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(Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta)

NOSTĀDNES

EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE
(2007. gada 1. augusts)
par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku (pārstrādāta)
(ECB/2007/9)
(2007/830/EK)
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 5.1., 12.1. un 14.3. pantu,
ņemot vērā 2001. gada 22. novembra Regulu ECB/2001/13 par
monetāro finanšu iestāžu nozares kopsavilkuma bilanci (1),
ņemot vērā 2003. gada 12. septembra Regulu ECB/2003/9 par
obligāto rezervju piemērošanu (2),
ņemot vērā 2001. gada 20. decembra Regulu1u ECB/2001/18 par
statistiku attiecībā uz procentu likmēm, ko monetārās finanšu iestādes piemēro mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību noguldījumiem un aizņēmumiem (3),

Ņemot vērā Padomes 1986.gada Direktīvu 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem
pārskatiem (6),

ņemot vērā 2002. gada 5. decembra Pamatnostādni ECB/2002/10
par uzskaites un finanšu paziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas
Centrālo banku sistēmā (7),

Ņemot vērā Padomes 1996. gada 25. jūnija Regulas (EK)
Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu
Kopienā (ESA 95) A pielikumu (8),

tā kā:

ņemot vērā Padomes 1998. gada 23. novembra Regulu (EK)
Nr. 2533/98 par statistiskās informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (5),

2003. gada 6. februāra Pamatnostādnē ECB/2003/2 par
dažām Eiropas Centrālās bankas statistikas ziņošanas prasībām un procedūrām, kas valstu centrālajām bankām jāievēro, paziņojot statistikas datus naudas un banku
statistikas jomā veikti vairāki būtiski grozījumi. Tagad, veicot minētajā pamatnostādnē jaunus grozījumus, tā jāpārstrādā skaidrības un pārskatāmības nolūkā.

(1) OV L 333, 17.12.2001., 1. lpp., regula, kurā jaunākie grozījumi veikti
ar Regulu ECB/2006/20 (OV L 2, 5.1.2007., 3. lpp.).
(2) OV L 250, 2.10.2003., 10. lpp.
(3) OV L 10, 12.1.2002., 24. lpp., regula, kurā jaunākie grozījumi veikti
ar Regulu ECB/2004/21 (OV L 371, 18.12.2004., 42. lpp.).
(4) OV L 211, 11.8.2007., 8. lpp.
(5) OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.

(6) OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp., direktīva, kurā grozījumi veikti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/46/EC (OV L 224,
16.8.2006., 1. lpp.).
(7) OV L 58, 3.3.2003., 1. lpp.
(8) OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp., regula, kurā jaunākie grozījumi veikti
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1267/2003
(OV L 180, 18.7.2003., 1. lpp.).

Ņemot vērā Regulu ECB/2007/8 par ieguldījumu fondu aktīvu un
pasīvu statistiku (4),

(1)
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Lai apkopotu katras valsts un euro zonas monetāro finanšu iestāžu (MFI) nozares kopsavilkuma bilances, euro zonas MFI nozares konsolidēto bilanci un attiecīgos euro
zonas monetāros rādītājus, Eiropas Centrālajai bankai nepieciešama ECB bilance, to dalībvalstu, kas ieviesušas euro
(turpmāk tekstā – iesaistīto dalībvalstu), nacionālo centrālo banku (NCB) un MFI, kas nav centrālās bankas (turpmāk
tekstā – citas MFI), bilances.

(2)

(3)

Regula ECB/2007/8 par ieguldījumu fondu (IF) aktīvu un
pasīvu statistiku (1) nosaka, ka par IF vērtspapīru krājumiem ar publiski pieejamiem identifikācijas kodiem jāziņo, pamatojoties uz katra vērtspapīra principu saskaņā ar
kombinēto metodi. NCB jāklasificē un jāapkopo šie dati.

(4)

IF aktīvu un pasīvu statistikas klasifikācijai būtiska ir funkcionējoša centralizēta vērtspapīru datu bāze (CSDB) vai savietojama nacionālā vērtspapīru datu bāze.

(5)

Katrai valstij raksturīgi salīdzināmi dati par maksājumu statistiku un instrumentiem, ko izmanto dalībvalstīs, kas ieviesušas euro, ir būtiski, lai identificētu un uzraudzītu
norises, tostarp to, kādā mērā notikusi maksājumu sistēmu
integrācija.

a)

27.12.2007.

Neskarot b) apakšpunktu, jaunām dalībvalstīm pievienojoties
Eiropas Savienībai un/vai ieviešot euro, piemēro šādus
noteikumus:
i)

to dalībvalstu NCB, kuras pievienojās ES 2004.gada maijā, ziņo retrospektīvos datus par laiku sākot vismaz no
2004. gada;

ii)

to dalībvalstu NCB, kas pievienojās ES pirms 2004. gada
maija, bet šīs pamatnostādnes spēkā stāšanās dienā nav
ieviesušas euro, ziņo ECB retrospektīvos datus par laiku
sākot vismaz no 1999. gada un MFI procentu likmju statistiku – sākot no 2003. gada (turpmāk tekstā – MIR
statistika);

iii) to dalībvalstu NCB, kuras pievienojās ES pēc 2004.gada
maija, ziņo ECB retrospektīvos datus, kas attiecas vismaz
uz iepriekšējiem trim gadiem;
iv) Par pozīcijām ar dalībvalstīm, kas ievieš euro pēc šīs pamatnostādnes stāšanās spēkā, iesaistīto dalībvalstu NCB
ziņo ECB retrospektīvos datus vismaz par laiku: 1) sākot
no 1999. gada – ja dalībvalsts pievienojās ES pirms
2004. gada maija, vai 2) sākot no 2004. gada, ja dalībvalsts pievienojās ES 2004. gada maijā, vai 3) par iepriekšējiem trim gadiem, ja dalībvalsts pievienojās ES
pēc 2004. gada maija. Šo principu piemēro vienīgi statistikai, par kuru tiek vākti arī dati, kurus iedala pa darījumu partneriem.

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

b)

Piemēro šādus noteikumus:

1. pants
Darbības joma

1.

ii)

ECB nosūtāmās laika rindas par vērtspapīriem sākas
1989. gada decembrī attiecībā uz atlikumiem un
1990. gada janvārī attiecībā uz plūsmām;

iii) maksājumu statistikas piecu gadu datus ziņo, pēc iespējas ietvert visnesenāko atsauces gadu.

Ziņošanas shēmas, standarti un nosūtīšanas datumi

NCB ziņo 3. līdz 18. pantā noteiktos posteņus saskaņā ar III pielikumā norādītajām shēmām un saskaņā ar elektroniskajiem
ziņošanas standartiem kā tie noteikti šīs pamatnostādnes IV pielikumā. ECB katru gadu līdz septembrim paziņo NCB konkrētus
nosūtīšanas datumus nākamā gada ziņošanas kalendāra veidā.

3.

par citiem finanšu starpniekiem (CFS) vēsturiskos ceturkšņa datus nosūta ECB sākot ar datiem par pirmo pieejamo atsauces periodu – vismaz sākot ar datiem par
1998. gada ceturto ceturksni kā atsauces periodu;

Vispārēji noteikumi

Šī pamatnostādne nosaka NCB pienākumu ziņot ECB monetāro,
finanšu iestāžu un tirgu statistiku.

2.

i)

Retrospektīvo datu ziņošanas prasības

Retrospektīvo datu ziņošanas prasības attiecas vienīgi uz 3., 6., 7.,
10., 11. un 13. līdz 17. pantā noteikto ziņošanu.
(1) OV L 211, 11.8.2007., 8. lpp.

2. pants
Definīcijas
Šajā pamatnostādnē:
1.

terminam “rezidents” ir tāda pati nozīme kā noteikts Padomes Regulas (EK) Nr. 2533/98 1. pantā;

2.

“Eurosistēma” ir iesaistīto dalībvalstu NCB un ECB;

3.

terminam “kredītiestāde” ir tāda pati nozīme kā Regulas
ECB/2001/13 I pielikuma 1. daļas I.2 iedaļā.
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3. pants
Monetāro finanšu iestāžu bilances posteņu statistika

1.

Ziņošanas apjoms

a) Vispārēji noteikumi

NCB apkopo un ziņo divas atsevišķas kopsavilkuma bilances –
abas uz bruto pamata – saskaņā ar Regulu ECB/2001/13: viena
kopsavilkuma bilance attiecas uz MFI apakšsektoru “centrālā banka” un otra – uz apakšsektoru “citas MFI”.

NCB iegūst nepieciešamo statistikas informāciju par savu centrālās bankas bilanci no savas grāmatvedības sistēmas, izmantojot
salīdzinājuma tabulas, kas iekļautas šīs pamatnostādnes I pielikumā. Statistikas ziņošanas nolūkiem ECB no savas bilances iegūst datus, kas atbilst datiem, kurus NCB ieguvušas no savām
bilancēm.

L 341/3

— pārklasifikācijas un citas korekcijas: tās ietver visas izmaiņas
bilances krājumos, ko izraisa: i) izmaiņas MFI populācijas statistiskajā pārklājumā (3), ii) aktīvu vai pasīvu pārklasifikācija,
vai iii) ziņošanas kļūdas, kas attiecībā uz krājumiem izlabotas vienīgi ierobežotā laika intervālā, un ietekme, ko izraisa
izmaiņas struktūrā (4),

— valūtas kursu korekcijas: tās ietver jebkādas izmaiņas krājumu pozīcijā, ko attiecībā uz ārvalstu valūtā denominētiem
aktīviem un pasīviem izraisa valūtas kursa svārstības. ECB aprēķina valūtas kursu korekcijas, izmantojot valūtas proporcijas, kas iegūtas, iedalot aktīvus un pasīvus galvenajās
valūtās, kuras norādītas Regulas ECB/2001/13 I pielikuma
2. daļas 4. tabulā.

2.

Ziņošanas biežums un termiņi

NCB un ECB Iekšējo finanšu direktorāts ziņo ECB mēneša bilances posteņu krājumu un korekciju datus līdz 15. darba dienas beigām nākamajā mēnesī pēc tā mēneša, uz kuru dati attiecas.

NCB iegūst nepieciešamo statistikas informāciju par citu MFI banku bilanci, apkopojot bilances posteņu datus, kas savākti no atsevišķām MFI, kuras ir rezidenti, izņemot rezidentu NCB.

Šīs prasības attiecas uz mēneša beigu un ceturkšņa atlikumu summām (1) (krājumiem) un mēneša un ceturkšņa plūsmu korekciju
datiem.

NCB un ECB Iekšējo finanšu direktorāts ziņo ECB ceturkšņa bilances posteņu krājumu un korekciju datus līdz 28. darba dienas
beigām nākamajā ceturksnī pēc tā ceturkšņa, uz kuru dati attiecas.

3.

Pārskatīšanas politika

NCB ziņo statistikas informāciju par bilances posteņiem saskaņā
ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 1. daļu.

b) Plūsmu korekcijas

NCB ziņo ECB datus par mēneša un ceturkšņa pārklasifikācijas
korekciju sērijām un pārvērtēšanas korekciju sērijām saskaņā ar
šīs pamatnostādnes V pielikumu.

ECB aprēķina plūsmas (2), aprēķinot starpību starp mēnešu beigu
krājumiem un pēc tam atņemot summas, kas nav radušās darījumu rezultātā. Summas, kas nav iegūtas darījumu rezultātā,
atņem, koriģējot plūsmas. Ir šādi trīs plūsmu korekcijas veidi:

— pārvērtēšanas korekcijas: tās atspoguļo kredītu norakstīšanas
un turēto, pārdoto vai emitēto tirgojamo vērtspapīru krājumu atlikumu tirgus cenu svārstību ietekmi,
(1) Principā bilanci sastāda atbilstoši datiem uz mēneša/ceturkšņa pēdējo
kalendāro dienu, neņemot vērā vietējās svētku dienas. Gadījumos, kad
tas nav iespējams, bilanci sastāda pēdējās darba dienas beigās saskaņā
ar nacionālajiem tirgus vai grāmatvedības noteikumiem.
(2) Tas ir, darījumus.

NCB var būt nepieciešams pārskatīt datus, kas attiecas uz pēdējo
periodu pirms pašreizējā atsauces perioda. Turklāt var pārskatīt
arī datus par periodu, kurš ir pirms pēdējā perioda pirms atsauces
mēneša, piemēram, kļūdu, pārklasifikācijas, uzlabotu ziņošanas
procedūru utt. dēļ. ECB var vienlaicīgi apstrādāt ārkārtējā un parastā kārtībā pārskatītus datus vai arī izlemt atlikt datu pārskatīšanu ārkārtējā kārtībā un darīt to pēc mēneša naudas rādītāju
aprēķināšanas perioda.

Pārskatīšanas politika atbilst ECB Naudas un banku statistikas
datu apkopošanas vadlīnijās (Money and Banking Statistics Compilation Guide) noteiktajiem principiem (5). Lai nodrošinātu pietiekamu līdzsvaru starp monetārās statistikas datu kvalitāti un to
stabilitāti, kā arī, lai veicinātu konsekvenci starp mēneša un ceturkšņa statistikas datiem, ceturkšņa datu iesniegšanas laikā iesniedz ārkārtējā kārtībā pārskatītus mēneša statistikas datus.
(3) Tas ir, MFI iekļaušana vai izslēgšana, ja attiecīgais uzņēmējdarbības
veids iekļauts vai izslēgts no MFI nozares.
(4) Tas ir, apvienošanās un iegāde.
(5) Eiropas Monetārais institūts, – Money and Banking Statistics Compilation
Guide – vadlīnijas NCB par to, kā apkopot naudas un banku statistikas
datus iesniegšanai ECB; pieejamas tīmekļa vietnē www.ecb.int.
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4.

Ekstrapolācija

27.12.2007.

Turklāt NCB sniedz ECB paskaidrojumus par korekcijām sadaļā
“pārklasifikācijas un citas korekcijas” saskaņā ar šīs pamatnostādnes V pielikuma 2. daļā noteiktajām procedūrām.

Ja NCB piešķir atbrīvojumus mazajām MFI saskaņā ar Regulas
ECB/2001/13 2. panta 2. punktu, NCB ekstrapolē datus par šīm
MFI līdz 100 % atspoguļojumam, apkopojot MFI bilances mēneša un ceturkšņa datus, kuri tiek ziņoti ECB.

4. pants
Konsekvences uzraudzība

NCB var izraudzīties procedūru, lai ekstrapolētu aptvērumu līdz
100 % apmērā, ja tā atbilst šādiem obligātajiem standartiem:
a)

datus par iztrūkstošajiem iedalījumiem iegūst, piemērojot
koeficientus, kuru pamatā ir visa ziņotāju grupa vai apakšgrupa, par kuru tiek uzskatīts, ka tā labāk reprezentē “mazietekmīgo” grupu, un

b)

ja dati par iedalījumu ir pieejami, bet vēlāk vai retāk,
paziņotos datus pārnes uz nākamiem trūkstošiem periodiem:

1.

NCB un ECB uzrauga konsekvenci starp savu mēneša beigu kopsavilkuma bilanci statistikas nolūkiem, ko ziņo saskaņā ar Regulu
ECB/2001/13, un saviem grāmatvedības posteņiem, kādus ziņo
Eurosistēmas nedēļas finanšu pārskatam saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2002/10/. Tās ievēro šīs pamatnostādnes II pielikumā noteikto procedūru.

2.
i)

atkārtojot datus, ja noskaidrojies, ka rezultāti ir atbilstoši, vai

ii)

5.

piemērojot atbilstošas statistiskās aprēķināšanas metodes, lai ņemtu vērā datu un sezonālās tendences.

Novērtēšanas un/vai grāmatvedības noteikumi

Apkopojot centrālās bankas bilanci, NCB un ECB ievēro Pamatnostādnē ECB/2002/10 noteiktos saskaņotos grāmatvedības noteikumus, izņemot:

Ziņošanas apjoms

Ziņošanas biežums un termiņi

NCB un ECB pārbauda šo konsekvenci katru mēnesi. Tās ziņo
ECB par saviem rezultātiem pirms bilances posteņu datu iesniegšanas vai kopā ar tiem līdz 15. darba dienai pēc atsauces perioda
beigām saskaņā ar ECB izveidoto gada kalendāru, kuru tā nosūta
NCB katru gadu līdz septembra beigām. Par ziņošanas periodiem,
kuros Eurosistēmas statistikas nolūkiem izveidotās mēneša beigu
kopsavilkuma bilances dati un tās grāmatvedības posteņi, ko ziņo
Eurosistēmas nedēļas finanšu pārskatiem, nesakrīt, NCB var salīdzināt statistikas datus ar dienas bilanci, ko veido par mēneša pēdējo darba dienu. ECB kā savas bilances apkopotāja ievēro to pašu
procedūru.

3.
a)

ja NCB un ECB grāmatvedības nolūkiem jāpārvērtē to vērtspapīru portfelis pa mēnešiem nevis pa ceturkšņiem;

b)

par 9.5. grāmatvedības posteni “citi prasījumi Eurosistēmā
(neto)” un 10.4. posteni “citas saistības Eurosistēmā (neto)”,
ko ziņo, ievērojot bruto principu;

c)

par 14. grāmatvedības posteni “pārvērtēšanas konti”, kuru
grāmatvedības nolūkiem ziņo, ievērojot bruto principu, un
statistikas nolūkiem, ievērojot neto principu;

Paskaidrojumi

NCB un ECB nosūta Monetārās, finanšu iestāžu un tirgu statistikas nodaļai paskaidrojumus par katru atklāto neatbilstību: pilnīgus paskaidrojumus un vienkāršotus paskaidrojumus. Pilnīgu
paskaidrojumu sagatavo tikai vienu reizi gadā līdz ECB noteiktam
datumam, iekļaujot šīs pamatnostādnes II pielikuma 3. daļā noteikto informāciju. Par pārējiem mēnešiem tās izpilda vienīgi vienkāršotus paskaidrojumus saskaņā ar šīs pamatnostādnes II
pielikuma 2. daļā norādīto matricu. Visas NCB un ECB nosūta pilnīgo paskaidrojumu vienā un tajā pašā laikā.

5. pants
d)

nerealizētos zaudējumus ziņo 11. postenī sadaļā “citi aktīvi”.

“Citām MFI” piemēro Regulā ECB/2001/13 izklāstītos vērtēšanas
un/vai grāmatvedības noteikumus.

6.

Paskaidrojumi

NCB iesniedz paskaidrojumus, izskaidrojot iemeslus, kāpēc dati
pārskatīti būtiski vai ārkārtas kārtībā.

Statistika par elektronisko naudu

1.

