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1. Prievolės laikytis gairių ir teikti 
ataskaitas 

Šių gairių statusas 

 Šiame dokumente pateiktos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/20101 16 straipsnį parengtos 
gairės. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį, kompetentingos 
institucijos ir finansų įstaigos turi dėti visas pastangas siekdamos laikytis šių gairių. 

 Gairėse išdėstoma EBI nuomonė dėl tinkamos priežiūros praktikos Europos finansų 
priežiūros institucijų sistemoje arba dėl to, kaip Sąjungos teisė turėtų būti taikoma tam 
tikroje srityje. Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalyje apibrėžtos 
kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, turėtų jų laikytis ir atitinkamai 
jas įtraukti į savo praktiką (pvz., iš dalies pakeisti savo teisinę sistemą arba priežiūros 
procesus), įskaitant tuos atvejus, kai gairės yra visų pirma skiriamos įstaigoms. 

Atskaitomybės reikalavimai 

 Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ne 
vėliau kaip ([... m. ... ... d.]) privalo EBI pranešti, ar laikosi arba ketina laikytis šių gairių, 
arba nurodyti nesilaikymo priežastis. Jeigu kompetentingos institucijos iki šio termino 
nepateikia jokio pranešimo, EBI laiko, kad kompetentingos institucijos gairių nesilaiko. 
Pranešimus reikėtų siųsti adresu compliance@eba.europa.eu užpildžius EBI interneto 
svetainėje pateiktą formą ir įrašius nuorodą „EBA/GL/2018/10“. Pranešimus turėtų teikti 
asmenys, turintys reikiamus įgaliojimus pranešti apie gairių laikymąsi savo kompetentingų 
institucijų vardu. Apie visus gairių laikymosi pasikeitimus taip pat būtina pranešti EBI. 

 Pranešimai bus skelbiami EBI interneto svetainėje pagal 16 straipsnio 3 dalį. 

  

                                                           
1 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos 
priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas 
Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12). 

mailto:compliance@eba.europa.eu
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2. Dalykas, taikymo sritis ir sąvokų 
apibrėžtys 

Dalykas 

 Šiose gairėse apibūdinamas atskleidžiamos informacijos turinys ir pateikiami vienodi 
atskleidimo formatai kredito įstaigoms atskleidžiant informaciją apie neveiksnias pozicijas 
(NPE), pertvarkytas pozicijas (FBE) ir perimtą turtą. 

Taikymo sritis 

 Šios gairės taikomos kredito įstaigoms, kurioms taikomi visi arba kai kurie informacijos 
atskleidimo reikalavimai, nustatyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 (KRR)2 aštuntoje dalyje, 
kaip numatyta KRR 6, 10 ir 13 straipsniuose. 

 Šios gairės taikomos visoms pozicijoms, atitinkančioms neveiksnių ir pertvarkytų pozicijų 
apibrėžtis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/20143 V priede. 

 Proporcingumo principas taikomas atsižvelgiant į kredito įstaigos svarbą ir NPE, apie 
kurias pranešama, lygį bei kiekvienai lentelei nustatyta taikymo sritį. Kai kurios lentelės 
taikomos visoms kredito įstaigoms, kai kurios – tik svarbioms kredito įstaigoms, kurių 
bendras NPL santykis yra 5 proc. ar daugiau. 

Kam skirtos šios gairės? 

 Šios gairės skirtos kompetentingoms institucijoms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. 1093/2010 4 straipsnio 2 dalies i punkte, ir kredito įstaigoms, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalyje. 

Sąvokų apibrėžtys 

 Jeigu nenurodyta kitaip, Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir Komisijos įgyvendinimo 
reglamente (ES) Nr. 680/2014 vartojami ir apibrėžti terminai šiose gairėse turi tokią pačią 
reikšmę. 

                                                           
2 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito 
įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, 
p. 1). 
3 2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai 
(OL L 191, 2014 6 28, p. 1). 
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 Be to, gairėse, visų pirma, vartojamos šios sąvokos: 

 Svarbios yra kredito įstaigos, atitinkančios vieną ar daugiau iš toliau išvardytų kriterijų: 

a. kredito įstaiga yra viena iš trijų didžiausių kredito įstaigų savo kilmės valstybėje 
narėje; 

b. kredito įstaigos konsoliduotas turtas viršija 30 mlrd. EUR; 

c. kredito įstaigos ketverių metų vidutinė bendra turto suma sudaro daugiau negu 
20 proc. ketverių metų vidutinio savo kilmės valstybės narės BVP; 

d. kredito įstaigos konsoliduotos pozicijos, nurodytos KRR 429 straipsnyje, viršija 
200 mlrd. EUR arba šią sumą atitinkančią sumą užsienio valiuta pagal Europos 
Centrinio Banko paskelbtą pagrindinį atitinkamų finansinių metų pabaigos valiutos 
keitimo kursą; 

e. kredito įstaigą kompetentingos institucijos yra nustačiusios kaip pasaulinės 
sisteminės svarbos įstaigą (G-SII), kaip apibrėžta Komisijos deleguotajame 
reglamente (ES) Nr. 1222/2014, arba, taikant Direktyvos 2013/36/ES 131 straipsnio 
3 dalį, ji yra nustatyta kaip kita sisteminės svarbos įstaiga (O-SII). 

 Bendras NPL santykis – tai NPL ir išankstinių mokėjimų  bendros balansinės vertės ir 
paskolų ir išankstinių mokėjimų, atitinkančių NPE apibrėžtį, bendros balansinės vertės 
santykis. Šio skaičiavimo tikslais į vardiklį ir skaitiklį neįtraukiamos parduoti skirtomis 
laikomos paskolos ir išankstiniai mokėjimai, grynųjų pinigų likučiai centriniuose bankuose 
ir kiti indėliai iki pareikalavimo. 

 Neveiksnios paskolos ir išankstiniai mokėjimai – tai paskolos ir išankstiniai mokėjimai, 
laikomi neveiksniais pagal Reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedą. 

Informacijos atskleidimo dažnumas 

 Gairėmis nustatomas vienodas standartizuotomis lentelėmis atskleidžiamos informacijos 
dažnumas4. 

a. 1 lentelės („Pertvarkytų pozicijų kredito kokybė“), 3 lentelės („Neveiksnių pozicijų 
kredito kokybė pagal pradelstas dienas“), 4 lentelės („Veiksnios ir neveiksnios 
pozicijos ir su jomis susiję atidėjiniai“) ir 9 lentelės („Užtikrinimo priemonės, įgytos 
įvykdžius turto perėmimo procesus“) informaciją turėtų atskleisti visos kredito 
įstaigos, įtrauktos į tų lentelių taikymo sritį, tokiu dažnumu: 

                                                           
4 Kredito įstaigos turėtų užtikrinti, kad į šias gaires įtrauktos informacijos paskelbimo data būtų artima finansinių ataskaitų 
paskelbimo datai ir kad laikotarpis tarp tų dviejų datų nebūtų nepagrįstas. 
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i. du kartus per metus – kredito įstaigos, kurios kompetentingų institucijų 
pripažintos G-SII arba O-SII, kaip numatyta 12 punkto e papunktyje; 

ii. kartą per metus – visos kitos kredito įstaigos; 

iii. kredito įstaigos, kurios atitinka bent vieną iš 12 punkto a–d papunkčiuose 
išvardytų svarbos kriterijų ir kurių bendras NPL santykis ataskaitinę 
pusmečio datą yra 5 proc. arba didesnis, turėtų atskleisti tas lenteles kas 
pusmetį; 

b. 2 lentelės („Pertvarkymo kokybė“), 5 lentelės („Neveiksnių pozicijų kokybė pagal 
geografinę padėtį“), 6 lentelės („Paskolų ir išankstinių mokėjimų kokybė pagal 
sektorių“), 7 lentelės („Užtikrinimo priemonių turto vertės nustatymas. Paskolos ir 
išankstiniai mokėjimai“), 8 lentelės („Neveiksnių paskolų ir išankstinių mokėjimų 
dydžio pasikeitimai“) ir 10 lentelės („Užtikrinimo priemonės, įgytos įvykdžius turto 
perėmimo procesus – suskirstymas pagal įsisenėjimą“) informaciją kasmet turėtų 
atskleisti kredito įstaigos, kurios atitinka bent vieną iš 12 punkte nurodytų svarbos 
kriterijų ir kurių bendras NPL santykis yra 5 proc. arba didesnis, atsižvelgiant į tų 
lentelių taikymo sritį. Kredito įstaigos, patenkančios į lentelių, kurioms taikoma 
5 proc. bendro NPL santykio riba, taikymo sritį, turėtų pradėti atskleisti tų lentelių 
informaciją, jeigu per keturis ketvirčius prieš informacijos atskleidimo ataskaitinę 
datą pasiekia arba viršija tą ribą du ketvirčius iš eilės. Pirmajai informacijos 
atskleidimo ataskaitinei datai, kurią kredito įstaigos turėtų laikytis gairių, įstaigos 
turėtų atskleisti lentelių, kurioms taikoma 5 proc. bendro NPL santykio riba, 
informaciją, jeigu informacijos atskleidimo ataskaitinę datą viršija šią ribą. Kredito 
įstaigos gali nutraukti lentelių, kurioms taikoma 5 proc. bendro NPL santykio riba, 
informacijos atskleidimą, jeigu per keturis ketvirčius prieš informacijos atskleidimo 
ataskaitinę datą nebepasiekia tos ribos tris ketvirčius iš eilės. 
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3. Įgyvendinimas 

Taikymo data 

 Šios gairės taikomos nuo 2019 m. gruodžio 31 d. 

