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Santrauka 

Per finansų krizę išmokta svarbi pamoka – atidėjiniai, sudaryti taikant bankų 
apskaitos standartuose naudojamus patirtų nuostolių apskaitos modelius, dažnai 
būdavo „per maži“ ir sudaromi „per vėlai“. Todėl G 20 šalių vadovai rekomendavo 
apskaitos standartų rengėjams apsvarstyti galimybę pakoreguoti atidėjinių sudarymo 
standartus įvedant reikalavimą kredito nuostolius apskaičiuoti naudojant 
perspektyvinę informaciją. Reaguojant į tai buvo parengtas naujas finansinių 
priemonių apskaitos standartas – 9-asis tarptautinis finansinės atskaitomybės 
standartas (TFAS), kuriuo bus siekiama užtikrinti, kad atidėjinių būtų sudaroma 
pakankamai ir jie būtų sudaromi laiku. Be to, 9-uoju TFAS nustatomi nauji pozicijų 
grupavimo ir vertinimo reikalavimai. Pagal juos finansinis turtas grupuojamas 
atsižvelgiant į verslo modelį, pagal kurį yra valdomas, ir sutartinių pinigų srautų 
charakteristikas. 

Standartas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d. Jis pakeis šiuo metu galiojantį 39-ąjį 
tarptautinį apskaitos standartą (TAS). Atsižvelgiant į naujojo standarto sudėtingumą ir 
sunkumus, su kuriais gali susidurti įstaigos, pradėjusios jį taikyti, Bendro priežiūros 
mechanizmo (BPM) kontekste buvo nuspręsta atlikti svarbių įstaigų ir mažiau svarbių 
įstaigų pasirengimo taikyti 9-ąjį TFAS teminę peržiūrą, įvardytą vienu iš 2016 ir 
2017 m. priežiūros prioritetų. Į svarbių įstaigų teminę peržiūrą, kurią atliko jungtinės 
priežiūros grupės (JPG), buvo įtrauktos visos svarbios įstaigos, ataskaitas teikiančios 
pagal TFAS1. JPG peržiūrą atliko remdamosi įstaigų 2017 m. pirmąjį ketvirtį pateikta 
informacija, taip pat buvo analizuojami atitinkami dokumentai, rengiami pokalbiai su 
bankų vadovybe ir vykdomas priežiūrinis dialogas peržiūros rezultatams pranešti ir 
aptarti. Vykdant peržiūrą vertinimas buvo atliekamas daugiausia vadovaujantis 
tarptautiniu lygmeniu pripažinta geriausia praktika, aprašyta Bazelio bankų priežiūros 
komiteto ir Europos bankininkystės institucijos (EBI) išleistose gairėse. Mažiau 
svarbių įstaigų teminė peržiūra buvo atlikta analizuojant įstaigų imtį. Tai padaryta 
glaudžiai bendradarbiaujant su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis 
(NKI). Ši peržiūra atlikta naudojant įsivertinimo apklausos duomenis. Apklausa buvo 
atlikta taikant EBI parengtas formas ir vadovaujantis proporcingumo principu bei 
atsižvelgiant į mažiau svarbių įstaigų specifiką. Pagrindinis svarbių ir mažiau svarbių 
įstaigų teminės peržiūros tikslas – įvertinti įstaigų pasirengimą 9-ojo TFAS įvedimui ir 
galimą šio standarto poveikį atidėjinių sudarymui, taip pat skatinti nuoseklų naujojo 
standarto taikymą.  

Šioje ataskaitoje pristatomi pirmieji kiekybiniai ir kokybiniai svarbių ir mažiau svarbių 
įstaigų pasirengimo taikyti 9-ąjį TFAS teminės peržiūros rezultatai. 

Vertinant pagal informaciją, kurią pateikė standarto įvedimui gerai pasirengusios 
svarbios įstaigos (turinčios patikimiausius duomenis), nustatyta, kad viso dydžio 
vidutinis neigiamas poveikis reguliuojamojo bendro 1 lygio nuosavo kapitalo (CET 1) 
pakankamumo rodikliui yra 40 bazinių punktų. Sprendžiant pagal naujojo standarto 

1  Yra kelios išimtys, jos aprašytos pastraipoje apie peržiūros apimtį. 
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įvedimui gerai pasirengusių mažiau svarbių įstaigų pateiktus duomenis, viso dydžio 
vidutinis neigiamas poveikis CET 1 pakankamumo rodikliui yra 59 baziniai punktai. 
Sprendžiant pagal šiuos rezultatus, tikėtina, kad prudenciniu požiūriu 9-ojo TFAS 
poveikis įstaigoms, taikančioms standartizuotą metodą kredito rizikai įvertinti, bus 
didesnis negu įstaigoms, taikančioms vidaus reitingais pagrįstą metodą2.  

