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1

Lisäodotusten taustaa
EKP julkaisi 20.3.2017 ohjeensa järjestämättömien saamisten käsittelystä 1. Ohjeilla
selvennetään valvojien odotuksia siitä, miten järjestämättömien saamisten
tunnistaminen, mittaaminen ja hallinta on hoidettava ja miten järjestämättömiin
saamisiin liittyvät luottotappiot on kirjattava nykyisten asetusten, direktiivien ja
ohjeiden mukaan.
Järjestämättömien saamisten käsittelyohjeissa korostetaan, että järjestämättömiin
saamisiin liittyvät arvonalennukset ja luottotappiot on tärkeää kirjata varhaisessa
vaiheessa, sillä se vahvistaa pankkien taseita ja sallii niiden keskittyä (jälleen)
ydinliiketoimintaansa eli ennen kaikkea luotonantoon taloudelle. 2
Järjestämättömien saamisten käsittelyohjeita täydennetään näillä lisäodotuksilla,
joissa eritellään, millaisten odotusten pohjalta EKP arvioi järjestämättömistä
saamisista kirjattuja vakavaraisuusperusteisia arvonalennuksia. Arviossaan EKP
tarkastelee muun muassa järjestämättömänäoloaikaa 3 sekä sitä, onko hallussa
vakuuksia. EKP:n valvontaodotukset perustuvat sen näkemykseen varovaisesta
järjestämättömien saamisten käsittelystä, jolla tavoitellaan sitä, että pankkien
taseisiin ei pääse kertymään liikaa pitkään järjestämättöminä olleita vakuudettomia
saamisia eikä valvontatoimille siis synny tarvetta. Näillä lisäodotuksilla ei korvata tai
ohiteta voimassa olevia tilinpäätösvaatimuksia eikä muita sääntelyvaatimuksia.

1

Ohjeet pankeille järjestämättömien saamisten käsittelystä.

2

Ks. Ohjeet pankeille järjestämättömien saamisten käsittelystä, osa 6.6.

3

Lukien siitä, kun saaminen on luokiteltu järjestämättömäksi.
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2

Yleiset periaatteet

2.1

Soveltamisala
Järjestämättömien saamisten käsittelyohjeiden tavoin myös tässä asiakirjassa olevat
valvontaodotukset koskevat EKP:n suorassa valvonnassa olevia merkittäviä
luottolaitoksia.
Nämä lisäodotukset eivät sido pankkeja, mutta EKP nojautuu niihin pankkien kanssa
käymässään valvontadialogissa. Se arvioi vähintään kerran vuodessa erot pankkien
käytäntöjen ja lisäodotuksiin kirjattujen vakavaraisuusperusteisia arvonalennuksia
koskevien valvontaodotusten välillä.
Nämä lisäodotukset koskevat saamisia, jotka luokitellaan järjestämättömiksi
1.4.2018 tai sen jälkeen. Osan 4.2 valvontaodotusten pohjalta pankkien tulisi siis
alkuvuodesta 2021 lähtien ilmoittaa EKP:lle valvojan arviointiprosessiin kuuluvan
valvontadialogin yhteydessä mahdolliset erot omien käytäntöjensä ja
vakavaraisuusperusteisia arvonalennuksia koskevien odotusten välillä.

2.2

Yleinen perusta
Kuten järjestämättömien saamisten käsittelyohjeiden osassa 6.1 todetaan, valvojien
tulee osana vakavaraisuusvalvontaa päättää, ovatko pankin arvonalennuskirjaukset
riittäviä ja onko ne tehty riittävän varhaisessa vaiheessa.
Baselin pankkivalvontakomitea korostaa valvojien vastuuta pankkien luottoriskien
hallinnan ja omaisuuserien arvostuksen arvioinnissa sekä luottotappiovarausten
riittävyyden varmistamisessa, etenkin luottoriskisaamisten arvioinnin ja
vakavaraisuuden näkökulmasta. Painopisteet näkyvät myös
•

Baselin pankkivalvontakomitean ohjeissa luottoriskistä ja odotettujen
luottotappioiden kirjanpitokohtelusta (Guidance on credit risk and accounting for
expected credit losses, 2015) ja Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) ohjeissa
luottolaitosten luottoriskinhallinnan käytännöistä ja odotettavissa olevien
luottotappioiden kirjanpitokäsittelystä (2017)

•

Baselin pankkivalvontakomitean tehokkaan pankkivalvonnan perusperiaatteissa
(Core Principles for Effective Banking Supervision, 2012) sekä
Basel II -säännöstön pilarissa 2 (2006).