Pakeitimai 

 Šiomis gairėmis pakeičiamos toliau išvardytos lentelės, kurios buvo įtrauktos į Gaires dėl 
informacijos atskleidimo reikalavimų pagal Reglamento (EU) Nr. 575/2013 aštuntą dalį 
(EBA/GL/2016/11): 

a. „14 lentelė. EU CR1-D. Pradelstų pozicijų kitimas“ 

b. „15 lentelė. EU CR1-E. Neveiksnios ir pertvarkytos pozicijos“ 

 Tai reiškia, kad tos įstaigos, kurios pagal 2016 m. EBI gaires turi atskleisti pirmiau nurodytų 
lentelių informaciją, privalo vykdyti tą prievolę atskleisdamos pagal šias gaires 
reikalaujamą informaciją. 

 Įstaigos, kurios pagal 2016 m. EBI gaires turi atskleisti 12 lentelės „EU CR1-B. Pozicijų 
kredito kokybė pagal sektorių arba sandorio šalių tipą“ ir 13 lentelės „EU CR1-C. Pozicijų 
kredito kokybė pagal geografinę padėtį“ informaciją, galės įvykdyti tą prievolę kas pusmetį 
atskleisdamos 5 lentelės „Neveiksnių pozicijų kokybė pagal geografinę padėtį“ ir 6 lentelės 
„Paskolų ir išankstinių mokėjimų kredito kokybė pagal sektorių“ informaciją pagal šias 
gaires. Be to, įstaigos gali nuspręsti šių gairių 5 ir 6 lentelių informaciją atskleisti pateikiant 
tik informaciją apie NPE (ir nepateikiant informacijos stulpelyje „iš jų esant įsipareigojimų 
neįvykdymui“) ir užpildant 12 ir 13 lenteles pagal 2016 m. EBI gaires į juos įrašant 
informaciją apie pozicijas esant įsipareigojimų neįvykdymui. 
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I priedas. Informacijos atskleidimo lentelės. Pertvarkymas 

1 lentelė. Pertvarkytų pozicijų kredito kokybė 

Tikslas: pateikti pertvarkytų pozicijų kokybės apžvalgą pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014. 

Taikymo sritis: lentelė taikoma visoms kredito įstaigoms, kaip apibrėžta 4 punkte. 

Turinys: pertvarkytų pozicijų bendra balansinė vertė ir susiję sukaupti vertės sumažėjimo nuostoliai, atidėjiniai, sukaupti tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos ir gautos 
užtikrinimo priemonės ir finansinės garantijos atsižvelgiant į reguliuojamojo konsolidavimo apimtį, kaip numatyta KRR pirmos dalies II antraštinės dalies 2 skyriuje.  

Dažnumas: kartą per pusmetį arba kartą per metus, kaip numatyta 13 punkte. 

Formatas: nustatytas. 

Papildomas paaiškinimas: įstaigos turėtų paaiškinti veiksnius, dėl kurių, palyginti su ankstesniu informacijos atskleidimo laikotarpiu, reikšmingai pakinta sumos. 

 
         

  a b c d e f g h 

  Pozicijų, kurioms taikytos pertvarkymo priemonės, bendra 
balansinė vertė / nominali suma 

Sukauptas vertės sumažėjimas, 
sukaupti neigiami tikrosios vertės 

pokyčiai dėl kredito rizikos ir 
atidėjiniai 

Dėl pertvarkytų pozicijų 
gautos užtikrinimo 

priemonės ir finansinės 
garantijos 

  Veiksni 
pertvarkyta 

Neveiksni pertvarkyta Dėl veiksnių 
pertvarkytų 

pozicijų 

Dėl neveiksnių 
pertvarkytų 

pozicijų 

  Iš jų užtikrinimo 
priemonių ir 

finansinių 
garantijų, gautų 
dėl neveiksnių 

pozicijų, kurioms 
taikytos 

pertvarkymo 
priemonės 

  

  Iš jų esant 
įsipareigojimų 
neįvykdymui 

Iš jų 
nuvertėjusios 

  

1 Paskolos ir išankstiniai mokėjimai                 
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2 Centriniai bankai                 
3 Valdžios sektoriaus institucijos                 
4 Kredito įstaigos                 
5 Kitos finansų bendrovės                 
6 Ne finansų bendrovės                 
7 Namų ūkiai                 
8 Skolos vertybiniai popieriai                 
9 Suteikti kreditavimo įsipareigojimai                 

10 Iš viso                 
Sąvokų apibrėžtys  

     
     

     
Stulpeliai   

    

Bendra balansinė vertė: bendra balansinė vertė, kaip apibrėžta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 1 dalies 34 punkte. Suteiktų kreditavimo įsipareigojimų 
atveju reikėtų nurodyti nominalią sumą, kaip apibrėžta Komisijos įgyvendinimo reglamento (EU) Nr. 680/2014 V priedo 2 dalies 118 punkte. 
 
Bendra balansinė vertė, susijusi su pozicijomis, kurių vertė sumažėja, yra grynoji sukaupta dalinė ir visa nurašoma suma. 

Pertvarkyta pozicija: pertvarkytos pozicijos, kaip apibrėžta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 2 dalies 240–244 punktuose. Pertvarkytos pozicijos, 
atsižvelgiant į tai, ar jos atitinka reglamento V priede nustatytas reikiamas sąlygas, gali būti nustatomos kaip veiksnios arba neveiksnios. 

Nuvertėjusios pozicijos: pertvarkytos pozicijos, kurių vertė yra sumažėjusi, pagal taikytiną apskaitos sistemą, kaip numatyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V 
priedo 2 dalies 215 punkte. 

Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui: pertvarkytos pozicijos, kurios taip pat priskiriamos prie pozicijų esant įsipareigojimų neįvykdymui pagal KRR 178 straipsnį. 

Sukauptas vertės sumažėjimas, sukaupti neigiami tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos ir atidėjiniai: į juos turėtų būti įtraukiamos sumos, nustatytos pagal Komisijos 
įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 2 dalies 11, 69–71, 106 ir 110 punktus. 

Dėl pertvarkytų pozicijų gautos užtikrinimo priemonės ir garantijos: šiuos duomenis reikėtų pateikti apie visas pozicijas, kurioms taikytos pertvarkymo priemonės, neatsižvelgiant į 
jų veiksnumą ar neveiksnumą. Nurodomas gautų užtikrinimo priemonių ir garantijų sumas reikėtų apskaičiuoti pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 
2 dalies 239 punktą. Nurodomų užtikrinimo priemonių ir garantijų sumų suma neviršija susijusios pozicijos balansinės vertės. 
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Neveiksnios pozicijos, kurioms taikytos pertvarkymo priemonės: į jas (neveiksnias pertvarkytas pozicijas) reikėtų įtraukti pertvarkytas pozicijas, atitinkančias kriterijus, pagal kuriuos 
jos laikomos neveiksniomis ir priskiriamos prie neveiksnių pozicijų kategorijos. Tos neveiksnios pertvarkytos pozicijos turi apimti šias pozicijas: a) pozicijas, kurios tapo neveiksnios 
dėl pertvarkymo priemonių taikymo; b) pozicijas, kurios buvo neveiksnios prieš pertvarkymo priemonių išplėtimą; c) pertvarkytas pozicijas, kurios buvo perkeltos iš veiksnių pozicijų 
kategorijos, įskaitant pozicijas, pergrupuotas pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 2 dalies 260 punktą. 
          

Eilutės   

Suskirstymas pagal sandorio šalis: įstaigos turėtų taikyti suskirstymą pagal sandorio šalis, kaip apibrėžta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 1 dalies 42 
punkte. 
 
Sandorio šalių sektorių suskirstymas turėtų būti grindžiamas išimtinai tiesioginės sandorio šalies pobūdžiu. Pozicijų, kurios susidarė kartu daugiau negu vieno įsipareigojančiojo 
asmens atveju, klasifikacija turėtų būti parengiama remiantis įsipareigojančiojo asmens, kuris minėtai įstaigai priimant sprendimą sukurti tą poziciją buvo svarbesnis arba pagrindinis, 
charakteristikomis. Be kitų klasifikacijų, kartu susidariusių pozicijų pasiskirstymas pagal sandorio šalies sektorius, įsisteigimo šalį ir NACE kodą turėtų būti parengiamas remiantis 
įsipareigojančiojo asmens, kuris nustatant poziciją buvo svarbesnis arba pagrindinis, charakteristikomis. 
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2 lentelė. Pertvarkymo kokybė 

Tikslas: pateikti pertvarkymo kokybės apžvalgą. 

Taikymo sritis: lentelė taikoma kredito įstaigoms, kurios atitinka bent vieną iš 10 punkte apibrėžtų svarbos kriterijų, ir kurių bendras NPL santykis yra 5 proc. ar didesnis. 

Turinys: pertvarkytų paskolų ir išankstinių mokėjimų pozicijų bendra balansinė vertė, atsižvelgiant į reguliuojamojo konsolidavimo apimtį, kaip numatyta KRR pirmos dalies II 
antraštinės dalies 2 skyriuje.  
Dažnumas: kartą per metus, kaip numatyta 13 punkte. 

Formatas: nustatytas. 