Be kiekybinio poveikio, šioje ataskaitoje trumpai aptariami ir pagrindiniai svarbių ir 
mažiau svarbių įstaigų teminės peržiūros kokybiniai rezultatai keliose srityse, 
laikomose ypatingai svarbiomis 9-ojo TFAS įvedimo procesui. Bendra išvada – 
norint, kad 9-asis TFAS būtų kokybiškai įdiegtas, kai kurios įstaigos dar turi atlikti 
patobulinimų. Vertinant apskritai, priežiūros ekspertai nustatė, kad didžiausios 
svarbios įstaigos yra geriau pasirengusios naujajam standartui negu mažesnės 
svarbios įstaigos. Sudėtingiausiu klausimu laikomas vertės sumažėjimo vertinimas – 
dėl jo reikės smarkiai keisti įstaigų vidaus procesus ir sistemas. Tačiau įstaigos 
susidūrė su sunkumais ir finansinių priemonių grupavimo bei vertinimo srityse. 
Teminė peržiūra parodė, kad didžioji dauguma svarbių ir mažiau svarbių įstaigų 
intensyviai ruošiasi 9-ojo TFAS įvedimui. Nemažai jų jau susiejo finansines 
priemones grupavimo ir vertinimo tikslais ir tobulina savo vidaus modelius kaip 
naujosios vertės sumažėjimo dėl tikėtinų kredito nuostolių vertinimo sistemos 
įvedimo pagrindą. Tačiau nors ir dedama pastangų, nemažai įstaigų vis dar turi 
sustiprinti savo tikėtinų kredito nuostolių vertinimo modelių valdymą ir patobulinti 
apskaitos politiką, nes šioje srityje dažnai dar trūksta aiškumo. Pavyzdžiui, reikia 
patobulinti „tik pagrindinės sumos ir palūkanų mokėjimo“ testavimą ir patikslinti 
apskaitoje vartojamą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį. Be to, dar reikia tobulinti 
kredito rizikos reikšmingo padidėjimo vertinimą ir perspektyvinės informacijos 
naudojimą vertinant ir tvirtinant tikėtinus kredito nuostolius, taip pat atliekant jų 
grįžtamuosius patikrinimus. Taip pat reikia dar labiau suderinti apskaitos ir 
reguliavimo srities apibrėžtis. Pažymėtina ir tai, kad įstaigos dar nebaigė atnaujinti 
savo politikos ir procedūrų, kad šios atitiktų EBI gairių dėl tikėtinų kredito nuostolių 
vertinimo reikalavimus.   

Ši teminė peržiūra apėmė 1063 ECB tiesiogiai prižiūrimas svarbias įstaigas, 
finansines ataskaitas rengiančias pagal TFAS aukščiausiu konsolidavimo lygmeniu. 
Peržiūrai palengvinti, ECB bankų priežiūros ir NKI ekspertai parengė gaires, kuriose 
išdėstė priežiūrinius lūkesčius ir svarbių įstaigų vertinimo kriterijus, kad įstaigų 
pasirengimą 9-ojo TFAS įvedimui būtų galima vertinti nuosekliai ir taip būtų 

2  Sprendžiant pagal įstaigų pateiktą kiekybinę informaciją, vidutinis poveikis mažiau svarbių įstaigų 
CET 1 bus didesnis. Vienas iš paaiškinimų gali būti tai, kad didžioji dauguma mažiau svarbių įstaigų 
taiko standartizuotą metodą kredito rizikos prudenciniams reikalavimams vykdyti. Labai supaprastintas 
pavyzdys būtų toks: jeigu dviejų įstaigų pozicijų rizikingumas yra vienodas, tiek pat padidėję apskaitiniai 
atidėjiniai darytų didesnį poveikį tų portfelių, kuriems taikomas standartizuotas metodas, CET 1 rodikliui 
negu portfelių, kuriems taikomas vidaus reitingais pagrįstas metodas, rodikliui, dėl atitinkamo 
prudencinio apskaitinių atidėjinių traktavimo (darant prielaidą, kad vidaus reitingais pagrįstą metodą 
taikanti įstaiga turi kapitalo trūkumą ir jį jau atskaičiuoja iš CET 1). Pirmą kartą pritaikius 9-ąjį TFAS, 
skirtumas tarp apskaitinių atidėjinių pagal 39-ąjį TAS ir portfelių, kuriems taikomas vidaus reitingais 
pagrįstas metodas, prudencinių tikėtinų nuostolių – t. y. trūkumas – (visiškai arba iš dalies) sumažins 
padidėjusių apskaitinių atidėjinių poveikį CET 1. Taip nenutiktų su portfeliais, kuriems taikomas 
standartizuotas metodas. 

