
2. pielikums. Ziņošanas norādījumi, kas 
ietver informāciju par riska darījumiem, uz 
kuriem attiecas pasākumi, kas piemēroti, 
reaģējot uz Covid-19 krīzi 

I DAĻA. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI 

1. Struktūra un konvencijas 

1.1. Struktūra 

1. Šajā pielikumā ir ietverti norādījumi par šādām 1. pielikuma veidnēm attiecībā uz 
aizdevumiem un avansiem, kas nav klasificēti kā “paredzēti tirdzniecībai”, 
“tirdzniecībā” vai “paredzēti pārdošanai” saskaņā ar piemērojamo uzskaites ietvaru: 

a. pārskats par EBI atbilstošiem (leģislatīviem un neleģislatīviem) moratorijiem, 
citiem ar Covid-19 saistītiem pārskatīšanas pasākumiem un jaunuzsāktiem 
aizdevumiem un avansiem, uz kuriem attiecas valsts garantiju shēmas saistībā 
ar Covid-19 krīzi (F 90.01, F 90,02, F 90,03); 

b. informācija par aizdevumiem un avansiem, uz kuriem attiecas EBI atbilstošie 
(leģislatīvie un neleģislatīvie) moratoriji un citi ar Covid-19 saistīti 
pārskatīšanas pasākumi (F91.01, F 91.02); 

c. informācija par aizdevumiem un avansiem, uz kuriem attiecas EBI atbilstoši 
(leģislatīvie un neleģislatīvie) moratoriji, kuru termiņi ir beigušies, un citi ar 
Covid-19 saistīti pārskatīšanas pasākumi, kuru termiņi ir beigušies (F 91.03, F 
91.04); 

d. informācija par jaunuzsāktiem aizdevumiem un avansiem, uz kuriem attiecas 
valsts garantiju shēmas saistībā ar Covid-19 krīzi (F 91.05); 

e. pasākumiem, ko piemēro, reaģējot uz Covid-19 krīzi: sadalījumā atbilstoši 
NACE kodiem (F 92.01); 

f. procentu ienākumiem un nodevām un komisijas naudas ienākumiem no 
aizdevumiem un avansiem, uz kuriem attiecas ar Covid-19 saistīti pasākumi, un 
prudenciālās uzraudzības informācija par aizdevumiem un avansiem, uz kuriem 
attiecas valsts garantiju shēmas saistībā ar Covid-19 krīzi (F 93.01, F 93.02). 



2. Šie norādījumi būtu jāpiemēro gan iestādēm, kuras izmanto valsts grāmatvedības 
standartus (valsts vispārpieņemtie grāmatvedības principi), gan iestādēm, kuras 
publiskajos finanšu pārskatos izmanto starptautiskos finanšu pārskatu standartus 
(SFPS), ja vien nav noteikts citādi. 

3. Veidnēs norādītos datu punktus sagatavo saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 
4. panta 1. punkta 77. apakšpunktā definētā attiecīgā piemērojamā uzskaites ietvara 
atzīšanas, ieskaita un vērtēšanas noteikumiem. 

1.2. Konvencijas 

4. 1. pielikumā mērķiem datu punkts, kas iekrāsots pelēkā krāsā, nozīmē, ka šis datu 
punkts nav jāziņo un vārdi “no kuriem” attiecas uz posteni, kas ir augstāka līmeņa 
aktīvu vai pasīvu kategoriju apakškopa. 

1.3. Zīmju konvencijas 

5. Jāpiemēro parakstu paraugs, ko izmanto finanšu pārskatu sagatavošanas pamatā 
(FINREP), ievērojot norādes, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 680/20141 V pielikuma 
1. daļas 1. tabulā. Tāpēc uzkrātā vērtības samazināšanās un uzkrātās patiesās vērtības 
negatīvās izmaiņas kredītriska dēļ būtu jāuzrāda kā negatīvi skaitļi. 

1.4. Saīsinājumi 

6. Šajā pielikumā piemēro šādus saīsinājumus: 

(a) “CRR”: Regula (ES) Nr. 575/2013; 

(b) “SFPS”: “starptautiskie finanšu pārskatu standarti”, kā definēts Regulas (EK) 
Nr. 1606/2002 2. pantā; 

(c) “valsts vispārpieņemtie grāmatvedības principi”: valstī vispārpieņemti 
grāmatvedības principi, kas izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 86/635/EEK; 

(d) “BPD”: Direktīva 86/635/EEK2, 

(e) “NACE kodi”: kodi Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 
Nr. 1893/2006; 

                                                            
1 Komisijas 2014. gada 16. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos 
standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 575/2013. 
2 Padomes 1986. gada 8. decembra Direktīva 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un 
konsolidētajiem pārskatiem (OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp.). 



(f) “EBI pamatnostādnes par moratorijiem”: par leģislatīviem un neleģislatīviem 
moratorijiem attiecībā uz aizdevumu maksājumiem, kas piemēroti, ņemot vērā 
Covid-19 krīzi3, 

(g) “ĪTS”: Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/20144. 

  

                                                            
3 EBA/GL/2020/02 
4 Komisijas 2014. gada 16. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos 
standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 575/2013. 



II DAĻA: AR VEIDNĒM SAISTĪTI NORĀDĪJUMI 

1. Pārskats par EBI atbilstošiem (leģislatīvajiem un leģislatīvajiem) moratorijiem (F 90.01) 

1.1. Vispārīgas piezīmes 

7. Šī veidne ietver EBI atbilstošu (leģislatīvu un neleģislatīvu) moratoriju aizdevumus un 
avansus, kas atbilst EBI pamatnostādņu par moratorijiem 10. punktā aprakstītajām 
prasībām. 

 
8. Veidnē būtu jāsniedz informācija par parādnieku skaitu un to aizdevumu un avansu 

bruto uzskaites vērtību, uz kuriem attiecas dažādi EBI atbilstošu moratoriju statusi 
(pieprasīts/piešķirts). Turklāt veidnē ir ietverts sadalījums pa EBI atbilstošu moratoriju 
atlikušajiem termiņiem un informācija par leģislatīvo moratoriju bruto uzskaites 
vērtību saskaņā ar EBI pamatnostādnēs par moratorijiem ietverto definīciju. 

 

1.2. F 90.01: PĀRSKATS PAR EBI ATBILSTOŠIEM (LEĢISLATĪVIEM UN 
NELEĢISLATĪVIEM) MORATORIJIEM 
 

1.2.1. Norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām 

Ailes Norādījumi 

0010 Parādnieku skaits 
Iestādēm būtu jāpaziņo par individuālo klientu pieprasījumu skaitu, kas saņemti 
attiecībā uz EBI atbilstošiem moratorijiem, neatkarīgi no tā, vai moratorijs jau ir 
ieviests. 
Iestādēm vairāki viena klienta pieprasījumi jāuzskaita tikai kā viens individuāla 
klienta pieprasījums. 
Ja nav zināms klientu pieprasījumu skaits, kuri saņemti attiecībā uz ar EBI 
atbilstošiem moratorijiem, būtu jāpaziņo aptuvenā vērtība. 

0020 no kuriem: piešķirts 
Iestādēm būtu jāpaziņo to parādnieku skaits, kuru pieprasījumi attiecībā uz EBI 
atbilstošiem moratorijiem jau ir ieviesti. 

0030 Bruto uzskaites vērtība 
ITS V pielikuma 1. daļas 34. punkts. 
Iestādēm būtu jāziņo bruto uzskaites vērtība aizdevumiem un avansiem attiecībā uz 
parādniekiem, kuri ir pieprasījuši EBI atbilstošus moratorijus, neatkarīgi no tā, vai 
šie pasākumi jau ir ieviesti vai nē. Būtu jāietver gan moratoriji, kam beidzies 
termiņš, gan aktīvie EBI atbilstošie moratoriji. 



To riska darījumu bruto uzskaites vērtība, uz kuriem attiecas gan leģislatīvie, gan 
neleģislatīvie EBI atbilstošie moratoriji, ir tikai vienu reizi jāuzrāda kā leģislatīvi 
moratoriji. 
Tādu riska darījumu bruto uzskaites vērtība, uz kuriem attiecas gan EBI atbilstoši 
moratoriji, gan citi ar Covid-19 saistīti pārskatīšanas pasākumi, būtu jāuzrāda tikai 
vienu reizi kā daļa no aizdevumiem, uz kuriem attiecas EBI atbilstoši moratoriji 
tikai šajā veidnē, nevis arī veidnē F 90.02. 
Ja nav zināma aizdevumu un avansu bruto uzskaites vērtība attiecībā uz 
parādniekiem, kuriem ir tiesības lūgt EBI atbilstošus moratorijus, būtu jāpaziņo 
lēstā vērtība.  

0040 no kuriem: piešķirts 
ITS V pielikuma 1. daļas 34. punkts. 
Iestādēm būtu jāziņo bruto uzskaites vērtība aizdevumiem un avansiem, attiecībā 
uz kuriem jau ir ieviesti EBI atbilstoši moratoriji. 
Šai ailei jābūt aiļu 0060–0120 summai. 

0050 no kuriem: leģislatīvi moratoriji 
ĪTS V pielikuma 1. daļas 34. punkts un EBI pamatnostādņu par moratorijiem 
10. punkts. 
Iestādēm būtu jāziņo par aizdevumu un avansu bruto uzskaites vērtību, uz kuriem 
attiecas moratoriji, kuru pamatā ir piemērojamie valsts tiesību akti un kuri atbilst 
vispārējiem maksājumu moratoriju kritērijiem, kas norādīti EBI pamatnostādņu par 
moratorijiem 10. punktā. 
Saistībā ar riska darījumiem, uz kuriem attiecas EBI atbilstoši leģislatīvi un 
neleģislatīvi moratoriji, tikai vienu reizi jāziņo kā par leģislatīviem moratorijiem. 

0055 no kuriem: uz kuriem attiecas pagarināts moratoriji 
ĪTS V pielikuma 1. daļas 34. punkts. 
Šajā ailē būtu jāiekļauj to aizdevumu un avansu bruto uzskaites vērtība, kuriem ir 
pagarināts EBI atbilstošu moratoriju pasākums. 

0060 
 

no kuriem: ar beigušos termiņu 
ĪTS V pielikuma 1. daļas 34. punkts. 
Būtu jāziņo bruto uzskaites vērtība aizdevumiem un avansiem, kuriem atsauces 
datumā ir beidzies EBI atbilstošie moratoriji (t. i., moratoriju atlikušais termiņš ir 
vienāds ar nulli). 
Ja ir beidzies EBI atbilstošais moratorijs, bet riska darījumam joprojām piemēro 
citus ar Covid-19 saistītus pārskatīšanas pasākumus, riska darījums jāpaziņo šajā 
ailē un veidnē F 91.03. Par riska darījumu nav jāziņo veidnēs F 90.02 un F 91.02. 



