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1. Vispārēja informācija 

ECB 2017. gada 20. martā publicēja norādījumus bankām par ienākumus 
nenesošiem kredītiem1 (INK norādījumi). INK norādījumi skaidro, ko uzraudzības 
iestādes sagaida attiecībā uz INK identificēšanu, pārvaldīšanu, novērtēšanu un 
norakstīšanu esošo regulu, direktīvu un pamatnostādņu kontekstā. 

INK norādījumos uzsvērta nepieciešamība pēc savlaicīgas uzkrājumu veidošanas un 
norakstīšanas prakses saistībā ar ienākumus nenesošajiem kredītiem2, jo šāda 
prakse nostiprina banku bilances, sniedzot tām iespēju (atkal) koncentrēt uzmanību 
uz savu pamatdarbību, īpaši tautsaimniecības kreditēšanu. 

Pielikums papildina INK norādījumus, konkretizējot, ko tieši ECB sagaida no 
uzraudzības viedokļa, novērtējot banku prudenciālo uzkrājumu līmeni ienākumus 
nenesošajiem riska darījumiem (INRD).3 Kā detalizēti izklāstīts tālāk, ECB šajā 
kontekstā cita starpā vērtēs to, cik ilgi riska darījums bijis klasificēts kā ienākumus 
nenesošs (t.i., turēšanas ilgumu (vintage)), un turēto nodrošinājumu (ja tāds ir). ECB 
uzraudzības gaidas parāda, ko ECB uzskata par prudenciālu pieeju INRD. Tās 
mērķis ir nākotnē izvairīties no tādu nenodrošinātu ilgstoši turētu INRD pārmērīgas 
uzkrāšanās banku bilancēs, kam būtu jāpiemēro uzraudzības pasākumi. Šis 
pielikums neaizstāj un nemaina nevienu no piemērojamām regulatīvajām vai 
grāmatvedības prasībām. 

                                                                    
1  Norādījumi bankām par ienākumus nenesošiem kredītiem. 
2  Sk. INK norādījumu 6.6. sadaļu. 
3  Tāpat kā INK norādījumos, arī šajā pielikumā jēdzieni INK un INRD lietoti paralēli. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.lv.pdf
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2. Vispārējā koncepcija 

2.1. Darbības joma 

Atbilstoši INK norādījumiem šajā pielikumā konkretizēts, kādas ir ECB uzraudzības 
gaidas attiecībā uz tās uzraudzībā esošajām nozīmīgajām bankām. 

Pielikums bankām nav saistošs, bet kalpo par uzraudzības dialoga pamatu. ECB 
vismaz reizi gadā novērtēs atšķirības starp banku praksi un šajā pielikumā 
izklāstītajām gaidām attiecībā uz prudenciālo uzkrājumu līmeni. 

ECB attiecinās šajā pielikumā izklāstītās uzraudzības gaidas uz jaunajiem INK, kas 
klasificēti par INK, sākot ar 2018. gada 1. aprīli. Ņemot vērā uzraudzības gaidu 
specifiskos aspektus (sk. 4.2. sadaļu), bankām tādējādi tiks prasīts UPNP dialoga 
ietvaros, sākot ar 2021. gada pirmo pusi, informēt ECB par visām atšķirībām starp to 
praksi un gaidām attiecībā uz prudenciālo uzkrājumu līmeni. 

2.2. Vispārējais prudenciālais regulējums 

Kā izklāstīts arī INK norādījumu 6.1. nodaļā, saskaņā ar spēkā esošo prudenciālo 
regulējumu uzraudzības iestādēm jāpieņem lēmumi par to, vai banku uzkrājumi ir 
pietiekami un savlaicīgi. 

Bāzeles Banku uzraudzības komiteja (BCBS) uzsver uzraudzības iestāžu 
pienākumu novērtēt banku kredītriska pārvaldības kontroles un aktīvu vērtēšanas 
procesus, kā arī nodrošināt, lai to uzkrājumi nedrošiem parādiem būtu pietiekami, 
īpaši no kredītriska darījumu un kapitāla pietiekamības novērtējuma viedokļa. To 
atspoguļo attiecīgās pamatnostādnes, t.sk.: 

• BCBS "Norādījumi par kredītrisku un paredzamo kredītzaudējumu 
grāmatvedības uzskaiti" (2015) un EBI "Pamatnostādnes par kredītiestāžu 
kredītriska pārvaldības praksi un paredzamo kredītzaudējumu grāmatvedības 
uzskaiti" (2017); 

• BCBS "Efektīvas banku uzraudzības pamatprincipi" (2012) un Bāzele II 
regulējuma II pīlārs (2006). 