Papildomas paaiškinimas: įstaigos turėtų paaiškinti veiksnius, dėl kurių, palyginti su ankstesniu informacijos atskleidimo laikotarpiu, reikšmingai pakinta sumos. 
 

  
  a 

  Pertvarkytų pozicijų bendra balansinė vertė 

  

1 Paskolos ir išankstiniai mokėjimai, kurie buvo pertvarkyti daugiau nei du kartus   

2 
Neveiksnios pertvarkytos paskolos ir išankstiniai mokėjimai, neatitinkantys 
išbraukimo iš neveiksnių pozicijų kategorijos kriterijų   

Sąvokų apibrėžtys  
  

 
Stulpeliai  
Bendra balansinė vertė: žr. apibrėžtį 1 lentelėje „Pertvarkytų pozicijų kredito kokybė“. 

Pertvarkyta pozicija: žr. apibrėžtį 1 lentelėje „Pertvarkytų pozicijų kredito kokybė“. 

   

Eilutės   

Pertvarkyta daugiau nei du kartus: paskolų ir išankstinių mokėjimų, kuriems pertvarkymo priemonės jau buvo pritaikytos daugiau nei du kartus, bendra balansinė vertė. Be to, kai 
pritaikoma nauja pertvarkymo priemonė, taip pat įtraukiamos paskolos ir išankstiniai mokėjimai, kuriems buvo pritaikytos pertvarkymo priemonės ir kurios buvo išbrauktos iš 
pertvarkytų pozicijų kategorijos (t. y. pataisytos pertvarkytos paskolos ir išankstiniai mokėjimai). 
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Neveiksnios pertvarkytos paskolos ir išankstiniai mokėjimai, neatitinkantys išbraukimo iš neveiksnių pozicijų sąrašo kriterijų: neveiksnių pertvarkytų paskolų ir išankstinių mokėjimų, 
kurie per 1 metų laikotarpį padėčiai ištaisyti yra priskirti prie neveiksnių pertvarkytų paskolų ir išankstinių mokėjimų kategorijos, kuriems pasibaigus 12 mėnesių laikotarpiui padėčiai 
ištaisyti nebuvo įvykdytos pertvarkymo priemonės ir atitinkamai nebuvo suteiktas veiksnių pertvarkytų pozicijų statusas ir kurie per laikotarpį padėčiai ištaisyti ir toliau turėjo 
neveiksnių pertvarkytų pozicijų statusą, bendra balansinė vertė. 
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II priedas. Informacijos atskleidimo lentelės. Neveiksnios 
pozicijos 

3 lentelė. Veiksnių ir neveiksnių pozicijų kredito kokybė pagal pradelstas dienas 

Tikslas: pateikti neveiksnių pozicijų kredito kokybės apžvalgą pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014. 

Taikymo sritis: lentelė taikoma visoms kredito įstaigoms, kaip apibrėžta 4 punkte. 
Turinys: veiksnių ir neveiksnių pozicijų bendra balansinė vertė, atsižvelgiant į reguliuojamojo konsolidavimo apimtį, kaip numatyta KRR pirmos dalies II antraštinės dalies 2 
skyriuje.  
Dažnumas: kartą per pusmetį arba kartą per metus, kaip numatyta 13 punkte. 

Formatas: nustatytas. 
Papildomas paaiškinimas: įstaigos turėtų paaiškinti veiksnius, dėl kurių, palyginti su ankstesniu informacijos atskleidimo laikotarpiu, reikšmingai pakinta sumos. Taip pat 
tikimasi, kad įstaigos atskleis bendrą NPL santykį, kuris apskaičiuojamas padalijus d stulpelio 1 eilutės vertę iš d stulpelio 1 eilutės ir a stulpelio 1 eilutės verčių sumos.  
 

             
  a b c d e f g h i j k l 

  Bendra balansinė vertė / nominali suma 

  Veiksnios pozicijos Neveiksnios pozicijos 

  
  Nepradelsta 

arba 
pradelsta 
≤ 30 dienų 

Pradelsta 
> 30 
dienų 
≤ 90 
dienų   

Tikėtina, kad 
nebus 

padengtos 
pozicijos, 

kurios nėra 
pradelstos 

arba 
pradelstos 
≤ 90 dienų 

Pradelsta 
> 90 
dienų 
≤ 180 
dienų 

Pradelsta 
> 180 
dienų 
≤ 1 

metai 

Pradelsta 
> 1 

metai 
≤ 2 

metai 

Pradelsta 
> 2 

metai 
≤ 5 

metai 

Pradelsta 
> 5 

metai 
≤ 7 

metai 

Pradelsta 
> 7 

metai 

Iš jų esant 
įsipareigojimų 
neįvykdymui 
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1 
Paskolos ir išankstiniai 
mokėjimai 

                        

2 Centriniai bankai                         

3 
Valdžios sektoriaus 

institucijos                         

4 Kredito įstaigos                         

5 Kitos finansų bendrovės                         

6 Ne finansų bendrovės                         

7 Iš jų MVĮ             

8 Namų ūkiai                         

9 
Skolos vertybiniai 
popieriai 

                        

10 Centriniai bankai                         

11 
Valdžios sektoriaus 

institucijos                         

12 Kredito įstaigos                         

13 Kitos finansų bendrovės                         

14 Ne finansų bendrovės                         

15 Nebalansinės pozicijos                         

16 Centriniai bankai                         

17 
Valdžios sektoriaus 

institucijos                         

18 Kredito įstaigos                         

19 Kitos finansų bendrovės                         

20 Ne finansų bendrovės                         

21 Namų ūkiai                         

22 Iš viso                         

Sąvokų apibrėžtys  
     

         
     

Stulpeliai   
    

Bendra balansinė vertė: žr. apibrėžtį 1 lentelėje „Pertvarkytų pozicijų kredito kokybė“. 
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Neveiksnios pozicijos: kaip apibrėžta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 2 dalies 213 punkte. 

Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui: žr. apibrėžtį 1 lentelėje „Pertvarkytų pozicijų kredito kokybė“. 

Nepradelsta arba pradelsta ≤ 30 dienų: veiksnios pozicijos, kurios nėra pradelstos arba pradelstos 1–30 dienų. 

Pradelsta > 30 dienų ≤ 90 dienų: veiksnios pozicijos, kurios yra pradelstos 31–90 dienų. Be to, čia taip pat įtraukiamos pozicijos, kurios yra pradelstos daugiau nei 90 dienų, 
bet nėra svarbios. 

Tikėtina, kad nebus padengtos pozicijos, kurios nėra pradelstos arba pradelstos ≤ 90 dienų: pozicijos, kurios nėra pradelstos arba pradelstos iki 90 dienų, bet vis dėlto 
nustatytos kaip neveiksnios,  kaip numatyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 2 dalies 213 punkte. 
          

     
Eilutės   

     
Suskirstymas pagal sandorio šalis: įstaigos turėtų taikyti suskirstymą pagal sandorio šalis, kaip apibrėžta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 1 
dalies 42 punkte. 
 
Sandorio šalių sektorių suskirstymas turėtų būti grindžiamas išimtinai tiesioginės sandorio šalies pobūdžiu. Pozicijų, kurios susidarė kartu daugiau negu vieno 
įsipareigojančiojo asmens atveju, klasifikacija turėtų būti parengiama remiantis įsipareigojančiojo asmens, kuris minėtai įstaigai priimant sprendimą sukurti tą poziciją buvo 
svarbesnis arba pagrindinis, charakteristikomis. Be kitų klasifikacijų, kartu susidariusių pozicijų pasiskirstymas pagal sandorio šalies sektorius, įsisteigimo šalį ir NACE kodą 
turėtų būti parengiamas remiantis įsipareigojančiojo asmens, kuris nustatant poziciją buvo svarbesnis arba pagrindinis, charakteristikomis. 
MVĮ: kaip apibrėžta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 1 dalies 5 punkto i papunktyje. 
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4 lentelė. Veiksnios ir neveiksnios pozicijos ir su jomis susiję atidėjiniai 

Tikslas: pateikti neveiksnių pozicijų ir susijusių vertės sumažėjimo, atidėjinių ir vertės nustatymo patikslinimų pagal portfelio ir pozicijos klasę kredito kokybės apžvalgą. 

Taikymo sritis: lentelė taikoma visoms kredito įstaigoms, kaip apibrėžta 4 punkte. 
Turinys: veiksnių ir neveiksnių pozicijų bendra balansinė vertė ir susiję sukaupti vertės sumažėjimo nuostoliai, atidėjiniai, sukaupti tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos, 
sukauptos dalinai nurašytos sumos ir gautos užtikrinimo priemonės ir finansinės garantijos atsižvelgiant į reguliuojamojo konsolidavimo apimtį, kaip numatyta KRR pirmos dalies 
II antraštinės dalies 2 skyriuje.  
Dažnumas: kartą per pusmetį arba kartą per metus, kaip numatyta 13 punkte. 

Formatas: nustatytas. 

Papildomas paaiškinimas: įstaigos turėtų paaiškinti veiksnius, dėl kurių, palyginti su ankstesniu informacijos atskleidimo laikotarpiu, reikšmingai pakinta sumos.  

