriklausančiose šalyse taikomų vietos standartų.  

• Todėl bankai pirmiausia turėtų išsiaiškinti, ar neveiksnios pozicijos pripažinimą 
reglamentuojantys vietos standartai yra švelnesni ar griežtesni už grupės 
taikomus standartus. 

• Antra, bankai turėtų įvertinti, kokiu mastu dėl tokių švelnesnių arba griežtesnių 
vietos standartų neveiksnių pozicijų lygis dirbtinai sumažėja arba padidėja. 

• Trečia, dėl vietos standartų dirtinai padidėjusį arba sumažėjusį neveiksnių 
pozicijų lygį reikėtų suderinti grupės lygmeniu, tinkamai parodant skirtingų 
klasifikacijų ryšius. 

• Galiausiai, jeigu neveiksnių pozicijų pripažinimą reglamentuojantys vietos 
standartai labai skiriasi nuo Komisijos įgyvendinimo reglamente 
(ES) Nr. 680/2014 nustatytų reikalavimų, bankams rekomenduojama vidaus 
rizikos kontrolės tikslais ataskaitas rengti ir pagal vietos standartus, ir pagal 
minėto reglamento reikalavimus.  
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Neveiksnios pozicijos apibrėžtis turi būti nuosekliai taikoma ir individualiu, ir 
konsoliduotu lygmeniu. 

Pavyzdžiui, vienas skolininkas gali būti keleto tai pačiai grupei priklausančių bankų 
klientas. Tokiu atveju bankai turėtų užtikrinti, kad jeigu nemažmeninio kliento pozicija 
viename iš grupės bankų klasifikuojama kaip neveiksni, informacija apie 
įsipareigojimų neįvykdymo statusą būtų kuo greičiau perduodama („paskleidžiama“) 
visiems kitiems tai grupei priklausantiems bankams ir juose registruojama. 

Šiuo tikslu bankų grupė turėtų grupės lygmeniu įdiegti IT sistemą, kuri leistų bet 
kuriame grupei priklausančiame banke identifikuoti kiekvieną skolininką (nes jam 
būtų priskiriamas unikalus identifikacinis numeris) ir laiku informuoti apie kiekvieną 
atvejį, kai skolininko pozicijai priskiriamas neveiksnios pozicijos statusas.  

Kai kuriais atvejais užtikrinti nuoseklų neveiksnios pozicijos statuso identifikavimą 
gali būti ne visiškai įmanoma, pavyzdžiui, jeigu vartotojų teisių apsaugos 
reikalavimai, banko konfidencialumo nuostatos ar teisės aktai draudžia grupėje 
dalytis kliento duomenimis. Be to, kai kuriais atvejais galimybės užtikrinti nuoseklų 
identifikavimą gali būti ribotos, jeigu bankams yra pernelyg sudėtinga patikrinti 
kliento statusą visose bankų grupės įstaigose ir geografinėse vietovėse. Tokiais 
atvejais, vadovaujantis EBI gairių dėl įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžties 
82 punktu, bankai gali klientų statuso netikrinti su sąlyga, kad gali įrodyti, jog šio 
reikalavimo nesilaikymo poveikis yra nereikšmingas, arba pateikti įrodymų, kad 
grupei priklausančios įstaigos neturi bendrų klientų arba jų turi labai nedaug.  

5.4.2 Susijusių klientų grupės  

Bankų politika turėtų užtikrinti, kad individualių klientų ir susijusių klientų grupių 
(apibrėžtų KRR ir atitinkamose Europos bankininkystės priežiūros institucijų komiteto 
(CEBS) gairėse36) atžvilgiu būtų taikoma nuosekli tvarka ir nuoseklus susijusių 
klientų teisinių santykių vertinimas visoje susijusių klientų grupėje. Atsižvelgdami į 
poveikio pasklidimo galimybę bankai, skolininko poziciją priskyrę prie neveiksnių, 
turėtų, kai tik įmanoma, įvertinti ir kitų tai pačiai grupei priklausančių skolininkų 
pozicijas, išskyrus atvejus, kai pozicija prie neveiksnių priskirta dėl pavienių ginčų, 
nesusijusių su sandorio šalies mokumu. 

Vertindami klientus visos grupės požiūriu, bankai bent jau kaip išeities tašku turėtų 
vadovautis KRR 4 straipsnio 1 dalies 39 punkte pateikta apibrėžtimi. Pagrindiniai 
kriterijai – kontrolė ir ekonominis tarpusavio ryšys.  

Jeigu bankas gali tinkamai pagrįsti, kad vieno grupės nario poziciją galima atskirti 
nuo visos grupės, kurios narius sieja neveiksni pozicija, ir jo poziciją laikyti veiksnia, 
taikant kontrolės ir ekonominės tarpusavio sąsajos kriterijus, bankas gali ją atskirti 
pagal KRR ir taikomus apskaitos standartus. 

                                                                    
36  Europos bankininkystės priežiūros institucijų komiteto (CEBS) gairės dėl patikslintos didelių pozicijų 

tvarkos įgyvendinimo (Guidelines on the implementation of the revised large exposure regime). 
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Remiantis EBI gairių dėl įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžties 109 dalies c punktu ir 
113 dalimi, kredito įstaigos turėtų vesti visų klasifikavimo kriterijų registrą.  

5.4.3 Skolininko pozicijos „užkrečiamasis poveikis“ 

Remiantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 
155 dalimi, jeigu daugiau negu 20 % visų vieno skolininko pozicijų yra pradelsta 
daugiau negu 90 dienų, neveiksniomis turėtų būti laikomos ir visos kitos šio 
skolininko pozicijos (ir balansinės, ir nebalansinės).  

5.4.4 Visos pozicijos pripažinimas 

Remiantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 
148 dalimi, neveiksnios pozicijos statusas suteikiamas visai pozicijai. Taigi, vienos 
pozicijos viena dalis negali būti klasifikuojama kaip veiksni, o kita – kaip neveiksni. 

5.5 Ryšys tarp teisės aktuose nustatytų ir apskaitoje 
vartojamų apibrėžčių 

5.5.1 Prudencinės sąvokos „įsipareigojimų neįvykdymas“ apibrėžtis 
(KRR) 

KRR 127 ir 178 straipsniuose apibrėžiamas įsipareigojimų neįvykdymas, kai taikomi, 
atitinkamai, standartizuoti ir vidaus reitingais pagrįsti (IRB) metodai.  

Toliau pateiktoje lentelėje parodyti svarbesni KRR pateikiamos įsipareigojimų 
neįvykdymo apibrėžties ir neveiksnios pozicijos apibrėžties (taikomos rengiant 
priežiūrines ataskaitas pagal EBI TĮS) skirtumai. Kaip rodo praktika, kai kurie bankai 
jau bando suderinti įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžties ir neveiksnios pozicijos 
apibrėžties taikymą, siekdami optimizuoti procesus ir suderinti abi apibrėžtis, taip pat 
ir atsižvelgdami į naujausius su įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtimi susijusius 
reguliavimo pokyčius.  
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3 lentelė 
Svarbesni įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžties pagal KRR ir neveiksnios pozicijos apibrėžties skirtumai 

Įsipareigojimų neįvykdymo 
apibrėžties ir neveiksnios pozicijos 
apibrėžties skirtumai 

Aprašymas 

„Užkrečiamasis poveikis“ Remiantis EBI TĮS dėl priežiūrinės atskaitomybės V priedo 2 dalies 155 dalimi, jeigu 20 % visų vieno skolininko pozicijų yra pradelsta 
daugiau negu 90 dienų, neveiksniomis laikomos ir visos kitos šio skolininko pozicijos.  

Susijusių klientų grupės Skolininkų grupės atveju, kai tai pačiai grupei priklauso skirtingi subjektai, įsipareigojimus vykdančių grupės narių pozicijos gali būti 
laikomos neveiksniomis (EBI TĮS V priedo 2 dalies 155 dalis), išskyrus atvejus, kai skolininko pozicija pripažinta neveiksnia dėl ginčų, 
nesusijusių su jo mokumu.  

Pakartotinis restruktūrizavimas Jeigu per dvejų metų bandomąjį laikotarpį veiksni restruktūrizuota pozicija, kuri buvo perklasifikuota iš neveiksnios į veiksnią, 
pradelsiama daugiau kaip 30 dienų arba jai taikoma nauja restruktūrizavimo priemonė (pakartotinis restruktūrizavimas), ji vėl priskiriama 
prie neveiksnių (EBI TĮS V priedo 2 dalies 176 dalies b punktas).  

Neveiksnios pozicijos statuso 
panaikinimas ir restruktūrizuotų 
neveiksnių pozicijų veiksnumo atkūrimo 
laikotarpis 

Be taikomų sumažėjusios vertės pozicijos statuso arba įsipareigojimų neįvykdymo statuso panaikinimo kriterijų, neveiksnioms pozicijoms 
taikomi ir kiti specifiniai perklasifikavimo kriterijai, pavyzdžiui, neveiksnioms restruktūrizuotoms pozicijoms taikomas vienų metų 
stebėjimo laikotarpis, kurį pozicija turi būti laikoma neveiksnia (EBI TĮS V priedo 2 dalies 157 dalis). 

 

Remiantis KRR 178 straipsnio 1 dalies b punktu, kompetentingos institucijos gali kai 
kuriems segmentams vietoj 90 dienų vėlavimo laikotarpio taikyti 180 dienų vėlavimo 
laikotarpį. Tačiau 2016 m. spalio mėn. įsigaliojusiame ECB reglamente (ES) 
2016/44537 galimybė kai kurių portfelių atžvilgiu įsipareigojimų neįvykdymo atvejį 
pripažinti tik pradelsus 180 dienų nenumatyta. Šio reglamento 4 straipsnyje 
reikalaujama nuosekliai taikyti 90 dienų laikotarpį. 

5.5.2 Apskaitoje vartojamos sąvokos „sumažėjusios vertės pozicija“ 
apibrėžtis  

Pozicijos, kurių vertė, nustatyta pagal galiojančius apskaitos standartus, sumažėjo, 
visada turėtų būti laikomos neveiksniomis. Pozicijos su „kolektyviniais atidėjiniais 
patirtiems, bet neapskaitytiems nuostoliams“, kurioms nepriskiriamas joks su 
konkrečiu turtu susijęs nuostolio įvykis, neturėtų būti laikomos neveiksniomis. 

Sumažėjusios vertės ir neįvykdytas pozicijas privaloma laikyti neveiksniomis. Ir pagal 
KRR, ir pagal TFAS išskiriamas sutartų mokėjimų įsipareigojimų nevykdymas 
(mokėjimų pradelsimas) ir ekonominiai kriterijai, susiję su tikimybe, kad 
įsipareigojimai bus neįvykdyti.  

                                                                    
37  2016 m. kovo 14 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2016/445 dėl naudojimosi Sąjungos 

teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra (ECB/2016/4). 
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4 lentelė 
Neįvykdytos pozicijos ir sumažėjusios vertės pozicijos apibrėžtys 

Įsipareigojančiojo asmens įsipareigojimų neįvykdymas (KRR 178 straipsnis) Dėl kredito rizikos sumažėjusios vertės finansinis turtas (9-ojo TFAS A priedas; 
anksčiau – 39-asis TAS) 

1. b) įsipareigojantysis asmuo daugiau kaip 90 dienų vėluoja įvykdyti bet kokį reikšmingą 
kreditinį įsipareigojimą įstaigai, patronuojančiajai įmonei ar bet kuriai iš jos patronuojamųjų 
įmonių.  

b) sutarties pažeidimas, pvz., įsipareigojimų neįvykdymas arba neapmokėjimas laiku. 
[Finansinis turtas yra laiku neapmokėtas, kai sandorio šalis neatliko mokėjimo 
sutartyje nustatytą dieną.] 

2. a) sąskaitos kreditavimo atveju vėlavimo dienos pradedamos skaičiuoti, kai 
įsipareigojantysis asmuo pažeidė rekomenduojamą limitą, kai jam buvo nustatytas mažesnis 
už šiuo metu neapmokėtas sumas limitas arba jeigu jis be leidimo pasinaudojo kreditu, o 
aptariamoji suma yra reikšminga. 

[Pastaba: sąskaitos kreditavimas 9-ajame TFAS konkrečiai nepaminėtas, tačiau jis 
patenka į bendrą „sutarties pažeidimo“ kriterijų.] 

 

5.2.2 skirsnyje pateiktoje 2 lentelėje palyginamos KRR ir TFAS apibrėžtys: 39-ajame 
TAS nustatyti „nuostolio įvykiai“ atitinka KRR išvardytus įsipareigojimų neįvykdymo 
atvejus. Tačiau ne visi KRR išvardyti įsipareigojimų neįvykdymo atvejai automatiškai 
pripažįstami nuostolio įvykiais pagal 39-ąjį TAS. 

Perspektyva: 9-asis TFAS 

9-ojo TFAS A priede pateikiama dėl kredito rizikos sumažėjusios vertės finansinio 
turto apibrėžtis. Ji taikoma ne tik finansiniam turtui, bet ir finansinėms garantijoms bei 
kreditavimo įsipareigojimams. 9-ajame TFAS pateikta apibrėžtis nelabai skiriasi nuo 
39-ajame TAS pateiktos apibrėžties.  

Pagal 9-ąjį TFAS, paprastai pozicija į 2-ą etapą turėtų būti perkeliama, tad ir 
galiojimo laikotarpio kredito nuostoliai turėtų būti pripažįstami dar prieš tai, kai 
finansinė priemonė pradelsiama ar kai pastebėta kitų su konkrečiu skolininku 
susijusių įsipareigojimų neįvykdymo požymių. Atlikdami kredito rizikos analizes, 
bankai turėtų įvertinti tai, kad labai dažnai kredito nuostolius lemiantys veiksniai 
pradeda blogėti daug anksčiau (prieš kelis mėnesius, o kai kada ir metus), negu 
pasimato objektyvūs vėlavimo požymiai (2015 m. BBPK gairių dėl 
CRAECL A19 dalis ir EBI gairių dėl tikėtinų kredito nuostolių projekto 102 dalis).  

Vertindami, ar kredito rizika padidėjo reikšmingai, bankai turėtų taikyti aiškią politiką 
(įskaitant gerai apgalvotus kriterijus), apibrėžiančią, kas yra įvairių kreditavimo 
pozicijų tipų kredito rizikos padidėjimas (šie kriterijai turėtų būti atskleisti viešai). 
Kredito rizikos vertinimas turėtų būti orientuotas tik į įsipareigojimų neįvykdymo 
riziką, neatsižvelgiant į kredito riziką mažinančių veiksnių, pavyzdžiui, įkaito ar 
garantijų, poveikį (2015 m. BBPK gairių dėl CRAECL A22 dalis ir EBI gairių dėl 
tikėtinų kredito nuostolių projekto 105 dalis). 

Pagal 9-ąjį TFAS, dėl kredito vertės sumažėjimo pozicija perkeliama iš 2-o į 3-ią 
etapą. Tačiau ir 2-ame, ir 3-iame etape esančioms pozicijoms turi būti sudaromi 
atidėjiniai galiojimo laikotarpio nuostoliams dengti, o galiojimo laikotarpio nuostoliai 
mažėjant kreditingumui nuolat didėja, priklausomai nuo padengimo užtikrinimo 
priemone lygio. Tikimasi, kad nuo 9-ojo TFAS įsigaliojimo dienos šis rekomendacinis 
dokumentas dėl neveiksnių paskolų bus taikomas visoms bent jau 3-io etapo 
pozicijoms. 
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5.6 Priežiūrinės ataskaitos ir viešai skelbiama informacija 

Dėl informacijos atskleidimo bankai kaip orientyru turėtų vadovautis Komisijos 
įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 680/2014 nustatytais EBI TĮS dėl priežiūrinės 
atskaitomybės reikalavimais. Šiuos reikalavimus palaikė ir Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucija (ESMA), paraginusi finansų įstaigas savo viešai 
skelbiamose finansinėse ataskaitose taikyti Komisijos įgyvendinimo reglamente 
(ES) Nr. 680/2014 pateiktas neveiksnios pozicijos ir restruktūrizavimo apibrėžtis ir 
paaiškinti ryšius tarp įstaigos taikomų neveiksnios pozicijos, įsipareigojimų 
neįvykdymo ir sumažėjusios vertės paskolų apibrėžčių38.  

Todėl bankai primygtinai raginami savo finansinėse ataskaitose taikyti neveiksnios 
pozicijos ir restruktūrizavimo apibrėžtis (pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento 
(ES) Nr. 680/2014 V priedą) arba, jeigu jų netaiko, skelbti jų taikomų sumažėjusios 
vertės pozicijos ir modifikuoto finansinio turto apibrėžčių ir minėtų apibrėžčių pagal 
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedą atitikties aprašą. 
Šiame atitikties apraše turėtų būti pateikti ir sąvokų skirtumų paaiškinimai, ir 
kiekybinė informacija apie šių sąvokų skirtumų poveikį. 

Palyginamumo ir skaidrumo sumetimais turėtų būti ne tik laikomasi apskaitos 
standartų reikalavimų (pvz., 7-ojo TFAS, kuriame jau nustatytas reikalavimas teikti 
duomenis apie portfelio kokybę ir klasifikavimo kriterijus), bet ir turėtų būti 
atskleidžiama šio rekomendacinio dokumento 7 priede nurodyta informacija.  

                                                                    
38  Žr. ESMA pranešimą ir ESMA apskaitos praktikos apžvalgą Europos finansų įstaigų pagal TFAS 

teikiamų finansinių ataskaitų palyginamumo klausimu (angl. Review of Accounting practices – 
Comparability of IFRS Financial Statements of Financial Institutions in Europe), 2013 m. 
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6 Neveiksnių paskolų vertės sumažėjimo 
vertinimas ir nurašymas 

6.1 Paskirtis ir apžvalga 

Atidėjiniai atlieka labai svarbų vaidmenį užtikrinant bankų sistemos saugumą ir 
tvirtumą, todėl yra vienas pagrindinių bankų priežiūros institucijų dėmesio objektų. 
Tokios priežiūrinės iniciatyvos kaip turto kokybės peržiūros (TKP) ir testavimai 
nepalankiausiomis sąlygomis dar labiau patvirtino, kad visuose bankuose turi būti 
nuosekli atidėjinių sudarymo metodika ir tinkamas atidėjinių lygis. 

Šiuo skyriumi siekiama trijų pagrindinių tikslų, o būtent – skatinti (pagal taikomus 
atitinkamus apskaitos standartus): 

1. tinkamai apskaičiuoti atidėjinius vertės sumažėjimui dengti visuose paskolų 
portfeliuose pagal tinkamas ir patikimas metodikas (6.2, 6.3 ir 6.4 skirsniai); 

2. laiku pripažinti paskolų nuostolius ir laiku atlikti nurašymus pagal taikomus 
atitinkamus apskaitos standartus (daugiausia pagal TAS ir TFAS) (6.5 ir 
6.6 skirsniai); 

3. tobulinti procedūras ir atskleisti gerokai daugiau ir detalesnės informacijos apie 
turto kokybę ir kredito rizikos kontrolę (6.7 ir 6.8 skirsniai). 

Šiame skyriuje pateikiamos gairės atitinka Bazelio komiteto paskelbtas tarptautines 
rekomendacijas ir patikimo kredito rizikos vertinimo principus (2006 m. 
BBPK rekomendacijos, atnaujintos 2015 m., įtraukiant nuostatas dėl tikėtinų kredito 
nuostolių modelio, kuris bus taikomas įsigaliojus 9-ajam TFAS). Čia apibendrinama 
geriausia praktika, atsižvelgiant ir į istorinę įvairiose jurisdikcijose įgytą patirtį ir (arba) 
priežiūros institucijų jau taikomą kredito rizikos vertinimo praktiką (pvz., BPM 
TKP metodiką). 

Atidėjinių pakankamumo vaidmuo 

Kredito rizikos ir kapitalo pakankamumo vertinimo klausimu BPM dalyvaujančios 
priežiūros institucijos privalo nustatyti, ar bankų atidėjiniai yra pakankami ir ar 
sudaromi laiku.  

Tarptautiniai ekspertai (iš Tarptautinio valiutos fondo (TVF)39) pritaria, kad priežiūros 
institucijos turi atlikti veiksmingą vaidmenį atidėjinių paskolų nuostoliams dengti 

                                                                    
39  TVF darbo dokumentas apie priežiūros institucijų vaidmenį sudarant atidėjinius paskolų nuostoliams 

dengti TFAS taikančiose šalyse (Supervisory Roles in Loan Loss Provisioning in Countries 
Implementing IFRS), 2014 m. rugsėjo mėn.  
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sudarymo klausimu. Kad priežiūros institucijos aktyviai veiktų šiuo klausimu 
rekomendavo ir BBPK.  

Bazelio komitetas pabrėžia priežiūros institucijų vaidmenį vertinant bankų kredito 
rizikos ir turto vertinimo procesus ir užtikrinant, kad atidėjinių paskolų nuostoliams 
dengti būtų sudaroma pakankamai, ypač kredito rizikos pozicijų ir kapitalo 
pakankamumo vertinimo požiūriu. Šis vaidmuo pabrėžiamas įvairiose Bazelio 
komiteto gairėse, tarp jų: 

• 2015 m. gairėse dėl kredito rizikos ir tikėtinų kredito nuostolių apskaitos 
(Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses); 

• 2012 m. gairėse dėl pagrindinių efektyvios bankų priežiūros principų (Core 
Principles for Effective Banking Supervision) ir 2006 m. gairėse dėl 
Bazelis II 2-ojo ramsčio (Basel II Pillar 2).  

Jeigu priežiūros institucijos nustato, kad atidėjiniai rizikos ribojimo tikslais 
nepakankami, jų pareiga yra pareikalauti, kad bankai iš naujo įvertintų ir padidintų 
atidėjinių lygį.  

Vykdydamos šią funkciją, priežiūros institucijos turi teikti gaires ir informaciją apie tai, 
ko tikisi kredito nuostolių apskaitos klausimu, taip užtikrindamos, kad apskaita 
visuose prižiūrimuose subjektuose būtų vykdoma pakankamai nuosekliai, ypač kai 
taikomuose apskaitos standartuose išdėstyti tik principai.  

Šiame rekomendaciniame dokumente negalima pateikti konkrečių reikalavimų dėl 
apskaitos, tačiau jame aprašoma geriausia praktika atidėjinių neveiksnioms 
paskoloms dengti sudarymo principų ir metodikos klausimu, kuri galėtų būti taikoma 
laikantis esamų apskaitos sistemų, o ją taikant būtų tenkinami priežiūriniai 
lūkesčiai40. 

                                                                    
40  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES dėl galimybės verstis 

kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros 
74 straipsnyje nustatyta, kad bankuose turi būti nustatyti „tinkami vidaus kontrolės mechanizmai, 
įskaitant patikimas valdymo ir apskaitos procedūras, <...> suderinti su patikimu ir veiksmingu rizikos 
valdymu ir skatinantys tokį valdymą“.  
Direktyvos 2013/36/ES 79 straipsnyje nustatyta, kad kompetentingos valdžios institucijos privalo 
užtikrinti, kad „b) įstaigos taikytų vidaus metodikas, leidžiančias joms įvertinti atskirų skolininkų <...> 
pozicijų kredito riziką, taip pat kredito riziką portfelio lygiu“ ir „c) įvairūs su kredito rizika susiję įstaigų 
portfeliai ir pozicijos, įskaitant probleminių kreditų nustatymą ir valdymą bei tinkamų vertės koregavimų 
ir atidėjinių nustatymą, būtų nuolat administruojami ir stebimi taikant veiksmingas sistemas“. Direktyvos 
2013/36/ES 88 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas principas, kad „valdymo organas privalo užtikrinti 
apskaitos ir finansinių ataskaitų teikimo sistemų vientisumą, įskaitant finansų bei veiklos kontrolę ir 
teisės bei atitinkamų standartų laikymąsi.“ Remiantis Direktyvos 2013/36/ES 97 straipsnio 1 dalimi, 
kompetentingos valdžios institucijos privalo peržiūrėti tvarką, strategijas, procesus ir mechanizmus, 
kuriuos taiko įstaigos, laikydamosi šios direktyvos ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 reikalavimų. Šiuo 
klausimu Direktyvos 2013/36/ES 104 straipsnio 1 dalyje išvardyta, kokius minimalius įgaliojimus 
kompetentingos valdžios institucijos turi turėti, įskaitant įgaliojimą „reikalauti sustiprinti tvarką, procesus, 
mechanizmus ir strategijas, įdiegtus pagal 73 ir 74 straipsnius“ (104 straipsnio 1 dalies b punktas) ir 
„reikalauti, kad įstaigos taikytų specialią atidėjinių politiką arba turto valdymo tvarką nuosavų lėšų 
poreikio atžvilgiu“ (104 straipsnio 1 dalies d punktas). 
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Šio skyriaus taikymo sritis 

39-ajame TAS (o ateityje – 9-ajame TFAS) yra nustatyti vertės sumažėjimo 
pripažinimo principai. Šį standartą taiko BPM bankai, savo konsoliduotas ir (arba) 
individualias finansines ataskaitas rengiantys pagal ES patvirtintus TFAS.  

9-ajame TFAS „Finansinės priemonės“, kuris nuo 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau 
prasidėsiančių apskaitos laikotarpių pakeis 39-ąjį TAS, nustatyta, be kita ko, kad 
atidėjiniai vertės sumažėjimo nuostoliams dengti turi būti sudaromi pagal tikėtinų 
kredito nuostolių apskaitos modelį, o ne pagal patirtų nuostolių apskaitos modelį, 
kuris šiuo metu taikomas pagal 39-ąjį TAS.  

Nors šio rekomendacinio dokumento paskelbimo metu 9-asis TFAS dar nėra 
oficialiai įsigaliojęs, atsižvelgiant į jo aktualumą šiame skyriuje aptariamiems 
klausimams, toliau cituojamas ne tik 39-asis TAS, bet ir 9-asis TFAS. Kad nekiltų 
abejonių pabrėžiame, kad visos su 9-uoju TFAS susijusios rekomendacijos 
pateikiamos tik dėl 3-io etapo pozicijų. Šiame rekomendaciniame dokumente 9-asis 
TFAS cituojamas (intarpuose) tam, kad skaitytojas matytų, kokie pokyčiai galimi 
pagal šį standartą. 

Šiame rekomendaciniame dokumente išdėstytus principus turėtų perimti ir į juos 
atsižvelgti ir tie bankai, kurie taiko nacionalinius visuotinai priimtus apskaitos 
principus (nacionalinius GAAP). 

6.2 Individualus atidėjinių apskaičiavimas  

6.2.1 Individualiai reikšmingos ir nereikšmingos pozicijos 

Pagal 39-ąjį TAS atidėjinių nuostoliams dengti suma apskaičiuojama kaip turto 
balansinės vertės ir numatomų būsimų pinigų srautų, diskontuotų taikant šio 
finansinio turto pradinę faktinių palūkanų normą, vertės skirtumas. Prieš juos 
apskaičiuojant, reikia priimti bent šiuos sprendimus: 

1. kada suformuoti individualų (pvz., atskiram finansiniam turtui arba atskiram 
skolininkui) arba kolektyvinį (t. y. panašaus kredito rizikos profilio finansinio turto 
grupei) atidėjinį; 

2. kokius atidėjinių nuostoliams dengti apskaičiavimo metodus ir parametrus taikyti 
(individualius ar kolektyvinius). 