Konkrētāk, piemērojami šādi Kapitāla prasību direktīvas (CRD)4 panti. 

• 74. pantā noteikta prasība, ka bankām jānodrošina "atbilstīgi iekšējās kontroles 
mehānismi, tostarp pareizas administratīvās un grāmatvedības procedūras,[...] 
kas atbilst pareizai un efektīvai riska pārvaldībai un veicina to". 

                                                                    
4  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu 

darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību (OV L 176, 
27.06.2013., 338. lpp.).  



ECB norādījumu bankām par ienākumus nenesošiem kredītiem pielikums: uzraudzības 
gaidas attiecībā uz prudenciāliem uzkrājumiem ienākumus nenesošiem kredītiem 4 

• Saskaņā ar 79. panta b) un c) apakšpunktu kompetentajām iestādēm 
jānodrošina, ka: "iestādēm ir iekšējā metodika, kas tām ļauj novērtēt atsevišķu 
parādnieku [...] riska darījumu kredītrisku un kredītrisku portfeļa līmenī" un 
"kredītrisku saturošo portfeļu un iestāžu riska darījumu pastāvīgo pārvaldību un 
uzraudzību, arī attiecībā uz problēmu kredītu noteikšanu un pārvaldību un 
attiecībā uz adekvātu vērtības korekciju izdarīšanu un uzkrājumu veidošanu, 
veic ar efektīvām sistēmām". 

• Papildus 88. pantā ietverts šāds princips, ka "vadības struktūrai jānodrošina 
grāmatvedības un finanšu pārskatu sistēmu integritāte, tostarp finanšu un 
darbības kontrole un atbilstība tiesību aktiem un attiecīgajiem standartiem". 

• Saskaņā ar 97. panta 1. punktu kompetentās iestādes pārbauda plānus, 
stratēģijas, procesus un mehānismus, ko iestādes īsteno, lai izpildītu CRD un 
Kapitāla prasību regulas (CRR)5 noteikumus. Turklāt, CRD IV 97. panta 
3. punktā norādīts, ka "kompetentās iestādes nosaka, vai iestāžu īstenotie 
plāni, stratēģijas, procesi un mehānismi un to rīcībā esošais pašu kapitāls un 
likviditāte nodrošina pareizu risku pārvaldību un segumu." 

• Šajā saistībā 104. panta 1. punktā uzskaitītas kompetento iestāžu minimālās 
pilnvaras, t.sk. saskaņā ar b) apakšpunktu – pilnvaras "pieprasīt pastiprināt 
plānus, procesus, mehānismus un stratēģijas, kas ieviesti saskaņā ar 73. un 
74. pantu," un saskaņā ar d) apakšpunktu – pilnvaras "pieprasīt iestādēm 
saviem aktīviem piemērot īpašu finansēšanas kārtību vai īpašu režīmu saistībā 
ar pašu kapitāla prasībām". Tas atspoguļots arī EBI "Pamatnostādņu par 
kopējām procedūrām un metodoloģiju, ko izmanto uzraudzības pārbaudes un 
novērtēšanas procesā (SREP)" 479. punkta a) apakšpunktā, kur teikts, ka 
"kompetentās iestādes var prasīt, lai iestādes piemērotu īpašu uzkrājumu 
veidošanas politiku un, ja to atļauj grāmatvedības principi un noteikumi, – prasīt 
palielināt uzkrājumus". 

Attiecīgi esošā regulatīvā režīma ietvaros uzraudzības iestādēm jānosaka, vai 
bankas izmanto efektīvas uzkrājumu veidošanas metodes un procesus, kam būtu 
jānodrošina pietiekams ar INRD saistīto risku segums. Turklāt ECB drīkst "prasīt 
kredītiestādēm veikt specifiskas pašu kapitāla aprēķinu korekcijas (atskaitījumus, 
filtrus vai līdzīgus pasākumus), ja tiek uzskatīts, ka bankas izmantotā grāmatvedības 
metode no uzraudzības viedokļa nenodrošina prudenciālu pieeju."6 

Šā procesa ietvaros uzraudzības iestādēm jāsniedz norādījumi par to, ko tās 
sagaida. Šis ir konteksts, kādā jāinterpretē pielikums. 