 
                

 
                

  a b c d e f g h i j k l m n o 

  Bendra balansinė vertė / nominali suma 
Sukauptas vertės sumažėjimas, sukaupti neigiami 

tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos ir 
atidėjiniai 

Sukauptos 
dalinai 

nurašytos 
sumos 

Gautos užtikrinimo 
priemonės ir finansinės 

garantijos 

  Veiksnios pozicijos Neveiksnios pozicijos 

Veiksnios pozicijos. 
Sukauptas vertės 
sumažėjimas ir 

atidėjiniai 

Neveiksnios pozicijos. 
Sukauptas vertės 

sumažėjimas, sukaupti 
neigiami tikrosios vertės 

pokyčiai dėl kredito 
rizikos ir atidėjiniai  

Dėl 
veiksnių 
pozicijų 

Dėl 
neveiksnių 

pozicijų 

     
Iš jų 1 
lygio 

Iš jų 2 
lygio 

  
Iš jų 2 
lygio 

Iš jų 3 
lygio 

  
Iš jų 1 
lygio 

Iš jų 2 
lygio 

  
Iš jų 2 
lygio 

Iš jų 3 
lygio 

  

1 
Paskolos ir išankstiniai 
mokėjimai 

                              

2 Centriniai bankai                               

3 
Valdžios sektoriaus 

institucijos 
                              

4 Kredito įstaigos                               
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5 Kitos finansų bendrovės                               

6 Ne finansų bendrovės                               

7 Iš jų MVĮ                

8 Namų ūkiai                               

9 
Skolos vertybiniai 
popieriai 

                              

10 Centriniai bankai                               

11 
Valdžios sektoriaus 

institucijos 
                              

12 Kredito įstaigos                               

13 Kitos finansų bendrovės                               

14 Ne finansų bendrovės                               

15 Nebalansinės pozicijos                               

16 Centriniai bankai                               

17 
Valdžios sektoriaus 

institucijos                               

18 Kredito įstaigos                               

19 Kitos finansų bendrovės                               

20 Ne finansų bendrovės                               

21 Namų ūkiai                               

22 Iš viso                               

Sąvokų apibrėžtys   
     

   
     

Eilutės   
     

MVĮ: kaip apibrėžta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 1 dalies 5 punkto i papunktyje. 
 
Stulpeliai   

     
Bendra balansinė vertė: žr. apibrėžtį 1 lentelėje „Pertvarkytų pozicijų kredito kokybė“. 

Neveiksnios pozicijos: žr. apibrėžtį 3 lentelėje „Veiksnių ir neveiksnių pozicijų kredito kokybė pagal pradelstas dienas“. 
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Sukauptas vertės sumažėjimas, sukaupti neigiami tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos ir atidėjiniai: žr. apibrėžtį 1 lentelėje „Pertvarkytų pozicijų kredito kokybė“. 

Sukauptos dalinai nurašytos sumos: į jas reikėtų įtraukti sukauptas dalinai nurašytas sumas bet kokios skolos priemonės, kurios pripažinimas jau nutrauktas, pagrindinės sumos ir 
sukauptų pradelstų palūkanų ir mokesčių ataskaitinę datą, taikant bet kurį iš Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 2 dalies 74 punkte aprašytų metodų; 
tokią informaciją reikėtų teikti todėl, kad įstaiga negali pagrįstai tikėtis susigrąžinti grynųjų pinigų srautų pagal sutartį. Tos sumos turėtų būti nurodomos tol, kol iki ieškinio senaties 
termino pabaigos, atleidimo arba kitų priežasčių bus visiškai anuliuotos visos susijusios ataskaitą teikiančios įstaigos teisės, arba iki susigrąžinimo. Todėl, jeigu nurašytos sumos 
nesusigrąžinamos, jos turėtų būti nurodomos tol, kol jų atžvilgiu taikomi vykdymo užtikrinimo veiksmai. 
Nurašant sumas pripažinimas nutraukiamas; tos nurašytos sumos yra susijusios su visu finansiniu turtu arba (dalinio nurašymo atveju) su jo dalimi, įskaitant atvejus, kai dėl turto 
pokyčių įstaigai tenka atsisakyti teisės gauti grynųjų pinigų srautus dėl viso to turto arba jo dalies. 
Iš jų 1 lygio / 2 lygio / 3 lygio: vertės sumažėjimo kategorijos, kaip apibrėžta 9-ojo TFAS 5.5 straipsnyje. „1 lygis“ nurodo vertės sumažėjimą, kuris vertinamas pagal 9-ojo TFAS 5.5.5 
straipsnį. „2 lygis“ nurodo vertės sumažėjimą, kuris vertinamas pagal 9-ojo TFAS 5.5.3 straipsnį. „3 lygis“ nurodo dėl kredito rizikos sumažėjusios vertės turto, kaip apibrėžta 9-ojo 
TFAS A priede, vertės sumažėjimą. 
 
Stulpelių „Iš jų 1 lygio“, „Iš jų 2 lygio“ ir „Iš jų 3 lygio“ informacijos neturėtų teikti įstaigos, kurios taiko visuotinius nacionalinius apskaitos principus pagal 1986 m. gruodžio 8 d. 
Tarybos direktyvą 86/635/EEB dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės. 

Gautos užtikrinimo priemonės ir garantijos: žr. apibrėžtį 1 lentelėje „Pertvarkytų pozicijų kredito kokybė“. 
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5 lentelė. Neveiksnių pozicijų kokybė pagal geografinę padėtį 

Tikslas: pateikti neveiksnių pozicijų ir susijusių sukauptų vertės sumažėjimo, atidėjinių ir vertės nustatymo patikslinimų pagal geografinę padėtį kredito kokybės apžvalgą. 

Taikymo sritis: lentelė taikoma kredito įstaigoms, kurios atitinka bent vieną iš svarbos kriterijų, kaip apibrėžta 12 punkte, ir kurių bendras NPL santykis yra 5 proc. arba didesnis ir 
visos visų pozicijų klasių ne vidaus pradinės pozicijos visose užsienio šalyse sudaro 10 proc. arba didesnę dalį visų (vidaus ir ne vidaus) pradinių pozicijų. 

Turinys: veiksnių ir neveiksnių pozicijų bendra balansinė vertė ir susiję sukaupti vertės sumažėjimo nuostoliai, atidėjiniai ir sukaupti tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos 
atsižvelgiant į reguliuojamojo konsolidavimo apimtį, kaip numatyta KRR pirmos dalies II antraštinės dalies 2 skyriuje.  

Dažnumas: kartą per metus, kaip numatyta 13 punkte. 

Formatas: nustatytas, su lanksčiomis eilutėmis, priklausomai nuo svarbių šalių skaičiaus. 

Papildomas paaiškinimas: įstaigos turėtų paaiškinti veiksnius, dėl kurių, palyginti su ankstesniu informacijos atskleidimo laikotarpiu, reikšmingai pakinta sumos. Jeigu šalių 
reikšmingumas nustatomas taikant reikšmingumo ribinę vertę, ta ribinė vertė turėtų būti atskleidžiama; taip pat turėtų būti atskleidžiamas į eilutes „Kitos šalys“ įtrauktų 
nereikšmingų šalių sąrašas.  
 

       
 

       
  a b c d e f g 

  Bendra balansinė vertė / nominali suma 
Sukauptas vertės 

sumažėjimas 

Su nebalansiniais 
įsipareigojimais susiję 
atidėjiniai ir suteiktos 
finansinės garantijos 

Sukaupti neigiami 
tikrosios vertės pokyčiai 

dėl kredito rizikos, 
susijusios su 

neveiksniomis 
pozicijomis 

   Iš jų neveiksnios 
Iš jų 

nuvertėjusios 

    
 

Iš jų esant 
įsipareigojimų 
neįvykdymui 

    

    

1 Balansinės pozicijos              

2 1 šalis              
3 2 šalis              
4 3 šalis              
5 4 šalis              
6 N šalis              
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7 Kitos šalys              
8 Nebalansinės pozicijos              

9 1 šalis              
10 2 šalis              
11 3 šalis              
12 4 šalis              
13 N šalis              
14 Kitos šalys              
15 Iš viso              

Sąvokų apibrėžtys  
  
Stulpeliai  
Bendra balansinė vertė: žr. apibrėžtį 1 lentelėje „Pertvarkytų pozicijų kredito kokybė“. 
Nominali suma: finansinių garantijų, kreditavimo įsipareigojimų ir kitų suteiktų įsipareigojimų atveju turėtų būti pranešama apie nominalią sumą, kaip apibrėžta Komisijos įgyvendinimo 
reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 2 dalies 118 punkte. 
 

Neveiksnios pozicijos: žr. apibrėžtį 3 lentelėje „Veiksnių ir neveiksnių pozicijų kredito kokybė pagal pradelstas dienas“. 

Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui: žr. apibrėžtį 1 lentelėje „Pertvarkytų pozicijų kredito kokybė“. 

Bendra balansinė vertė / nominali suma, iš jų nuvertėjusios: su pozicijomis, kurioms pagal taikytiną apskaitos sistemą taikomi vertės sumažėjimo reikalavimai, susijusi bendra balansinė 
vertė / nominali suma. 

Sukauptas vertės sumažėjimas, sukaupti neigiami tikrosios vertės pokyčiai dėl kredito rizikos ir atidėjiniai: žr. apibrėžtį 1 lentelėje „Pertvarkytų pozicijų kredito kokybė“. 

Eilutės  

Šalis: šalis, kurioje įstaigos pozicijos yra reikšmingos pagal EBA/GL/2014/14. 

Jeigu šalių reikšmingumas nustatomas taikant reikšmingumo ribinę vertę, ta ribinė vertė turėtų būti atskleidžiama; taip pat turėtų būti atskleidžiamas į eilutes „Kitos šalys“ įtrauktų 
nereikšmingų šalių sąrašas. 