Ziņošanas apjoms

ECB sadarbībā ar valstu centrālajām bankām ik gadu nosaka elektroniskās naudas sistēmu iezīmes Eiropas Savienībā, attiecīgās statistikas informācijas pieejamību un ar to saistītās apkopošanas
metodes. NCB ziņo statistikas informāciju par MFI emitēto elektronisko naudu, ja tā ir pieejama, saskaņā ar šīs pamatnostādnes
III pielikuma 2. daļā iekļauto posteņu sarakstu.

27.12.2007.
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2.

Ziņošanas biežums un termiņi

Mēneša datus iesniedz ECB vismaz divas reizes gadā – līdz marta
un septembra pēdējai darba dienai. Ja NCB šie dati ir pieejami, tos
var nosūtīt biežāk – līdz pēdējai darba dienai nākamajā mēnesī
pēc atsauces perioda beigām. Atsauces periods ir tā ceturkšņa vai
to sešu mēnešu pēdējais mēnesis, uz kuru postenis attiecas. Ja dati
par elektroniskās naudas atlikumiem nav pieejami līdz termiņa
beigām, NCB var ziņot jaunākos pieejamos datus līdz mēneša pēdējai darba dienai.

6. pants
Centrālās valdības bilances statistika
1.

L 341/5

informāciju saskaņā ar ārpusbilances posteņu sarakstu, kas iekļauts šīs pamatnostādnes III pielikuma 4. daļā, kā papildinājumu
bilances posteņu statistikai, kas norādīta 3. panta 2. punktā, un
tikpat bieži, kā šo statistiku. ECB, sadarbojoties ar NCB, identificē
un reģistrē attiecīgās statistikas informācijas pieejamību un ar to
saistītās apkopošanas metodes. Augstas prioritātes pakāpes ārpusbilances posteņi, kas parādīti kā treknrakstā iezīmētas ailes, ietver
informāciju, kas nepieciešama, lai apkopotu euro zonas monetāros rādītājus un MSFK.

Ja par to vienojušās ECB un NCB, NCB nevar ziņot treknrakstā iezīmētās ailes, kas apzīmētas ar bultiņu ( ), ja ECB izmanto alternatīvus datu avotus.

Ziņošanas apjoms

a) Vispārēji noteikumi
NCB ziņo statistikas informāciju par centrālās valdības noguldījumu saistībām, tas ir, līdzvērtīgiem noguldījumu saistību substitūtiem, un skaidras naudas un vērtspapīru turējumiem saskaņā ar
šīs pamatnostādnes III pielikuma 3.daļu.
Ja šī parādība nepastāv vai ir nenozīmīga, ziņošana netiek pieprasīta uz de minimis pamata. Posteni “centrālās valdības turētās euro
banknotes un monētas” ziņo kā augstas prioritātes pakāpes ārpusbilances posteni. Var iesniegt aprēķinus, ko iegūst, izmantojot pieejamos datus, piemēram, monetārās savienības finanšu kontu
(MSFK) gada un/vai ceturkšņa datus.

NCB var izlemt nepieprasīt pilnīgu ziņošanu par Regulas
ECB/2001/13 I pielikuma 2. daļas 3.un 4. tabulā iekļautajām ailēm, kas atbilst dalībvalstīm, kuras nav ieviesušas euro, ja dati, kas
savākti augstākā līmenī, liecina, ka tie ir nenozīmīgi. Šādā gadījumā NCB regulāri un vismaz vienu reizi gadā novērtē, vai dati šādās ailēs, kas atbilst dalībvalstīm, kuras nav ieviesušas euro, ir
nozīmīgi vai nē, un informē ECB un MFI par visām izmaiņām
ziņošanas prasībās attiecībā uz šādām ailēm. Ja dati par ailēm, kas
atbilst dalībvalstīm, kuras nav ieviesušas euro, ir nenozīmīgi un
NCB nepieprasa to pilnīgu ziņošanu, tās, izmantojot esošo informāciju, aprēķina datus saskaņā ar turpmāk norādītajām metodēm
un ziņo tos katru ceturksni kā ārpusbilances posteņus.

b) Plūsmu korekcijas

b) Plūsmu korekcijas
Plūsmu korekciju datus ziņo saskaņā ar šīs pamatnostādnes
3. panta 1. punkta b) apakšpunktu.
2.

Datus par plūsmām var sniegt, ja ir divpusēja vienošanās starp
ECB un NCB. Plūsmu korekciju datus ziņo saskaņā ar šīs pamatnostādnes 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Ziņošanas biežums un termiņi

Sērijas ziņo katru mēnesi tādos pašos laikos kā 3. panta 2. punktā
noteikts attiecībā uz bilances posteņu mēneša statistiku.

7. pants
Ārpusbilances posteņi
1.

Ziņošanas apjoms

a) Vispārēji noteikumi
Ciktāl ir pieejami dati, tostarp tādi, kas iegūti, pamatojoties uz pēc
iespējas precīzākiem aprēķiniem, vai, ja attiecīgā uzņēmējdarbība
ir būtiska no monetārā viedokļa, NCB ziņo turpmāku statistikas

2.

Ziņošanas biežums un termiņi

Katru mēnesi ziņo sērijas par šīs pamatnostādnes III pielikuma
4. daļas 1. un 2. sadaļā norādītajiem posteņiem vai katru ceturksni – par šīs pamatnostādnes III pielikuma 4. daļas 3. sadaļā norādītajiem posteņiem, darot to tikpat savlaicīgi kā tiek ziņota
obligātā MFI mēneša un ceturkšņa bilances statistika saskaņā ar
Regulu ECB/2001/13.

Regulas ECB/2001/13 I pielikuma 2. daļas 3. un 4. tabulā norādītos datus, kas attiecas uz ailēm, kuras atbilst dalībvalstīm, kas
nav ieviesušas euro, var ziņot ECB vēl vienu mēnesi vēlāk pēc 28.
darba dienas beigām pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru tie attiecas, ja NCB tos aprēķina un ziņo tos kā ārpusbilances posteņus.
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8. pants

Novērtēšanas un/vai grāmatvedības noteikumi

Rezervju bāzes statistika

Ārpusbilances posteņus, kas pieprasīti saskaņā ar šo pantu, ziņo,
ievērojot tādus pašus novērtēšanas un grāmatvedības noteikumus,
kādus izmanto attiecībā uz datiem, kurus ziņo saskaņā ar Regulu
ECB/2001/13.

4.

Aprēķināšanas metodes

Ja NCB nepieprasa Regulas ECB/2001/13 I pielikuma 2. daļas
3. un 4. tabulā norādītos datus, kas attiecas uz ailēm, kuras atbilst
dalībvalstīm, kas nav pieņēmušas euro, tos aprēķina saskaņā ar
turpmāk norādītajiem standartiem.

Ja NCB aprēķina datus, izmantojot esošo informāciju, tās ziņo šos
datus ECB kā ārpusbilances posteņus. Izmanto šādas turpmāk norādītas aprēķināšanas metodes, ja vien nav savādāka vienošanās ar
ECB:

— ceturkšņa datus aprēķina, pamatojoties uz datiem, ko MFI
ziņo retāk. Datus pārnes uz iztrūkstošo periodu (-iem), atkārtojot tos vai piemērojot atbilstošas statistikas metodes, lai atspoguļotu visas datu vai sezonālās tendences,

1.

Pa saistību veidiem iedalītu mēneša statistiku par apkopoto rezervju bāzi saskaņā ar Regulu EB/2003/9 aprēķina kā mēneša beigu krājumus, izmantojot Regulā ECB/2001/13 noteiktās
kategorijas. Datus, kas vajadzīgi, lai izveidotu šo statistiku saskaņā
ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 5. daļu, iegūst no datiem, ko
NCB iesniedz kredītiestādes, uz kurām attiecas obligāto rezervju
prasību.

2.

Ziņošanas biežums un termiņi

Rezervju bāzes statistiku veido sešas laika rindas, kas attiecas uz
kredītiestādēm un ietver datus par mēneša beigu krājumiem, kuri
jānosūta ECB katru mēnesi ar ECBS datu apmaiņas sistēmas starpniecību vēlākais līdz NCB iepriekšējai darba dienai pirms rezervju
prasību izpildes perioda sākuma. “Mazietekmīgajā” grupā ietilpstošās kredītiestādes katru ceturksni ziņo NCB datus par dažiem
iedalījumiem. Šīm “mazietekmīgajā” grupā ietilpstošajām kredītiestādēm par trim rezervju prasību izpildes periodiem izmanto
vienkāršotu rezervju bāzes statistiku. NCB izmanto “mazietekmīgajā” grupā ietilpstošo kredītiestāžu rezervju bāzes ceturkšņa datus, lai iegūtu mēneša datus, ko pēc to publiskošanas ziņo ECB ar
trim datu nosūtījumiem.

3.
— ceturkšņa datus aprēķina, pamatojoties uz datiem, ko MFI
ziņo augstākā apkopojuma līmenī, vai, pamatojoties uz īpašiem iedalījumiem, ko NCB uzskata par nozīmīgiem,

Ziņošanas apjoms

Pārskatīšanas politika

Ja ziņotājas iestādes pēc rezervju prasību izpildes perioda sākuma
pārskata rezervju bāzes un/vai rezervju prasību datus, tas nedrīkst
izraisīt rezervju bāzes un rezervju prasību statistikas pārskatīšanu.

— ceturkšņa datus aprēķina, pamatojoties uz ceturkšņa datiem,
kas savākti no lielajām MFI, kuras veic vismaz 80 % no darījumiem ar valstīm, kas pievienojās ES 2004. gada 1. maijā,

9. pants
Makroekonomikas rādītāju statistika

— ceturkšņa datus aprēķina, pamatojoties uz alternatīviem datu
avotiem, piemēram, Starptautisko norēķinu bankas vai maksājumu bilances datiem, kuros veiktas nepieciešamās korekcijas, kas vajadzīgas, jo šādos alternatīvos avotos izmantoti
jēdzieni un definīcijas, kas atšķiras no monetārajā un finanšu
statistikā izmantotajiem, vai

— ceturkšņa datus aprēķina, pamatojoties uz datiem par valstīm, kas pievienojās ES 2004. gada 1. maijā, ko MFI ziņo katru ceturksni kā vienu kopējo summu.

1.

Ziņošanas apjoms

ECB, izmantojot mēneša beigu statistikas informāciju, ko kredītiestādes iesniedz NCB saskaņā ar Regulu ECB/2001/13, katru
mēnesi uzrauga to pašreizējo standartizēto atskaitījumu no rezervju bāzes pareizību, ko kredītiestādes var piemērot savu emitēto parāda vērtspapīru ar noteikto termiņu līdz diviem gadiem
atlikumam. NCB sagatavo nepieciešamos apkopotos rādītājus
saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 6. daļu un ziņo tos
ECB.

27.12.2007.
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3.

Ziņošanas biežums un termiņi

Trīs kredītiestāžu laika rindas par mēneša beigu krājumu datiem
nosūta ECB katru mēnesi vēlākais līdz NCB iepriekšējai darba dienai pirms rezervju prasību izpildes perioda sākuma.

Ekstrapolācija

Dati, ko ziņo par kredītiestāžu bilanci, aptver 100 % šajā nozarē
klasificēto iestāžu. Ja faktiskais ziņošanas atspoguļojums ir mazāks par 100 %, jo tiek piemērots princips, saskaņā ar kuru neiekļauj datus par “mazietekmīgo” grupu, NCB ekstrapolē tām
iesniegtos datus, lai nodrošinātu 100 % atspoguļojumu.

Šīs sērijas nosūta pat tad, ja ar tām saistītie bilances posteņi dalībvalstī netiek piemēroti.

11. pants
Strukturālie finanšu rādītāji

10. pants
1.

Kredītiestāžu bilances statistika

1.

Ziņošanas apjoms

a) Vispārēji noteikumi
NCB ziņo ECB atsevišķus bilances posteņa datus par kredītiestāžu
nozari saskaņā ar Regulas ECB/2001/13 I pielikuma 2. daļas 1.,
2. un 4. tabulu un šīs pamatnostādnes III pielikuma 7. daļu. Tā kā
datus par visu MFI nozari jau ziņo saskaņā ar Regulu
ECB/2001/13, šajā pantā noteiktās prasības attiecas tikai uz tām
dalībvalstīm, kurās citu MFI ziņotāju grupā ietilpst gan kredītiestādes, gan naudas tirgus fondi (NTF), un NTF ietekme tiek uzskatīta par būtisku no statistikas viedokļa, jo vienlaicīgi izpildīti šādi
kritēriji:
i) starpība starp MFI nozares bilances kopsummu un tajā ietilpstošo kredītiestāžu apakšsektora bilances kopsummu ilgstoši ir
vairāk nekā 5 000 miljoni EUR, un

Ziņošanas apjoms

a) Vispārēji noteikumi
NCB ziņo bilances datus par citiem strukturālajiem finanšu rādītājiem saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 8. daļu.
NCB iesniedz datus par 18 rādītājiem, kas norādīti šīs pamatnostādnes III pielikuma 8. daļā, saskaņā ar tajā izklāstītajiem konceptuālajiem un metodoloģiskajiem noteikumiem. Ievēro bilances
posteņu statistikas apkopošanai pieņemtos statistikas principus,
proti:
i) datus apkopo, nevis konsolidē, un
ii) rezidences principa piemērošanā ievēro “uzņēmējas valsts pieeju”, un
iii) bilances datus ziņo uz bruto bāzes.

b) Plūsmu korekcijas
ii) MFI, kas nav kredītiestādes, proti, NTF ietekmē vairāk par vienu posteni MFI nozares bilances abās pusēs.

Plūsmu korekciju datus ziņo saskaņā ar šīs pamatnostādnes
3. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Lai gan dažās dalībvalstīs nelielu skaitu citu iestāžu klasificē kā
MFI, šīs iestādes uzskata par nenozīmīgām kvantitatīvā ziņā.

b) Plūsmu korekcijas
Plūsmu korekciju datus ziņo saskaņā ar šīs pamatnostādnes
3. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

2.

Ziņošanas biežums un termiņi

Datus, kas nepieciešami, lai aprēķinātu strukturālos finanšu rādītājus par kredītiestādēm, ziņo katru gadu līdz marta beigām par
iepriekšējo gadu. Rādītāju “kredītiestāžu darbinieku skaits”, ja iespējams, iesniedz katru gadu līdz maija beigām par iepriekšējo
gadu.
3.

2.

Pārskatīšanas politika

Ziņošanas biežums un termiņi
Pārskatot ziņoto datus, NCB piemēro šādus vispārējus principus:

Datus ziņo katru ceturksni 28 darba dienu laikā pēc atsauces perioda beigām.

a)

veicot regulāros gada datu sūtījumus, papildus iepriekšējā
gada datiem pēc vajadzības nosūta datus, kas pārskatīti parastā un ārkārtas kārtībā, un

Datus, kas pieprasīti saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma
7. daļas 3. tabulu, ziņo sākot no 2005. gada marta, kas tiek pieņemts kā atsauces mēnesis.

b)

datus, kas pārskatīti ārkārtas kārtībā un būtiski uzlabo datu
kvalitāti, var nosūtīt gada laikā.
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4.

Ekstrapolācija

Savāktie dati aptver 100 % iestāžu, kas definētas kā kredītiestādes
saskaņā ar Regulas ECB/2001/13 I pielikuma 1. daļas I.2. sadaļu.
Ja faktiskais ziņošanas atspoguļojums ir mazāks par 100 %, jo tiek
piemērots princips, atbilstoši kuram neziņo datus par iestādēm,
kas ietilpst “mazietekmīgajā” grupā, NCB ekstrapolē datus, kas iesniegti saskaņā ar šīs pamatnostādnes 3. panta 4. punktu, lai nodrošinātu 100 % atspoguļojumu.

šiem triju veidu datiem atsevišķi ziņo par kredītiem, kas pārdoti
finanšu instrumentsabiedrībām (FVC), proti, tad, ja tie ar FVC
starpniecību tiek pārvērsti vērtspapīros, un kredītus, kas pārvesti
citiem pārstāvjiem neatkarīgi no tā, vai tiek veikta pārvēršana vērtspapīros vai nē. Tā kā tiek uzskatīts, ka kredīts pārdots ne-MFI nozarei, ar to saistītā ziņošana tiek prasīta vienīgi ciktāl tā vairs
neparādās to MFI bilancē, kuras sākotnēji izsniedza kredītu citām
rezidentu nozarēm, vai jebkuras citas MFI bilancē.

2.
5.

27.12.2007.

Ziņošanas biežums un termiņi

Paskaidrojumi

NCB ziņo ECB par jebkādām novirzēm no iepriekš norādītajām
definīcijām un noteikumiem, lai varētu uzraudzīt valstī īstenoto
praksi. NCB iesniedz paskaidrojumus, izskaidrojot būtiskas datu
pārskatīšanas iemeslus.

Datus nosūta 15. darba dienā pēc tā mēneša beigām, uz kuru dati
attiecas.

14. pants
12. pants

Citu finanšu starpnieku statistika

Dati Starptautiskā Valūtas fonda vajadzībām
1.

Ziņošanas apjoms

Neskarot NCB pienākumus, kas tām likumos noteikti attiecībā uz
Starptautisko Valūtas fondu (SVF), NCB var nosūtīt SVF papildu
MFI bilances posteņu statistiku ar ECB starpniecību, ievērojot
turpmāk norādītās tehniskās procedūras.
2.

Ziņošanas biežums un termiņi

Saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 9. daļu NCB nosūta
ECB MFI bilances posteņu datus, sūtot kārtējos ikmēneša bilances
posteņu datus Datu sūtījumi sakrīt ar bilances posteņu datu regulārajiem ziņojumiem ECB, kas saskaņā ar šīs pamatnostādnes
3. panta 2. punktu tiek veikti 15. darba dienā pēc tā mēneša beigām, uz kuru dati attiecas. Šeit noteiktajām sērijām arī piemēro
biežuma un savlaicīguma prasības, kādas šīs pamatnostādnes
7. panta 2. punktā noteiktas attiecībā uz augstas prioritātes pakāpes ārpusbilances posteņiem.

13. pants
Statistika par pārvēršanu vērtspapīros un citiem tādu MFI
kredītu pārvedumiem, kas sākotnēji izsniegti ne-MFI
1.

Ziņošanas apjoms

NCB saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 10. daļu ziņo
statistikas informāciju par MFI kredītu pārdevumiem un pārvedumiem trešām personām, ja tāda ir pieejama, tostarp informāciju,
kas pamatojas uz iespējami precīziem aprēķiniem.
ECB nosūtītie dati ietver: i) bruto plūsmas, ii) tādu kredītu neto
plūsmas, ko sākotnēji izsniegušas MFI un kas pārdoti trešām personām, ja dati par bruto plūsmām nav pieejami, un iii) datus par
krājumiem, ja tādi ir pieejami, ziņo abos gadījumos. Par katru no

1.

