EIOPA-BoS-15/109 LV

Pamatnostādnes par pārskatiem un
informācijas publiskošanu

EIOPA – Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 - 60327 Frankfurt – Germany - Tel. + 49 69-951119-20;
Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

1.

Ievads

1.1.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010
1

(turpmāk
tekstā —
EAAPI
Regula)
16. pantu
EAAPI
izdod
valsts
kompetentajām iestādēm adresētās pamatnostādnes par pārskatiem un
informācijas publiskošanu.
1.2.

Šīs pamatnostādnes attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas
2

2009/138/EK (turpmāk tekstā Maksātspējas II direktīvas) 35., 51., 53., 54.,
55. pantu, 254. panta 2. punktu un 256. pantu, kā arī 290. līdz 298., 305. līdz
311., 359. un 365. pantu, un Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 2015/35
3

(turpmāk tekstā - Deleģētās Regulas) XX pielikumu, kurā izklāstīta informācija,
kas jāsniedz uzraudzības iestādēm periodiskajos uzraudzības pārskatos,
kvantitatīvās uzraudzības pārskatos, iepriekš noteiktos gadījumos, kā arī arī
informācija, kas publiskojama ziņojumos par maksātspējas un finanšu stāvokli
1.3.

Šajās pamatnostādnēs sniedz sīkāku informāciju par to, ko uzraudzības
iestādēm sagaidīt no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām,
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas dalības sabiedrībām, apdrošināšanas
pārvaldītājsabiedrībām un jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām attiecībā uz:
a) ziņojuma par maksātspējas un finanšu stāvokli saturu, kā minēts
Deleģētās Regulas 1. sadaļas XII nodaļas 1. iedaļā;
b) periodiskā uzraudzības pārskata saturu, kā minēts Deleģētās Regulas
1. sadaļas XII nodaļas 1. iedaļā;
c) ikgadējām un ceturkšņa kvantitatīvajām veidnēm, kas papildina
periodiskajā uzraudzības pārskatā sniegto informāciju, piemērojamās
validācijas, kā tas noteikts Īstenošanas tehniskajos standartos par
veidnēm informācijas iesniegšanai uzraudzības iestādēm;
d) pārskatiem iepriekš noteiktu gadījumu, kā tas noteikts Maksātspējas II
direktīvā, gadījumā;
e) sabiedrības procesiem attiecībā uz informācijas publiskošanu un
uzraudzības pārskatiem, ievērojot Maksātspējas II direktīvas prasības.

1.4.

Šo pamatnostādņu par ziņojuma par maksātspējas un finanšu stāvokli un
periodiskā uzraudzības pārskata saturu mērķis ir līdzsvarot informācijas
publiskošanu un uzraudzības pārskatus, ciktāl ir nepieciešama sīkāka Deleģētās
Regulas skaidrošana, norādot gaidāmo minimālo izvēlēto pārskatu iedaļu
saturu.

1

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido
Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu
Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L331, 15.12.2010., 48. lpp)
2
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/138/EK par uzņēmējdarbības
uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L335,
17.12.2009., 1. lpp)
3
Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr. 2015/35 (2014.gada 10.oktobris), ar ko papildina Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 12, 17.01.2015, 1.lpp)
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1.5.

Ja nav noteikts savādāk, tad šīs pamatnostādnes ir piemērojamas atsevišķām
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām, trešo valstu filiālēm,
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas dalības sabiedrībām, apdrošināšanas
pārvaldītājsabiedrībām vai jauktām finanšu kontrolakciju sabiedrībām.

1.6.

Vajadzības gadījumā pamatnostādnes, kas paredzētas gan iedaļai par ziņojumu
par maksātspējas un finanšu stāvokli, gan iedaļai par periodisko uzraudzības
pārskatu, ir piemērojamas Kopienas ietvaros izveidotajām un apdrošināšanas
vai pārapdrošināšanas sabiedrībām piederošajām filiālēm, kuru galvenās mītnes
atrodas ārpus Kopienas (trešo valstu filiāles), sastādot savu periodisko
uzraudzības pārskatu (jo trešo valstu filiālēm nav jāsastāda ziņojums par
maksātspējas un finanšu stāvokli, un apdrošināšanas un pārapdrošināšanas
sabiedrībām periodiskais uzraudzības pārskats ir sniedzams papildus ziņojumam
par maksātspējas un finanšu stāvokli).

1.7.

Turklāt, pamatnostādnes par grupām ir piemērojamas apdrošināšanas un
pārapdrošināšanas dalības sabiedrībām, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībām
un jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, sastādot grupas ziņojumu par
maksātspējas un finanšu stāvokli vai atsevišķu ziņojumu par maksātspējas un
finanšu stāvokli, un grupas periodisko uzraudzības pārskatu.

1.8.

Ja nav norādīts savādāk, tad šīs pamatnostādnes ir piemērojamas visām
sabiedrībām neatkarīgi no tā, vai tās izmanto standarta formulu, iekšējo modeli
vai daļēju iekšējo modeli, lai aprēķinātu maksātspējas kapitāla prasību.

1.9.

Pamatnostādņu par iepriekš noteiktiem gadījumiem, kas piemērojamas gan
atsevišķām sabiedrībām, gan grupām, mērķis ir sīkāk izklāstīt Maksātspējas II
direktīvas 35. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punktā un 245. panta
2. punktā norādītās prasības.