Įstaigos turėtų priskirti pozicijas prie reikšmingos šalies remdamosi tiesioginės sandorio šalies įsisteigimo vieta. Viršvalstybinių organizacijų pozicijas reikėtų priskirti ne prie įstaigos 
įsisteigimo šalies, o prie kategorijos „Kitos šalys“. 
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6 lentelė. Paskolų ir išankstinių mokėjimų kredito kokybė pagal sektorių 
Tikslas: pateikti paskolų ir išankstinių mokėjimų ne finansų bendrovėms ir susijusių vertės sumažėjimo, atidėjinių ir vertės nustatymo patikslinimų kredito kokybės apžvalgą pagal 
sektorių. 

Taikymo sritis: lentelė taikoma kredito įstaigoms, kurios atitinka bent vieną iš 12 punkte apibrėžtų svarbos kriterijų, ir kurių bendras NPL santykis yra 5 proc. ar didesnis. 

Turinys: paskolų ir išankstinių mokėjimų ne finansų bendrovėms bendra balansinė vertė ir susiję sukaupti vertės sumažėjimo nuostoliai ir sukaupti tikrosios vertės pokyčiai dėl 
kredito rizikos, atsižvelgiant į reguliuojamojo konsolidavimo apimtį, kaip numatyta KRR pirmos dalies II antraštinės dalies 2 skyriuje.  

Dažnumas: kartą per metus, kaip numatyta 13 punkte. 

Formatas: nustatytas. 

Papildomas paaiškinimas: įstaigos turėtų paaiškinti veiksnius, dėl kurių, palyginti su ankstesniu informacijos atskleidimo laikotarpiu, reikšmingai pakinta sumos.  
 

      
 

      
  a b c d e f 

  Bendra balansinė vertė 

Sukauptas vertės 
sumažėjimas 

Sukaupti neigiami 
tikrosios vertės 

pokyčiai dėl kredito 
rizikos, susijusios su 

neveiksniomis 
pozicijomis 

   Iš jų neveiksnios 
Iš jų nuvertėjusios 

paskolos ir išankstiniai 
mokėjimai 

    
 

Iš jų esant 
įsipareigojimų 
neįvykdymui 

 

    

1 
Žemės ūkis, miškininkystė ir 
žuvininkystė 

           

2 Kasyba ir karjerų eksploatavimas            

3 Apdirbamoji gamyba            

4 
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro 
kondicionavimas 
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5 Vandens tiekimas            

6 Statyba            

7 Didmeninė ir mažmeninė prekyba            

8 Transportas ir saugojimas            

9 
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų 
veikla 

           

10 Informacija ir ryšiai            

11 Finansų ir draudimo veikla      

12 Nekilnojamojo turto operacijos            

13 Profesinė, mokslinė ir techninė veikla            

14 Administracinė ir aptarnavimo veikla            

15 
Viešasis valdymas ir gynyba, 
privalomasis socialinis draudimas 

           

16 Švietimas            

17 
Žmonių sveikatos priežiūros paslaugos 
ir socialinis darbas 

           

18 
Meninė, pramoginė ir poilsio 
organizavimo veikla 

           

19 Kitos paslaugos            

20 Iš viso            
Sąvokų 
apibrėžtys 

      

       

Stulpeliai       

Bendra balansinė vertė: žr. apibrėžtį 1 lentelėje „Pertvarkytų pozicijų kredito kokybė“. 

Bendra balansinė vertė, iš jų nuvertėjusios paskolos ir išankstiniai mokėjimai: su pozicijomis, kurioms pagal taikytiną apskaitos sistemą taikomi vertės sumažėjimo reikalavimai, susijusi 
bendra balansinė vertė. 

Neveiksnios pozicijos: žr. apibrėžtį 3 lentelėje „Veiksnių ir neveiksnių pozicijų kredito kokybė pagal pradelstas dienas“. 
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Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui: žr. apibrėžtį 1 lentelėje „Pertvarkytų pozicijų kredito kokybė“. 

Sukauptas vertės sumažėjimas ir neigiami tikrosios vertės patikslinimai dėl kredito rizikos: į juos turėtų būti įtraukiamos sumos, nustatytos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento 
(ES) Nr. 680/2014 V priedo 2 dalies 69–71 punktus. 
       

Eilutės       
Sandorio šalių sektorių suskirstymas turėtų būti grindžiamas išimtinai tiesioginės sandorio šalies pobūdžiu. Pozicijų, kurios susidarė kartu daugiau negu vieno įsipareigojančiojo 
asmens atveju, klasifikacija turėtų būti parengiama remiantis įsipareigojančiojo asmens, kuris minėtai įstaigai priimant sprendimą sukurti tą poziciją buvo svarbesnis arba pagrindinis, 
charakteristikomis. 
Eilutėse turėtų būti atskleidžiamos reikšmingos pramonės šakos arba sandorio šalių rūšys, kurių pozicijų turi įstaigos. Reikšmingumas turėtų būti vertinamas remiantis 
EBA/GL/2014/14, o nereikšmingas pramonės šakas arba sandorio šalių rūšis reikėtų apibendrinti eilutėje „Kitos paslaugos“. 
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III priedas. Informacijos atskleidimo lentelės. Užtikrinimo 
priemonių vertės nustatymas 

7 lentelė. Užtikrinimo priemonių vertės nustatymas. Paskolos ir išankstiniai mokėjimai 

Tikslas: atskleisti informaciją apie užtikrinimo priemonių vertės nustatymą ir kitą informaciją apie paskolas ir išankstinius mokėjimus. 

Taikymo sritis: lentelė taikoma kredito įstaigoms, kurios atitinka bent vieną iš 12 punkte apibrėžtų svarbos kriterijų, ir kurių bendras NPL santykis yra 5 proc. ar didesnis. 
Turinys: paskolų ir išankstinių mokėjimų bendra balansinė vertė ir susiję sukaupti vertės sumažėjimo nuostoliai, gautos užtikrinimo priemonės ir finansinės garantijos ir dalinai 
nurašytos sumos, atsižvelgiant į reguliuojamojo konsolidavimo apimtį, kaip numatyta KRR pirmos dalies II antraštinės dalies 2 skyriuje.  
Dažnumas: kartą per metus, kaip numatyta 13 punkte. 

Formatas: nustatytas. 

Papildomas paaiškinimas: įstaigos turėtų paaiškinti veiksnius, dėl kurių, palyginti su ankstesniu informacijos atskleidimo laikotarpiu, reikšmingai pakinta sumos. 

 
             

              
 

 a b c d e f g h i j k l 

  
Paskolos ir 
išankstiniai 
mokėjimai 

                      

    Veiksnios   Neveiksnios                 

  

    
 

  Tikėtina, kad 
nebus 
padengtos 
pozicijos, 
kurios nėra 
pradelstos arba 
pradelstos ≤ 90 
dienų 

Pradelsta > 90 dienų 
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  Iš jų 
pradelsta 
> 30 dienų 
≤ 90 dienų 

      Iš jų 
pradelsta 
> 90 dienų 
≤ 180 
dienų 

Iš jų 
pradelsta 
> 180 
dienų 
≤ 1 metai 

Iš jų 
pradelsta 
> 1 metai 
≤ 2 metai 

Iš jų 
pradelsta 
> 2 metai 
≤ 5 metai 

Iš jų 
pradelsta 
> 5 metai 
≤ 7 metai 

Iš jų 
pradelsta 
> 7 metai 

1 Bendra balansinė vertė                         

2 Iš jų užtikrinta                         

3 
Iš jų užtikrinta 
nekilnojamuoju turtu 

 
           

4 

Iš jų 
priemonės, 
kurių LTV 
santykis 
viršija 
60 proc. ir yra 
80 proc. arba 
mažesnis 

  

                      

5 

Iš jų 
priemonės, 
kurių LTV 
santykis 
viršija 
80 proc. ir yra 
100 proc. 
arba 
mažesnis 

  

                      

6 

Iš jų 
priemonės, 
kurių LTV 
santykis 
viršija 
100 proc. 

  

                      

7 
Sukauptas užtikrinto 
turto vertės sumažėjimas 

  
                      

8 Užtikrinimo priemonės                         



GALUTINĖ ATASKAITA DĖL GALUTINIO GAIRIŲ DĖL NEVEIKSNIŲ IR PERTVARKYTŲ POZICIJŲ ATSKLEIDIMO PROJEKTO 

 
 

25 
 

9 

Iš jų turtas, kuriam 
nustatyta viršutinė 
vertės riba pagal 
pozicijos vertę 

            

            

10 
Iš jų nekilnojamasis 
turtas 

                        

11 
Iš jų turtas, kurio vertė 
viršija viršutinę ribą 

            

12 
Iš jų nekilnojamasis 
turtas 

                        

13 
Gautos finansinės 
garantijos 

                        

14 
Sukauptos dalinai 
nurašytos sumos 

                        
Sąvokų apibrėžtys                        
Stulpeliai 

         
Iš jų pradelsta > 30 dienų: veiksnios paskolos ir išankstiniai apmokėjimai, kurie yra pradelsti 31–90 dienų.  