Ziņošanas apjoms

a) Vispārēji noteikumi

NCB ziņo statistikas informāciju par CFS saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 11. daļu. Datus nosūta atsevišķi par šādām
CFS apakškategorijām: i) ieguldījumu fondiem (izņemot NTF), un
ii) vērtspapīru un atvasināto instrumentu dīleriem, un iii) finanšu
korporācijām, kas iesaistītas kredītu izsniegšanā un iv) citiem CFS.

Datus par CFS nosūta, pamatojoties uz datiem, kas attiecīgajā brīdī pieejami valsts līmenī. Ja faktiskie dati nav pieejami vai tos nav
iespējams apstrādāt, iesniedz aprēķinus par valsti. Ja datiem pamatā esošā saimnieciskā parādība pastāv, bet netiek statistiski apsekota un tāpēc nav iespējams iesniegt aprēķinus par valsti, NCB
var izvēlēties neziņot šīs rindas vai ziņot tās kā iztrūkstošas. Tāpēc jebkuras nepaziņotās laika rinda uzskata par “datiem, kas pastāv, bet netiek vākti” un ECB var izdarīt pieņēmumus un veikt
aprēķinus, lai veidotu euro zonas apkopotos rādītājus. Ziņotājā
grupā ietilpst visu veidu CFS, kas ir iesaistīto dalībvalstu rezidenti:
iestādes, kas atrodas teritorijā, ieskaitot ārpus teritorijas atrodošos mātes uzņēmumu meitas uzņēmumus, un tādu iestāžu filiāles, kas ir rezidenti, kuru galvenais birojs atrodas šīs ārpus
teritorijas.

Sniedz šādus galvenos rādītājus un papildinformāciju:

— galvenie rādītāji, kas jānosūta, lai veidotu euro zonas apkopotos rādītājus: visas iesaistītās dalībvalstis nosūta šos detalizētos datus, kad ir pieejami faktiskie dati. Ja par prasītajiem
iedalījumiem nav pieejami faktiskie dati vai tie nav pieejami
noteiktajā biežumā vai tik savlaicīgi, kā prasīts, vai prasītajos
laika intervālos, ja iespējams – iesniedz aprēķinus.
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— papildinformācija, kas jāsūta kā “ārpusbilances posteņi”: šos
datus iesniedz valstis, par kurām pašlaik pieejami detalizētāki dati.

b) Plūsmu korekcijas

Plūsmu korekciju datus var ziņot, ja ir būtiski pārrāvumi krājumos vai, ja veikta pārklasifikācija un citas korekcijas. Plūsmu korekciju datus jo īpaši var iesniegt, ja veikta pārklasifikācija,
īstenojot EKS 95 pamatprincipus.

Ja darījumus aprēķina, pamatojoties uz starpību starp divu cits citam sekojošu periodu krājumiem, laika rindas vai nu neziņo vai
ziņo kā iztrūkstošas.

4.

Novērtēšanas un/vai grāmatvedības noteikumi

Grāmatvedības noteikumi, ko ievēro CFS, sagatavojot savus pārskatus, atbilst valsts tiesību aktos transponētajai Direktīvai
86/635/EEK un jebkādiem citiem piemērojamiem starptautiskajiem standartiem. Neskarot dalībvalstīs dominējošo grāmatvedības praksi, statistikas mērķiem par visiem aktīviem un pasīviem
ziņo, ievērojot bruto principu. Vērtēšanas metodes norādītas pie
atbilstošajām kategorijām.

5.

Ziņošanas biežums un termiņi

Datus ziņo ECB reizi ceturksnī. CFS statistiku nosūta ECB vēlākais
pēdējā kalendārajā dienā trešajā mēnesī pēc atsauces perioda beigām vai iepriekšējā NCB darba dienā, ja mēneša pēdējā kalendārā
diena nav NCB darba diena. Konkrētus nosūtīšanas datumus paziņo NCB iepriekš ziņošanas kalendāra veidā, ko ECB iesniedz katru gadu līdz septembrim.

3.

Paskaidrojumi

NCB sniedz paskaidrojumus ECB saskaņā ar šīs pamatnostādnes
III pielikuma 11. daļas 3. sadaļu. NCB sniedz paskaidrojumus, ja
dati būtiski pārskatīti.

6.

Plūsmu korekciju datus ziņo saskaņā ar šīs pamatnostādnes
3. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

2.
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Pārejas noteikums

NCB pārtrauc ziņot statistikas informāciju, kas attiecas uz IF statistiku saistībā ar CFS statistiku tiklīdz kā Padome, ņemot vērā Statistikas komitejas viedokli, izlemj, ka pieejamā statistika par IF
aktīviem un pasīviem, kas tiek ziņota saskaņā ar šis pamatnostādnes 18. pantu, ir publicējamā kvalitātē euro zonas līmenī, un vēlākais līdz 2009. gada ceturtajam ceturksnim. NCB saskaņā ar šīs
pamatnostādnes III pielikuma 11. daļu var iegūt IF statistiku no atbilstošās statistikas informācijas, kas savākta, lai veidotu IF aktīvu
un pasīvu statistiku saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma
14. daļu.

15. pants

Pārskatīšanas politika

Vērtspapīru emisiju statistika
NCB var būt nepieciešams pārskatīt iepriekšējā ceturksnī nosūtītos datus. Turklāt var pārskatīt arī datus par vēl agrākiem
ceturkšņiem.

Piemēro šādus vispārējus principus:

a)

b)

veicot visus regulāros ceturkšņa datu sūtījumus, papildus datiem par pēdējo ceturksni var nosūtīt tikai datus, kas pārskatīti parastā kārtībā, proti, iepriekšējā ceturksnī nosūtītos
datus, kas pārskatīti, un

datiem veic tikai ierobežotu ārkārtējo pārskatīšanu, un šādi
pārskatītu datu ziņošanas datumi atšķiras no regulārās
ziņošanas datumiem. Vēsturiskos datus, kam veikta nebūtiska kārtējā pārskatīšana, sūta tikai par gadu kopā ar datiem
par ceturto ceturksni, un

1.

Ziņošanas apjoms

NCB saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 12. daļu ziņo
statistikas informāciju par visām iekšzemes un starptautiskām
vērtspapīru emisijām, ko emitējuši euro zonas rezidenti jebkurā
valūtā.

2.

Ziņošanas biežums un termiņi

Datus ziņo ECB katru mēnesi. Vērtspapīru emisiju statistiku nosūta ECB ne vēlāk kā piecas nedēļas pēc to mēnešu beigām, uz kuriem dati attiecas. ECB iepriekš paziņo NCB konkrētus ziņošanas
datumus ziņošanas kalendāra veidā.

3.
c)

datus, kam veikta ārkārtēja pārskatīšana, kas būtiski uzlabo
datu kvalitāti, var sūtīt gada laikā, neievērojot regulāros sagatavošanas ciklus.

Paskaidrojumi

NCB sniedz paskaidrojumus ECB kā noteikts šīs pamatnostādnes
III pielikuma 12. daļas 3. sadaļā.
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16. pants
MFI procentu likmju statistika
1.

Ziņošanas apjoms

MFI procentu likmju statistikas nolūkiem NCB ziņo valsts apkopoto mēneša statistikas informāciju par atlikumiem un jauniem
darījumiem kā noteikts Regulas ECB/2001/18 II pielikuma 1. un
2. papildinājumā.

Datus par krājumiem ziņo par visiem 1. līdz 4. un 7. tabulā iekļautajiem posteņiem. Par visiem krājumiem ziņo perioda beigu
datus, izņemot par 2. tabulā iekļautajiem posteņiem, kā atsauces
datus minot “vidējos datus par pēdējo rezerves prasību izpildes
periodu”. Par 5., 6., 8. un 9. tabulā iekļautajiem posteņiem, kas ietver datus par maksājumu darījumiem, ziņo bruto plūsmas.

NCB ziņo vēsturisko informāciju par visiem posteņiem.

2.
2.

Ziņošanas biežums un termiņi

Ziņošanas biežums un termiņi

Šo statistikas informāciju nosūta saskaņā ar gada kalendāru, ko
ECB izveido un paziņo NCB katru gadu līdz septembra beigām.
3.

Pārskatīšanas politika

NCB var būt nepieciešams pārskatīt iepriekšējā atsauces mēneša
vērtības. Datus par periodu pirms iepriekšējā atsauces mēneša arī
var pārskatīt, piemēram, kļūdu, pārklasifikācijas, uzlabotu
ziņošanas procedūru utt. dēļ,
Tās piemēro šādus vispārējus principus:
a)

27.12.2007.

ja NCB pārskata datus par periodu pirms iepriekšējā atsauces
mēneša, tās iesniedz ECB paskaidrojumus, un

b)

NCB arī sniedz paskaidrojumus, ja dati būtiski pārskatīti, un

c)

nosūtot pārskatītos datus, NCB ņem vērā MFI procentu likmju statistikas regulārajai ziņošanai noteikto savlaicīgumu. Datus, kas pārskatīti ārkārtējā kārtībā, ziņo, neievērojot mēneša
sagatavošanas periodus.

Sērijas ziņo ECB katru gadu neatkarīgi no datu ziņošanas biežuma. Visiem posteņiem, kas iekļauti 4. līdz 9. tabulā, datu
ziņošanas biežums ir viens gads. MFI bilances posteņiem, kas iekļauti 1. tabulā, ziņošanas biežums ir viens mēnesis. Kredītiestāžu bilances informāciju, kas iekļauta 2. un 3. tabulā, ziņo reizi
ceturksnī, izņemot par posteņiem, kas attiecas uz pozīcijām ar
NCB, un elektroniskās naudas iestāžu posteņiem, kurus ziņo par
gadu. Strukturālo informāciju par kredītiestādēm, kas iekļauta 3.
tabulā, ziņo par gadu. Lai nodrošinātu savlaicīgu un derīgu publicēšanu, NCB var nosūtīt minimālu datu kopumu par 1. līdz 3. tabulu, ja datu pieejamība ir būtiski ierobežota.

Minimālais datu kopums ietver:

— mēneša sērijas: viens novērojums, kas attiecas uz pozīcijām
decembra beigās,

— ceturkšņa sērijas: viens novērojums, kas attiecas uz gada ceturto ceturksni,

— gada sērijas: viens novērojums, kas attiecas uz pozīcijām decembra beigās.
4.

Ekstrapolācija

Ja faktiskais MFI procentu likmju statistikas ziņošanas atspoguļojums ir mazāks nekā 100 %, jo piemērota izlases metode, NCB
ekstrapolē par jauno darījumu apjomiem iesniegto datus, lai nodrošinātu 100 % atspoguļojumu.

ECB par katru gadu paziņo NCB konkrētus datumus, kuros jāiesniedz dati katrā datu sagatavošanas kārtā. NCB var iesniegt faktiskos datus vai nu pirms pirmās sagatavošanas kārtas, ja ECB
apstiprinājusi gatavību saņemt datus, vai jebkurā citā brīdī sagatavošanas kārtu laikā.

17. pants
Maksājumu statistika
1.

Ja nav faktisko datu, NCB, ja iespējams, izmanto aprēķinus vai
provizoriskos datus.

Ziņošanas apjoms
3.

NCB ziņo statistikas informāciju par maksājumiem saskaņā ar šīs
pamatnostādnes III pielikuma 13. daļu. Tā ietver: i) datus par
maksājumu darījumiem un struktūru kā noteikts 4. līdz 9. tabulā,
un ii) saistīto informāciju par MFI un kredītiestāžu bilances
posteņiem un strukturālu informāciju par kredītiestādēm kā noteikts 1. līdz 3. tabulā.

Pārskatīšanas politika

Datu iesnidzēji vai NCB var pārskatīt datus, pamatojoties uz pārrēķiniem vai aprēķiniem. NCB iesniedz pārskatītos datus ECB datu
sagatavošanas kārtu laikā – vēlams – pirmās sagatavošanas kārtas
laikā.

27.12.2007.
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4.

Paskaidrojumi

ECB nosūta NCB paskaidrojumus par iepriekšējo gadu Word dokumenta formātā pirms pirmās sagatavošanas kārtas sākuma – to
papildina un/vai izlabo un nosūta atpakaļ ECB. Šajos paskaidrojumos NCB sīki izskaidro novirzes no prasībām, ja iespējams, norādot, kā tas ietekmē datus.

L 341/11

c) Uzrādītāja akcijas

Ja IF, MFI un/vai CFS, kas nav IF, saskaņā ar Regulas ECB/2007/8
ziņotie dati par uzrādītāja akcijām ir nepilnīgi vai nav vēl pieejami, NCB sniedz datus par uzrādītāja akcijām, pamatojoties uz iespējami precīzām aplēsēm atbilstoši šīs pamatnostādnes III
pielikuma 14. daļas 1. tabulā norādītajam ģeogrāfiskajam un nozaru iedalījumam.

18. pants
IF aktīvu un pasīvu statistika

1.

Ziņošanas apjoms

d) Ārpusbilances posteņi

Tādā mērā kā dati ir pieejami, tostarp, pamatojoties uz cik vien iespējams precīzām aplēsēm, NCB ziņo turpmāku statistisko informāciju par saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 14. daļā
iekļauto 3. tabulu.

a) Vispārēji noteikumi
2.
NCB ziņo statistisko informāciju par IF aktīviem un pasīviem
saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 14. daļu par katru no
šādiem turpmāk norādītiem apakšsektoriem: kapitāla vērtspapīru
fondi, obligāciju fondi, jauktie fondi, nekustamā īpašuma fondi,
nodrošinājuma fondi un citi fondi, proti, pēc ieguldījuma rakstura, katru no tiem sīkāk iedalot atklātajos un slēgtajos fondos,
prot, pēc IF veida. Pēc ieguldījuma rakstura iedalīto IF nolūkiem
fondu fondus klasificē to fondu kategorijā, kuros tie veic galvenos ieguldījumus.

Ziņošanas biežums un termiņi

NCB ziņo ECB mēneša IF krājumus, pārvērtēšanas korekcijas un
pārkvalifikācijas korekcijas datus līdz darba dienas beigām
28. darba dienā pēc tā mēneša beigām, uz kuru dati attiecas. Tādu
pašu termiņu piemēro ārpusbilances posteņu ziņošanai.

NCB ziņo ECB ceturkšņa IF krājumus, pārvērtēšanas korekcijas un
pārkvalifikācijas korekcijas datus līdz darba dienas beigām
28. darba dienā pēc tā ceturkšņa beigām, uz kuru dati attiecas.

Šīs prasības attiecas uz mēneša beigu un ceturkšņa krājumiem, kā
arī mēneša un ceturkšņa plūsmu korekcijām (1).
3.

Pārskatīšanas politika

b) Plūsmu korekcijas
Mēneša un ceturkšņa datu pārskatīšanai piemēro šādus vispārējus
noteikumus:
NCB ziņo ECB atsevišķus datus par pārvērtēšanas korekcijām
cenu un valūtas maiņas kursa izmaiņu dēļ un pārkvalifikācijas korekcijām kā tās norādītas šīs pamatnostādnes III pielikuma 14.
daļā un saskaņā ar šīs pamatnostādnes V pielikumu.

Finanšu darījumus un sakarā ar tiem veiktās korekcijas, kad vien
iespējams, atvasina saskaņā ar ESA 95, kas tiek minēta kā “ESA 95
metode”. NCB saskaņā ar Regulu ECB/2007/8 var novirzīties no
ESA 95 valstī īstenotas atšķirīgas prakses dēļ. Ja ir pieejama informācija par katra vērtspapīra krājumiem, pārvērtēšanas korekcijas
var atvasināt saskaņā ar Eurosistēmas kopējo metodi, tas ir, šīs pamatnostādnes V pielikumā minēto plūsmu atvasināšanas metodi.
(1) Principā aktīvus un pasīvus apkopo uz mēneša vai ceturkšņa pēdējo
kalendāro dienu, neņemot vērā vietējās svētku dienas. Tomēr tas bieži
vien nav iespējams, un tad aktīvus un pasīvus aprēķina uz pēdējās darba dienas beigām saskaņā ar nacionālajiem tirgus vai grāmatvedības
noteikumiem.

a)

pārskatīšanu veic tā, lai mēneša un ceturkšņa dati atbilst cits
citam,

b)

regulārajos sagatavošanas periodos, tas ir, no 28. darba dienas pēc atsauces mēneša/ceturkšņa beigām, līdz dienai, kad
dati tiek izplatīti atpakaļ NCB, NCB var pārskatīt datus, kas
attiecas uz iepriekšējo atsauces ceturksni, uz diviem mēnešiem pirms šā ceturkšņa, kā arī līdz mēnešiem pēc iepriekšējā
atsauces ceturkšņa,

c)

ārpus regulārajiem sagatavošanas periodiem NCB var arī pārskatīt datus, kas attiecas uz atsauces periodiem, kuri ir pirms
diviem mēnešiem pirms atsauces ceturkšņa, cita starpā kļūdu,
pārkvalifikācijas vai uzlabotu ziņošanas procedūru rezultātā.
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NCB var arī savākt informāciju par katru vērtspapīru par vērtspapīriem, kam nav publiski pieejamu identifikācijas kodu,
izmantojot NCB iekšējos drošības identifikatorus,

Atkāpes un ekstrapolācija

Ja NCB piešķir atkāpes mazākajiem IF saskaņā ar Regulas
ECB/2007/8 3. panta 1. punktu, tad, lai nodrošinātu euro zonas
IF statistikas kvalitāti, NCB ekstrapolē līdz 100 % apvērumu šīm
IF, apkopjot IF mēneša un ceturkšņa aktīvus un pasīvus, kas tiek
ziņoti ECB, gan krājumiem, gan pārvērtēšanas korekcijām.

b)

NCB apkopo saskaņā ar a) apakšpunktu atvasinātos datus par
vērtspapīriem un pievieno tos informācijai, kas ziņota par
vērtspapīriem bez publiski pieejamiem identifikācijas kodiem, lai izveidotu apkopotos rādītājus par: i) vērtspapīriem,
izņemot akcijām, kas iedalīti pēc atmaksas termiņa, valūtas
un darījuma partnera, un ii) akcijām un citiem līdzdalības
vērtspapīriem, kas iedalīti pa instrumentiem nu darījuma
partneriem, un iii) kopējām emitētām IF akcijām/daļām,

c)

NCB atvasina nepieciešamo statistisko informāciju par IF aktīviem un pasīviem, pievienojot datus par vērtspapīriem, kas
atvasināti saskaņā ar b) apakšpunktu, un aktīviem un pasīviem, kas nav vērtspapīri, no atsevišķiem IF rezidentiem,

d)

NCB apkopo visu dalībvalstī rezidējošo un vienam apakšsektoram piederošo IF aktīvus un pasīvus.

