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SUUNISED FINANTSSEISUNDI TAASTAMISE KAVA NÄITAJATE KOHTA 

1. EBA suunised finantsseisundi 
taastamise kava kvalitatiivsete ja 
kvantitatiivsete näitajate 
miinimumloetelu kohta 

Käesolevate suuniste staatus  

1. Käesolev dokument sisaldab määruse (EL) nr 1093/2010  artikli 16 kohaselt väljastatud 
suuniseid. Määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused ja 
finantseerimisasutused võtma mis tahes meetmeid, et suuniseid järgida.   

2. Suunistes esitatakse Euroopa Pangandusjärelevalve seisukoht nõuetekohase 
järelevalvetava kohta Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemis, ehk kuidas tuleks liidu õigust 
konkreetses valdkonnas kohaldada. Suuniste adressaadiks olevad määruse (EL) nr 1093/2010 
artikli 4 punktis 2 määratletud pädevad asutused peaksid suuniseid järgima, kaasates need sobival 
viisil oma järelevalvetavadesse (nt muutes oma õigusraamistikku või järelevalvemenetlusi) ka siis, 
kui suunised on mõeldud eelkõige finantseerimisasutustele. 

Aruandluskohustus 

3. Määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 lõike 3 kohaselt peavad pädevad asutused teatama 
EBA-le 23.09.2015, kas nad järgivad või kavatsevad järgida kõnealuseid suuniseid, või vastasel 
juhul mittejärgimise põhjused. Kui selleks tähtajaks teadet ei saada, peab EBA pädevat asutust 
nõudeid mitte täitvaks. Teated tuleks saata EBA veebisaidil avaldatud vormil aadressil 
compliance@eba.europa.eu, märkides viite EBA/GL/2015/02. Teate peaksid saatma isikud, kes on 
asjakohaselt volitatud esitama oma pädeva asutuse nimel nõuete järgimise teateid.  Nõuete 
järgimise staatuse mis tahes muutusest tuleb EBA-le teada anda.  

4. Kooskõlas EBA määruse artikli 16 lõikega 3 avaldatakse teated Euroopa 
Pangandusjärelevalve veebilehel. 
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I jaotis. Sisu, reguleerimisala ja mõisted 

Sisu 

1. Käesolevad suunised on väljatöötatud kooskõlas 15 mai 2014. aasta direktiivi 2014/59/EL 
(millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja 
kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 
2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) 
nr 648/2012) (edaspidi „direktiiv 2014/59/EL”) artikli 9 lõikega 2, mis annab EBA-le volitused 
töötada välja suunised, mille eesmärk on määrata kindlaks finantsseisundi taastamise kava 
kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete näitajate miinimumloetelu. 

2. Direktiivi 2014/59/EL artikli 9 lõike 1 kohaselt nõuavad pädevad asutused, et iga 
finantsseisundi taastamise kava sisaldaks krediidiasutuse või investeerimisühingu kehtestatud 
näitajate raamistikku, milles on kindlaks määratud, millal võib võtta finantsseisundi taastamise 
kavas nimetatud asjakohaseid meetmeid. Näitajate raamistik tuleks lisada direktiivi 
2014/59/EL artikli 5 lõike 10 kohaselt väljatöötatud finantsseisundi taastamise kavade sisu 
regulatiivsete tehniliste standardite kohaselt väljatöötatud finantsseisundi taastamise 
kavadesse. 

3. Pädevad asutused lepivad kõnealused näitajad kokku direktiivi 2014/59/EL artiklite 6 ja 8 
kohaselt finantsseisundi taastamise kavade hindamise käigus, nagu on täpsustatud direktiivi 
2014/59/EL artiklite 6 ja 8 kohaselt väljatöötatud EBA regulatiivses tehnilises standardis 
finantsseisundi taastamise kavade hindamise kohta. Näitajad võivad olla krediidiasutuse või 
investeerimisühingu finantsseisundiga seonduvad kvalitatiivsed või kvantitatiivsed näitajad, 
mida on võimalik kergesti jälgida. Pädevad asutused tagavad, et krediidiasutused või 
investeerimisühingud võtavad kasutusele asjakohased menetlused näitajate regulaarseks 
järelevalveks.  