Neveiksnios pozicijos: žr. apibrėžtį 3 lentelėje „Veiksnių ir neveiksnių pozicijų kredito kokybė pagal pradelstas dienas“. 
Tikėtina, kad nebus padengtos pozicijos, kurios nėra pradelstos arba pradelstos ≤ 90 dienų: paskolų ir išankstinių mokėjimų, kurie nėra pradelsti arba pradelsti iki 90 dienų, bet kurios vis 
dėlto laikomos neveiksniomis dėl ne visos sumos grąžinimo tikimybės, kaip numatyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 2 dalies 213 punkto b 
papunktyje. 

Iš jų pradelsta > 90 dienų ≤ 180 dienų: paskolos ir išankstiniai mokėjimai, kurie yra pradelsti 91–180 dienų. 

Iš jų pradelsta > 180 dienų ≤ 1 metai: paskolos ir išankstinių mokėjimai, kurie yra pradelsti nuo 181 dienos iki 1 metų. 

Iš jų pradelsta > 1 metai ≤ 2 metai: paskolos ir išankstiniai mokėjimai, kurie yra pradelsti 1–2 metus. 

Iš jų pradelsta > 2 metai ≤ 5 metai: paskolos ir išankstiniai mokėjimai, kurie yra pradelsti 2–5 metus. 

Iš jų pradelsta > 5 metai ≤ 7 metai: paskolos ir išankstiniai mokėjimai, kurie yra pradelsti 5–7 metus. 

Iš jų pradelsta >  7 metai: paskolos ir išankstiniai mokėjimai, kurie yra pradelsti daugiau nei 7 metus. 
              
Eilutės  
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Bendra balansinė vertė: žr. apibrėžtį 1 lentelėje „Pertvarkytų pozicijų kredito kokybė“. 
Į užtikrintas paskolas ir išankstinius mokėjimus taip pat reikėtų įtraukti neužtikrintas tų pozicijų dalis. 
 
Į neužtikrintas paskolas ir išankstinius mokėjimus reikėtų įtraukti pozicijas, dėl kurių nebuvo įkeistos užtikrinimo priemonės ir nebuvo gautos finansinės garantijos; pagal Komisijos 
įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 2 dalies 327 punkto c papunktį neturėtų būti įtraukiama neužtikrinta iš dalies užtikrintos arba iš dalies garantuotos pozicijos 
dalis. 
Taigi užtikrintas paskolas ir išankstinius mokėjimus reikia apskaičiuoti kaip visų paskolų ir išankstinių mokėjimų bendros balansinės vertės ir neužtikrintų paskolų ir išankstinių 
mokėjimų bendros balansinės vertės skirtumą. 
Priemonės, kurių LTV santykis viršija 60 proc. ir yra 80 proc. arba mažesnis: paskolos ir turto vertės (LTV) santykis turėtų būti apskaičiuojamas taikant skaičiavimo metodą, nustatytą 
dabartiniam LTV santykiui apskaičiuoti 2016 m. spalio 31 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacijoje dėl duomenų apie nekilnojamąjį turtą spragų užpildymo 
(ESRB/2016/14). Įstaigos turėtų atskleisti informaciją apie paskolų ir išankstinių mokėjimų, kurių LTV santykis viršija 60 proc. ir yra 80 proc. arba mažesnis, bendrą balansinę vertę. 
Priemonės, kurių LTV santykis viršija 80 proc. ir yra 100 proc. arba mažesnis: įstaigos turėtų atskleisti informaciją apie paskolų ir išankstinių mokėjimų, kurių LTV santykis viršija 80 proc. 
ir yra 100 proc. arba mažesnis, bendrą balansinę vertę. 

Priemonės, kurių LTV santykis viršija 100 proc.: priemonių, kurių LTV santykis viršija 100 proc., bendra balansinė vertė.  
Sukauptas užtikrinto turto vertės sumažėjimas: užtikrintų skolos priemonių atveju sukauptas vertės sumažėjimas turėtų būti apskaičiuojamas kaip vertės sumažėjimo nuostolių bendroji 
suma atėmus pripažintą naudojimo ir panaikinimo vertę, jei tinkama, kiekvienam iš vertės sumažėjimo etapų (Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 2 dalies 
70 punktas). 
Užtikrinimo priemonės, iš jų priemonės, kurioms nustatyta viršutinė vertės riba pagal pozicijos vertę: gautų užtikrinimo priemonių vertės sumos turėtų būti 
apskaičiuojamos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 2 dalies 239 punktą. Šioje eilutėje nurodomą pateiktų užtikrinimo 
priemonių vertės sumų sumą reikėtų apriboti pagal susijusios pozicijos balansinę vertę. 

Iš jų nekilnojamasis turtas: užtikrinimo priemonių dalis, kurią sudaro gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamasis turtas (Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 
Nr. 680/2014 V priedo 2 dalies 173 punktas). Šioje eilutėje nurodomą pateiktų užtikrinimo priemonių vertės sumų sumą reikėtų apriboti pagal susijusios pozicijos balansinę 
vertę. 

 

Užtikrinimo priemonės, iš jų priemonės, kurių vertė viršija viršutinę ribą: šioje eilutėje turėtų būti nurodomas užtikrinimo priemonių tikrosios vertės ir užtikrinimo priemonių vertės 
viršutinės ribos skirtumas (apskaičiuodamos užtikrinimo priemonių tikrąją vertę įstaigos neturėtų taikyti Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 2 dalies 239 
punkto).  

Iš jų nekilnojamasis turtas: užtikrinimo priemonių dalies, kurią sudaro gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamasis turtas, tikrosios vertės ir vertės viršutinės ribos 
skirtumas (Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 2 dalies 173 punkto a papunktis). 

Gautos finansinės garantijos: kaip apibrėžta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 V priedo 2 dalies 114 punkte. 
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Sukauptos dalinai nurašytos sumos: žr. apibrėžtį 4 lentelėje „Veiksnios ir neveiksnios pozicijos ir su jomis susiję atidėjiniai“.  

IV priedas. Informacijos atskleidimo lentelės. NPL dydžio 
pasikeitimai 

8 lentelė. Neveiksnių paskolų ir išankstinių mokėjimų dydžio pasikeitimai 

Tikslas: pateikti neveiksnių paskolų ir išankstinių mokėjimų raidos (įplaukų ir išmokų) apžvalgą.  

Taikymo sritis: lentelė taikoma kredito įstaigoms, kurios atitinka bent vieną iš 12 punkte apibrėžtų svarbos kriterijų, ir kurių bendras NPL santykis yra 5 proc. ar didesnis. 

Turinys: tam tikro laikotarpio neveiksnių paskolų ir išankstinių mokėjimų bendrų balansinių verčių raida. 

Dažnumas: kartą per metus, kaip numatyta 13 punkte. 

Formatas: nustatytas. 

Papildomas paaiškinimas: įstaigos turėtų paaiškinti reikšmingos sumos eilutėje „Išmokos dėl kitų atvejų“ priežastinius veiksnius.  

 
      

 
 a b    

 

 

Bendra balansinė 
vertė  

Susijusios grynosios 
sukauptos 

susigrąžintos sumos    
1 Pradinis neveiksnių paskolų ir išankstinių mokėjimų dydis       
2 Neveiksnių portfelių padidėjimas       
3 Neveiksnių portfelių sumažėjimas       
4 Veiksnių portfelių padidėjimas       
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5 Visos paskolos arba jos dalies grąžinimas       
6 Sumažėjimas dėl užtikrinimo priemonių perleidimo       
7 Sumažėjimas dėl užtikrinimo priemonės perėmimo       
8 Sumažėjimas dėl priemonių pardavimo       
9 Sumažėjimas dėl rizikos perleidimo       
10 Sumažėjimas dėl nurašymo       
11 Sumažėjimas dėl kitų atvejų       
12 Sumažėjimas dėl perklasifikavimo prie parduoti skirto turto      
13 Baigiamasis neveiksnių paskolų ir išankstinių mokėjimų dydis       

  
     

Sąvokų apibrėžtys  
  
Stulpeliai  

Bendra balansinė vertė: žr. apibrėžtį 1 lentelėje „Pertvarkytų pozicijų kredito kokybė“. 
 

       
Eilutės  

Pradinis neveiksnių paskolų ir išankstinių mokėjimų dydis: neveiksnių paskolų ir išankstinių mokėjimų dydžio bendra balansinė vertė praeitų finansinių metų 
pabaigoje.  

 

Neveiksnių portfelių padidėjimas: paskolų ir išankstinių mokėjimų, kuriems per nagrinėjamą laikotarpį (nuo praeitų finansinių metų pabaigos) buvo suteiktas 
neveiksnių pozicijų statusas, bendra balansinė vertė. 

 

Veiksnių portfelių padidėjimas: paskolų ir išankstinių mokėjimų, kurių neveiksnumo statusas buvo panaikintas ir kurios per nagrinėjamą laikotarpį (nuo praeitų 
finansinių metų pabaigos) tapo veiksnūs, bendra balansinė vertė. 

 

Visos paskolos arba jos dalies grąžinimas: suma, kuria sumažėja neveiksnių paskolų ir išankstinių mokėjimų bendra balansinė vertė, dėl išmokų grynaisiais 
pinigais, kaip antai reguliarių kapitalo išmokų ir kitų ad hoc grąžinamų sumų per nagrinėjamą laikotarpį (nuo praeitų finansinių metų pabaigos). 