NCB var izraudzīties procedūru, lai ekstrapolētu aptvērumu līdz
100 % apmērā, ja tā atbilst šādiem obligātajiem standartiem:

a)

b)

par iztrūkstošo iedalījumu datiem aplēses veic, piemērojot
koeficientu, kura pamatā ir atbilstošais ieguldījumu fondu
apakšsektors, piemēram, ja atklātie fondi ietilpst “maznozīmīgajā” grupā un tiek vākti dati vienīgi par emitētajām ieguldījumu fondu akcijām/daļām, iztrūkstošos iedalījumus
atvasina, piemērojot atklāto akciju fondu kategorijas
struktūru,

netiek pilnībā izslēgts neviens ieguldījumu fondu apakšsektors (piemēram, atklātie nekustamā īpašuma fondi, slēgtie nekustamā īpašuma fondi utt.),

27.12.2007.

Tas attiecas arī uz gadījumiem, ja NCB vāc IF aktīvu un pasīvu mēneša datus saskaņā ar Regulas ECB/2007/8 6. panta 3. punktu.

6.

Saskaņā ar Regulas ECB/2007/8 3. panta 2. punktu atkāpes var
piešķirt IF, kas valsts grāmatvedības noteikumu dēļ savus aktīvus
novērtē retāk nekā reizi ceturksnī. Neskatoties uz šādām atkāpēm
IF mēneša un ceturkšņa dati, ko NCB ziņo ECB, vienmēr ietver datus, kas attiecas uz šiem IF.

5.

Saskaņā ar Regulas ECB/2007/8 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu NCB vāc datus par emitētajām IF akcijām/daļām par katru mēnesi. Par atsauces mēnešiem, kas nav ceturkšņa pēdējie mēneši,
NCB aprēķina mēneša datus par IF aktīviem un pasīviem, izņemot
par emitētajām ieguldījumu fondu akcijām/daļām, pamatojoties
un savāktajiem mēneša un ceturkšņa datiem, ja vien dati netiek
vākti par katru mēnesi kā noteikts Regulas ECB/2007/8 6. panta
3. punktā.

Kombinētā metode: apkopoto datu atvasināšana

Ja piemēro kombinēto metodi, kas definēta Regulas ECB/2007/8
I pielikumā, NCB šādi atvasina IF apakšsektora apkopotos ceturkšņa aktīvus un pasīvus saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 14. daļā iekļauto 1. tabulu:

Ja iespējams, NCB veic aplēses atsevišķu fondu līmenī. NCB var arī
veikt aplēses pa IF apakšsektoriem vai lūgt ECB veikt aplēses. Pēdējā no šiem gadījumiem ECB var pieprasīt papildu informāciju,
piemēram, datus par katru fondu vai par katru vērtspapīru.

7.
a)

Mēneša datu aplēses

par vērtspapīriem ar publiski pieejamiem identifikācijas kodiem NCB konstatē, vai informācija, kas iesniegta par katru
vērtspapīru, atbilst informācijai, kas atvasināta no CSDB vai
savietojamām nacionālajām vērtspapīru datu bāzēm. informāciju par katru vērtspapīru, kuras atbilstība ir novērtēta, izmanto, lai apkopotu aktīvu un pasīvu vērtību euro un lai
atvasinātu nepieciešamos iedalījumus par katru atsevišķu IF
vērtspapīru. ja CSDB vai savietojamās nacionālajās vērtspapīru datu bāzēs nav atrodami vērtspapīru identifikatori vai informācija, kas nepieciešama aktīvu un pasīvu apkopošanai
saskaņā ar šīs pamatnostādnes III pielikuma 14. daļas 1. tabulu, nav pieejama no CSDB vai savietojamām nacionālām
vērtspapīru datu bāzēm, NCB aprēķina iztrūkstošos datus.

Novērtēšanas un/vai grāmatvedības noteikumi

Regulā ECB/2007/8 noteiktos vērtēšanas un/vai grāmatvedības
noteikumus piemēro arī gadījumos, kad NCB ziņo IF datus ECB.
Tomēr posteņiem, uz kuriem attiecas uzkrātie procenti, piemēro
šādus noteikumus:

a)

“vērtspapīri, kas nav akcijas” ietver uzkrātos procentus,

b)

“prasības no noguldījumiem un kredītiem” un “saņemtie noguldījumi un kredīti” neietver uzkrātos procentus, ko iegrāmato postenī “pārējie aktīvi/pasīvi”.
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8.

Paskaidrojumi

NCB iesniedz paskaidrojumus, izskaidrojot būtiskas datu pārskatīšanas iemeslus. Turklāt NCB sniedz ECB paskaidrojumus par
pārkvalifikācijas korekcijām. NCB arī sniedz paskaidrojumus par
šīs pamatnostādnes 18. panta 3. punkta c) apakšpunktā minēto
pārskatīšanu.

9.

Ziņošana par grupām

Saskaņā ar Regulas ECB/2007/8 5. panta 3. punktu NCB var ļaut
IF ziņot datus par to aktīviem un pasīviem kā grupai, ja tādējādi
iegūst rezultātus, kas ir līdzīgi datiem, kuri ziņoti par katru fondu. IF, kas ziņo kā grupa, ietilpst vienā un tajā pašā apakšsektorā,
piemēram, slēgtie nekustamā īpašuma fondi vai atklātie nekustamā īpašuma fondi.

10. CSDB vai valstu vērtspapīru datu bāzu kvalitātes uzraudzība saistībā ar ziņošanu par atsevišķiem vērtspapīriem
NCB katru gadu iesniedz ECB: i) rādītājus, kas analizē CSDB iekļauto attiecīgo vērtspapīru grupu aptvērumu un kvalitāti saskaņā
ar CSDB lietošanas aprakstu, vai ii) attiecīgo informāciju, kas nepieciešama, lai atvasinātu aptvēruma un kvalitātes rādītājus.
NCB, kas izmanto nacionālās vērtspapīru datu bāzes, reizi gadā
iesniedz ECB apkopotos rezultātus, kas attiecas uz vienu ceturksni un vismaz diviem statistiski nozīmīgiem IF apakšsektoriem. Šie
apkopotie rezultāti nedrīkst atšķirties no rezultātiem, kādus iegūtu, izmantojot CSDB, vairāk par 5 %. Tas attiecas uz informāciju, ko neziņo IF.
Iepriekš minēto informāciju nosūta ECB katru gadu līdz februāra
beigām, par atsauces datiem izmantojot iepriekšējā gada decembra beigu datus.

19. pants
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tiek sadalīta atsevišķās juridiskās personās, MFI statusā tiek ieviestas izmaiņas, kuru rezultātā tā kļūst par ne-MFI vai MFI tiek
likvidēta).

Ziņojot par jaunu iestādi vai par iestādi, attiecībā uz kuru paredzamas izmaiņas, NCB aizpilda visus obligāti prasītos mainīgos
lielumus. Ziņojot par iestādi, kas aiziet no MFI nozares, bet kas
nenotiek apvienošanās darījuma rezultātā, NCB ziņo vismaz šādu
informāciju: pieprasījuma veidu, tas ir, dzēšana, un MFI identifikācijas kodu, tas ir, mainīgo lielumu mfi_id.

NCB nepiešķir dzēsto MFI identifikācijas kodus jaunām MFI. Ja no
šādas rīcības nav iespējams izvairīties, NCB vienlaikus iesniedz
ECB rakstisku paskaidrojumu (izmantojot “object_request” veidu
“mfi_req_realloc”).

Ziņojot atjauninātos datus, NCB var izmantot savu nacionālo
apzīmējumu kopumu, ja tās izmanto latīņu alfabētu. NCB izmanto apzīmējumu kopumu Unicode, lai pareizi atveidotu visus īpašo apzīmējumu kopumus, saņemot no ECB informāciju
ar Iestāžu un aktīvu datu bāzes reģistra datu apmaiņas sistēmas
starpniecību.

Pirms atjaunināto datu nosūtīšanas ECB, NCB veic datu pārbaudes šīs pamatnostādnes VI pielikuma2. daļas 1. līdz 10. sadaļā.

2.

Ziņošanas biežums un termiņi

NCB ja iespējams nosūta ECB šīs pamatnostādne VI pielikuma 1.
daļā noteikto mainīgo lielumu atjauninātos datus tiklīdz kā notiek izmaiņas MFI nozarē vai esošo MFI apzīmējumos.

Ja tas nav iespējams, NCB sniedz rakstisku paskaidrojumu par laika nobīdi starp brīdi, kad notika izmaiņas, un to paziņošanu ECB.

MFI saraksts statistikas nolūkiem
3.
1.

Nosūtīšanas standarts

Ziņošanas apjoms

Mainīgie lielumi, ko vāc, lai izveidotu un uzturētu Regulas
ECB/2001/13 paredzēto MFI sarakstu statistikas nolūkiem, noteikti šīs pamatnostādnes VI pielikuma 1. daļā.
NCB ziņo šīs pamatnostādnes VI pielikuma I daļā norādīto mainīgo lielumu atjauninātos datus vai nu tad, kad ir izmaiņas MFI
nozarē, vai, kad ir izmaiņas esošo MFI apzīmējumos. Izmaiņas
MFI nozarē ir tad, ja iestāde pievienojas MFI nozarei (piemēram,
MFI tiek nodibināta apvienošanās rezultātā, jaunas juridiskas personas tiek nodibinātas, sadalot esošu MFI, tiek nodibināta jauna
MFI vai tiek ieviestas tādas izmaiņas bijušās ne-MFI statusā, ka tā
kļūst par MFI) vai, ja esoša MFI aiziet no MFI nozares (tas ir, ja MFI
ir iesaistīta apvienošanās darījumā, MFI nopērk cita iestāde, MFI

NCB nosūta atjauninātos datus XML formātā ar RIAD datu apmaiņas sistēmas starpniecību un saskaņā ar dokumentu “RIAD datu
apmaiņas sistēmas apmaiņas specifikācijas”. Ja RIAD datu apmaiņas sistēma nedarbojas, atjaunotos datus nosūta XML formātā, izmantojot Cebamail kontu N13. Ja Cebamail sistēma nedarbojas, lai
varētu pārsūtīt datni ar atjaunotajiem vai koriģētajiem MFI datiem,
NCB, izmantojot XML formātu, pārsūta šīs datnes uz šādu adresi:
birs@ecb.int.

Ja tiek izmantotas manuālas datu ievades procedūras, NCB izveido atbilstošu kontroli, lai samazinātu darbības kļūdu iespējamību
un nodrošinātu ar RIAD datu apmaiņas sistēmas starpniecības
ziņoto atjaunināto MFI datu precizitāti un atbilstību.
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Saņemšanas un kļūdu apstiprinājumi

27.12.2007.

Publicējot savā tīmekļa vietnē to MFI un iestāžu sarakstu, uz kurām attiecas prasība par obligātajām rezervēm, ECB to nosūta
NCB ar RIAD datu apmaiņas sistēmas starpniecību.

Saņemot atjauninātos datus, ECB nekavējoties veic datu pārbaudes šīs pamatnostādnes VI pielikuma2. daļas 1. līdz 11. sadaļā.
20. pants
ECB nekavējoties nosūta atpakaļ NCB: i) saņemšanas apstiprinājumu, kurā iekļauta apkopojoša informācija par MFI datu atjauninājumiem, kas veiksmīgi apstrādāti un iekļauti galīgajā MFI datu
kopumā, un/vai ii) kļūdas apstiprinājumu, kurā iekļauta detalizēta informācija par MFI datu atjauninājumiem un neveiksmīgajām
datu pārbaudēm. Saskaņā ar šīs pamatnostādnes VI pielikuma
2. daļas 1. līdz 11. sadaļu ECB pilnībā vai daļēji izpilda nepilnīgu,
nepareizi vai iztrūkstošu atjauninājumu pieprasījumus vai noraida tos.

Saņemot kļūdas apstiprinājumu, NCB nekavējoties rīkojas, lai nosūtītu izlabotu informāciju. Ja pareiza informācija atkarīga no atjauninājumiem, ko citas NCB nosūtījušas pēdējā mēneša laikā un
kas tāpēc nav pieejama ECB tīmekļa vietnē, NCB nosūta ECB ar
Cebamail kontu N13 starpniecību īpašas pieprasītās informācijas
detaļas.

5.

MFI sarakstu un to MFI un iestāžu, uz kurām attiecas
prasība par obligātajām rezervēm, sarakstu izplatīšana

ECB izveido visu MFI sarakstā ieviesto izmaiņu kopiju katru ECB
darba dienu 17:00 pēc Viduseiropas laika un nosūta to visām
NCB. Nosūta pilnīgu informāciju par katru no šādām izmaiņām,
par kurām ziņo NCB: i) jaunas MFI; ii) atjauninātas MFI; iii) dzēstas MFI; iv) MFI identifikācijas kodu atkārtota piešķiršana; v) MFI
identifikācijas kodu izmaiņas; un vi) atkārtoti piešķirto MFI identifikācijas kodu izmaiņas.

Katru ECB darba dienu 17:00 pēc Vidsueiropas laika ECB izveido MFI datu kopuma kopiju un dara to pieejamu ECB tīmekļa
vietnē. Parāda visus MFI ierakstus neatkarīgi no tā, vai tie atbilst
monetārās politikas atbilstošo darījumu partneru ierakstiem vai
nē.

ECB pēdējā darba dienā katrā kalendārajā mēnesī ECB izveido MFI
datu kopuma kopiju kopā ar vienu mainīgo lielumu no monetārās politikas atbilstošo darījumu partneru datu kopuma, tas ir,
mainīgo lielumu “rezerves”, norādot, vai uz kredītiestādēm, kas ir
euro zonas rezidenti, attiecas prasība par obligātajām rezervēm
vai nē 17:00 pēc Viduseiropas laika. Šajā kopijā neiekļauj neatbilstošus monetārās politikas atbilstošo darījumu partneru ierakstus,
tas ir, ja euro zonas kredītiestāde ir iekļauta MFI datu kopumā, bet
nav iekļauta monetārās politikas atbilstošo darījumu partneru
datu kopumā un otrādi ECB dara sabiedrībai pieejamu to MFI un
iestāžu sarakstu, uz kurām attiecas obligāto rezervju prasība, nākamajā dienā pēc kopijas izveides. Ja kopija izveidota piektdienā
17:00 pēc Viduseiropas laika, ECB dara pieejamu atjaunināto informāciju sestdien 12:00 pēc Viduseiropas laika.

IF saraksts statistikas mērķiem

1.

Ziņošanas apjoms

Mainīgie lielumi, ko vāc, lai izveidotu un uzturētu Regulas
ECB/2007/8 4. pantā paredzēto IF sarakstu statistikas nolūkiem,
noteikti šīs pamatnostādnes VII pielikumā.

NCB ziņo šīs pamatnostādnes VI pielikuma I daļā norādīto mainīgo lielumu atjauninātos datus vai nu tad, kad notiek izmaiņas
IF nozarē, vai, kad ir izmaiņas esošo IF apzīmējumos. Izmaiņas IF
nozarē ir tad, ja iestāde pievienojas IF nozarei vai, kad esoša IF aiziet no IF nozares.

NCB iegūst atjauninājumus, salīdzinot nacionālo IF sarakstu divu
cits citam sekojošu ceturkšņu beigās, tas ri, tās neņem vērā ceturkšņa iekšējās izmaiņas.

Ziņojot par jaunu iestādi vai par iestādi, attiecībā uz kuru paredzamas izmaiņas, NCB aizpilda visus obligāti prasītos mainīgos
lielumus.

Ziņojot par iestādi, kas aiziet no IF nozares, NCB ziņo vismaz
šādu informāciju: pieprasījuma veidu, tas ir, dzēšana, un IF identifikācijas kodu, tas ir, mainīgo lielumu “if_id”.

NCB reizi gadā, izmantojot 31. decembri kā atsauces datumu, nosūta XML datni, lai paziņotu IF aktīvu neto vērtību (ANV) par katru IF. Tas ir, ANV ziņo atsevišķi no izmaiņām citos IF rādītājos.
Sniedz šādu informāciju par visiem IF: pieprasījuma veids, tas ir
if_req_nav, IF unikālo identifikācijas kodu, ANV summu un piemērojami ANV datumu.

Par katru atsauces datumu pirms ANV informācijas nosūtīšanas
informāciju par jebkuru jaunu IF vai izmaiņām esošo IF identifikācijas kodos vispirms nosūta ECB.

Ja iespējams, NCB nepiešķir dzēsto IF identifikācijas kodus jaunām
IF. Ja no tā nav iespējams izvairīties, NCB iesniedz ECB rakstisku
paskaidrojumu, izmantojot N13 Cebamail kontu, tajā pašā laikā,
kad tā iesniedz informāciju par IF (izmantojot object_request veidu “if_req_realloc”).

27.12.2007.
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Ziņojot atjauninātos datus, NCB var izmantot savu nacionālo apzīmējumu kopumu, ja tās izmanto latīņu alfabētu. NCB izmanto
apzīmējumu kopumu Unicode, lai pareizi atveidotu visus īpašo
apzīmējumu kopumus, saņemot no ECB informāciju ar RIAD
datu apmaiņas sistēmas starpniecību.

Pirms atjauninājumu nosūtīšanas ECB, NCB veic datu pārbaudes
šīs pamatnostādnes VII pielikuma 3. daļā.

2.

Ziņošanas biežums un termiņi

NCB nosūta ECB šīs pamatnostādnes VII pielikuma 1. daļā norādīto mainīgo lielumu atjauninājumus vismaz reizi ceturksnī – savlaicīgums ir divi mēneši pēc atsauces datuma. Tomēr mainīgo
lielumu ANV par visiem ieguldījumu fondiem atjaunina vienu reizi gadā ar lielākais divu mēnešu laika nobīdi pēc atsauces datuma,
kas ir decembra beigas.
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Saņemot kļūdas apstiprinājumu, NCB nekavējoties rīkojas, lai nosūtītu izlabotu informāciju. Ja nekavējoša rīcība nav iespējama, tās
ziņo izlaboto informāciju ilgākais četru darba dienu laikā pēc
ziņošanai noteiktā termiņa– tas ir – līdz 17:59 pēc Viduseiropas
laika ceturtajā darba dienā.

5.