4. Võttes arvesse asjakohasust finantsseisundi taastamise võimaluste teostatavuse hindamiseks, 
peaks finantsseisundi taastamise kava sisaldama üksikasjalikku teavet otsuste tegemise 
protsessi kohta seoses finantsseisundi taastamise kava rakendamisega juhtimisstruktuuri 
olulise osana, lähtuvalt direktiivi 2014/59/EL artikli 9 lõike 1 kohaseid näitajaid kasutavast 
eskalatsioonimenetlusest. 

5. Käesolevate suuniste otstarbel tähendab mõiste „finantsseisundi taastamise kava näitajad” 
kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid näitajaid, mille iga krediidiasutus või investeerimisühing on 
võtnud kasutusele kooskõlas käesolevates suunistes kirjeldatud raamistikuga, et määrata 
kindlaks ajahetked, kui võib võtta finantsseisundi taastamise kavas osutatud asjakohaseid 
meetmeid.  
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Reguleerimisala ja kohaldamistasand 

6. Käesolevad suunised on mõeldud pädevatele asutustele ja neile krediidiasutustele või 
investeerimisühingutele, mis peavad direktiivi 2014/59/EL kohaselt välja töötama 
finantsseisundi taastamise kavad.  

7. Krediidiasutused või investeerimisühingud ja pädevad asutused peaksid kohaldama 
käesolevaid suuniseid kooskõlas direktiivi 2014/59/EL artiklis 4 kindlaks määratud teatavate 
krediidiasutuste või investeerimisühingute lihtsustatud kohustusi käsitlevate nõuetega.  

8. Piiramata eelmise punkti kohaldamist võib pädev asutus teha osalise erandi käesolevate 
suuniste II jaotise punktis 11 kindlaks määratud finantsseisundi taastamise kava näitajate 
kohustuslike kategooriate kohaldamisest, kui ta peab teatavaid finantsseisundi taastamise 
kava kategooriaid investeerimisühingu ärimudelist lähtuvalt ebaoluliseks.  

Samal moel peaks pädev asutus arvama oma järelevalvetavadest välja teatavate kategooriate 
ja näitajate kohaldamise, mille puhul kehtib vastavalt punktides 12 ja 13 kindlaks määratud 
ümberlükatav eeldus, kui tema hinnangul ei saa kõnealuseid kategooriaid ja näitajaid 
kohaldada teatavat tüüpi investeerimisühingutele. 

II jaotis. Finantsseisundi taastamise kava näitajate raamistik  

9. Krediidiasutused või investeerimisühingud peaksid välja töötama finantsseisundi taastamise 
kava näitajate raamistiku ja pädevad asutused peaksid seda hindama, võttes arvesse 
järgmistes punktides kindlaks määratud kriteeriume. 

10. Krediidiasutused või investeerimisühingud peaksid kaasama nii kvantitatiivsed kui ka 
kvalitatiivsed näitajad. 

11. Krediidiasutused või investeerimisühingud peaksid kaasama oma finantsseisundi taastamise 
kavasse vähemalt järgmised finantsseisundi taastamise kava näitajate kohustuslikud 
kategooriad, mida on selgitatud käesolevate suuniste III kuni VI jaotises:  

• kapitalinäitajad;  

• likviidsusnäitajad;  

• kasumlikkuse näitajad;  

• varakvaliteedinäitajad. 

12. Lisaks sellele peaksid krediidiasutused või investeerimisühingud kaasama finantsseisundi 
taastamise kavasse finantsseisundi taastamise kava näitajate kaks järgmist kategooriat, mida 
on selgitatud käesolevate suuniste VII ja VIII jaotises, välja arvatud juhul, kui nad esitavad 
pädevatele asutustele piisavad põhjendused selle kohta, et kõnealused kategooriad ei ole 
krediidiasutuse või investeerimisühingu õigusliku struktuuri, riskiprofiili, suuruse ja/või 
keerukuse seisukohast olulised (st ümberlükatav eeldus): 

 5 



SUUNISED FINANTSSEISUNDI TAASTAMISE KAVA NÄITAJATE KOHTA 

• turupõhised näitajad; 

• makromajanduslikud näitajad. 

13. Krediidiasutused või investeerimisühingud peaksid kaasama finantsseisundi taastamise kava 
konkreetsed näitajad, mis on märgitud käesolevate suuniste II lisa kategooriate kaupa 
loetelusse, välja arvatud juhul, kui nad esitavad pädevatele asutustele piisavad põhjendused 
selle kohta, et kõnealused konkreetsed näitajad ei ole krediidiasutuse või investeerimisühingu 
õigusliku struktuuri, riskiprofiili, suuruse ja/või keerukuse seisukohast olulised (st 
ümberlükatav eeldus). Krediidiasutus või investeerimisühing peaks kaasama oma 
finantsseisundi taastamise kavasse igal juhul vähemalt ühe näitaja punktis 11 kindlaks 
määratud igast kohustuslikust kategooriast.     