1.10. Šo pamatnostādņu piemērošanai ir jāņem vērā būtiskuma princips, kā noteikts
Deleģētās Regulas 291. un 305. pantā.
1.11. Ja termini šajās pamatnostādnēs nav definēti, tiem ir tāda nozīme, kā noteikts
ievadā minētajos tiesību aktos.
1.12. Šīs pamatnostādnes tiek piemērotas no 2016. gada 1. janvāra.
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I iedaļa — Ziņojums par maksātspējas un finanšu stāvokli
A. Uzņēmējdarbība un rezultāti
1. pamatnostādne — Uzņēmējdarbība
1.13. Ziņojuma par maksātspējas un finanšu stāvokli iedaļā “A.1 Uzņēmējdarbība”, kā
noteikts Deleģētās Regulas XX pielikumā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas
sabiedrības apraksta vismaz šādu informāciju attiecībā uz to uzņēmējdarbību:
a)

Juridisko vai fizisko personu, kuras ir tiešie un netiešie kvalifikācijas
līdzdalības sabiedrībā turētāji, nosaukums un atrašanās vieta (ieskaitot
tiešo un galīgo mātes uzņēmumu vai fizisko personu), līdzdalības daļa un
piederošo balsstiesību daļu, ja tā atšķiras;

b)

Būtisko saistīto sabiedrību sarakstu, tostarp nosaukumu, tiesisko formu,
valsti, turēto līdzdalības daļu un piederošo balsstiesību daļu, ja tā atšķiras;

c)

Vienkāršota grupas struktūra.

2. pamatnostādne — Citu darbību veikšana
1.14. Ziņojuma par maksātspēju un finanšu stāvokli iedaļā “A.4. Citu darbību
veikšana”, kā noteikts Deleģētās Regulas XX pielikumā, apdrošināšanas un
pārapdrošināšanas sabiedrības kopumā apraksta līzinga līgumus saistībā ar
ikvienu būtisku līzinga līgumu, atsevišķi norādot finanšu un operatīvo līzingu.
B. Pārvaldības sistēma
3. pamatnostādne — Pārvaldības struktūra
1.15. Ziņojuma par maksātspēju un finanšu stāvokli iedaļā “B.1.Vispārēja informācija
par pārvaldības sistēmu”, kā noteikts Deleģētās Regulas XX pielikumā,
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības skaidro, kā pamatfunkcijām
ir nepieciešamās pilnvaras, līdzekļi un operacionālā neatkarība pildīt savus
uzdevumus un kā tās ziņo un konsultē apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas
sabiedrības administratīvo, pārvaldes vai uzraudzības struktūru (turpmāk tekstā
“APUS”).
4. pamatnostādne — Riska pārvaldības sistēma iekšējā modeļa lietotājiem
1.16. Ziņojuma par maksātspējas un finanšu stāvokli iedaļā “B.3. Riska pārvaldības
sistēma, tostarp pašu riska un maksātspējas novērtējums”, kā noteikts
Deleģētās Regulas XX pielikumā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas
sabiedrības, izmantojot daļēju vai pilnu iekšējo modeli maksātspējas kapitāla
prasības aprēķināšanai, apraksta vismaz šādu informāciju attiecībā uz iekšējā
modeļa pārvaldību:
a)

Atbildīgās funkcijas un īpašās komitejas, ja tādas ir, to galvenie uzdevumi,
pozīcija un pienākumu joma;
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b)

Kā esošās komitejas sadarbojas ar APUS, lai ievērotu Maksātspējas II
direktīvas 116. panta prasības;

c)

Jebkuras būtiskās izmaiņas iekšējā pārvaldības modelī pārskata periodā;

d)

Apstiprināšanas procesa apraksts (kas izmantots, lai uzraudzītu iekšējā
modeļa sniegumu un pastāvīgo atbilstību).

C. Riska profils
5. pamatnostādne — Parakstīšanas risks
1.17. Ziņojuma par maksātspējas un finanšu stāvokli iedaļā “C.1. Parakstīšanas
risks”, kā noteikts Deleģētās Regulas XX pielikumā, apdrošināšanas un
pārapdrošināšanas sabiedrības attiecībā uz īpašam nolūkam dibinātajām
sabiedrībām, apraksta to, vai tās saskaņā ar Maksātspējas II direktīvas
211. pantu ir pilnvarotas identificēt riskus, kas tai nodoti, un izskaidrot, kā
regulāri tiek novērtēts pilnīgas finansēšanas princips.
D. Novērtēšana maksātspējas nolūkā
6. pamatnostādne — Aktīvi — Informācija par summēšanu pēc klases
1.18. Ziņojuma par maksātspējas un finanšu stāvokli iedaļā “D.1 Aktīvi”, kā noteikts
Deleģētās Regulas XX pielikumā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas
sabiedrības, apvienojot aktīvus būtiskās klasēs, lai aprakstītu novērtējuma
pamatojumu, kas tām piemērots, ņem vērā šo aktīvu būtību, funkciju, risku un
būtiskumu.
1.19. Klases, kas atšķiras no tām, kas izmantotas Maksātspējas II bilances veidnē, kā
to nosaka Īstenošanas tehniskais standarts attiecībā uz ziņojuma par
maksātspējas un finanšu stāvokli procedūrām, formātiem un veidnēm, izmanto
tikai tad, ja sabiedrība spēj pierādīt uzraudzības iestādei, ka cita atspoguļošana
ir skaidrāka un būtiskāka.
7. pamatnostādne — Saturs pēc aktīvu materiālajām klasēm
1.20. Ziņojuma par maksātspējas un finanšu stāvokli iedaļā “D.1 Aktīvi”, kā noteikts
Deleģētās Regulas XX pielikumā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas
sabiedrības saistībā ar katru aktīvu materiālo klasi apraksta vismaz šādu
kvantitatīvo un kvalitatīvo informāciju:
a)

Piemērotais atzīšanas un novērtēšanas pamatojums, tostarp izmantotās
metodes un avoti, kā arī pieņemtie lēmumi, kas nav aplēses, kuri būtiski
ietekmē atzītās summas, jo īpaši:
i.

Būtiskiem nemateriāliem aktīviem: aktīvu un informācijas būtība par
pierādījumiem un kritērijiem, kas tiek izmantoti, lai secinātu, ka šiem
aktīviem eksistē aktīvs tirgus;
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ii.

Būtiskiem materiāliem finanšu aktīviem: informācija par kritērijiem,
kas izmantoti, lai novērtētu, vai tirgi ir aktīvi, un gadījumā, ja tirgi ir
neaktīvi, tad izmantotā novērtēšanas modeļa apraksts;

iii.