                                                                    
5  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām 

prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) 
Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.06.2013., 1. lpp.). 

6  Sk. 8. zemsvītras piezīmi Komisijas ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par VUM (COM(2017) 
591, galīgā versija). 
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2.3. Uzraudzības gaidu piemērošana 

Šajā pielikumā izklāstītās gaidas attiecībā uz prudenciālajiem uzkrājumiem papildina 
INK norādījumus, skaidrojot, ko ECB uzskata par prudenciālu uzkrājumu līmeni. 
1. attēlā sniegts pārskats par prudenciālu uzkrājumu jēdzienu. 

ECB, vērtējot banku uzkrājumu līmeni INRD, ņems vērā esošo kredītaizsardzības 
līmeni un, kas ir īpaši svarīgi, INRD turēšanas ilguma kategoriju. 3.2. sadaļā 
norādīts, kādus nodrošinājuma veidus vai citus kredītriska aizsardzības veidus ECB 
uzskatīs par atbilstošiem no prudenciālā viedokļa. Gaidas attiecībā uz prudenciālu 
uzkrājumu līmeni noteiktas 4. sadaļā. 

1. attēls 
Pārskats par prudenciālo uzkrājumu jēdzienu 

 

 

Kvantitatīvi izteiktas gaidas attiecībā uz prudenciāliem uzkrājumiem var pārsniegt 
grāmatvedības noteikumos noteikto līmeni, bet nevar būt pretrunā ar to. Ja 
piemērojamā grāmatvedības metode no uzraudzības viedokļa nenodrošina 
prudenciālu pieeju, grāmatvedības metodes noteiktais uzkrājumu līmenis tiek pilnībā 
integrēts bankas prudenciālajā segumā, lai nodrošinātu atbilstību uzraudzības 
gaidām. 

Prudenciālo uzkrājumu gaidu izpratnē bankas prudenciālo segumu veido: 

1. visi saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības standartu izveidotie grāmatvedības 
uzkrājumi, t.sk. potenciālie jaunizveidotie uzkrājumi7; 

2. negatīvā starpība ar līmeni, kas nepieciešams ar attiecīgajiem saistību neizpildi 
ietverošajiem riska darījumiem saistīto paredzamo zaudējumu segšanai 
(paredzamo zaudējumu deficīts) saskaņā ar CRR 158. un 159. pantu, un citi 
CET 1 atskaitījumi no pašu kapitāla saistībā ar šiem riska darījumiem.8 

Bankas tiek mudinātas novērst potenciālās atšķirības no prudenciālajām gaidām, 
veidojot saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības standartu iespējamo maksimālo 
uzkrājumu apjomu. Ja piemērojamā grāmatvedības metode neatbilst prudenciālajām 
                                                                    
7  Atbilstošos gadījumus var iekļaut arī daļējus norakstījumus, kas veikti kopš pēdējās INRD klasifikācijas. 
8  Ja vien citi CET 1 atskaitījumi jau nav atspoguļoti paredzamo zaudējumu deficīta aprēķinos.  
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gaidām, bankas var arī pēc pašu iniciatīvas veikt 1. līmeņa pamatkapitāla 
korekcijas.9 

Uzraudzības dialoga laikā (UPNP kontekstā vismaz reizi gadā) ECB ar bankām 
apspriedīs jebkādas atšķirības no šajā pielikumā izklāstītajām prudenciālo uzkrājumu 
līmeņa gaidām. 

Vērtējot šādas atšķirības, ECB ņems vērā īpašus apstākļus (piemēram, savstarpējās 
ietekmes efektu), kura rezultātā prudenciālo uzkrājumu līmeņa gaidas nav 
piemērojamas konkrētam portfelim/riska darījumam. Šādi apstākļi var ietvert, 
piemēram, situāciju, kad ir pierādāms, ka parādnieks regulāri veic daļējus 
maksājumus, kas veido būtisku daļu no sākotnēji līgumā noteiktajiem maksājumiem, 
ja šie maksājumi ļauj panākt riska darījuma atveseļošanu10, neatkarīgi no tā, vai tas 
ir kavēts maksājums vai maz ticams maksājums, vai situāciju, kad uzraudzības 
gaidu izpildes rezultātā kombinācijā ar 1. pīlāra kapitāla prasībām kredītriskam tiktu 
segti vairāk nekā 100% no riska darījuma, vai jebkādus citus atbilstošus apstākļus. 
Šajā kontekstā jebkuri pārliecinoši pierādījumi attiecībā uz konkrētu portfeli var tikt 
izmantoti, lai iegūtu informāciju uzraudzības dialoga vajadzībām. 