Dėl 1 punkto – 39-ajame TAS numatyti įvairūs kriterijai, grindžiami reikšmingumu ir 
vadovavimusi ekspertiniu vertinimu. Bankai turėtų pasirinkti, kokias konkrečias 
kiekybines ribines vertes taikys, ir tinkamai jas atskleisti.  

Remiantis šiuo apskaitos standartu, individualiai reikšmingų pozicijų vertės 
sumažėjimas turėtų būti vertinamas individualiai, o individualiai nereikšmingų pozicijų 
vertės sumažėjimas ir atidėjiniai nuostoliams dengti gali būti vertinami arba 
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individualiai, arba kolektyviai. Jeigu paskola yra reikšminga individualiai, bet jos vertė 
individualiai nesumažėjusi, turėtų būti atliekamas kolektyvinis vertinimas.  

Tai, kad 39-ajame TAS paliekama vietos ekspertiniam vertinimui, neturėtų būti 
dingstis apskaičiuojant vertės sumažėjimą rinktis palankiausią tvarką. Bankai turėtų 
savo vidaus politikoje aiškiai apsibrėžti, kokiais kriterijais remdamiesi jie, 
vadovaudamiesi šiame rekomendaciniame dokumente išdėstytais principais, priima 
tokius sprendimus. 

Dėl 2 punkto – bankai, vadovaudamiesi šiame rekomendaciniame dokumente 
išdėstytais principais, turėtų apsibrėžti vidaus kriterijus, kuriais remdamiesi rinksis, 
kokią vertės sumažėjimo apskaičiavimo metodiką taikyti ir kokius duomenis naudoti 
apskaičiuojant atidėjinius nuostoliams dengti.  

Atliekant individualius apskaičiavimus, tikėtini būsimi pinigų srautai priklauso nuo to, 
kokį scenarijų bankai taikys: tęstinumo ar netęstinumo (išsamiau apie tai – 
6.2.4 skirsnyje). 

Svarbiausi aspektai, į kuriuos bankai turėtų atsižvelgti atlikdami kolektyvinius vertės 
sumažėjimo skaičiavimus, yra susiję su i) neveiksnių paskolų grupavimu į panašių 
neveiksnių paskolų grupes (pagal kredito rizikos profilio panašumą), ii) istoriniu 
konkrečios grupės nuostolio apskaičiavimu, t. y. kaip patikimai apskaičiuoti rizikos 
parametrus (t. y. LGD, veiksnumo atkūrimo rodiklį ir pan.), ir iii) kaip kalibruoti vertės 
sumažėjimo apskaičiavimą pagal 39-ajame TAS nustatytus principus. Paskolos 
priskyrimas prie neveiksnių yra objektyvus įrodymas, kad turėtų būti atliekamas 
paskolos vertės sumažėjimo vertinimas. Kokią vertės sumažėjimo dalį pripažinti, 
turėtų būti apskaičiuojama arba individualiai, arba kolektyviai. 

6.2.2 Individualaus atidėjinių apskaičiavimo kriterijai 

Bankų politikoje turėtų būti nustatyta, kokias kriterijais remiantis nustatoma, kurioms 
pozicijoms atidėjiniai nuostoliams dengti yra apskaičiuojami individualiai. Nustatant 
šiuos kriterijus turėtų būti atsižvelgiama į šiuos aspektus: 

• ar pozicija reikšminga individualiai. Kaip nustatyta 39-ajame TAS, atidėjiniai 
individualiai reikšmingoms pozicijoms turėtų būti vertinami individualiai. Bankai 
turi nusistatyti atitinkamas kiekybines ribines vertes (absoliučiąja ir santykine 
išraiška), atsižvelgdami, be kitų aspektų, ir į galimą pozicijos poveikį finansinėse 
ataskaitose bei į koncentracijos lygį (individuali ar sektorinė). Atidėjiniai 
pozicijoms, kurioms netaikomas individualaus apskaičiavimo metodas, 
apskaičiuojami taikant kolektyvinio apskaičiavimo metodą; 

• į kitus atvejus, kai pozicijos rizikos profilis nepanašus į kitų pozicijų arba kai apie 
poziciją nėra atitinkamų istorinių duomenų, kad būtų galima atlikti kolektyvinę 
analizę (pvz., jų per mažai, kad galima būtų sudaryti pozicijų grupę; portfeliai 
nereikšmingi; neįvykdytų pozicijų portfeliai maži).  
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Kriterijai, kuriais remiantis nustatoma, kurioms pozicijoms atidėjiniai apskaičiuojami 
individualiai, turėtų būti dokumentuoti įstaigos vidaus politikoje ir nuosekliai taikomi. 
Šie dokumentai turėtų būti pateikiami priežiūros institucijoms, joms paprašius.  

 

9-asis TFAS 

Pozicijų priskyrimo prie 3-io etapo pozicijų pagal 9-ąjį TFAS kriterijai yra panašūs į 
pozicijų priskyrimo prie sumažėjusios vertės pozicijų pagal 39-ąjį TAS kriterijus. 
Atidėjiniais finansinio turto, pripažinto dėl kredito rizikos sumažėjusios vertės 
finansiniu turtu (3-io etapo pozicija), vertės sumažėjimui dengti padengiama ta 
konkreti paskola, o apskaičiuoti juos galima arba individualiai, arba kolektyviai. 

 

6.2.3 Bendroji individualaus atidėjinių apskaičiavimo metodika 

Apskaičiuodami konkretų vertės sumažėjimą, bankai turėtų realistiškai ir teisingai 
įvertinti ir būsimus pinigų srautus, ir įkaitą, vadovaudamiesi šiame 
rekomendaciniame dokumente aprašytais geriausios praktikos pavyzdžiais.  

Apskaičiuota susigrąžintina suma turėtų sutapti su suma, apskaičiuota taikant šį 
metodą41:  

• apskaičiuotų būsimų pinigų srautų dabartinė vertė (neįskaitant būsimų, dar 
nepatirtų nuostolių) diskontuojama pagal to finansinio turto pradinę faktinių 
palūkanų normą;  

• apskaičiuota susigrąžintina įkaitu užtikrintos pozicijos suma yra pinigų srautai, 
kurie gali būti gauti likvidavus įkaitą. 

Atsižvelgiant į tai, kad apskaičiuojant atidėjinius vertės sumažėjimui dengti svarbus 
vaidmuo tenka įkaito vertinimui, bankai turėtų vadovautis šio rekomendacinio 
dokumento 7 skyriuje pateiktais bendraisiais principais.  

Bankai savo sandorių kredito bylose turėtų saugoti dokumentus, pagal kuriuos tretieji 
asmenys galėtų pakartoti atliktus individualius laikui bėgant sukauptų kredito 
nuostolių skaičiavimus. Šie dokumentai – tai, inter alia, informacija apie scenarijų, 
taikytą apskaičiuojant pinigų srautus, kuriuos tikimasi surinkti (tęstinumo ar 
netęstinumo scenarijus), pinigų srautų apskaičiavimo metodą (detali pinigų srautų 
analizė arba kiti, paprastesni metodai, pavyzdžiui, „pastoviosios būsenos metodas“ 
arba „dviejų etapų pinigų srautų metodas“), jų sumą ir atsiradimo laiką bei faktinių 
palūkanų normą, pagal kurią pinigų srautai buvo diskontuoti (išsamiau apie tai – 
6.2.4 skirsnyje). 

                                                                    
41  39-ojo TAS 63 ir AG84 dalyse numatyta, kad praktiniais sumetimais apskaičiuoti galima pagal tikrąją 

vertę.  
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Bankas turėtų nustatyti ir dokumentuoti periodines, įvairiais kredito rizikos kontrolės 
ciklo etapais vykdomas jo atliktų individualių apskaičiavimų patikimumo ir 
nuoseklumo patikrinimo procedūras. Visų pirma, toks periodinis individualių 
apskaičiavimų patikrinimas turėtų būtų atliekamas kaip grįžtamasis patikrinimas, t. y. 
kai bankas įvertina skaičiavimų tikslumą aposterioriškai palygindamas juos su 
faktiniais dėl sandorių patirtais nuostoliais. 

Jeigu vykdant periodinius grįžtamuosius patikrinimus ne kartą paaiškėja, kad 
apskaičiuoti tikėtini nuostoliai labai skiriasi nuo faktinių, bankas turėtų koreguoti savo 
individualių apskaičiavimų metodus. Tokiais atvejais bankas turėtų parengti 
priemonių, kurių reikia imtis norint ištaisyti skirtumus ar neatitikties atvejus, planą ir jo 
įgyvendinimo tvarkaraštį. Banko vidaus audito departamentas turėtų stebėti šio plano 
įgyvendinimą ir tikrinti, ar taisomosios priemonės tikrai vykdomos ir ar laikomasi 
nustatyto tvarkaraščio. 

 

9-asis TFAS  

Apskaičiuojant tikėtinus kredito nuostolius reikėtų remtis būsimų ekonominių sąlygų 
prognozėmis. 

Galiojimo laikotarpio tikėtini nuostoliai turėtų būti apskaičiuojami kaip toliau nurodytų 
dviejų dydžių skirtumo dabartinė vertė, apskaičiuojama įvertinus tikimybę: 

1. pinigų srautų, kurie turi būti mokami bankui pagal sutartį, ir 

2. pinigų srautų, kuriuos bankas tikisi gauti.  

 

6.2.4 Būsimų pinigų srautų apskaičiavimas  

Bankas turėtų apskaičiuoti būsimus pinigų srautus. Paprastai jie gaunami 
įgyvendinus aktyvias įsiskolinimo mažinimo priemones ir (arba) pardavus įkaitą. Jų 
galima gauti ir pardavus įkaitu užtikrintas arba neužtikrintas paskolas, pavyzdžiui, 
specializuotai skolų išieškojimo agentūrai ar fondui, jeigu tai atitinka neveiksnių 
paskolų strategiją. Tokiu atveju tikėtini pinigų srautai turėtų atitikti tikėtiną gauti rinkos 
kainą. 

Būsimi pinigų srautai turėtų būti apskaičiuojami šiais dviem pagrindiniais metodais42: 

• pagal tęstinumo scenarijų, t. y. kai skolininko arba „efektyviojo“ garanto pagal 
KRR principus apyvartiniai pinigų srautai nenutrūksta ir jais galima padengti 
finansines skolas visiems kreditoriams; be to, kai įkaitą galima realizuoti 
nepadarant poveikio apyvartiniams pinigų srautams (pvz., jeigu yra įkeistos 

                                                                    
42  TKP vadovas, p. 122. 
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patalpos, jų parduoti nepadarant poveikio pinigų srautams neįmanoma); šį 
scenarijų galima taikyti, kai: 

• skolininko būsimi apyvartiniai pinigų srautai yra reikšmingi ir juos galima 
patikimai apskaičiuoti;  

• įkaitu užtikrinta tik nedidelė pozicijos dalis; 

• pagal netęstinumo scenarijų, t. y. kai įkaitas realizuojamas ir skolininko 
apyvartiniai pinigų srautai nutrūksta; šį scenarijų galima taikyti, kai: 

• pozicija pradelsta ilgą laiką. Laikoma, kad, jeigu įsiskolinimas yra ilgesnis 
negu 18 mėnesių, atidėjiniai turėtų būti apskaičiuojami pagal netęstinumo 
scenarijų; 

• apskaičiuota, kad skolininko būsimi apyvartiniai pinigų srautai yra maži 
arba neigiami; 

• įkaitu užtikrinta reikšminga pozicijos dalis, o šis įkaitas yra pagrindinis 
pinigų srautų šaltinis; 

• jeigu būtų taikomas tęstinumo scenarijus, sumai, kurią bankas galėtų 
susigrąžinti, būtų padarytas reikšmingas neigiamas poveikis; 

• būsimus pinigų srautus labai sunku prognozuoti. Taip būna, kai dvejus 
praėjusius metus pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir 
amortizaciją (EBITDA) buvo neigiamas arba kai kelerių praėjusių metų 
verslo planai pasirodė netinkami (per grįžtamuosius patikrinimus buvo 
nustatyta reikšmingų neatitikimų); 

• analizei pagal tęstinumo scenarijų nepakanka informacijos (jeigu manoma, 
kad netęstinumo scenarijus netinka, bankas turėtų įvertinti, ar būtų 
tikslinga tas pozicijas įtraukti į kolektyvinį vertės sumažėjimo vertinimą). 

Apyvartinių pinigų srautų apskaičiavimas pagal tęstinumo scenarijų 

Turėtų būti atsižvelgiama į šiuos aspektus: 

• kadangi atidėjinių apskaičiavimas grindžiamas prielaidomis dėl skolininko arba 
garanto apyvartinių pinigų srautų, tokiems skaičiavimams būtina turėti 
nepasenusios ir patikimos informacijos apie pinigų srautus ir verslo planą; 

• būsimi apyvartiniai pinigų srautai turėtų būti įvertinti pagal skolininko finansines 
ataskaitas. Kai prognozuojamas kitimas, turėtų būti daroma prielaida, kad 
pirmuosius 3–5 metus (ne ilgiau) pinigų srautai bus pastovūs arba mažėjantys, 
o vėliau – pastovūs. Kitimo tempas turėtų būti prognozuojamas remiantis 
skolininko finansinėmis ataskaitomis arba patikimu ir įgyvendinamu verslo 
pertvarkymo planu, atsižvelgiant ir į tai, kaip dėl jo pasikeis verslo struktūra 
(pvz., dėl turto pardavimo ar nepelningų verslo linijų atsisakymo). Turėtų būti 
įvertintos ir pinigų srautams išlaikyti reikalingos investicijos bei reinvesticijos, 
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taip pat visi numatomi būsimų pinigų srautų pokyčiai (pvz., jeigu baigs galioti 
patentas arba ilgalaikė sutartis). Planuodami būsimus pinigų srautus, bankai 
turėtų įvertinti, remdamiesi tinkamu tikėtino kreditingumo vertinimu 
(pvz., naudodami pagal empirinius duomenis parengtas suvestines 
įsipareigojimų neįvykdymo lenteles), ir būsimą įsipareigojimų neįvykdymo arba 
pakartotinio įsipareigojimų neįvykdymo riziką. Jeigu atskirais konkrečiais 
atvejais šio scenarijaus nesilaikoma, būtinas konkretus pagrindimas; 

• apskaičiuoti tik tas sumas, kurios bus gautos realizavus finansinę garantiją, 
galima tik tuo atveju, jeigu turima patikimos informacijos, patvirtinančios garanto 
kreditingumą ir garantijos teisinį galiojimą; 

• jeigu dėl taikomo finansinės apskaitos metodo iš praėjusių metų duomenų dar 
negalima nustatyti tvaraus pinigų srautų lygio, galima atlikti tinkamas ir 
patikimas korekcijas (dedant visas įmanomas pastangas ir pagal turimą 
informaciją). Taip yra tada, kai, pavyzdžiui, atidėjinių panaikinimas pagerina 
rezultatus43 (TKP); 

• jeigu paskolos grąžinimas užtikrinamas tik tuo, kad skolininkas parduos dalį 
turto, pardavimo kaina turėtų atspindėti apskaičiuotų būsimų pinigų srautų, kurie 
gali būti gauti pardavus turtą, ir numatomų pardavimo išlaidų skirtumą. Pinigų 
srautai paskirstomi reikalavimams dengti pagal reikalavimų pirmumo tvarką; 

• prognozė turėtų būti sudaroma laikotarpiui, ne ilgesniam negu patikimos pinigų 
srautų prognozės laikotarpis (prognozes ilgesniam negu 5 metų laikotarpiui 
galima sudaryti tik išimtiniais atvejais)44. 

Norėdami atlikti išsamią pinigų srautų analizę, bankai turi nuodugniai išanalizuoti 
skolininko finansinę padėtį, turimus pinigų srautus, finansinius rodiklius, verslo 
planus, prognozes ir t. t., kad galėtų kuo patikimiau nustatyti, kiek pinigų ateityje 
galės surinkti. Vadovaujantis paprastumo principu, gali būti tikslinga taikyti 
paprastesnius metodus, pavyzdžiui, pastoviosios būsenos metodą arba dviejų etapų 
pinigų srautų metodą. 

Bankai turėtų labai nuodugniai vertinti verslo planus ir pinigų srautų prognozes, 
keldami nepalankias arba nepalankiausias hipotezes. Paprastai pozicijos vertinamos 
remiantis finansinėmis prognozėmis. Kai perspektyvinės informacijos nėra arba ji 
nepatikima (o tai dažnas atvejis), turėtų būti taikomi paprastesni metodai ir, jeigu 
įmanoma, derinami keli metodai.  

Bankai turėtų savo politikoje dokumentuoti, kokie metodai kokiais atvejais turėtų būti 
taikomi atliekant individualius skaičiavimus, ir pasirinktą metodą taikyti visada ir 
nuosekliai.  

                                                                    
43  TKP vadovas, p. 133. 
44  Rinkoje galiojančių kainų metodo naudojimas vietoj tęstinumo scenarijaus: bankai dabartinę vertę gali 

apskaičiuoti pagal pinigų srautus, taikydami rinkoje galiojančių kainų metodą bei atsižvelgdami į 
pozicijos terminą, ir, taikydami tam tikrus kriterijus, užtikrinti rinkos kainų pritaikomumą pozicijai 
Susigrąžintiną sumą galima apskaičiuoti pagal rinkos kainas tik tuo atveju, jeigu jas galima stebėti 
aktyvioje rinkoje. 
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Pastoviosios būsenos metodas – tai metodas, pagal kurį skolininko būsimi 
periodiniai pinigų srautai aproksimuojami pakoreguotą EBITDA dauginant iš tam tikrų 
koeficientų. Pavyzdžiui, per 2014 m. TKP buvo taikomi tokie koeficientai: 6 – bendro 
pobūdžio, 10 – viešosioms paslaugoms arba 12 – infrastruktūros projektams. Tada 
pinigų srautai turėtų būti paskirstomi kiekvienai pozicijai. Vienas iš svarbiausių 
aspektų taikant šį metodą – pakoreguoto EBITDA apskaičiavimas (neutralizuojant 
kai kuriuos neperiodinius elementus ir pakoreguojant dėl kapitalo išlaidų ir 
vienkartinių poveikių). 

Pagal dviejų etapų pinigų srautų metodą kiekvienai pozicijai paskirstytinų pinigų 
srautų dabartinei vertei apskaičiuoti atliekama keleto laikotarpių analizė, o po to 
apskaičiuojama galutinė vertė (angl. Terminal Value, TV). Ji turėtų būti 
apskaičiuojama:  

• arba atliekant vieno tvaraus laikotarpio prognozės pabaigoje vertinimą ir taikant 
koeficientą, kaip ir pagal pastoviųjų pinigų srautų metodą, 

• arba pagal netęstinumo scenarijų. 

Išsamios pinigų srautų analizės, paremtos keleto laikotarpių pinigų srautų 
prognozėmis, metodą galima taikyti daugeliu atvejų, tačiau labiausiai šis metodas 
tinka finansavimo sandoriams su pajamas duodančią veiklą vykdančiais subjektais 
arba turtu užtikrintiems skolinimo sandoriams. Keleto laikotarpių pinigų srautų 
prognozavimo metodas labiausiai tinka, pavyzdžiui, tokiai veiklai:  

• laivo frachtavimas pagal ilgalaikę sutartį (t. y. ilgesnio galiojimo negu pinigų 
srautų prognozės laikotarpis) ir (arba) įkaito pardavimas pasibaigus pinigų 
srautų prognozės laikotarpiui; 

• komercinės paskirties nekilnojamasis turtas, kai numatoma, kad pasibaigus 
pinigų srautų prognozės laikotarpiui nekilnojamasis turtas bus parduotas;  

• projektų finansavimas, kai įkeičiamos gausimos pajamos ir (arba) kai 
numatomas įkaito pardavimas;  

• gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamasis turtas, kai 
numatomas jo pardavimas; 

• pajamas duodanti veikla, kai paskola bus grąžinama ir palūkanos sumokėtos 
pardavus vieną ar daugiau komercinės paskirties nekilnojamojo turto objektų. 

Susigrąžintinos įkaito sumos apskaičiavimas pagal netęstinumo 
scenarijų 

Susigrąžintina suma turėtų atitikti apskaičiuotų būsimų pinigų srautų, kuriuos 
numatoma gauti pardavus įkaitą, dabartinę vertę, atskaičius įkaito perėmimo ir 
pardavimo išlaidas. Žr. 7 skyrių „Įkeisto nekilnojamojo turto vertinimas“.  
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6.3 Kolektyvinis atidėjinių skaičiavimas 

6.3.1 Bendrieji principai dėl vidaus metodikos  

Atidėjiniai neveiksnioms paskoloms, kurioms netaikomas individualaus 
apskaičiavimo metodas, dengti turėtų būti apskaičiuojami kolektyviai. Pozicijų 
grupės, kurios vertės sumažėjimas apskaičiuojamas kolektyviai, būsimi pinigų 
srautai apskaičiuojami pagal numatomus sutartinius pinigų srautus, grupę 
sudarančias pozicijas ir istorinius duomenis apie panašaus kredito rizikos profilio 
pozicijų nuostolius.  

Kolektyvinio atidėjinių apskaičiavimo vidaus metodika turėtų atitikti šio 
rekomendacinio dokumento 6.2 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.  

Atlikdami kolektyvinį vertės sumažėjimo vertinimą, bankai turėtų vadovautis toliau 
aprašytais principais. 

Vidaus valdymas 

Banko valdymo organai turėtų užtikrinti, kad banke kolektyviniam atidėjinių 
apskaičiavimui būtų taikomi tinkami metodai ir procedūros, laikantis vidaus rizikos 
kontrolės praktikos, apskaitos standartų ir priežiūrinių / prudencinių reikalavimų. 

Integravimas į rizikos kontrolę 

Atidėjinių apskaičiavimo metodai ir procedūros turėtų būti integruoti į banko kredito 
rizikos kontrolės sistemą ir būti jos procesų dalimi. 

Paprastumas ir efektyvumas 

Turėtų būti taikomi atidėjinių įverčių stebėsenos ir atnaujinimo metodai ir procesai, 
kuriais visada būtų galima užtikrinti, kad įverčiai būtų apskaičiuoti taikant patikimą 
atidėjinių apskaičiavimo metodą ir kad juos būtų galima pagrįsti empiriniais 
duomenimis. Jeigu empirinių duomenų nepakanka, turėtų būti užtikrinama, kad būtų 
daromos teisingos ir tikrovę atitinkančios prielaidos, paremtos turima informacija. 
Galima sulyginti prielaidomis pagrįstus skaičiavimus su faktiniais (istoriniais) 
duomenimis ir įvertinti tinkamą įkaito diskontavimo normą tiek priverstinio, tiek 
savanoriško likvidavimo atveju.  

Turėtų būti nustatyta patikima reguliaraus kolektyvinio atidėjinių apskaičiavimo 
tikslumo ir nuoseklumo įvertinimo politika ir procedūros.  

Bankai turėtų bent kartą per metus atlikti kiekvienam dideliam portfeliui apskaičiuotų 
atidėjinių grįžtamuosius patikrinimus. Atidėjinių apskaičiavimo metodai turėtų būti 
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suprantami naudotojams ir, bet kokiu atveju, turėtų užtikrinti, kad gauti rezultatai 
neprieštarautų įvairių rizikos veiksnių ekonominei ir finansinei logikai. Be to, bankai 
turėtų periodiškai analizuoti jautrumą atidėjinių apskaičiavimo metodų, prielaidų, 
veiksnių ir parametrų pokyčiams. 

 

9-asis TFAS 

9-ajame TFAS nustatytas reikalavimas atliekant kolektyvinius atidėjinių skaičiavimus 
naudoti perspektyvinę informaciją.  

Šis principas nustatytas ir 2015 m. BBPK gairėse dėl kredito rizikos ir tikėtinų kredito 
nuostolių apskaitos:  

6 principas. Vertinant ir apskaičiuojant tikėtinus kredito nuostolius labai svarbus 
vaidmuo tenka paties banko kreditine patirtimi paremtam vertinimui, ypač 
atsižvelgiant į pagrįstą ir patvirtinamą perspektyvinę informaciją, įskaitant 
makroekonominius veiksnius 

Šis principas atitinka EBI gairių dėl kredito įstaigų kredito rizikos valdymo praktikos ir 
tikėtinų kredito nuostolių apskaitos projekte suformuluotą 6 principą. 

 

6.3.2 Kolektyvinio atidėjinių apskaičiavimo metodika 

Pozicijų grupavimo kolektyvinio vertinimo tikslais kriterijai 

Paskolų grupės, kurioms atidėjiniai apskaičiuojami kolektyviai, turėtų būti sudaromos 
pakankamai detaliu lygmeniu, į jas įtraukiant panašaus kredito rizikos profilio 
pozicijas, kad bankai galėtų protingai įvertinti kredito rizikos pokyčius ir jų poveikį 
apskaičiuotam atidėjinių dydžiui. Kai kolektyviniai atidėjiniai sudaromi 
nesumažėjusios vertės pozicijoms, pavyzdžiui, kai atidėjiniai sudaromi patirtiems, bet 
neapskaitytiems nuostoliams dengti, turėtų būti sudaromi atskiri veiksnių ir 
neveiksnių pozicijų portfeliai. 

Banko vidaus politikoje turėtų būti nustatyta pozicijų grupavimo kredito rizikos 
vertinimo tikslais metodika. Grupuoti pozicijas galima, inter alia, pagal šiuos 
kriterijus: 

• priemonės tipą; 

• produkto sąlygas; 

• ūkio šaką / rinkos segmentą; 

• įkaitą (atsižvelgiant ir į paskolos ir turto vertės santykį, ir į įkaito tipą); 
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• geografinę vietą; 

• pradelsimo trukmę; 

• taikomas restruktūrizavimo priemones; 

• skolininko darbinę padėtį. 

Paskolų grupės turėtų būti sudaromos taip, kad visos grupės bendruose rezultatuose 
nebūtų įmanoma nepastebėti vienos konkrečios pozicijos kredito rizikos padidėjimo. 
Jeigu iš naujo įvertinus kredito riziką (pvz., kai atsiranda naujų kredito rizikos 
veiksnių) padaroma išvada, kad reikalingas nuolatinis pakoregavimas, kreditavimo 
pozicijų grupės sudarymas turėtų būti peržiūrėtas ir pozicijos perskirstomos į kitokius 
segmentus. Jeigu bankas negali laiku perskirstyti pozicijų į kitokius segmentus, 
galima atlikti laikiną koregavimą45.  

Atsižvelgiant į tai, kad vertės sumažėjimui apskaičiuoti yra reikalingi duomenys apie 
įsiskolinimų trukmę ir neatliktų įmokų skaičių, labai svarbu užtikrinti, kad IT sistemos 
galėtų tiksliai šiuos duomenis pateikti.  