 

0070-
0120 

Moratoriju atlikušie termiņi 
ITS V pielikuma 1. daļas 34. punkts. 
Aizdevumu un avansu bruto uzskaites vērtība ir jānorāda dalījumā atbilstoši EBI 
atbilstošo moratoriju atlikušajiem termiņiem. 
Moratoriju atlikušais termiņš ir laiks, kas paiet no atsauces datuma līdz moratoriju 
piemērošanas beigām. 

 

Rindas Norādījumi 

0010 EBI atbilstošie moratoriju aizdevumi un avansi 
EBI pamatnostādņu par moratorijiem 10. punkts un 19. punkta a) un 
b) apakšpunkts; ĪTS V pielikuma 1. daļas 32. punkts. 
Iestādēm būtu jāziņo par aizdevumiem un avansiem, attiecībā kuriem tika pieprasīti 
EBI atbilstoši moratoriji, kas atbilst EBI pamatnostādņu par moratorijiem 
10. punkta prasībām. Šajā summā ietilpst arī aizdevumi un avansi, attiecībā uz 
kuriem faktiski īstenoti EBI atbilstošie moratoriji un uzrādīti ailēs 0020 un 0040–
0120, ietverot arī tos, kuru termiņš ir beidzies (saistītā pasākuma atlikušais termiņš 
ir vienāds ar nulli). 
Par riska darījumu, uz kuru attiecas gan EBI atbilstoši moratoriji, gan citi ar Covid-
19 saistīti pārskatīšanas pasākumi, jāziņo kā par EBA atbilstošu moratoriju šajā 
veidnē un nevis arī veidnē F 90.02. 

0020 no kuriem: mājsaimniecības 
 ĪTS V pielikuma 1. daļas 42. punkta f) apakšpunkts. 

0030 no kuriem: aizdevumi, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu 
 ĪTS 2. daļas 86. un 87. punkta a) apakšpunkts. 

0040 no kuriem: nefinanšu sabiedrības 
 ĪTS V pielikuma 1. daļas 42. punkta e) apakšpunkts.  

0050 no kuriem: mazie un vidējie uzņēmumi 
 ĪTS V pielikuma 1. daļas 5. punkta i) apakšpunkts. 

0060 no kuriem: nodrošināti ar komerciālu nekustamo īpašumu 
 ĪTS V pielikuma 2. daļas 86. un 87. punkta a) apakšpunkts. 

  



2. Pārskats par citiem ar Covid-19 saistītiem pārskatīšanas pasākumiem (F 90.02) 

2.1. Vispārīgas piezīmes 

9. Šī veidne aptver citus aizdevumus un avansus ar pārskatīšanas pasākumiem, kas saistīti 
ar Covid-19, kas neatbilst EBI pamatnostādņu par moratorijiem 10. punktā 
aprakstītajām prasībām. Būtu jāapsver visu veidu pārskatīšanas pasākumi (līguma 
grozījumi un/vai refinansēšana), ja tie ir saistīti ar Covid-19 krīzi, izņemot gadījumus, 
kad tie ir “jaunuzsākti aizdevumi, uz kuriem attiecas valsts garantiju shēmas saistībā ar 
Covid-19 krīzi”. Šie gadījumi būtu jāziņo tikai veidnē F 91.05 un attiecīgajā veidnes 
F 92.01 ailē. 

 
10. Veidnē būtu jāsniedz informācija par parādnieku skaitu un to aizdevumu un avansu 

bruto uzskaites vērtību, uz kuriem attiecas citi ar Covid-19 saistīti pārskatīšanas 
pasākumi. Turklāt veidnē ir sadalījums atbilstīgi atlikušajiem termiņiem attiecībā uz 
citiem ar Covid-19 saistītiem pārskatīšanas pasākumiem, kas noteikti labvēlības 
perioda / maksājuma moratorija veidā. 

2.2. F 90.02: PĀRSKATS PAR CITIEM AR COVID-19 SAISTĪTIEM PĀRSKATĪŠANAS 
PASĀKUMIEM 

2.2.1. Norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām 

Ailes Norādījumi 

0010 Parādnieku skaits 
Iestādēm būtu jāpaziņo par saņemto individuālo klientu pieprasījumu skaitu 
attiecībā uz citiem ar Covid-19 saistītiem pārskatīšanas pasākumiem neatkarīgi no 
tā, vai šie pasākumi ir faktiski piešķirti. 
Iestādēm vairāki viena klienta pieprasījumi jāuzskaita tikai kā viens individuāls 
pieprasījums. 

0020 no kuriem: piešķirts 
Iestādēm būtu jāpaziņo to parādnieku skaits, kuru pieprasījumi veikt citus ar Covid-
19 saistītus pārskatīšanas pasākumus jau ir izpildīti. 

0030 Bruto uzskaites vērtība 
ITS V pielikuma 1. daļas 34. punkts. 
Iestādēm būtu jāziņo bruto uzskaites vērtība aizdevumiem un avansiem attiecībā uz 
parādniekiem, kuri ir pieprasījuši ar Covid-19 saistītus pārskatīšanas pasākumus, 
neatkarīgi no tā, vai šie pasākumi jau ir ieviesti. Ja ar Covid-19 saistīti pārskatīšanas 
pasākumi ir noteikti labvēlības perioda / maksājumu moratorija veidā, tiem būtu 
jāietver gan pasākumi, kuriem beidzies termiņš, gan aktīvie pasākumi. 



Tādu riska darījumu bruto uzskaites vērtība, uz kuriem attiecas gan EBI atbilstoši 
moratoriji, gan citi ar Covid-19 saistīti pārskatīšanas pasākumi, būtu jāuzrāda tikai 
vienu reizi kā daļa no aizdevumiem, uz kuriem attiecas EBI atbilstoši moratoriji 
veidnē F 90.01, nevis arī šajā veidnē. 

0040 no kuriem: piešķirts 
ITS V pielikuma 1. daļas 34. punkts. 
Iestādēm būtu jāziņo bruto uzskaites vērtība aizdevumiem un avansiem, attiecībā 
uz kuriem jau ir ieviesti ar Covid-19 saistīti pārskatīšanas pasākumi. 

0050 
 

no kuriem: ar beigušos termiņu 
ĪTS V pielikuma 1. daļas 34. punkts, 2. daļas 358. punkta a) apakšpunkts. 
Tikai gadījumā, ja ar Covid-19 saistītie pārskatīšanas pasākumi noteikti labvēlības 
perioda / maksājuma moratorija veidā, būtu jāpaziņo bruto uzskaites vērtība tiem 
aizdevumiem un avansiem, kuriem labvēlības periods / maksājumu moratorijs ir 
beidzies atsauces datumā. Labvēlības periods / maksājumu moratorijs ir noteikts 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 358. punkta a) apakšpunktā, un tie neatbilst EBI 
pamatnostādņu par moratorijiem 10. punkta prasībām. 

0055 no kuriem: ar pagarinātiem ar Covid-19 saistītiem pārskatīšanas pasākumiem 
ĪTS V pielikuma 1. daļas 34. punkts. 
Šajā ailē jāiekļauj bruto uzskaites vērtība tiem aizdevumiem un avansiem, kuriem 
ir pagarināti ar Covid-19 saistītie papildu pārskatīšanas pasākumi. 

0060-
0110 

Ar Covid-19 saistīto pārskatīšanas pasākumu atlikušais termiņš (labvēlības 
periods / maksājumu moratorijs) 
ĪTS V pielikuma 1. daļas 34. punkts, 2. daļas 358. punkta a) apakšpunkts. 
Aizdevumu un avansu bruto uzskaites vērtība ir jānorāda dalījumā atbilstoši citu ar 
Covid-19 saistīto pārskatīšanas pasākumu atlikušajiem termiņiem. 
Būtu jāziņo tikai par atlikušo termiņu tikai attiecībā uz citiem ar Covid-19 
saistītajiem pārskatīšanas pasākumiem, kas noteikti labvēlības 
perioda / maksājumu moratorija veidā. 
Labvēlības perioda / maksājumu moratorija atlikušais termiņš ir laiks, kas paiet 
starp atsauces datumu un labvēlības perioda / maksājuma moratorija piemērošanas 
beigām. 

  

Rindas Norādījumi 

0010 Citi aizdevumi un avansi ar pārskatīšanas pasākumiem, kas saistīti ar Covid-
19, 



ITS V pielikuma 1. daļas 32. punkts. 
Iestādēm būtu jāziņo par visiem pārskatīšanas pasākumiem, kurus iestādes 
pieprasījušas/piešķīrušas Covid-19 krīzes dēļ un kuri neatbilst EBI pamatnostādņu 
par moratorijiem 10. punkta prasībām, izņemot gadījumus, ja tie ir “jaunuzsākti 
aizdevumi, uz kuriem attiecas valsts garantiju shēmas saistībā ar Covid-19 krīzi”. 

0020 no kuriem: mājsaimniecības 
 ĪTS V pielikuma 1. daļas 42. punkta f) apakšpunkts. 

0030 no kuriem: nefinanšu sabiedrības 
 ĪTS V pielikuma 1. daļas 42. punkta e) apakšpunkts. 



3. Pārskats par jaunuzsāktiem aizdevumiem un avansiem, uz kuriem attiecas valsts garantiju 
shēmas saistībā ar Covid-19 krīzi (F 90.03) 

3.1. Vispārīgas piezīmes 

11. Šī veidne attiecas uz jaunuzsāktiem aizdevumiem un avansiem, kā minēts šo 
pamatnostādņu 15. punktā, uz kuriem attiecas valsts garantiju shēmas, kuras 
dalībvalstis ieviesušas, reaģējot uz Covid-19 krīzi. Iepriekšēja parāda atkārtotas 
finansēšanas gadījumā ar jaunuzsāktu aizdevumu vai vairāku parādu pārstrukturēšanas 
gadījumā, uzsākot jaunu aizdevumu, jaunajā aizdevumā, kas atzīts finanšu pārskatos, 
tas būtu jāatspoguļo šajā veidnē ar noteikumu, ka uz to attiecas valsts garantiju shēmas 
saistībā ar Covid-19 krīzi, ko dalībvalstis ieviesušas, reaģējot uz Covid-19 krīzi. 

 
12. Veidnē būtu jāsniedz informācija par parādnieku skaitu un jānorāda šo aizdevumu 

bruto uzskaites vērtība. Turklāt veidnē ir sadalījums atbilstīgi valsts garantijas 
atlikušajiem termiņiem. Visbeidzot, veidnē ir prasīta informāciju par garantiju 
maksājumiem, kas attiecīgajā periodā saņemti no valsts galvotāja. 

3.2. F 90.03: PĀRSKATS PAR JAUNUZSAĶTIEM AIZDEVUMIEM UN AVANSIEM, UZ 
KURIEM ATTIECAS VALSTS GARANTIJU SHĒMAS SAISTĪBĀ AR COVID-19 
KRĪZI 

3.2.1 Norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām 

Ailes Norādījumi 

0010 Parādnieku skaits 
Būtu jāziņo parādnieku skaits, kuriem piešķirtas valsts garantijas. 

0020 no kuriem: ar vēl neapmaksātu valsts garantiju 
Iestādēm būtu jāziņo parādnieku skaits, kuri saņēmuši valsts garantiju, reaģējot uz 
Covid-19 krīzi, kas par jaunuzsāktiem aizdevumiem jau ir pieprasīta, bet 
maksājums vēl nav saņemts no galvotāja. 