Finanšu un operatīvajiem līzingiem: vispārīgi aprakstīt līzinga līgumus
saistībā ar katru aktīvu materiālo klasi, uz kuriem attiecas līzinga
līgums, atsevišķi finanšu un operatīvajiem līzingiem;

iv.

Būtiskiem atliktā nodokļa aktīviem: informācija par atliktā nodokļa
aktīvu atzīšanas izcelsmi un atskaitāmās pagaidu starpības summa un
derīguma termiņš, ja piemērojams, neizmantoto nodokļu zaudējumi
un neizmantoto nodokļu kredīti, par kuriem bilancē netiek atzīts
atliktā nodokļa aktīvs;

v.

Saistītām sabiedrībām: ja saistītās sabiedrības netika vērtētas,
izmantojot aktīvā tirgū kotētās tirgus cenas vai izmantojot koriģēto
pašu kapitāla metodi, sniegt skaidrojumu, kāpēc šo metožu
izmantošana nebija iespējama vai praktiska.

b)

Jebkuras izdarītās izmaiņas izmantotajā
pamatojumā vai aplēsēs pārskata periodā;

atzīšanas

un

novērtēšanas

c)

Pieņēmumi un lēmumi, ieskaitot tos par turpmākajiem un citiem aplēšu
neprecizitāšu galvenajiem avotiem.

8. pamatnostādne — Tehnisko rezervju novērtēšana
1.21. Ziņojuma par maksātspējas un finanšu stāvokli iedaļā “D.2 Tehniskās rezerves”,
kā
noteikts
Deleģētās
Regulas
XX pielikumā,
apdrošināšanas
un
pārapdrošināšanas sabiedrības apraksta būtiskās vienkāršotās metodes, kas
izmantotas, lai aprēķinātu tehniskās rezerves, tostarp tās, kuras izmantotas
riska perioda aprēķināšanai.
9. pamatnostādne — Pasīvi, kas nav tehniskās rezerves — informācija par
summēšanu pēc klases
1.22. Ziņojuma par maksātspējas un finanšu stāvokli iedaļā “D.3 Citi pasīvi”, kā
noteikts Deleģētās Regulas XX pielikumā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas
sabiedrības, summējot pasīvus, kas nav tehniskās rezerves, būtiskās klasēs, lai
aprakstītu novērtējuma pamatojumu, kas tām piemērots, ņem vērā šo pasīvu
būtību, funkciju, risku un būtiskumu.
1.23. Klases, kas atšķiras no tām, kas izmantotas Maksātspējas II bilances veidnē, kā
to nosaka Īstenošanas tehniskais standarts attiecībā uz informācijas
iesniegšanu uzraudzības iestādēm, izmanto tikai tad, ja sabiedrība spēj pierādīt
uzraudzības iestādei, ka cita atspoguļošana ir skaidrāka unbūtiskāka.
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10. pamatnostādne — Pasīvu, kas nav tehniskās rezerves, materiālo klašu
saturs
1.24. Ziņojuma par maksātspējas un finanšu stāvokli iedaļā “D.3 Citi pasīvi”, kā
noteikts Deleģētās Regulas XX pielikumā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas
sabiedrības saistībā ar katru pasīvu, kas nav tehniskās rezerves, materiālo klasi
apraksta vismaz šādu kvantitatīvo un kvalitatīvo informāciju:
a)

Piemērotais atzīšanas un novērtēšanas pamatojums, tostarp izmantotās
metodes un avoti, jo īpaši:
i.

vispārīgi apraksta materiālos pasīvus, kas rodas līzinga līguma
rezultātā, atsevišķi publiskojot informāciju par finanšu un
operatīvajiem līzingiem;

ii.

atliktā nodokļa pasīvu atzīšanas izcelsme un atskaitāmās pagaidu
starpības summa un derīguma termiņš, ja piemērojams, neizmantoto
nodokļu zaudējumi un neizmantoto nodokļu kredīti, par kuriem
bilancē tiek atzīts atliktā nodokļa pasīvs;

iii.

Saistību būtība un, ja zināms, plānotais jebkādu saimniecisko labumu
aizplūšanas laiks un norāde uz nenoteiktībām saistībā ar saimniecisko
labumu aizplūdes summu vai laiku, un to, kā novērtējumā tika ņemts
vērā novirzes risks;

iv.

Ar darbinieku pabalstiem saistīto saistību raksturs un summu
sadalījums pēc saistību būtības un noteikto pabalstu plāna aktīvu
būtība, katras aktīvu klases summa, katras aktīvu klases
procentuālais rādītājs attiecībā uz kopējo noteikto pabalstu plāna
aktīviem, tostarp atmaksāšanas tiesības.

b)

Jebkuras izdarītās izmaiņas izmantotajā
pamatojumā vai aplēsēs pārskata periodā;

atzīšanas

un

novērtēšanas

c)

Pieņēmumi un lēmumi, tostarp tie par turpmākajiem un citiem aplēšu
neprecizitāšu galvenajiem avotiem.

E. Kapitāla pārvaldība
11.pamatnostādne — Pašu kapitāls — Papildu maksātspējas rādītāji
1.25. Ziņojuma par maksātspējas un finanšu stāvokli iedaļā “E.1 Pašu kapitāls”, kā
noteikts Deleģētās Regulas XX pielikumā, ja sabiedrības izpauž papildu
rādītājus tiem, kas iekļauti S.23.01 veidnē, ziņojums par maksātspējas un
finanšu stāvokli iekļauj skaidrojumu par aprēķināšanu un papildu rādītāju
nozīmi.
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12. pamatnostādne — Pašu kapitāls —
struktūru, summu, kvalitāti un atbilstību