Lisäksi seuraavat vakavaraisuusdirektiivin 4 artiklat ovat olennaisia:

4

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013,
oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten
vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja
2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).
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•

Artiklan 74 kohdan 1 mukaan pankeilla on oltava ”toimivat hallinnointi- ja
ohjausjärjestelmät, jotka muodostuvat [...] riittävistä sisäisen valvonnan
menetelmistä, mukaan luettuina luotettavat hallinto- ja laskentamenetelmät, [...]
jotka ovat yhdenmukaisia hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja
edistävät sitä”.

•

Artiklan 79 ensimmäisen kohdan alakohdissa b ja c edellytetään toimivaltaisten
viranomaisten varmistavan, että ”laitoksilla on sisäiset menetelmät, joiden
avulla ne voivat arvioida yksittäisistä vastapuolista [...] aiheutuvan luottoriskin ja
luottoriskin salkkutasolla” ja että ”laitosten luotonannon ja luottoriskillisten
vastuiden jatkuva hallinnointi ja valvonta, mukaan luettuina ongelmaluottojen
havaitseminen ja hallinta sekä asianmukaisten arvonoikaisujen ja varausten
tekeminen, toteutetaan tehokkailla järjestelmillä”.

•

Artiklan 88 kohdan 1 alakohta b sisältää periaatteen, jonka mukaan ”ylimmän
hallintoelimen on varmistettava kirjanpito- ja tilinpäätösraportointijärjestelmän
eheys, mukaan luettuina varainhoidon ja toiminnan valvonta sekä
lainsäädännön ja asiaankuuluvien standardien noudattaminen”.

•

Artiklan 97 kohdan 1 mukaan toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava
järjestelyt, strategiat, menettelyt ja mekanismit, jotka laitokset ovat ottaneet
käyttöön vakavaraisuusdirektiivin ja -asetuksen 5 noudattamiseksi. Samaisen
artiklan kohdan 3 mukaan ”toimivaltaisten viranomaisten on määritettävä [...],
varmistavatko laitosten käyttöön ottamat järjestelyt, strategiat, menettelyt ja
mekanismit hyvän riskien hallinnan ja riittävätkö niiden omat varat ja
maksuvalmius riskien kattamiseen”.

•

Artiklan 104 kohdassa 1 luetellaan vähimmäisvaltuudet, jotka toimivaltaisilla
viranomaisilla on oltava, kuten valtuudet ”vaatia laitoksia tehostamaan 73 ja
74 artiklan mukaisesti käyttöön otettuja järjestelyjä, menettelyjä, mekanismeja
ja strategioita” (alakohta b) ja valtuudet ”vaatia laitoksia soveltamaan erityistä
politiikkaa riskeiltä suojautumiseksi tai erityistä taseen varojen käsittelyä omien
varojen vaatimusten osalta” (alakohta d). Samoihin valtuuksiin viitataan myös
valvojan arviointiprosessin (SREP) yhteisistä menettelyistä ja menetelmistä
annettujen EPV:n ohjeiden kappaleen 479 alakohdassa a, jossa todetaan, että
toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia laitosta ”soveltamaan erityisiä
menettelytapoja riskeiltä suojautumiseksi ja – jos kirjanpitosäännöt ja säännökset sen sallivat – vaatia lisäämään varauksia”.

Nykyisen sääntelyperustan mukaan valvojien tulee siis määrittää, onko pankeilla
käytössä tehokkaat menettelyt ja prosessit sen varmistamiseksi, että
järjestämättömiin saamisiin liittyvät riskit on katettu riittävästi. Lisäksi EKP voi ”vaatia
luottolaitoksia soveltamaan erityismuutoksia (vähennyksiä, suodattimia tai vastaavia

5

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013,
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012
muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).
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keinoja) omien varojen laskentaan, mikäli pankin soveltaman kirjanpitokäytännön ei
katsota olevan varovainen valvonnan näkökulmasta”. 6
Valvojien tulisi myös ilmaista odotuksensa. Siksi tähän asiakirjaan on koottu
arvonalennuskirjauksia koskevat valvojien odotukset.