14. Krediidiasutused või investeerimisühingud ei tohiks piiritleda oma näitajate komplekti II lisas 
sätestatud miinimumloeteluga ning nad peaksid kaaluma teiste näitajate kaasamist II jaotises 
kirjeldatud põhimõtete kohaselt ja kooskõlas käesolevate suuniste järgmistes jaotistes esitatud 
kategooriate kirjeldusega. Selleks on III lisas mitteammendav loetelu koos näidetega 
finantsseisundi taastamise kava täiendavate näitajate kohta, kategooriate kaupa liigendatuna. 

15. Finantsseisundi taastamise kava näitajate raamistik peaks vastama järgmistele nõuetele:  

a) olema kohandatud krediidiasutuse või investeerimisühingu ärimudeli ja strateegia jaoks 
ning vastama selle riskiprofiilile. See peaks määrama kindlaks krediidiasutuse või 
investeerimisühingu finantsseisundit kõige tõenäolisemalt mõjutavad peamised nõrgad 
kohad ja näitama ajahetke, mil krediidiasutus või investeerimisühing peab otsustama, kas 
rakendada finantsseisundi taastamise kava; 

b) olema asjakohane iga krediidiasutuse või investeerimisühingu suuruse ja keerukuse jaoks. 
Eelkõige peaks näitajate arv olema piisav, et anda krediidiasutusele või 
investeerimisühingule teada mitmesugustes valdkondades halvenevatest tingimustest. 
Samal ajal peaks kõnealune näitajate arv olema piisavalt suunatud ja krediidiasutuste või 
investeerimisühingute jaoks hallatav; 

c) võimaldama selle ajahetke kindlaks määramist, kui krediidiasutus või investeerimisühing 
peab otsustama, kas võtta finantsseisundi taastamise kavas osutatud meede või hoiduda 
sellest;  

d) olema kooskõlas üldise riskijuhtimise raamistikuga ning olemasolevate likviidsuse või 
kapitali hädaolukorra lahendamise kava näitajatega ja talitluspidevuse kava näitajatega; 

e) olema integreeritud krediidiasutuse või investeerimisühingu valitsemistavadesse ning 
eskalatsiooni ja otsuste tegemise menetlustesse;  

f) hõlmama tulevikku suunatud näitajaid.  
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16. Finantsseisundi taastamise kava kvantitatiivsete näitajate kindlaks määramisel peaks 
krediidiasutus või investeerimisühing kaaluma progressiivsete mõõteväärtuste kasutamist (nn 
valgusfoori meetod), et teavitada krediidiasutuse või investeerimisühingu juhtkonda sellest, et 
kõnealuste näitajateni on võimalik jõuda.  

17. Krediidiasutus või investeerimisühing peaks vajaduse korral ja vähemalt kord aastas 
finantsseisundi taastamise kava näitajad ümberkalibreerima. 

18. Krediidiasutus või investeerimisühing peaks suutma esitada pädevale asutusele selgituse selle 
kohta, kuidas on finantsseisundi taastamise kava näitajate kalibreeringud kindlaks määratud, 
ning tõendama, et künnised ületataks tulemuste saavutamiseks piisava ajavaruga. Selles 
kontekstis tuleks võtta arvesse kõnealuse künnise ületamise ulatust ja kiirust. 

19. Krediidiasutuse või investeerimisühingu juhtimise infosüsteemid peaksid tagama 
krediidiasutuse või investeerimisühingu näitajate lihtsa ja sagedase järelevalve ning 
võimaldama esitada taotluse korral õigel ajal näitajad pädevatele asutustele. 

20. Finantsseisundi taastamise kava näitajate järelevalvet tuleks teha pidevalt, et tagada 
krediidiasutuse või investeerimisühingu võime võtta pärast olulist olukorra halvenemist õigel 
ajal asjakohaseid meetmeid oma finantsseisundi taastamiseks. 

III jaotis. Kapitalinäitajad 

21. Kapitalinäitajad peaksid määrama kindlaks kapitali kvantiteedi ja kvaliteedi mis tahes olulise 
tegeliku ja tõenäolise tulevase halvenemise, sh finantsvõimenduse taseme suurenemise, 
tegevuse jätkuvuse põhimõtte alusel. 