0030 Bruto uzskaites vērtība 
ITS V pielikuma 1. daļas 34. punkts.  

0040 no kuriem: ar vēl neapmaksātu valsts garantiju 
ITS V pielikuma 1. daļas 34. punkts. 
Iestādēm būtu jāziņo bruto uzskaites vērtība tiem aizdevumiem, par kuriem saņemta 
valsts garantija, reaģējot uz Covid-19 krīzi, ja garantija jau ir pieprasīta, bet no 
galvotāja maksājums vēl nav saņemts. 

 



0050-
0080 

no kuriem: valsts garantijas atlikušais termiņš 
ĪTS V pielikuma 1. daļas 34. punkts. 
Bruto uzskaites vērtība jaunuzsāktiem aizdevumiem un avansiem ar valsts 
galvojumu, kas saņemti, reaģējot uz Covid-19 krīzi, būtu jānorāda sadalījumā 
atbilstīgi valsts garantijas atlikušajiem termiņiem. 

0090 Šajā periodā no valsts galvotāja saņemtais maksājums 
Iestādēm būtu jāziņo par maksājumiem, kas saņemti no valsts garantijas, reaģējot 
uz Covid-19 krīzi, attiecībā uz jaunuzsāktiem aizdevumiem attiecīgajā periodā. 

  

Rindas Norādījumi 

0010 Jaunuzsākti aizdevumi un avansi, uz kuriem attiecas valsts garantiju shēmas 
ITS V pielikuma 1. daļas 32. punkts. 
Iestādēm būtu jāziņo par jaunuzsāktiem aizdevumiem un avansiem, uz kuriem 
attiecas valsts garantiju shēmas, kuras dalībvalstis ieviesušas, reaģējot uz Covid-19 
krīzi. Šajā kategorijā būtu jāietver gan aizdevumi jauniem aizņēmējiem, gan arī 
refinansēšanas aizdevumi jau esošajiem aizņēmējiem, kas kvalificēti kā jauni 
aizdevumi. 

0020 no kuriem: mājsaimniecības 
 ĪTS V pielikuma 1. daļas 42. punkta f) apakšpunkts. 

0030 no kuriem: nefinanšu sabiedrības 
 ĪTS V pielikuma 1. daļas 42. punkta e) apakšpunkts. 

  



4. Informācija par aizdevumiem un avansiem, uz kuriem attiecas EBI atbilstošie (leģislatīvie un 
neleģislatīvie) moratoriji (F 91.01) 

4.1. Vispārīgas piezīmes 

13. Šī veidne ietver aizdevumus un avansus, uz kuriem attiecas EBI atbilstošie (leģislatīvie 
un neleģislatīvie) moratoriji. 
 

14. Veidnē sniedzamas bruto uzskaites vērtības un saistītie zaudējumu atskaitījumi 
sadalījumā atbilstīgi riska darījuma statusam (rezultatīvs un nerezultatīvs). Turklāt 
atsevišķās ailēs būtu jāidentificē šādi riska darījumi gan attiecībā uz rezultatīviem, gan 
nerezultatīviem: i) riska darījumi, kuriem piešķirts kapitāla un procentu labvēlības 
periods, un ii) riska darījumi ar pārskatīšanas pasākumiem. 
 

15. Cita informācija būtu jāsniedz šādās ailēs: i) attiecībā uz rezultatīviem riska darījumiem 
“instrumenti, kuru kredītrisks ir būtiski pieaudzis kopš sākotnējās atzīšanas, bet kuru 
kredītvērtība nav samazinājusies (2. pakāpe)”; un ii) nerezultatīviem riska darījumiem 
— tādiem, par kuriem “maksājums maz ticams, bet termiņš nav kavēts vai kavēts līdz 
90 dienām”; iii) valsts garantijas, kas saņemtas saistībā ar Covid-19 krīzi; iv) ienākošās 
naudas plūsmas nerezultatīviem riska darījumiem un v) ekonomiskie zaudējumi, ko 
radījusi šo pasākumu piemērošana. 

4.2. F 91.01: INFORMĀCIJA PAR AIZDEVUMIEM UN AVANSIEM, UZ KURIEM 
ATTIECAS EBI ATBILSTOŠIE (LEĢISLATĪVIE UN NELEĢISLATĪVIE) 
MORATORIJI 

4.2.1. Norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām 

 

Ailes Norādījumi 

0010 Bruto uzskaites vērtība 
ITS V pielikuma 1. daļas 34. punkts. 
Šajā ailē uzrādītās summas atbilst summām, kas norādītas ailēs 0020 un 0060. 
 

0020 Rezultatīvi 
ĪTS V pielikuma 1. daļa 34. punkts un 2. daļas 213.–239. punkts. 
 

0030 no kuriem: kapitāla un procentu labvēlības periods 
ITS V pielikuma 1. daļas 34. punkts. 



Iestādēm būtu jāziņo bruto uzskaites vērtība tādiem aizdevumiem un avansiem, 
kuriem EBI atbilstošie moratoriji atsauces datumā paredz gan kapitāla, gan 
procentu labvēlības periodu. Tas attiecas uz parādniekiem, kuriem moratorija laikā 
nav nekādu maksāšanas pienākumu. 

0040 no kuriem: nerezultatīvi riska darījumi ar pārskatīšanas pasākumiem 
CRR 47.b pants; ĪTS V pielikuma 1. daļa 34. punkts un 2. daļas 240.–268. punkts. 
Ja riska darījumiem piemēro EBI atbilstošu moratoriju, uz kuriem attiecas arī citi ar 
Covid-19 saistīti pārskatīšanas pasākumi, tie būtu jānorāda šajā ailē.  

0050 no kuriem: instrumenti, kuru kredītrisks ir būtiski pieaudzis kopš sākotnējās 
atzīšanas, bet kuru kredītvērtība nav samazinājusies (2. pakāpe) 
 SFPS 9.5.5.3; SFPS 7.35M b), i) apakšpunkts; ĪTS V pielikuma 1. daļas 
34. punkts. 
Šī aile būtu jānorāda tikai SFPS iestādēm. 

0060 Nerezultatīvi 
CRR 47.a panta 3. punkts; ĪTS V pielikuma 1. daļa 34. punkts un 2. daļas 213.–
239. punkts. 
 

0070 no kuriem: kapitāla un procentu labvēlības periods 
ITS V pielikuma 1. daļas 34. punkts. 
Iestādēm būtu jāziņo bruto uzskaites vērtība tādiem aizdevumiem un avansiem, 
kuriem EBI atbilstošie moratoriji atsauces datumā paredz gan kapitāla, gan 
procentu labvēlības periodu. Tas attiecas uz parādniekiem, kuriem moratorija laikā 
nav nekādu maksāšanas pienākumu. 

0080 no kuriem: nerezultatīvi riska darījumi ar pārskatīšanas pasākumiem 
CRR 47.b pants; ĪTS V pielikuma 1. daļa 34. punkts un 2. daļas 240.–268. punkts. 
Ja riska darījumiem piemēro EBI atbilstošu moratoriju, uz kuriem attiecas arī citi ar 
Covid-19 saistīti pārskatīšanas pasākumi, tie būtu jānorāda šajā ailē.  

0090 no kuriem: maksājums maz ticams, bet termiņš nav kavēts vai kavēts <= 90 
dienas 
ĪTS V pielikuma 1. daļa 34. punkts un 2. daļas 236. punkts. 

0100 Uzkrātais vērtības samazinājums, patiesās vērtības uzkrātās negatīvās 
izmaiņas, kas radušās kredītriska dēļ 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts. 
Šajā ailē uzrādītās summas atbilst summām, kas norādītas ailēs 0110 un 0150. 



0110 Rezultatīvi 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts. 

0120 no kuriem: kapitāla un procentu labvēlības periods 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts. 
Iestādēm jāziņo uzkrātā vērtības samazināšanās un uzkrātās patiesās vērtības 
negatīvajās izmaiņas, kas radušās kredītu riska dēļ saistībā ar aizdevumiem un 
avansiem, kuriem EBI atbilstošie moratoriji atsauces datumā paredz gan kapitāla, 
gan procentu labvēlības periodu. Tas attiecas uz parādniekiem, kuriem moratorija 
laikā nav nekādu maksāšanas pienākumu. 

0130 no kuriem: nerezultatīvi riska darījumi ar pārskatīšanas pasākumiem 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts. 

0140 no kuriem: instrumenti, kuru kredītrisks ir būtiski pieaudzis kopš sākotnējās 
atzīšanas, bet kuru kredītvērtība nav samazinājusies (2. pakāpe) 
SFPS 9.5.5.3; SFPS 7.35M b), i) apakšpunkts; ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–
71. punkts. 
Šī aile būtu jānorāda tikai SFPS iestādēm. 

0150 Nerezultatīvi 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts. 

0160 no kuriem: kapitāla un procentu labvēlības periods 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts. 
Iestādēm jāziņo uzkrātā vērtības samazināšanās un uzkrātās patiesās vērtības 
negatīvajās izmaiņas, kas radušās kredītu riska dēļ saistībā ar aizdevumiem un 
avansiem, kuriem EBI atbilstošie moratoriji atsauces datumā paredz gan kapitāla, 
gan procentu labvēlības periodu. Tas attiecas uz parādniekiem, kuriem moratorija 
laikā nav nekādu maksāšanas pienākumu. 

0170 no kuriem: nerezultatīvi riska darījumi ar pārskatīšanas pasākumiem 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts. 

0180 no kuriem: maksājums maz ticams, bet termiņš nav kavēts vai kavēts <= 90 
dienas 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts un 236. punkts. 

0190 Valsts garantija, kas saņemta saistībā ar Covid-19 krīzi 
Šo pamatnostādņu 15. punkts. 



Attiecībā uz aizdevumiem un avansiem, uz kuriem attiecas EBI atbilstoši 
moratoriji, iestādēm būtu jāziņo maksimālais apmērs valsts garantijai, ko 
dalībvalstis ieviesušas, reaģējot uz Covid-19 krīzi. Garantijas summa nedrīkst 
pārsniegt attiecīgā aizdevuma bruto uzskaites vērtību. Aprēķinot maksimālo valsts 
garantijas apmēru, kas ir saņemams vai ko var pieprasīt saistībā ar Covid-19 krīzi, 
nebūtu jāņem vērā citu nodrošinājuma vai garantiju veidu esamība. 