Kolektyviniam atidėjinių apskaičiavimui naudojami parametrai 

Kolektyviai apskaičiuojant atidėjinius turėtų būti remiamasi istoriniais duomenimis 
apie turto, kurio kredito rizikos profilis panašus į kitų grupėje esančių pozicijų, 
nuostolius. Šie duomenys turėtų būti koreguojami pagal dabartinius stebimus 
duomenis, taip atsižvelgiant į dabartines sąlygas, kurios neturėjo poveikio tuo 
laikotarpiu, kurio istoriniais duomenimis apie nuostolius remiamasi, o tuo laikotarpiu 
buvusių sąlygų, kurių nėra šiuo metu, poveikis turėtų būti iš duomenų pašalinamas. 

Vykdant šį reikalavimą, reikėtų atsižvelgti į šiuos aspektus: 

• apskaičiuojant parametrus, kurie bus taikomi kolektyvinio atidėjinių 
apskaičiavimo modeliuose, ekspertinio vertinimo lygis turėtų būti minimalus, 
palyginti su laiko eilučių duomenimis pagrįstais parametrais; 

• bet kokie parametrai turėtų būti nustatomi pagal kiekvienos tinkamai sudarytos 
paskolų grupės kredito rizikos profilį (ypač kai bankai apskaičiuoja LGD, 
veiksnumo atkūrimo ir pakartotinio įsipareigojimų neįvykdymo rodiklius); 

• vertinant finansines / ekonomines sąlygas turėtų būti atsižvelgiama į visus 
aktualius veiksnius, turinčius įtakos nuostolių rodikliams, įskaitant (bet ne tik) 
makroekonominius kintamuosius (pvz., BVP, nedarbo lygį, turto kainas), 
atitinkamų įstatymų pakeitimus (pvz., bankroto įstatymo), institucinius veiksnius 
(pvz., teismo procesų trukmę) ir tarptautinių, šalies bei vietos ekonominių ir 
verslo sąlygų pokyčius; 

                                                                    
45  BBPK gairių dėl kredito rizikos ir tikėtinų kredito nuostolių apskaitos 49–51 dalys. 
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• kolektyviai apskaičiuojant atidėjinius įkaitu užtikrintoms pozicijoms turėtų būti 
atsižvelgiama į kriterijus, pagal kuriuos apskaičiuojama iš įkaito susigrąžintina 
suma (žr. 7 skyrių „Įkeisto nekilnojamojo turto vertinimas“); 

• turėtų būti atsižvelgiama į viso rizikos portfelio pasikeitimų poveikį, įskaitant 
sumažėjusios vertės pozicijų apimties padidėjimo, pertvarkymų ir kredito rizikos 
koncentracijos ir jos padidėjimo poveikį; 

• turėtų būti atsižvelgiama į bet kokį galimą skolinimo politikos ir procedūrų 
pakeitimų, restruktūrizavimo priemonių pratęsimo, nurašymo politikos ir skolos 
susigrąžinimo praktikos poveikį.  

Bankai turėtų gebėti parodyti, pasitelkdami konkrečius įrodymus, kad bet kurios 
kolektyviai vertinamos turto grupės atžvilgiu taikomo modelio parametrai buvo 
atnaujinti atsižvelgiant į naujausius finansinių / ekonominių sąlygų pokyčius. 

Be to, kai tinka, nustatant konkrečius kiekvienam portfeliui taikomo modelio 
parametrus turėtų būti atsižvelgiama į šiuos aspektus: 

• veiksnumo atkūrimo rodiklių ir paskolų, kurių veiksnumas buvo atkurtas, 
apskaičiavimo metodika turėtų būti nustatyta pagal šio rekomendacinio 
dokumento 5.3 skirsnio reikalavimus; 

• LGD parametrai turėtų atspindėti sumą, kurią numatoma susigrąžinti iš įkaito, o 
pagrindiniai determinantai turėtų akivaizdžiai atitikti empirinius įrodymus, kaip 
išdėstyta šio rekomendacinio vadovo 7 skyriuje; 

• bankai turėtų parengti išsamų duomenų rinkinį pagrindinių kolektyvinio atidėjinių 
apskaičiavimo metodikoje naudojamų parametrų apskaičiavimui; 

• vertės sumažėjimui apskaičiuoti taikoma metodika ir prielaidos turėtų būti 
peržiūrimos kasmet, kad būtų galima sumažinti skirtumą tarp numatytų 
nuostolių ir faktiškai patirtų nuostolių; be to, ši metodika ir prielaidos turėtų būti 
tinkamai dokumentuotos ir valdymo organo patvirtintos. 

 

9-asis TFAS 

9-ajame TFAS nustatyti principai labiau suderinti su prudenciniu tikėtinų nuostolių 
apskaičiavimu ta prasme, kad 9-asis TFAS paremtas tikėtinais nuostoliais ir, nors kai 
kurie apskaitos ir prudencinio apskaičiavimo metodų elementai neišvengiamai 
skiriasi, tam tikri pagrindiniai abiejų sistemų vidaus modelių sistemos elementai turi 
būti kiek įmanoma labiau suderinti: 

• abi sistemos turėtų būti pagrįstos, viena vertus, apskaičiuotomis numatomomis 
įplaukomis už sandorius, kurių atžvilgiu yra įsipareigojimų neįvykdymas, 
(pvz., PD įverčiais) ir, kita vertus, apskaičiuotomis numatomomis susigrąžinti 
sumomis įsipareigojimų neįvykdymo atveju (įvertinus galimą išieškojimo 
procesų baigtį ir numatomą pagal kiekvieną jų patirsimą nuostolį); 
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• turėtų būti suderinti visi kiti pagrindiniai sistemų elementai, susiję su jų praktiniu 
įgyvendinimu. Šie kiti elementai – tai, inter alia, panašaus rizikos profilio grupių 
sudarymo kriterijai ir naudojamos duomenų bazės bei taikomos kontrolės 
priemonės.  

 

6.4 Kiti su neveiksnių paskolų vertės sumažėjimo 
apskaičiavimu susiję aspektai 

6.4.1 Atidėjiniai finansinių garantijų sutarčių ir suteiktų kreditavimo 
įsipareigojimų vertės sumažėjimui 

Tokie nebalansiniai straipsniai kaip finansinės garantijos ir kreditavimo 
įsipareigojimai gali sukelti papildomų kredito nuostolių. Finansinės garantijos ir 
kreditavimo įsipareigojimai gali būti apskaitomi tikrąja verte pagal 39-ąjį TAS; 
finansinės garantijos gali būti apskaitomos ir pagal 4-ąjį TFAS. 

Vertinant, kokia pozicijos dalis, labiausiai tikėtina, bus panaudota46, turėtų būti 
naudojamos patikimos pinigų srautų prognozės arba kredito perskaičiavimo 
koeficientų įverčiai. Jų patikimumas turėtų būti patvirtintas esamais patikimais 
istoriniais duomenimis ir grįžtamaisiais patikrinimais, patvirtinančiais, kad numatyti 
kredito nuostoliai atitinka faktiškai patirtus kredito nuostolius. Kaip alternatyvą, 
įsipareigojimo nominaliajai vertei galima taikyti kredito perskaičiavimo koeficientus, 
nurodytus KRR 166 straipsnio 10 dalyje, laikantis KRR I priede nurodytos 
klasifikacijos. 

 

9-asis TFAS 

Apskaičiuodamas finansinių garantijų, kurios nėra apskaitomos tikrąja verte, tikėtinus 
galiojimo laikotarpio kredito nuostolius, ypač suteiktų, bet nepanaudotų kreditavimo 
įsipareigojimų arba finansinių garantijų (3-io etapo), bankas turėtų: 

1. apskaičiuoti, kokia tikėtina kreditavimo įsipareigojimo dalis bus panaudota; 

2. apskaičiuoti skirtumo tarp sutartinių pinigų srautų, jeigu šis lūkestis yra 
pagrįstas, ir pinigų srautų, kuriuos bankas iš tikrųjų tikisi gauti, dabartinę vertę. 

Reikėtų atsižvelgti į kredito nuostolius, apskaičiuotus atsižvelgiant į tikimybę, kaip 
reikalaujama 9-ajame TFAS. Kalbant apie finansinių garantijų sutartis, tikėtini kredito 
nuostoliai yra skirtumas tarp tikėtinų remiantis tikimybe apskaičiuotų įmokų, kuriomis 

                                                                    
46  TKP vadovas, p. 125. 
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turėtojui bus kompensuojami kredito nuostoliai, ir sumų, kurias bankas tikisi gauti iš 
turėtojo, skolininko ar kitų subjektų.  

 

6.4.2 Vertės sumažėjimo nuostolių pripažinimas ir panaikinimas  

Bet koks papildomas pripažintinas vertės sumažėjimas yra skirtumas tarp balansinės 
vertės, t. y. grynosios apskaitinės vertės po vertės sumažėjimo pripažinimo arba 
nurašymo, ir apskaičiuotos susigrąžintinos sumos.  

Vertės sumažėjimas panaikinamas, kai esama objektyvių įrodymų, jog vertės 
sumažėjimas yra mažesnis, negu buvo apskaičiuota remiantis nuo metu turėta 
informacija. Taip gali būti šiais atvejais (sąrašas nebaigtinis): 

• skolininkas grąžino didesnę dalį negrąžintos skolos, negu buvo tikėtasi vertės 
sumažėjimo pripažinimo metu;  

• po vertės sumažėjimo pripažinimo skolininkas pateikė papildomą įkaitą; 

• pagerėjo pinigų srautai;  

• išnyko bent viena nuostolį lėmusi aplinkybė, dėl kurios vertės sumažėjimas 
buvo pripažintas; 

• atsirado naujų aplinkybių, dėl kurių iš skolininko tikimasi susigrąžinti didesnę 
sumą. 

Perimto turto klausimu – remiantis 7.5 skirsniu („Perimto kurto vertinimas“), kai tik 
perimtas turtas pripažįstamas turtu, laikomu pardavimui, bet koks vertės sumažėjimo 
nuostolis grindžiamas skirtumu tarp pakoreguotos balansinės turto vertės ir tikrosios 
vertės, atskaičius jo pardavimo sąnaudas. Bankai turėtų parengti vidaus politiką, 
aiškiai apibrėžiančią pagrindinę perimto turto tikrosios vertės ir jo pardavimo 
sąnaudų apskaičiavimo metodiką ir prielaidas. Šioje metodikoje turėtų būti 
atsižvelgiama bent į rinkos kainos diskontą (vertės sumažinimo koeficientą) pagal 
kiekvieno tipo turto likvidumą ir visas pardavimo sąnaudas. Jeigu, apskaičiuojant 
atviros rinkos vertę, atsižvelgiama į būsimą turto būklę po baigiamųjų statybos darbų, 
diskontuojant rinkos kainą turėtų būti atsižvelgiama į tų darbų sąnaudas. Bankai 
turėtų patys rengti savo prielaidas, remdamiesi patikimais ir empiriniais įrodymais. 
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6.5 Neveiksnių paskolų nurašymas 

Tarptautinės institucijos, pavyzdžiui, TVF, yra pabrėžusios, kad bankų priežiūros 
institucijos turėtų laikytis bendros politikos ir reikalauti laiku nurašyti beviltiškas 
paskolas bei padėti bankams parengti tinkamus nurašymo kriterijus47. 

Tuo pačiu klausimu TVF yra pažymėjęs48, kad priežiūros institucijos savo funkciją 
vertinti kredito riziką ir užtikrinti, kad bankai vykdytų kapitalo pakankamumo 
reikalavimus, iš dalies vykdo užtikrindamos, kad būtų sudaroma pakankamai 
atidėjinių ir kad jie būtų sudaromi laiku, ir yra pabrėžęs daugybę beviltiškomis 
pripažintų paskolų nurašymo laiku privalumų. Be to, 2015 m. BBPK pranešime dėl 
tinkamo kredito rizikos vertinimo (Sound Credit Risk Assessment and Valuation) 
teigiama, kad skolos beviltiškumas turi būti pripažįstamas tinkamu metu, sudarant 
atidėjinius arba skolą nurašant49. 

Viena pagrindinių priežiūros institucijų funkcijų – prižiūrėti, ar atidėjiniai sudaromi ir 
beviltiškomis pripažintos paskolos nurašomos laiku, nes tai padeda sustiprinti bankų 
balansus ir leidžia jiems daugiau dėmesio skirti savo pagrindinei veiklai – skolinti 
ekonomikai. Kai pripažįstama, kad paskola beviltiška, ji turėtų būti laiku nurašoma. 

Nurašymo svarba pabrėžiama ir 7-ajame TFAS, pagal kurį privaloma atskleisti 
nurašymo kriterijus. 9-ajame TFAS pateikiama bendra nurašymo apibrėžtis. 

Pagal 9-ąjį TFAS, finansinio turto bendroji balansinė vertė sumažinama, jeigu 
negalima pagrįstai tikėtis jį susigrąžinti. Nurašymas yra pripažinimo nutraukimas. 
Nurašyti galima visą finansinį turtą arba jo dalį.  

Taigi, finansinio turto bendroji balansinė vertė mažinama nurašyta suma. 

Bankas privalo atskleisti tą finansinio turto sutartinę dalį, kuri yra nurašyta, bet dėl 
kurios tebevykdomos įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo priemonės. 

Bankas finansinį turtą arba jo dalį turėtų nurašyti tą laikotarpį, kurį paskola arba jos 
dalis pripažįstama beviltiška.  

Tiksliau, nurašyti turtą galima net ir nebaigus teisinių procesų prieš skolininką dėl 
skolos išieškojimo. Nurašymas nereiškia, kad bankas atsisako juridinės teisės 
išieškoti skolą; banko sprendimas atsisakyti teisinio reikalavimo į skolą vadinamas 
atleidimu nuo skolos.  

Skolą nurašius iš balanso, jos vėl įtraukti į balansą negalima, kitaip nei atidėjinių 
vertės sumažėjimui dengti atveju, kuriuos, pasikeitus įverčiams, galima panaikinti per 
pelno ir nuostolio ataskaitą. Nurašymo panaikinti negalima, o jeigu pinigai arba kitas 

                                                                    
47  2006 m. BBPK pranešimas dėl tinkamo paskolų kredito rizikos vertinimo (Sound Credit Risk 

Assessment and Valuation for Loans), p. 13. 
48  Žr. TVF darbo dokumentą dėl priežiūros institucijų vaidmens sudarant atidėjinius paskolų nuostoliams 

dengti TFAS taikančiose šalyse (https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp14170.pdf). 
49  2015 m. BBPK gairės dėl kredito rizikos ir tikėtinų kredito nuostolių apskaitos, p. 21. 
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turtas galiausiai grąžinami, tokios surinktos sumos pelno ir nuostolio ataskaitose 
tiesiogiai pripažįstamos pajamomis. 

6.6 Atidėjinių sudarymo ir paskolų nurašymo laikas 

Viena pagrindinių priežiūros institucijų funkcijų – prižiūrėti, ar atidėjiniai sudaromi ir 
beviltiškos paskolos nurašomos laiku, nes tai padeda sustiprinti bankų balansus ir 
leidžia jiems daugiau dėmesio skirti savo pagrindinei veiklai – skolinti ekonomikai. 

Visi bankai savo vidaus politikoje turėtų pateikti aiškias gaires dėl atidėjinių 
sudarymo ir paskolų nurašymo laiko. Ypač dėl įkaitu neužtikrintų pozicijų ar pozicijų 
dalių bankai turėtų nustatyti tinkamus maksimalius visiško padengimo atidėjiniais ir 
nurašymo laikotarpius. Dėl įkaitu užtikrintų pozicijų – priežiūros požiūriu geriausia 
praktika laikomas minimalaus atidėjinių lygio nustatymas pagal įkaito tipą. 
Kalibruojant minėtus atidėjinių sudarymo ir paskolų nurašymo laikotarpius reikėtų 
remtis empiriniais įrodymais ir laikytis konservatyvaus požiūrio. Vertindami 
neveiksnių paskolų susigrąžinimo tikimybę ir nustatydami vidaus taisykles neveiksnių 
paskolų nurašymo klausimu, bankai turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į toliau 
išvardytas pozicijų grupes, nes tikimybė, kad jos nebus grąžintos, yra didesnė; 
kiekvienas konkretus atvejis turėtų būti vertinamas atskirai: 

• seniai pradelstos pozicijos. Skirtingiems portfeliams gali būti nustatytos 
skirtingos ribos. Bankai turėtų įvertinti seniai pradelstų neveiksniomis pripažintų 
pozicijų susigrąžinimo tikimybę. Jeigu, atlikus šį vertinimą, pripažįstama, kad 
visos pozicijos arba jos dalies susigrąžinti neįmanoma, ji turėtų būti laiku 
nurašyta; 

• pozicijos, dėl kurių vykdoma nemokumo procedūra. Jeigu pozicijos užtikrinimo 
įkaitu lygis yra mažas, teismo išlaidos dažnai atima didelę dalį pajamų, išieškotų 
per bankroto procesą, todėl numatomos susigrąžinti sumos gali būti labai 
mažos;  

• ne visos pozicijos nurašymas. Dalis pozicijos gali būti nurašoma tada, kai 
kredito byloje yra pagrįstų finansinių įrodymų, kad skolininkas nesugebės 
grąžinti visos skolos sumos, t. y. kai taikant restruktūrizavimo priemones 
ir (arba) realizavus įkaitą lieka didelė skolos dalis, kurios susigrąžinimo 
tikimybės negalima pagrįsti. 
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6.7 Atidėjinių sudarymo ir paskolų nurašymo procedūros 

6.7.1 Politika 

Atidėjinių sudarymas  

Remiantis BBPK gairėmis dėl kredito rizikos, banko valdymo organas turėtų 
užtikrinti, kad bankas turėtų tinkamus kredito rizikos valdymo procesus, įskaitant 
efektyvią vidaus kontrolės sistemą, kad galėtų nuosekliai įvertinti, koks atidėjinių 
lygis yra tinkamas50.  

Be to, bankai turėtų priimti ir dokumentuoti metodikas, apibrėžiančias atidėjinių 
neveiksnioms paskoloms dengti apskaičiavimo ir vertinimo politiką, procedūras ir 
kontrolės priemones, ir jų laikytis51.  

• Šios metodikos turėtų būti reguliariai peržiūrimos.  

• Metodikose turėtų būti aiškiai aprašytos pagrindinės sąlygos, ekspertiniai 
vertinimai, prielaidos ir įverčiai, susiję su atidėjinių neveiksnioms paskoloms 
dengti vertinimu ir apskaičiavimu (pvz., migravimo rodikliai, nuostolio įvykiai, 
teisės į įkaitą realizavimo sąnaudos)52. Jie turėtų būti nustatyti atlikus patikimą 
analizę ir paremti objektyviais įrodymais. 

• Turėtų būti nustatytos aiškios gairės dėl atidėjinių kiekvienam pozicijos tipui 
sudarymo laiko (žr. 6.6 skirsnį). 

• Bankai turėtų parengti politikos ir procedūrų aprašus, kuriuose išdėstytų jų 
kredito rizikos metodikose naudojamas kredito rizikos sistemas ir kontrolės 
priemones, ir jų laikytis53.  

• Turėtų būti tinkamai atskleisti ekspertiniai vertinimai, įverčiai, svarstytos 
prielaidos ir jautrumo analizė.  

Bankai turėtų reguliariai atlikti grįžtamuosius patikrinimus – palyginti apskaičiuotą 
vertės sumažėjimą su faktiniais nuostoliais. Tai yra geriausios praktikos pavyzdys. 
Priežiūros institucijos rekomenduoja tokius patikrinimus atlikti bent kartą per pusmetį. 

Be to, bankai, svarstydami, ar panaikinti nurašymą / sumažinti sudarytus atidėjinius, 
turėtų užtikrinti, kad įverčiai ir prielaidos būtų koreguojami pagal dabartines 
ekonomines sąlygas ir dabartinę nuomonę dėl tikėtinos ekonominės perspektyvos.  

                                                                    
50  BBPK gairės dėl kredito rizikos ir tikėtinų kredito nuostolių apskaitos, 1 principas. 
51  BBPK gairės dėl kredito rizikos ir tikėtinų kredito nuostolių apskaitos, 2 principas. 
52  BBPK gairės dėl kredito rizikos ir tikėtinų kredito nuostolių apskaitos, 29 dalis. 
53  BBPK gairės dėl kredito rizikos ir tikėtinų kredito nuostolių apskaitos, 31 dalis. 
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Bankai turėtų įvertinti ir sutartinius įsipareigojimus dėl tikėtinų pinigų srautų, prieš 
įtraukdami juos į diskontuotus pinigų srautus. 

 

9-asis TFAS 

Atidėjinių (skaičiuojamų ir individualiai, ir kolektyviai) suma priklauso nuo prielaidų, 
susijusių su būsimais įvykiais ir makroekonominiais veiksniais, pavyzdžiui, 
prognozuojamo BVP, nedarbo lygio ir įkaito vertės. Juos apskaičiuojant turėtų būti 
atsižvelgiama į visą svarbią ir įmanomą patvirtinti informaciją, įskaitant perspektyvinę 
informaciją. Bankai turėtų dokumentuoti visas pagrindines prielaidas, įskaitant 
paaiškinimus dėl jų tinkamumo. 

 

Paskolų nurašymas 

Bankai turi parengti neveiksnių paskolų nurašymo politiką, paremtą vidaus ir išorės 
veiksniais. Priežiūros institucijos tikisi, kad kiekvienas bankas, vadovaudamasis 
proporcingumo principu, turės aiškią, valdymo organo patvirtintą neveiksnių paskolų 
nurašymo politiką. Ji turėtų būti pateikiama priežiūros institucijoms, joms paprašius.  

Bankai turėtų užtikrinti, kad būtų imamasi vidaus priemonių, skirtų panaikinti 
galimybę atidėjinius (dėl neveiksnių paskolų nurašymo) apskaičiuoti remiantis savo 
nuožiūra. Visų pirma, paskolos turėtų būti nurašomos tada, kai pagal vidaus 
nurašymo politiką patvirtinama, kad paskola nebus grąžinta, o ne vien dėl to, kad 
būtų pasiekta tam tikra bendra neveiksnių paskolų suma arba išlaikytas tam tikras 
padengimo rodiklis. 

6.7.2 Vidaus dokumentai 

Atidėjinių sudarymas 

Bankai turėtų turėti patvirtinamuosius vidaus dokumentus ir pateikti juos susipažinti 
priežiūros institucijai, jai paprašius. Bankai turėtų dokumentuoti:  

• kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kurioms paskoloms atidėjiniai 
apskaičiuojami individualiai; 

• taisykles, taikomas grupuojant panašaus kredito rizikos profilio pozicijas 
(nepriklausomai nuo to, ar jos reikšmingos, ar ne), įskaitant patvirtinamuosius 
įrodymus, kad pozicijos yra panašaus profilio; 



Rekomendacinis dokumentas bankams apie neveiksnias paskolas − Neveiksnių paskolų 
vertės sumažėjimo vertinimas ir nurašymas 89 

• išsamią informaciją apie skaičiavimuose naudotus duomenis, skaičiavimus ir 
skaičiavimų rezultatus pagal kiekvieną prielaidų, darytų dėl kiekvienos paskolų 
grupės, kategoriją;  

• kokia logika remiantis buvo pasirinktos vertės sumažėjimo skaičiavimuose 
taikytos prielaidos;  

• prielaidų palyginimo su faktiniais nuostoliais rezultatus;  

• politiką ir procedūras, apibrėžiančias, kaip bankas nustato, stebi ir vertina 
darytas prielaidas; 

• duomenis apie kolektyvinius atidėjinius ir jų rezultatus; 

• visų apsvarstytų veiksnių, turinčių poveikio istoriniams duomenims apie 
nuostolius, patvirtinamuosius dokumentus; 

• išsamią informaciją apie tai, kuo remiantis (kokia savo patirtimi ir nuomone) 
buvo koreguojami stebimi finansinio turto grupės duomenys54.  

Paskolų nurašymas 

Bankai turėtų vidaus dokumentuose aprašyti ir atskleisti jų taikomą nurašymo 
politiką, įskaitant rodiklius, naudojamus susigrąžinimo tikimybei įvertinti. Be to, turėtų 
būti pateikiama išsami informacija apie finansinį turtą, kuris buvo nurašytas, bet dėl 
kurio tebevykdomi skolos išieškojimo veiksmai.  

Kad nurašymas būtų vykdomas visiškai skaidriai, bankai turėtų turėti išsamius įrašus 
apie visus neveiksnių paskolų nurašymus portfelio lygmeniu ir pateikti šią informaciją 
priežiūros institucijoms, joms paprašius.  

IT duomenų bazės 

Bankai turėtų turėti toliau išdėstytus reikalavimus atitinkančias duomenų bazes.  

• Gylis ir plotis. Duomenų bazės turi apimti visus svarbius rizikos veiksnius. Jose 
turėtų būti galima, inter alia, pozicijas sugrupuoti pagal joms bendrus veiksnius, 
pavyzdžiui, institucinį sektorių, kuriam priklauso skolininkas, sandorio paskirtį ir 
skolininko geografinę vietą, kad būtų galima atlikti suvestinę analizę ir nustatyti 
šių svarbių rizikos veiksnių galimą poveikį bankui.  

• Duomenų tikslumas, vientisumas, patikimumas ir savalaikiškumas.  

• Nuoseklumas. Duomenys turėtų būti paremti bendrais informacijos šaltiniais ir 
vienodomis kredito rizikos kontrolės srityje vartojamų sąvokų apibrėžtimis.  

                                                                    
54  39-asis TAS, 62 dalis. 
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• Atsekamumas, t. y galimybė nustatyti informacijos šaltinį.  

Banko vidaus kontrolės funkcijas vykdantys padaliniai (pvz., vidaus audito arba 
rizikos kontrolės departamentai) turėtų tikrinti, ar banko duomenų bazės visada 
atitinka vidaus politikos reikalavimus, ypač pirmiau išvardytus reikalavimus.  

Bankai turėtų turėti procedūras, užtikrinančias, kad jų duomenų bazėse esanti 
informacija būtų naudojama rengiant valdymo ataskaitas, t. y. kad ataskaitos ir kiti 
dokumentai (periodiniai ir ad hoc), turintys svarbos priimant sprendimus įvairiais 
valdymo lygmenimis, įskaitant ir valdymo organą, būtų paremti nepasenusia, išsamia 
ir nuoseklia informacija.  

Bankai turėtų nustatyti ir dokumentuoti periodines, įvairiais kredito rizikos kontrolės 
ciklo etapais vykdytinas sandorių klasifikacijos jų duomenų bazėse nuoseklumo ir 
patikimo palyginimo su jų atidėjinių apskaičiavimo rezultatais procedūras. Jie turėtų 
periodiškai palyginti savo atidėjinių įverčius, atlikdami grįžtamuosius patikrinimus, 
kuriais jie vertina šių įverčių tikslumą aposterioriškai palygindami juos su faktiniais 
dėl sandorių patirtais nuostoliais.  