2.3

Toimintaperiaate
Tässä asiakirjassa esitetyt odotukset perustuvat EKP:n näkemykseen siitä, milloin
arvonalennuskirjaukset ovat vakavaraisuusnäkökulmasta riittävän varovaisia.
Kaaviossa 1 esitetään toimintaperiaate pääpiirteissään.
Arvioidessaan järjestämättömistä saamisista kirjattuja arvonalennuksia EKP ottaa
huomioon saamisten luottoriskisuojan tason ja ennen kaikkea
järjestämättömänäoloajan. Osassa 3.2 täsmennetään, millaiset vakuudet tai
muuntyyppiset suojakeinot EKP katsoo vakavaraisuusnäkökulmasta riittäväksi
luottoriskisuojaksi. Vakavaraisuusperusteisia arvonalennuksia koskevat odotukset
määritellään luvussa 4.
Kaavio 1
Vakavaraisuusperusteisia arvonalennuksia koskeva toimintaperiaate
Tilinpäätössääntely

Vakavaraisuussääntely

Luottotappiovaraukset

Omien varojen
vähennykset

Riskinkattamistoimet
yhteensä

1. Valvontaodotukset

2. Valvontadialogi

3. Valvontaarviopäätös

Kaikki
sovellettavien
tilinpäätösstandardien
mukaiset
luottotappiovaraukset

Arvonalennusvaje
suhteessa
odotettuihin
tappioihin tai muut
omista varoista
tehtävät
ydinpääoman
vähennykset

Yhteismäärä:
1. Luottotappiovaraukset
(tilinpäätössääntely)
2. Arvonalennusvaje suhteessa
odotettuihin
tappioihin tai
muut
ydinpääoman
vähennykset

Vakavaraisuusperusteisia
arvonalennuskirjauksia koskevat
odotukset

Valvontaodotuksiin
pohjautuva
valvontadialogi,
jossa otetaan
huomioon mm.
pankkikohtaiset
olosuhteet

Valvontadialogin
tulokset otetaan
huomioon
pankkikohtaisessa
valvontaarviopäätöksessä

Kolmivaiheinen pankkikohtainen valvonta

Vakavaraisuusperusteisia arvonalennuskirjauksia koskevat odotukset voivat ylittää
tilinpäätössääntöjen vaatimukset, mutta ne eivät voi olla niiden kanssa ristiriidassa.
Silloinkin kun tilinpäätössääntelyn mukaisia kirjauksia ei pidetä
vakavaraisuusvalvonnan näkökulmasta riittävinä, ne siis luetaan kokonaisuudessaan
mukaan pankin toimiin järjestämättömien saamisten kattamiseksi
vakavaraisuusvalvonnan odotusten mukaisesti.
Pankkien vakavaraisuusperusteisten arvonalennusten riittävyyden arvioinnissa
otetaan huomioon seuraavat osatekijät:

6

Ks. asetuksen (EU) N:o 1024/2013 nojalla perustettua yhteistä valvontamekanismia koskeva komission
kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017) 591 final), alaviite 8.
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1.

kaikki sovellettavaan tilinpäätössääntelyyn perustuvat luottotappiovaraukset,
mukaan lukien mahdolliset uudet varaukset 7

2.

vakavaraisuusasetuksen artiklojen 158 ja 159 mukaisesti laskettu
arvonalennusvaje suhteessa maksukyvyttömyystilassa olevista vastuista
odotettuihin tappioihin sekä muut näihin vastuisiin liittyvät omista varoista tehdyt
ydinpääoman (CET1) vähennykset 8.