3  9-ojo TFAS teminė peržiūra atlikta aukščiausiu konsolidavimo lygmeniu. Kai kurios svarbios įstaigos 
nebuvo įtrauktos į peržiūrą dėl šių priežasčių: i) jos taiko nacionalinius bendruosius apskaitos principus 
(BAP), o ne TFAS, ii) jos yra svarbių įstaigų patronuojamosios įmonės arba filialai, iii) joms dėl ypatingų 
priežasčių (pvz., susijungimo) taikomos individualios išimtys. 
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prisidedama prie sėkmingo šio standarto įvedimo. Vėliau buvo parengtos NKI skirtos 
supaprastintos mažiau svarbių įstaigų vertinimo metodinės gairės. Jose atsižvelgta į 
mažiau svarbių įstaigų specifiką. Mažiau svarbių įstaigų teminė peržiūra buvo atlikta 
analizuojant 77 įstaigų imtį. Tai buvo daroma glaudžiai bendradarbiaujant ECB bankų 
priežiūros ir NKI ekspertams. 

Pirmame svarbių įstaigų peržiūros etape buvo vertinamos 2017 m. pirmąjį ketvirtį 
vertinimui pasirengusios įstaigos. Įstaigos, kurios nebuvo visiškai pasirengusios 
vertinimui, 2017 m. pirmąjį ketvirtį gavo įspėjamąjį raštą. Jų vertinimą JPG atliks iki 
2017 m. lapkričio 30 d. Įstaigos bus informuotos apie vertinimo rezultatus ir 
taisomąsias priemones, o 2018 m. JPG stebės, kaip sprendžiami dar neišspręsti 
klausimai. Priežiūros ekspertai jau organizavo priežiūrinius dialogus su teminės 
peržiūros metu (visiškai ar iš dalies) įvertintomis įstaigomis, ir šių dialogų metu 
vertinimo rezultatai buvo iš esmės patvirtinti. Tačiau priežiūros ekspertai pažymi, kad 
po to, kai su atskiromis svarbiomis įstaigomis buvo aptarti jų vertinimo rezultatai, jos 
atliko patobulinimų visose teminės peržiūros metu nagrinėtose srityse. Akivaizdžiausi 
kai kurių įstaigų atlikti patobulinimai užfiksuoti valdymo srityje, po jos seka verslo 
modelių, tik pagrindinės sumos ir palūkanų mokėjimo testavimo ir įsipareigojimų 
neįvykdymo apibrėžties sritys. Be to, keletas įstaigų pranešė, kad atliko pagerinimus 
kredito rizikos reikšmingo padidėjimo vertinimo metodikos ir savo tikėtinų kredito 
nuostolių vertinimo srityse. Tačiau dar reikia išspręsti nemažai su 9-ojo TFAS 
įvedimu susijusių klausimų. Priežiūros ekspertai atidžiai stebės įstaigų rengimosi 
naujajam standartui pažangą. 
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1 9-ojo TFAS teminės peržiūros bendri 
rezultatai  

Kaip ir manyta, naujojo standarto taikymas bus nelengvas uždavinys, todėl įstaigos 
deda daug pastangų, kad būtų tinkamai pasirengusios nuo pirmosios standarto 
galiojimo dienos. Sprendžiant pagal pirmuosius teminės peržiūros rezultatus, 
akivaizdu, kad kai kurios įstaigos dar turi ką tobulinti. Kalbama ne vien tik apie vertės 
sumažėjimo vertinimo sistemą, dėl kurios reikia gerokai keisti vidaus sistemas ir 
procesus, bet ir apie kitus finansinių priemonių grupavimo ir vertinimo aspektus, 
kurie daugelyje įstaigų vis dar netenkina minimalių reikalavimų. Sudėtingiausia 9-ojo 
TFAS sritimi daugelis laiko naująją tikėtinų kredito nuostolių vertinimo sistemą, nes 
standartu daug svarbesnis vaidmuo priskiriamas rizikos valdymui, duomenų turėjimui 
ir ekspertinei nuomonei apskaitoje, o tam reikalingas tvirtas valdymas ir aiškūs 
vidaus procesai. 

Priežiūros ekspertai nustatė, kad apskritai įstaigų pasirengimo lygis yra nevienodas. 
Todėl svarbioms įstaigoms, kurios, palyginti su panašiomis įstaigomis, buvo mažiau 
pasirengusios 9-ojo TFAS įvedimui, 2017 m. pirmąjį ketvirtį buvo išsiųsti priežiūros 
institucijų raštai, kuriuose buvo nurodyta, kuriose srityse pasirengimo stoka kelia 
susirūpinimą, ir pareikalauta parengti veiksmų planą. Po kelių pokalbių su bankų 
sektoriaus atstovais paaiškėjo, kad tokia strategija, taip pat ir pati teminė peržiūra 
padėjo įstaigoms geriau suvokti, kokių sunkumų gali kilti įgyvendinant naująjį 
standartą. Atsižvelgdamos į tai, nemažai įstaigų ėmėsi taisomųjų priemonių ir 
pasirengimui naujajam standartui skyrė daugiau išteklių.  