0200 Ienākošās naudas plūsmas nerezultatīvos riska darījumos 
Par ienākošajām naudas plūsmām būtu jāpaziņo reizi pusgadā no informācijas 
atklāšanas perioda sākuma līdz atsauces datumam. 
Tādam riska darījumam, kas ziņošanas periodā vairākas reizes pārklasificēts no 
nerezultatīva uz rezultatīvu, ienākošo naudas plūsmu apjoms būtu jāidentificē, 
pamatojoties uz salīdzinājumu starp riska darījuma statusu ziņošanas perioda 
sākumā un statusu atsauces datumā. 
Nerezultatīva riska darījuma pārklasificēšana no viena uzskaites portfeļa uz citu 
nebūtu jāuzrāda kā ienākoša naudas plūsma. 

0210 Ekonomisks zaudējums 
EBI pamatnostādņu par moratorijiem 19. punkta d) apakšpunkts; SFPS 9.5.4.3. 
Ekonomiskie zaudējumi būtu jāaprēķina kā starpība starp pārskatīto vai mainīto 
līgumisko naudas plūsmu neto pašreizējo vērtību un neto pašreizējo vērtību 
naudas plūsmām pirms pasākuma piešķiršanas. 
Tas būtu jāziņo gan par valsts vispārpieņemto grāmatvedības principiem, gan par 
SFPS atbildīgajiem ziņotājiem. Attiecībā uz ziņotājiem par SFPS ekonomiskie 
zaudējumi būtu jāaprēķina saskaņā ar SFPS 9 5.4.3. punktu. 
Iestādēm šajā ailē būtu jāziņo tikai tad, kad tās aprēķinājušas ekonomiskos 
zaudējumus. Aprēķinātie ekonomiskie ieguvumi nebūtu jāziņo. 

 

Rindas Norādījumi 

0010 Aizdevumi un avansi, uz kuriem attiecas EBI atbilstoši moratoriji 
EBI pamatnostādņu par moratorijiem 19. punkta b) apakšpunkts; ĪTS V pielikuma 
1. daļas 32. punkts. 
Būtu jāziņo par kredītiem un avansiem, kuriem jau ir ieviesta EBI atbilstoši 
(leģislatīvi un neleģislatīvi) moratoriji un kuru termiņi nav beigušies. 
Par riska darījumu, uz kuru attiecas gan EBI atbilstoši moratoriji, gan citi ar Covid-
19 saistīti pārskatīšanas pasākumi, jāziņo tikai vienu reizi šajā veidnē, nevis arī 
veidnē F 91.02. 



Par kredītiem un avansiem, uz kuriem neattiecas EBI atbilstoši moratoriji, būtu 
jāziņo nevis šajā veidnē, bet veidnē F 91.02. Aizdevumi un avansi šajās divās 
veidnēs ir savstarpēji izslēdzoši. 

0020 no kuriem: mājsaimniecības 
 ĪTS V pielikuma 1. daļas 42. punkta f) apakšpunkts. 

0030 no kuriem: aizdevumi, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu 
 ĪTS V pielikuma 2. daļas 86. un 87. punkta a) apakšpunkts. 

0040 no kuriem: Nefinanšu sabiedrības 
 ĪTS V pielikuma 1. daļas 42. punkta e) apakšpunkts.  

0050 no kuriem: mazie un vidējie uzņēmumi 
 ĪTS V pielikuma 1. daļas 5. punkta i) apakšpunkts. 

0060 no kuriem: nodrošināti ar komerciālu nekustamo īpašumu 
 ĪTS V pielikuma 2. daļas 86. un 87. punkta a) apakšpunkts. 

  



5. Informācija par citiem aizdevumiem un avansiem, uz kuriem attiecas ar Covid-19 saistīti 
pārskatīšanas pasākumi (F 91.02) 

5.1. Vispārīgas piezīmes 

16. Šī veidne ietver aizdevumus un avansus, uz kuriem attiecas ar Covid-19 saistīti 
pārskatīšanas pasākumi, kuri neatbilst EBI pamatnostādņu par moratorijiem 10. punktā 
aprakstītajām prasībām. Būtu jāapsver visu veidu pārskatīšanas pasākumi (līguma 
grozījumi un/vai refinansēšana), ja tie ir saistīti ar Covid-19 krīzi, izņemot gadījumus, 
kad tie ir “jaunuzsākti aizdevumi, uz kuriem attiecas valsts garantiju shēmas saistībā ar 
Covid-19 krīzi”. Šie gadījumi būtu jāziņo tikai veidnē F 91.05 un attiecīgajā veidnes 
F 92.01 ailē. 
 

17. Veidnē sniedzamas bruto uzskaites vērtības un saistītie zaudējumu atskaitījumi 
sadalījumā atbilstīgi riska darījuma statusam (rezultatīvs un nerezultatīvs). Turklāt 
atsevišķās ailēs būtu jāidentificē riska darījumi (gan rezultatīvi, gan nerezultatīvi), 
kuriem piešķirts kapitāla un procentu labvēlības periods. 
 

18. Cita informācija būtu jāsniedz šādās ailēs: i) attiecībā uz rezultatīviem riska darījumiem 
“instrumenti, kuru kredītrisks ir būtiski pieaudzis kopš sākotnējās atzīšanas, bet kuru 
kredītvērtība nav samazinājusies (2. pakāpe)”; un ii) nerezultatīviem riska darījumiem 
— tādiem, par kuriem “maksājums maz ticams, bet termiņš nav kavēts vai kavēts līdz 
90 dienām”; iii) valsts garantijas, kas saņemtas saistībā ar Covid-19 krīzi un iv) 
ienākošās naudas plūsmas nerezultatīviem riska darījumiem. 

5.2. F 91.02: INFORMĀCIJA PAR CITIEM AIZDEVUMIEM UN AVANSIEM, UZ 
KURIEM ATTIECAS AR COVID-19 SAISTĪTI PĀRSKATĪŠANAS PASĀKUMI 

5.2.1. Norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām 

 

Ailes Norādījumi 

0010 Bruto uzskaites vērtība 
ITS V pielikuma 1. daļas 34. punkts. 
Šajā ailē uzrādītās summas atbilst summām, kas norādītas ailēs 0020 un 0050. 
Par katru citu aizdevumu, uz kuru attiecas ar Covid-19 saistīti pārskatīšanas 
pasākumi, būtu jāziņo tikai vienu reizi neatkarīgi no piemēroto pasākumu skaita. 

0020 Rezultatīvi 
ĪTS V pielikuma 1. daļa 34. punkts un 2. daļas 213.–239. punkts. 
 



0030 no kuriem: kapitāla un procentu labvēlības periods 
ITS V pielikuma 1. daļas 34. punkts. 
Iestādēm būtu jāziņo bruto uzskaites vērtība tādiem aizdevumiem un avansiem, 
attiecībā uz kuriem citi ar Covid-19 saistīti pārskatīšanas pasākumi atsauces datumā 
paredz gan kapitāla, gan procentu labvēlības periodu. Tas attiecas uz parādniekiem, 
kuriem pārskatīšanas pasākumu laikā nav nekādu maksāšanas pienākumu. 

0040 no kuriem: instrumenti, kuru kredītrisks ir būtiski pieaudzis kopš sākotnējās 
atzīšanas, bet kuru kredītvērtība nav samazinājusies (2. pakāpe) 
 SFPS 9.5.5.3; SFPS 7.35M b), i) apakšpunkts; ĪTS V pielikuma 1. daļas 
34. punkts. 
Šī aile būtu jānorāda tikai SFPS iestādēm. 

0050 Nerezultatīvi 
CRR 47.a panta 3. punkts; ĪTS V pielikuma 1. daļa 34. punkts un 2. daļas 213.–
239. punkts. 
 

0060 no kuriem: kapitāla un procentu labvēlības periods 
ITS V pielikuma 1. daļas 34. punkts. 
Iestādēm būtu jāziņo bruto uzskaites vērtība tādiem aizdevumiem un avansiem, 
attiecībā uz kuriem citi ar Covid-19 saistīti pārskatīšanas pasākumi atsauces datumā 
paredz gan kapitāla, gan procentu labvēlības periodu. Tas attiecas uz parādniekiem, 
kuriem pārskatīšanas pasākumu laikā nav nekādu maksāšanas pienākumu. 

0070 no kuriem: maksājums maz ticams, bet termiņš nav kavēts vai kavēts <= 90 
dienas 
ĪTS V pielikuma 1. daļa 34. punkts un 2. daļas 236. punkts. 

0080 Uzkrātais vērtības samazinājums, patiesās vērtības uzkrātās negatīvās 
izmaiņas, kas radušās kredītriska dēļ 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts. 
Šajā ailē uzrādītās summas atbilst summām, kas norādītas ailēs 0090 un 0120. 

0090 Rezultatīvi 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts. 

0100 no kuriem: kapitāla un procentu labvēlības periods 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts. 
Iestādēm jāziņo uzkrātā vērtības samazināšanās un uzkrātās patiesās vērtības 
negatīvajās izmaiņas, kas radušās kredītu riska dēļ saistībā ar aizdevumiem un 



avansiem, kuriem ar Covid-19 saistītie pārskatīšanas pasākumi pārskata datumā 
paredz gan kapitāla, gan procentu labvēlības periodu. Tas attiecas uz parādniekiem, 
kuriem pārskatīšanas pasākumu laikā nav nekādu maksāšanas pienākumu. 

0110 no kuriem: instrumenti, kuru kredītrisks ir būtiski pieaudzis kopš sākotnējās 
atzīšanas, bet kuru kredītvērtība nav samazinājusies (2. pakāpe) 
SFPS 9.5.5.3; SFPS 7.35M b), i) apakšpunkts; ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–
71. punkts. 
Šī aile būtu jānorāda tikai SFPS iestādēm. 

0120 Nerezultatīvi 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts. 

0130 no kuriem: kapitāla un procentu labvēlības periods 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts. 
Iestādēm jāziņo uzkrātā vērtības samazināšanās un uzkrātās patiesās vērtības 
negatīvajās izmaiņas, kas radušās kredītu riska dēļ saistībā ar aizdevumiem un 
avansiem, kuriem ar Covid-19 saistītie pārskatīšanas pasākumi pārskata datumā 
paredz gan kapitāla, gan procentu labvēlības periodu. Tas attiecas uz parādniekiem, 
kuriem pārskatīšanas pasākumu laikā nav nekādu maksāšanas pienākumu. 

0140 no kuriem: maksājums maz ticams, bet termiņš nav kavēts vai kavēts <= 90 
dienas 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts un 236. punkts. 

0150 Valsts garantija, kas saņemta saistībā ar Covid-19 krīzi 
Šo pamatnostādņu 15. punkts. 
Iestādēm jāziņo maksimālais apmērs valsts garantijai, ko dalībvalstis ieviesušas, 
reaģējot uz Covid-19 krīzi, attiecībā uz citiem aizdevumiem un avansiem, uz 
kuriem attiecas ar Covid-19 saistīti pārskatīšanas pasākumi (izņemot 
“jaunuzsāktus aizdevumus, uz kuriem attiecas valsts garantiju shēmas saistībā ar 
Covid-19 krīzi”). Garantijas summa nedrīkst pārsniegt attiecīgā aizdevuma bruto 
uzskaites vērtību. Aprēķinot maksimālo valsts garantijas apmēru, kas ir saņemams 
vai ko var pieprasīt saistībā ar Covid-19 krīzi, nebūtu jāņem vērā citu 
nodrošinājuma vai garantiju veidu esamība. 