Atidėjiniams apskaičiuoti taikomi metodai ir prielaidos turėtų būti reguliariai 
peržiūrimi, siekiant sumažinti skirtumus tarp numatytų nuostolių ir faktiškai patirtų 
nuostolių. Banko valdymo organas turėtų nuspręsti, ar reikalingi dideli atidėjiniams 
apskaičiuoti taikomų modelių pakeitimai. 

Kaip papildomą pagalbinę priemonę, bankas turėtų periodiškai atlikti:  

• jautrumo atidėjiniams apskaičiuoti taikomų metodų, prielaidų, veiksnių ir 
parametrų pokyčiams analizes;  

• palyginimus ir lyginamąsias analizes, naudodami visą svarbią informaciją, kokią 
tik galima gauti iš vidaus ir išorės šaltinių.  

6.8 Priežiūrinės ataskaitos ir viešai skelbiama informacija 

Priežiūrinės ataskaitos 

Priežiūros institucijoms paprašius, bankai turėtų gebėti pateikti joms bent duomenis 
apie modelius, kuriuos jie naudoja apskaičiuodami kolektyvinius atidėjinius 
neveiksnių paskolų vertės sumažėjimui dengti, kaip parodyta 7 lentelėje 7 priede.  

Viešai skelbiama informacija 

Kad jų finansines ataskaitas naudojantys subjektai geriau suprastų jų paskolų 
portfelio kokybę ir kredito rizikos kontrolės metodus, bankai turėtų viešai skelbti tam 
tikrus detalius kiekybinius ir kokybinius duomenis, nurodytus 7 priede. 



Rekomendacinis dokumentas bankams apie neveiksnias paskolas − Įkeisto nekilnojamojo 
turto vertinimas 91 

7 Įkeisto nekilnojamojo turto vertinimas 

7.1 Paskirtis ir apžvalga 

Vykdant bankų priežiūros veiklą, įskaitant išsamų vertinimą / turto kokybės peržiūrą ir 
patikrinimus vietoje, išryškėjo bankų taikomų metodų trūkumų, susijusių su 
nekilnojamojo turto vertinimų išsamumu ir tikslumu.  

Anksčiau bankai paprastai nereikalaudavo, kad skolininkai periodiškai teiktų 
finansinę informaciją, ir neatnaujindavo nekilnojamojo turto vertinimų, kad galėtų 
įvertinti į balansines ataskaitas įtrauktų paskolų kokybę ir įkaito pakankamumą. Todėl 
bankai neatpažindavo išankstinio įspėjimo signalų, rodančių turto kokybės blogėjimą, 
tad ir balansinėse ataskaitose parodydavo nepakankamas atidėjinių paskolų 
nuostoliams dengti sumas.  

Šio skyriaus taikymo sritis  

Šiame skyriuje išdėstyti priežiūriniai lūkesčiai ir pateikiamos gairės dėl bankams 
rekomenduojamos geriausios praktikos nekilnojamojo turto, kuriuo užtikrintos 
neveiksnios paskolos, vertinimo politikos, procedūrų ir informacijos atskleidimo 
klausimais.  

Tikimasi, kad į BPM aprėptį patenkantys bankai laikysis šiame skyriuje išdėstytų 
principų ir įtrauks juos į savo politiką, procedūras bei kontrolės priemones.  

Šiame skyriuje pateiktos gairės taikomos visų tipų įkeistam nekilnojamajam turtui, 
nepriklausomai nuo to, ar jis atitinka KRR nustatytus tinkamumo reikalavimus.  

Taikomi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 208 ir 229 straipsniai55. 

Iš pradžių šiame skyriuje aptariami lūkesčiai dėl bendrojo valdymo (7.2 skirsnis), 
apimantys įvairius politikos, procedūrų, stebėsenos ir kontrolės aspektus, taip pat 
lūkesčius dėl vertintojų. Toliau pateikiama gairių dėl vertinimo dažnumo (7.3 skirsnis) 
ir vertinimo metodikos (7.4 skirsnis). Pabaigoje trumpai aptariamas perimto turto 
vertinimas (7.5 skirsnis). 

                                                                    
55  Ypač 208 straipsnio 3 dalis, kurioje nustatyta: „Turi būti tenkinami šie turto verčių stebėsenos ir turto 

vertinimo reikalavimai: a) įstaigos reguliariai stebi nekilnojamojo turto vertę: komercinės paskirties 
nekilnojamojo turto – ne rečiau kaip kartą per metus, o gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto – 
kartą per trejus metus. Įstaigos stebėseną atlieka dažniau, kai reikšmingai pasikeičia rinkos sąlygos; b) 
nekilnojamojo turto vertinimas peržiūrimas, kai iš įstaigoms prieinamos informacijos galima spręsti, kad 
turto vertė galėjo reikšmingai sumažėti, palyginti su bendromis rinkos kainomis, ir tą peržiūrą atlieka 
vertintojas, turintis reikiamą kvalifikaciją, gebėjimų ir patirties, kad galėtų atlikti vertinimą, ir 
nepriklausomas nuo kredito sprendimų priėmimo proceso. Kai paskolos vertė viršija 3 mln. EUR arba 
5 % įstaigos nuosavų lėšų, toks vertintojas turto vertinimą peržiūri bent kartą per trejus metus.“ 
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7.2 Valdymas, procedūros ir kontrolė 

7.2.1 Bendroji politika ir procedūros 

Bankai turėtų turėti vidaus organų patvirtintą rašytinę politiką ir procedūras, 
atitinkančias šiame skyriuje nustatytus įkeisto nekilnojamojo turto vertinimo kriterijus.  

Šiuose politikos ir procedūrų aprašuose turėtų būti aiškiai įvardyti atsakingi asmenys, 
kurie juos peržiūrės ir užtikrins, kad bet kokie reikšmingi jų pakeitimai būtų teikiami 
valdymo organams tvirtinti. 

Bankų įkaito vertinimo politikos ir procedūrų aprašai turėtų būti peržiūrimi bent kartą 
per metus. Bankai turėtų užtikrinti, kad juos peržiūrint būtų nustatytos žinių spragos ir 
kad būtų laiku imamasi priemonių šioms spragoms užpildyti. 

Ši politika ir procedūros turėtų būti visapusiškai suderintos su bankui priimtinos 
rizikos deklaracija (angl. Risk Appetite Statement, RAS). 

7.2.2 Stebėsena ir kontrolė 

Bankai turėtų reguliariai stebėti ir peržiūrėti vertintojų atliktus vertinimus, kaip 
aprašyta šiame skyriuje.  

Bankai turėtų parengti ir įgyvendinti patikimą vidaus kokybės užtikrinimo politiką ir 
vidaus bei išorės vertintojų atliktų vertinimų patikrinimo procedūras. Šis procesas gali 
būti vykdomas įvairiai, priklausomai nuo banko dydžio ir verslo modelio, tačiau turėtų 
būti laikomasi šių bendrųjų principų: 

• kokybės užtikrinimo funkciją turėtų vykdyti rizikos kontrolės skyrius, 
nepriklausomas nuo paskolų išdavimo, paskolų stebėsenos ir nagrinėjimo 
veiklos; 

• viena iš kokybės užtikrinimo proceso dalių – reguliarus išorės vertintojų 
atrankos proceso nepriklausomumo testavimas; 

• reikėtų reguliariai atlikti atitinkamų panašių vidaus ir išorės vertinimų imčių 
palyginimus su rinkos stebėjimais; 

• reikėtų reguliariai atlikti vidaus ir išorės vertinimų grįžtamuosius patikrinimus; 

• kokybės užtikrinimo procesas turėtų būti paremtas atitinkamu imties dydžiu. 

Be to, vidaus audito departamentas turėtų reguliariai peržiūrėti nekilnojamojo turto 
vertinimo politikos ir procedūrų nuoseklumą ir kokybę, vertintojų atrankos proceso 
nepriklausomumą ir tiek išorės, tiek vidaus vertintojų atliktų vertinimų tinkamumą.  

Bankai turėtų užtikrinti pakankamai diversifikuotą užsakymų atlikti vertinimą 
paskirstymą vertintojams. Vertintojas, du kartus iš eilės atlikęs arba atnaujinęs to 
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paties nekilnojamojo turto objekto individualųjį vertinimą (kaip apibrėžta kitame 
skirsnyje), turėtų būti rotuojamas (pakeistas kitu vidaus arba išorės vertintoju). 

Nors 7.2.1 ir 7.2.2 skirsniai taikomi įkaitui, kuriuo užtikrinama neveiksni paskola, 
priežiūros institucijos tikisi, kad į pateiktas rekomendacijas bus atsižvelgiama 
vykdant ir veiksnių pozicijų valdymą, stebėseną bei kontrolę. 

7.2.3 Individualieji ir indeksuotieji vertinimai 

Individualieji vertinimai 

Pagal šį rekomendacinį dokumentą, bankai, atnaujindami įkeisto nekilnojamojo turto 
vertinimus, turėtų laikytis bent šių reikalavimų:  

• bankai įkeisto nekilnojamojo turto vertę turėtų peržiūrėti dažnai, ne rečiau kaip 
Reglamente (ES) Nr. 575/2013 208 straipsnio 3 dalyje nustatytais intervalais; 

• individualieji turto vertinimai (įskaitant atnaujintus individualiuosius turto 
vertinimus) – tai konkretaus turto objekto vertinimai, kuriuos vertintojas atlieka 
įvertindamas to konkretaus turto savybes ir netaikydamas jokių indeksavimo ar 
kitokių automatizuotų procesų. Individualieji turto vertinimai turėtų būti atliekami 
laikantis šiame skyriuje nustatytų rekomendacijų. 

Indeksuotieji vertinimai 

Vertinimai, atliekami indeksavimo būdu arba taikant kitokius automatizuotus 
procesus, vadinami indeksuotaisiais vertinimais. Tai nėra individualiai įvertinto turto 
perkainojimas. Tačiau jie gali būti atliekami norint atnaujinti neveiksnios paskolos, 
kurios bendroji vertė neviršija 300 000 eurų ir kuri yra užtikrinta nekilnojamuoju turtu, 
vertinimą, su sąlyga, kad tam įkaitui toks vertinimo metodas tinka.  

KRR 208 straipsnio 3 dalyje nustatyti minimalieji reikalavimai taikomi nepriklausomai 
nuo nurodytos minimalios vertės.  

Be to, ši minimali vertė, iki kurios gali būti taikomas indeksavimo metodas, nėra 
viršesnė už nacionalinės teisės reikalavimus, kuriais individualiesiems vertinimams 
nustatoma konservatyvesnė minimali vertė.  

Indeksuoti galima taikant ir vidaus, ir išorės indeksus, jeigu tik jie yra: 

• reguliariai peržiūrimi, o peržiūros rezultatai dokumentuojami ir saugomi taip, kad 
su jais būtų galima bet kada susipažinti. Peržiūrų ciklas ir valdymo reikalavimai 
turėtų būti aiškiai apibrėžti valdymo organų patvirtintame politikos apraše; 

• pakankamai detalūs, o metodika yra tinkama ir pakankama atitinkamo turto 
klasei; 
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• paremti pakankamai ilgomis stebimų empirinių įrodymų (faktinių turto sandorių) 
laiko eilutėmis. 

7.2.4 Vertintojai 

Visus vertinimus (įskaitant vertinimų atnaujinimus) turėtų atlikti nepriklausomi 
kvalifikuoti vidaus arba išorės vertintojai, turintys vertinimams atlikti reikalingą 
kvalifikaciją, gebėjimus ir patirtį, kaip nustatyta Reglamento 
(ES) Nr. 575/2013 208 straipsnio 3 dalies b punkte.  

Bankai turėtų turėti tinkamai patvirtintą jų samdomų nepriklausomų kvalifikuotų 
vidaus ir išorės vertintojų, atitinkančių toliau išdėstytus kriterijus, sąrašą. Bankai 
turėtų nuolat vertinti vertintojų darbo rezultatus ir spręsti, ar vienas ar kitas vertintojas 
turėtų likti sąraše ar būti iš jo išbrauktas. 

Bankai turėtų užtikrinti, kad išorės vertintojai turėtų pakankamą profesinės civilinės 
atsakomybės draudimą, ir kasmet peržiūrėti, ar šis draudimas tebėra pakankamas ir 
galiojantis.  

Bankai turėtų užtikrinti, kad visi vidaus ir išorės vertintojai ir jų pirmosios eilės 
giminaičiai tenkintų šiuos nepriklausomumo reikalavimus:  

• vertintojas nedalyvauja paskolų išdavimo, sprendimų dėl paskolų priėmimo ir 
kreditų nagrinėjimo veikloje;  

• vertintojas neatsižvelgia į skolininko kreditingumą, pastarasis vertintojui neturi 
poveikio;  

• vertintojas nėra įsivėlęs į jokį faktinį interesų konfliktą, susijusį su vertinimo 
rezultatu, ir nėra pagrindo manyti, kad toks interesų konfliktas galėtų kilti 
ateityje;  

• vertintojo su vertinamu turtu nesieja jokie interesai;  

• vertintojas nėra susijęs nei su turto pirkėju, nei su pardavėju; 

• vertintojas rengia nešališkas, aiškias, skaidrias ir objektyvias vertinimo 
ataskaitas;  

• vertintojas negauna atlygio už vertinimo rezultatą.  

Kvalifikuotas vertintojas turėtų:  

• būti kompetentingas savo profesijos atstovas ir turėti ne mažesnį išsilavinimą, 
negu privaloma pagal nacionalinės teisės reikalavimus tokiems vertinimams 
atlikti;  

• turėti tinkamų techninių įgūdžių ir patirties vertinimams atlikti;  
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• išmanyti vertintojams ir vertinimams taikomus įstatymus, teisės aktų 
reikalavimus ir nekilnojamojo turto vertinimo standartus bei gebėti įrodyti 
gebėjimą jų laikytis;  

• turėti reikiamų žinių apie vertinimo objektą, atitinkamą nekilnojamojo turto rinką 
ir vertinimo tikslą. 

Į vertintojų sąrašą turėtų būti įtraukti vertintojai, turintys patirties įvairiose banko 
skolinimo veiklai ir skolinimo vietai aktualaus turto sektoriaus srityse. 

7.3 Vertinimų dažnumas 

Pagal šį rekomendacinį dokumentą, bankai, peržiūrėdami ir stebėdami įkeisto 
nekilnojamojo turto vertinimus, turėtų vykdyti toliau aprašytas procedūras.  

Nepaisant 7.2 skirsnio nuostatų, bankai turėtų dažnai atnaujinti visų pozicijų įkaitų 
individualiuosius vertinimus: komercinės paskirties nekilnojamojo turto – ne rečiau 
kaip kartą per metus, o gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto – bent kartą per 
trejus metus.  

Įkeisto nekilnojamojo turto vertinimo individualusis atnaujinimas turėtų būti 
atliekamas tuo metu, kai paskola pripažįstama neveiksnia, ir bent kartą per metus 
tol, kol ji yra neveiksni. Ši nuostata taikoma visoms paskoloms, pripažintoms 
neveiksniomis pagal šio rekomendacinio dokumento 5 skyrių. Vienintelė išimtis, kada 
šio individualiojo vertinimo atnaujinimo reikalavimo gali būti nepaisoma, – kai 
pozicijos vertė neviršija tam tikros nustatytos ribos (žr. 7.2.3 skirsnį), galima taikyti 
indeksavimą, jeigu tik tokie metodai tinka vertinamam įkaitui vertinti.  

Jeigu per pastaruosius 12 mėnesių jau buvo atliktas individualusis turto vertinimo 
atnaujinimas (pagal visus šiame skyriuje išdėstytus principus ir reikalavimus), turto 
vertė gali būti indeksuojama, bet ne ilgiau negu iki kitos vertės sumažėjimo 
peržiūros. 

Jeigu rinkoje vyksta dideli neigiami pokyčiai ir (arba) yra požymių, kad konkretaus 
įkaito vertė gali labai sumažėti, vertinimai turėtų būti atliekami dažniau. 

Todėl bankai turėtų savo įkaitų vertinimo politikos ir procedūrų aprašuose apsibrėžti 
kriterijus, kada laikoma, kad įkaito vertė labai sumažėjo. Tarp tokių kriterijų turėtų 
būti kiekybiniai kriterijai kiekvienam įkaito tipui; jie turėtų būti nustatomi pagal 
stebimus empirinius duomenis ir visą atitinkamą kokybinę banko patirtį, atsižvelgiant 
ir į tokius veiksnius kaip rinkos kainų tendencijos ar nepriklausomų vertintojų 
nuomonė.  

Bankai turėtų būti įsidiegę tinkamus IT procesus ir sistemas, kuriuose būtų galima iš 
karto pamatyti, kurie vertinimai paseno, ir inicijuoti naujus. 
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7.4 Vertinimo metodika  

7.4.1 Bendrasis principas 

Bankai turėtų turėti aiškiai apibrėžtus kiekvieno tipo įkaito vertinimo metodus, 
pakankamus ir tinkamus tai turto klasei.  

Visas įkeistas nekilnojamasis turtas turėtų būti vertinamas pagal rinkos vertę arba 
hipotekinę vertę – tokia galimybė numatyta KRR 229 straipsnyje. Rinkos vertė yra 
apskaičiuota suma, kurią vertės nustatymo dieną turtą ar įsipareigojimą ketinantis 
įsigyti pirkėjas galėtų sumokėti už tą turtą ar įsipareigojimą jį ketinančiam parduoti 
pardavėjui, pagal įprastomis rinkos sąlygomis nesusijusių šalių sudarytą sandorį, po 
šio turto tinkamo pateikimo rinkai, kai kiekviena iš šalių veikia sąmoningai, apdairiai ir 
niekieno neverčiama. 

Vertinimai neturėtų būti bendri, pagrįsti tik diskonuota pakeitimo išlaidų suma. 

Pajamas duodančio nekilnojamojo turto vertinimai gali būti atliekami taikant 
palyginimo su rinkoje esančio panašaus turto vertinimais arba diskontuotų pinigų 
srautų metodus.  

Įkeistas nekilnojamasis turtas turėtų būti vertinamas laikantis Europos ir tarptautinių 
standartų56. Galima taikyti ir nacionalinius standartus, jeigu jie paremti panašiais 
principais. 

7.4.2 Tikėtini būsimi pinigų srautai  

Remiantis 6 skyriuje nurodytais neveiksnių paskolų vertinimo principais, 
individualusis atidėjinių apskaičiavimas diskontuojant būsimus pinigų srautus gali 
būti atliekamas pagal du pagrindinius scenarijus:  

• pagal tęstinumo scenarijų, kai skolininko apyvartiniai pinigų srautai nėra nutrūkę 
ir jais galima grąžinti finansinę skolą ir kai galima pasinaudoti teise į įkaitą 
nepadarant poveikio apyvartiniams pinigų srautams; 

• pagal netęstinumo scenarijų, kai skolininko apyvartiniai pinigų srautai nutrūksta 
ir pasinaudojama teise į įkaitą. 

Kai taikomas tęstinumo scenarijus, atidėjiniai apskaičiuojami pagal numatomus 
skolininko apyvartinius pinigų srautus, įskaitant iš įkaito gaunamus pinigų srautus, 
todėl labai svarbu turėti naujausią ir patikimą informaciją apie pinigų srautus. 
Daugiau gairių apie tęstinumo scenarijų pateikta 6 skyriuje, kuriame aptariamas 
neveiksnių paskolų vertinimas. 

                                                                    
56  Tarp jų – Europos vertinimo standartai EVS-2016 (mėlynoji knyga) ir Karališkojo atestuotų vertintojų 

instituto (angl. Royal Institute of Chartered Surveyors, RICS) standartai. 
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7.4.3 Netęstinumo scenarijus 

Kai taikomas netęstinumo scenarijus, pajamos, kurios bus gautos pardavus įkaitą, 
turėtų būti koreguojamos atsižvelgiant į numatomas likvidavimo sąnaudas ir atviros 
rinkos kainą diskontuojant pagal rinkos kainos diskonto normą.  

Likvidavimo / pardavimo sąnaudos 

Likvidavimo sąnaudos – tai išlaidos, patirtos pasinaudojant teise į įkaitą ir jį 
parduodant. Į šias sąnaudas įeina:  

• visos teisinės išlaidos;  

• pardavimo sąnaudos, mokesčiai ir kitos išlaidos; 

• visos papildomos turto išlaikymo sąnaudos, kurias bankas patirs dėl įkaito 
perėmimo ir pardavimo;  

• visi pinigų srautai, gautini iki likvidavimo dienos. 

Be pirmiau išvardytų likvidavimo sąnaudų, atnaujintas įvertinimas turėtų būti 
koreguojamas, jei tinka, taikant rinkos kainos diskonto normą, kaip aprašyta toliau. 

Turto kaina (t. y. atviros rinkos kaina) likvidavimo metu turėtų būti nustatoma 
atsižvelgiant į esamas ir numatomas būsimas rinkos sąlygas.  

Kai tinka, reikėtų atsižvelgti ir į pardavimo proceso trukmę, remiantis atitinkamomis 
nacionalinės teisės nuostatomis dėl įkeisto turto pardavimo, ypač kai teisinės 
procedūros trunka ilgai.  

Įkaitas gali būti realizuojamas pagal savanoriško arba priverstinio realizavimo 
strategiją.  

Likvidavimo sąnaudų dydis turėtų būti tiesiogiai susietas su įkaito realizavimo būdu, 
t. y. savanoriškas ar priverstinis realizavimas.  

Rinkos kainos diskonto norma 

Rinkos kainos diskonto norma, kuria koreguojama turto kaina (atviros rinkos kaina 
likvidavimo metu) arba tikroji vertė, apskaičiuota pagal tikrosios vertės modelius, yra 
aktuali dėl šios ekonominės priežasties: empiriniai įrodymai ir praktinė patirtis rodo, 
kad tarp įsipareigojimų neįvykdymo atvejų dažnumo ir įkaito vertės esama neigiamos 
koreliacijos. Be to, kai bankas turi realizuoti ne vieną įkaitą, rinkos likvidumas 
mažėja, o esant aukštam įsipareigojimų neįvykdymo rodikliui, bankai dažnai jaučia 
kapitalo spaudimą kuo greičiau likviduoti įkaitą, net jeigu tenka jį parduoti už 
nepalankią kainą. Diskonto norma pasirenkama ne savo konservatyvia subjektyvia 
nuožiūra, o atsižvelgiant į ekonominę padėtį ir pinigų srautų prognozes. Tad rinkos 
kainos diskonto norma turėtų būti nustatoma atsižvelgiant į rinkos likvidumą ir 
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likvidavimo strategiją. Ji neturėtų būti nustatoma pagal skubaus pardavimo sąlygas, 
nebent pagal numatomą likvidavimo strategiją turtas iš tikrųjų bus parduodamas 
skubos tvarka. 

Priežiūros institucijos tikisi, kad bankai, apskaičiuodami reguliuojamąjį kapitalą ir 
vykdydami rizikos kontrolę taikys tinkamas rinkos kainos diskonto normas pagal 
39-ąjį TAS ir 9-ąjį TFAS. Rinkos kainos diskonto norma gali būti artima nuliui, jeigu 
įkaitas yra itin likvidus ir nenuvertėjęs ir jam negresia jokia didelė koreliacijos rizika. 
Jeigu įkaitas parduodamas per aukcioną, diskonto norma turėtų būti ne mažesnė 
negu 10 %. 

Visi bankai turėtų nusistatyti savo likvidavimo sąnaudų ir rinkos kainų diskonto 
normas, remdamiesi stebimais empiriniais įrodymais. Jeigu empirinių įrodymų 
nepakanka, diskonto norma turėtų būti nustatoma darant pakankamai 
konservatyvias prielaidas, paremtas bent likvidumu, praėjusiu laiku ir turto įvertinimo 
kokybe / pasenimu. Jeigu nekilnojamojo turto rinka įšalusi ir buvo parduota labai 
nedaug turto objektų arba pardavimų istorija laikoma nepakankama, bankai turėtų 
taikyti dar konservatyvesnes rinkos kainos diskonto normas. 

Tikėtinų būsimų pinigų srautų apskaičiavimo pavyzdys  

Toliau pateikiamas likvidavimo / pardavimo sąnaudų ir rinkos kainos diskonto 
normos taikymo pavyzdys. Iš jo matyti, kad įkaito grynoji dabartinė vertė labai 
priklauso ne tik nuo rinkos kainos diskonto ir likvidavimo sąnaudų, bet ir kitų 
veiksnių, tokių kaip išlaikymo sąnaudos ir diskontavimas (ypač kai iki pardavimo likęs 
laikas yra ilgas). 

Pavyzdys 

Taikoma rinkos kainos diskonto norma: 10 % 

Laikas iki likvidavimo / pardavimo: 5 metai 

Pardavimo sąnaudos (įskaitant mokesčius ir kitas išlaidas): 10 % 

Išlaikymo sąnaudos: 5 % 

Faktinių palūkanų norma: 5 % 

 T = 0 T = 1 T = 2 T = 3 T = 4 T = 5 

Bendroji paskolos vertė  300 €           

Įkaito atviros rinkos vertė        200 €  

Rinkos kainos diskontas       –20 € 

Pardavimo sąnaudos      –18 €  

Išlaikymo sąnaudos   –10 €  –10 €  –10 €  –10 €  –10 €  

Tikėtini būsimi pinigų srautai   –10 € –10 €  –10 €  –10 €  152 € 

Dabartinė įkaito vertė 84 €       
Vertės sumažėjimas 216 €      
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Kiti aspektai, svarstytini apskaičiuojant pinigų srautus iš įkeisto 
turto likvidavimo 

Apskaičiuodami pinigų srautus, numatomus gauti likvidavus įkeistą turtą, bankai 
turėtų daryti tinkamas ir realistiškas prielaidas. Be to, bankai turėtų atkreipti dėmesį į 
13-ame TFAS dėl tikrosios vertės nustatymo nustatytus pinigų srautų vertinimo 
reikalavimus. Visų pirma, bankai turėtų laikytis šių reikalavimų:  

• nustatyti tikėtiną pardavimo laiką, atsižvelgiant į esamas ir tikėtinas rinkos 
sąlygas ir į taikomas nacionalinės teisės nuostatas dėl įkeisto turto pardavimo; 

• užtikrinti, kad turto kaina, pagal kurią apskaičiuojama likvidavimo metu tikėtina 
įkeisto turto rinkos vertė, nebūtų optimistiškesnė negu tarptautinių organizacijų 
prognozės ir todėl nebūtų padidinta pagal esamas rinkos sąlygas; 

• nedaryti prielaidos, jog kad pajamos iš įkeisto turto didės, palyginti su esamu 
lygiu, nebent toks didėjimas būtų numatytas sutartyje. Be to, apskaičiuojant 
pinigų srautus, dabartinės pajamos iš turto turėtų būti koreguojamos pagal 
tikėtinas ekonomines sąlygas. Pavyzdžiui, nereikėtų prognozuoti, kad pajamos 
iš nuomos bus stabilios, jeigu rinkoje stebimas nuosmukis ir neišnuomotų turto 
objektų daugėja, tad nuomos kainos mažėja;  

• laukimo strategija nekilnojamojo turto atveju netinka. Laukimo strategija reiškia, 
kad turtas laikomas pardavimui už didesnę kainą negu rinkos vertė, tikintis, kad 
turtą pavyks parduoti, kai rinka atsigaus.  