Ieguldījumu fondu saraksta izplatīšana

ECB 18:00 pēc Viduseiropas laika ceturtajā darba dienā pēc atjauninājumu ziņošanai noteiktā datu nosūtīšanas termiņa izveido IF
datu kopuma kopiju, neiekļaujot datus, kas apzīmēti kā konfidenciāli, un mainīgo lielumu ANV. Atjauninātā informācija tiek darīta pieejama nākamajā dienā 12:00 pēc Viduseiropas laika. Ja
kopija izveidota piektdienā 18:00 pēc Viduseiropas laika, ECB
dara pieejamu atjaunināto informāciju sestdien 12:00 pēc Viduseiropas laika.
ECB nepublicē datus, kas bija apzīmēti kā konfidenciāli.
ECB nepublicē ANV par katru ieguldījumu fondu. Tā vietā, pamatojoties uz datiem par ANV, ECB izveido izmēru klašu diapazonu
un atbilstošu izmēru klasi par katru ieguldījumu fondu.

3.

Nosūtīšanas standarts
Vienlaikus ar IF saraksta publicēšanu savā tīmekļa vietnē ECB nosūta to NCB ar RIAD datu apmaiņas sistēmas starpniecību.

NCB nosūta atjauninājumus XML datnes formātā, izmantojot
ECBS Net nosūtīšanas kanālu, ievērojot norādes, kas izklāstītas
dokumentā: “RIAD datu apmaiņas sistēmas apmaiņas specifikācija” (“Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System”).
Pēc tam ECB apstrādā datus, izmantojot RIAD datu apmaiņas sistēmu. Ja ECBS NET un/vai RIAD datu apmaiņas sistēma nedarbojas, atjauninājumus nosūta XML formātā, izmantojot Cebamail
kontu N13. Ja Cebamail sistēma nedarbojas, lai varētu pārsūtīt datni ar atjaunotajiem vai koriģētajiem IF datiem, NCB, izmantojot
XML formātu, pārsūta šīs datnes uz šādu adresi: birs@ecb.int.

Ja tiek izmantotas manuālas datu ievades procedūras, NCB izveido atbilstošu kontroli, lai līdz samazinātu darbības kļūdu iespējamību un nodrošinātu ar RIAD datu apmaiņas sistēmas
starpniecības ziņoto atjaunināto IF datu precizitāti un atbilstību.

4.

Saņemšanas un kļūdu apstiprinājumi

Saņemot atjauninātos datus, ECB nekavējoties veic datu pārbaudes šīs pamatnostādnes VII pielikuma2. daļā.

ECB nekavējoties nosūta atpakaļ NCB: i) saņemšanas apstiprinājumu, kurā iekļauta apkopojoša informācija par IF datu atjauninājumiem, kas veiksmīgi apstrādāti un iekļauti galīgajā IF datu
kopumā, un/vai ii) kļūdas apstiprinājumu, kurā iekļauta detalizēta informācija par IF datu atjauninājumiem un neveiksmīgajām
datu pārbaudēm. Saskaņā ar VII pielikuma 3. daļu ECB pilnībā vai
daļēji izpilda nepilnīgu, nepareizi vai iztrūkstošu atjauninājumu
pieprasījumus vai noraida tos.

21. pants
Pārbaude
Neskarot ECB tiesības attiecībā uz pārbaudīšanu, kura noteikta
Regulā (EK) Nr. 2533/98 un Regulā ECB/2001/13, valstu centrālās bankas uzrauga un nodrošina to statistikas datu kvalitāti un ticamību, kas jāiesniedz ECB.

22. pants
Nosūtīšanas standarts
ECB pieprasītās statistiskās informācijas elektroniskai nosūtīšanai
NCB izmanto ECBS Net sistēmu, kuru nodrošina ECBS. Šai elektroniskajai statistiskās informācijas apmaiņai izveidotais statistikas ziņojuma formāts ir standarta formāts, kuru pieņēmusi
Statistikas komiteja. Šī prasība neliedz ar ECB iepriekš izteiktu piekrišanu kā alternatīvus risinājumus izmantot citus līdzekļus statistikas datu pārsūtīšanai.

23. pants
Vienkāršotā grozījumu procedūra
ECB Valde, ņemot vērā Statistikas komitejas atzinumu, var veikt
jebkādus tehniskus grozījumus šīs pamatnostādnes pielikumos, ja
tie neizmaina konceptuālo pamatsistēmu un neietekmē
ziņotājiem radīto slogu dalībvalstīs.
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24. pants

26. pants

Publicēšana

Stāšanās spēkā

Nacionālās centrālās bankas nepublicē valstu datus, kas sniegti, lai
sastādītu apkopotos ikmēneša euro zonas monetāros rādītājus,
tikmēr, kamēr ECB nav publicējusi šos apkopotos rādītājus. Ja
NCB publicē šādus datus, tiem jābūt tiem pašiem, kas sniegti saistībā ar pēdējiem nopublicētajiem euro zonas apkopotajiem rādītājiem. Ja NCB reproducē ECB publicētos euro zonas apkopotos
rādītājus, tās reproducē tos patiesi.

25. pants
Atcelšana
Ar šo atceļ Pamatnostādni ECB/2003/2.

Šī pamatnostādne stājas spēkā trešajā dienā pēc dienas, kurā stājas spēkā Regula ECB/2007/8.
27. pants
Adresāti
Šo pamatnostādni piemēro visām Eurosistēmas centrālajām
bankām.
Frankfurtē pie Mainas, 2007. gada 1. augustā
ECB Padomes vārdā
ECB prezidents
Jean-Claude TRICHET

27.12.2007.
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I PIELIKUMS
SALĪDZINĀJUMA TABULAS
Salīdzinājuma tabulas nodrošina sīki izstrādātu saikni starp grāmatvedības bilances posteņiem un posteņiem, kas jāpaziņo
statistikas nolūkā
Salīdzinājuma tabulu kreisajā pusē katrai Regulas ECB/2001/13 I pielikuma 1., 2., 3. un 4. tabulas šūnai ir dots posteņa numurs, apraksts un sadalījums; salīdzinājuma tabulu labajā pusē katram grāmatvedības postenim ir dots posteņa numurs,
apraksts un vajadzīgais sadalījums. Dažus Regulas ECB/2001/13 bilances posteņus nepiemēro ECB/NCB bilancēm (tos apzīmē ar “nav piemērojams”).
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SALĪDZINĀJUMA TABULAS
(Mēneša dati)
Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Apraksts
Rezidence

8

Skaidrā nauda
apgrozībā

9

Noguldījumi
(visas valūtas)

Sektors

Apakšsektors

Termiņš

Postenis

1

Iekšzeme

MFI

LV

Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

Sniegts papildus sadalījums
Apraksts
Rezidence

Tips

Valūta

Sektors

Apakšsektors

Termiņš

Banknotes apgrozībā

2,2

Saistības euro pret euro zonas kredītiestā- Iekšzeme
dēm, kas saistītas ar monetārās politikas
operācijām – noguldījumu iespēja

2,3

Saistības euro pret euro zonas kredītiestā- Iekšzeme
dēm, kas saistītas ar monetārās politikas
operācijām – termiņnoguldījumi

2,4

Saistības euro pret euro zonas kredītiestā- Iekšzeme
dēm, kas saistītas ar monetārās politikas
operācijām – precizējošās reverse operācijas

2,5

Saistības euro pret euro zonas kredītiestā- Iekšzeme
dēm, kas saistītas ar monetārās politikas
operācijām – papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi

3

Pārējās saistības euro pret euro zonas kre- Iekšzeme
dītiestādēm

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Iekšzeme
rezidentiem – pārējās saistības

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

10,1

Eurosistēmas iekšējās saistības – saistības, Iekšzeme
kas atbilst ārvalstu rezervju pārvedumiem
(tikai ECB bilance)

27.12.2007.

Saistības euro pret euro zonas valstu kredī- Iekšzeme
tiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā – pieprasījuma noguldījumu konti
(ietverot obligāto rezervju sistēmu)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2,1
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Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

9

Rezidence

Noguldījumi
(visas valūtas)

Noguldījumi
(visas valūtas)

Iekšzeme

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Sektors

NeMFI

MFI

Apakšsektors

Valdība

Centrālā valdība

Termiņš

Sniegts papildus sadalījums

Postenis

Apraksts
Rezidence

10,2

Eurosistēmas iekšējās saistības – saistības Iekšzeme
attiecībā uz parādzīmēm, kas sedz ECB parādu sertifikātu emitēšanu (tikai NCB bilance)

10,4

Eurosistēmas iekšējās saistības – pārējās Iekšzeme
saistības Eurosistēmā
Iekšzeme

Tips

Apakšsektors

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Iekšzeme
rezidentiem – Valdība

Ne-MFI

Centrālā valdība

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Ne-MFI

Centrālā valdība

12

Pārējie pasīvi

Ne-MFI

Centrālā valdība

2,1

Saistības euro pret euro zonas valstu kredī- Citas iesaistītās
tiestādēm monetārās politikas operāciju re- dalībvalstis
zultātā – pieprasījuma noguldījumu konti
(ietverot obligāto rezervju sistēmu)

2,2

Saistības euro pret euro zonas kredītiestā- Citas iesaistītās
dēm, kas saistītas ar monetārās politikas dalībvalstis
operācijām – noguldījumu iespēja

2,3

Saistības euro pret euro zonas kredītiestā- Citas iesaistītās
dēm, kas saistītas ar monetārās politikas dalībvalstis
operācijām – termiņnoguldījumi

2,4

Saistības euro pret euro zonas kredītiestā- Citas iesaistītās
dēm, kas saistītas ar monetārās politikas dalībvalstis
operācijām – precizējošās reverse operācijas

2,5

Saistības euro pret euro zonas kredītiestā- Citas iesaistītās
dēm, kas saistītas ar monetārās politikas dalībvalstis
operācijām – papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi

3

Pārējās saistības euro pret euro zonas kre- Citas iesaistītās
dītiestādēm
dalībvalstis

Visas valūtas

Termiņš

MFI

L 341/19

Pārējie pasīvi

Noguldījumi

Visas valūtas

Sektors

12

Iekšzeme

Noguldījumi

Valūta

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9

Apraksts

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

L 341/20

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

Rezidence

Noguldījumi
(visas valūtas)

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Sektors

NeMFI

Apakšsektors

Valdība

Centrālā valdība

Termiņš

Sniegts papildus sadalījums

Postenis

Apraksts
Rezidence

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Citas iesaistītās
rezidentiem – pārējās saistības
dalībvalstis

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistītās
zidentiem
dalībvalstis

10,1

Eurosistēmas iekšējās saistības – saistības, Citas iesaistītās
kas atbilst ārvalstu rezervju pārvedumiem dalībvalstis
(tikai ECB bilance)

10,2

Eurosistēmas iekšējās saistības – saistības Citas iesaistītās
attiecībā uz parādzīmēm, kas sedz ECB pa- dalībvalstis
rādu sertifikātu emitēšanu (tikai NCB bilance)

10,4

Eurosistēmas iekšējās saistības – pārējās Citas iesaistītās
saistības Eurosistēmā
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Tips

Valūta

Sektors

Apakšsektors

Pārējie pasīvi

Noguldījumi

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Citas iesaistītās
rezidentiem – Valdība
dalībvalstis

Ne-MFI

Centrālā valdība

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistītās
zidentiem
dalībvalstis

Ne-MFI

Centrālā valdība

12

Pārējie pasīvi

Ne-MFI

Centrālā valdība

Noguldījumi

Visas valūtas

Visas valūtas

MFI

27.12.2007.

12

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
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Sadalījums
Apraksts

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

9

9e

Rezidence

Noguldījumi
(visas valūtas)

Noguldījumi
(visas valūtas)

Noguldījumi
(euro)

Sektors

Apakšsektors

Termiņš

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Iekšzeme

Pēc termiņa (2
datumi)

MFI

Sniegts papildus sadalījums

Postenis

Apraksts
Rezidence

Tips

Valūta

Sektors

Apakšsektors

Termiņš

Saistības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

8,2

Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros

12

Pārējie pasīvi

6

Saistības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem

Pēc termiņa (2
datumi)

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

Pēc termiņa (2
datumi)

8,2

Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros

Pēc termiņa (2
datumi)

12

Pārējie pasīvi

2,1

Saistības euro pret euro zonas valstu kredī- Iekšzeme
tiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā – pieprasījuma noguldījumu konti
(ietverot obligāto rezervju sistēmu)

2,2

Saistības euro pret euro zonas kredītiestā- Iekšzeme
dēm, kas saistītas ar monetārās politikas
operācijām – noguldījumu iespēja

2,3

Saistības euro pret euro zonas kredītiestā- Iekšzeme
dēm, kas saistītas ar monetārās politikas
operācijām – termiņnoguldījumi

2,4

Saistības euro pret euro zonas kredītiestā- Iekšzeme
dēm, kas saistītas ar monetārās politikas
operācijām – precizējošās reverse operācijas

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Noguldījumi

Noguldījumi

Visas valūtas

Visas valūtas

Pēc termiņa (2
datumi)

L 341/21

6

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9

Apraksts

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

L 341/22

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

Rezidence

Noguldījumi
(euro)

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Sektors

MFI

Apakšsektors

Termiņš

Sniegts papildus sadalījums

Postenis

Apraksts
Rezidence

2,5

Saistības euro pret euro zonas kredītiestā- Iekšzeme
dēm, kas saistītas ar monetārās politikas
operācijām – papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi

3

Pārējās saistības euro pret euro zonas kre- Iekšzeme
dītiestādēm

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Iekšzeme
rezidentiem – pārējās saistības

10,1

Eurosistēmas iekšējās saistības – saistības, Iekšzeme
kas atbilst ārvalstu rezervju pārvedumiem
(tikai ECB bilance)

10,2

Eurosistēmas iekšējās saistības – saistības Iekšzeme
attiecībā uz parādzīmēm, kas sedz ECB parādu sertifikātu emitēšanu (tikai NCB bilance)

10,4

Eurosistēmas iekšējās saistības – pārējās Iekšzeme
saistības Eurosistēmā
Pārējie pasīvi

Iekšzeme

2,1

Saistības euro pret euro zonas valstu kredī- Citas iesaistītās
tiestādēm monetārās politikas operāciju re- dalībvalstis
zultātā – pieprasījuma noguldījumu konti
(ietverot obligāto rezervju sistēmu)

2,2

Saistības euro pret euro zonas kredītiestā- Citas iesaistītās
dēm, kas saistītas ar monetārās politikas dalībvalstis
operācijām – noguldījumu iespēja

2,3

Saistības euro pret euro zonas kredītiestā- Citas iesaistītās
dēm, kas saistītas ar monetārās politikas dalībvalstis
operācijām – termiņnoguldījumi

2,4

Saistības euro pret euro zonas kredītiestā- Citas iesaistītās
dēm, kas saistītas ar monetārās politikas dalībvalstis
operācijām – precizējošās reverse operācijas

Noguldījumi

Valūta

Euro

Sektors

Apakšsektors

Termiņš

27.12.2007.

12

Tips

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9e

Sadalījums
Apraksts

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

9.1e

Rezidence

Uz nakti

Uz nakti

Iekšzeme

Iekšzeme

Sektors

NeMFI

Valdība

Pārējie rezidenti

Pārējā valdība

Termiņš

Apraksts
Rezidence

2,5

Saistības euro pret euro zonas kredītiestā- Citas iesaistītās
dēm, kas saistītas ar monetārās politikas dalībvalstis
operācijām – papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi

3

Pārējās saistības euro pret euro zonas kre- Citas iesaistītās
dītiestādēm
dalībvalstis

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Citas iesaistītās
rezidentiem – pārējās saistības
dalībvalstis

10,1

Eurosistēmas iekšējās saistības – saistības, Citas iesaistītās
kas atbilst ārvalstu rezervju pārvedumiem dalībvalstis
(tikai ECB bilance)

10,2

Eurosistēmas iekšējās saistības – saistības Citas iesaistītās
attiecībā uz parādzīmēm, kas sedz ECB pa- dalībvalstis
rādu sertifikātu emitēšanu (tikai NCB bilance)

10,4

Eurosistēmas iekšējās saistības – pārējās Citas iesaistītās
saistības Eurosistēmā
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Tips

12

Pārējie pasīvi

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Iekšzeme
rezidentiem – Valdība

Uz nakti

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Uz nakti

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Iekšzeme
rezidentiem – pārējās saistības

Uz nakti

12

Pārējie pasīvi

Uz nakti

Iekšzeme

Valūta

Sektors

Apakšsektors

Termiņš

Noguldījumi

Euro

MFI

Pārējā valdība

Euro

Ne-MFI

Pārējā valdība

Euro

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

L 341/23

NeMFI

Apakšsektors

Sniegts papildus sadalījums

Postenis

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9.1e

Apraksts

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

L 341/24

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

9.1e

9.1e

9.1e

9.1e

Rezidence

Uz nakti

Uz nakti

Uz nakti

Uz nakti

Uz nakti

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

Apakšsektors

Pārējie rezidenti Citi finanšu
starpnieki

Pārējie rezidenti Apdrošināšanas sabiedrības
un pensiju
fondi

Pārējie rezidenti Nefinanšu sabiedrības

Pārējie rezidenti Mājsaimniecības

Valdība

Pārējā valdība

Termiņš

Sniegts papildus sadalījums

Postenis

Apraksts
Rezidence

Tips

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Iekšzeme
rezidentiem – pārējās saistības

Uz nakti

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Uz nakti

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Iekšzeme
rezidentiem – pārējās saistības

Uz nakti

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Uz nakti

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Iekšzeme
rezidentiem – pārējās saistības

Uz nakti

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Uz nakti

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Iekšzeme
rezidentiem – pārējās saistības

Uz nakti

12

Pārējie pasīvi

Uz nakti

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Citas iesaistītās
rezidentiem – Valdība
dalībvalstis

Uz nakti

12

Pārējie pasīvi

Uz nakti

Iekšzeme

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Valūta

Sektors

Apakšsektors

Termiņš

Citi finanšu
starpnieki

Euro

Pārējie
rezidenti

Citi finanšu
starpnieki

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju fondi

Euro

Pārējie
rezidenti

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju fondi

Nefinanšu sabiedrības

Euro

Pārējie
rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

Mājsaimniecības

Euro

Pārējie
rezidenti

Mājsaimniecības

Pārējā valdība

Euro

Ne-MFI

Pārējā valdība

27.12.2007.