0160 Ienākošās naudas plūsmas nerezultatīvos riska darījumos 
Par ienākošajām naudas plūsmām būtu jāpaziņo reizi pusgadā no informācijas 
atklāšanas perioda sākuma līdz atsauces datumam. 
Tādam riska darījumam, kas ziņošanas periodā vairākas reizes pārklasificēts no 
nerezultatīva uz rezultatīvu, ienākošo naudas plūsmu apjoms būtu jāidentificē, 



pamatojoties uz salīdzinājumu starp riska darījuma statusu ziņošanas perioda 
sākumā un statusu atsauces datumā. 
Nerezultatīva riska darījuma pārklasificēšana no viena uzskaites portfeļa uz citu 
nebūtu jāuzrāda kā ienākoša naudas plūsma. 

 

Rindas Norādījumi 

0010 Citi aizdevumi un avansi, uz kuriem attiecas ar Covid-19 saistīti pārskatīšanas 
pasākumi 
ITS V pielikuma 1. daļas 32. punkts. 
Iestādēm būtu jāziņo par visiem pārskatīšanas pasākumiem, kas ir veikti Covid-19 
krīzes dēļ un kuri neatbilst EBI pamatnostādņu par moratorijiem 10. punkta 
prasībām. 
Par pārskatīšanas pasākumiem, kas noteikti labvēlības perioda / maksājumu 
moratorija veidā, šajā rindā būtu jāziņo tikai par aizdevumiem un avansiem ar 
labvēlības periodu / maksājumu moratoriju, kura termiņš nav beidzies. 
Aizdevumi un avansi, uz kuriem attiecas gan EBI atbilstoši moratoriji, gan citi ar 
Covid-19 saistīti pārskatīšanas pasākumi, būtu jāatspoguļo tikai vienu reizi veidnē 
F 91.01, nevis arī veidnē F 91.02. Aizdevumi un avansi šajās divās veidnēs ir 
savstarpēji izslēdzoši.  

0020 no kuriem: mājsaimniecības 
 ĪTS V pielikuma 1. daļas 42. punkta f) apakšpunkts. 

0030 no kuriem: nefinanšu sabiedrības 
 ĪTS V pielikuma 1. daļas 42. punkta e) apakšpunkts. 

 

  



6. Aizdevumi un avansi ar beigušos EBI atbilstošu (leģislatīvu un neleģislatīvu) moratoriju 
termiņu (F 91.03) 

6.1. Vispārīgas piezīmes 

19. Šī veidne ietver aizdevumus un avansus, kuriem atsauces datumā ir beidzies EBI atbilstošie 
(leģislatīvie un neleģislatīvie) moratoriji, neatkarīgi no tā, vai citi ar Covid-19 saistītie 
pārskatīšanas pasākumi joprojām ir aktīvi vai jau ir beigušies. 
 

20. Veidnē sniedzamas bruto uzskaites vērtības un saistītie zaudējumu atskaitījumi sadalījumā 
atbilstīgi riska darījuma statusam (rezultatīvs un nerezultatīvs). Turklāt atsevišķās ailēs 
būtu jāidentificē riska darījumi ar pārskatīšanas pasākumiem, gan rezultatīviem, gan 
nerezultatīviem. 

 
21. Cita informācija būtu jāsniedz šādās ailēs: i) attiecībā uz rezultatīviem riska darījumiem 

“instrumenti, kuru kredītrisks ir būtiski pieaudzis kopš sākotnējās atzīšanas, bet kuru 
kredītvērtība nav samazinājusies (2. pakāpe)”; un ii) nerezultatīviem riska darījumiem — 
tādiem, par kuriem “maksājums maz ticams, bet termiņš nav kavēts vai kavēts līdz 90 
dienas”; iii) valsts garantijas, kas saņemtas saistībā ar Covid-19 krīzi; iv) ienākošās naudas 
plūsmas nerezultatīviem riska darījumiem un v) ekonomiskie zaudējumi, ko radījusi šo 
pasākumu piemērošana. 
 

6.2. F 91.03: AIZDEVUMI UN AVANSI AR BEIGUŠOS EBI ATBILSTOŠU 
(LEĢISLATĪVU UN NELEĢISLATĪVU) MORATORIJU TERMIŅU 

6.2.1. Norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām 

 

Ailes Norādījumi 

0010 Bruto uzskaites vērtība 
ITS V pielikuma 1. daļas 34. punkts. 
Šajā ailē uzrādītās summas atbilst summām, kas norādītas ailēs 0020 un 0050. 
 

0020 Rezultatīvi 
ĪTS V pielikuma 1. daļa 34. punkts un 2. daļas 213.–239. punkts. 
 

0030 no kuriem: nerezultatīvi riska darījumi ar pārskatīšanas pasākumiem 
CRR 47.b pants; ĪTS V pielikuma 1. daļa 34. punkts un 2. daļas 240.–268. punkts. 



Šajā ailē būtu jāietver arī riska darījumi, kuriem ir piešķirti gan EBI atbilstoši 
moratoriji ar beigušos termiņu, gan citi ar Covid-19 saistīti pārskatīšanas pasākumi 
(rezultatīvi vai ar beigušos termiņu). 

0040 no kuriem: instrumenti, kuru kredītrisks ir būtiski pieaudzis kopš sākotnējās 
atzīšanas, bet kuru kredītvērtība nav samazinājusies (2. pakāpe) 
 SFPS 9.5.5.3; SFPS 7.35M b), i) apakšpunkts; ĪTS V pielikuma 1. daļas 34. punkts 
un 2. daļas 213.–239. punkts. 
Šī aile būtu jānorāda tikai SFPS iestādēm. 

0050 Nerezultatīvi 
CRR 47.a panta 3. punkts; ĪTS V pielikuma 1. daļa 34. punkts un 2. daļas 213.–
239. punkts. 
 

0060 no kuriem: nerezultatīvi riska darījumi ar pārskatīšanas pasākumiem 
CRR 47.b pants; ĪTS V pielikuma 1. daļa 34. punkts un 2. daļas 240.–268. punkts. 
Šajā ailē būtu jāietver arī riska darījumi, kuriem ir piešķirti gan EBI atbilstoši 
moratoriji ar beigušos termiņu, gan citi ar Covid-19 saistīti pārskatīšanas pasākumi 
(rezultatīvi vai ar beigušos termiņu). 

0070 no kuriem: maksājums maz ticams, bet termiņš nav kavēts vai kavēts <= 90 
dienas 
ĪTS V pielikuma 1. daļa 34. punkts un 2. daļas 236. punkts. 

0080 Uzkrātais vērtības samazinājums, patiesās vērtības uzkrātās negatīvās 
izmaiņas, kas radušās kredītriska dēļ 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts. 
Šajā ailē uzrādītās summas atbilst summām, kas norādītas ailēs 0090 un 0120. 

0090 Rezultatīvi 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts. 

0100 no kuriem: nerezultatīvi riska darījumi ar pārskatīšanas pasākumiem 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts. 

0110 no kuriem: instrumenti, kuru kredītrisks ir būtiski pieaudzis kopš sākotnējās 
atzīšanas, bet kuru kredītvērtība nav samazinājusies (2. pakāpe) 
SFPS 9.5.5.3; SFPS 7.35M b), i) apakšpunkts; ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–
71. punkts. 
Šī aile būtu jānorāda tikai SFPS iestādēm. 



0120 Nerezultatīvi 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts. 

0130 no kuriem: nerezultatīvi riska darījumi ar pārskatīšanas pasākumiem 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts. 

0140 no kuriem: maksājums maz ticams, bet termiņš nav kavēts vai kavēts <= 90 
dienas 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts un 236. punkts. 

0150 Valsts garantija, kas saņemta saistībā ar Covid-19 krīzi 
Šo pamatnostādņu 15. punkts. 
Attiecībā uz aizdevumiem un avansiem ar beigušos EBI atbilstošu moratoriju 
termiņu iestādēm būtu jāziņo maksimālais apmērs valsts garantijai, ko dalībvalstis 
ieviesušas, reaģējot uz Covid-19 krīzi. Garantijas summa nedrīkst pārsniegt 
attiecīgā aizdevuma bruto uzskaites vērtību. Aprēķinot maksimālo valsts 
garantijas apmēru, kas ir saņemams vai ko var pieprasīt saistībā ar Covid-19 krīzi, 
nebūtu jāņem vērā citu nodrošinājuma vai garantiju veidu esamība. 

0160 Ienākošās naudas plūsmas nerezultatīvos riska darījumos 
Par ienākošajām naudas plūsmām būtu jāpaziņo reizi pusgadā no informācijas 
atklāšanas perioda sākuma līdz atsauces datumam. 
Tādam riska darījumam, kas ziņošanas periodā vairākas reizes pārklasificēts no 
nerezultatīva uz rezultatīvu, ienākošo naudas plūsmu apjoms būtu jāidentificē, 
pamatojoties uz salīdzinājumu starp riska darījuma statusu ziņošanas perioda 
sākumā un statusu atsauces datumā. 
Nerezultatīva riska darījuma pārklasificēšana no viena uzskaites portfeļa uz citu 
nebūtu jāuzrāda kā ienākoša naudas plūsma. 

0170 Ekonomisks zaudējums 
EBI pamatnostādņu par moratorijiem 19. punkta d) apakšpunkts; SFPS 9.5.4.3. 
Ekonomiskie zaudējumi būtu jāaprēķina kā starpība starp pārskatīto vai mainīto 
līgumisko naudas plūsmu neto pašreizējo vērtību un neto pašreizējo vērtību 
naudas plūsmām pirms pasākuma piešķiršanas. 
Tas būtu jāziņo gan par valsts vispārpieņemto grāmatvedības principiem, gan par 
SFPS atbildīgajiem ziņotājiem. Attiecībā uz ziņotājiem par SFPS ekonomiskie 
zaudējumi būtu jāaprēķina saskaņā ar SFPS 9 5.4.3. punktu. 
Iestādēm šajā ailē būtu jāziņo tikai gadījumos, kad tās aprēķinājušas ekonomiskos 
zaudējumus. Aprēķinātie ekonomiskie ieguvumi nebūtu jāziņo. 