1.1 9-ojo TFAS teminės peržiūros kiekybiniai rezultatai 

Priežiūros ekspertai taip pat peržiūrėjo įstaigų pateiktus 9-ojo TFAS galimo 
kiekybinio poveikio ir atitinkamo poveikio reguliuojamojo kapitalo rodikliams, 
pradėjus standartą taikyti, įverčius, parengtus pagal 2017 m. pirmąjį ketvirtį turėtus 
duomenis. Kiekybinio vidutinio poveikio teminėje peržiūroje dalyvavusioms 
prižiūrimoms svarbioms įstaigoms įvertis iš esmės atitinka EBI atlikto 9-ojo TFAS 
poveikio antrojo vertinimo, atlikto su imtimi įstaigų, rezultatus4, paskelbtus 2017 m. 
liepos 13 d. Iš svarbių įstaigų imties imant tik geriau pasirengusiąsias, apskaičiuota, 
kad viso dydžio vidutinis neigiamas 9-ojo TFAS poveikis CET 1 rodikliui yra 
40 bazinių punktų5. Šis poveikis yra mažesnis negu vidutinis poveikis visai teminei 
peržiūrai atrinktų svarbių įstaigų imčiai.  

4  Žr. EBI ataskaitą dėl 9-ojo TFAS poveikio antrojo EBI vertinimo rezultatų. 
5  Vidurkis apskaičiuotas imant tik tas įstaigas, kurioms poveikis yra neigiamas. 
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1 pav. 
9-ojo TFAS kiekybinis vertinimas – poveikis svarbių įstaigų CET 1 rodikliui6  

Poveikis geriau pasirengusioms įstaigoms (rodomas intervalais) 
(Vienetai – baziniai punktai. Vertikalioji ašis – įstaigų dalis procentais; horizontalioji ašis – poveikis CET 1 rodikliui) 

 

Šaltinis. Įstaigų pateiktos formos su kiekybine informacija 

Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis bus 
pirmą kartą atsižvelgiama ir į 9-ąjį TFAS, ECB bankų priežiūros ekspertai ragina 
įstaigas skirti pakankamai išteklių pasirengimui šiam testavimui ir užtikrinimui, kad 
prašymai pateikti duomenis būtų tenkinami veiksmingai, tiksliai ir laikantis testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis metodikos. 

6  Intervalai rodo visą 9-ojo TFAS taikymo poveikį, t. y. poveikį, kurį daro grupavimas ir vertinimas, ir 
poveikį, kurį daro tikėtinų kredito nuostolių pripažinimas. Paveiksle parodytą teigiamą poveikį 
daugiausia nulemia poveikis, kurį daro finansinių priemonių grupavimas ir vertinimas pagal naujas 
apskaitos taisykles, galiosiančias įvedus 9-ąjį TFAS. 
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2 pav. 
9-ojo TFAS kiekybinis vertinimas – poveikis mažiau svarbių įstaigų CET 1 rodikliui 

Poveikis geriau pasirengusioms mažiau svarbioms įstaigoms (rodomas intervalais) 
(Vienetai – baziniai punktai. Vertikalioji ašis – įstaigų dalis procentais; horizontalioji ašis – poveikis CET 1 rodikliui) 

 

Šaltinis. Mažiau svarbių įstaigų pateiktos formos su kiekybine informacija 

Mažiau svarbių įstaigų atveju, ir imant tik tas mažiau svarbių įstaigų imties įstaigas, 
kurios yra geriau pasirengusios, viso dydžio vidutinis apskaičiuotas neigiamas 9-ojo 
TFAS poveikis CET 1 rodikliui yra 59 baziniai punktai7. Kaip ir svarbioms įstaigoms, 
poveikis šioms mažiau svarbioms įstaigoms yra mažesnis negu vidutinis poveikis 
visai imčiai, o didžiausią poveikį daro naujieji vertės sumažėjimo vertinimo 
reikalavimai.  