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Sektors

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9.1e

Sadalījums
Apraksts

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

9.1e

9.1e

9.1e

9.1e

Rezidence

Uz nakti

Uz nakti

Uz nakti

Uz nakti

Uz nakti

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Sektors

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

Apakšsektors

Pārējie rezidenti

Pārējie rezidenti Citi finanšu
starpnieki

Pārējie rezidenti Apdrošināšanas sabiedrības
un pensiju
fondi

Pārējie rezidenti Nefinanšu sabiedrības

Pārējie rezidenti Mājsaimniecības

Termiņš

Sniegts papildus sadalījums

Postenis

Apraksts
Rezidence

Tips

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Citas iesaistītās
rezidentiem – pārējās saistības
dalībvalstis

Uz nakti

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Uz nakti

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Citas iesaistītās
rezidentiem – pārējās saistības
dalībvalstis

Uz nakti

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Uz nakti

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Citas iesaistītās
rezidentiem – pārējās saistības
dalībvalstis

Uz nakti

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Uz nakti

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Citas iesaistītās
rezidentiem – pārējās saistības
dalībvalstis

Uz nakti

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Uz nakti

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Citas iesaistītās
rezidentiem – pārējās saistības
dalībvalstis

Uz nakti

12

Pārējie pasīvi

Uz nakti

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Euro

Sektors

Ne-MFI

Apakšsektors

Pārējie rezidenti

Citi finanšu
starpnieki

Euro

Pārējie
rezidenti

Citi finanšu
starpnieki

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju fondi

Euro

Pārējie
rezidenti

Termiņš

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju fondi

Nefinanšu sabiedrības

Euro

Ne-MFI

Nefinanšu sabiedrības

Mājsaimniecības

Euro

Ne-MFI

Mājsaimniecības

L 341/25

5,2

Valūta

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9.1e

Apraksts

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

L 341/26

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

9.2e

9.2e

9.2e

9.2e

Rezidence

Ar noteikto termiņu

Ar noteikto termiņu

Ar noteikto termiņu

Ar noteikto termiņu

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

Apakšsektors

Valdība

Pārējā valdība

Pārējie rezidenti

Pārējie rezidenti Citi finanšu
starpnieki

Termiņš

Pēc termiņa (3
datumi)

Pēc termiņa (3
datumi)

Pēc termiņa (3
datumi)

Pārējie rezidenti Apdrošināša- Pēc termiņa (3
nas sabiedrības datumi)
un pensiju
fondi

Pārējie rezidenti Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (3
datumi)

Sniegts papildus sadalījums

Postenis

Apraksts
Rezidence

Tips

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Iekšzeme
rezidentiem – Valdība

Ar noteikto
termiņu

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Ar noteikto
termiņu

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Iekšzeme
rezidentiem – pārējās saistības

Ar noteikto
termiņu

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Ar noteikto
termiņu

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Iekšzeme
rezidentiem – pārējās saistības

Ar noteikto
termiņu

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Ar noteikto
termiņu

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Iekšzeme
rezidentiem – pārējās saistības

Ar noteikto
termiņu

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Ar noteikto
termiņu

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Iekšzeme
rezidentiem – pārējās saistības

Ar noteikto
termiņu

12

Pārējie pasīvi

Ar noteikto
termiņu

Iekšzeme

Valūta

Euro

Sektors

Apakšsektors

Termiņš

Ne-MFI

Pārējā valdība

Pēc termiņa (3
datumi)

Ne-MFI

Pārējā valdība

Pēc termiņa (3
datumi)

Pēc termiņa (3
datumi)

Euro

Euro

Ne-MFI

Ne-MFI

Pārējie rezidenti Pēc termiņa (3
datumi)

Citi finanšu
starpnieki

Pēc termiņa (3
datumi)

Citi finanšu
starpnieki

Pēc termiņa (3
datumi)

Apdrošināšanas Pēc termiņa (3
sabiedrības un datumi)
pensiju fondi

Euro

Euro

Ne-MFI

Ne-MFI

Apdrošināšanas Pēc termiņa (3
sabiedrības un datumi)
pensiju fondi

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (3
datumi)

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (3
datumi)

27.12.2007.

Ar noteikto termiņu

Iekšzeme

Sektors
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9.2e

9.2e

9.2e

9.2e

Rezidence

Ar noteikto termiņu

Ar noteikto termiņu

Ar noteikto termiņu

Ar noteikto termiņu

Ar noteikto termiņu

Iekšzeme

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Sektors

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

Apakšsektors

Pārējie rezidenti Mājsaimniecības

Valdība

Pārējā valdība

Pārējie rezidenti

Pārējie rezidenti Citi finanšu
starpnieki

Termiņš

Pēc termiņa (3
datumi)

Pēc termiņa (3
datumi)

Pēc termiņa (3
datumi)

Pēc termiņa (3
datumi)

Pārējie rezidenti Apdrošināša- Pēc termiņa (3
nas sabiedrības datumi)
un pensiju
fondi

Sniegts papildus sadalījums

Postenis

Apraksts
Rezidence

Tips

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Iekšzeme
rezidentiem – pārējās saistības

Ar noteikto
termiņu

12

Pārējie pasīvi

Ar noteikto
termiņu

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Citas iesaistītās
rezidentiem – Valdība
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Citas iesaistītās
rezidentiem – pārējās saistības
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Citas iesaistītās
rezidentiem – pārējās saistības
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Citas iesaistītās
rezidentiem – pārējās saistības
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

12

Pārējie pasīvi

Ar noteikto
termiņu

Iekšzeme

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Euro

Euro

Sektors

Ne-MFI

Ne-MFI

Apakšsektors

Termiņš

Mājsaimniecības

Pēc termiņa (3
datumi)

Mājsaimniecības

Pēc termiņa (3
datumi)

Pārējā valdība

Pēc termiņa (3
datumi)

Pārējā valdība

Pēc termiņa (3
datumi)

Pēc termiņa (3
datumi)

Euro

Euro

Pārējie rezidenti Pēc termiņa (3
datumi)

Ne-MFI

Citi finanšu
starpnieki

Pēc termiņa (3
datumi)

Citi finanšu
starpnieki

Pēc termiņa (3
datumi)

Apdrošināšanas Pēc termiņa (3
sabiedrības un datumi)
pensiju fondi

Euro

Ne-MFI

Apdrošināšanas Pēc termiņa (3
sabiedrības un datumi)
pensiju fondi

L 341/27

5,2

Valūta

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9.2e

Apraksts

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
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Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

9.2e

9.2e

Sadalījums
Apraksts
Rezidence

Ar noteikto termiņu

Ar noteikto termiņu

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Sektors

NeMFI

NeMFI

Apakšsektors

Pārējie rezidenti Nefinanšu sabiedrības

Pārējie rezidenti Mājsaimniecības

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

Iekšzeme

NeMFI

Valdība

9.3e

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

Iekšzeme

NeMFI

9.3e

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

Iekšzeme

9.3e

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

9.3e

Pārējā valdība

Pēc termiņa (3
datumi)

Pēc termiņa (3
datumi)

Sniegts papildus sadalījums

Postenis

Apraksts
Rezidence

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Citas iesaistītās
rezidentiem – pārējās saistības
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Citas iesaistītās
rezidentiem – pārējās saistības
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

12

Pārējie pasīvi

Ar noteikto
termiņu

nav nav piemērojams
piemērojams

Pārējie rezidenti

Pēc termiņa (2
datumi)

nav nav piemērojams
piemērojams

NeMFI

Pārējie rezidenti Citi finanšu
starpnieki

Pēc termiņa (2
datumi)

nav nav piemērojams
piemērojams

Iekšzeme

NeMFI

Pārējie rezidenti Apdrošināša- Pēc termiņa (2
nas sabiedrības datumi)
un pensiju
fondi

nav nav piemērojams
piemērojams

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

Iekšzeme

NeMFI

Pārējie rezidenti Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (2
datumi)

nav nav piemērojams
piemērojams

9.3e

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

Iekšzeme

NeMFI

Pārējie rezidenti Mājsaimniecības

Pēc termiņa (2
datumi)

nav nav piemērojams
piemērojams

9.3e

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

Citas iesaistītās
dalībvalstis

NeMFI

Valdība

Pēc termiņa (2
datumi)

nav nav piemērojams
piemērojams

9.3e

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

Citas iesaistītās
dalībvalstis

NeMFI

Pārējie rezidenti

Pēc termiņa (2
datumi)

nav nav piemērojams
piemērojams

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Valūta

Euro

Euro

Sektors

Ne-MFI

Ne-MFI

Apakšsektors

Termiņš

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (3
datumi)

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (3
datumi)

Mājsaimniecības

Pēc termiņa (3
datumi)

Mājsaimniecības

Pēc termiņa (3
datumi)

27.12.2007.

Pēc termiņa (2
datumi)

Pārējā valdība

Tips

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9.3e

Termiņš

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula
Apraksts
Rezidence

Sektors

Apakšsektors

Termiņš

Sniegts papildus sadalījums

Postenis

Apraksts
Rezidence

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

Citas iesaistītās
dalībvalstis

NeMFI

Pārējie rezidenti Citi finanšu
starpnieki

Pēc termiņa (2
datumi)

nav nav piemērojams
piemērojams

9.3e

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

Citas iesaistītās
dalībvalstis

NeMFI

Pārējie rezidenti Apdrošināša- Pēc termiņa (2
nas sabiedrības datumi)
un pensiju
fondi

nav nav piemērojams
piemērojams

9.3e

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

Citas iesaistītās
dalībvalstis

NeMFI

Pārējie rezidenti Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (2
datumi)

nav nav piemērojams
piemērojams

9.3e

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

Citas iesaistītās
dalībvalstis

NeMFI

Pārējie rezidenti Mājsaimniecības

Pēc termiņa (2
datumi)

nav nav piemērojams
piemērojams

9.4e

Repo

Iekšzeme

NeMFI

Valdība

9.4e

9.4e

Repo

Repo

Iekšzeme

Iekšzeme

NeMFI

NeMFI

Pārējā valdība

Pārējie rezidenti

Pārējie rezidenti Citi finanšu
starpnieki

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Iekšzeme
rezidentiem – Valdība

Repo

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Repo

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Iekšzeme
rezidentiem – pārējās saistības

Repo

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Repo

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Iekšzeme
rezidentiem – pārējās saistības

Repo

12

Pārējie pasīvi

Repo

Iekšzeme

Sektors

Apakšsektors

Pārējā valdība

Euro

Ne-MFI

Pārējā valdība

Euro

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Termiņš

Citi finanšu
starpnieki

Ne-MFI

Citi finanšu
starpnieki

L 341/29

5,1

Valūta

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9.3e

Tips

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
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Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

9.4e

9.4e

9.4e

9.4e

Rezidence

Repo

Repo

Repo

Repo

Repo

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Citas iesaistītās
dalībvalstis

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

Apakšsektors

Pārējie rezidenti Apdrošināšanas sabiedrības
un pensiju
fondi

Pārējie rezidenti Nefinanšu sabiedrības

Pārējie rezidenti Mājsaimniecības

Valdība

Pārējie rezidenti

Pārējā valdība

Termiņš

Sniegts papildus sadalījums

Postenis

Apraksts
Rezidence

Tips

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Iekšzeme
rezidentiem – pārējās saistības

Repo

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Repo

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Iekšzeme
rezidentiem – pārējās saistības

Repo

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Repo

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Iekšzeme
rezidentiem – pārējās saistības

Repo

12

Pārējie pasīvi

Repo

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Citas iesaistītās
rezidentiem – Valdība
dalībvalstis

Repo

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Repo

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Citas iesaistītās
rezidentiem – pārējās saistības
dalībvalstis

Repo

12

Pārējie pasīvi

Repo

Iekšzeme

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Valūta

Sektors

Apakšsektors

Termiņš

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju fondi

Ne-MFI

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju fondi

Nefinanšu sabiedrības

Euro

Ne-MFI

Nefinanšu sabiedrības

Mājsaimniecības

Euro

Ne-MFI

Mājsaimniecības

Pārējā valdība

Euro

Ne-MFI

Pārējā valdība

Euro

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

27.12.2007.

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Sektors

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9.4e

Sadalījums
Apraksts

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

9.4e

9.4e

9.4e

9.1x

Rezidence

Repo

Repo

Repo

Repo

Uz nakti

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Iekšzeme

Sektors

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

Apakšsektors

Pārējie rezidenti Citi finanšu
starpnieki

Pārējie rezidenti Apdrošināšanas sabiedrības
un pensiju
fondi

Pārējie rezidenti Nefinanšu sabiedrības

Pārējie rezidenti Mājsaimniecības

Valdība

Pārējā valdība

Termiņš

Sniegts papildus sadalījums

Postenis

Apraksts
Rezidence

Tips

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Citas iesaistītās
rezidentiem – pārējās saistības
dalībvalstis

Repo

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Repo

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Citas iesaistītās
rezidentiem – pārējās saistības
dalībvalstis

Repo

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Repo

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Citas iesaistītās
rezidentiem – pārējās saistības
dalībvalstis

Repo

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Repo

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu Citas iesaistītās
rezidentiem – pārējās saistības
dalībvalstis

Repo

12

Pārējie pasīvi

Repo

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Uz nakti

12

Pārējie pasīvi

Uz nakti

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Iekšzeme

Sektors

Apakšsektors

Termiņš

Citi finanšu
starpnieki

Euro

Ne-MFI

Citi finanšu
starpnieki

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju fondi

Euro

Ne-MFI

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju fondi

Nefinanšu sabiedrības

Euro

Ne-MFI

Nefinanšu sabiedrības

Mājsaimniecības

Euro

Ne-MFI

Mājsaimniecības

Pārējā valdība

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Pārējā valdība

L 341/31

5,2

Valūta

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9.4e

Apraksts

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

L 341/32

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

9.1x

9.1x

9.1x

9.1x

9.1x

Rezidence

Uz nakti

Uz nakti

Uz nakti

Uz nakti

Uz nakti

Uz nakti

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

Apakšsektors

Pārējie rezidenti

Pārējie rezidenti Citi finanšu
starpnieki

Pārējie rezidenti Apdrošināšanas sabiedrības
un pensiju
fondi

Pārējie rezidenti Nefinanšu sabiedrības

Pārējie rezidenti Mājsaimniecības

Valdība

Pārējā valdība

Termiņš

Sniegts papildus sadalījums

Postenis

Apraksts
Rezidence

Tips

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Uz nakti

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Uz nakti

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Uz nakti

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Uz nakti

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Uz nakti

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Uz nakti

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Uz nakti

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Uz nakti

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Uz nakti

12

Pārējie pasīvi

Uz nakti

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistītās
zidentiem
dalībvalstis

Uz nakti

12

Pārējie pasīvi

Uz nakti

Iekšzeme

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Valūta

Sektors

Apakšsektors

Termiņš

Pārējie rezidenti

Euro

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu
starpnieki

Euro

Ne-MFI

Citi finanšu
starpnieki

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju fondi

Euro

Ne-MFI

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju fondi

Nefinanšu sabiedrības

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Nefinanšu sabiedrības

Mājsaimniecības

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Mājsaimniecības

Pārējā valdība

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Pārējā valdība

27.12.2007.

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Sektors

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9.1x

Sadalījums
Apraksts

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

9.1x

9.1x

9.1x

9.1x

9.2x

Rezidence

Uz nakti

Uz nakti

Uz nakti

Uz nakti

Uz nakti

Ar noteikto termiņu

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Iekšzeme

Sektors

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

Apakšsektors

Termiņš

Pārējie rezidenti

Pārējie rezidenti Citi finanšu
starpnieki

Pārējie rezidenti Apdrošināšanas sabiedrības
un pensiju
fondi

Pārējie rezidenti Nefinanšu sabiedrības

Pārējie rezidenti Mājsaimniecības

Valdība

Pārējā valdība

Pēc termiņa (3
datumi)

Sniegts papildus sadalījums

Postenis

Apraksts
Rezidence

Tips

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistītās
zidentiem
dalībvalstis

Uz nakti

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Uz nakti

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistītās
zidentiem
dalībvalstis

Uz nakti

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Uz nakti

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistītās
zidentiem
dalībvalstis

Uz nakti

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Uz nakti

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistītās
zidentiem
dalībvalstis

Uz nakti

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Uz nakti

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistītās
zidentiem
dalībvalstis

Uz nakti

12

Pārējie pasīvi

Uz nakti

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Ar noteikto
termiņu

12

Pārējie pasīvi

Ar noteikto
termiņu

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Iekšzeme

Sektors

Apakšsektors

Termiņš

Pārējie rezidenti

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu
starpnieki

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Citi finanšu
starpnieki

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju fondi

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju fondi

Nefinanšu sabiedrības

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Nefinanšu sabiedrības

Mājsaimniecības

Ārvalstu valūta

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Ne-MFI

Mājsaimniecības

Pārējā valdība

Pēc termiņa (3
datumi)

Pārējā valdība

Pēc termiņa (3
datumi)

L 341/33

7

Valūta

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9.1x

Apraksts

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

L 341/34

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

9.2x

9.2x

9.2x

9.2x

Rezidence

Ar noteikto termiņu

Ar noteikto termiņu

Ar noteikto termiņu

Ar noteikto termiņu

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

Apakšsektors

Pārējie rezidenti

Pārējie rezidenti Citi finanšu
starpnieki

Termiņš

Pēc termiņa (3
datumi)

Pēc termiņa (3
datumi)

Pārējie rezidenti Apdrošināša- Pēc termiņa (3
nas sabiedrības datumi)
un pensiju
fondi

Pārējie rezidenti Nefinanšu sabiedrības

Pārējie rezidenti Mājsaimniecības

Pēc termiņa (3
datumi)

Pēc termiņa (3
datumi)

Sniegts papildus sadalījums

Postenis

Apraksts
Rezidence

Tips

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Ar noteikto
termiņu

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Ar noteikto
termiņu

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Ar noteikto
termiņu

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Ar noteikto
termiņu

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Ar noteikto
termiņu

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Ar noteikto
termiņu

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Ar noteikto
termiņu

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Ar noteikto
termiņu

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Ar noteikto
termiņu

12

Pārējie pasīvi

Ar noteikto
termiņu

Iekšzeme

Valūta

Sektors

Apakšsektors

Termiņš

Pārējie rezidenti Pēc termiņa (3
datumi)

Ārvalstu valūta

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Ne-MFI

Pārējie rezidenti Pēc termiņa (3
datumi)

Citi finanšu
starpnieki

Pēc termiņa (3
datumi)

Citi finanšu
starpnieki

Pēc termiņa (3
datumi)

Apdrošināšanas Pēc termiņa (3
sabiedrības un datumi)
pensiju fondi

Ārvalstu valūta

Ārvalstu valūta

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Ne-MFI

Ne-MFI

Apdrošināšanas Pēc termiņa (3
sabiedrības un datumi)
pensiju fondi

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (3
datumi)

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (3
datumi)

Mājsaimniecības

Pēc termiņa (3
datumi)

Mājsaimniecības

Pēc termiņa (3
datumi)

27.12.2007.