 



Rindas Norādījumi 

0010 Aizdevumi un avansi ar EBI atbilstošiem moratorijiem, kuru termiņš ir 
beidzies 
EBI pamatnostādņu par moratorijiem 19. punkta b) apakšpunkts; ĪTS V pielikuma 
1. daļas 32. punkts. 
Iestādēm būtu jāziņo par aizdevumiem un avansiem, kuriem EBI atbilstošo 
(leģislatīvo un neleģislatīvo) moratoriju atlikušais termiņš ir vienāds ar nulli 
(beidzies). Par aizdevumiem un avansiem būtu jāziņo, sākot no pirmās dienas pēc 
moratorija termiņa beigām. 
Ja ir beigušies EBI atbilstoši moratoriji, riska darījumi jāziņo arī veidnē F 90.01 tās 
attiecīgajā ailē. 
Attiecībā uz riska darījumiem, kuriem ir piešķirti gan EBI atbilstoši moratoriji ar 
beigušos termiņu, gan citi ar Covid-19 saistīti pārskatīšanas pasākumi (termiņa 
pagarinājuma / maksājumu moratorija veidā), būtu jāpaziņo tikai šajā veidnē, nevis 
arī veidnē F 91.04. 

0020 no kuriem: mājsaimniecības 
 ĪTS V pielikuma 1. daļas 42. punkta f) apakšpunkts. 

0030 no kuriem: aizdevumi, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu 
 ĪTS V pielikuma 2. daļas 86. un 87. punkta a) apakšpunkts. 

0040 no kuriem: nefinanšu sabiedrības 
 ĪTS V pielikuma 1. daļas 42. punkta e) apakšpunkts.  

0050 no kuriem: mazie un vidējie uzņēmumi 
 ĪTS V pielikuma 1. daļas 5. punkta i) apakšpunkts. 

0060 no kuriem: nodrošināti ar komerciālu nekustamo īpašumu 
 ĪTS V pielikuma 2. daļas 86. un 87. punkta a) apakšpunkts. 

  



7. Citi aizdevumi un avansi ar Covid-19 saistītiem pārskatīšanas pasākumiem, kuru termiņš ir 
beidzies (labvēlības periods / maksājumu moratorijs) (F 91.04) 

7.1. Vispārīgas piezīmes 

22. Šī veidne aptver citus ar Covid-19 saistītus pārskatīšanas pasākumus, kas noteikti 
labvēlības perioda / maksājumu moratorija veidā, kuru termiņš atsauces datumā ir 
beidzies un kuri neatbilst EBI pamatnostādņu par moratorijiem 10. punktā 
aprakstītajām prasībām. Attiecībā uz riska darījumiem, kuriem ir piešķirti gan EBI 
atbilstoši moratoriji ar beigušos termiņu, gan citi ar Covid-19 saistīti pārskatīšanas 
pasākumi (termiņa pagarinājuma / maksājumu moratorija veidā), būtu jāpaziņo 
vienreiz veidnē F 91.03, nevis arī šajā veidnē. Ja EBI atbilstošo moratoriju termiņš nav 
beidzies, bet ir beidzies cits ar Covid-19 saistītais labvēlības periods / maksājumu 
moratorijs, riska darījumi joprojām būtu jāziņo veidnē F 91.01. 
 

23. Veidnē sniedzamas bruto uzskaites vērtības un saistītie zaudējumu atskaitījumi 
sadalījumā atbilstīgi riska darījuma statusam (rezultatīvs un nerezultatīvs). 
 

24. Cita informācija būtu jāsniedz šādās ailēs: i) attiecībā uz rezultatīviem riska darījumiem 
“instrumenti, kuru kredītrisks ir būtiski pieaudzis kopš sākotnējās atzīšanas, bet kuru 
kredītvērtība nav samazinājusies (2. pakāpe)”; un ii) nerezultatīviem riska darījumiem 
— tādiem, par kuriem “maksājums maz ticams, bet termiņš nav kavēts vai kavēts līdz 
90 dienām”; iii) valsts garantijas, kas saņemtas saistībā ar Covid-19 krīzi un iv) 
ienākošās naudas plūsmas nerezultatīviem riska darījumiem. 
 

7.2. F 91.04: CITI AIZDEVUMI UN AVANSI AR COVID-19 SAISTĪTIEM 
PĀRSKATĪŠANAS PASĀKUMIEM, KURU TERMIŅŠ IR BEIDZIES (LABVĒLĪBAS 
PERIODS / MAKSĀJUMU MORATORIJS) 

7.2.1. Norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām 

 

Ailes Norādījumi 

0010 Bruto uzskaites vērtība 
ITS V pielikuma 1. daļas 34. punkts. 
Šajā ailē uzrādītās summas atbilst summām, kas norādītas ailēs 0020 un 0040. 
 

0020 Rezultatīvi 
ĪTS V pielikuma 1. daļa 34. punkts un 2. daļas 213.–239. punkts. 
 



0030 no kuriem: instrumenti, kuru kredītrisks ir būtiski pieaudzis kopš sākotnējās 
atzīšanas, bet kuru kredītvērtība nav samazinājusies (2. pakāpe) 
 SFPS 9.5.5.3; SFPS 7.35M b), i) apakšpunkts; ĪTS V pielikuma 1. daļas 34. punkts 
un 2. daļas 213.–239. punkts. 
Šī aile būtu jānorāda tikai SFPS iestādēm. 

0040 Nerezultatīvi 
CRR 47.a panta 3. punkts; ĪTS V pielikuma 1. daļa 34. punkts un 2. daļas 213.–
239. punkts. 
 

0050 no kuriem: maksājums maz ticams, bet termiņš nav kavēts vai kavēts <= 90 
dienas 
ĪTS V pielikuma 1. daļa 34. punkts un 2. daļas 236. punkts. 

0060 Uzkrātais vērtības samazinājums, patiesās vērtības uzkrātās negatīvās 
izmaiņas, kas radušās kredītriska dēļ 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts. 
Šajā ailē uzrādītās summas atbilst summām, kas norādītas ailēs 0070 un 0090. 

0070 Rezultatīvi 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts. 

0080 no kuriem: instrumenti, kuru kredītrisks ir būtiski pieaudzis kopš sākotnējās 
atzīšanas, bet kuru kredītvērtība nav samazinājusies (2. pakāpe) 
SFPS 9.5.5.3; SFPS 7.35M b), i) apakšpunkts; ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–
71. punkts. 
Šī aile būtu jānorāda tikai SFPS iestādēm. 

0090 Nerezultatīvi 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts. 

0100 no kuriem: maksājums maz ticams, bet termiņš nav kavēts vai kavēts <= 90 
dienas 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts un 236. punkts. 

0110 Valsts garantija, kas saņemta saistībā ar Covid-19 krīzi 
Šo pamatnostādņu 15. punkts. 
Attiecībā uz aizdevumiem un avansiem, kam beigušies ar Covid-19 saistīto 
pasākumu termiņš, iestādēm būtu jāziņo maksimālais apmērs valsts garantijai, ko 
dalībvalstis ieviesušas, reaģējot uz Covid-19 krīzi. Garantijas summa nedrīkst 



pārsniegt attiecīgā aizdevuma bruto uzskaites vērtību. Aprēķinot maksimālo valsts 
garantijas apmēru, kas ir saņemams vai ko var pieprasīt saistībā ar Covid-19 krīzi, 
nebūtu jāņem vērā citu nodrošinājuma vai garantiju veidu esamība. 

0120 Ienākošās naudas plūsmas nerezultatīvos riska darījumos 
Par ienākošajām naudas plūsmām būtu jāpaziņo reizi pusgadā no informācijas 
atklāšanas perioda sākuma līdz atsauces datumam. 
Tādam riska darījumam, kas ziņošanas periodā vairākas reizes pārklasificēts no 
nerezultatīva uz rezultatīvu, ienākošo naudas plūsmu apjoms būtu jāidentificē, 
pamatojoties uz salīdzinājumu starp riska darījuma statusu ziņošanas perioda 
sākumā un statusu atsauces datumā. 
Nerezultatīva riska darījuma pārklasificēšana no viena uzskaites portfeļa uz citu 
nebūtu jāuzrāda kā ienākoša naudas plūsma. 

 

Rindas Norādījumi 

0010 Citi aizdevumi un avansi ar Covid-19 saistītiem pārskatīšanas pasākumiem, 
kuru termiņš ir beidzies (labvēlības periods / maksājumu moratorijs) 
ĪTS V pielikuma 1. daļas 32. punkts un 2. daļas 358. punkta a apakšpunkts. 
Iestādēm būtu jāziņo par aizdevumiem un avansiem, attiecībā uz kuriem citiem ar 
Covid-19 saistītajiem pārskatīšanas pasākumiem, kas noteikti labvēlības 
perioda / maksājumu moratorija veidā, atlikušais termiņš ir vienāds ar nulli 
(beidzies). Par aizdevumiem un avansu jāziņo, sākot no pirmās dienas pēc 
pārskatīšanas pasākuma termiņa beigām. 
Ja ar Covid-19 saistīto pārskatīšanas pasākumu termiņš ir beidzies, riska darījums 
jāziņo arī veidnē F 90.02 attiecīgajā kategorijā. 
 

0020 no kuriem: mājsaimniecības 
 ĪTS V pielikuma 1. daļas 42. punkta f) apakšpunkts. 

0030 no kuriem: nefinanšu sabiedrības 
 ĪTS V pielikuma 1. daļas 42. punkta e) apakšpunkts. 

 

  



8. Informācija par jaunuzsāktiem aizdevumiem un avansiem, uz kuriem attiecas valsts garantiju 
shēmas saistībā ar Covid-19 krīzi (F 91.05) 

8.1. Vispārīgas piezīmes 

25. Šī veidne attiecas uz jaunuzsāktiem aizdevumiem un avansiem, kā minēts šo 
pamatnostādņu 15. punktā, uz kuriem attiecas valsts garantiju shēmas, kuras 
dalībvalstis ieviesušas, reaģējot uz Covid-19 krīzi. Iepriekšēja parāda atkārtotas 
finansēšanas gadījumā ar jaunuzsāktu aizdevumu vai vairāku parādu pārstrukturēšanas 
gadījumā, uzsākot jaunu aizdevumu, jaunajā aizdevumā, kas atzīts finanšu pārskatos, 
tas būtu jāatspoguļo šajā veidnē ar noteikumu, ka uz to attiecas valsts garantiju shēma 
saistībā ar Covid-19 krīzi. 

26. Veidnē sniedzamas bruto uzskaites vērtības un saistītie zaudējumu atskaitījumi 
sadalījumā atbilstīgi riska darījuma statusam (rezultatīvs un nerezultatīvs). Turklāt 
atsevišķās ailēs būtu jāidentificē riska darījumi ar pārskatīšanas pasākumiem, gan 
rezultatīvie, gan nerezultatīvie. Ja jaunie garantētie aizdevumi piešķirti, lai refinansētu 
iepriekšējo parāda līgumu, riska darījumu klasifikācija būtu jānovērtē saskaņā ar CRR 
47.b pantu un ĪTS V pielikuma 2. daļas 240.–268. punktu. 