1.2 9-ojo TFAS teminės peržiūros kokybiniai rezultatai 

Svarbių įstaigų teminės peržiūros metu dėmesys buvo telkiamas į devynias sritis, 
priežiūros ekspertų įvardytas labai svarbiomis rengiantis tinkamai įgyvendinti 9-ąjį 
TFAS. Šioje ataskaitoje apžvelgiamos padarytos išvados, paeiliui aprašant kiekvieną 
išskirtą sritį ir nurodant geriausią praktiką toje srityje. Svarbių įstaigų teminės 
peržiūros rezultatai pagrįsti 2017 m. pirmąjį ketvirtį atliktu vertinimu, atsižvelgiant ir į 
priežiūrinio dialogo, įvykusio su kiekvienos įstaigos atstovais iki 2017 m. liepos 
vidurio, rezultatus. Mažiau svarbių įstaigų teminės peržiūros rezultatai pagrįsti 
77 įstaigų įvertinimu.   

Čia svarbu paminėti, kad nuo to laiko visose ataskaitoje aprašytose srityse galėjo 
būti atlikta patobulinimų. Priežiūros ekspertai nuolat stebi, kaip įstaigos rengiasi 
naujajam standartui, o ypač kaip vykdo rekomendacijas dėl vertinimo metu nustatytų 
spręstinų klausimų. 

7  Vidurkis apskaičiuotas imant tik tas įstaigas, kurioms poveikis yra neigiamas. 
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Dauguma peržiūros išvadų dėl svarbių ir mažiau svarbių įstaigų yra tos pačios. 
Atvejai, kai išvados dėl svarbių ir mažiau svarbių įstaigų labai skiriasi, šioje 
ataskaitoje paminėti atskirai. 

 Valdymas, procesai, sistemos ir informacijos atskleidimas 1.2.1

Apskritai pažymėtina, kad įstaigos intensyviai rengiasi 9-ajam TFAS ir daug 
investuoja į savo IT sistemų plėtojimą. Dauguma projekto planų buvo įvertinti kaip iš 
esmės tinkami, nes į juos buvo įtraukti visų lygių vadovai ir visi reikalingi 
organizaciniai padaliniai (visų pirma, rizikos, finansų, verslo linijų, IT ir audito). Jei 
vertinimo rezultatai buvo nepatenkinami, priežiūros ekspertai ragino įstaigas tobulinti 
projekto valdymą, pabrėždami valdymo organo dalyvavimo ir atskaitomybės svarbą. 
Kitos sritys, kurias reikia tobulinti, yra su tikėtinų kredito nuostolių vertinimo metodika 
ir informacijos atskleidimo politika susijusių vidaus dokumentų parengimas ir kokybė. 
Pastarojoje srityje kai kurios įstaigos po priežiūrinio dialogo jau atliko patobulinimų. 

Galiausiai, tikimasi, kad bus tinkamai parengti valdymo ir vidaus kontrolės procesai 
išorės paslaugų teikėjams vertinti. Tai aktualiau mažesnėms įstaigoms, nes jos 
dažniau naudoja trečiųjų šalių teikiamus produktus, pavyzdžiui, modelius, duomenis 
ir scenarijus. Išorės paslaugų teikėjų produktai turi būti pritaikyti įstaigos rizikos 
profiliui, be to, juos turi gerai suprasti pati įstaiga. 

 Verslo modelių vertinimas dėl finansinių priemonių grupavimo 1.2.2

Kad finansines priemones galėtų grupuoti pagal naujuosius kriterijus, didžioji 
dauguma svarbių įstaigų parengė verslo modelių vertinimo politikos projektus ir 
nustatė atitinkamas procedūras. Be to, dauguma įstaigų jau preliminariai susiejo 
turimas finansines priemones (portfelius) su atitinkamais verslo modeliais. 

Kai kuriais atvejais politikos projektai, kuriuose apibrėžta, kaip turi būti grupuojamos 
finansinės priemonės pagal verslo modelius, yra palyginti migloti, palikta per daug 
vietos interpretacijoms. Nors kai kurios įstaigos šiuos trūkumus jau pašalino, vis 
dėlto nemažai įstaigų dar turi pasistengti šioje srityje. Konkrečiai buvo nustatyti keli 
atvejai, kai verslo modelio vertinimo politika nebuvo aiškiai susieta su įstaigos 
valdymo, atlyginimo nustatymo ir rizikos valdymo politikomis. Kita sritis, kur 
apskaitos politika turėtų būti tikslesnė, yra finansinių priemonių pergrupavimas 
pasikeitus verslo modeliui.  

Galiausiai, vis dar reikia aiškiau apibrėžti, kokios apimties finansinių priemonių 
pardavimai laikytini nedažnais ar nereikšmingais. 
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 Grupavimas ir vertinimas: tik pagrindinės sumos ir palūkanų 1.2.3
mokėjimo testas 

Dauguma svarbių įstaigų atlieka standartizuotą testą, ar sutartiniai finansinės 
priemonės pinigų srautai yra tik pagrindinės sumos ir palūkanų mokėjimai. Šis testas 
turi būti išlaikytas, kad finansines priemones būtų galima priskirti prie finansinio turto, 
įvertinto amortizuota savikaina, arba finansinio turto, įvertinto tikrąja verte, kurios 
pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis. Vykdant šiuos 
standartizuotus procesus neretai naudojamasi įstaigos specialistų arba išorės 
konsultantų paruoštais išsamiais kontroliniais sąrašais ir sprendimų medžiais.  