Kai, apskaičiuojant susigrąžintiną pozicijos sumą, remiamasi įkaito verte, reikėtų 
dokumentuoti bent šiuos aspektus:  

• kaip ši vertė buvo nustatyta, įskaitant atliktus vertinimus, vertinimo prielaidas ir 
skaičiavimus;  

• jeigu apskaičiuota vertė buvo koreguojama, kokiais sumetimais tai buvo 
daroma;  

• kaip buvo apskaičiuotos pardavimo sąnaudos, jeigu jos buvo skaičiuojamos;  

• vertintojo kvalifikacija ir nepriklausomumas;  

• numatomas laikas iki susigrąžinimo. 

Kai, apskaičiuojant susigrąžintiną pozicijos sumą, remiamasi rinkoje galiojančiomis 
kainomis, dokumentuose turėtų būti nurodyta rinkoje galiojanti kaina, jos šaltinis ir 
data. 

Bankai turėtų gebėti pagrįsti darytas prielaidas, pateikdami kompetentingai 
institucijai, jai paprašius, išsamesnių duomenų apie turto rinkos vertę, rinkos vertės 
diskontavimą, teisines ir pardavimo sąnaudas bei laiką iki likvidavimo. Bankai turėtų 
gebėti visapusiškai pagrįsti darytas prielaidas – ir kokybiškai, ir kiekybiškai, – ir 
paaiškinti, remdamiesi ankstesne ir dabartine patirtimi, kas lėmė tokius jų lūkesčius. 
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Grįžtamieji patikrinimai  

Bankai turėtų pasitikrinti, atlikdami tinkamus grįžtamuosius patikrinimus, ar darytos 
prielaidos yra pagrįstos ir pasitvirtino įvertinus faktinius duomenis. Taigi, bankai 
turėtų reguliariai peržiūrėti savo vertinimus (paskutinį vertinimą, po kurio pozicija 
buvo pripažinta neveiksnia) ir palyginti juos su faktine pardavimų istorija (įkaito 
grynąja pardavimo kaina). Priklausomai nuo banko dydžio ir verslo modelio, 
grįžtamieji patikrinimai turėtų būti diferencijuojami pagal objekto tipą 
(pvz., individualūs gyvenamieji namai, butai, sandėliai), vertinimo modelį / metodą, 
pardavimo tipą (savanoriškas ar priverstinis) ir regioną. Į grįžtamųjų patikrinimų 
rezultatus turėtų būti atsižvelgiama nustatant, kokią diskonto normą reikėtų taikyti 
vertinant įkaitus, kuriais užtikrintos balanse likusios pozicijos. A-IRB modelį taikantys 
bankai kaip alternatyvą gali naudoti užtikrintą LGD diskonto normai nustatyti. 

Reikalavimai IT duomenų bazei įkaito klausimu  

Bankai turėtų turėti sandorių duomenų bazes, kurios padėtų atlikti tinkamus 
vertinimus, vykdyti stebėseną bei kredito rizikos kontrolę ir laiku parengti išsamias 
ataskaitas ir kitus dokumentus, skirtus ir vadovybei, ir tretiesiems asmenims, taip pat 
priežiūroms institucijoms. Jų duomenų bazės turėtų tenkinti šiuos reikalavimus:  

• duomenų bazė turi būti pakankamo gylio ir pločio – turi apimti visus svarbius 
rizikos veiksnius; 

• duomenys turi būti tikslūs, vientisi, patikimi ir parengti laiku; 

• duomenys turi būti nuoseklūs – paremti bendrais informacijos šaltiniais ir 
vienodomis kredito rizikos kontrolės srityje vartojamų sąvokų apibrėžtimis; 

• duomenys turi būti atsekami, t. y. turi būti įmanoma nustatyti informacijos šaltinį.  

Duomenų bazėse turėtų būti visa banko sandoriams reikalinga informacija apie turtą 
ir kitus įkaitus ir apie įkaitų sąsajas su konkrečiais sandoriais. 

7.5 Perimto turto vertinimas57  

Bankai primygtinai raginami perimtą nekilnojamąjį turtą klasifikuoti kaip ilgalaikį turtą, 
skirtą parduoti, pagal 5-ąjį TFAS58. Ši apskaitos tvarka reiškia, kad vadovybė turėtų 
tvirtinti individualųjį turto pardavimo per tam tikrą trumpą laiką (paprastai per vienus 
metus) planą ir vykdyti aktyvią pardavimo politiką (5-ojo TFAS 8 dalis); taigi, 
skatinamas skolų susigrąžinimas. 

                                                                    
57  Šiame rekomendaciniame dokumente vartojamos sąvokos „perimtas turtas“ apibrėžtis pateikta 

1 priede. 
58  Pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, perimtas turtas gali būti vertinamas įvairiais 

metodais (pagal 2-ąjį TAS, 16-ąjį TAS, 40-ąjį TAS ir 5-ąjį TFAS). Tačiau priežiūros institucijos 
primygtinai ragina bankus dėl pirmiau nurodytų priežasčių taikyti 5-ąjį TFAS.  
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Jeigu bankas pasirenka taikyti šį standartą, perimtas turtas turėtų būti įvertintas 
mažesniąja iš šių verčių: 

• finansinio turto balansinė vertė, jeigu perimtas arba mainais už negrąžintą skolą 
gauta turtas laikomas įkaitu;  

• perimto turto tikroji vertė atėmus pardavimo sąnaudas. 

Kai tikroji vertė nustatoma ne pagal kainas aktyvioje rinkoje, o taikant vertinimo 
metodą (2 arba 3 lygio), gali reikėti atlikti kai kurias korekcijas atsižvelgiant į šiuos 
veiksnius: 

• turto būklę arba vietą. Apskaičiuojant turto tikrąją vertę reikėtų atsižvelgti į su 
turtu susijusią riziką ir neapibrėžtumą; 

• turto rinkos dydį ir aktyvumą. Reikėtų atsižvelgti į banko ankstesnę patirtį 
realizuojant turtą ir į skirtumus tarp kainos, apskaičiuotos taikant vertinimo 
metodą, ir faktinės galutinės turto pardavimo kainos. Prielaidos, darytos norint 
nustatyti, kokių korekcijų reikia, gali būti dokumentuotos ir turėtų būti pateiktos 
priežiūros institucijai, šiai paprašius. Galima svarstyti diskontavimą dėl 
nelikvidumo. 

Kartais bankai perima dar tik statomus pastatus ir nusprendžia pirmiau baigti statybą 
ir tik tada pastatą parduoti. Tokiais atvejais bankai turėtų būti įsitikinę tokios 
strategijos nauda, o sąnaudos neturėtų viršyti tikrosios vertės, atskaičius statybos ir 
pardavimo sąnaudas bei pritaikius pakankamai didelę pirmiau minėto diskontavimo 
dėl nelikvidumo normą. Turto perėmimas yra tik pasekmė to, kad buvo suteikta 
paskola, kurią vėliau skolininkas nustojo mokėti. Taigi, turto perėmimas nėra 
laikomas investavimo į turtą verslo strategija, kaip apibrėžta 40-ajame TAS. 
Sunkumai, su kuriais bankas susiduria parduodamas perimtą turtą, taip pat nėra 
tokios investavimo strategijos požymis. Todėl bankai primygtinai raginami tokiais 
atvejais netaikyti 40-ojo TAS, bet raginami taikyti 5-ąjį TFAS, kaip nurodyta šio 
skirsnio pradžioje. 

Ilgas perimto turto laikymo laikotarpis rodo, kad bankas susiduria su sunkumais turtą 
parduoti, pavyzdžiui, dėl turto nelikvidumo rinkoje. Todėl kai perimtas turtas 
neparduodamas ilgiau negu vidutinis panašaus turto laikymo laikotarpis, bankai 
turėtų peržiūrėti vertinimo metu taikytą diskontavimo dėl nelikvidumo normą ir 
atitinkamai ją padidinti. Tokiomis aplinkybėmis bankas neturėtų į balansą grąžinti 
nurašytų sumų / sukaupto turto vertės sumažėjimo sumos, nes ilgas jų buvimas 
balanse rodo, kad bankui nesiseka parduoti turtą už nesumažintą kainą. 

Perimto turto vertinimo dažnumas ir taikomos procedūros atitinka 7.3 ir 7.2.2 skirsnių 
nuostatas dėl nekilnojamojo turto atžvilgiu taikomos tvarkos.  

7.6 Priežiūrinės ataskaitos ir viešai skelbiama informacija 

Priežiūriniai lūkesčiai dėl viešo informacijos apie įkaitus atskleidimo išdėstyti 
7 priede.  
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1 priedas. 
Sąvokų paaiškinimai 

Santrumpa / sąvoka Apibrėžtis Šaltinis 

Atidėjiniai paskolų 
nuostoliams dengti 

Turto balansinės vertės sumažinimas, lygus kreditingumo sumažėjimui.   

Atviros rinkos vertė (angl. 
Open Market Valuation, OMV) 

Kaina, kurią būtų galima gauti turtą pardavus per viešą aukcioną. Sąvokos „atviros rinkos 
vertė“ ir „rinkos vertė“ vartojamos kaip sinonimai. 

https://www.ivsc.org/  

BBPK (Bazelio bankų 
priežiūros komitetas) 

Tarptautinių atsiskaitymų banko komitetas, kuriame reguliariai aptariami bankų priežiūros 
klausimai. Jo tikslas – stiprinti informuotumą svarbiausiais priežiūros klausimais ir visame 
pasaulyje didinti bankų priežiūros kokybę. 

Svarbiausi reguliavimo dokumentai – „Bazelis II“ ir „Bazelis III“. BBPK nariai yra įvairių šalių 
centrinių bankų ir priežiūros institucijų atstovai. 

https://www.bis.org/bcbs 

BPM (Bendras priežiūros 
mechanizmas) 

Už bankų priežiūrą atsakinga ES bankų sąjungos dalis. Jį sudaro ECB ir dalyvaujančių šalių 
nacionalinės priežiūros institucijos. Pagrindiniai BPM tikslai: i) užtikrinti Europos bankų 
sistemos saugumą ir patikimumą, ii) padidinti finansinę integraciją ir stabilumą, iii) užtikrinti 
nuoseklią priežiūrą.  

https://www.bankingsupervision.europa.eu 

BVP (bendrasis vidaus 
produktas) 

Galutinės per tam tikrą laikotarpį šalyje sukurtų prekių ir paslaugų vertės, atskaičius įvežtų 
prekių ir paslaugų vertę, matas. 

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

Denonsuotos paskolos Denonsuota paskola (tokia sąvoka vartojama, pavyzdžiui, Graikijoje) reiškia, kad kreditorius 
nutraukė paskolos sutartį ir apie nutraukimą buvo pranešta skolininkui. 

 

EBITDA (pelnas prieš 
palūkanas, mokesčius, 
nusidėvėjimą ir amortizaciją, 
angl. Earnings Before 
Interest, Taxes, Depreciation 
and Amortisation) 

Naudingas rodiklis, leidžiantis palyginti įvairios kapitalo struktūros įmonių pelną. Pagal jį 
paprasta palyginti daug ilgalaikio turto turinčias įmones (pvz., gamybos įmones) arba įmones, 
patiriančias dideles nusidėvėjimo sąnaudas arba turinčias daug ilgalaikio turto, kurio 
amortizacijos sąnaudos yra didelės. Šis rodiklis naudingas ir įmonės kreditoriams, nes rodo, 
kiek pajamų gali būti skiriama palūkanų mokėjimams. 

 

Etato / darbuotojo 
ekvivalentas 

Dydis, gautas palyginus vieno darbuotojo dirbtų valandų skaičiaus vidurkį su visą darbo dieną 
dirbančio darbuotojo darbo valandų skaičiaus vidurkiu. Taigi, visą darbo dieną dirbantis 
darbuotojas skaičiuojamas kaip vienas etatas, o ne visą darbo dieną dirbantys darbuotojai 
skaičiuojami proporcingai pagal jų dirbtų valandų skaičių.  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Glossary:Full-
time_equivalent_(FTE)  

Gaivinimo planas Kredito įstaigų ir investicinių įmonių rengiamas dokumentas, kuriame išdėstoma, kokių 
priemonių bus imamasi jų labai pablogėjusiai finansinei būklei atkurti, kaip reikalaujama pagal 
naują Sąjungos mastu įvestą krizių prevencijos, valdymo ir šalinimo tvarką. 

Direktyvos 2014/59/ES 5 straipsnio 10 dalis ir 
galutinis EBI techninių reguliavimo standartų dėl 
gaivinimo planų turinio projektas 

Grynoji dabartinė vertė  Nominalioji vertė, likusi atskaičius visų būsimų esamos skolos tvarkymo įsipareigojimų 
(pagrindinės paskolos sumos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo) sumą, diskontuota taikant 
kitokią negu sutarties pasirašymo dieną sutartą palūkanų normą. 

 

ICAAP (vidaus kapitalo 
pakankamumo vertinimo 
procesas, angl. Internal 
Capital Adequacy 
Assessment Process) 

Strategijos ir procesai, kuriuos įstaigos taiko siekdamos nuolat vertinti ir turėti vidaus kapitalo, 
kurį jos laiko pakankamu atitinkamo pobūdžio ir lygio rizikai, kuri joms kyla arba gali kilti, 
padengti, sumas, rūšis ir paskirstymą. Tos strategijos ir procesai viduje nuolat peržiūrimi, 
siekiant užtikrinti, kad jie būtų išsamūs ir proporcingi atitinkamos įstaigos veiklos pobūdžiui, 
mastui ir sudėtingumui. Taip pat žr. Direktyvos 2013/36/ES 73 straipsnį, kuriame 
reikalaujama, kad įstaigos taikytų patikimą, veiksmingą ir išsamų ICAAP. 

Oficialus Direktyvos 2013/36/ES (KRD IV) tekstas 

Išankstinio įspėjimo rodikliai Kiekybiniai arba kokybiniai rodikliai, pagrįsti turto kokybės, kapitalo, likvidumo, pelningumo, 
rinkos ir makroekonominiais parametrais. Rizikos kontrolės tikslais bankas gali taikyti 
progresyvinius parametrus (šviesoforo principas), kitaip – išankstinio įspėjimo rodiklius, kurie 
įspėja banko vadovybę, kad gali susidaryti nepalanki padėtis (raudona šviesa). 

 

Į stebimų pozicijų sąrašą 
įtrauktos pozicijos 

Pozicijos, kurios turi požymių, rodančių, kad pastaruoju metu padidėjo kredito rizika, todėl 
bankas sustiprino jų stebėseną. 

 

KRD IV (Kapitalo reikalavimų 
direktyva)  

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės 
verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių 
priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 
2006/48/EB bei 2006/49/EB; tekstas svarbus EEE. 

Oficialus KRD IV tekstas  

KRR (Kapitalo reikalavimų 
reglamentas) 

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl 
prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012; tekstas svarbus Europos ekonominei erdvei. 

Oficialus KRR tekstas 

LGD (nuostolis dėl 
įsipareigojimų neįvykdymo, 
angl. Loss Given Default) 

Pozicijos nuostolio, susidariusio dėl sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo, ir 
įsipareigojimų neįvykdymo metu neapmokėtos įsipareigojimų sumos santykis. 

Nuostolis – ekonominis nuostolis, įskaitant reikšmingą diskonto įtaką ir reikšmingas 
tiesiogines bei netiesiogines išlaidas, susijusias su išieškojimu pagal priemonę. 

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 
55 punktas ir 5 straipsnio 2 dalis 

Neveiksnios pozicijos Pozicijos (paskolos, skolos vertybiniai popieriai, nebalansiniai straipsniai), išskyrus prekybai 
laikomas pozicijas, tenkinančios kurį nors iš šių kriterijų arba juos abu: 

EBI techninis įgyvendinimo standartas (TĮS) dėl 
priežiūrinės atskaitomybės (restruktūrizavimas ir 

https://www.ivsc.org/
https://www.bis.org/bcbs
https://www.bankingsupervision.europa.eu/
https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm
https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Full-time_equivalent_(FTE)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Full-time_equivalent_(FTE)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Full-time_equivalent_(FTE)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:32013L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32013L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
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a) reikšmingos pozicijos, kurios yra pradelstos daugiau nei 90 dienų; 

b) įvertinta, kad skolininkas greičiausiai neįvykdys visų savo kreditinių įsipareigojimų, jeigu 
nebus realizuota užtikrinimo priemonė, nepriklausomai nuo bet kokios pradelstos sumos 
egzistavimo ar vėlavimo dienų skaičiaus. 

Į neveiksnios pozicijos sąvoką įeina neįvykdytos pozicijos ir sumažėjusios vertės pozicijos. 
Visa neveiksnių pozicijų suma yra neveiksnių paskolų, neveiksnių skolos vertybinių popierių ir 
neveiksnių nebalansinių straipsnių suma. Taip pat žr. EBI techninį įgyvendinimo standartą 
(TĮS) dėl priežiūrinės atskaitomybės (restruktūrizavimas ir neveiksnios pozicijos).  

neveiksnios pozicijos). 

Neveiksnus turtas Neveiksnios pozicijos ir perimtas turtas kartu.  

NP (neveiksnios paskolos) Paskolos, išskyrus prekybai laikomas paskolas, tenkinančios kurį nors iš šių kriterijų arba 
juos abu: 

a) reikšmingos paskolos, kurios yra pradelstos daugiau nei 90 dienų; 

b) įvertinta, kad skolininkas greičiausiai neįvykdys visų savo kreditinių įsipareigojimų, jeigu 
nebus realizuota užtikrinimo priemonė, nepriklausomai nuo bet kokios pradelstos sumos 
egzistavimo ar vėlavimo dienų skaičiaus. 

Į neveiksnios paskolos sąvoką įeina negrąžintos paskolos ir sumažėjusios vertės paskolos. 
Neveiksnios paskolos yra neveiksnių pozicijų dalis. Taip pat žr. EBI techninį įgyvendinimo 
standartą (TĮS) dėl priežiūrinės atskaitomybės (restruktūrizavimas ir neveiksnios pozicijos). 

Tačiau reikėtų pažymėti, kad šiame rekomendaciniame dokumente dėl neveiksnių paskolų 
dažniausiai vartojama neveiksnių paskolų sąvoka, nes ji labiau paplitusi kasdieniame bankų 
ir priežiūros institucijų atstovų bendravime. Tačiau rekomendaciniame dokumente aptariamos 
visos neveiksnios pozicijos pagal EBI apibrėžtį ir perimtas turtas. Jame kažkiek aptariamos ir 
veiksnios pozicijos, kurioms kyla didesnė rizika tapti neveiksniomis, pavyzdžiui, į stebimų 
pozicijų sąrašą įtrauktos pozicijos ir veiksnios restruktūrizuotos pozicijos. 

EBI techninis įgyvendinimo standartas (TĮS) dėl 
priežiūrinės atskaitomybės (restruktūrizavimas ir 
neveiksnios pozicijos) 

NP skyriai Atskiri specializuoti banko organizaciniai padaliniai, dirbantys tik su neveiksniomis 
paskolomis; jiems gali būti pavesta dirbti ir su neilgais įsiskolinimais (t. y. pozicijomis, kol kas 
nepriskirtomis prie neveiksnių) arba perimtu turtu. 

 

Paskolos ir turto vertės 
santykis (angl. Loan-To-
Value, LTV) 

Hipotekinio kreditavimo srityje taikomas paskolos vertės ir įsigyjamo nekilnojamojo turto 
įkainotos vertės santykis. 

 

PD (įsipareigojimų 
neįvykdymo tikimybė, angl. 
Probability of Default) 

Tikimybė, kad per vienų metų laikotarpį sandorio šalis neįvykdys įsipareigojimų, Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 
54 punktas 

Perimtas turtas Šiame rekomendaciniame dokumente sąvoka „perimtas turtas“ apibrėžiama kaip į kredito 
įstaigos balansą įtrauktas turtas, perimtas pasinaudojus teise į įkaitą arba pareiškus 
reikalavimus į panašias kredito vertės padidinimo priemones. Turtas gali būti perimtas teismo 
keliu (areštuotas griežtąja to žodžio prasme), dvišaliu susitarimu su skolininku (apsikeitimu 
arba pardavimu) arba kitais būdais perleidžiant skolininko pateiktą įkaitą kreditoriui. Perimtas 
turtas gali būti finansinis ir nefinansinis. Į perimto turto sąvoką patenka visi įkaitai, 
nepriklausomai nuo to, kaip jie klasifikuojami apskaitoje (pvz., turtas, laikomas naudoti savais 
tikslais, ar turtas, laikomas parduoti). 

 

PVRR (pagrindiniai veiklos 
rezultatų rodikliai) 

Rodikliai, pagal kuriuos banko vadovybė arba priežiūros institucija gali įvertinti banko veiklos 
kokybę.  

 

RAF (angl. Risk Appetite 
Framework, priimtinos rizikos 
nustatymo tvarka)  

Bendra tvarka, įskaitant politiką, procesus, kontrolės priemones ir sistemas, pagal kurią 
nustatomas, komunikuojamas ir stebimas bankui priimtinos rizikos lygis. Ji apima priimtinos 
rizikos deklaraciją, rizikos limitus, darbuotojų, prižiūrinčių RAF įgyvendinimą ir stebėseną, 
funkcijų bei atsakomybės aprašą. RAF turėtų būti nustatyta, kokia su draudėjais, 
indėlininkais, investuotojais ir klientais susijusi rizika yra reikšminga finansų įstaigai ir įstaigos 
reputacijai. RAF turi būti suderinta su įstaigos strategija.  

Finansinio stabilumo tarybos leidinys apie 
veiksmingos priimtinos rizikos nustatymo tvarkos 
principus (Principles for An Effective Risk Appetite 
Framework) 

RAS (priimtinos rizikos 
deklaracija, angl. Risk 
Appetite Statement) 

Rašytinis dokumentas, kuriame nurodoma, kiek apskritai ir kokių tipų rizikos finansų įstaiga 
norėtų prisiimti arba išvengti, kad galėtų pasiekti savo verslo tikslus. Joje pateikiama 
kokybinė ir kiekybinė informacija – rodikliai, susieti su pelnu, kapitalu, rizikos priemonėmis, 
likvidumu ir kitais atitinkamais matais. Joje turėtų būti aptariama ir sunkiau kiekybiškai 
apskaičiuojama rizika, pavyzdžiui, reputacijos ir elgesio rizika, bei pinigų plovimo ir neetiško 
elgesio pavyzdžiai.  

Finansinio stabilumo tarybos leidinys apie 
veiksmingos priimtinos rizikos nustatymo tvarkos 
principus (Principles for An Effective Risk Appetite 
Framework) 

Svarbi įstaiga Ši sąvoka vartojama Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) įgyvendinimo srityje ir reiškia 
banką, kuris laikomas pakankamai svarbiu, kad jį tiesiogiai prižiūrėtų Europos Centrinis 
Bankas (ECB). Svarbiomis įstaigomis laikomi šie bankai: trys didžiausi BPM dalyvaujančios 
šalies bankai; bankai, gaunantys arba gavę pagalbos tiesiogiai iš Europos finansinio 
stabilumo fondo (EFSF) arba Europos stabilumo mechanizmo (ESM); bankai, kurių visas 
turtas yra didesnis negu 30 mlrd. eurų arba sudaro daugiau kaip 20 % nacionalinio BVP 
(kurių balansas ne mažesnis negu 5 mlrd. eurų). Išimtiniais atvejais ECB gali svarbiu 
paskelbti ne vienoje šalyje veiklą vykdantį banką. 2016 m. sausio 1 d. ECB svarbiais buvo 
įvardijęs apie 129 bankus, kurių bendras turtas sudarė daugiau kaip 80 % viso visų prižiūrimų 
kredito įstaigų suvestinių balansų turto. Tiesioginė priežiūra yra mikroprudencinė, t. y. 
vykdoma įstaigos lygmeniu, o sisteminės svarbos finansų įstaigų priežiūra yra 
makroprudencinė, t. y. vykdoma visos sistemos lygmeniu. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu 

TAS (tarptautiniai apskaitos 
standartai) 

Nepriklausomos tarptautinių apskaitos ekspertų organizacijos – Tarptautinių apskaitos 
standartų valdybos (TASV) – nustatytos taisyklės. Pagrindinis standartų tikslas – didinti 
įvairių įmonių arba vienos įmonės įvairių laikotarpių finansinių ataskaitų kokybę, skaidrumą ir 
palyginamumą, taip pat ir tarptautiniu lygmeniu. Reglamente (ES) 1606/2002 nustatytas 
reikalavimas, kad ES įsikūrusios biržinės bendrovės konsoliduotas finansines ataskaitas 
rengtų pagal tarptautinius apskaitos standartus. Kadangi TASV yra tarptautinė organizacija, 
veikianti pagal privatinę teisę, jos priimti standartai savaime nėra teisiškai privalomi. Kad 
standartas būtų teisiškai privalomas ES arba kitose šalyse, jis turi būti jose pripažintas. Iki 

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

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_131118.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_131118.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_131118.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_131118.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_131118.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_131118.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_131118.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_131118.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/
http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx
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2001 m. balandžio 1 d. ši organizacija vadinosi Tarptautinių apskaitos standartų komitetu 
(TASK), o jos parengtos taisyklės – tarptautiniais apskaitos standartais (TAS). Šios taisyklės 
tebegalioja, jų pavadinimas taip pat išliko nepakitęs. Tačiau po minėtos dienos paskelbtos 
taisyklės vadinamos tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS). 

Teksaso rodiklis Teksaso rodiklis paprastai apskaičiuojamas bendrąją banko neveiksnaus turto sumą dalijant 
iš jo materialiojo nuosavo kapitalo ir rezervo paskolų nuostoliams dengti sumos. 

 

Testavimas 
nepalankiausiomis sąlygomis 

Priežiūros institucijų vykdomi testavimai nepalankiausiomis sąlygomis, kuriais siekiama 
priežiūros institucijoms, bankams ir kitiems rinkos dalyviams suteikti bendrą analitinį 
pagrindą, pagal kurį būtų galima palyginti ir vertinti bankų atsparumą ekonominiams 
sukrėtimams. 

2016 m. ES masto EBI testavimas 
nepalankiausiomis sąlygomis 

2016 m. ECB testavimas nepalankiausiomis 
sąlygomis, pranešimas spaudai 

TFAS (tarptautiniai finansinės 
atskaitomybės standartai) 

   

Rinkinys tarptautinių apskaitos standartų, nustatančių, kokia informacija apie konkrečius 
sandorius ir kitus aspektus turi būti pateikta finansinėse ataskaitose. Taip pat žr. šios lentelės 
skiltį „TAS (tarptautiniai apskaitos standartai)“ 

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

Tikėtinas nuostolis (angl. 
Expected Loss, EL) 

Tikėtinas nuostolis – dėl galimo sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo arba gautinų 
sumų sumažėjimo per vienų metų laikotarpį tikėtinos prarasti pozicijos dalies ir įsipareigojimų 
neįvykdymo metu neapmokėtos sumos santykis. 