27. Cita informācija būtu jāsniedz šādās ailēs: i) attiecībā uz rezultatīviem riska darījumiem 
“instrumenti, kuru kredītrisks ir būtiski pieaudzis kopš sākotnējās atzīšanas, bet kuru 
kredītvērtība nav samazinājusies (2. pakāpe)”; un ii) nerezultatīviem riska darījumiem 
— tādiem, par kuriem “maksājums maz ticams, bet termiņš nav kavēts vai kavēts līdz 
90 dienām”; iii) valsts garantiju summa, kas saistīta ar aizdevumiem un avansiem, iv) 
ienākošās naudas plūsmas nerezultatīviem riska darījumiem un v) ienākošās naudas 
plūsma, kas saistītas ar jauniem aizdevumiem. 

 

8.2. F 91.05: INFORMĀCIJA PAR JAUNUZSĀKTIEM AIZDEVUMIEM UN AVANSIEM, 
UZ KURIEM ATTIECAS VALSTS GARANTIJU SHĒMAS SAISTĪBĀ AR COVID-19 
KRĪZI 

8.2.1. Norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām 

 

Ailes Norādījumi 

0010 Bruto uzskaites vērtība 
ITS V pielikuma 1. daļas 34. punkts. 
Šajā ailē uzrādītās summas atbilst summām, kas norādītas ailēs 0020 un 0050.  

0020 Rezultatīvi 
ĪTS V pielikuma 1. daļa 34. punkts un 2. daļas 213.–239. punkts. 



 

0030 no kuriem: nerezultatīvi riska darījumi ar pārskatīšanas pasākumiem 
CRR 47.b pants; ĪTS V pielikuma 1. daļa 34. punkts un 2. daļas 240.–268. punkts. 
Būtu jāatklāj bruto uzskaites vērtība jaunajam līgumam (“refinansēšanas parāds”), 
kas piešķirts kā daļa no rezultatīva refinansēšanas darījuma, ko paziņo kā 
pārskatīšanas pasākumu.  

0040 no kuriem: instrumenti, kuru kredītrisks ir būtiski pieaudzis kopš sākotnējās 
atzīšanas, bet kuru kredītvērtība nav samazinājusies (2. pakāpe) 
 SFPS 9.5.5.3; SFPS 7.35M b), i) apakšpunkts; ĪTS V pielikuma 1. daļas 
34. punkts. 
Šī aile būtu jānorāda tikai SFPS iestādēm. 

0050 Nerezultatīvi 
CRR 47.a panta 3. punkts; ĪTS V pielikuma 1. daļa 34. punkts un 2. daļas 213.–
239. punkts.  

0060 no kuriem: nerezultatīvi riska darījumi ar pārskatīšanas pasākumiem 
CRR 47.b pants; ĪTS V pielikuma 1. daļa 34. punkts un 2. daļas 240.–268. punkts. 
Būtu jāatklāj bruto uzskaites vērtība jaunajam līgumam (“refinansēšanas parāds”), 
kas piešķirts kā daļa no nerezultatīva refinansēšanas darījuma, ko paziņo kā 
pārskatīšanas pasākumu.  

0070 no kuriem: maksājums maz ticams, bet termiņš nav kavēts vai kavēts <= 90 
dienas 
ĪTS V pielikuma 1. daļa 34. punkts un 2. daļas 236. punkts. 

0080 Uzkrātais vērtības samazinājums, patiesās vērtības uzkrātās negatīvās 
izmaiņas, kas radušās kredītriska dēļ 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts. 
Šajā ailē uzrādītās summas atbilst summām, kas norādītas ailēs 0090 un 0120. 

0090 Rezultatīvi 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts. 

0100 no kuriem: nerezultatīvi riska darījumi ar pārskatīšanas pasākumiem 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts. 
Būtu jāatklāj zaudējumu atskaitījumi jaunajam līgumam (“refinansēšanas 
parāds”), kas piešķirts kā daļa no rezultatīva refinansēšanas darījuma, ko paziņo 
kā pārskatīšanas pasākumu. 



0110 no kuriem: instrumenti, kuru kredītrisks ir būtiski pieaudzis kopš sākotnējās 
atzīšanas, bet kuru kredītvērtība nav samazinājusies (2. pakāpe) 
SFPS 9.5.5.3; SFPS 7.35M b), i) apakšpunkts; ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–
71. punkts. 
Šī aile būtu jānorāda tikai SFPS iestādēm. 

0120 Nerezultatīvi 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts. 

0130 no kuriem: nerezultatīvi riska darījumi ar pārskatīšanas pasākumiem 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts. 
Būtu jāatklāj zaudējumu atskaitījumi jaunajam līgumam (“refinansēšanas 
parāds”), kas piešķirts kā daļa no nerezultatīva refinansēšanas darījuma, ko paziņo 
kā pārskatīšanas pasākumu. 

0140 no kuriem: maksājums maz ticams, bet termiņš nav kavēts vai kavēts <= 90 
dienas 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 69.–71. punkts un 236. punkts. 

0150 Valsts garantija, kas saņemta saistībā ar Covid-19 krīzi 
Šo pamatnostādņu 15. punkts. 
Attiecībā uz jaunuzsāktiem aizdevumiem un avansiem iestādēm būtu jāpaziņo 
maksimālais apmērs valsts garantijai, ko dalībvalstis ieviesušas, reaģējot uz 
Covid-19 krīzi. Garantijas summa nedrīkst pārsniegt attiecīgā aizdevuma bruto 
uzskaites vērtību. Aprēķinot maksimālo valsts garantijas apmēru, kas ir saņemams 
vai ko var pieprasīt saistībā ar Covid-19 krīzi, nebūtu jāņem vērā citu 
nodrošinājuma vai garantiju veidu esamība. 

0160 Ienākošās naudas plūsmas nerezultatīvos riska darījumos 
Par ienākošajām naudas plūsmām būtu jāpaziņo reizi pusgadā no informācijas 
atklāšanas perioda sākuma līdz atsauces datumam. 
Tādam riska darījumam, kas ziņošanas periodā vairākas reizes pārklasificēts no 
nerezultatīva uz rezultatīvu, ienākošo naudas plūsmu apjoms būtu jāidentificē, 
pamatojoties uz salīdzinājumu starp riska darījuma statusu ziņošanas perioda 
sākumā un statusu atsauces datumā. 
Nerezultatīva riska darījuma pārklasificēšana no viena uzskaites portfeļa uz citu 
nebūtu jāuzrāda kā ienākoša naudas plūsma. 

0170 Ienākošās naudas plūsmas, kas saistītas ar jaunu aizdevumu izsniegšanu 



Iestādēm būtu jāsniedz informācija par jaunuzsākto aizdevumu un avansu bruto 
uzskaites vērtību kopš pēdējā pārskata atsauces datuma, norādot to dažādās 
aizdevumu kategorijās (atbilstīgi rindām). 

 

Rindas Norādījumi 

0010 Jaunuzsākti aizdevumi un avansi, uz kuriem attiecas valsts garantiju shēmas 
Šo pamatnostādņu 15. punkts; ĪTS V pielikuma 1. daļas 32. punkts. 

0020 no kuriem: mājsaimniecības 
 ĪTS V pielikuma 1. daļas 42. punkta f) apakšpunkts. 

0030 no kuriem: aizdevumi, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu 
 ĪTS V pielikuma 2. daļas 86. un 87. punkta a) apakšpunkts. 

0040 no kuriem: nefinanšu sabiedrības 
 ĪTS V pielikuma 1. daļas 42. punkta e) apakšpunkts.  

0050 no kuriem: mazie un vidējie uzņēmumi 
 ĪTS V pielikuma 1. daļas 5. punkta i) apakšpunkts. 

0060 no kuriem: nodrošināti ar komerciālu nekustamo īpašumu 
 ĪTS V pielikuma 2. daļas 86. un 87. punkta a) apakšpunkts. 

  



9. Pasākumi, ko piemēro, reaģējot uz Covid-19 krīzi: sadalījumā atbilstoši NACE kodiem 
(F 92.01) 

9.1. Vispārīgas piezīmes 

28. Šī veidne attiecas uz aizdevumiem un avansiem nefinanšu sabiedrībām, uz kuriem 
attiecas EBI atbilstoši (leģislatīvi un neleģislatīvi) moratoriji, citi ar Covid-19 saistīti 
pārskatīšanas pasākumi, un jaunuzsāktiem aizdevumiem un avansiem, kā minēts šo 
pamatnostādņu 15. punktā, uz kuriem attiecas valsts garantiju shēmas, kas ieviestas, 
reaģējot uz Covid-19 krīzi. 

29. Veidnē ir iekļauta informācija, kas izkārtota dalījumā atbilstīgi saimnieciskās darbības 
nozarēm, izmantojot NACE kodus, par pamatu ņemot darījuma partnera galveno 
darījumdarbību. Turklāt būtu jāsniedz informācija par piešķirtās valsts garantijas 
apmēru, izmantojot NACE kodu. 

30. Riska darījumu klasificēšanā saskaņā r NACE kodiem būtu jāievēro norādījumi, kas 
sniegti ĪTS V pielikuma 2. daļas 91. un 92. punktā. 

9.2. F 92.01: PASĀKUMI, KO PIEMĒRO, REAĢĒJOT UZ 19-GALDA KRĪZI: 
SADALĪJUMĀ ATBILSTOŠI NACE KODIEM 

9.2.1. Norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām 
 

Ailes Norādījumi 

0010 Bruto uzskaites vērtība aizdevumiem un avansiem, uz kuriem attiecas EBI 
atbilstoši moratoriji 
ITS V pielikuma 1. daļas 34. punkts. 
Bruto uzskaites vērtība aizdevumiem un avansiem nefinanšu sabiedrībām, uz kurām 
attiecas EBI atbilstošie moratoriji, izņemot tos, kas klasificēti kā “paredzēti 
tirdzniecībai”, “tirdzniecībā” vai “paredzēti pārdošanai”, būtu jāziņo saskaņā ar 
piemērojamo uzskaites ietvaru. 
Būtu jāziņo tikai par aizdevumiem un avansiem nefinanšu sabiedrībām, kurām ir 
piemērota EBI atbilstoši moratoriji ar termiņu, kas vēl nav beidzies. 

0020 Bruto uzskaites vērtība aizdevumiem un avansiem, uz kuriem attiecas ar 
Covid-19 saistīti pārskatīšanas pasākumi 
ITS V pielikuma 1. daļas 34. punkts. 
Citu aizdevumu un avansu bruto uzskaites vērtība nefinanšu sabiedrībām, uz kurām 
attiecas ar Covid-19 saistīti pārskatīšanas pasākumi, izņemot tos, kas klasificēti kā 
“paredzēti tirdzniecībai”, “tirdzniecībā” vai “paredzēti pārdošanai”, būtu jāziņo 
saskaņā ar piemērojamo uzskaites ietvaru. 



Būtu jāziņo tikai par aizdevumiem un avansiem nefinanšu sabiedrībām, attiecībā uz 
kuriem ir ieviesti ar Covid-19 saistīti pārskatīšanas pasākumi un kuru termiņš nav 
beidzies, un kuri neatbilst EBI pamatnostādņu par moratorijiem 10. punkta 
prasībām. 