 

Sumažėjimas dėl užtikrinimo priemonės perleidimo: šioje eilutėje reikėtų nurodyti sumą, kuria pasikeitė priemonės bendra balansinė vertė dėl bet kokios 
užtikrinimo priemonės turto likvidavimo. Į šią eilutę taip pat reikėtų įtraukti išmokas dėl kitų likvidavimo arba teisinių procedūrų ir savanoriško turto 
pardavimo. Siekiant išvengti abejonių derėtų įsidėmėti, kad reikėtų pateikti informaciją apie priemonės bendrą balansinę vertę, įskaitant visas susijusias 
galimo dalinio nurašymo sumas. Taip pat įsidėmėkite, kad išmokos gali neatitikti grynųjų sukauptų susigrąžintų ir dalinai nurašytų sumų sumos. 

 

Susijusios grynosios sukauptos susigrąžintos sumos: šioje eilutėje turėtų būti nurodomos susigrąžintos grynųjų pinigų arba pinigų ekvivalentų sumos, gautos 
perleidžiant turtą(atėmus atitinkamas užtikrinimo priemonių likvidavimo išlaidas). 
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Sumažėjimas dėl užtikrinimo priemonių perėmimo: šioje eilutėje reikėtų nurodyti sumą, kuria pasikeitė priemonės bendra balansinė vertė dėl bet kokių 
užtikrinimo priemonių perėmimo. Teisės naudotis turtu atėmimas reiškia, kad įsigyjamas nepiniginės užtikrinimo priemonės, kurias kredito įstaiga arba grupei 
priklausanti patronuojamoji įmonė gavo nuosavybėn ir kurios dar nėra parduotos trečiajai šaliai. Prie šios kategorijos taip pat reikėtų priskirti skolos 
konvertavimą į turtą, savanorišką perleidimą ir skolos konvertavimą į nuosavybę. Siekiant išvengti abejonių derėtų įsidėmėti, kad reikėtų pateikti informaciją 
apie priemonės bendrą balansinę vertę, įskaitant visas susijusias galimo dalinio nurašymo sumas. Taip pat įsidėmėkite, kad išmokos gali neatitikti grynųjų 
sukauptų susigrąžintų ir dalinai nurašytų sumų sumos. 

 

Susijusios grynosios sukauptos susigrąžintos sumos: šioje eilutėje turėtų būti nurodomas pirminis užtikrinimo priemonių tikrosios vertės pripažinimas banko 
balanse turto perėmimo momentu. Susigrąžintas grynųjų pinigų arba pinigų ekvivalentų sumas, gautas turto perėmimo momentu  atėmus sąnaudas reikėtų 
nurodyti ne šioje eilutėje, o eilutėje „Visos paskolos arba jos dalies grąžinimo išmokos“.  

 

Sumažėjimas dėl priemonių pardavimo: suma, kuria pasikeičia visas likutis dėl paskolų ir išankstinių mokėjimų, parduotų kitoms įstaigoms, išskyrus grupės 
vidaus sandorius. Siekiant išvengti abejonių derėtų įsidėmėti, kad reikėtų nurodyti parduotų paskolų ir išankstinių mokėjimų bendrą balansinę vertę (įskaitant 
visas susijusias galimo dalinio nurašymo sumas), o ne jos įvertinimą ar sudarant sandorį galiojusią kainą. Taip pat įsidėmėkite, kad išmokos gali neatitikti 
grynųjų sukauptų susigrąžintų ir dalinai nurašytų sumų sumos. 

 

Susijusios grynosios sukauptos susigrąžintos sumos: šioje eilutėje nurodomos susigrąžintos grynųjų pinigų arba pinigų ekvivalentų sumos, surinktos 
parduodant paskolas ir išankstinius mokėjimus, atėmus pardavimo išlaidas.  

 

Sumažėjimas dėl rizikos perleidimo: bendra suma, kuria sumažėja neveiksnių paskolų ir išankstinių mokėjimų vertė pakeičiant vertybiniais popieriais arba 
kitaip perleidžiant riziką, kai pripažinimą balanse galima nutraukti. Taip pat įsidėmėkite, kad išmokos gali neatitikti grynųjų sukauptų susigrąžintų ir dalinai 
nurašytų sumų sumos. 

 

Susijusios grynosios sukauptos susigrąžintos sumos: šioje eilutėje turėtų būti nurodomos susigrąžintos grynųjų pinigų arba pinigų ekvivalentų sumos, surinktos 
reikšmingos rizikos perleidimo išmokų atvejais. 

 

Sumažėjimas dėl nurašymo: visų paskolų ir išankstinių mokėjimų sumos, kurios per ataskaitinį laikotarpį buvo visiškai arba iš dalies nurašytos. Nurašant (visą 
sumą arba jos dalį) pripažinimas nutraukiamas. Taigi paskolų ir išankstinių mokėjimų bendra balansinė vertė sumažinama nurašyta suma. Siekiant išvengti 
abejonių derėtų įsidėmėti, kad šioje eilutėje nurodomos sumos, kuriomis pasikeičia paskolų ir išankstinių mokėjimų bendra balansinė vertė, o visos galimo 
dalinio nurašymo sumos, kurios jau nurodytos ankstesnėse eilutėse (pvz., susijusio paskolų ir išankstinių mokėjimų pardavimo, užtikrinimo priemonių 
likvidavimo, teisės naudotis užtikrinimo priemonėmis atėmimo arba reikšmingos rizikos perleidimo sumos), į šią eilutę neturėtų būti įtraukiamos. Be to, prie 
šios kategorijos taip pat reikėtų priskirti imantis pertvarkymo priemonių panaikinamas skolas, t. y. nurašytas sumas, susijusias su panaikinta skolininko 
negrąžintos paskolos dalimi (bankas atsisako teisės teisiškai ją išieškoti). 

 

Sumažėjimas dėl perklasifikavimo prie parduoti skirto turto: suma, kuria sumažinama neveiksnių paskolų ir išankstinių mokėjimų balansinė vertė 
perklasifikuojant jas kaip parduoti skirtas priemones. 
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Sumažėjimas dėl kitų atvejų: į šią eilutę reikėtų įtraukti visas kitas sumas, kuriomis sumažinama paskolų ir išankstinių mokėjimų balansinė vertė, išskyrus 
pirmiau nurodytus atvejus. Tokie patikslinimai, pavyzdžiui, galėtų apimti valiutos keitimo kursų pokyčius, kitus užbaigimo veiksmus, perkėlimą iš vienos turto 
klasės į kitą ir kt. Jeigu šios kategorijos suma yra didelė, informaciją teikiančios įstaigos turėtų pateikti paaiškinimą lentelės dešinėje esančiame teksto lauke 
„Pastabos dėl neveiksnių portfelių įplaukų / išmokų“. 
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V priedas. Informacijos atskleidimo lentelės. Perimtas turtas 

9 lentelė. Užtikrinimo priemonės, įgytos įvykdžius turto perėmimo procesus 

Tikslas: pateikti su neveiksniomis pozicijomis susijusio perimto turto apžvalgą. 

Taikymo sritis: lentelė taikoma visoms kredito įstaigoms, kaip apibrėžta 4 punkte. 

Turinys: informacija apie priemones, kurios buvo panaikintos mainais už užtikrinimo priemones, įgytas įvykdžius turto perėmimo procesus, ir apie užtikrinimo priemonių, įgytų 
įvykdžius turto perėmimo procesus, vertę.  
Dažnumas: kartą per pusmetį arba kartą per metus, kaip numatyta 13 punkte. 

Formatas: nustatytas. 

Papildomas paaiškinimas: įstaigos turėtų paaiškinti veiksnius, dėl kurių, palyginti su ankstesniu informacijos atskleidimo laikotarpiu, reikšmingai pakinta sumos.  

    

  a b 

  Užtikrinimo priemonės, įgytos įvykdžius turto perėmimo 
procesus 

 
  

 

  Pirminio pripažinimo vertė Sukauptas 
neigiamas pokytis 

1 Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai (PP&E)     

2 Kitas turtas, kuris nėra PP&E     

3 Gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas     

4 Komercinės paskirties nekilnojamasis turtas     

5 Kilnojamasis turtas (automobiliai, laivai ir kt.)     
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6 Nuosavybės ir skolos priemonės     

7 Kita     

8 Iš viso     

Sąvokų apibrėžtys 
 

Stulpeliai 

Pirminio pripažinimo vertė: šiame stulpelyje turėtų būti nurodoma užtikrinimo priemonių, įgytų įvykdžius turto perėmimo procesus, bendra balansinė vertė pirmą kartą pripažįstant 
jas informaciją teikiančios įstaigos balanse.  
Sukauptas neigiamas pokytis: sukauptas vertės sumažėjimas arba sukauptas neigiamas pokytis, palyginti su užtikrinimo priemonių, įgytų įvykdžius turto perėmimo procesus, 
pirminio pripažinimo verte, kaip aprašyta pirmiau. Įsidėmėkite, kad taip pat reikėtų įtraukti sukauptą neigiamą pokytį dėl PP&E ir investicinio turto amortizacijos, jei taikytina. 

    
Eilutės  

Perimtos užtikrinimo priemonės, kurios laikomos PP&E: šioje eilutėje turėtų būti nurodoma perimtų užtikrinimo priemonių vertė, kurios pripažįstamos balanse ataskaitinę datą ir 
laikomos PP&E. 