Kai kurios tiek svarbios, tiek mažiau svarbios įstaigos neturi aiškiai apibrėžto 
lyginamojo testo, pagal kurį būtų galima vertinti, ar finansinės priemonės su pakeistu 
pinigų laiko vertės elementu atitinka tik pagrindinės sumos ir palūkanų mokėjimo 
kriterijų. Priežiūros ekspertai atidžiai seka šioje srityje daromą pažangą. Paprastai 
įstaigoje turėtų būti taikoma standartizuota tvarka, pagal kurią įstaigos sistemose 
būtų identifikuojamos ir įvertinamos finansinės priemonės su svarbiausiomis tik 
pagrindinės sumos ir palūkanų mokėjimo ypatybėmis. 

 Vertės sumažėjimas: įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtis pagal 1.2.4
9-ąjį TFAS  

Paprastai tiek vidaus kredito rizikos valdymo tikslais, tiek taikydamos 9-ąjį TFAS, 
svarbios įstaigos nuosekliai taiko įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtį. Įstaigos derina 
apskaitoje ir reguliavimo srityje taikomas įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžtis, nors 
kai kurios įstaigos šioje srityje dar atsilieka. Todėl priežiūros ekspertai ragina vidaus 
rizikos kontrolės bei viešų finansinių ataskaitų rengimo tikslais taikyti EBI neveiksnios 
pozicijos apibrėžtį8. Viena iš sričių, kurioje įstaigos gali labiau pasistengti, yra susijusi 
su nuoseklių reikšmingumo ribinių verčių, taikomų nustatant įsipareigojimų 
nevykdymo atvejus, apibrėžtimi, nors iš esmės vyrauja tendencija derintis prie 
apibrėžčių, kurios bus taikomos reguliavimo tikslais9. Be to, įstaigos turėtų tiksliau 
apibrėžti pozicijų perkėlimo iš 3–io etapo (t. y. dėl kredito rizikos sumažėjusios vertės 
pozicijų) sąlygas, įskaitant galimą veiksnumo atkūrimo laikotarpių apibrėžtį pagal 
atitinkamą ES reglamentą dėl rizikos ribojimo10. 

8  Žr. Rekomendacinį dokumentą bankams apie neveiksnias paskolas. 
9  EBI techninių reguliavimo standartų dėl pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo ribinių verčių 

pagal Reglamento (ES) 575/2013 178 straipsnį projektas (2016/06). 
10   2015 m. sausio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/227 (iš dalies keičiantis 

Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014), kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai.  
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 Vertės sumažėjimas: reikšmingo kredito rizikos padidėjimo 1.2.5
vertinimas 

Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos turi įvertinti, ar finansinės 
priemonės kredito rizika reikšmingai padidėjo, palyginti su pradiniu finansinės 
priemonės pripažinimu. Tai būtina padaryti tam, kad būtų galima nustatyti, ar tikėtini 
kredito nuostoliai pripažįstami kaip tikėtini galiojimo laikotarpio kredito nuostoliai, t. y. 
ar šias pozicijas reikėtų perkelti iš 1-o vertės sumažėjimo etapo į 2-ą. Reikšmingo 
kredito rizikos padidėjimo vertinimas turi būti grindžiamas kiekybiniais ir kokybiniais 
rodikliais.  

Dauguma svarbių ir mažiau svarbių įstaigų savo vertinimus grindžia kiekybiniais 
rodikliais. Įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės santykinis pokytis (kartu su 
įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės absoliučiu pokyčiu) yra pagrindinis rodiklis, 
rodantis, ar kredito rizika reikšmingai padidėjo, ar ne. Priežiūrinis lūkestis šiuo 
klausimu – įstaigos turėtų taikyti tokius rodiklius kaip pozicijos įtraukimas į stebimų 
pozicijų sąrašą, restruktūrizavimo priemonių taikymas ar 30 dienų pradelsimas. 
Svarbių ir mažiau svarbių įstaigų teminės peržiūros rezultatai patvirtina, kad kai 
kurios įstaigos tenkina šį lūkestį. Įstaigos turi aiškiai apibrėžti ir pozicijų perkėlimo iš 
2-o atgal į 1-ą etapą taisykles bei galimus veiksnumo atkūrimo laikotarpius.  