Informācija

par

pašu

kapitāla

1.26. Ziņojuma par maksātspējas un finanšu stāvokli iedaļā “E.1 Pašu kapitāls”, kā
noteikts Deleģētās Regulas XX pielikumā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas
sabiedrības saistībā ar to pašu kapitālu apraksta vismaz šādu informāciju:
a)

attiecībā uz katru būtisko pašu kapitāla vienību, kas minēta 69. pantā,
72. pantā, 74. pantā, 76. pantā un 78. pantā, kā arī attiecībā uz vienībām,
kas ir saņēmušas uzraudzības iestādes apstiprinājumu saskaņā ar
Deleģētās Regulas 79. pantu, Deleģētās Regulas 297. panta 1. punktā
pieprasītā informācija, nodalot pamata un papildu pašu kapitāla vienības;

b)

attiecībā uz katru būtisko pašu kapitāla vienību, ciktāl tā ir pieejama,
pakļauta, kā arī tās ilgumu un jebkurām citām pazīmēm, kas ir atbilstošas
tās kvalitātes novērtēšanai;

c)

būtisku izmaiņu pašu kapitālā analīzi par pārskata periodu, ieskaitot gada
laikā izdoto pašu kapitāla vienību vērtību, gada laikā atgūto finanšu
instrumentu vērtību un apjomu, ciktāl izdošana ir izmantota, lai finansētu
atgūšanu;

d)

saistībā ar pakārtoto parādu, paskaidrojumu par izmaiņām tā/ to vērtībā;

e)

sniedzot informāciju, kas prasīta Deleģētās Regulas 297. panta 1. punkta
c) apakšpunktā, jāsniedz paskaidrojums par jebkādiem ierobežojumiem
pieejamā pašu kapitālā un ierobežojumu ietekmi uz atbilstīgo otrā līmeņa
kapitālu, trešā līmeņa kapitālu un ierobežoto pirmā līmeņa kapitālu;

f)

sīkāka informācija par izmanto galveno zaudējumu segšanas mehānismu,
lai ievērotu Deleģētās Regulas 71. panta 1. punkta e) apakšpunktu,
ieskaitot izraisītājpunktu, un tā iedarbību;

g)

izlīdzināšanas rezerves galveno elementu skaidrojumu;

h)

attiecībā uz katru pamata pašu kapitāla vienību, uz kuru attiecas pārejas
pasākumi:
i.

līmenis, kurā katra pamata pašu kapitāla vienība ir klasificēta un
kāpēc;

ii.

nākamās prasības datums un jebkuru turpmāko iespējamo prasību
datumu regularitāte, vai tas, ka līdz pārejas perioda beigām neiekrīt
neviens prasības datums.

i)

publiskojot Deleģētās Regulas 297. panta 1. punkta g) apakšpunktā
prasīto informāciju, informācija par līguma veidu un pamata pašu kapitāla
vienības būtību ar katru papildu pašu kapitāla vienību varētu tikt atsaukta
vai apmierināta, ieskaitot līmeni, kā arī tas, kad uzraudzības iestāde ir
apstiprinājusi vienību un kur metode tika apstiprināta, un uz cik ilgu laiku;

j)

ja metode ir izmantota, lai noteiktu būtiskās papildu pašu kapitāla vienības
summu, sabiedrības apraksta:
i.

kā ar šo metodi nodrošinātā novērtēšana tika laika gaitā dažādota;

8/19

k)

ii.

kuri metodikas avoti ir bijuši galvenie šīs darbības veicinātāji;

iii.

ciktāl aprēķināto summu ir ietekmējusi iepriekšējā pieredze, tai
skaitā iepriekšējo prasību iznākums.

Attiecībā uz no pašu kapitāla atskaitītajām vienībām:
i.

kopējais aktīvu pārsvars pār pasīviem norobežoto līdzekļu un
atbilstības pielāgojuma portfeļu ietvaros, identificējot summu, par
kādu ir veikta korekcija, nosakot pieejamo pašu kapitālu;

ii.

būtisko
ierobežojumu,
atskaitījumu
apgrūtinājumu apmērs un cēloņi.

13.pamatnostādne —
iekšējiem modeļiem

Atšķirības

starp

izmantoto

no

vai

standarta

pašu

kapitāla

formulu

un

1.27. Ziņojuma par maksātspējas un finanšu stāvokli iedaļā “E.4 Atšķirības starp
izmantoto standarta formulu un iekšējiem modeļiem”, kā noteikts Deleģētās
Regulas XX pielikumā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības,
sniedzot informāciju par galvenajām atšķirībām metodikās un pamatā esošajos
pieņēmumos, kas izmantoti standarta formulā un iekšējā modelī, apraksta
vismaz šo:
a)

Iekšējā modeļa struktūru;

b)

Apkopošanas metodes un diversifikācijas sekas;

c)

Standarta formulā neietvertos, bet iekšējā modelī ietvertos riskus.

Grupas ziņojums par maksātspējas un finanšu stāvokli
A. Uzņēmējdarbība un rezultāti
14. pamatnostādne: Informācija par grupas darbības jomu
1.28. Grupas
ziņojuma
par
maksātspējas
un
finanšu
stāvokli
iedaļā
“A.1 Uzņēmējdarbība”,
kā
noteikts
Deleģētās
Regulas
XX pielikumā,
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības, apdrošināšanas
pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības izskaidro
būtiskās atšķirības starp konsolidētajos finanšu pārskatos izmantotām grupas
darbības jomām un darbības jomu, kas noteikta konsolidētajiem datiem
saskaņā ar Deleģētās Regulas 335. pantu.
E. Kapitāla pārvaldība
15. pamatnostādne — Informācija par pašu kapitālu — grupas
1.29. Grupas ziņojuma par maksātspējas un finanšu stāvokli iedaļā “E.1 Pašu
kapitāls”, kā noteikts Deleģētās Regulas XX pielikumā, apdrošināšanas un
pārapdrošināšanas dalības sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības
un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības saistībā ar grupas pašu kapitālu
apraksta vismaz šādu informāciju:
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a)

Pašu kapitāla vienības, ko emitējusi grupas sabiedrība, kas nav
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas dalības sabiedrība, apdrošināšanas
pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība;

b)

Ja būtisku pašu kapitālu emitē līdzvērtīga trešās valsts apdrošināšanas vai
pārapdrošināšanas sabiedrība, kas iekļauta ar atskaitīšanas un
summēšanas metodi, ja dalībvalsts ļauj izmantot vietējos likumus, šo pašu
kapitāla vienību atrašanos vietējos līmeņos, ieskaitot informāciju par
līmeņu struktūru, kritērijiem un ierobežojumiem;

c)

Ja būtisku pašu kapitālu emitē sabiedrība, kas nav apdrošināšanas vai
pārapdrošināšanas sabiedrība un ir pakļauta sadalīšanas līmeņos prasībām,
kas nav Maksātspējas II prasības, tad šo līmeņu prasību avots un būtība,
kā arī pašu kapitāla pakāpi katrā līmenī;

d)

Kā ir aprēķināts grupas pašu kapitāls, no kura atskaitīti kādi grupas
iekšējie darījumi, tostarp grupas iekšējie darījumi ar citu finanšu sektoru
uzņēmumiem;

e)

Ierobežojumu būtība attiecībā uz pašu kapitāla vienību pārnesamību un
aizstājamību saistītajās sabiedrībās, ja tādas ir.