Uzraudzības dialoga laikā ECB novērtēs jebkuras atšķirības starp ECB uzraudzības 
gaidām un konkrētās bankas uzkrājumu veidošanas pieeju. Novērtējuma procesā 
var tikt veiktas neklātienes darbības (piemēram, kopējās uzraudzības komandas 
(KUK) veiktas padziļinātas pārbaudes), klātienes pārbaudes, vai abas šīs darbības. 
Uzraudzības novērtējuma rezultātu ņems vērā Vienotā uzraudzības mehānisma 
UPNP. Ja ECB pēc rūpīgas bankas norādīto specifisko apstākļu apsvēršanas 
uzskata, ka tās prudenciālie uzkrājumi nenodrošina pienācīgu segumu gaidāmajam 
kredītriskam, var tik apstiprināti uzraudzības pasākumi 2. pīlāra regulējuma ietvaros. 

Pielikuma vispārējā atbilstība jāvērtē riska darījumu līmenī (t.i., pamatojoties uz 
pēdējo INRD klasifikācijas datumu un attiecīgo INRD turēšanas ilgumu). Uzsākot 
uzraudzības dialogu, tiks veikts novērtējums atbilstošajā konsolidācijas līmenī (solo 
konsolidēts, subkonsolidēts vai konsolidēts saskaņā ar UPNP pieeju). 
Nepieciešamības gadījumā pēc tam var tikt veikta turpmāka uzraudzības analīze 
detalizētākā līmenī. 

                                                                    
9  Ja bankas pēc pašu iniciatīvas nolemj veikt atskaitījumus no CET1 kapitāla, šie atskaitījumi jāuzrāda 

vienoto pārskatu (COREP) veidnes C01.00 524. rindā "(–) Papildu CET1 kapitāla atskaitījumi saistībā 
ar CRR 3. pantu". 

10  Arī ņemot vērā ECB INK norādījumu 4. un 5.3.3. nodaļu. 
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3. Šajā pielikumā izmantotās definīcijas 

3.1. Jaunu INRD un turēšanas ilguma skaitīšanas definīcija 

Šā pielikuma kontekstā jauni INRD ir visi riska darījumi, kas pēc 2018. gada 1. aprīļa 
pārklasificēti no ienākumus nesošiem uz ienākumus nenesošiem riska darījumiem 
atbilstoši EBI definīcijai11, neatkarīgi no tā, kāda bijusi to klasifikācija jebkurā brīdī 
pirms šā datuma.  

Šajā pielikumā saistībā ar uzraudzības gaidu piemērošanu izmantots INRD 
turēšanas ilguma jēdziens. Šādā kontekstā INRD turēšanas ilgumu definē kā dienu 
skaitu (kas konvertēts gados) no datuma, kad riska darījums ticis klasificēts kā 
ienākumus nenesošs, līdz atbilstošajam pārskata vai atsauces datumam, neatkarīgi 
no tā, kas izraisījis šādu INRD klasifikāciju. Tādējādi turēšanas ilguma skaitīšana 
riska darījumiem, kas ietver "maz ticamu maksājumu" (unlikely to pay), un riska 
darījumiem, kas ietver "kavētu maksājumu" (past due), ir vienāda, un, riska 
darījumam pārejot no "maz ticama maksājuma" uz "kavētu maksājumu", skaitīšana 
turpinās un netiek sākta no jauna. Ja riska darījums tiek pārklasificēts par ienākumus 
nesošu riska darījumu atbilstoši EBI īstenošanas tehniskajiem standartiem12, un arī 
ņemot vērā INK norādījumu 5. nodaļu, tiek uzskatīts, ka šā pielikuma kontekstā 
INRD turēšanas ilgumu atsāk skaitīt no nulles. 

Tādi riska darījumi, kas klasificēti kā INRD un atveseļoti līdz 2018. gada 1. aprīlim, 
bet pēc 2018. gada 1. aprīļa atkal klasificēti kā ienākumus nenesoši, šā pielikuma 
kontekstā uzskatāmi par jauniem INRD, un to INRD turēšanas ilgumu sāk skaitīt no 
nulles. 