Be to, kai kurios svarbios ir mažiau svarbios įstaigos ketina pasinaudoti „mažos 
kredito rizikos“ išimtimi. Tokiu atveju, jeigu ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 
nustatoma, kad finansinės priemonės kredito rizika yra maža, įstaigos gali daryti 
prielaidą, kad finansinės priemonės kredito rizika nuo pirminio pripažinimo 
reikšmingai nepadidėjo. Vis dėlto rekomenduotina, kad šios išimtys būtų tinkamai 
dokumentuotos, pagrįstos, o kreditavimo pozicijų atveju – retos.   

 Vertės sumažėjimas: perspektyvinės informacijos naudojimas 1.2.6
vertės sumažėjimo dėl tikėtinų kredito nuostolių vertinimo modelyje 

Dauguma įstaigų vertės sumažėjimo dėl tikėtinų kredito nuostolių vertinimo 
modelyje, pagrįstame įvairiais scenarijais, naudos perspektyvinę informaciją. 
Dauguma įstaigų remsis 3 metų laikotarpio perspektyvine informacija, tačiau 
nemažai įstaigų naudos 3–5 metų laikotarpio perspektyvinę informaciją. Kad 
prognozės būtų patikimos, svarbu racionaliai pasirinkti perspektyvinės informacijos 
laikotarpį. Kalbant apie galimus patobulinimus šioje srityje, pažymėtina, kad 
svarbiausi yra perspektyvinės informacijos valdymo aspektai, nes nemažai įstaigų 
dar nėra parengusios visų reikalingų vidaus dokumentų dėl perspektyvinės 
informacijos naudojimo. Be to, kai kurios įstaigos ketina naudoti tik kelis 
makroekonominius kintamuosius, pavyzdžiui, bendrąjį vidaus produktą (BVP), tačiau 
neidentifikavo, kokia dar perspektyvinė informacija galėtų būti aktuali detaliau 
nustatant tikėtinus kredito nuostolius.  

Pagal tikėtinų kredito nuostolių vertinimo modelį nustatant atidėjinių nuostoliams dėl 
vertės sumažėjimo padengti dydį svarbus vaidmuo tenka įkaito vertinimui, ypač kai 
numatoma įkaitą realizuoti kada nors ateityje. Todėl įstaigos turi atsižvelgti į būdingą 
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neapibrėžtumą ir elgtis atsargiai. Pavyzdžiui, atsižvelgdamos į tai, kad įkaitas visada 
susijęs su nerealizavimo ir visos vertės neatgavimo rizika, įstaigos turėtų būti itin 
atidžios tais atvejais, kai užtikrintoji dalis laikui bėgant didėja. Tokie atvejai turėtų būti 
pagrįsti patikimais įrodymais, kad padidėję vertinimai yra tvarūs, kaip nurodyta ir 
rekomendacinio dokumento apie neveiksnias paskolas nuostatose dėl nekilnojamojo 
turto11. 

Svarbu, kad įstaigos užtikrintų, jog parengtuose scenarijuose būtų atsižvelgta į jų 
verslo ir kredito rizikos pozicijų profilius. Tai ypač aktualu mažiau svarbioms 
įstaigoms, nes jos dažniau naudoja išorės paslaugų teikėjų parengtą perspektyvinę 
informaciją ir makroekonominius scenarijus. Kol kas tik kelios mažiau svarbios 
įstaigos scenarijų rengimui naudoja savo makroekonomines analizes. Be to, jeigu 
vadovaujamasi ekspertine nuomone, ji turi būti paaiškinta ir gerai dokumentuota. 
Taip pat svarbu, kad vertinimai, kuriuos svarbios ir mažiau svarbios įstaigos 
koreguoja atsižvelgdamos į ekspertinę nuomonę, tiesiogiai atitiktų kiekybines 
prognozes.  

 Vertės sumažėjimas: tvirtinimas ir grįžtamieji patikrinimai 1.2.7

Beveik visoms įstaigoms dar reikėtų patobulinti tikėtinų kredito nuostolių 
modeliavimui pagal 9-ąjį TFAS taikomą tvirtinimo ir grįžtamųjų patikrinimų tvarką, kad 
ji būtų tinkama ir patikima. Nustatyta tam tikrų tvirtinimo funkcijos trūkumų, tokių kaip 
nepakankamas nepriklausomumas nuo modelio kūrimo funkcijos, neaiškiai apibrėžti 
uždaviniai ir įsipareigojimai, išteklių ir kompetencijos stoka. Pastebėta ir tvirtinimo 
sistemos trūkumų, pavyzdžiui, modelio elementai (struktūra, įvestis, rezultatas) nėra 
aiškiai atskirti vieni nuo kitų. Tačiau pastebėta, kad po priežiūrinio dialogo svarbios 
įstaigos truputį pagerino šį procesą ir jį reglamentuojančius dokumentus.   