II iedaļa — Periodiskais uzraudzības pārskats
Uzņēmējdarbība un rezultāti
16. pamatnostādne — Uzņēmējdarbība
1.30. Periodiskā uzraudzības pārskata iedaļā “A.1 Uzņēmējdarbība”, kā noteikts
Deleģētās Regulas XX pielikumā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas
sabiedrības apraksta vismaz šādu informāciju attiecībā uz to uzņēmējdarbību:
a)

pilnslodzes ekvivalento darbinieku skaits;

b)

visu saistīto sabiedrību un filiāļu saraksts.

17. pamatnostādne — Parakstīšanas rezultāts
1.31. Periodiskā uzraudzības pārskata iedaļā “A.2 Parakstīšanas rezultāts”, kā
noteikts Deleģētās Regulas XX pielikumā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas
sabiedrības, sniedzot informāciju par ar parakstīšanas darbībām saistīto riska
mazināšanas tehniku, ietver šādu aprakstu:
a)

riska mazināšanas tehniku ietekme uz parakstīšanas rezultātu;

b)

riska mazināšanas tehniku efektivitāte.
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B. Pārvaldības sistēma
18. pamatnostādne — Pārvaldības struktūra
1.32. Periodiskā uzraudzības pārskata iedaļā “B.1 Vispārējā informācija par
pārvaldības
sistēmu”, kā noteikts Deleģētās
Regulas
XX pielikumā,
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības paskaidro:
a)

iekšējo organizatorisko struktūru, tostarp detalizētu
struktūras grafiku un pamatfunkcijas veicēju amatus;

organizatoriskās

b)

kā sabiedrības atalgojuma politika un prakse ir atbilstoša un veicina
taisnīgu un efektīvu riska pārvaldību un neveicina pārmērīgu riska
uzņemšanos.

19. pamatnostādne — Riska pārvaldības sistēma
1.33. Periodiskā uzraudzības pārskata iedaļā “B.3 Riska pārvaldības sistēma, tai
skaitā pašriska un XXs novērtējums”, kā noteikts Deleģētās Regulas
XX pielikumā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības:
a)

paskaidro, kā sabiedrības riska pārvaldības stratēģijas, mērķi, procesi un
pārskata sniegšanas procedūras tiek dokumentētas, uzraudzītas un
īstenotas katrai atsevišķai riska kategorijai;

b)

gadījumos, ja tai pastāv ārpakalpojuma izmantošanas līgums, kas novedis
pie ārējās novērtēšanas ierobežojumiem (bez pārskata) un norīkojusi ĀKNI
kvantitatīvā pārskata veidnēs, tad tiek skaidrotas sabiedrības īstenotās
procedūras, lai uzraudzītu un aizsargātu prasību atbilstību minētajā jomā,
un kā tiek garantēts, ka visa attiecīgā informācija, kas ir ieguldījumu
portfeļa pamatā, tiek ņemta vērā riska pārvaldībā;

c)

apraksta galveno iekšējos modeļos izmantoto datu būtību un atbilstību un
apraksta vismaz datu kvalitātes pārbaudei spēkā esošo procesu.

C. Riska profils
20. pamatnostādne — Citi būtiski riski
1.34. Periodiskā uzraudzības pārskata iedaļā “C.6 Citi būtiski riski”, kā noteikts
Deleģētās Regulas XX pielikumā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas
sabiedrības:
a)

paskaidro, kā tiek nodrošināts tas, ka atvasināto instrumentu izmantošana
palīdz mazināt riskus vai veicina efektīvu portfeļa pārvaldību;

b)

ietver sīkāku informāciju par jebkuru būtisku izmaksu attiecībā uz
pārapdrošināšanas un finanšu mazināšanas metodēm un būtiskām
nākotnes pārvaldības darbībām, kas izmantotas maksātspējas kapitāla
prasības aprēķināšana un kā tās ir ievērojušas atzīšanas kritērijus;

c)

ja sabiedrība ir izvēlējusies “Cits” pozīcijā “C0140 — Parakstīšanas modeļa
veids” veidnē S.30.03, kā noteikts Tehniskajā standartā attiecībā uz
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veidnēm informācijas iesniegšanai uzraudzības
paskaidrojumu par piemēroto parakstīšanas modeli;
d)

iestādēm,

sniedziet

ja esat grupas daļa, tad sniedziet kvalitatīvu un kvantitatīvu informāciju
par būtiskiem darījumiem grupas ietvaros, ieskaitot informāciju par:
i.

darījumu summu;

ii.

atklāto atlikumu summu, ja tādi ir;

iii.

attiecīgiem darījumu noteikumiem;

D. Novērtēšana maksātspējas nolūkā
21. pamatnostādne — Citu aktīvu novērtējums
1.35. Periodiskā uzraudzības pārskata iedaļā “D.1 Aktīvi”, kā noteikts Deleģētās
Regulas XX pielikumā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības jo
īpaši paskaidro:
a)

kad ir atzīti būtiski atliktie nodokļu aktīvi, kā tie vajadzības gadījumā
novērtē paredzamās ar nodokļi apliekamās peļņas iespējamību, un
identificē pagaidu atšķirību reversijas summu un plānoto laiku posmu;

b)

ja tie nespēj sniegt jebkuru neierobežoto garantiju (bilances vai
ārpusbilances) maksimālo vērtību, ko tie norādījuši kvantitatīvā pārskata
veidnēs S.03.03, kā noteikts Īstenošanas tehniskajos standartos par
veidnēm informācijas iesniegšanai uzraudzības iestādēm.