Pankkien olisi hyvä korjata mahdolliset arvonalennusvajeet suhteessa
vakavaraisuusperusteisiin odotuksiin kirjaamalla suurimmat tilinpäätössääntöjen
mahdollistamat luottotappiovaraukset. Jos tällaiset sovellettavien
tilinpäätössääntöjen mukaiset luottotappiovaraukset eivät riitä täyttämään
vakavaraisuusperusteisia arvonalennuksia koskevia odotuksia, pankkien on myös
mahdollista vähentää ydinpääomansa (CET1) määrää omasta aloitteestaan. 9
Osana valvontadialogia – vähintäänkin vuotuisen valvonta-arvion yhteydessä – EKP
käy kunkin pankin kanssa läpi arvonalennuskirjausten mahdollisia poikkeamia tässä
asiakirjassa esitetyistä vakavaraisuusperusteisista odotuksista.
Poikkeamia arvioidessaan EKP ottaa huomioon mahdolliset erityistekijät (kuten
saamisten yleistävän järjestämättömäksi luokittelun), joiden vuoksi
vakavaraisuusperusteisia arvonalennuksia koskevat odotukset eivät välttämättä ole
jonkin tietyn salkun/saamisen kohdalla tarkoituksenmukaisia. Tällaisena
erityistekijänä voidaan pitää esimerkiksi sitä, että velallinen suorittaa todistettavasti
säännöllisiä maksuja, joiden suuruus vastaa huomattavaa osuutta alkuperäisen
sopimuksen mukaisista maksuista ja joiden avulla saaminen pystytään
tervehdyttämään 10 riippumatta siitä, onko se erääntynyt vai onko maksamatta
jääminen todennäköistä. Erityistekijöiksi voidaan katsoa myös tilanteet, joissa
valvontaodotusten soveltaminen yhdessä pilarin 1 mukaisten luottoriskiä koskevien
pääomavaatimusten kanssa merkitsisi sitä, että vastuu katetaan yli 100prosenttisesti, ja muut soveltuvat tilanteet. Kun tällaisista salkku- tai
saamiskohtaisista erityistekijöistä on vahvaa näyttöä, se voidaan tuoda esiin ja ottaa
huomioon valvontadialogissa.
Analysoidessaan valvomansa pankin arvonalennuskäytäntöjen eroja EKP:n
valvontaodotuksiin nähden yhteinen valvontaryhmä voi tarvittaessa tehdä
perusteellisempia tutkimuksia pankin tiloissa ja/tai muualla. Analyysin tulokset
otetaan huomioon valvojan arviointiprosessissa. Jos EKP katsoo, että pankin
arvonalennuskirjaukset eivät sen esittämien erityistekijöidenkään valossa riitä
kattamaan odotettavissa olevia luottoriskejä vakavaraisuusnäkökulmasta, EKP voi
ottaa käyttöön jonkin pilarin 2 mukaisen valvontatoimenpiteen.
7

Mukaan voidaan tarvittaessa lukea myös viimeisimmän järjestämättömäksi luokittelun jälkeen kirjatut
osittaiset luottotappiot.

8

Paitsi jos muut ydinpääoman (CET1) vähennykset on jo otettu huomioon laskettaessa
arvonalennusvajetta suhteessa odotettuihin tappioihin.

9

Pankin omasta aloitteesta tehtävät ydinpääoman (CET1) vähennykset tulee ilmoittaa
vakavaraisuusraportoinnin (COREP) lomakkeen C01.00 rivillä 524 ”(-) Additional deductions of CET1
Capital due to Article 3 CRR” (Muut vakavaraisuusasetuksen 3 artiklasta aiheutuvat ydinpääoman
(CET1) vähennykset).

10

Ottaen huomioon myös järjestämättömien saamisten käsittelyohjeiden luvun 4 ja osan 5.3.3.
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Näiden lisäodotusten sovellettavuus on arvioitava saamiskohtaisesti
järjestämättömäksi luokittelun ajankohdan ja järjestämättömänäoloajan pohjalta.
Valvontadialogissa nojaudutaan asianmukaisella konsolidointitasolla (ryhmätasolla,
alemmalla konsolidointitasolla tai yksittäisen yhteisön tasolla, niin kuin valvojan
arviointiprosessissakin) toteutettavaan arvioon, jonka täydennykseksi voidaan
tarvittaessa tehdä yksityiskohtaisempiakin analyyseja.
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3