Ar noteikto termiņu

Iekšzeme

Sektors

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9.2x

Sadalījums
Apraksts

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

9.2x

9.2x

9.2x

9.2x

Rezidence

Ar noteikto termiņu

Ar noteikto termiņu

Ar noteikto termiņu

Ar noteikto termiņu

Ar noteikto termiņu

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Sektors

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

Apakšsektors

Valdība

Pārējā valdība

Pārējie rezidenti

Pārējie rezidenti Citi finanšu
starpnieki

Termiņš

Pēc termiņa (3
datumi)

Pēc termiņa (3
datumi)

Pēc termiņa (3
datumi)

Pārējie rezidenti Apdrošināša- Pēc termiņa (3
nas sabiedrības datumi)
un pensiju
fondi

Pārējie rezidenti Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (3
datumi)

Sniegts papildus sadalījums

Postenis

Apraksts
Rezidence

Tips

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistītās
zidentiem
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistītās
zidentiem
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistītās
zidentiem
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistītās
zidentiem
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistītās
zidentiem
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

12

Pārējie pasīvi

Ar noteikto
termiņu

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Ārvalstu valūta

Sektors

Ne-MFI

Apakšsektors

Termiņš

Pārējā valdība

Pēc termiņa (3
datumi)

Pārējā valdība

Pēc termiņa (3
datumi)

Pārējie rezidenti Pēc termiņa (3
datumi)

Ārvalstu valūta

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Ne-MFI

Pārējie rezidenti Pēc termiņa (3
datumi)

Citi finanšu
starpnieki

Pēc termiņa (3
datumi)

Citi finanšu
starpnieki

Pēc termiņa (3
datumi)

Apdrošināšanas Pēc termiņa (3
sabiedrības un datumi)
pensiju fondi

Ārvalstu valūta

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Ne-MFI

Apdrošināšanas Pēc termiņa (3
sabiedrības un datumi)
pensiju fondi

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (3
datumi)

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (3
datumi)

L 341/35

7

Valūta

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9.2x

Apraksts

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

L 341/36

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

9.2x

Sadalījums
Apraksts
Rezidence

Ar noteikto termiņu

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Sektors

NeMFI

Apakšsektors

Pārējie rezidenti Mājsaimniecības

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

Iekšzeme

NeMFI

Valdība

9.3x

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

Iekšzeme

NeMFI

9.3x

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

Iekšzeme

9.3x

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

9.3x

Pārējā valdība

Pēc termiņa (3
datumi)

Sniegts papildus sadalījums

Postenis

Apraksts
Rezidence

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistītās
zidentiem
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

12

Pārējie pasīvi

Ar noteikto
termiņu

nav nav piemērojams
piemērojams

Pārējie rezidenti

Pēc termiņa (2
datumi)

nav nav piemērojams
piemērojams

NeMFI

Pārējie rezidenti Citi finanšu
starpnieki

Pēc termiņa (2
datumi)

nav nav piemērojams
piemērojams

Iekšzeme

NeMFI

Pārējie rezidenti Apdrošināša- Pēc termiņa (2
nas sabiedrības datumi)
un pensiju
fondi

nav nav piemērojams
piemērojams

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

Iekšzeme

NeMFI

Pārējie rezidenti Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (2
datumi)

nav nav piemērojams
piemērojams

9.3x

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

Iekšzeme

NeMFI

Pārējie rezidenti Mājsaimniecības

Pēc termiņa (2
datumi)

nav nav piemērojams
piemērojams

9.3x

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

Citas iesaistītās
dalībvalstis

NeMFI

Valdība

Pēc termiņa (2
datumi)

nav nav piemērojams
piemērojams

9.3x

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

Citas iesaistītās
dalībvalstis

NeMFI

Pārējie rezidenti

Pēc termiņa (2
datumi)

nav nav piemērojams
piemērojams

9.3x

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

Citas iesaistītās
dalībvalstis

NeMFI

Pārējie rezidenti Citi finanšu
starpnieki

Pēc termiņa (2
datumi)

nav nav piemērojams
piemērojams

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Valūta

Ārvalstu valūta

Sektors

Ne-MFI

Apakšsektors

Termiņš

Mājsaimniecības

Pēc termiņa (3
datumi)

Mājsaimniecības

Pēc termiņa (3
datumi)

27.12.2007.

Pēc termiņa (2
datumi)

Pārējā valdība

Tips

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9.3x

Termiņš

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula
Apraksts
Rezidence

Sektors

Apakšsektors

Termiņš

Sniegts papildus sadalījums

Postenis

Apraksts
Rezidence

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

Citas iesaistītās
dalībvalstis

NeMFI

Pārējie rezidenti Apdrošināša- Pēc termiņa (2
nas sabiedrības datumi)
un pensiju
fondi

nav nav piemērojams
piemērojams

9.3x

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

Citas iesaistītās
dalībvalstis

NeMFI

Pārējie rezidenti Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (2
datumi)

nav nav piemērojams
piemērojams

9.3x

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

Citas iesaistītās
dalībvalstis

NeMFI

Pārējie rezidenti Mājsaimniecības

Pēc termiņa (2
datumi)

nav nav piemērojams
piemērojams

9.4x

Repo

Iekšzeme

NeMFI

Valdība

9.4x

9.4x

9.4x

Repo

Repo

Repo

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

NeMFI

NeMFI

NeMFI

Pārējā valdība

Pārējie rezidenti

Pārējie rezidenti Citi finanšu
starpnieki

Pārējie rezidenti Apdrošināšanas sabiedrības
un pensiju
fondi

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Repo

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Repo

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Repo

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Repo

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Repo

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Repo

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Repo

12

Pārējie pasīvi

Repo

Iekšzeme

Sektors

Apakšsektors

Pārējā valdība

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Pārējā valdība

Pārējie rezidenti

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Termiņš

Pārējie rezidenti

Citi finanšu
starpnieki

Ne-MFI

Citi finanšu
starpnieki

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju fondi

Ne-MFI

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju fondi

L 341/37

7

Valūta

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9.3x

Tips

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

L 341/38

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

9.4x

9.4x

9.4x

9.4x

Rezidence

Repo

Repo

Repo

Repo

Repo

Iekšzeme

Iekšzeme

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Sektors

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

Apakšsektors

Pārējie rezidenti Nefinanšu sabiedrības

Pārējie rezidenti Mājsaimniecības

Valdība

Pārējā valdība

Pārējie rezidenti

Pārējie rezidenti Citi finanšu
starpnieki

Termiņš

Sniegts papildus sadalījums

Postenis

Apraksts
Rezidence

Tips

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Repo

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Repo

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Repo

12

Pārējie pasīvi

Repo

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistītās
zidentiem
dalībvalstis

Repo

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Repo

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistītās
zidentiem
dalībvalstis

Repo

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Repo

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistītās
zidentiem
dalībvalstis

Repo

12

Pārējie pasīvi

Repo

Iekšzeme

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Sektors

Apakšsektors

Termiņš

Nefinanšu sabiedrības

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Nefinanšu sabiedrības

Mājsaimniecības

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Mājsaimniecības

Pārējā valdība

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Pārējā valdība

Pārējie rezidenti

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Pārējie rezidenti

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

27.12.2007.

7

Valūta

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9.4x

Sadalījums
Apraksts

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

9.4x

9.4x

Rezidence

Repo

Repo

Repo

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Sektors

NeMFI

NeMFI

NeMFI

Apakšsektors

Termiņš

Pārējie rezidenti Apdrošināšanas sabiedrības
un pensiju
fondi

Pārējie rezidenti Nefinanšu sabiedrības

Pārējie rezidenti Mājsaimniecības

Sniegts papildus sadalījums

Postenis

Apraksts
Rezidence

Tips

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistītās
zidentiem
dalībvalstis

Repo

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Repo

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistītās
zidentiem
dalībvalstis

Repo

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Repo

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistītās
zidentiem
dalībvalstis

Repo

12

Pārējie pasīvi

Repo

Naudas tirgus
fondu vērtspapīri

11e

Emitētie parāda
vērtspapīri

Līdz 1 gadam

11e

Emitētie parāda
vērtspapīri

1–2 gadi

nav nav piemērojams
piemērojams

11e

Emitētie parāda
vērtspapīri

Vairāk par 2
gadiem

nav nav piemērojams
piemērojams

11x

Emitētie parāda
vērtspapīri

Līdz 1 gadam

nav nav piemērojams
piemērojams

11x

Emitētie parāda
vērtspapīri

1–2 gadi

nav nav piemērojams
piemērojams

11x

Emitētie parāda
vērtspapīri

Vairāk par 2
gadiem

nav nav piemērojams
piemērojams

Sektors

Apakšsektors

Termiņš

Pārējie rezidenti

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Pārējie rezidenti

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

Pārējie rezidenti

Ārvalstu valūta

Ne-MFI

Pārējie rezidenti

nav nav piemērojams
piemērojams
4

Emitētie parāda vērtspapīri

Līdz 1 gadam

L 341/39

10

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Valūta

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9.4x

Apraksts

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

L 341/40

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

12

CB3

Rezidence

Sektors

Apakšsektors

Kapitāls un rezerves

Pārējie pasīvi

SDR atbilstošais
postenis (1)

Iekšzemes intra-Eurosistēmas pozīcijas piemēro tikai ECB vai Deutsche Bundesbank.

Termiņš

Sniegts papildus sadalījums

Postenis

Apraksts
Rezidence

Tips

(11)

(Pārējie aktīvi)

12

Pārējie pasīvi

Kapitāls un
rezerves

13

Uzkrājums

Kapitāls un
rezerves

14

Pārvērtēšanas konti

15

Kapitāls un rezerves

10,3

Eurosistēmas iekšējās saistības – neto saistības, kas saistītas ar euro banknošu sadali
Eurosistēmā

Pārējie pasīvi

11

Posteņi, kuros notiek norēķins

Pārējie pasīvi

12

Pārējie pasīvi

Pārējie pasīvi

13

Uzkrājums

Pārējie pasīvi

9

SVF piešķirtais SDR atbilstošais postenis

Valūta

Sektors

Apakšsektors

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

13

Sadalījums
Apraksts

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

27.12.2007.

27.12.2007.

SALĪDZINĀJUMA TABULAS
(Mēneša dati)
Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

1

Apraksts
Rezidence

Sektors

Skaidra nauda
(visas valūtas)

Skaidrā nauda,
t.sk., euro

2

Kredīti

Iekšzeme

MFI

Sniegts papildus sadalījums
Mērķis

Termiņš

Postenis

Apraksts
Rezidence

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi
ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

5,1

Euro denominēti kredīti euro zonas kredī- Iekšzeme
tiestādēm saistībā ar monetārās politikas
operācijām – galvenās refinansēšanas operācijas

5,2

Euro denominēti kredīti euro zonas kredī- Iekšzeme
tiestādēm saistībā ar monetārās politikas
operācijām – ilgtermiņa refinansēšanas operācijas

5,3

Kredīti euro izsniegti euro zonas kredīties- Iekšzeme
tādēm, kas saistīti ar monetārās politikas
operācijām – precizējošās reverse operācijas

5,4

Euro denominēti kredīti euro zonas kredī- Iekšzeme
tiestādēm saistībā ar monetārās politikas
operācijām – strukturālās reverse operācijas

5,5

Kredīti, kas izsniegti euro euro zonas valstu Iekšzeme
kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā – aizdevumu iespēja uz nakti

Sektors

Apakšsektors

Mērķis

Termiņš/
valūta

Skaidrā
nauda

Kredīti

L 341/41

2,2

Tips
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1e

Apakšsektors

LV

Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

L 341/42

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

2

Kredīti

Kredīti

Kredīti

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Sektors

NeMFI

NeMFI

NeMFI

Apakšsektors

Mērķis

Termiņš

Valdība

Pārējie
rezidenti

Pārējie
rezidenti

Citi finanšu
starpnieki

Pēc termiņa
(3 datumi)

Apraksts
Rezidence

Tips

5,6

Kredīti euro izsniegti euro zonas kredīties- Iekšzeme
tādēm, kas saistīti ar monetārās politikas
operācijām – papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti

6

Pārējās prasības euro pret euro zonas kre- Iekšzeme
dītiestādēm

9,2

Eurosistēmas iekšējās prasības – prasības, Iekšzeme
kas atbilst ārvalstu rezervju pārvedumiem
(tikai NCB bilance)

9,3

Eurosistēmas iekšējās prasības – prasības at- Iekšzeme
tiecībā uz parādzīmēm, kas sedz ECB parādu sertifikātu emitēšanu (tikai ECB
bilance)

9,5

Eurosistēmas iekšējās prasības – pārējās Iekšzeme
prasības Eurosistēmā

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Kredīti

8

Valdības parāds euro

Iekšzeme

Kredīti

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Kredīti

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Kredīti

11

Pārējie aktīvi

Kredīti

Iekšzeme

Sektors

Apakšsektors

Mērķis

Termiņš/
valūta

Kredīti

MFI

Ne-MFI

Valdība

Ne-MFI

Pārējie
rezidenti

Ne-MFI

Pārējie
rezidenti

Citi finanšu
starpnieki

Pēc termiņa
(3 datumi)

Citi finanšu
starpnieki

Pēc termiņa
(3 datumi)

27.12.2007.

2

Rezidence

Sniegts papildus sadalījums
Postenis

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2

Apraksts

LV

Postenis

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

2

2

2

2

Rezidence

Kredīti

Kredīti

Kredīti

Kredīti

Kredīti

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Sektors

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

Apakšsektors

Pārējie
rezidenti

Pārējie
rezidenti

Pārējie
rezidenti

Pārējie
rezidenti

Pārējie
rezidenti

Sniegts papildus sadalījums
Mērķis

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju fondi

Pēc termiņa
(3 datumi)

Nefinanšu sabiedrības

Mājsaimniecības

Mājsaimniecības

Mājsaimniecības

Termiņš

Pēc termiņa
(3 datumi)

Patēriņa kredīti Pēc termiņa
(3 datumi)

Kredīti mājokļa Pēc termiņa
iegādei
(3 datumi)

Pārējie (atlikums)

Pēc termiņa
(3 datumi)

Postenis

Apraksts
Rezidence

Tips

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Kredīti

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Kredīti

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Kredīti

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Kredīti

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Kredīti

11

Pārējie aktīvi

Kredīti

Iekšzeme

Ne-MFI

Ne-MFI

Ne-MFI

Ne-MFI

Ne-MFI

Apakšsektors

Pārējie
rezidenti

Pārējie
rezidenti

Pārējie
rezidenti

Pārējie
rezidenti

Pārējie
rezidenti

Mērķis

Termiņš/
valūta

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju fondi

Pēc termiņa
(3 datumi)

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju fondi

Pēc termiņa
(3 datumi)

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa
(3 datumi)

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa
(3 datumi)

Mājsaimniecības

Patēriņa kredīti Pēc termiņa
(3 datumi)

Mājsaimniecības

Patēriņa kredīti Pēc termiņa
(3 datumi)

Mājsaimniecības

Kredīti mājokļa iegādei

Pēc termiņa
(3 datumi)

Mājsaimniecības

Kredīti mājokļa iegādei

Pēc termiņa
(3 datumi)

Mājsaimniecības

Pārējie (atlikums)

Pēc termiņa
(3 datumi)

Mājsaimniecības

Pārējie (atlikums)

Pēc termiņa
(3 datumi)

L 341/43

3

Sektors
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2

Apraksts

LV

Postenis

L 341/44

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

2

Apraksts
Rezidence

Kredīti

Sektors

Citas iesaistītās MFI
dalībvalstis

Apakšsektors

Sniegts papildus sadalījums
Mērķis

Termiņš

Postenis

3

Apraksts
Rezidence

Sektors

Apakšsektors

Mērķis

Termiņš/
valūta

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistī- Kredīti
zidentiem
tās dalībvalstis
Euro denominēti kredīti euro zonas kredī- Citas iesaistītiestādēm saistībā ar monetārās politikas tās dalībvalstis
operācijām – galvenās refinansēšanas operācijas

5,2

Euro denominēti kredīti euro zonas kredī- Citas iesaistītiestādēm saistībā ar monetārās politikas tās dalībvalstis
operācijām – ilgtermiņa refinansēšanas operācijas

5,3

Kredīti euro izsniegti euro zonas kredīties- Citas iesaistītādēm, kas saistīti ar monetārās politikas tās dalībvalstis
operācijām – precizējošās reverse operācijas

5,4

Euro denominēti kredīti euro zonas kredī- Citas iesaistītiestādēm saistībā ar monetārās politikas tās dalībvalstis
operācijām – strukturālās reverse operācijas

5,5

Kredīti, kas izsniegti euro euro zonas valstu Citas iesaistīkredītiestādēm monetārās politikas operāci- tās dalībvalstis
ju rezultātā – aizdevumu iespēja uz nakti

5,6

Kredīti euro izsniegti euro zonas kredīties- Citas iesaistītādēm, kas saistīti ar monetārās politikas tās dalībvalstis
operācijām – papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5,1

6

Tips

LV

Postenis

Pārējās prasības euro pret euro zonas kre- Citas iesaistī- Kredīti
dītiestādēm
tās dalībvalstis
Eurosistēmas iekšējās prasības – prasības, Citas iesaistīkas atbilst ārvalstu rezervju pārvedumiem tās dalībvalstis
(tikai NCB bilance)

9,3

Eurosistēmas iekšējās prasības – prasības at- Citas iesaistītiecībā uz parādzīmēm, kas sedz ECB pa- tās dalībvalstis
rādu sertifikātu emitēšanu (tikai ECB
bilance)

27.12.2007.