Pozicija – turtas arba nebalansinis straipsnis. 

Nuostolis – ekonominis nuostolis, įskaitant reikšmingą diskonto įtaką ir reikšmingas 
tiesiogines bei netiesiogines išlaidas, susijusias su išieškojimu pagal priemonę. 

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 5 straipsnio 3 dalis 

TĮN (tikėtinas įsipareigojimų 
neįvykdymas) 

Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnio 3 dalyje išdėstyti požymiai, rodantys, kad 
įsipareigojimai greičiausiai bus neįvykdyti. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?uri=celex%3A32013R0575 

TKP (turto kokybės peržiūra) Priežiūros institucijų atliekamas vertinimas, kuriuo siekiama padidinti banko pozicijų 
skaidrumą, įskaitant turto ir įkaito vertinimo bei su tuo susijusių atidėjinių pakankamumą. 

ECB 2014 ir 2015 m. TKP rezultatai 

Turto valdymo įmonė Specialios paskirties įmonė, kurios paslaugomis bankas naudojasi norėdamas sutvarkyti 
savo balansą. Jeigu tenkinami tam tikri reikalavimai ir sąlygos, bankas savo neveiksnų turtą 
gali perleisti turto valdymo įmonei. Turto valdymo įmonės dažnai vadinamos „blogaisiais 
bankais“. 

 

TVF (Tarptautinis valiutos 
fondas) 

Tarptautinė organizacija, kurios pagrindinis tikslas – užtikrinti tarptautinės pinigų sistemos – 
valiutų kursų ir tarptautinių atsiskaitymų sistemos, leidžiančios šalims (ir jų piliečiams) vykdyti 
sandorius tarpusavyje – stabilumą. 2012 m. buvo pakoreguoti Fondo įgaliojimai – nuo tada jis 
kompetentingas visais makroekonominiais ir finansų sektoriaus klausimais, turinčiais įtakos 
pasauliniam stabilumui. Jo narės – 186 šalys. 

http://www.imf.org 

Valdymo informacijos 
sistemos 

Rizikos valdymo informacijos sistemos, kuriose kaupiami atitinkami veiklos srities ir banko 
lygmens duomenys ir rengiamos atitinkamos ataskaitos.  

Tarptautinių atsiskaitymų banko (TAB) parengti 
efektyvaus rizikos duomenų kaupimo ir rizikos 
ataskaitų rengimo principai (Principles for effective 
risk data aggregation and risk reporting)  

Veiksni pozicija Pozicija, netenkinanti šiame rekomendaciniame dokumente nurodytų priskyrimo prie 
neveiksnios pozicijos kriterijų. 

 

Veiksnumo atkūrimo rodiklis Procentinė dalis paskolų, už kurias anksčiau buvo įsiskolinimas, bet po pertvarkymo jo neliko.  

https://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-2016-eu-wide-stress-test-exercise
https://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-2016-eu-wide-stress-test-exercise
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2015/html/sr151105.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2015/html/sr151105.en.html
http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32013R0575
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32013R0575
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/comprehensive/html/index.en.html
http://www.imf.org/
http://www.bis.org/publ/bcbs239.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs239.pdf
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2 priedas. 
Mažmeninių neveiksnių paskolų 
skaidymo į segmentus pavyzdys 

1. Fiziniai arba juridiniai asmenys 

(a) mažmeniniai klientai 

(b) individualios įmonės 

(c) mažos įmonės ir profesionalūs klientai 

(d) mažos ir vidutinio dydžio įmonės (MVĮ) (persidengia su bendrovėmis)  

2. Įsiskolinimo trukmės intervalas / pradelstų dienų skaičius (kuo ilgesnis 
įsiskolinimas, tuo mažiau galimų sprendimo būdų) 

(a) neilgas įsiskolinimas (> 1 pd ir ≤ 90 pd) 

(b) ilgas įsiskolinimas (> 90 pd ir < 180 pd) 

(c) skolos išieškojimo skyrius > 180 pd, įskaitant išieškojimą teisinėmis 
priemonėmis (skolininkai, kuriems buvo iškeltos bylos arba kurių bylos šiuo 
metu nagrinėjamos teisme) 

3. Pakartotinai restruktūrizuotos pozicijos (vėluojamos grąžinti restruktūrizuotos 
paskolos, rodančios, kad problemos dėl grąžinimo neišnyko ir (arba) kad 
pasiūlyta restruktūrizavimo priemonė nepasiteisino) 

(a) kiek kartų pozicija buvo restruktūrizuota  

4. Pozicijos likutis  

(a) didelis 

(b) mažas 

(c) daug pozicijų 

5. Rizikos lygis (pagal banko vertinimą / elgesio vertinimo balus / vidaus duomenis 
apie elgesį / sandorio istoriją / kredito reitingą). Geresnę mokėjimų istoriją 
turintys klientai labiau linkę sutikti su pasiūlytomis restruktūrizavimo 
priemonėmis.  

(a) labai didelė 

(b) didelė 

(c) vidutinė 
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(d) maža 

6. Skolininko elgesys  

(a) sezoniniai grąžinimai 

(b) linkęs ar nelinkęs bendradarbiauti (bendradarbiauti nelinkusių skolininkų 
pozicijos turėtų būti perduodamos tvarkyti skolų išieškojimo skyriui) 

(i) įvykdytų / neįvykdytų pažadų skaičius 

(ii) nepavykusių skambučių skaičius 

(iii) paskutinio pavykusio kontakto data 

7. Kredito priemonės paskirtis (pagal produktą) 

(a) paskola pirmam būstui įsigyti 

(b) paskola ne pirmam būstui / poilsio namui įsigyti 

(c) paskola investiciniam turtui / nuomai skirtam turtui įsigyti 

(d) privati paskola 

(e) sąskaitos kreditavimas  

(f) pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį įsigyjamas turtas 

(g) kredito kortelė 

(h) paskola individualioms įmonėms, labai mažoms, mažoms ir vidutinio 
dydžio įmonėms  

(i) veiklos pradžiai: patalpoms, infrastruktūrai, įrenginiams, renovacijai 

(ii) apyvartiniam kapitalui 

8. Paskolos valiuta (eurai, Šveicarijos frankai, doleriai, t. t.)  

9. Paskolų palūkanų norma (svarstyti galimybę sumažinti palūkanų normas toms 
paskoloms, kurių grąžinimą apsunkina didelės palūkanų normos) 

10. Kliento profilis (skolininko amžius, sveikatos būklė, darbo pobūdis ir istorija, 
darbo perspektyvos, profesiniai gebėjimai, ūkio šaka).  

11. Gyvenamosios vietos / registracijos šalis 

(a) rezidentai  

(b) nerezidentai 

12. Įkaito vieta  

(a) kaimas ar miestas  
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(b) paklausiausia vieta, miesto centras, užmiestis, t. t. 

13. Įkaito tipas 

(a) žemė 

(i) sklypas statybai 

(ii) žemės ūkio paskirties žemė 

(b) pastatas  

(i) namas 

(ii) parduotuvė 

(iii) gamykla 

14. Paskolos ir turto vertės santykis 

(a) jeigu šis santykis mažas, įkaito pardavimas gali būti geriausias 
sprendimas, kitaip nei paskolų, kurių paskolos ir turto vertės santykis 
didelis, atveju 

15. Asmeniniai sunkumai (sveikatos bėdos, santykių nutrūkimas, skyrybos) 

16. Skolininko finansinių galimybių vertinimas  

(a) gebės ar negebės grąžinti paskolą 

(b) pajamos, atskaičius išlaidas, plg. su pagrįstomis pragyvenimo išlaidomis, 
plg. su paskolos grąžinimo įmokomis 

17. Skolininko finansinis pajėgumas (finansiškai pajėgus – nepajėgus) 
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3 priedas. 
Orientacinis neveiksnių paskolų 
stebėsenos parametrų sąrašas  

Bankai turėtų pasirengti sąrašą tinkamų parametrų, pagal kuriuos galėtų vertinti savo 
pažangą įgyvendinant savo neveiksnių paskolų ir perimto turto strategiją. Toliau 
pateikiamas orientacinis, bet ne baigtinis tokių parametrų sąrašas, į kurį įtraukti ir šio 
rekomendacinio dokumento 3.5 skirsnyje aptarti aspektai. 

 

Bendrieji neveiksnių paskolų parametrai 

Neveiksnių pozicijų lygis 
ir srautai 

Neveiksnios pozicijos / visos pozicijos 

 Neveiksnios pozicijos + perimtas turtas + veiksnios restruktūrizuotos pozicijos / visos 
pozicijos + perimtas turtas 

 Per ketvirtį atsiradusios naujos neveiksnios pozicijos (+/–) / visos neveiksnios pozicijos 

 Srautas iš veiksnių pozicijų kategorijos į neveiksnių pozicijų kategoriją, per ketvirtį 

 Srautas iš veiksnių restruktūrizuotų pozicijų kategorijos į neveiksnių pozicijų kategoriją, per ketvirtį 

 Srautas iš neveiksnių pozicijų kategorijos į veiksnių pozicijų kategoriją, per ketvirtį 

 Srautas iš neveiksnių pozicijų kategorijos į veiksnių restruktūrizuotų pozicijų kategoriją, per ketvirtį 

 Srautas iš veiksnių restruktūrizuotų pozicijų kategorijos į veiksnių pozicijų kategoriją, per ketvirtį 

 Srautas iš veiksnių pozicijų kategorijos į veiksnių restruktūrizuotų pozicijų kategoriją, per ketvirtį 

Atidėjiniai Atidėjinių padidinimas per ketvirtį 

 Atidėjinių sumažinimas per ketvirtį 

 Atidėjinių pokytis per ketvirtį (+/–) / visos neveiksnios pozicijos 

 Visi sukaupti atidėjiniai / visos neveiksnios pozicijos 

 Pagal grupę (pvz., metų nuo pozicijos pripažinimo neveiksnia skaičius, užtikrinta / neužtikrinta) 

Nuostolių biudžetas Visas nuostolis dėl restruktūrizavimo 

 Visas nuostolis plg. su biudžetu 

Pinigų surinkimas 

Darbuotojų veikla Kontaktų su klientais skaičius plg. su planu, per ketvirtį 

 Kontaktų su klientais, po kurių susitarta dėl restruktūrizavimo, skaičius 

 Kontaktų su klientais, po kurių grąžinta pinigų, skaičius 

Pinigų susigrąžinimas Ketvirčio pinigų susigrąžinimas iš neveiksnių pozicijų / visos neveiksnios pozicijos 

 Ketvirčio pinigų susigrąžinimas iš neveiksnių pozicijų palūkanų / visos neveiksnios pozicijos 

 Ketvirčio pinigų susigrąžinimas iš neveiksnių paskolų grąžinimo ir mokesčių / visos neveiksnios 
pozicijos 

 Ketvirčio pinigų susigrąžinimas iš su turtu susijusio likvidavimo, taip pat ir procentais nuo visų 
neveiksnių pozicijų sumos 

 Ketvirčio pinigų susigrąžinimas iš su turtu nesusijusio likvidavimo, taip pat ir procentais nuo visų 
neveiksnių pozicijų sumos 

 Ketvirčio pinigų susigrąžinimas iš neveiksnių pozicijų pardavimo, taip pat ir procentais nuo visų 
neveiksnių pozicijų sumos 

 Ketvirčio pinigų susigrąžinimas iš neveiksnių pozicijų, taip pat ir procentais nuo visų neveiksnių 
pozicijų sumos 

Restruktūrizavimas 

Atleidimas nuo skolos Atleidimas nuo skolos per ketvirtį 

 Atleidimas nuo skolos per ketvirtį / specialieji atidėjiniai 

 Atleidimas nuo skolos per ketvirtį / visos neveiksnios pozicijos 
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Nurašymas iš apskaitos Nurašymas iš apskaitos per ketvirtį (visiškas ir dalinis) 

 Nurašymas iš apskaitos per ketvirtį (visiškas ir dalinis) / specialieji atidėjiniai 

 Nurašymas iš apskaitos per ketvirtį (visiškas ir dalinis) / visos neveiksnios pozicijos 

Restruktūrizavimas Neveiksnių pozicijų, kurioms šiuo metu taikomos trumpalaikės restruktūrizavimo priemonės, vertė  

 Neveiksnių pozicijų, kurioms šiuo metu taikomos ilgalaikės restruktūrizavimo priemonės, vertė 

 Naujų sutartų restruktūrizavimo priemonių vertė pagal priemonės savybes (pvz., įmokų atidėjimas > 12 
mėnesių) 

 Paskolų, kurioms šiuo metu taikomos restruktūrizavimo priemonės, vertė / visos neveiksnios pozicijos 

 Neveiksnių pozicijų, kurioms šiuo metu taikomos restruktūrizavimo priemonės, vertė 

 Neveiksnios restruktūrizuotos pozicijos per ketvirtį / visos neveiksnios pozicijos 

 Visos neveiksnios restruktūrizuotos pozicijos / visos neveiksnios pozicijos 

 Neveiksnių restruktūrizuotų pozicijų, dėl kurių šiuo metu esama finansinių sunkumų, vertė 

Pakartotinio 
įsipareigojimų 
neįvykdymo rodiklis 

Neveiksnių restruktūrizuotų pozicijų pakartotinio įsipareigojimų neįvykdymo rodiklis 

 Veiksnių restruktūrizuotų pozicijų pakartotinio įsipareigojimų neįvykdymo rodiklis 

Skolos iškeitimas į turtą Skolos iškeitimas į nuosavą kapitalą per ketvirtį, taip pat ir procentais nuo visų neveiksnių pozicijų 
sumos 

 Skolos iškeitimas į kitą turtą per ketvirtį, taip pat ir procentais nuo visų neveiksnių pozicijų sumos 

Teisinės priemonės 

Teisinės priemonės Paskolų, dėl kurių šiuo metu vykdomos teisinės priemonės, vertė ir skaičius 

 Naujai perimto turto vertė ir skaičius 

 Paskolų, dėl kurių per ketvirtį inicijuotos teisinės priemonės, vertė ir skaičius 

 Paskolų, dėl kurių teisinės priemonės baigtos vykdyti, vertė ir skaičius 

 Pastaruoju metu užbaigtų teisinių procesų vidutinė trukmė 

 Vidutinė suma, susigrąžinta po ką tik baigtų teisinių procesų (įskaitant visas išlaidas) 

 Nuostolis dėl paskolų, dėl kurių teisinės priemonės baigtos vykdyti 

Su neveiksniomis paskolomis susiję pelno ir nuostolio straipsniai 

Palūkanos iš neveiksnių 
paskolų  

Pelno ir nuostolio ataskaitoje pripažintos palūkanos iš neveiksnių paskolų  

 Pripažintų faktiškai gautų palūkanų iš neveiksnių paskolų procentinė dalis 
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4 priedas. 
Išankstinio įspėjimo rodiklių pavyzdžiai 

 

Skolininko lygmens išankstinio įspėjimo rodikliai iš išorės šaltinių 

Išorės šaltiniai Skolos ir įkaito padidėjimas kituose bankuose 

 Pozicijos pripažinimas neveiksnia dėl pradelsimo arba kitu pagrindu kituose bankuose 

 Garanto įsipareigojimų neįvykdymas 

 Skola centriniame privačių asmenų registre (jeigu yra) 

 Teisinis procesas 

 Bankrotas 

 Įmonės struktūros pasikeitimas (pvz., susijungimas, kapitalo sumažinimas)  

 Suteiktas išorės reitingas ir jo pokytis 

 Kita neigiama informacija apie pagrindinius skolininko klientus / partnerius 

Skolininko lygmens išankstinio įspėjimo rodikliai iš vidaus šaltinių 

Bendrovės Neigiamas vidaus reitingo pokytis 

 Neapmokėti čekiai 

 Didelis likvidumo profilio pasikeitimas 

 Įsipareigojimų santykis (pvz., nuosavas kapitalas / visi įsipareigojimai < 5 % arba 10 %) 

 Pradelstų dienų skaičius 

 Mėnesių, kai buvo naudojamasi sąskaitos kreditu arba jis buvo viršytas, skaičius 

 Pelnas prieš mokesčius / pajamos (pvz., santykis < 1 %) 

 Nuolatiniai nuostoliai 

 Nuolatinis per didelis komercinio vekselio diskontavimas 

 Neigiama nuosavų lėšų suma 

 Atsiskaitymų vėlavimas 

 Apyvartos sumažėjimas 

 Kredito linijų, susietų su gautinomis sumomis, sumažėjimas (pvz., metinis pokytis, 3 mėn. 
vidurkis / 1 m. vidurkis) 

 Netikėtas nepanaudotų kredito linijų sumažėjimas (pvz., nepanaudota suma / visa kredito linija) 

 Neigiamas elgesio vertinimo balų pokytis 

 Neigiamas įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės ir (arba) vidaus reitingo pokytis 

Fiziniai asmenys Hipotekinės paskolos įmoka > x kartų likučio sąskaitoje  

 Už hipotekinę paskolą ar vartojimo kreditą pradelstų dienų skaičius 

 Sąskaitos likučio sumažėjimas > 95 % per pastaruosius 6 mėnesius 

 Visas vidutinis sąskaitos likutis < 0,05 % viso skolos likučio 

 Restruktūrizavimas 

 Pilietybė ir su tuo susiję istoriniai nuostolio rodikliai 

 Atlyginimo sumažėjimas per pastaruosius 3 mėnesius 

 Darbo praradimas 

 Neilgas įsiskolinimas (pvz., 5–30 pradelstų dienų, priklausomai nuo portfelio / kliento tipo) 

 Bankinių pavedimų sumažėjimas einamojoje sąskaitoje 

 Paskolos grąžinimo įmokos santykio su atlyginimu padidėjimas 

 Mėnesių, kai buvo naudojamasi sąskaitos kreditu arba jis buvo viršytas, skaičius  

 Neigiamas elgesio vertinimo balų pokytis 

 Neigiamas įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės ir (arba) vidaus reitingo pokytis 

Portfelio / segmento lygmens 
išankstinio įspėjimo rodikliai 

 

Portfelių pasiskirstymas    
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 Pasiskirstymas pagal dydį ir koncentracijos laipsnį 

 X (pvz., 10) didžiausių susijusių klientų grupių ir rizikos rodiklių 

 Pasiskirstymas pagal turto klasę 

 Pasiskirstymas pagal ūkio šaką, sektorių, įkaito tipą, šalį, grąžinimo terminą ir t. t. 

Rizikos parametrai PD / LGD raida (bendra ir kiekvieno segmento atskirai) 

 PD / LGD prognozės ir projekcijos 

 Bendras tikėtinas nuostolis 

 Neįvykdytos pozicijos  

Duomenys apie atidėjinius 
paskolų nuostoliams dengti 

Atidėjinių paskolų nuostoliams dengti suma ir pokytis (bendras ir kiekvieno segmento atskirai) 

 Individualiai apskaičiuotų atidėjinių reikšmingai rizikai dengti suma ir pokytis 

Neveiksnios 
paskolos / restruktūrizavimo 
statusas / turto perėmimas 

Neveiksnių paskolų suma pagal kategoriją (> 90 pradelstų dienų, atidėjiniai paskolų nuostoliams 
dengti, t. t.) 

Neveiksnios 
paskolos / restruktūrizavimo 
statusas / turto perėmimas 

Restruktūrizavimo mastas ir segmentavimas (pertvarkymas, įsiskolinimų mažinimas, priverstinis 
pratęsimas, kiti sąlygų pakeitimai, atidėjimas, > 90 pradelstų dienų, atidėjiniai paskolų nuostoliams 
dengti) 

 Perimtas turtas nuo visų pozicijų 

 Neveiksnių paskolų santykis, neįskaičius perimto turto 

 Neveiksnių paskolų santykis, įskaičius perimtą turtą 

 Neveiksnių paskolų padengimas (atidėjiniai nuostoliams dengti, įkaitas, kitos garantijos) 

  

 

 

Išankstinio įspėjimo rodikliai pagal kliento / sektoriaus tipą 

Bendri Įvairių indeksų duomenys, kuriuos įmanoma pritaikyti (BVP, akcijų rinkų, žaliavų kainų, kredito 
įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių kainų, t. t.) 

Laivybos sektorius Laivybos rinkos indeksai (pvz., „Baltic Dry“ indeksas) 

 Paskolos padengimo rodiklis ir paskolos ir turto vertės santykis 

Aviacija Oro linijoms būdingi rodikliai (keleivių vietų užimtumo rodiklis, pajamos už vieną keleivį, t. t.) 

Nekilnojamasis turtas Nekilnojamojo turto sektoriuje naudojami rodikliai (segmentas, regionas, miestai, kaimo vietovės, 
t. t.) 

 Nuomos rinkos balai ir tikėtinas rinkos vertės pokytis 

Energetika Su regioniniais alternatyviais energijos ištekliais susiję rodikliai (pvz., pagamintos vėjo energijos 
kiekis, t. t.) 

 Informacijos apie galimą techninę ir politinę riziką energetikai rinkimo sistema 

Infrastruktūra / oro uostai Duomenys apie oro uostų keleivius 
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5 priedas. 
Įprasti su neveiksniomis paskolomis 
susijusios politikos aprašai  

Bankai turėtų parengti politikos įvairiais neveiksnių paskolų valdymo klausimais 
aprašus, reguliariai juos peržiūrėti ir stebėti, kaip jų laikomasi. Didelį neveiksnių 
paskolų portfelį turinčių bankų valdymo organai šiuos politikos ir procesų aprašus 
turėtų peržiūrėti bent kartą per metus ir inicijuoti reikalingus pakeitimus.  

Atsižvelgiant į banko strategiją (įskaitant jo NP strategiją ir veiklos planą, jeigu yra) ir 
vadovaujantis proporcingumo principu, bankuose turėtų būti nustatyta politika toliau 
aptariamais klausimais. 

Įsiskolinimų valdymo politika  

Šios politikos aprašo paskirtis – nustatyti banko neveiksnių paskolų lygio mažinimo 
veiklos modelį (žr. 3.3 skirsnį). Joje turėtų būti nustatyti bent šie aspektai:  

• NP skyrių ir kitų įsiskolinimų (įskaitant neveiksnias paskolas) valdyme 
dalyvaujančių padalinių struktūra ir funkcijos, aiškūs atsakomybės perdavimo 
kitam skyriui kriterijai ir ryšys su portfelių segmentais: 

• įvairių šioje veikloje dalyvaujančių skyrių vykdytinos procedūros, įskaitant 
bent šias:  

• atsakomybės perdavimo kitam skyriui kriterijai ir procedūra, vykdytina 
kiekviename įsiskolinimo etape, t. y. iki įsiskolinimo, kai įsiskolinimas 
neilgas ir kai įsiskolinimas ilgas;  

• procedūra, vykdytina, kai skolininkas priskiriamas prie 
nebendradarbiaujančių ir (arba) finansiškai nepajėgių, ir jo priskyrimo 
prie tokių kategorijų kriterijai; 

• bendravimo59 su skolininku kiekviename etape procedūros; 

• taikytinos priemonės ir metodai; 

• reikalingi žmogiškieji ir techniniai ištekliai;  

• būtiniausios valdymo informacijos vidaus ataskaitos, rengtinos stebėsenos 
tikslais, ir reguliarus atnaujintos informacijos teikimas valdymo organui. 

                                                                    
59  Bendravimo su skolininku procedūros turėtų būti suderintos su šalies, kurioje vykdoma veikla, teisės 

aktų reikalavimais (pvz., elgesio kodeksu). 
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Restruktūrizavimo politika 

Šios politikos aprašo paskirtis – nustatyti tvarką, pagal kurią bankas su finansiniais 
sunkumais susidūrusiems arba ateityje susidursiantiems skolininkams gali pasiūlyti 
taikyti skolos restruktūrizavimo priemones (žr. 4 skyrių). 

Šiame apraše turėtų būti nustatyti bent šie aspektai: 

1. būtini finansiniai ir nefinansiniai dokumentai, kurie turi būti prašomi iš 
skolininkų60 ir kuriuos skolininkai turėtų pateikti, kad atsakingas kreditų 
vadybininkas galėtų įvertinti skolininko gebėjimą grąžinti paskolą ir mokėti 
palūkanas;  

2. būtiniausi pagrindiniai finansinio pajėgumo grąžinti paskolą vertinimo 
parametrai ir rodikliai pagal portfelį / produktą, kuriuos turėtų taikyti kreditų 
vadybininkai, vertindami skolininko gebėjimą grąžinti paskolą; 

3. skolininkui tinkamiausios restruktūrizavimo strategijos parinkimo ir įgyvendinimo 
procesas: 

(a) mažmeninių klientų atveju šis procesas turėtų būti pavaizduotas kaip 
sprendimų medis, panašus į šio rekomendacinio dokumento skyriuje apie 
restruktūrizavimą pateiktą lentelę. Nemažmeninių klientų atveju sprendimų 
medžio metodas gali ir netikti, tačiau politikoje turėtų būti pateiktos aiškios 
instrukcijos kreditų vadybininkui, kaip vertinti restruktūrizavimo strategijos 
tinkamumą nemažmeniniam skolininkui; 

(b) jeigu skolininkui netinka jokia restruktūrizavimo strategija (jis yra 
ekonomiškai nepajėgus ir (arba) nebendradarbiauja), skolininko perdavimo 
už likvidavimą atsakingam neveiksnių paskolų skyriui procesas ir 
procedūros su laiko grafiku; 

4. 4 skyriuje aprašytų trumpalaikių ir ilgalaikių restruktūrizavimo priemonių 
rinkinys:  

(a) taikant bent kokią restruktūrizavimo strategiją turėtų būti atliekamas 
pakartotinis skolininko vertinimas, siekiant nustatyti tvarią skolos struktūrą 
ir įsitikinti, ar skolininkas gebės grąžinti paskolą ir mokėti palūkanas;  

5. aiškios instrukcijos kreditų vadybininkui dėl pakartotinio įkaito vertinimo pagal 
7 skyrių;  

6. sprendimų dėl kiekvieno tipo restruktūrizavimo priemonių ir pozicijų lygių 
priėmimo procesas, procedūros ir sprendimų tvirtinimo lygiai iki pat valdymo 
organo lygmens;  

7. taikomų restruktūrizavimo priemonių ir skolininko elgesio po restruktūrizavimo 
užbaigimo stebėsenos procesas ir procedūros:  

                                                                    
60  Iš skirtingų skolininkų, pavyzdžiui, fizinių ar juridinių asmenų, gali būti reikalaujama skirtingų 

dokumentų. 
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(a) nustatant šiuos procesus ir procedūras turėtų būti aiškiai nurodytas 
skolininko elgesio peržiūrų dažnumas, apibrėžta pakartotinio 
įsipareigojimų neįvykdymo sąvoka, aprašytas pakartotinio vertinimo 
procesas ir nustatyti reikalavimai dėl informacijos apie pakartotinį 
įsipareigojimų neįvykdymą teikimo; 

8. kainų ribos pagal pasiūlytą restruktūrizavimo strategiją ir skolininko tipą. 