3.2. Kredītaizsardzība riska darījumu nodrošināšanai  

Definējot kredītaizsardzības pasākumu atbilstības kritērijus, kurus izmanto, lai 
noteiktu, kuras INRD daļas ir uzskatāmas par nodrošinātām vai nenodrošinātām, un 
attiecīgi – vai piemērojamas uzraudzības gaidas, kas attiecas uz nodrošinātajiem vai 
nenodrošinātajiem riska darījumiem, pielikumā izmantoti prudenciāli principi. Tam 
pamatā ir pieņēmums, ka, iespējams, jāpalielina riska segums, ja grāmatvedības 
metode no uzraudzības viedokļa nenodrošina prudenciālu pieeju, kā norādīts 
iepriekš. 

Tāpēc šā pielikuma kontekstā ECB par pilnīgu vai daļēju INRD nodrošinājumu 
uzskata šādus nodrošinājuma veidus vai citas kredītriska aizsardzības formas. 

                                                                    
11  Tas ietver arī ārpusbilances riska darījumus, kā arī nozīmīgo iestāžu starptautisko meitassabiedrību 

turējumā esošos INRD. Attiecībā uz iegādātajiem INRD uzraudzības iestāde ņems vērā ar iegādi 
saistītā padziļinātās pārbaudes procesa konstatējumus. 

12  EBI īstenošanas tehnisko standartu par kredītnosacījumu pārskatīšanu un ienākumus nenesošiem 
riska darījumiem galīgā versija (EBA ITS 2013/03). 
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a) Visus nekustamā īpašuma nodrošinājumu veidus. 

b) Citus atbilstoša nodrošinājuma veidus vai citas kredītriska aizsardzības 
formas, kas atbilst CRR Trešās daļas II sadaļas 3. un 4. nodaļā 
noteiktajiem kredītriska mazināšanas kritērijiem, neatkarīgi no tā, vai 
iestāde izmanto standartizēto pieeju vai uz iekšējiem reitingiem balstītu 
pieeju. Tādējādi visām bankām tiek nodrošināti vienlīdzīgi darbības 
nosacījumi. 

3.3. INRD nodrošinātās un nenodrošinātās daļas definīcija 

Šajā pielikumā uzraudzības gaidas izklāstītas atsevišķi nodrošinātajiem un 
nenodrošinātajiem INRD (vai to daļām), kā lasāms tālāk. 

2. attēls 
Jaukta pieeja norādījumu aptvertajiem jaunajiem INRD 

 

 

Kopumā uzraudzības gaidas attiecas uz visām izmantotajām un neizmantotajām 
kredītiespējām, kas klasificētas kā ienākumus nenesošas. Tomēr tās nav jāņem vērā 
attiecībā uz neizmantotajām kredītiespējām, kuras jebkurā laikā bez nosacījumiem 
un paziņošanas var atcelt vai kuras automātiski tiek atceltas, ja samazinās 
aizņēmēja kredītspēja. 

Pilnīgi nenodrošināti riska darījumi 

Šā pielikuma kontekstā INRD uzskatāmi par pilnīgi nenodrošinātiem, ja uz tiem 
neattiecas 3.2. sadaļā aprakstītā kredītriska aizsardzība. Šos riska darījumus 
novērtē uzraudzības dialoga kontekstā atbilstoši uzraudzības gaidām, kas attiecas 
uz nenodrošinātiem riska darījumiem, kā sīkāk aprakstīts 4. sadaļā. 

Jauni INRD
Daļēji 

nodrošināti 
riska darījumi

Pilnīgi nenodrošināti riska darījumi

Nenodrošinātais atlikums

Nodrošinātais atlikums

Pilnīgi nodrošināti riska darījumi

Jāpiemēro gaidas attiecībā
uz nenodrošinātajiem riska darījumiem

100% pēc 2 gadu turēšanas

Jāpiemēro gaidas attiecībā
uz nodrošinātajiem riska darījumiem

100% pēc 7 gadu turēšanas

Aptvertie riska darījumi un aktīvi Uzraudzības gaidas
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Pilnīgi nodrošināti riska darījumi 

Šā pielikuma kontekstā INRD uzskatāmi par pilnīgi nodrošinātiem, ja uz tiem attiecas 
3.2. sadaļā aprakstītā kredītriska aizsardzība, kas pārsniedz parādnieka pašlaik 
izmantotās un potenciālās neizmantotās kredītiespējas. Šos riska darījumus novērtē 
uzraudzības dialoga kontekstā atbilstoši uzraudzības gaidām, kas attiecas uz 
nodrošinātiem riska darījumiem, kā sīkāk aprakstīts 4. sadaļā. 