Perimtos užtikrinimo priemonės, kurios nėra laikomas PP&E: šioje eilutėje turėtų būti automatiškai nurodoma perimtų užtikrinimo priemonių, kurios nėra laikomas PP&E, ir kurios 
pripažįstamos balanse ataskaitinę datą, vertė. Visos vertės apskaičiuojamas atsižvelgiant į pradinę vertę (nuo praeitų finansinių metų pabaigos) ir įplaukas ir išmokas per 
informacijos atskleidimo laikotarpį (nuo praeitų finansinių metų pabaigos). Užtikrinimo priemonės, įgytos įvykdžius turto perėmimo procesus (kurios nėra PP&E), nurodomos 
eilutėse pagal užtikrinimo priemonių rūšį. 

Gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas: gyvenamosios paskirties užtikrinimo priemonės, įgytos įvykdžius turto perėmimo procesus (pvz., namai, butai ir kt.), arba turtas, 
kuris ateityje gali būti naudojamas kaip gyvenamosios paskirties turtas (pvz., nebaigtas statyti gyvenamosios paskirties turtas ir kt.). 

Komercinės paskirties nekilnojamasis turtas: komercinės arba pramoninės paskirties užtikrinimo priemonės, įgytos įvykdžius turto perėmimo procesus, kurios gali būti naudojamas 
verslo ir (arba) investavimo tikslais, arba bet koks taip įgytas nekilnojamasis turtas, kuris nėra gyvenamosios paskirties, kaip aprašyta pirmiau. Prie šios kategorijos taip pat reikėtų 
priskirti žemę (ne žemės ūkio paskirties ir žemės ūkio paskirties). 

Kilnojamasis turtas: šioje eilutėje turėtų būti nurodomos užtikrinimo priemonės, įgytos įvykdžius turto perėmimo procesus, kurios nėra nekilnojamasis turtas. 

Nuosavo kapitalo ir skolos priemonės: šioje eilutėje turėtų būti nurodomos užtikrinimo priemonės, įgytos įvykdžius turto perėmimo procesus, kurios yra nuosavo kapitalo arba 
skolos priemonės. 

Kitos užtikrinimo priemonės: užtikrinimo priemonės, įgytos įvykdžius turto perėmimo procesus, kurios nepatenka į kategorijas kitose eilutėse. Jeigu šioje eilutėje nurodoma suma 
yra palyginti didelė, informaciją teikiančios įstaigos turėtų pateikti papildomą informaciją lentelės dešinėje esančiame tuščiame teksto lauke „Pastabos dėl kitų užtikrinimo 
priemonių, įgytų įvykdžius turto perėmimo procesus“. 
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10 lentelė. Užtikrinimo priemonės, įgytos įvykdžius turto perėmimo procesus – suskirstymas pagal įsisenėjimą 

Tikslas: pateikti užtikrinimo priemonių, įgytų įvykdžius turto perėmimo procesus, apžvalgą (pagal rūšį ir laikotarpio nuo perėmimo datos trukmę) 

Taikymo sritis: lentelė taikoma kredito įstaigoms, kurios atitinka bent vieną iš 12 punkte apibrėžtų svarbos kriterijų, ir kurių bendras NPL santykis yra 5 proc. ar didesnis. 

Turinys: informacija apie priemones, kurios buvo panaikintos mainais už užtikrinimo priemones, įgytas įvykdžius turto perėmimo procesus, ir apie užtikrinimo priemonių, įgytų 
įvykdžius turto perėmimo procesus, vertę.  
Dažnumas: kartą per metus, kaip numatyta 13 punkte. 

Formatas: nustatytas. 

Papildomas paaiškinimas: įstaigos turėtų paaiškinti veiksnius, dėl kurių, palyginti su ankstesniu informacijos atskleidimo laikotarpiu, reikšmingai pakinta sumos.  

              
  a b c d e f g h i j k l 

  
Skolos likučio 
sumažinimas 

Visos užtikrinimo priemonės, įgytos įvykdžius 
turto perėmimo procesus 

            
    

 
  

  

Perimta ≤ 2 metai Perimta > 2 
metai ≤ 5 metai 

Perimta > 5 metai Iš jų parduoti 
skirtas ilgalaikis 

turtas 

 

  
Bendra 

balansinė 
vertė 

Sukaupta
s 

neigiama
s pokytis 

Pirminio pripažinimo 
vertė 

Sukauptas neigiamas 
pokytis 

Pirminio 
pripažinim

o vertė 

Sukau
ptas 

neigia
mas 

pokyti
s 

Pirminio 
pripažini
mo vertė 

Sukau
ptas 

neigia
mas 

pokytis 

Pirminio 
pripažini
mo vertė 

Sukauptas 
neigiamas 

pokytis 

Pirmini
o 

pripaži
nimo 
vertė 

Sukau
ptas 

neigia
mas 

pokytis 

1 

PP&E 
laikomos 
užtikrinimo 
priemonės, 
įgytos 
įvykdžius 
turto 
perėmimo 
procesus 

                        

2 
Užtikrinimo 
priemonės, 
įgytos 
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įvykdžius 
turto 
perėmimo 
procesus, 
kurios nėra 
laikomos 
PP&E 

3 

Gyvena
mosios 
paskirties 
nekilnojama
sis turtas 

                        

4 

Komerci
nės 
paskirties 
nekilnojama
sis turtas 

                        

5 

Kilnoja
masis turtas 
(automobilia
i, laivai ir kt.) 

                        

6 

Nuosav
ybės ir 
skolos 
priemonės 

                        

7 Kita                         

8 Iš viso                         

Sąvokų apibrėžtys     
 

    
Stulpeliai     
Bendra balansinė vertė: bendra skolos, kuri buvo panaikinta mainais už užtikrinimo priemones, įgytas įvykdžius turto perėmimo procesus, suma tuo metu, kai įvyksta mainai 
vykdant teisminius veiksmus arba pagal dvišalį susitarimą. Ta bendra suma turėtų būti apskaičiuojama kaip bendra suma, kuria sumažinamas priemonės likutis, neatsižvelgiant į 
jokius atidėjinius. Siekiant išvengti abejonių šiame stulpelyje nereikėtų nurodyti sumų, kuriomis likutis sumažinamas dėl kitų priežasčių (pvz., grynųjų pinigų surinkimo). 

Sukauptas vertės sumažėjimas: šiame stulpelyje turėtų būti nurodomas sukauptas priemonės, kuri buvo panaikinta mainais už užtikrinimo priemones, įgytas įvykdžius turto 
perėmimo procesus, vertės sumažėjimas tuo metu, kai įvyksta mainai. Atitinkama informacija turėtų būti pateikiama su minuso ženklu. 
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Pirminio pripažinimo vertė: žr. apibrėžtį 9 lentelėje „Užtikrinimo priemonės, įgytos įvykdžius turto perėmimo procesus“. 

Sukauptas neigiamas pokytis: žr. apibrėžtį 9 lentelėje „Užtikrinimo priemonės, įgytos įvykdžius turto perėmimo procesus“.  

Perimta ≤ 2 metai: „Pirminio pripažinimo vertė“ ir „Sukauptas neigiamas pokytis“, susiję su užtikrinimo priemonėmis, įgytomis įvykdžius turto perėmimo procesus, kurios iki 
ataskaitinės datos yra pripažintos balanse 2 metus arba mažiau. 

Perimta > 2 metai ≤ 5 metai: „Pirminio pripažinimo vertė“ ir „Sukauptas neigiamas pokytis“, susiję su užtikrinimo priemonėmis, įgytomis įvykdžius turto perėmimo procesus, 
kurios iki ataskaitinės datos yra pripažintos balanse nuo 2 iki 5 metų. 

Perimta > 5 metai: „Pirminio pripažinimo vertė“ ir „Sukauptas neigiamas pokytis“, susiję su užtikrinimo priemonėmis, įgytomis įvykdžius turto perėmimo procesus, kurios iki 
ataskaitinės datos yra pripažintos balanse daugiau nei 5 metus. 

Iš jų parduoti skirtas ilgalaikis turtas: šiuose stulpeliuose reikėtų nurodyti „Pirminę vertę“ ir „Sukauptą neigiamą poveikį“, susijusius su užtikrinimo priemonėmis, įgytomis 
įvykdžius turto perėmimo procesus, kurios yra laikomos parduoti skirtu ilgalaikiu turtu. Jeigu pagal kredito įstaigai taikomą apskaitos sistemą toks klasifikavimas nėra svarbus, 
šios informacijos teikti nereikėtų. 

              
Eilutės   

PP&E laikomos užtikrinimo priemonės, įgytos įvykdžius turto perėmimo procesus: žr. apibrėžtį 9 lentelėje „Užtikrinimo priemonės, įgytos įvykdžius turto perėmimo procesus“. 

Gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas: žr. apibrėžtį 9 lentelėje „Užtikrinimo priemonės, įgytos įvykdžius turto perėmimo procesus“. 

Komercinės paskirties nekilnojamasis turtas: žr. apibrėžtį 9 lentelėje „Užtikrinimo priemonės, įgytos įvykdžius turto perėmimo procesus“. 

Kilnojamasis turtas: žr. apibrėžtį 9 lentelėje „Užtikrinimo priemonės, įgytos įvykdžius turto perėmimo procesus“. 

Nuosavo kapitalo ir skolos priemonės: žr. apibrėžtį 9 lentelėje „Užtikrinimo priemonės, įgytos vykdant įvykdžius turto perėmimo procesus“. 

Kitas įkeistas turtas: žr. apibrėžtį 9 lentelėje „Užtikrinimo priemonės, įgytos įvykdžius turto perėmimo procesus“. 
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