22. Kapitalinäitajate valimisel peaksid krediidiasutused või investeerimisühingud kaaluma viise, 
kuidas tegeleda probleemidega, mis tulenevad asjaolust, et valitud näitajad võivad olla 
õigeaegse reageerimise võimaldamiseks ebatõhusamad kui muud tüüpi näitajad ning 
krediidiasutuse või investeerimisühingu kapitalipositsiooni taastamiseks võetavad teatud 
meetmed võivad vajada pikemat rakendamisaega või olla turu ja muude tingimuste suhtes 
tundlikumad. Seda on eelkõige võimalik saavutada, kui kasutatakse tulevikku suunatud 
prognoose, mis peaksid arvesse võtma kapitaliinstrumentidega seotud olulisi lepingu 
lõpptähtaegu. 

23. Kapitalinäitajad tuleks samuti kaasata krediidiasutuse või investeerimisühingu sisemise kapitali 
adekvaatsuse hindamise protsessi kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. 
aasta direktiivi 2013/36/EL (mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega 
muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ 
ja 2006/49/EÜ) (edaspidi „direktiiv 2013/36/EL”) artikliga 73 ning selle olemasolevasse 
riskijuhtimise raamistikku.  
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24. Kõnealused künnised tuleks kalibreerida lähtuvalt krediidiasutuse või investeerimisühingu 
riskiprofiilist ja ajast, mis on vajalik finantsseisundi taastamise meetmete võtmiseks, tuleks 
kaaluda kõnealustest meetmetest tulenevat finantsseisundi taastamise võimekust ning võtta 
arvesse seda, kui kiiresti võib kapitaliolukord krediidiasutuse või investeerimisühingu 
konkreetsetes tingimustes muutuda.   

25. Krediidiasutus või investeerimisühing peaks kalibreerima regulatiivsetele kapitalinõuetele 
tuginevate näitajate künnised nõuetekohastele tasemetele, et tagada piisav kaugus 
krediidiasutusele või investeerimisühingule kohaldatavate kapitalinõuete rikkumisest 
(sealhulgas minimaalsete omavahendite nõuded määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 kohaselt 
ja täiendavate omavahendite nõuded, mida kohaldatakse direktiivi 2013/36/EL artikli 104 lõike 
1 punkti a kohaselt, aga võtmata arvesse direktiivi 2013/36/EL VII jaotise 4. peatükis kindlaks 
määratud mis tahes puhvri nõudeid). 

IV jaotis. Likviidsusnäitajad  

26. Likviidsusnäitajad peaksid andma krediidiasutusele või investeerimisühingule märku 
krediidiasutuse või investeerimisühingu võimalikust või tegelikust võimekuse vähenemisest 
täita praeguseid ja ettenähtud likviidsuse ning rahastamise vajadusi.  

27. Krediidiasutuse või investeerimisühingu likviidsusnäitajad peaksid osutama nii lühiajalistele kui 
ka pikaajalistele krediidiasutuse või investeerimisühingu likviidsuse ja rahastamise vajadustele 
ning väljendama krediidiasutuse või investeerimisühingu sõltuvust hulgimüügi turgudest ja 
jaehoiustest, eristades vajaduse korral peamisi valuutasid. 

28. Likviidsusnäitajad tuleks kaasata iga krediidiasutuse või investeerimisühingu direktiivi 
2013/36/EL artikli 86 kohastesse väljatöötatud strateegiatesse, põhimõtetesse, protsessidesse 
ja süsteemidesse ning omasolevasse riskijuhtimise raamistikku. 

29. Likviidsusnäitajad peaksid sisaldama ka muid võimalikke likviidsuse ja rahastamise vajadusi, 
näiteks grupisisese rahastamise riskipositsioone ja bilansivälistest struktuuridest tulenevaid 
riskipositsioone.  

30. Krediidiasutuse või investeerimisühingu määratud künnised tuleks kalibreerida krediidiasutuse 
või investeerimisühingu riskiprofiili alusel ja võtta arvesse seda, kui kiiresti võib likviidsuse 
olukord krediidiasutuse või investeerimisühingu konkreetsetes tingimustes muutuda.   