22. pamatnostādne — Tehniskās rezerves
1.36. Periodiskā uzraudzības pārskata iedaļā “D.2 Tehniskās rezerves”, kā noteikts
Deleģētās Regulas XX pielikumā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas
sabiedrības, izņemot apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības sabiedrības,
apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības
sniedz informāciju par tehniskām rezervēm, tai skaitā:
a)

Tehnisko rezervju aprēķināšanā izmantotās attiecīgās aktuāra metodes un
pieņēmumi, tostarp sīkāka informācija par jebkādiem izmantotajiem
vienkāršojumiem (tostarp, aprēķinot turpmākās prēmijas un riska rezervi,
un tā sadalījums pa atsevišķām uzņēmējdarbības līnijām) un ietverot
pamatojumu tam, ka izvēlētā metode ir proporcionāla sabiedrības risku
būtībai, apmēram un sarežģītībai, ieskaitot jebkuras būtiskas izmaiņas šo
metožu izmantošanā;

b)

Paskaidrojumu par katrai atšķirīgajai uzņēmējdarbībai piemērotajām
līguma robežvērtībām tehnisko rezervju novērtēšanā, un sīkāku
informāciju par jebkādiem līgumiem, kas ietver būtiskus atjaunojumus
esošajā uzņēmējdarbībā;

c)

Sīkāku informāciju par pamatvariantiem un garantijām tehnisko rezervju
aprēķināšanā un katras būtiskumu, un to, kā tās attīstās;
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d)

Pārskatu par jebkurām būtiskām izmaiņām tehnisko rezervju līmenī
iepriekšējā pārskata periodā, ieskaitot iemeslus būtiskām izmaiņām, jo
īpaši būtisko izmaiņu pieņēmumos loģiskais pamatojums;

e)

Būtiskām izmaiņām polišu apturēšanas rādītājos;

f)

Sīkāku informāciju par homogēnām riska grupām, kas izmantotas, lai
aprēķinātu tehniskās rezerves;

g)

Jebkurus ieteikumus uzlabojumu iekšējās procedūrās īstenošanai saistībā
ar datiem, kas tiek uzskatīti par atbilstošiem;

h)

Informāciju par jebkuriem būtiskiem datu trūkumiem un korekcijām;

i)

Tehnisko rezervju aprakstu, kas ir aprēķināts kopumā;

j)

Aprakstu tam, kā būtiskiem līgumiem ir izmantota nodalīšana;

k)

Sīkāku informāciju par ekonomisko scenāriju ģeneratoru, ieskaitot
paskaidrojumu tam, kā ir panākta atbilstība bezriska likmei un kuri
nestabilitātes pieņēmumi ir izvēlēti;

l)

Maksātspējas II direktīvas 44. panta 1. daļas a), b) un c) apakšpunktā
minēto novērtējumu aprakstu. Ja atbilstības pielāgojuma vai nestabilitātes
korekcijas samazinājuma līdz nullei rezultātā rodas neatbilstība
maksātspējas kapitāla prasībai, pasākumu analīze, ko var piemērot šādā
situācijā, lai atjaunotu pašu kapitāla līmeni, kas sedz maksātspējas
kapitāla prasību, vai samazinātu tā riska profilu, lai atjaunotu atbilstību
maksātspējas kapitāla prasībai;

m)

Sīkāku informāciju par būtisku pārapdrošināšanas atgūstamo summu
aprēķināšanai izmantoto pieeju.

23. pamatnostādne — Ārpusbilances posteņi
1.37. Periodiskā uzraudzības pārskata iedaļā “D.1 Aktīvi” vai “D.3 Citi pasīvi”, kā
noteikts Deleģētās Regulas XX pielikumā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas
sabiedrības iekļauj jebkuru citu būtisku ārpusbilances aktīvu un pasīvu, kas nav
norādīti S.03.01 veidnē, aprakstu, kā noteikts Īstenošanas tehniskajā standartā
par veidnēm informācijas iesniegšanai uzraudzības iestādēm.
E. Kapitāla pārvaldība
24. pamatnostādne — Ienākumu sadale dalībniekiem
1.38. Periodiskā uzraudzības pārskata iedaļā “E.1 Pašu kapitāls”, kā noteikts
Deleģētās Regulas XX pielikumā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas
sabiedrības sniedz sīkāku informāciju par dalībniekiem veikto ienākumu sadales
summām.
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25. pamatnostādne — Vienkāršota aprēķināšana standarta formulā
1.39. Periodiskā uzraudzības pārskata iedaļā “E.2 Maksātspējas kapitāla prasība un
minimālā kapitāla prasība”, kā noteikts Deleģētās Regulas XX pielikumā,
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, ja tas ir būtiski, paskaidro,
kā vienkāršotās aprēķināšanas izmantošana maksātspējas kapitāla prasības
standarta formulā tiek pamatota pēc risku būtības, apjoma un sarežģītības, ar
kuriem sabiedrība saskaras.
Grupas periodiskais uzraudzības pārskats
B. Pārvaldības sistēma
26. pamatnostādne — Konsolidēto datu sagatavošana
1.40. Grupas periodiskā uzraudzības pārskata iedaļā “B.1 Vispārēja informācija par
pārvaldības
sistēmu”, kā noteikts Deleģētās
Regulas
XX pielikumā,
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas dalības sabiedrības, apdrošināšanas
pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības sniedz vismaz
informāciju par:
a)

to, kā grupas konsolidētie, summētie vai kombinētie dati (atkarībā no
izmantotās metodes) ir sagatavoti, kā arī esošajiem procesiem, lai tos
sagatavotu;

b)

grupas līmenī izmantoto informāciju par bāzēm, metodēm un
pieņēmumiem grupas aktīvu un pasīvu, kas nav tehniskās rezerves, jo
īpaši attiecībā ar ieguldījumu novērtējumu grupas datos no trešo valstu
sabiedrībām un neregulētām sabiedrībām, maksātspējas novērtējuma
nolūkā.