Määritelmät

3.1

Uudet järjestämättömät saamiset ja
järjestämättömänäoloaika
Tässä asiakirjassa ”uusilla järjestämättömillä saamisilla” tarkoitetaan kaikkia
saamisia, jotka luokitellaan EPV:n määritelmän 11 mukaisesti terveistä
järjestämättömiksi 1.4.2018 tai sen jälkeen, riippumatta siitä, ovatko ne olleet joskus
aikaisemmin järjestämättömiä.
Arvonalennuskirjauksia koskevien valvontaodotusten käsitteellisenä perustana on
”järjestämättömänäoloaika”. Järjestämättömänäoloaika lasketaan päivinä ja vuosina
siitä hetkestä eteenpäin, kun saaminen kirjataan järjestämättömäksi.
Järjestämättömäksi luokittelun syy ei vaikuta ajan laskemiseen.
Järjestämättömänäoloaika on siis sama, oli luokitteluperusteena maksamatta
jäämisen todennäköisyys tai erääntyneenäoloaika. Vastaavasti
järjestämättömänäoloaika ei nollaudu vaan sen laskenta jatkuu katkeamatta, kun
saaminen muuttuu todennäköisesti maksamatta jäävästä erääntyneeksi. Jos
saaminen sen sijaan luokitellaan järjestämättömästä jälleen terveeksi
lainanhoitojoustoja ja järjestämättömiä saamisia koskevien EPV:n teknisten
täytäntöönpanostandardien 12 ja järjestämättömien saamisten käsittelyohjeiden
luvun 5 mukaisesti, järjestämättömänäoloaika nollautuu.
Sellaiset aiemmin järjestämättömiksi luokitellut saamiset, jotka on luokiteltu takaisin
terveiksi ennen 1.4.2018 mutta jotka kirjataan 1.4.2018 jälkeen uudelleen
järjestämättömiksi, tulisi katsoa uusiksi järjestämättömiksi saamisiksi.
Järjestämättömänäoloajan laskeminen alkaa tällöin nollasta.

3.2

Hyväksyttävät luottoriskisuojat
Luottoriskisuojien perusteella määritetään, ovatko järjestämättömät saamiset
vakuudettomia vai (osittain) vakuudellisia ja onko arvonalennuskirjauksiin
sovellettava vakuudettomia vai vakuudellisia saamisia koskevia valvontaodotuksia.
Luottoriskisuojien hyväksyttävyysvaatimukset on näissä lisäodotuksissa määritelty
vakavaraisuusperiaatteen mukaisesti, eli jos sovellettavaa kirjanpitokohtelua ei
pidetä vakavaraisuusvalvonnan näkökulmasta riittävänä, luottoriskisuojaa pitää
vahvistaa.
EKP hyväksyy järjestämättömien saamisten luottoriskisuojaksi seuraavat vakuudet ja
muuntyyppiset suojat:
11

Määritelmä koskee myös taseen ulkopuolisia järjestämättömiä saamisia sekä merkittävien laitosten
ulkomaisten tytäryhtiöiden järjestämättömiä saamisia. Ostettujen järjestämättömien saamisten kohdalla
valvojat ottavat huomioon due diligence -arvioinnista saadut tiedot.

12

Ks. EPV:n lopullinen standardiluonnos ”Final draft Implementing Technical Standards on forbearance
and non-performing exposures” (EBA ITS 2013/03).
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3.3

(a)

Kaikenlaiset kiinteistövakuudet.

(b)

Muut hyväksyttävät vakuudet ja muuntyyppiset luottoriskisuojat, jotka
vähentävät luottoriskiä (vakavaraisuusasetuksen kolmannen osan
osaston II lukujen 3 ja 4 mukaisesti), riippumatta siitä, käyttääkö laitos
luottoriskin mittaamisessa standardimenetelmää vai sisäisten
luottoluokitusten menetelmää. Näin varmistetaan, että kaikilla pankeilla on
yhtäläiset toimintaedellytykset.

Järjestämättömien saamisten vakuudelliset ja
vakuudettomat osat
Järjestämättömät saamiset eritellään vakuudellisiin ja vakuudettomiin osiin alla
kuvatulla tavalla.
Kaavio 2
Uusien järjestämättömien saamisten luokittelu luottoriskisuojan mukaan
Luottoriskisuoja

Valvontaodotukset
Vakuudettomat saamiset

Uudet
järjestämättömät
saamiset

Vakuudeton osa

Vakuudettomia saamisia koskevat
odotukset:
100 prosentin arvonalennukset
2 vuoden päästä järjestämättömäksi
luokittelusta

Osittain
vakuudelliset
saamiset
Vakuudellinen osa

Vakuudelliset saamiset

Vakuudellisia saamisia koskevat
odotukset:
100 prosentin arvonalennukset
7 vuoden päästä järjestämättömäksi
luokittelusta

Tämän asiakirjan valvontaodotukset koskevat kaikkia käytettyjä ja vielä käytettävissä
olevia luottojärjestelyjä, jotka on luokiteltu järjestämättömiksi. Niitä ei kuitenkaan
tarvitse soveltaa sellaisiin käyttämättömiin luottojärjestelyihin, jotka voidaan
peruuttaa ehdoitta milloin tahansa ilman irtisanomisaikaa tai jotka peruuntuvat
automaattisesti velallisen luottokelpoisuuden heiketessä.