Tiek sagaidīts, lai bankas kā nodrošinājuma vērtību izmantotu to nodrošinājuma 
vērtību, kas attiecīgajam riska darījumam uzrādīta atbilstoši V pielikuma13 sadaļā 
"Saņemtais nodrošinājums un garantijas" ietvertajām finanšu pārskatu sniegšanas 
(FINREP) instrukcijām un koriģēta, atņemot nodrošinājumu un citas kredītriska 
aizsardzības formas, kas netiek ņemtas vērā šā pielikuma kontekstā (sk. 
3.2. sadaļu). Attiecībā uz nekustamā īpašuma novērtēšanu tiek sniegta atsauce uz 
INK norādījumu 7. sadaļu, kurā izklāstītas uzraudzības gaidas šajā sakarā, t.sk. 
attiecībā uz pietiekami prudenciāliem diskontiem vai korekcijām.  

Daļēji nodrošināti riska darījumi 

INRD, kas ir daļēji nodrošināti (t.i., saskaņā ar 3.2. sadaļu kredītriska aizsardzība 
nepārsniedz pašlaik izmantotās un potenciālās neizmantotās kredītiespējas), 
piemērojama jaukta pieeja. Kad banka ir noteikusi tās kredītriska aizsardzības 
vērtību, jāuzskata, ka riska darījums sadalīts šādos divos elementos.  

1. Nodrošinātais atlikums: lai noteiktu INRD nodrošināto atlikumu, banka 
novērtē kredītriska aizsardzību, kā aprakstīts iepriekš attiecībā uz pilnīgi 
nodrošinātajiem riska darījumiem. Nodrošināto atlikumu novērtē saskaņā ar 
uzraudzības gaidām, kas attiecas uz nodrošinātiem riska darījumiem.  

2. Nenodrošinātais atlikums: nenodrošinātais atlikums vienlīdzīgs ar sākotnējām 
izmantotajām un potenciālajām neizmantotajām kredītiespējām, no kurām 
atņemts riska darījuma nodrošinātais atlikums. Nenodrošināto atlikumu novērtē 
saskaņā ar uzraudzības gaidām, kas attiecas uz nenodrošināto atlikumu.  

Attiecībā uz pilnīgi un daļēji nodrošinātajiem riska darījumiem bankām būtu regulāri 
jāpārskata nodrošinājuma vērtība atbilstoši INK norādījumiem un jebkuras 
pārmaiņas laikus jāņem vērā saistībā ar prudenciālo uzkrājumu gaidām. Tā kā 
nodrošinājuma realizācijas vērtība saistīta ar izpildes risku, bankām ļoti uzmanīgi 
jāapsver gadījumi, kad nodrošinātais elements laika gaitā pieaug. Šādi gadījumi 
jāpamato ar pārliecinošiem pierādījumiem, ka pieaugusī vērtība ir ilgtspējīga, kā 
minēts arī INK norādījumos attiecībā uz nekustamo īpašumu. 

                                                                    
13  Komisijas 2017. gada 29. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 2017/1443, ar ko groza Īstenošanas regulu 

(ES) Nr. 680/2014. 
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4. Gaidas attiecībā uz prudenciāliem 
uzkrājumiem  

4.1. Prudenciālo uzkrājumu gaidu kategorijas  

Prudenciālo uzkrājumu gaidas attiecībā uz nenodrošinātiem riska 
darījumiem 

ECB novērtēs pilnīgi nenodrošinātos INRD un daļēji nodrošinātu INRD 
nenodrošināto atlikumu atbilstoši uzraudzības gaidām, kas aprakstītas 4.2. sadaļā. 