C. Riska profils
27. pamatnostādne — Jebkura cita būtiska uzņēmējdarbības informācija
1.41. Grupas periodiskā uzraudzības pārskata iedaļā “C.6 Citi būtiski riski”, kā
noteikts Deleģētās Regulas XX pielikumā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas
dalības sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu
pārvaldītājsabiedrības sniedz informāciju par būtisku grupas iekšējo darījumu
noteikumiem, tostarp informāciju par:
a)

Komerciāli loģisku pamatojumu darbībai vai darījumam;

b)

Riskiem, kas radušies, un atlīdzībām, kas pieejamas darbības vai darījuma
katrai pusei;

c)

Jebkuriem būtiskiem darbības vai darījuma aspektiem, kas ir (vai var kļūt)
neizdevīgi kādai no pusēm;

d)

Jebkuriem interešu konfliktiem, kas var būt radušies, vienojoties un
īstenojot darbību vai darījumus, un jebkuriem iespējamiem interešu
konfliktiem, kas var turpmāk rasties;
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e)

Ja darījums ir saistīts ar citām darbībām vai darījumiem laika, funkcijas un
plānošanas ziņā, tad jāsniedz informācija par katras darbības vai darījuma
atsevišķo ietekmi un kopējo saistīto darbību un darījumu neto ietekmi uz
katru darbības vai darījuma pusi un grupu;

f)

Apmērs, kādā darbība vai darījums ir atkarīgs no
apstākļiem, kādos darbība vai darījums var tikt izpildīts.

likvidācijas

un

28. pamatnostādne — Riska profils
1.42. Grupas periodiskā uzraudzības pārskata iedaļā “C.6 Citi būtiski riski”, kā
noteikts Deleģētās Regulas XX pielikumā, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas
dalības sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu
pārvaldītājsabiedrības sniedz kvalitatīvu un kvantitatīvu informāciju par jebkādu
būtisku riska koncentrāciju grupas līmenī, tostarp:
a)

Riska(-u) aprakstu;

b)

Risku īstenošanās iespējamību;

c)

Riska mazināšanas darbībām, ieskaitot sliktākā
izvērtējumu riska darījuma neizpildes gadījumā;

d)

Riska koncentrācijas
noteikšanu;

e)

Atbilstību grupas uzņēmējdarbības modelim, riska apetītei un stratēģijai,
tostarp atbilstību grupas iekšējās kontroles sistēmas un riska pārvaldības
procesu noteiktajiem ierobežojumiem;

f)

Vai riska koncentrācijas rezultātā radušies zaudējumi ietekmē vispārējo
grupas ienesīgumu vai tās īstermiņa likviditāti;

g)

Attiecība, saistība un mijiedarbība starp riska faktoriem visā grupā un
jebkādas iespējamās plašākas ietekmes no riska koncentrācijas konkrētā
jomā;

h)

Kvantitatīvo informāciju par riska koncentrāciju un ietekmi uz sabiedrību
un grupu un pārapdrošināšanas līgumu ietekmi;

i)

Vai konkrētā vienība ir aktīvs, pasīvs vai ārpusbilances postenis.

pa

struktūrvienībām

gadījuma

analīzi

un

scenārija

kvantitatīvo

D. Novērtēšana maksātspējas nolūkā
29. pamatnostādne — Tehniskās rezerves
1.43. Periodiskā uzraudzības pārskata iedaļā “D.2 Tehniskās rezerves”, kā noteikts
Deleģētās Regulas XX pielikumā, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas dalības
sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu
pārvaldītājsabiedrības sniedz informāciju par grupas tehniskām rezervēm,
tostarp:
a)

Informāciju par jebkurām būtiskām korekcijām, kas veiktas atsevišķai
tehniskai rezervei, piemēram, grupas iekšējo darījumu likvidēšana, lai
aprēķinātu grupas tehniskās rezerves;
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b)

ja grupa piemēro ilgtermiņa galvojuma pasākumus vai pārejas
pasākumus, tad informāciju par to, kā korekcijas grupas līmenī ietekmē
individuālā līmenī izmantotos pasākumus;

c)

informāciju par bāzēm, metodēm un pieņēmumiem, kas izmantoti, lai
aprēķinātu
ieguldījumu
tehniskajās
rezervēs
no
trešo
valstu
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām gan izmantojot
Maksātspējas II noteikumus, gan citus noteikumus no līdzvērtīga
pieļaujamā režīma.

III iedaļa — Uzraudzības pārskats pēc iepriekš noteiktiem gadījumiem
30. pamatnostādne — Iepriekš noteiktu gadījumu identifikācija un faktori
1.44. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības nekavējoties rakstveidā
informē uzraudzības iestādi par jebkādu gadījumu iestāšanos, kas var pamatoti
izraisīt vai jau ir izraisījuši būtiskas izmaiņas sabiedrības vai grupas
uzņēmējdarbībā un rezultātos, pārvaldības sistēmā, riska profilā un
maksātspējas un finanšu stāvoklī (turpmāk tekstā saukts “iepriekš noteikts
gadījums”). Šaubu gadījumā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības
konsultējas ar uzraudzības iestādēm par to, vai konkrētais notikums ir
klasificējams kā iepriekš noteikts gadījums.
IV iedaļa — Informācijas publiskošanas un uzraudzības pārskata procesi
31. pamatnostādne — Informācijas publiskošanas politika
1.45. Apdrošināšanas
un
pārapdrošināšanas
sabiedrībām
ir
informācijas
publiskošanas politika, kas atbilst pamatnostādņu par pārvaldības sistēmu
7. pamatnostādnei un kas papildus ietver šo:
a)

par publiskojamās informācijas sagatavošanu un pārskatīšanu atbildīgo
personu/ funkciju identifikāciju;

b)

informācijas publiskošanas prasību pabeigšanas procesiem;

c)