Vakuudettomat saamiset
Järjestämättömiä saamisia pidetään vakuudettomina, jos niillä ei ole mitään
kohdassa 3.2 kuvattua luottoriskisuojaa. Vakuudettomien järjestämättömien
saamisten arvioinnissa sovellettavat valvontaodotukset esitetään tarkemmin
luvussa 4.
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Vakuudelliset saamiset
Järjestämättömiä saamisia pidetään vakuudellisina, jos kohdassa 3.2 kuvattu
luottoriskisuoja on suurempi kuin velallisen käyttämät ja potentiaaliset vielä
käytettävissä olevat luottojärjestelyt. Vakuudellisten järjestämättömien saamisten
arvioinnissa sovellettavat valvontaodotukset esitetään tarkemmin luvussa 4.
Pankin käyttämien vakuusarvojen tulisi vastata kunkin saamisen
tilinpäätösraportoinnin (FINREP) mukaista vakuusarvoa (ks. tilinpäätösraportoinnin
ohjeiden liitteen V 13 kohta ”Saadut vakuudet ja takuut”), josta on vähennetty sellaiset
vakuudet ja muut luottoriskisuojat, joita ei näiden lisäodotusten mukaan hyväksytä
(ks. kohta 3.2). Kiinteistöomaisuuden arvostuksessa pankkien odotetaan
noudattavan kriteerejä, jotka on listattu järjestämättömien saamisten
käsittelyohjeiden luvussa 7 (esimerkiksi tarpeeksi varovaisia aliarvostuksia tai
arvonoikaisuja).

Osittain vakuudelliset saamiset
Uusilla järjestämättömillä saamisilla voi olla myös vain osittainen vakuussuoja, jos
kohdassa 3.2 kuvatun luottoriskisuojan arvo ei ylitä käytettyjen ja potentiaalisten
vielä käytettävissä olevien luottojärjestelyjen arvoa. Tällöin saaminen pitää jakaa
luottoriskisuojan arvon mukaan kahteen osaan seuraavasti:
1.

Vakuudellinen osa: Järjestämättömän saamisen vakuudellisen osan
määrittämiseksi pankki arvioi luottoriskisuojan arvon samaan tapaan kuin niiden
saamisten kohdalla, jotka ovat täysin vakuudellisia. Vakuudelliseen osaan
sovelletaan vakuudellisia saamisia koskevia valvontaodotuksia.

2.

Vakuudeton osa: Vakuudeton osa saadaan, kun käytetyistä ja potentiaalisista
vielä käytettävissä olevista luottojärjestelyistä vähennetään saamisten
vakuudellinen osa. Vakuudettomaan osaan sovelletaan vakuudettomia
saamisia koskevia valvontaodotuksia.

Vakuuksien arvo olisi tarkistettava säännöllisesti järjestämättömien saamisten
käsittelyohjeiden mukaisesti, ja mahdolliset muutokset pitäisi huomioida
arvonalennuksissa ajoissa. Koska vakuuksien realisointiin liittyy väistämättä
toteutusriski, pankkien tulisi tarkastella hyvin huolellisesti sellaisia saamisia, joissa
vakuudellinen osa kasvaa ajan myötä. Tällaisissa tapauksissa pitäisi olla selvää
näyttöä siitä, että vakuuksien arvon nousu on kestävää, kuten järjestämättömien
saamisten käsittelyohjeissa todetaan kiinteistöomaisuudesta.
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Ks. täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 muuttamisesta 29.6.2017 annettu komission
täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1143.
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4

Arvonalennuskirjauksia koskevat
odotukset

4.1

Odotukset luottoriskisuojan mukaan
Vakuudettomia saamisia koskevat odotukset
EKP soveltaa vakuudettomille saamisille määriteltyjä odotuksia (ks. kohta 4.2), kun
se arvioi vakuudettomia järjestämättömiä saamisia sekä vakuudetonta osaa niistä
järjestämättömistä saamisista, joilla on vain osittainen vakuussuoja.