Prudenciālo uzkrājumu gaidas attiecībā uz nodrošinātajiem riska 
darījumiem 

Saskaņā ar prudenciālajiem pamatprincipiem bankai jāspēj savlaicīgi īstenot savu 
kredītriska aizsardzību. Ja vairākus gadus kopš brīža, kad pamatā esošais riska 
darījums ticis klasificēts kā ienākumus nenesošs bankas iekšējos procesos pieļauto 
kļūdu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kas ir ārpus bankas kontroles (piemēram, sakarā ar 
to, ka tiesas procesa pabeigšana prasījusi ilgu laiku), nodrošinājums nav ticis 
realizēts, šā pielikuma kontekstā šis nodrošinājums principā būtu uzskatāms par 
neefektīvu un riska darījums no prudenciālā viedokļa būtu jāuzlūko kā nenodrošināts 
riska darījums. Tas nozīmē, ka pēc vairāku gadu perioda saskaņā ar prudenciālu 
pieeju prudenciālie uzkrājumi jānodrošina pilnā apmērā.  

Tāpēc ECB novērtēs pilnīgi nodrošinātos INRD un daļēji nodrošinātu INRD 
nodrošināto atlikumu atbilstoši uzraudzības gaidām, kas izklāstītas 4.2. sadaļā. 

Jāatzīmē, ka pašlaik šis pielikums neattiecas uz pārņemtajiem aktīviem. Tomēr INK 
norādījumu 7.5. sadaļā aplūkota pārņemto aktīvu novērtēšana, t.sk. pietiekami 
prudenciāli diskonti vai korekcijas. Turklāt INK norādījumu 7. pielikumā sniegti arī 
ieteikumi attiecībā uz pārskatu sniegšanu un informācijas atklāšanu par 
pārņemtajiem aktīviem, t.sk. attiecībā uz to dalījumu pēc turēšanas ilguma. 

4.2. Detalizētas kvantitatīvi izteiktas uzraudzības gaidas 

ECB novērtēs iepriekš definēto prudenciālo uzkrājumu līmeni jauniem INRD šā 
pielikuma 2.3. sadaļā aprakstītā uzraudzības dialoga ietvaros, ņemot vērā 1. tabulā 
apkopotās kvantitatīvās gaidas. 
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1. tabula 
Pārskats par kvantitatīvajām gaidām 

 Nenodrošinātā daļa Nodrošinātā daļa 

INRD pēc divu gadu turēšanas 100%  

INRD pēc trīs gadu turēšanas  40% 

INRD pēc četru gadu turēšanas  55% 

INRD pēc piecu gadu turēšanas  70% 

INRD pēc sešu gadu turēšanas  85% 

INRD pēc septiņu gadu turēšanas  100% 

 

Lai izvairītos no pēkšņas ietekmes, ir būtiski, sākot ar INRD klasifikācijas brīdi, 
nodrošināt atbilstoši pakāpenisku virzību uz uzraudzības gaidu izpildi. Tāpēc ECB 
novērtēs nodrošinātos riska darījumus uzraudzības dialoga kontekstā, ņemot vērā 
lineāru virzību sākot ar trešo gadu. 

Šīs gaidas vērstas uz to, lai nodrošinātu, ka bankas neuzkrāj ilgstoši turētus INRD, 
kas nav pietiekami nosegti ar uzkrājumiem. Tāpēc ECB uzskata, ka prudenciālo 
uzkrājumu veidošana nozīmē turpmāku grāmatvedības uzkrājumu veidošanu 
atbilstoši banku vērtējumiem un esošajiem grāmatvedības principiem. Tikai tādā 
gadījumā, ja tiek uzskatīts, ka izmantotā grāmatvedības pieeja no uzraudzības 
viedokļa nav prudenciāla, uzraudzības iestāde var noteikt atbilstošus pasākumus, 
atsevišķi izskatot katru konkrēto gadījumu. 

Tiek sagaidīts, lai attiecībā uz INRD, kas klasificēti pēc 2018. gada 1. aprīļa, visas 
bankas uzraudzības dialoga laikā informētu attiecīgo KUK par seguma līmeni INRD 
turēšanas ilguma dalījumā. Šajā kontekstā uzmanīgi jāizskata jebkuras novirzes no 
prudenciālu uzkrājumu gaidām, kā izklāstīts šajā pielikumā. KUK pietiekami 
savlaicīgi sniegs bankām sīkāku informāciju par šo procesu. 

Turklāt atbilstoši INK norādījumu 7. pielikumā ietvertajiem ieteikumiem bankas tiek 
mudinātas publiskotajā informācijā ietvert arī informāciju par to uzkrājumiem aktīvu 
veidu un INRD turēšanas periodu dalījumā, jo tas ir svarīgs instruments, kas ļauj 
bankām plašā mērogā iepazīstināt tirgus dalībniekus ar savu kredītriska profilu. 
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