Dėl šios dalies 2 punkto bankai turėtų parengti kiekvienam sektoriui (bent toms 
pozicijų klasėms, dėl kurių taikomi teisės aktų reikalavimai dėl atskaitomybės) 
atskiras gaires su pagrindiniais finansiniais parametrais ir rodikliais pagal sektorių 
(MVĮ ir bendrovės). Pavyzdžiui, viešbučių sektoriui gali būti nustatyti tokie vertinimo 
kriterijai kaip vidutinė nakvynės kaina, pajamos už kambarį, užimtumas, pinigų 
konvertavimas, nekintamosios išlaidos, išreikštos procentais nuo visų išlaidų, 
kintamosios išlaidos, išreikštos procentais nuo visų išlaidų, išlaikymui reikalingos 
kapitalo išlaidos, t. t.  

Skolos išieškojimo politika 

Už skolos išieškojimą atsakingi NP skyriai turėtų laiku imtis tinkamiausių priemonių, 
kad užtikrintų maksimalų skolos susigrąžinimą ir minimalius nuostolius. Šiems 
procesams ir procedūroms turėtų būti parengta atskira NP strategiją atitinkanti 
politika, kurioje turėtų būti nustatyti bent šie aspektai: 

• įvairūs galimi problemos sprendimo būdai. Pavyzdžiui, skolos išieškojimo 
skyrius galėtų taikyti tokias priemones (nebūtinai tokia tvarka, kokia jos čia 
išvardytos): 

• savanoriškas turto pardavimas (skolininkas vėl bendradarbiauja ir sutinka 
parduoti turtą); 

• priverstinis turto pardavimas per administratorių / teismo keliu (turtas 
neįtraukiamas į kredito įstaigos balansą); 

• turto perėmimas (turtas nelaikomas kredito įstaigos balanse); 

• skolos išieškojimas (vidaus ar išorės); 

• skolos iškeitimas į turtą / nuosavą kapitalą; 

• paskolos / paskolų portfelio pardavimas tretiesiems asmenims;  

• tinkamiausio skolos išieškojimo būdo ir specialistų (pvz., kreditų vadybininkų, 
teisininkų, nekilnojamojo turto ekspertų, rizikos kontrolės specialistų) parinkimo 
procedūra;  

• parenkant skolos išieškojimo būdą reikėtų atsižvelgti į tai, ar buvo pateiktas 
įkaitas, į skolininko tipą, vietos rinkos sąlygas ir makreokonomines prognozes, 
taikomų teisės aktų reikalavimus ir istorinius skolos susigrąžinimo rodiklius 
taikant kiekvieną būdą bei išlaidas taikant kiekvieną būdą; 



Rekomendacinis dokumentas bankams apie neveiksnias paskolas − 5 priedas. 
Įprasti su neveiksniomis paskolomis susijusios politikos aprašai 115 

• turėtų būti aiškiai apibrėžta, kas yra nebendradarbiaujantis skolininkas, arba 
pateikta nuoroda į kitus politikos aprašus, kuriuose ši sąvoka apibrėžta; 

• aiškiai aprašytas patvirtinimų procesas kiekviename skolos išieškojimo proceso 
etape pagal kiekvieną skolos išieškojimo būdą;  

• rizikos kontrolės ir vidaus audito departamentų vaidmuo visoje procedūroje ir 
stebėsenos procese. 

Įkaito likvidavimo klausimu šiame politikos apraše turėtų būti aptarti šie aspektai: 

• turto vertinimo metodas (pagal 7 skyrių), įskaitant likvidavimo sąnaudų, tikėtinų 
turtą parduodant savanoriškai ir priverstine tvarka, apskaičiavimo metodą. 
Likvidavimo sąnaudos turėtų būti apskaičiuojamos pagal 7.4.3 skirsnio 
reikalavimus; 

• vidaus ir išorės ekspertų dalyvavimas; 

• išieškoto arba perimto turto sumos, kurią bankas gaus per tam tikrą laiko tarpą, 
galimos ribos ir turto, kurį bankas galėtų laikyti bet kuriuo metu, galimos ribos61; 

• pardavimo strategijos rengimo ir įgyvendinimo procedūra, vykdytina perėmus 
turtą, ir banko skyrius, atsakingas už to turto valdymą (gali būti nustatyta ir 
atskirame perimto turto politikos apraše). 

Neveiksnių paskolų klasifikavimo ir atidėjinių politika 

Bankai turėtų priimti ir dokumentuoti metodikas, apibrėžiančias atidėjinių 
neveiksnioms paskoloms dengti apskaičiavimo ir vertinimo politiką, procedūras ir 
kontrolės priemones, ir jų laikytis62: 

• metodikos turėtų būti peržiūrimos bent kartą per metus;  

• metodikose turėtų būti aiškiai aprašytos pagrindinės sąlygos, ekspertiniai 
vertinimai, prielaidos ir įverčiai, susiję su atidėjinių neveiksnioms paskoloms 
dengti vertinimu ir apskaičiavimu (pvz., migravimo rodikliai, nuostolio įvykiai, 
įkaito likvidavimo sąnaudos)63. Jos turėtų būti pakankamai konservatyvios ir 
pagrįstos empiriniais įrodymais;  

• aiškios gairės dėl atidėjinių sudarymo laiko pagal kiekvieną teisės aktų 
nustatytų pozicijų klasių tipą, jeigu tinka (žr. 6.6 skirsnį); 

                                                                    
61  Atsižvelgiant į koncentracijos riziką, pavyzdžiui, nekilnojamojo turto sektoriuje. 
62  BBPK gairės dėl kredito rizikos ir tikėtinų kredito nuostolių apskaitos, 2 principas. 
63  BBPK gairės dėl kredito rizikos ir tikėtinų kredito nuostolių apskaitos, 29 dalis. 
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• bankai turėtų priimti rašytinius politikos ir procedūrų aprašus, kuriose būtų 
aprašytos jų kredito rizikos metodikose nustatytos kredito rizikos sistemos ir 
kontrolės priemonės, ir jų laikytis64; 

• turėtų būti tinkamai atskleisti ekspertiniai vertinimai, įverčiai, svarstytos 
prielaidos ir jautrumo analizė;  

• bankai turėtų reguliariai atlikti nuostolių rodiklių grįžtamuosius patikrinimus. Tai 
yra geriausios praktikos pavyzdys. Priežiūros institucijos tiksi, kad tokie 
patikrinimai bus atliekami bent kartą per pusmetį;  

• be to, bankai, svarstydami, ar panaikinti nurašymą / sumažinti esamus 
atidėjinius, turėtų būti pakankamai apdairūs ir užtikrinti, kad įverčiai ir prielaidos 
būtų koreguojami pagal dabartines ekonomines sąlygas ir dabartinį tikėtinos 
ekonominės perspektyvos vertinimą;  

• bankai turėtų įvertinti ir sutartinius įsipareigojimus dėl tikėtinų pinigų srautų, 
prieš įtraukdami juos į diskontuotus pinigų srautus. 

Nurašymo politika 

Kaip minėta 6.6 skirsnyje, visi bankai turėtų turėti aiškią nurašymo politiką, kuria 
užtikrintų, kad laiku būtų įvertinta galimybė susigrąžinti neveiksnią paskolą. 

Atsižvelgiant į tai, kad nurašymas gali turėti poveikio banko kapitalui ir kelti moralinę 
riziką, turėtų būti nustatytos konkrečios ir aiškios taisyklės, kuriomis būtų 
užtikrinama, kad nurašymas būtų suderintas su banko strateginiu planu, ir sukurti 
nuolatinės kontrolės mechanizmai, skirti identifikuoti tinkamą ir prudencinį jų 
įgyvendinimą.  

Nurašymo politikos / tvarkos aprašuose turėtų būti aptarti bent šie aspektai: 

• konkretaus portfelio / pozicijų klasės atžvilgiu taikoma nurašymo tvarka, 
t. y. kokiomis sąlygomis / aplinkybėmis poziciją galima nurašyti; 

• ar galima taikyti metodą, kai kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiama atskirai, ir 
kokių procedūrų tokiu atveju laikytis;  

• reikalingi patvirtinamieji dokumentai sprendimui nurašyti poziciją pagrįsti; 

• ar yra nustatyta maksimali leistina nurašymo suma skolininko (susijusių klientų) 
lygiu ir portfelio lygiu;  

• kreditų patvirtinimo ribos, susijusios su nurašymu.  

                                                                    
64  BBPK gairės dėl kredito rizikos ir tikėtinų kredito nuostolių apskaitos, 31 dalis. 



Rekomendacinis dokumentas bankams apie neveiksnias paskolas − 5 priedas. 
Įprasti su neveiksniomis paskolomis susijusios politikos aprašai 117 

Taip pat rekomenduojama nustatyti atitinkamas įgaliojimų taikyti skolos nurašymo ir 
atleidimo nuo skolos priemones ribas, atsižvelgiant į tai, kad neteisingi sprendimai 
gali turėti didelių finansinių padarinių ir poveikio reputacijai. 

Politika įsiskolinimo keliems bankams atžvilgiu 

Bankai turėtų įvertinti ne vieną kreditorių turinčių įsiskolinusių skolininkų, dažniausiai 
įmonių, santykį su kitais kreditoriais. Todėl bankai turėtų turėti aiškią bendravimo ir 
bendradarbiavimo su kitomis finansų įstaigomis (arba kitais trečiaisiais asmenimis), 
kuriems skolininkas yra įsiskolinęs, tvarką. 

Politika įkaitų atžvilgiu 

Atsižvelgiant į kredito rizikos mažinimo neveiksnių paskolų lygio mažinimo procese 
svarbą, bankai turėtų turėti aiškią ir nuoseklią politiką įkaitų atžvilgiu. Ši politika turėtų 
visapusiškai apimti visų tipų įkaitų, pateiktų kaip neveiksnių paskolų užtikrinimo 
priemonė, valdymą, vertinimą ir atskaitomybę. Kadangi kai kurie įkaitai gali būti itin 
sudėtingi ar ypatingi, bankai, rengdami ir peržiūrėdami šią politiką, turėtų pasitelkti ir 
išorės ekspertus. Turėdami tokią įkaitų politiką, bankai užtikrintų nuoseklų panašių 
įkaitų valdymą ir vertinimą, aptartą šio rekomendacinio dokumento 7 skyriuje.  

Išankstinio įspėjimo / į stebimų pozicijų sąrašą įtrauktų pozicijų 
stebėjimo politika 

Šiuo klausimu turėtų būti parengta atskira politika, kurioje turėtų būti aptarti, be kitų 
dalykų, šie aspektai: 

• veiksmų, kurių reikia imtis gavus įvairių išankstinio įspėjimo signalų, tipai – 
klientų vadybininkas turėtų galėti „užgesinti“ išankstinio įspėjimo signalą tik po 
to, kai bus atlikęs tinkamą veiksmą ir jį dokumentavęs; 

• klausimo perdavimas spręsti aukštesniam lygmeniui; 

• pagrindinė ataskaitose pateiktina informacija, ataskaitų dažnumas ir gavėjai; 

• atsakomybės perdavimo kriterijai / ryšys su neveiksnių paskolų procedūromis. 

Išorės paslaugų pirkimo / neveiksnių paskolų tvarkymo paslaugų 
politika 

Jeigu bankas perka paslaugas iš trečiųjų asmenų, jis turėtų turėti specialiai tam 
skirtą politiką. Joje turi būti nustatyta išorės partnerių, iš kurių bus perkamos 
paslaugos, atrankos tvarka, nustatytas teisinės sutarties turinys, aprašytas 
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sprendimų dėl išorės paslaugų pirkimo susitarimų priėmimo procesas ir šių 
susitarimų stebėsena. 
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6 priedas. 
Mažmeninių skolininkų ir įmonių 
finansinių galimybių vertinimas 

Mažmeniniai skolininkai 

Kai skolininkas banke turi keletą skirtingų kredito priemonių (pvz., būsto paskolą, 
kredito kortelę, vartojimo paskolą, t. t.), bankas turėtų atskirti įvairias kredito 
priemones, įkaitus ir (arba) pajamų šaltinius. Vertindamas skolininko finansines 
galimybes, kad parinktų jam tinkamiausią bendrą restruktūrizavimo strategiją, 
bankas visas skirtingas priemones turėtų vertinti ir kiekvieną atskirai, ir visas kartu. 
Bankas turėtų įvertinti šiuos aspektus: 

• skolininko asmeninę finansinę ir nefinansinę informaciją; 

• skolininko bendrą įsiskolinimo lygį, ypač įkaitu neužtikrintus įsipareigojimus 
grąžinti paskolą ir negrąžinimo pasekmes; 

• suderintame paskolos grąžinimo grafike numatytos įmokos turėtų būti lygios 
skolininko pajamoms, likusioms atskaičius iš jų visas išlaidas ir įsipareigojimus, 
arba už jas mažesnės; 

• turėtų būti atliekama istorinių duomenų analizė / vertinimas, siekiant nustatyti, 
kada ir dėl kokių priežasčių skolininkui iškilo finansinių sunkumų, ir pagrįsti 
pasiūlytos restruktūrizavimo strategijos perspektyvumą; 

• vertinant skolininko išlaidas reikėtų įvertinti išlaidų padidėjimo ateityje tikimybę. 
Bankas turėtų įskaityti bent tikėtiną išlaidų padidėjimą dėl infliacijos, tačiau taip 
pat galimą išlaidų padidėjimą dėl skolininko specifinių aplinkybių 
(pvz., numatomą šeimos pagausėjimą arba numatomą išlaidų mokslui 
padidėjimą, t. t.); 

• jeigu bankas atsižvelgia į tikėtiną konkrečių išlaidų sumažėjimą ateityje 
(pvz., išlaikytiniai baigia mokslą ir pradeda darbinį gyvenimą), jis turėtų gebėti 
įrodyti, kad šį sumažėjimą įvertinto konservatyviai, kad mokėti dėl mažesnių 
išlaidų apskaičiuotas didesnes įmokas yra įmanoma ir praktiška visą 
restruktūrizavimo priemonės laikotarpį ir kad dėl to, jog numatomos mažesnės 
išlaidos, skolininkui nebus užkrauta per didelė našta; 

• reikėtų įvertinti, ar pasiūlyta restruktūrizavimo strategija atitiks skolininko 
individualų poreikį išlaikyti tam tikrą gyvenimo lygį; 

• reikėtų įvertinti skolininko dabartinį ir būsimą gebėjimą grąžinti paskolą. 

Vertinant dabartinį gebėjimą grąžinti paskolą, reikėtų įvertinti šiuos aspektus: 
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• asmeninę finansinę ir nefinansinę informaciją (pvz., išlaikytinių skaičių, 
kasdienius šeimos poreikius, profesiją, pajamas, išlaidas, t. t.); 

• bendrą įsiskolinimo lygį; 

• dabartines paskolų grąžinimo galimybes; 

• ankstesnių paskolų grąžinimo istoriją; 

• įsiskolinimo priežastis (pvz., sumažėjo atlyginimas, prarado darbą, t. t.); 

• įsiskolinimo trukmę ir dydį;  

• turto dydžio pakankamumą skolininko poreikiams dėl gyvenamojo ploto. 

Vertinant būsimą gebėjimą grąžinti paskolą, reikėtų įvertinti šiuos aspektus: 

• pajamas; 

• iki pensijos likusių metų skaičių plg. su paskolos trukme; 

• gyvenimo ciklo etapą; 

• išlaikytinių skaičių ir amžių; 

• darbinę padėtį / perspektyvas; 

• ūkio sektorių; 

• santaupas ir turtą; 

• turimas paskolas ir kitus įsipareigojimus; 

• būsimas skolos grąžinimo galimybes; 

• minimalų pragyvenimo lygį; 

• aktualius darbo rinkos rodiklius; 

• žinomus būsimus skolininko padėties pokyčius. 

Be to, turėtų būti taikomos šios nuostatos:  

• norėdamas kapitalizuoti įsiskolinimą, bankas turėtų įvertinti ir gebėti pateikti 
įrodymų, kad patikrintas skolininko pajamų ir išlaidų lygis yra pakankamas, tad 
skolininkas galės be didesnių sunkumų mokėti pakoreguotas paskolos 
grąžinimo įmokas visą pakoreguoto gražinimo grafiko galiojimo laiką, ir kad 
skolininkas 6 mėnesius iki įsiskolinimo kapitalizavimo laikėsi pakoreguoto 
grąžinimo grafiko; 

• norint pratęsti paskolos terminą, turėtų būti atsižvelgiama į skolininko amžių. 
Jeigu skolininkui aktualus privalomo išėjimo į pensiją amžiaus kriterijus, 
paskolos termino pratęsimas tiek, kad skolininkas paskolą grąžins jau būdamas 
pensijoje, laikomas perspektyvia priemone tik tuo atveju, jeigu bankas įvertino ir 
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gali įrodyti, kad skolininkas galės be didesnių sunkumų iš pensijos arba 
patvirtintų pajamų iš kitų šaltinių mokėti pakoreguotas paskolos grąžinimo 
įmokas iki pat termino pabaigos;  

• turėtų būti atliekamas garantų (jeigu yra) finansinių galimybių vertinimas. 

Dokumentų tipai 

Restruktūrizuojant mažmeninio skolininko paskolą reikėtų gauti bent šią informaciją: 

• skolininko asmeninę finansinę ir nefinansinę informaciją (pvz., išlaikytinių 
skaičių, kasdienius šeimos poreikius, profesiją, pajamas, išlaidas, t. t.); 

• informaciją apie bendrą įsiskolinimo lygį; 

• paskolos grąžinimo užtikrinimui pateikto nekilnojamojo turto paskutinio 
nepriklausomo vertinimo ataskaitą; 

• informaciją apie bet kokią kitą paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonę 
(pvz., fiksuoto dydžio mokestį, gyvybės draudimą, trečiųjų asmenų garantijas); 

• bet kokių kitų paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonių paskutinius vertinimus; 

• dabartinių pajamų kintamųjų dalių patikrinimą; 

• kintamųjų dalių diskontavimo prielaidas; 

• aktualius darbo rinkos rodiklius. 

Įmonės  

• Kai skolininkas banke turi keletą skirtingų kredito priemonių (pvz., MVĮ paskolą, 
paskolą komercinės paskirties nekilnojamajam turtui įsigyti, t. t.), bankas turėtų 
atskirti šias kredito priemones, įkaitus ir (arba) pajamų šaltinius. Vertindamas 
skolininko finansines galimybes, kad parinktų jam tinkamiausią bendrą 
restruktūrizavimo strategiją, bankas visas skirtingas priemones turėtų vertinti ir 
kiekvieną atskirai, ir visas kartu. 

• Reikėtų atsižvelgti į bendrą skolininko įsiskolinimo lygį pagal nacionalinės 
kreditų registro tarnybos duomenis, ypač įkaitu neužtikrintus įsipareigojimus 
grąžinti paskolą ir negrąžinimo pasekmes. 

• Turėtų būti atliekama istorinių duomenų analizė / vertinimas, siekiant nustatyti, 
kada ir dėl kokių priežasčių skolininkui iškilo finansinių sunkumų, ir pagrįsti jo 
verslo modelio perspektyvumą. 

• Bankas turėtų atlikti: 
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• bendrovės verslo plano analizę / vertinimą (pvz., SSGG analizę, 
prognozuojamų finansinių rodiklių analizę, ūkio sektoriaus analizę); 

• bendrovės istorinių finansinių duomenų analizę / vertinimą, kurį atlikus 
būtų galima nustatyti, kas galėtų sukelti bendrovei sunkumų, ir įvertinti 
bendrovės verslo modelio perspektyvumą. 

• Reikėtų peržiūrėti skolininko pateiktas pinigų srautų prognozes, visų pirma:  

• pinigų srautų prognozę, kuri turėtų maksimalios aprėpties ir pakankamai 
detaliai numatyti visus periodinius srautus; 

• skolininko verslo modelį / komercinę veiklą arba buvusią ir būsimą 
ekonominę aplinką; 

• prognozių ir prielaidų nagrinėjimo ir vertinimo rezultatus; 

• skolininko turimas kredito priemones kituose bankuose, didžiausias 
išlaidas, kapitalo išlaidas, pardavimus, įnašus į nuosavą kapitalą, kitas 
mokėtinas sumas (baudas, mokesčius, socialinio draudimo įmokas, 
draudimo įmokas, įmokas į pensijų fondus) ir t. t. 

• Reikėtų atlikti pinigų srautų rodiklių analizę:  

• remiantis naujausiomis finansinėmis ataskaitomis (audituotomis arba 
valdymo ataskaitomis); 

• remiantis pinigų srautų prognozėmis. 

• Suderintame paskolos grąžinimo grafike numatytos įmokos turėtų būti lygios 
pagal pinigų srautų prognozę prognozuojamoms laisvoms pajamoms arba už 
jas mažesnės. 

• turėtų būti atliekamas garantų (jeigu yra) finansinių galimybių vertinimas. 

Dokumentų tipai 

Restruktūrizuojant nemažmeninio skolininko paskolą reikėtų gauti bent šią 
informaciją: 

• naujausias audituotas finansines ataskaitas ir (arba) naujausias valdymo 
ataskaitas; 

• dabartinių pajamų kintamųjų dalių patikrinimą; 

• kintamųjų dalių diskontavimo prielaidas; 

• informaciją apie bendrą įsiskolinimo lygį; 

• verslo planą ir (arba) pinigų srautų prognozę, priklausomai nuo skolininko 
dydžio ir paskolos termino; 
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• paskolos grąžinimo užtikrinimui pateikto nekilnojamojo turto paskutinio 
nepriklausomo vertinimo ataskaitą; 

• informaciją apie bet kokią kitą paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonę 
(pvz., fiksuoto dydžio mokestį, gyvybės draudimą); 

• bet kokių kitų paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonių paskutinius vertinimus; 

• istorinius finansinius duomenis; 

• aktualius rinkos rodiklius (nedarbo lygį, BVP, infliaciją, t. t.). 
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7 priedas. 
Priežiūrinėse ir viešai skelbiamose 
ataskaitose teikiamų duomenų apie 
neveiksnias paskolas santrauka 

Norint pagerinti balansą, būtina tinkamai identifikuoti ir valdyti neveiksnias paskolas. 
Būtina prielaida tinkamam valdymui – skaidrumas.  

Viešai skelbiant tam tikrą informaciją apie neveiksnių paskolų identifikavimą, vertės 
sumažėjimą ir grąžinimą, didėtų suinteresuotųjų subjektų pasitikėjimas bankų 
balansais, o rinkos, gavusios kokybiškos informacijos apie neveiksnias paskolas, 
būtų labiau linkusios atlikti tam tikrą vaidmenį neveiksnių paskolų valdyme. 

Kad bankai galėtų rinkos dalyvius išsamiai informuoti apie savo rizikos profilį, 
ECB rekomenduoja bankams be informacijos, kurią reikalaujama atskleisti pagal 
KRR aštuntą dalį (KRR 431 straipsnį), atskleisti ir kitą informaciją apie neveiksnias 
paskolas. Toliau pateikiama papildomos informacijos apie neveiksnias paskolas, 
kurią rekomenduojama pateikti priežiūrinėse ir viešai skelbiamose ataskaitose, 
santrauka.  
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2 skyrius. NP strategija  

Neveiksnių paskolų ir perimto turto strategijos formos pavyzdys / ištrauka65 

Kredito įstaiga: 
Faktas Prognozė xxxx 

Veiklos TIKSLAI ir PVRR 2016 m. 
2017 m. 
I pusm. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

2021 
m. 

Eilutė 

A DALIS: Likučiai ir srautai  

1 Neveiksnių pozicijų dydis (bendroji vertė)         

2 iš jų: pradelsta > 90 dienų         

3 iš jų: tikėtina, kad nebus grąžinta         

4 Neveiksnių pozicijų dydis (grynoji vertė)         

5 iš jų: pradelsta > 90 dienų        

6 iš jų: tikėtina, kad nebus grąžinta         

7 Visos paskolos (grynoji vertė)         

8=1/7 Neveiksnių pozicijų santykis        

9=2/7 90 pd santykis        

10=3/7 Tikėtino negrąžinimo santykis        

11=12+19 Neveiksnių pozicijų srautai (bendroji vertė)        

12=13+16 Neveiksnių pozicijų statuso pasikeitimas (+/–)        

13=14+15 Iš veiksnių į neveiksnias (+)        

14 iš jų: iš nerestruktūrizuotų veiksnių į neveiksnias        

15 iš jų: iš restruktūrizuotų veiksnių į neveiksnias        

16=17+18 Iš neveiksnių į veiksnias (–)        

17 iš jų: iš neveiksnių į nerestruktūrizuotas veiksnias        

18 iš jų: iš neveiksnių į restruktūrizuotas veiksnias        

 

19=20+29 Neveiksnių pozicijų sumažėjimas / padidėjimas        

20=21+22+23+24+25+26+27+28 Neveiksnių pozicijų sumažėjimo balanse (-) šaltiniai         

21 Pinigų susigrąžinimas         

22 Neveiksnių pozicijų pardavimas (bendroji vertė)        

23 Nurašymas        

24 Įkaito likvidavimas (pinigai)        

25 Turto perėmimas         

26 Skolos iškeitimas į nuosavą kapitalą        

27 Reikšmingos rizikos perleidimas         

28 Kiti koregavimai        

29=30+31+32 Neveiksnių paskolų padidėjimo (+) šaltiniai        

30 Paskolų pirkimas        

31 Papildomos išmokos neveiksnių pozicijų turintiems klientams          

32 Įsiskolinimų kapitalizavimas        

 

33=34+37+38+39 Pinigų susigrąžinimas iš neveiksnių pozicijų          

34=35+36 Pinigų susigrąžinimas iš neveiksnių pozicijų grąžinimo        

                                                                    
65  Bankai atitinkamą formą (formas) gaus iš savo jungtinių priežiūros grupių. Čia pateikiamas tik formos 

pavyzdys / ištrauka. Tikrojoje formoje tikriausiai bus daugiau lentelių, įskaitant apie perimtą turtą, makro 
prielaidas, trukmę. 



Rekomendacinis dokumentas bankams apie neveiksnias paskolas − 7 priedas. 
Priežiūrinėse ir viešai skelbiamose ataskaitose teikiamų duomenų apie neveiksnias paskolas 
santrauka 126 

Kredito įstaiga: 
Faktas Prognozė xxxx 

Veiklos TIKSLAI ir PVRR 2016 m. 
2017 m. 
I pusm. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

2021 
m. 