Vakuudellisia saamisia koskevat odotukset
Vakavaraisuussääntelyn vaatimusten mukaan pankin tulee pystyä realisoimaan
luottoriskisuojansa kohtuullisessa ajassa. Jos vakuutta ei ole saatu realisoitua
silloinkaan, kun saaminen on ollut jo useamman vuoden ajan luokiteltuna
järjestämättömäksi (joko pankin sisäisten menettelyjen puutteiden vuoksi tai
esimerkiksi kesken olevan oikeudenkäynnin tai muiden sellaisten seikkojen vuoksi,
joihin pankki ei itse voi vaikuttaa), vakuus olisi periaatteessa katsottava
hyödyttömäksi. Tällöin saamista tulisi pitää vakavaraisuusnäkökulmasta
vakuudettomana, eli siitä olisi varovaisuuden noudattamiseksi kirjattava täydet
arvonalennukset tietyn ajan kuluttua.
EKP soveltaa vakuudellisille saamisille määriteltyjä odotuksia (ks. kohta 4.2), kun se
arvioi täysin tai osittain vakuudellisia järjestämättömiä saamisia.
Ulosmitatut saamiset eivät tällä hetkellä kuulu näiden lisäodotusten soveltamisalaan.
Järjestämättömien saamisten käsittelyohjeiden osassa 7.5 on kuitenkin ohjeita
ulosmitattujen saamisten arvostuksesta, esimerkiksi tarpeeksi varovaisista
aliarvostuksista ja arvonoikaisuista. Lisäksi käsittelyohjeiden liitteessä 7 on
suositukset siitä, miten ulosmitatut saamiset raportoidaan ja julkistetaan (mukaan
lukien erittely keston mukaan).

4.2

Arvonalennuksia koskevat määrälliset odotukset
Kohdassa 2.3 kuvatun valvontadialogin yhteydessä EKP arvioi uusista
järjestämättömistä saamisista kirjattavia vakavaraisuusperusteisia arvonalennuksia
taulukossa 1 esitettyjen määrällisten odotusten pohjalta.
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Taulukko 1
Arvonalennusprosentteja koskevat odotukset
Vakuudeton osa
Kaksi vuotta järjestämättömänä

Vakuudellinen osa

100 %

Kolme vuotta järjestämättömänä

40 %

Neljä vuotta järjestämättömänä

55 %

Viisi vuotta järjestämättömänä

70 %

Kuusi vuotta järjestämättömänä

85 %

Seitsemän vuotta järjestämättömänä

100 %

Arvonalennuksia on tärkeää kirjata porrastetusti siitä lähtien, kun saaminen
luokitellaan järjestämättömäksi, jotta takarajan tullessa vastaan ei tarvitse kirjata
kerralla täysiä arvonalennuksia. EKP alkaakin tarkastella vakuudellisista
järjestämättömistä saamisista kirjattuja arvonalennuksia, kun järjestämättömäksi
luokittelusta on kulunut kolme vuotta.
Näiden odotusten avulla pyritään lähinnä varmistamaan, että pankeille ei kasaudu
pitkään järjestämättömänä olleita saamisia, joista ei ole kirjattu riittäviä
arvonalennuksia. EKP katsookin, että pankkien tulisi kirjata arvonalennukset
jatkossakin oman arvionsa ja voimassa olevien tilinpäätössääntöjen mukaan.
Lisätoimille on tarvetta vain siinä tapauksessa, että tilinpäätössääntelyn mukaiset
luottotappiovaraukset eivät ole valvontanäkökulmasta riittävän varovaisia. Tällöin
valvojat voivat määrittää tapauskohtaisesti tarvittavia lisätoimia.
Valvontadialogin yhteydessä kunkin pankin tulisi ilmoittaa yhteiselle
valvontaryhmälleen järjestämättömänäoloajan mukaan eritellyt tiedot siitä, miten
suuret arvonalennukset 1.4.2018 jälkeen järjestämättömiksi luokitelluista saamisista
on kirjattu. Mahdolliset poikkeamat vakavaraisuusperusteisista odotuksista käydään
huolellisesti läpi. Yhteiset valvontaryhmät kertovat pankeille prosessista tarkemmin
hyvissä ajoin etukäteen.
Järjestämättömien saamisten käsittelyohjeiden liitteen 7 mukaisesti pankkien olisi
hyvä julkistaa muiden tietojen ohella myös erittely arvonalennuksista saamistyypin ja
järjestämättömänäoloajan mukaan. Siten markkinaosapuolet saisivat kattavan
käsityksen pankkien luottoriskiprofiilista.
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