Ziņojuma par maksātspējas un finanšu stāvokli APUS pārskatīšanas un
apstiprināšanas procesus;

d)

publiskajā domēnā jau pieejamās informācijas identificēšanu, ko
apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība uzskata par līdzvērtīgu
pēc būtības un apjoma ziņojuma par maksātspējas un finanšu stāvokli
informācijas prasībām;

e)

specifiska informācija, ko apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrība
vēlas nepubliskot saskaņā ar Maksātspējas II direktīvas 53. panta
1. punktā minētajiem apstākļiem;

f)

papildu informācija, ko sabiedrība ir nolēmusi brīvprātīgi publiskot saskaņā
ar Maksātspējas II direktīvas 54. panta 2. punktu.
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32. pamatnostādne — Ziņojums par maksātspējas un finanšu stāvokli —
Informācijas nepubliskošana
1.46. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības neslēdz līgumiskas saistības,
kas tām uzliek saistības ievērot tās informācijas slepenību vai konfidencialitāti,
kuru nepieciešams publiskot saskaņā ar ziņojumu par maksātspējas un finanšu
stāvokli.
33.pamatnostādne — Kvantitatīvā pārskata veidņu formāts
1.47. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ievēro EAAPI4 publicēto datu
punkta modeli, iesniedzot pārskata informāciju, kas iekļauta kvantitatīvā
pārskata veidnēs.
34. pamatnostādne — Apstiprināšanas
1.48. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības nodrošina to, lai kvantitatīvā
pārskata veidnēs iesniegtie dati atbilst EAAPI5publicētajiem apstiprināšanas
noteikumiem.
35. pamatnostādne —
citiem dokumentiem

Periodiskais

uzraudzības

pārskats —

Atsauces

uz

1.49. Ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības atsaucas periodiskajā
uzraudzības pārskatā uz citiem dokumentiem, kas attiecas uz pārskatiem to
uzraudzības iestādēm, tie tieši attiecas uz pašu informāciju un nevis vispārējo
dokumentu.
1.50. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības neizmanto periodiskajā
uzraudzības pārskatā atsauces uz citiem dokumentiem, kas neattiecas uz
pārskatiem to uzraudzības iestādēm.
36. pamatnostādne – Uzraudzības pārskatu politika
1.51. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības nodrošina to, lai uzraudzības
pārskata
politika
atbilst
pamatnostādņu
par
pārvaldības
sistēmu
7. pamatnostādnei un papildus ietver šo:
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a)

par pārskatu uzraudzības iestādēm projekta izstrādāšanu un pārskatīšanu
atbildīgo personu/funkciju identifikāciju;

b)

nosaka procesus un termiņus dažādu
pabeigšanai, pārbaudei un apstiprināšanai;

c)

procesu un kontroļu skaidrojumu, lai nodrošinātu sniegto datu ticamību,
pilnīgumu un atbilstību.

ziņošanas

https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/reporting-format
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prasību

izstrādes

37. pamatnostādne —
apstiprināšana

Uzraudzības

iestādēm

iesniegtās

informācijas

1.52. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības nodrošina to, lai APUS ir
apstiprinājusi pārejas informāciju, periodisko uzraudzības pārskatu un ikgadējo
kvantitatīvo pārskata veidni pirms to iesniegšanas attiecīgajai uzraudzības
iestādei.
1.53. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības nodrošina, lai APUS vai
personas, kuras efektīvi vada apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību,
ir apstiprinājušas ceturkšņa kvantitatīvās veidnes pirms to iesniegšanas
attiecīgajai uzraudzības iestādei.
38. pamatnostādne — Pirmā periodiskā uzraudzības pārskata iesniegšana
1.54. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības iesniedz periodisko
uzraudzības pārskatu pirmo reizi saistībā ar to finanšu gadu, kas beidzas, sākot
ar 2016.gada 30. jūniju, bet ne vēlāk kā 2017.gada 1.janvārī.
39. pamatnostādne — Pārejas informācija
1.55. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības iesniedz kvalitatīvu
skaidrojumu par galvenajām atšķirībām starp atklāšanas novērtējumā
norādītajiem skaitļiem, izmantojot Maksātspējas II novērtējumu, un tiem, kas
aprēķināti saskaņā ar iepriekš spēkā esošo maksātspējas režīmu, kas minēts
Deleģētās Regulas 314. pantā, elektroniski salasāmā formātā.
1.56. Šai tekstuālai informācijai seko aktīvo un pasīvo pamatklašu struktūra, kas
noteikta Maksātspējas II bilancei, kā norādīts Tehniskajā standartā par veidnēm
informācijas iesniegšanai uzraudzības iestādēm.
Atbilstība un ziņojumu sniegšanas noteikumi
1.57. Šajā dokumentā ir ietvertas pamatnostādnes, kas izdotas saskaņā ar EAAPI
regulas 16. pantu. Saskaņā ar EAAPI regulas 16. panta 3. punktu
kompetentajām iestādēm un finanšu iestādēm jācenšas nodrošināt atbilstību
pamatnostādnēm un ieteikumiem.
1.58. Kompetentajām iestādēm, kuras nodrošina atbilstību vai gatavojas nodrošināt
atbilstību šīm pamatnostādnēm, atbilstošā veidā jāietver tās savā tiesiskajā
regulējumā vai uzraudzības sistēmā.
1.59. Kompetentās iestādes divu mēnešu laikā pēc tulkojuma publikācijas apstiprina
EAAPI, ka tās nodrošina atbilstību vai gatavojas nodrošināt atbilstību šīm
pamatnostādnēm, minot neatbilstības iemeslus.
1.60. Ja līdz minētajam termiņam atbilde nav saņemta, tiek uzskatīts, ka kompetentā
iestāde nenodrošina atbilstību ziņošanas noteikumiem un par to attiecīgi tiks
ziņots.
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Nobeiguma noteikums par pārskatīšanu
1.61. EAAPI veic šo pamatnostādņu pārskatīšanu.
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