Mažiau svarbių įstaigų apklausos rezultatai parodė, kad jos dar tik kuria tvirtinimo ir 
grįžtamųjų patikrinimų sistemą. Mažiau svarbios įstaigos planuoja kartą per metus 
tvirtinti modelius ir atlikti jų grįžtamuosius patikrinimus. 

Visoms įstaigoms, kurių taikoma tvirtinimo ir grįžtamųjų patikrinimų tvarka dar turi 
trūkumų, primygtinai rekomenduojama šiai sričiai skirti pakankamai kvalifikuotų 
specialistų, nes tvirtinimo ir grįžtamųjų patikrinimų tvarka turi būti parengta iki 
2018 m. Be to, įstaigos turi turėti išsamius modelių tvirtinimo sistemą ir procesą 
aprašančius dokumentus. Modeliai turėtų būti periodiškai peržiūrimi, siekiant 
užtikrinti, kad taikomos prielaidos vis dar pagrįstos ir atsižvelgiama į gautą naujausią 
informaciją. 

11  ECB Bankų priežiūros rekomendacinis dokumentas bankams apie neveiksnias paskolas, 2017 m. kovo 
mėn. 
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 Vertės sumažėjimas: galiojimo laikotarpio tikėtinų kredito nuostolių 1.2.8
vertinimas 

Nors visos įstaigos turi laikytis EBI gairių dėl tikėtinų kredito nuostolių vertinimo 
reikalavimų12, dauguma šių įstaigų dar neperkėlė gairių nuostatų į savo vidaus 
politikos vadovą.  

Visos įstaigos, reguliavimo tikslais naudojančios vidaus reitingais pagrįstus modelius, 
pagal 9-ąjį TFAS kuria modelius, pagrįstus įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės, 
nuostolių dėl įsipareigojimų neįvykdymo ir pozicijos vertės esant įsipareigojimų 
neįvykdymui parametrais, remdamosi daugiausia jau sukurtais prudenciniais 
modeliais. Tačiau įstaigos turi užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į vidaus 
reitingais pagrįstų modelių ir reikalavimų dėl pagal 9-ąjį TFAS parengtų modelių 
skirtumus, ir atlikti būtinus pakeitimus. Nemaža dalis įstaigų įsipareigojimų 
neįvykdymo tikimybę galiojimo laikotarpiu skaičiuos pagal vienų metų įsipareigojimų 
neįvykdymo tikimybę, taikydamos visuotinai pripažintus metodus (pvz., migravimo 
matricas). Nuostolių dėl įsipareigojimų neįvykdymo ir pozicijos vertės esant 
įsipareigojimų neįvykdymui vertinimo modelių rengimo, o ypač perspektyvinės 
informacijos panaudojimo, srityje įstaigos dar mažiau pažengusios. Svarbu atkreipti 
dėmesį į tai, kad tikėtinų kredito nuostolių vertė, net ir mažos kredito rizikos pozicijų 
atveju, retai turėtų būti lygi nuliui. 

 Vertės sumažėjimas: papildomos pastabos dėl portfelių, kuriems 1.2.9
taikomas standartizuotas metodas 

Kaip ir manyta, priežiūros institucijų patvirtintus vidaus reitingais pagrįstus modelius 
taikančios įstaigos paprastai turi nemažai patirties ir gerus modeliavimo įgūdžius. Tai 
pasakytina ir dėl portfelių, kuriems šiuo metu taikomas standartizuotas metodas. 
Pagrindinis sunkumas, su kuriuo įgyvendindamos 9-ąjį TFAS susidurs įstaigos, 
taikančios tik standartizuotą metodą, yra tikėtinų kredito nuostolių vertinimo sistemos 
sukūrimas. Tai ypač pasakytina apie mažiau svarbias įstaigas, nes jos kredito rizikai 
paprastai taiko standartizuotą metodą. (Istorinių) duomenų, išteklių ir techninių žinių 
apie modeliavimą trūkumą įstaigos nurodė kaip pagrindinę kliūtį kuriant tikėtinų 
kredito nuostolių vertinimo sistemą. Kai kurios įstaigos nurodė, kad įvesties 
duomenys, naudoti apskaičiuojant tikėtinus kredito nuostolius, tvirtinami arba 
atmetami atsižvelgiant į ekspertinę nuomonę. Galiausiai, ekspertinės nuomonės 
vaidmuo vertinant mažos vertės neįvykdytų pozicijų portfelius yra dar vienas 
susirūpinimą keliantis klausimas.

12  EBI gairės 2017/06 dėl kredito įstaigų kredito rizikos valdymo praktikos ir tikėtinų kredito nuostolių 
apskaitos. 
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