Eilutė 

35 iš jų: pagrindinės paskolos sumos grąžinimo        

36 iš jų: palūkanų sumokėjimo         

37 Pinigų susigrąžinimas iš neveiksnių pozicijų likvidavimo         

38 Pinigų susigrąžinimas iš neveiksnių pozicijų pardavimo         

39 Pinigų susigrąžinimas iš kitų šaltinių         

 

40=41+42+43 Nuostolių biudžetas        

41 Numatomas atidėjinių vertės sumažėjimui dengti panaudojimas         

42 Numatomas kapitalo (sumos, nepadengtos atidėjiniais vertės sumažėjimui 
dengti) panaudojimas  

       

43 Susijęs mokestinis poveikis         

 

44 Numatomas NP strategijos įgyvendinimo poveikis bendro 1 lygio nuosavo 
kapitalo (CET1) sumai  

       

45 Numatomas NP strategijos įgyvendinimo poveikis pagal riziką įvertino turto 
(RWA) sumai  

       

 
46=47+48 Restruktūrizuotos pozicijos (bendroji vertė)        

47 iš jų: restruktūrizuotos neveiksnios pozicijos         

48 iš jų: restruktūrizuotos veiksnios pozicijos        

 
56 Neveiksnios pozicijos (bendroji vertė), kai naudojamasi nepriklausomo skolos 

tvarkymo paslaugų teikėjo paslaugomis  
       

57 Visos denonsuotos paskolos (bendroji vertė)        

58 Denonsuotos paskolos, dėl kurių pradėtas teisinis procesas (bendroji vertė)        

 

NP strategijos dokumentai, įskaitant susijusias formas, turėtų būti pateikti priežiūros 
institucijai (jie nebus viešinami).  

4 skyrius. Restruktūrizavimas  

Viešai skelbiama informacija apie restruktūrizavimą 

Kad bankai galėtų rinkos dalyvius išsamiai informuoti apie savo rizikos profilį, 
ECB rekomenduoja bankams be informacijos, kurią reikalaujama atskleisti pagal 
KRR aštuntą dalį (KRR 431 straipsnį), atskleisti ir šią kiekybinę informaciją: 

• restruktūrizuotų pozicijų kredito kokybė: atskirai reikėtų nurodyti 
restruktūrizuotas pozicijas, kurios ataskaitos paskelbimo dieną yra veiksnios, 
neveiksnios, neįvykdytos ir sumažėjusios vertės; atskirai reikėtų nurodyti 
veiksnių ir neveiksnių pozicijų vertės sumažėjimui dengti sudarytų atidėjinių 
sumą. Kai aktualu, pozicijų klasifikavimą pagal kredito kokybę galima detalizuoti 
iki pozicijų klasių: arba pagal Reglamente (ES) 575/2013 išvardytas pagal 
teisės aktus privalomas pozicijų klases, arba kitas atitinkamas pozicijų klases. 
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Ne finansų bendrovių pozicijos turėtų būti nurodomos pagal sektorius ir 
geografinę vietą, o namų ūkių pozicijos – pagal verslo liniją ir geografinę vietą, 
jeigu esama specifinės koncentracijos. 

• restruktūrizavimo kokybė, nurodant restruktūrizuotas pozicijas pagal praeityje 
suteiktų restruktūrizavimo priemonių skaičių ir per pastaruosius 12 mėnesių 
nustatytų pakartotinio įsipareigojimų neįvykdymo atvejų skaičių (taikant 
3.5.3 skirsnyje minėtą 12 mėnesių trukmės veiksnumo atkūrimo laikotarpį). 

• restruktūrizuotų pozicijų trukmė: kiek laiko praėjo nuo restruktūrizavimo 
priemonių suteikimo, suskirstant duomenis į pakankamą skaičių kategorijų 
pagal trukmę (< 3 mėnesiai, 3–6 mėnesiai, t. t.); 

• per pastaruosius 6 / 12 / 24 mėnesius suteiktų restruktūrizavimo priemonių 
poveikis grynajai dabartinei vertei. 

Kad skirtingi bankai atskleistų kuo panašesnę informaciją, toliau pateikiami formų 
pavyzdžiai, kuriais bankai galėtų vadovautis. 

Šios formos skirtos parodyti bankams, kaip būtų galima pateikti pirmiau išvardytą 
informaciją. Bankai gali naudoti ir kitokią formą pirmiau išvardytai informacijai skelbti, 
tačiau pateikiami duomenys apie turimas reikšmingas pozicijas (reikšmingumas 
vertinamas pagal atitinkamas EBI gaires) turėtų būti bent panašaus detalumo. 
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5 lentelė 
Viešai skelbiamos informacijos apie restruktūrizavimą formų pavyzdžiai  

a) Restruktūrizuotų pozicijų kredito kokybė 

 
Visos restruktūrizuotos pozicijos (mln. eurų) 

Vertės sumažėjimas, atidėjiniai, vertės 
koregavimas 

Už 
restruktūrizuo-

tas pozicijas 
gauti įkaitai ir 

finansinės 
garantijos 

  iš jų: 
pradelstos 
veiksnios 

iš jų: 
neveiksnios 

iš jų: 
sumažėju-
sios vertės 

iš jų: 
neįvykdytos 

Veiksnios 
restruktūrizuotos 

pozicijos 

Neveiksnios 
restruktūrizuotos 

pozicijos 

 

  

 

iš jų: 
koreguotos 

vertės 

 

iš jų: 
koreguotos 

vertės 

Skolos vertybiniai popieriai 
(įskaitant amortizuota savikaina 
ir tikrąja verte)                     

Centriniai bankai                     

Valdžios sektorius                     

Kredito įstaigos                     

Kitos finansų bendrovės                     

Ne finansų bendrovės                     

Paskolos ir avansai (įskaitant 
amortizuota savikaina ir tikrąja 
verte)                     

Centriniai bankai                     

Valdžios sektorius                     

Kredito įstaigos                     

Kitos finansų bendrovės                     

Ne finansų bendrovės (galima 
detalizuoti)                     

Namų ūkiai (galima detalizuoti)                     

SKOLOS PRIEMONĖS, išskyrus 
laikomas prekybai                     

SUTEIKTI KREDITAVIMO 
ĮSIPAREIGOJIMAI                     

VISOS POZICIJOS, KURIOMS 
TAIKOMOS 
RESTRUKTŪRIZAVIMO 
PRIEMONĖS                     

b) Restruktūrizavimo kokybė 

 Restruktūrizuotos pozicijos (mln. eurų) 

Restruktūrizuotos daugiau negu vieną kartą  

Restruktūrizuotos daugiau negu du kartus  

Per pastaruosius 12 mėnesių pakartotinai neįvykdytos pozicijos  

c) Restruktūrizuotos pozicijos pagal kredito kategoriją 

 < 3 mėnesiai  3–6 mėnesiai 6–12 mėnesių > 12 mėnesių 

VISOS POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMOS RESTRUKTŪRIZAVIMO 
PRIEMONĖS 

        

iš jų: veiksnios pozicijos         

iš jų: neveiksnios pozicijos     

d) Per pastaruosius 6 / 12 / 24 mėnesius restruktūrizuotų pozicijų poveikis grynajai dabartinei vertei 

 Pastarieji 6 mėnesiai Pastarieji 12 mėnesių Pastarieji 24 mėnesiai 

Pinigų srautų pagal pirminę sutartį grynoji dabartinė vertė       

Pinigų srautų pagal restruktūrizuotą sutartį grynoji dabartinė vertė       

Banko taikytas diskontavimo metodas    
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Priežiūrinės ataskaitos – restruktūrizavimas 

Bent kartą per metus (arba dažniau, priežiūros institucijai paprašius) priežiūros 
institucijoms turėtų būti teikiama restruktūrizuotų pozicijų išklotinė pagal pagrindinius 
restruktūrizavimo priemonių – trumpalaikių ir ilgalaikių atskirai – tipus (jeigu kai kurių 
klasių pozicijos buvo dažniau restruktūrizuotos negu kitų, duomenys gali būti 
pateikiami pozicijų klasių lygmeniu, arba pozicijų klasės gali būti nurodytos atskirai), 
kaip parodyta 6 lentelėje. 

6 lentelė 
Papildoma priežiūrinė ataskaita apie taikytas restruktūrizavimo priemones 

Sumos turėtų būti nurodytos prie kiekvienos priemonės, tačiau vienai pozicijai gali būti taikomos kelios restruktūrizavimo priemonės, todėl skiltyje „Iš viso“ nurodyta suma gali 
nesutapti su visų suteiktų priemonių suma. 

 

t metai t–1 metai 

Visos restruktūrizuotos pozicijos 
(mln. eurų) 

Visos restruktūrizuotos pozicijos 
(mln. eurų) 

  iš jų: neveiksnios    iš jų: neveiksnios  

Suteiktos trumpalaikės priemonės         

iš jų: Tik palūkanos         

  Sumažintos įmokos         

  Lengvatinis laikotarpis / įmokų sustabdymas         

  Įsiskolinimo / palūkanų kapitalizavimas         

 Kitos (pateikti išsamesnių duomenų, jeigu jie 
reikšmingi) 

    

Suteiktos ilgalaikės priemonės         

iš jų: Palūkanų normos sumažinimas         

 Termino pratęsimas     

 Papildoma įsipareigojimų vykdymo 
užtikrinimo priemonė 

    

  Grąžinimo grafiko koregavimas         

  Atleidimas nuo skolos         

  Savanoriškas pardavimas          

 Kitos (pateikti išsamesnių duomenų, jeigu jie 
reikšmingi) 

    

Iš viso         

 

5 ir 6 skyriai. Neveiksnios pozicijos, vertės sumažėjimas ir 
nurašymas 

Viešai skelbiama informacija 

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) ragina finansų įstaigas savo 
viešai skelbiamose finansinėse ataskaitose taikyti Komisijos įgyvendinimo 
reglamente (ES) Nr. 680/2014 pateiktas neveiksnios pozicijos ir restruktūrizavimo 
apibrėžtis ir paaiškinti ryšį tarp įstaigos taikomų neveiksnios paskolos, įsipareigojimų 
neįvykdymo ir sumažėjusios vertės paskolos apibrėžčių66. Dėl informacijos 
                                                                    
66  Žr. ESMA pranešimą ir ESMA apskaitos praktikos apžvalgą Europos finansų įstaigų pagal TFAS 

teikiamų finansinių ataskaitų palyginamumo klausimu (angl. Review of Accounting practices – 
Comparability of IFRS Financial Statements of Financial Institutions in Europe), 2013 m. 
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atskleidimo bankai kaip orientyru turėtų vadovautis Komisijos įgyvendinimo 
reglamente (ES) Nr. 680/2014 nustatytais EBI TĮS dėl priežiūrinės atskaitomybės 
reikalavimais.  

Informacija, kurią bankai turėtų skelbti viešai pagal KRR aštuntą dalį su nuorodomis į 
savo finansines ataskaitas, yra ši: 

• kokiomis prielaidomis remiantis apibrėžiama, kokios pozicijos yra neveiksnios, ir 
kuo jos skiriasi nuo prielaidų, kuriomis remiantis apibrėžiamas sumažėjusios 
vertės finansinis turtas ir neįvykdytos pozicijos, įskaitant:  

• reikšmingumo ribines vertes, taikomas nustatant neveiksnias pozicijas 
remiantis 90 pradelstų dienų kriterijumi; 

• pradelstų dienų skaičiavimo metodus; 

• taikomus tikėtino įsipareigojimų neįvykdymo rodiklius; 

• faktinę vidutinę veiksnumo atkūrimo laikotarpio ir bandomojo laikotarpio 
trukmę; 

• neveiksnių pozicijų vertės sumažinimo politiką: 

• vertės sumažėjimą lemiančius veiksnius ir ribas, pagal kuriuos 
nustatoma, kad įvyko nuostolio įvykis; 

• pagrindinius ekspertinius vertinimus, įverčius ir prielaidas, taikytas 
apskaičiuojant kolektyvinius atidėjinius; 

• vertės sumažėjimo panaikinimo politiką; 

• jautrumo pagrindinių prielaidų pasikeitimams analizę; 

• informacija, ar kolektyvinis ir individualusis veiksnių ir neveiksnių pozicijų vertės 
sumažėjimo pripažinimas laikomas specifinės ar bendrosios kredito rizikos 
koregavimu; 

• neveiksnių, sumažėjusios vertės, neįvykdytų, restruktūrizuotų pozicijų ir 
pertvarkyto / modifikuoto turto apibrėžčių atitikties aprašas. Šiame atitikties 
apraše turėtų būti pateikti ir sąvokų skirtumų paaiškinimai, ir kiekybinė 
informacija apie šių sąvokų skirtumų poveikį; 

• veiksnios, veiksnios pradelstos ir neveiksnios pozicijos, atskirai nurodant 
daugiau negu 90 dienų pradelstas pozicijas, pozicijas, dėl kurių tikėtinas 
įsipareigojimų neįvykdymas, sumažėjusios vertės ir neįvykdytas pozicijas pagal 
pozicijų klases; 

• pradelstų veiksnių ir neveiksnių pozicijų trukmė; 

• individualieji ir kolektyviniai atidėjiniai veiksnių ir neveiksnių pozicijų vertės 
sumažėjimui dengti, pagal pozicijų klases, sektorius ir geografinę vietą, atskirai 
nurodant, kai įmanoma, vertės sumažėjimą, laikomą specifinės kredito rizikos 
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koregavimu, ir vertės sumažėjimą, laikomą bendrosios kredito rizikos vertės 
koregavimu; 

• veiksnių ir neveiksnių pozicijų individualiojo ir kolektyvinio vertės sumažėjimo 
pripažinimas pagal pozicijų klases, sektorius ir geografinę vietą; 

• kai pagal apskaitos standartus pripažįstamas viso turto vertės sumažėjimas 
taikant tikėtino nuostolio modelį, suskaidymas į veiksnias ir neveiksnias 
pozicijas, taip pat jų sukauptas vertės sumažėjimas ir vertės sumažėjimo 
pripažinimas pagal etapus, kai įmanoma, atskirai parodant vertės sumažėjimą, 
kuris laikomas specifinės kredito rizikos koregavimu, ir vertės sumažėjimą, kuris 
laikomas bendrosios kredito rizikos koregavimu. Suskaidymas pagal etapus 
turėtų būti nurodytas pagal pozicijų klases, sektorius ir geografinę vietą. 

Nurašymas 

• Sukauptų nurašytų neveiksnių pozicijų suma, taip pat per ataskaitinį laikotarpį 
nurašytų neveiksnių pozicijų suma ir šių nurašymų poveikis vertės sumažėjimo 
sumai ir pelno ir nuostolio ataskaitai pagal pozicijų klases, sektorius ir 
geografinę vietą. Per ataskaitinį laikotarpį nurašytų neveiksnių pozicijų suma 
turėtų būti suskaidyta pagal pozicijų trukmę. 

Pinigų surinkimas 

• Iš neveiksnių pozicijų surinktų pinigų sumos ir jų įtraukimas į pelno ir nuostolio 
ataskaitą: 

• iš neveiksnių pozicijų surinkti pinigai, atskirai nurodant skolininko grąžintus 
pinigus ir pinigus, susigrąžintus realizavus įkaitą (pardavus perimtą įkaitą); 

• atskirai nurodoma, kiek pinigų surinkta skolininkui sumokėjus palūkanas ir 
kiek – grąžinus pagrindinės paskolos sumos dalį; 

• už neveiksnias pozicijas susikaupusių palūkanų suma; 

• susikaupusių palūkanų sumos palyginimas su pinigų, surinktų iš 
neveiksnių pozicijų, suma.  

• Esant ypatingai turto kokybės aspektų koncentracijai, gautas ir apskaitytas 
sumas naudinga suskaidyti pagal pozicijų klases, kredito segmentus, sektorius 
arba geografinę vietą. 

Priežiūrinės ataskaitos  

Jeigu bankas apskaičiuoja atidėjinius kolektyviai, jis turėtų gebėti pateikti bent 
7 lentelėje nurodytus duomenis apie modelius, kuriuos jis naudoja kolektyviniams 
atidėjiniams neveiksnių pozicijų vertės sumažėjimui dengti apskaičiuoti. Šie 
duomenys turėtų būti teikiami kartą per metus arba dažniau, priežiūros institucijoms 
paprašius. Duomenys C, D ir E stulpeliuose turėtų būti pateikiami pagal B stulpelyje 
nurodytus segmentus (išsamiau apie tai – toliau). 
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7 lentelė 
Priežiūrinė ataskaita apie kolektyvinį atidėjinių apskaičiavimą 

A. Portfelis 
B. 

Segmentas C. LGD D. Veiksnumo atkūrimo rodiklis 

E. 
Neįvykdy-

tos 
neveiksnios 

pozicijos 

A.1. 
Sandorio 

šalies 
sektorius 

A.2. 
Sandorio 

šalies 
gyvenamoji 
/ registraci-

jos vieta  
C.1.  

Rodiklis % 

C.2. 
Kalibravimo 
laikotarpis 

C.3.  
Koregavi-
mas pagal 

esamas 
sąlygas 

C.4.  
Taikytas 

Alternaty-
vus 

metodas 
D.1. 

Rodiklis % 

D.2. 
Kalibravimo 
laikotarpis 

D.3.  
Koregavi-
mas pagal 

esamas 
sąlygas 

D.4. 
Taikytas 
alternaty-

vus 
metodas  

            

 

Lentelėje pateikiamų duomenų paaiškinimas: 

A – neveiksnių pozicijų portfelių, kuriems priklauso B stulpelyje nurodyti segmentai, 
pavadinimas: 

• A.1 – sandorio šalies sektorius pagal FINREP 20.4; 

• A.2 – sandorio šalies gyvenamoji / registracijos vieta;  

B – kiekvienos pozicijų grupės, kolektyvinio atidėjinių skaičiavimo tikslais sudarytos 
iš panašaus rizikos profilio pozicijų, pavadinimas. Čia turėtų būti nurodyti 
suskaidymo į segmentus kriterijai (pvz., produkto tipas, įkaitas, klientų segmentas, 
t. t.); 

C – nuostolis dėl įsipareigojimų neįvykdymo B stulpelyje nurodytų segmentų 
lygmeniu: 

• C.1 – taikytas LGD, procentais; 

• C.2 – C.1. stulpelyje nurodytam rodikliui apskaičiuoti naudotų istorinių duomenų 
kalibravimo laikotarpis (pvz., 2010–2015 m.); 

• C.3 – skaičiavimuose naudotų istorinių duomenų koregavimo, jeigu buvo 
darytas, aprašymas (pvz., koregavimas pagal esamas sąlygas); 

• C.4 – jeigu C.1 stulpelyje nurodytas rodiklis buvo skaičiuojamas ne pagal 
istorinius duomenis (t. y. C.2 ir C.3 stulpeliai neaktualūs), taikyto alternatyvaus 
metodo pavadinimas; 

D – neveiksnių pozicijų veiksnumo atkūrimo rodiklis B stulpelyje nurodytų segmentų 
lygmeniu: 

• D.1 – procentais išreikštas veiksnumo atkūrimo rodiklis; 

• D.2 – D.1. stulpelyje nurodytam rodikliui apskaičiuoti naudotų istorinių duomenų 
kalibravimo laikotarpis (pvz., 2010–2015 m.); 

• D.3 – skaičiavimuose naudotų istorinių duomenų koregavimo, jeigu buvo 
darytas, aprašymas (pvz., koregavimas pagal esamas sąlygas); 
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• D.4 – jeigu D.1 stulpelyje nurodytas rodiklis buvo skaičiuojamas ne pagal 
istorinius duomenis (t. y. D.2 ir D.3 stulpeliai neaktualūs), taikyto alternatyvaus 
metodo pavadinimas; 

E – visa neįvykdytų neveiksnių pozicijų suma milijonais eurų B stulpelyje nurodytų 
segmentų lygmeniu.  

Už neveiksnias paskolas sukauptos palūkanos 

Kartą per metus arba dažniau, priežiūros institucijoms paprašius, bankai turėtų 
gebėti pateikti 8 lentelėje nurodytus duomenis apie palūkanas, sukauptas už 
neveiksnias paskolas.  

8 lentelė 
Priežiūrinė ataskaita apie palūkanas, sukauptas už neveiksnias pozicijas 

mln. eurų 

Pradinės faktinių palūkanų 
pajamos, įtrauktos į pelno ir 

nuostolio ataskaitą (iki vertės 
sumažėjimo) 

Sukauptos faktinių palūkanų 
pajamos įvertinus vertės 

sumažėjimą ir jo panaikinimą  Surinktos pajamos (tik palūkanų) 

Visos paskolos        

Veiksnios paskolos       

Atskirai / individualiai įvertintos neveiksnios paskolos, iš 
kurių: 

      

 – sumažėjusios vertės        

 – nesumažėjusios vertės        

  – restruktūrizuotos        

  Pertvarkytos nesumažėjusios vertės neveiksnios 
paskolos 

      

   ≤ 90 pd       

   > 90 pd       

  Nepertvarkytos nesumažėjusios vertės 
neveiksnios paskolos 

      

   ≤ 90 pd       

   > 90 pd       

Kolektyviai įvertintos neveiksnios paskolos       

 Sumažėjusios vertės neveiksnios paskolos       

 Nesumažėjusios vertės neveiksnios paskolos    

  Pertvarkytos nesumažėjusios vertės neveiksnios 
paskolos 

      

   ≤ 90 pd       

   > 90 pd       

  Nepertvarkytos nesumažėjusios vertės 
neveiksnios paskolos 

      

   ≤ 90 pd       

   > 90 pd       

 

7 skyrius. Įkaito vertinimas  

Savo viešai skelbiamose ataskaitose bankai turėtų pateikti – jeigu įmanoma, su 
nuorodomis į savo viešai skelbiamas finansines ataskaitas – kiekybinę informaciją 
apie:  
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1. įkaitus ir garantijas, kuriomis užtikrintos veiksnios ir neveiksnios pozicijos, pagal 
pozicijos klasę, sektorių ir geografinę vietą; 

2. dėl svarbiausių įkaitu užtikrintų neveiksnių pozicijų portfelių ir visų neveiksnių 
pozicijų – įkaito išklotinę (naujausią vertinimą (pagal 7 skyrių)), tikėtiną grynąją 
dabartinę vertę, įvertinus pardavimui reikalingą laiką ir išlaidas iki pardavimo, 
atidėjinius pagal turto tipą ir skirtingą neveiksnių pozicijų trukmę (t. y. kiek metų 
praėjo nuo pozicijos pripažinimo neveiksnia); 

3. perimto turto vertę pagal turto tipą ir trukmę bei susijusius atidėjinius. Gali būti 
naudinga pateikti teisės aktais nustatytų pozicijų klasių suskaidymo į kredito 
segmentus išklotinę, jeigu ji gali parodyti prasmingus rezultatus. 
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8 priedas. 
Neveiksnių paskolų rizikos perleidimas  

Nusprendę vykdyti neveiksnių paskolų pakeitimo vertybiniais popieriais ar kitokio jų 
perleidimo (ne atskirų segmentų) sandorius, bankai turėtų atkreipti dėmesį į šiuos 
svarbius aspektus: 

• pinigų srautai, kuriais dus dengiami iš pakeitimo vertybiniais popieriais sandorių 
kilsiantys įsipareigojimai, turėtų būti apskaičiuoti realistiškai, nes neveiksnių 
paskolų atveju šie srautai paprastai nėra reguliarūs;  

• įvertinti įkaitą, kuriuo užtikrinamos neveiksnios paskolos (pagal šio 
rekomendacinio dokumento 7 skyrių); 

• įvertinti visas sandorio sudarymo sąnaudas; 

• įvertinti taikomus teisės aktų reikalavimus.  

Vykdant pakeitimo vertybiniais popieriais sandorius privaloma atlikti didelės rizikos 
perleidimo vertinimą, rengti papildomas ataskaitas ir atskleisti daugiau duomenų ir 
pasilikti bent 5 % ekonominio intereso. Bent jau mažesnio prioriteto segmentams 
paprastai priskiriamas 1250 % rizikos koeficientas. Be to, įstaiga pakeitimo 
vertybiniais popieriais sandorius turėtų įtraukti į savo ICAAP ir ILAAP bei įvertinti, 
kiek dėl sandorio padidės operacinė rizika (pvz., su neveiksnių paskolų perleidimu 
susijusi teisinė rizika), rizika reputacijai ir kita rizika. Perleidžiant reikšmingą riziką 
turėtų būti vadovaujamasi 2016 m. kovo 24 d. ECB rekomendaciniu dokumentu dėl 
reikšmingos kredito rizikos perleidimo pripažinimo67. 

Kai kuriais atvejais rizikos perleidimo sandoriams gali būti taikomi rizikos koeficientai 
specializuotam skolinimui (pvz., sandoriams, kai pagrindinė pozicija yra fizinis turtas, 
kurį kreditorius turi didelę galią kontroliuoti, tačiau su sąlyga, kad tenkinamos 
KRR 147 straipsnio 8 dalyje išvardytos sąlygos). Todėl rizikos ribojimo (prudencinė) 
tvarka turėtų būti parenkama kiekvienam konkrečiam sandoriui atskirai.  

Rizikos perleidimo sandoriams, nepriskiriamiems prie prudencinio pakeitimo 
vertybiniais popieriais sandorių68, taip pat gali reikėti kompetentingų arba kitų 
institucijų (priklausomai nuo nacionalinės teisės reikalavimų) leidimo (pvz., dėl turto 
pardavimo arba reikšmingų banko rizikos profilio pasikeitimų).  

Nors tokiais atvejais tikslas perleisti reikšmingą riziką gali būti ir nepasiektas, su 
neveiksniomis paskolomis susijusios rizikos perleidimas kitais būdais nei vykdant 
pakeitimo vertybiniais popieriais sandorius vis dėlto gali tam tikromis sąlygomis 

                                                                    
67  https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_significant_risk_transfer.lt.pdf 
68  Kaip apibrėžta KRR 4 straipsnio 1 dalies 61 punkte, t. y. kai vykdomas kredito rizikos segmentavimas, 

kai grąžinimai susiejami su pagrindinės pozicijos kokybe ir kai nuostoliai paskirstomi per visą sandorio 
laikotarpį. 
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sąlygoti pripažinimo nutraukimą ir dekonsolidavimą reguliaciniu požiūriu. Šios 
sąlygos paprastai susijusios su tokiems sandoriams taikomomis apskaitos 
taisyklėmis. Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad ECB tikisi, jog su juo bus iš anksto 
tariamasi dėl visų rizikos perleidimo sandorių.  

Vertindamas, ar tokie su neveiksniomis paskolomis susijusios rizikos perleidimo 
sandoriai (kurie nėra pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriai) atitinka reguliacinio 
pripažinimo nutraukimo / dekonsolidavimo sąlygas, ECB vertins, ar likutinė rizika 
tinkamai padengiama. Jeigu ne, ECB galės tokiems sandoriams nustatyti kitokį nei 
galiojančios apskaitos taisyklės reguliacinį režimą ir nustatyti papildomą kapitalo 
poreikio koeficientą. Taip gali nutikti, pavyzdžiui, jeigu riziką perleidžiantis bankas 
investuojančiai įmonei teikia ir kokį nors (bet kokios formos) finansavimą ir dėl to gali 
nusivėlinti riziką perleidžiančio banko nuostolių pripažinimas, arba jeigu riziką 
perleidžiantis bankas be savo sutartinių įsipareigojimų pagal rizikos perleidimo 
sandorį turėtų teikti dar ir papildomą paramą. 
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