31. Künnised tuleks kalibreerida krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiili ja selle aja 
alusel, mis on vajalik finantsseisundi taastamise meetmete võtmiseks ning neist tuleneva 
finantsseisundi taastamise võimekuse käsitlemiseks. Krediidiasutuse või investeerimisühingu 
minimaalsetele regulatiivsetele nõuetele (sealhulgas vajaduse korral direktiivi 2013/36/EL 
artiklis 105 osutatud täiendavad likviidsusnõuded) osutades peaks krediidiasutus või 
investeerimisühing kalibreerima näitajad nõuetekohastele tasemetele, et need annaksid 
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krediidiasutusele või investeerimisühingule märku miinimumnõuetele mittevastavuse 
võimalikust ja/või tegelikust riskist. 

V jaotis. Kasumlikkuse näitajad 

32. Kasumlikkuse näitajad peaksid väljendama mis tahes krediidiasutuse või investeerimisühingu 
tuluga seotud asjaolu, mis võib põhjustada krediidiasutuse või investeerimisühingu 
finantsseisundi kiire halvenemise krediidiasutuse või investeerimisühingu omavahendeid 
mõjutava väiksema jaotamata kasumi (või kahju) tõttu.  

33. See kategooria peaks hõlmama finantsseisundi taastamise kava näitajaid, mis osutavad 
nendele operatsiooniriskiga seotud kahjudele, mis võivad oluliselt mõjutada kasumiaruannet, 
muu hulgas käitumisega seotud küsimused, asutusesisene ja -väline pettus ja/või muud 
sündmused.  

VI jaotis. Varakvaliteedinäitajad  

34. Varakvaliteedinäitajad peaksid mõõtma ja jälgima krediidiasutuse või investeerimisühingu vara 
kvaliteedi muutumist. Need peaksid täpsemalt näitama seda, millal võib vara kvaliteedi 
halvenemine viia olukorrani, kus krediidiasutus või investeerimisühing peaks kaaluma 
finantsseisundi taastamise kavas kirjeldatud meetme võtmist. 

35. Varakvaliteedinäitajad võivad sisaldada nii viivisnõuete varu kui ka muutumise kiirust, et 
näidata nende taset ja dünaamikat. 

36. Varakvaliteedinäitajad peaksid katma ka selliseid aspekte nagu bilansivälised riskipositsioonid 
ja viivislaenude mõju vara kvaliteedile. 

VII jaotis. Turupõhised näitajad 

37. Turupõhiste näitajate eesmärk on väljendada turuosaliste ootusi krediidiasutuse või 
investeerimisühingu kiiresti halveneva finantsseisundi suhtes, mis võib põhjustada 
rahastamisele ja kapitaliturgudele juurdepääsu katkemise. Seda eesmärki arvesse võttes peaks 
kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete näitajate raamistik osutama järgmist tüüpi näitajatele: 

a) omakapitalil põhinevad näitajad, mis väljendavad börsil noteeritud ettevõtete aktsiahinna 
muutusi või suhtarve, mis mõõdavad omakapitali arvestusliku väärtuse ja turuväärtuse 
vahelist suhet;  

b) võlapõhised näitajad, mis väljendavad hulgirahastamise tagajate ootusi, näiteks 
krediidiriski vahetustehingud või võlakirjade hinnavahed; 
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c) portfelliga seotud näitajad, mis väljendavad iga krediidiasutuse või investeerimisühingu 
varaklassidele eriomaseid ootusi (näiteks kinnisvara); 

d) (pikaajalised ja/või lühiajalised) reitingu alandamised, kuna need väljendavad 
reitinguagentuuride ootusi, mis võivad põhjustada krediidiasutuse või 
investeerimisühingu finantsseisundiga seotud turuosaliste ootuste kiireid muutusi.  

VIII jaotis. Makromajanduslikud näitajad 

38. Makromajanduslike näitajate eesmärk on väljendada halvenemise märke krediidiasutuse või 
investeerimisühingu tegutsemise majandustingimustes või riskipositsioonide või rahastamise 
kontsentratsioonides.  

39. Makromajanduslikud näitajad peaksid tuginema mõõteväärtustele, mis mõjutavad 
krediidiasutuse või investeerimisühingu tulemuslikkust konkreetsetes geograafilistes 
piirkondades või ärisektorites, mis on kõnealuse krediidiasutuse või investeerimisühingu jaoks 
olulised.  

40. Makromajanduslikud näitajad peaksid olema järgmist tüüpi: 

a) geograafilised makromajanduslikud näitajad, mis käsitlevad krediidiasutuse või 
investeerimisühinguga seotud erinevaid jurisdiktsioone, võttes samuti arvesse võimalikest 
õiguslikest tõketest tekkivaid riske;  

b) sektoripõhised makromajanduslikud näitajad, mis on seotud majandustegevuse peamiste 
konkreetsete sektoritega, millega krediidiasutus või investeerimisühing on seotud (näiteks 
transport, kinnisvara).  