0030 Bruto uzskaites vērtība jaunuzsāktiem aizdevumiem un avansiem, uz kuriem 
attiecas valsts garantiju shēmas saistībā ar Covid-19 krīzi 
Šo pamatnostādņu 15. punkts; ĪTS V pielikuma 1. daļas 34. punkts. 
Bruto uzskaites vērtība jaunuzsāktiem aizdevumiem un avansiem nefinanšu 
sabiedrībām, uz kurām attiecas ar Covid-19 saistīti pārskatīšanas pasākumi, 
izņemot tos, kas klasificēti kā “paredzēti tirdzniecībai”, “tirdzniecībā” vai 
“paredzēti pārdošanai”, būtu jāziņo saskaņā ar piemērojamo uzskaites ietvaru. 

0040 Valsts garantija, kas saņemta saistībā ar Covid-19 krīzi 
Šo pamatnostādņu 15. punkts. 
Iestādēm būtu jāziņo maksimālais valsts garantijas apmērs, kas saņemts saistībā ar 
Covid-19 krīzi, attiecībā uz visiem aizdevumiem un avansiem, izņemot 
aizdevumus, kas klasificēti kā “paredzēti tirdzniecībai”, “tirdzniecībā” vai 
“paredzēti pārdošanai” saskaņā ar piemērojamo uzskaites ietvaru. Garantijas 
summa nedrīkst pārsniegt attiecīgā aizdevuma bruto uzskaites vērtību. Aprēķinot 
maksimālo valsts garantijas apmēru, kas ir saņemams vai ko var pieprasīt saistībā 
ar Covid-19 krīzi, nebūtu jāņem vērā citu nodrošinājuma vai garantiju veidu 
esamība. 

 

Rindas Norādījumi 

0010-
0180 

Aizdevumi un avansi sadalījumā atbilstoši NACE kodiem 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006; ĪTS V pielikuma 1. 
daļas 32. punkts un 2. daļas 91. un 92. punkts. 

0190 Kopā 
Rinda 0190 ir rindu 0010–0180 summa. 

 

  



10. Procentu ienākumi un maksas un ienākumi no komisijām, kas gūti no aizdevumiem un 
avansiem, uz kuriem attiecas ar Covid-19 saistīti pasākumi (F 93.01) 

10.1. Vispārīgas piezīmes 

31. Šī veidne ietver informāciju par to aizdevumu un avansu peļņas vai zaudējumu ietekmi, 
uz kuriem attiecas EBI atbilstoši (leģislatīvi un neleģislatīvi) moratoriji, citi ar Covid-
19 saistīti pārskatīšanas pasākumi, un jaunuzsāktiem aizdevumiem un avansiem, kā 
minēts šo pamatnostādņu 15. punktā, uz kuriem attiecas valsts garantiju shēmas, kas 
ieviestas, reaģējot uz Covid-19 krīzi. 

10.2. F 93.01: Procentu ienākumi un maksas un ienākumi no komisijām, kas gūti no 
aizdevumiem un avansiem, uz kuriem attiecas ar Covid-19 saistīti pasākumi 

10.2.1. Norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām 

Ailes Norādījumi 

0010 Pārskata periods 
Būtu jāziņo par faktisko stāvokli atsauces datumā. 

0020 Plānotā pozīcija finanšu gada beigās 
Iestādēm būtu jāpaziņo par plānoto pozīciju nākamā finanšu gada beigās, ņemot 
vērā Covid-19 izplatības sekas. Finanšu gada beigu datumā būtu jāziņo par plānoto 
stāvokli nākamā finanšu gada beigās. 

0030 Piezīme 
Iestādēm būtu jāsniedz papildu informācija par būtiskām izmaiņām procentu 
ienākumos vai maksām un ienākumi no komisijām, salīdzinot ar iepriekšējo 
periodu. 

 

Rindas Norādījumi 

0010 Procentu ienākumi no aizdevumiem un avansiem, uz kuriem attiecas ar 
Covid-19 saistīti pasākumi 
ĪTS V pielikuma 2. daļas 31. punkts. 
Procentu ienākumi, kā definēts ĪTS V pielikuma 2. daļas 31. punktā, kas izriet no 
aizdevumiem un avansiem, uz kuriem attiecas EBI atbilstoši (leģislatīvi un 
neleģislatīvi) moratoriji, citi ar Covid-19 saistīti pārskatīšanas pasākumi un 
jaunuzsākti aizdevumi un avansi saskaņā ar valsts garantiju shēmas saistībā ar 
Covid-19 krīzi. 



0020 Maksas un ienākumi no komisijām, kas gūti no aizdevumiem un avansiem, uz 
kuriem attiecas ar Covid-19 saistīti pasākumi 
 
SFPS 7.20 c) apakšpunkts; BPD 27. pants. Vertikālā struktūra (4. punkts). 
Maksas un ienākumi no komisijām, kā noteikts ĪTS V pielikumā [SFPS 7.20 
c) apakšpunkts; BPD 27. pants. Vertikālā struktūra (4. punkts)], kas izriet no 
aizdevumiem un avansiem, uz kuriem attiecas EBI atbilstoši (leģislatīvi un 
neleģislatīvi) moratoriji, citi ar Covid-19 saistīti pārskatīšanas pasākumi un 
jaunuzsākti aizdevumi un avansi saskaņā ar valsts garantiju shēmas saistībā ar 
Covid-19 krīzi. 

 

  



11. Prudenciālās uzraudzības informācija par aizdevumiem un avansiem, uz kuriem attiecas valsts 
garantiju shēmas saistībā ar Covid-19 krīzi (F 93.02) 

11.1. Vispārīgas piezīmes 

32. Šī veidne ietver prudenciālās uzraudzības informāciju par aizdevumiem un avansiem, 
uz kuriem attiecas valsts garantiju shēmas saistībā ar Covid-19 krīzi. 

 

11.2. F 93.02: PRUDENCIĀLĀS UZRAUDZĪBAS INFORMĀCIJA PAR AIZDEVUMIEM 
UN AVANSIEM, UZ KURIEM ATTIECAS VALSTS GARANTIJU SHĒMAS 
SAISTĪBĀ AR COVID-19 KRĪZI 

11.2.1. Norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām 

Ailes Norādījumi 

0010 Apmērs 
Būtu jāziņo par faktisko stāvokli atsauces datumā. 

0020 Plānotā pozīcija gada beigās 
Iestādēm būtu jāpaziņo par plānoto pozīciju gada beigās, ņemot vērā Covid-19 
izplatības sekas. 
Ziņojumos gada beigās būtu jāziņo par plānoto stāvokli nākamā gada beigās. 

0030 Piezīme 
Iestādēm būtu jāsniedz papildu informācija, ja: 
- rindas 0010. un 0020 nesatur vienādu summu, t. i., saskaņā ar CRR ne visas 
garantijas ir uzskatāmas par atbilstīgu nodrošinājumu; 
- rinda 0030 vai 0060 nav vienāda ar 0, t. i., valsts garantijas atzīšana nesamazina 
attiecīgā aizdevuma vai avansa riska darījuma svērto vērtību līdz 0. 

 

Rindas Norādījumi 

0010 Riska darījuma vērtība aizdevumiem un avansiem, kas izsniegti saskaņā ar 
valsts garantiju shēmām, kuru termiņš nav beidzies, saistībā ar Covid-19 
krīzi 
Aizdevumu un avansu riska darījuma vērtība, kā definēts ĪTS I pielikuma veidnes 
C 07.00 ailē 0200, veidnes C 08.01 ailē 0110, aizdevumiem un avansiem, ja ir 



piemērotas valsts garantiju shēmas saistībā ar Covid-19 krīzi un šīs garantijas 
termiņš vēl nav beidzies. 

0020 no kuriem: aizdevumi un avansi, ja garantijas kvalificējamas kā atbilstošs 
nodrošinājums kredītriska mazināšanai saskaņā ar CRR 
Aizdevumu un avansu riska darījuma vērtība, kā norādīts rindā 0010, ja saņemto 
valsts garantiju kvalificē kā atbilstīgu nodrošinājumu kredītriska mazināšanai 
saskaņā ar CRR Trešās daļas II sadaļas 4. nodaļu. 
Ja šajā rindā uzrādītā summa atšķiras no summas, kas uzrādīta rindā 0010, attiecīgie 
iemesli jāpaskaidro ailē 0030. 

0030 Šo aizdevumu un avansu riska darījuma svērtā vērtība 
Riska darījuma svērtā vērtība, kas noteikta CRR 92. panta 3. punkta mērķiem 
attiecībā uz aizdevumiem un avansiem, kuri uzrādīti rindā 0020. 
Ja šajā rindā uzrādītā summa nav vienāda ar 0, tas jāpaskaidro ailē 0030. 

0040 no kuriem: aizdevumi un avansi, kas pārstrukturēti, lai piemērotu šīs 
garantijas 
To aizdevumu un avansu riska darījuma vērtība, kā norādīts rindā 0010 un uz 
kuriem sākotnēji neattiecās valsts garantija, un kas tāpēc tika pārstrukturēti, lai kļūtu 
par atbilstīgiem. 

0050 Šo aizdevumu un avansu riska svērtā vērtība (pirms pārstrukturēšanas) 
Riska darījuma svērtā vērtība, kas noteikta CRR 92. panta 3. punkta mērķiem 
attiecībā uz aizdevumiem un avansiem, kuri uzrādīti rindā 0040, pirms 
pārstrukturēšanas. 

0060 Riska darījuma svērtā vērtība, kas saistīta ar šiem aizdevumiem un avansiem 
Riska darījuma svērtā vērtība aizdevumiem un avansiem, kā norādīts rindā 0010, 
kas aprēķināta CRR 92. panta 3. punkta mērķiem. 
Ja šajā rindā uzrādītā summa nav vienāda ar 0, tas jāpaskaidro ailē 0030. 

0070 Riska darījuma vērtība aizdevumiem un avansiem, kas izsniegti saskaņā ar 
valsts garantiju shēmām, kuru termiņš nav beidzies, saistībā ar Covid-19 krīzi 
Aizdevumu un avansu riska darījuma vērtība, kā definēts ĪTS I pielikuma veidnes 
C 07.00 ailē 0200 un veidnes C 08.01 ailē 0110, aizdevumiem un avansiem, ja ir 
piemērotas valsts garantiju shēmas saistībā ar Covid-19 krīzi un šīs garantijas 
termiņš jau ir beidzies. Uzrāda tikai tos aizdevumus un avansus, par kuriem vēl nav 
apmaksāts kapitāls, procenti un/vai maksas. 

0080 Šo aizdevumu un avansu riska darījuma svērtā vērtība 



Aizdevumu un avansu, kas uzrādīti rindā 0070, riska darījuma svērtā vērtība, kas 
aprēķināta CRR 92. panta 3. punkta mērķiem.  
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