IX jaotis. Lõppsätted ja rakendamine 

41. Käesolevaid suuniseid kohaldatakse alates 31. juulist 2015. 
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I lisa. Finantsseisundi taastamise kava näitajate kategooriad  
 

Finantsseisundi taastamise kava näitajate kategooriad 
(esimesed neli kategooriat on kohustuslikud ja viimased kaks kategooriat võib välja 
arvata, kui krediidiasutus või investeerimisühing põhjendab, et need ei ole selleks 

otstarbeks asjakohased)  
Kohustuslikud kategooriad  

1. Kapitalinäitajad 
2. Likviidsusnäitajad 
3. Kasumlikkuse näitajad 
4. Varakvaliteedinäitajad 

Kategooriad, millele kohaldatakse ümberlükatavat eeldust 
5. Turupõhised näitajad 
6. Makromajanduslikud näitajad 
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II lisa. Finantsseisundi taastamise kava näitajate miinimumloetelu  
 

Finantsseisundi taastamise kava näitajate miinimumloetelu  
(krediidiasutus või investeerimisühing võib iga näitaja korral põhjendada, et see ei ole 
krediidiasutuse või investeerimisühingu jaoks asjakohane, samas tuleb näitaja sel juhul 

asendada krediidiasutuse või investeerimisühingu jaoks asjakohasema näitajaga) 
1. Kapitalinäitajad 

a) Esimese taseme põhiomavahendite suhtarv  
b) Koguomavahendite suhtarv  
c) Finantsvõimenduse määr  

2. Likviidsusnäitajad 
a) Likviidsuskattekordaja  
b) Stabiilse netorahastamise kordaja 
c) Hulgirahastamise kulu 

3. Kasumlikkuse näitajad 
a) (Varade tootlus) või (omakapitali tootlus) 
b) Oluline tegevuskahjum  

4. Varakvaliteedinäitajad 
a) Viivislaenude brutosumma kasvu määr 
b) Kattekordaja [eraldised / (viivislaenud kokku)] 

5. Turupõhised näitajad 
a) Reitingu läbivaatuse hinnang negatiivne või reitingu langetamine 
b) Krediidiriski vahetustehingu riskimarginaal 
c) Aktsiahinna muutumine  

6. Makromajanduslikud näitajad 
a) SKP muutumine 
b) Riigi krediidiriski vahetustehing 
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III lisa. Finantsseisundi taastamise kava täiendavate näitajate näidisloetelu  
 

Finantsseisundi taastamise kava täiendavad näitajad  
(illustreeriv mitteammendav loetelu)  

1. Kapitalinäitajad 
a) (Jaotamata kasum ja reservid) / kogu omakapital 
b) Ebasoodne teave oluliste vastaspoolte finantsseisundi kohta  

2. Likviidsusnäitajad 
a) Likviidsuse ja rahastamise allikate kontsentratsioon 
b) Kogurahastamise kulu (jae- ja hulgirahastamine) 
c) Hulgirahastamise keskmine tähtaeg 
d) Lepingu lõpptähtaegade mittevastavus 
e) Olemasolev koormamata vara 

3. Kasumlikkuse näitajad 
a) Kulude ja tulude suhe (tegevuskulu/tegevustulu)  
b) Netointressimarginaal 

4. Varakvaliteedinäitajad 
a) Netoviivislaenud / omakapital 
b) (Brutoviivislaenud) / laenude kogusumma 
c) Finantsvarade väärtuse languse kiirus 
d) Viivislaenud oluliste geograafiliste või sektori kontsentratsioonide alusel  
e) Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded1/ riskipositsioonid kokku 

5. Turupõhised näitajad 
a) Omakapitali turu- ja raamatupidamisväärtuse suhtarv 
b) Krediidiasutuse või investeerimisühingu maine kahjustusoht või märkimisväärne kahjustus 

6. Makromajanduslikud näitajad  
a) Riigi reitingu läbivaatuse hinnang negatiivne või reitingu langetamine 
b) Tööpuuduse määr 

 
 
 

1  Makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuded, nagu on määratletud komisjoni 16. aprilli 2014. aasta 
rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 (millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 
575/2013) artiklites 163–183. 
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