9,2

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

2

2

2

Rezidence

Kredīti

Kredīti

Kredīti

Kredīti

Sektors

Citas iesaistītās Nedalībvalstis
MFI

Citas iesaistītās Nedalībvalstis
MFI

Citas iesaistītās Nedalībvalstis
MFI

Citas iesaistītās Nedalībvalstis
MFI

Apakšsektors

Sniegts papildus sadalījums
Mērķis

Termiņš

Valdība

Pārējie
rezidenti

Pārējie
rezidenti

Pārējie
rezidenti

Citi finanšu
starpnieki

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju fondi

Pēc termiņa
(3 datumi)

Pēc termiņa
(3 datumi)

Postenis

Apraksts
Rezidence

Tips

Eurosistēmas iekšējās prasības – pārējās Citas iesaistīprasības Eurosistēmā
tās dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistī- Kredīti
zidentiem
tās dalībvalstis

8

Valdības parāds euro

Citas iesaistī- Kredīti
tās dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistī- Kredīti
tās dalībvalstis

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistī- Kredīti
zidentiem
tās dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistī- Kredīti
zidentiem
tās dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistī- Kredīti
zidentiem
tās dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistī- Kredīti
tās dalībvalstis

Citas iesaistī- Kredīti
tās dalībvalstis

Citas iesaistī- Kredīti
tās dalībvalstis

Citas iesaistī- Kredīti
tās dalībvalstis

Apakšsektors

Mērķis

Termiņš/
valūta

MFI

NeMFI

Valdība

Ne-MFI

Pārējie
rezidenti

Ne-MFI

Ne-MFI

Pārējie
rezidenti

Pārējie
rezidenti

Citi finanšu
starpnieki

Pēc termiņa
(3 datumi)

Citi finanšu
starpnieki

Pēc termiņa
(3 datumi)

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju fondi

Pēc termiņa
(3 datumi)

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju fondi

Pēc termiņa
(3 datumi)

L 341/45

9,5

Sektors
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2

Apraksts

LV

Postenis

L 341/46

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

2

2

2

2

Rezidence

Kredīti

Kredīti

Kredīti

Kredīti

Kredīti

Sektors

Citas iesaistītās Nedalībvalstis
MFI

Citas iesaistītās Nedalībvalstis
MFI

Citas iesaistītās Nedalībvalstis
MFI

Citas iesaistītās Nedalībvalstis
MFI

Pārējā pasaule

Apakšsektors

Pārējie
rezidenti

Pārējie
rezidenti

Pārējie
rezidenti

Pārējie
rezidenti

Sniegts papildus sadalījums
Mērķis

Nefinanšu sabiedrības

Mājsaimniecības

Mājsaimniecības

Mājsaimniecības

Termiņš

Pēc termiņa
(3 datumi)

Patēriņa kredīti Pēc termiņa
(3 datumi)

Kredīti mājokļa Pēc termiņa
iegādei
(3 datumi)

Pārējie (atlikums)

Pēc termiņa
(3 datumi)

Postenis

Apraksts
Rezidence

Tips

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistī- Kredīti
zidentiem
tās dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistī- Kredīti
zidentiem
tās dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistī- Kredīti
zidentiem
tās dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistī- Kredīti
zidentiem
tās dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

2,1

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem – SVF debitoru parādi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi
ārējie aktīvi

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās, ieguldījumi
vērtspapīros un kredīti

Citas iesaistī- Kredīti
tās dalībvalstis

Citas iesaistī- Kredīti
tās dalībvalstis

Citas iesaistī- Kredīti
tās dalībvalstis

Citas iesaistī- Kredīti
tās dalībvalstis

Sektors

Ne-MFI

Ne-MFI

Ne-MFI

Ne-MFI

Apakšsektors

Pārējie
rezidenti

Pārējie
rezidenti

Pārējie
rezidenti

Pārējie
rezidenti

Mērķis

Termiņš/
valūta

Nefinanšu
sabiedrības

Pēc termiņa
(3 datumi)

Nefinanšu
sabiedrības

Pēc termiņa
(3 datumi)

Mājsaimniecības

Patēriņa kredīti Pēc termiņa
(3 datumi)

Mājsaimniecības

Patēriņa kredīti Pēc termiņa
(3 datumi)

Mājsaimniecības

Kredīti mājokļa iegādei

Pēc termiņa
(3 datumi)

Mājsaimniecības

Kredīti mājokļa iegādei

Pēc termiņa
(3 datumi)

Mājsaimniecības

Pārējie (atlikums)

Pēc termiņa
(3 datumi)

Mājsaimniecības

Pārējie (atlikums)

Pēc termiņa
(3 datumi)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2

Apraksts

LV

Postenis

Kredīti

27.12.2007.

Kredīti

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

2

Rezidence

Kredīti

Kredīti

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Sektors

Apakšsektors

Sniegts papildus sadalījums
Mērķis

Termiņš

Līdz 1 gadam

ilgāk par
1 gadu

Postenis

Apraksts
Rezidence

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – kredīta iespēju prasības VKM II
ietvaros

11

Pārējie aktīvi

2,1

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem – SVF debitoru parādi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi
ārējie aktīvi

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās, ieguldījumi
vērtspapīros un kredīti

4,2

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – kredīta iespēju prasības VKM II
ietvaros

11

Pārējie aktīvi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi
ārējie aktīvi

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās, ieguldījumi
vērtspapīros un kredīti

11

Pārējie aktīvi

Sektors

Apakšsektors

Mērķis

Termiņš/
valūta

Pārējā pasaule Kredīti

Kredīti

Līdz 1 gadam

Kredīti

Līdz 1 gadam

Pārējā pasaule Kredīti

Līdz 1 gadam

ilgāk par
1 gadu

Kredīti

ilgāk par
1 gadu

Pārējā pasaule Kredīti

ilgāk par
1 gadu

L 341/47
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Tips
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2

Apraksts

LV

Postenis

L 341/48

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

2e

Apraksts
Rezidence

Kredīti, t.sk.,
euro

Iekšzeme

Sektors

NeMFI

Apakšsektors

Valdība

Sniegts papildus sadalījums
Mērķis

Termiņš

Postenis

Apraksts
Rezidence

Tips

Sektors

Apakšsektors

Mērķis

Termiņš/
valūta

8

Valdības parāds euro

Iekšzeme

Kredīti

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

Ne-MFI

Valdība

Euro

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie
rezidenti

Euro

Kredīti, t.sk.,
euro

Iekšzeme

NeMFI

Pārējie
rezidenti

2e

Kredīti, t.sk.,
euro

Iekšzeme

NeMFI

Pārējie
rezidenti

Citi finanšu
starpnieki

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie
rezidenti

Citi finanšu
starpnieki

Euro

2e

Kredīti, t.sk.,
euro

Iekšzeme

NeMFI

Pārējie
rezidenti

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju fondi

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie
rezidenti

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju fondi

Euro

2e

Kredīti, t.sk.,
euro

Iekšzeme

NeMFI

Pārējie
rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie
rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

Euro

2e

Kredīti, t.sk.,
euro

Iekšzeme

NeMFI

Pārējie
rezidenti

Mājsaimniecības

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

Ne-MFI

Pārējie
rezidenti

Mājsaimniecības

Euro

2e

Kredīti, t.sk.,
euro

Citas iesaistītās Nedalībvalstis
MFI

8

Valdības parāds euro

Citas iesaistī- Kredīti
tās dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistī- Kredīti
tās dalībvalstis

Ne-MFI

Valdība

Euro

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistī- Kredīti
tās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie
rezidenti

Euro

Valdība

Kredīti, t.sk.,
euro

Citas iesaistītās Nedalībvalstis
MFI

Pārējie
rezidenti

2e

Kredīti, t.sk.,
euro

Citas iesaistītās Nedalībvalstis
MFI

Pārējie
rezidenti

Citi finanšu
starpnieki

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistī- Kredīti
tās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie
rezidenti

Citi finanšu
starpnieki

Euro

2e

Kredīti, t.sk.,
euro

Citas iesaistītās Nedalībvalstis
MFI

Pārējie
rezidenti

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju fondi

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistī- Kredīti
tās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie
rezidenti

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju fondi

Euro

27.12.2007.

2e

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2e

LV

Postenis

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Apraksts
Rezidence

Sektors

Apakšsektors

Sniegts papildus sadalījums
Mērķis

Termiņš

Postenis

Apraksts
Rezidence

Tips

Sektors

Apakšsektors

Mērķis

Termiņš/
valūta

Kredīti, t.sk.,
euro

Citas iesaistītās Nedalībvalstis
MFI

Pārējie
rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistī- Kredīti
tās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie
rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

Euro

2e

Kredīti, t.sk.,
euro

Citas iesaistītās Nedalībvalstis
MFI

Pārējie
rezidenti

Mājsaimniecības

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistī- Kredīti
tās dalībvalstis

Ne-MFI

Pārējie
rezidenti

Mājsaimniecības

Euro

3e

Neakciju vērtspapīri – euro

Iekšzeme

Valdība

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Iekšzeme

Vērtspapīri
(neakciju)

Ne-MFI

Valdība

8

Valdības parāds euro

Iekšzeme

Vērtspapīri
(neakciju)

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Vērtspapīri
(neakciju)

Ne-MFI

Valdība

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Iekšzeme

Vērtspapīri
(neakciju)

Ne-MFI

Pārējie
rezidenti

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Vērtspapīri
(neakciju)

Ne-MFI

Pārējie
rezidenti

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Citas iesaistī- Vērtspapīri
tās dalībvalstis (neakciju)

Ne-MFI

Valdība

8

Valdības parāds euro

Citas iesaistī- Vērtspapīri
tās dalībvalstis (neakciju)

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistī- Vērtspapīri
tās dalībvalstis (neakciju)

Ne-MFI

Valdība

3e

3e

Neakciju vērtspapīri – euro

Neakciju vērtspapīri – euro

Iekšzeme

NeMFI

NeMFI

Citas iesaistītās Nedalībvalstis
MFI

Pārējie
rezidenti

Valdība

Euro

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2e

LV

Postenis

Euro

L 341/49

Euro

L 341/50

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

3e

3e

3x

Rezidence

Neakciju vērtspapīri – euro

Neakciju vērtspapīri – euro

Neakciju vērtspapīri – euro

Citas iesaistītās Nedalībvalstis
MFI

Iekšzeme

Apakšsektors

MFI

NeMFI

Termiņš

Pārējie
rezidenti

Pēc termiņa
(3 datumi)

Citas iesaistītās MFI
dalībvalstis

Iekšzeme

Mērķis

Pēc termiņa
(3 datumi)

Valdība

Apraksts
Rezidence

Tips

Sektors

Apakšsektors

Mērķis

Termiņš/
valūta

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Citas iesaistī- Vērtspapīri
tās dalībvalstis (neakciju)

Ne-MFI

Pārējie
rezidenti

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistī- Vērtspapīri
tās dalībvalstis (neakciju)

Ne-MFI

Pārējie
rezidenti

6

Pārējās prasības euro pret euro zonas kre- Iekšzeme
dītiestādēm

Vērtspapīri
(neakciju)

MFI

Pēc termiņa
(3 datumi)

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Iekšzeme

Vērtspapīri
(neakciju)

MFI

Pēc termiņa
(3 datumi)

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Vērtspapīri
(neakciju)

MFI

Pēc termiņa
(3 datumi) /
Euro

6

Pārējās prasības euro pret euro zonas kre- Citas iesaistī- Vērtspapīri
dītiestādēm
tās dalībvalstis (neakciju)

MFI

Pēc termiņa
(3 datumi)

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Citas iesaistī- Vērtspapīri
tās dalībvalstis (neakciju)

MFI

Pēc termiņa
(3 datumi)

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistī- Vērtspapīri
tās dalībvalstis (neakciju)

MFI

Pēc termiņa
(3 datumi) /
Euro

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Vērtspapīri
(neakciju)

11

Pārējie aktīvi

Vērtspapīri
(neakciju)

Iekšzeme

Ne-MFI

Valdība

Euro

Ārvalstu
valūtas

27.12.2007.

Neakciju vērtspapīri – ārvalstu valūtā

Sektors

Sniegts papildus sadalījums
Postenis

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3e

Apraksts

LV

Postenis

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

3x

3x

3x

3x

Rezidence

Neakciju vērtspapīri – ārvalstu valūtā

Neakciju vērtspapīri – ārvalstu valūtā

Neakciju vērtspapīri – ārvalstu valūtā

Neakciju vērtspapīri – ārvalstu valūtā

Neakciju vērtspapīri – ārvalstu valūtā

Iekšzeme

Sektors

NeMFI

Citas iesaistītās Nedalībvalstis
MFI

Citas iesaistītās Nedalībvalstis
MFI

Iekšzeme

MFI

Citas iesaistītās MFI
dalībvalstis

Apakšsektors

Sniegts papildus sadalījums
Mērķis

Termiņš

Pārējie
rezidenti

Valdība

Pārējie
rezidenti

Pēc termiņa
(3 datumi)

Pēc termiņa
(3 datumi)

Postenis

Apraksts
Rezidence

Tips

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Vērtspapīri
(neakciju)

11

Pārējie aktīvi

Vērtspapīri
(neakciju)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistī- Vērtspapīri
zidentiem
tās dalībvalstis (neakciju)

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistī- Vērtspapīri
zidentiem
tās dalībvalstis (neakciju)

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Iekšzeme
zidentiem

Vērtspapīri
(neakciju)

11

Pārējie aktīvi

Vērtspapīri
(neakciju)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas re- Citas iesaistī- Vērtspapīri
zidentiem
tās dalībvalstis (neakciju)

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Citas iesaistī- Vērtspapīri
tās dalībvalstis (neakciju)

Citas iesaistī- Vērtspapīri
tās dalībvalstis (neakciju)

Iekšzeme

Citas iesaistī- Vērtspapīri
tās dalībvalstis (neakciju)

Apakšsektors

Mērķis

Termiņš/
valūta

Ne-MFI

Pārējie
rezidenti

Ārvalstu
valūtas

Ne-MFI

Valdība

Ārvalstu
valūtas

Ne-MFI

Pārējie
rezidenti

Ārvalstu
valūtas

Pēc termiņa
(3 datumi)

MFI

Pēc termiņa
(3 datumi) /
Ārvalstu valūta

Pēc termiņa
(3 datumi)

MFI

Pēc termiņa
(3 datumi) /
Ārvalstu valūta

L 341/51

3

Sektors

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3x

Apraksts

LV

Postenis

L 341/52

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

3

Apraksts
Rezidence

Neakciju vērtspapīri

Sektors

Pārējā pasaule

Apakšsektors

Sniegts papildus sadalījums
Mērķis

Termiņš

Postenis

Apraksts
Rezidence

Tips

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi
ārējie aktīvi

Vērtspapīri
(neakciju)

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās, ieguldījumi
vērtspapīros un kredīti

Vērtspapīri
(neakciju)

11

Pārējie aktīvi

Pārējā pasaule Vērtspapīri
(neakciju)

4

NTF
akcijas/daļas

Iekšzeme

MFI

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

4

NTF
akcijas/daļas

Citas iesaistītās MFI
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistī- NTF
tās dalībvalstis akcijas/daļas

5

Akcijas un pārējie kapitāla
vērtspapīri

Iekšzeme

6

Pārējās prasības euro pret euro zonas kre- Iekšzeme
dītiestādēm

9,1

Eurosistēmas iekšējās prasības – līdzdalības Iekšzeme
daļa ECB (tikai NCB bilance)

11

Pārējie aktīvi

MFI

Mērķis

Termiņš/
valūta

NTF
akcijas/daļas

Akcijas un
pārējie kapitāla vērtspapīri

Akcijas un
pārējie kapitāla vērtspapīri

MFI

27.12.2007.

Iekšzeme

Apakšsektors

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2,2

Sektors

LV

Postenis

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Apraksts
Rezidence

Sektors

Akcijas un pārējie kapitāla
vērtspapīri

Iekšzeme

NeMFI

5

Akcijas un pārējie kapitāla
vērtspapīri

Citas iesaistītās MFI
dalībvalstis

Akcijas un pārējie kapitāla
vērtspapīri

Citas iesaistītās Nedalībvalstis
MFI

5

Akcijas un pārējie kapitāla
vērtspapīri

Pārējā pasaule

6

Pamatlīdzekļi

Pārējie
rezidenti

Termiņš

Rezidence

Iekšzeme

Tips

11

Pārējie aktīvi

Akcijas un
pārējie kapitāla vērtspapīri

6

Pārējās prasības euro pret euro zonas kre- Citas iesaistī- Akcijas un
dītiestādēm
tās dalībvalstis pārējie kapitāla vērtspapīri

Sektors

Mērķis

Termiņš/
valūta

Ne-MFI

9,1

Eurosistēmas iekšējās prasības – līdzdalības Citas iesaistīdaļa ECB (tikai NCB bilance)
tās dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistī- Akcijas un
tās dalībvalstis pārējie kapitāla vērtspapīri

MFI

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistī- Akcijas un
tās dalībvalstis pārējie kapitāla vērtspapīri

Ne-MFI

11

Pārējie aktīvi

Pārējā pasaule Akcijas un
pārējie kapitāla vērtspapīri

11

Pārējie aktīvi

Pamatlīdzekļi

Apakšsektors

L 341/53

5

Pārējie
rezidenti

Mērķis

Apraksts

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5

Apakšsektors

Sniegts papildus sadalījums
Postenis

LV

Postenis

L 341/54

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 1. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

7

Apraksts
Rezidence

Sektors

Apakšsektors

Pārējie aktīvi

CB2 IMF debitoru
parādi –
aizņēmuma
tiesības, SDR,
citas prasības
Iekšzemes intra-Eurosistēmas pozīcijas piemēro tikai ECB vai Deutsche Bundesbank.

Mērķis

Termiņš

Apraksts
Rezidence

Tips

9,4

Eurosistēmas iekšējās prasības – neto saistīprasības, kas saistītas ar euro banknošu sadali Eurosistēmā

Pārējie
aktīvi

10

Posteņi, kuros notiek norēķins

Pārējie
aktīvi

11

Pārējie aktīvi

Pārējie
aktīvi

1

Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi.

2,1

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem – SVF debitoru parādi

SDR

Sektors

Apakšsektors

Mērķis

Termiņš/
valūta

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CB1 Zelts un zeltā
izteiktie debitoru parādi (tikai
monetārais
zelts)

Sniegts papildus sadalījums
Postenis

LV

Postenis

27.12.2007.

27.12.2007.

SALĪDZINĀJUMA TABULAS
Sektoru iedalījums (Ceturkšņa dati)
Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi

Postenis

9

9

Sadalījums

Sniegts papildus sadalījums

Noguldījumi (visas valūtas)

Noguldījumi (visas valūtas)

Noguldījumi (visas valūtas)

Postenis
Sektors

Pārējā pasaule

Bankas

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Neban- Valdība
kas

Neban- Pārējie rezidenti
kas

Apraksts

Apakšsektori

Rezidence

Tips

Sektors

Apakšsektori

Saistības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem

Bankas

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas
valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un
citas saistības

Bankas

8,2

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas
rezidentiem – kredīta iespēju saistības VKM II
ietvaros

12

Pārējie pasīvi

6

Saistības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem

Nebankas

Valdība

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas
valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un
citas saistības

Nebankas

Valdība

12

Pārējie pasīvi

Nebankas

Valdība

6

Saistības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem

Nebankas

Pārējie rezidenti

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas
valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un
citas saistības

Nebankas

Pārējie rezidenti

12

Pārējie pasīvi

Nebankas

Pārējie rezidenti

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Bankas

L 341/55

6

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9

Grāmatvedības bilances formāts

Apraksts
Rezidence

LV

Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 2. tabula

L 341/56

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 2. tabula

9,1

9,1

9,1

Sniegts papildus sadalījums
Postenis

Rezidence

Uz nakti

Uz nakti

Uz nakti

Uz nakti

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Sektors

Ne-MFI Valdība

Ne-MFI Valdība

Ne-MFI Valdība

Ne-MFI Valdība

Apraksts

Apakšsektori

Pārējā valdība

Pārējā valdība

Pārējā valdība

Pārējā valdība

Rezidence

Pavalsts valdība

Pašvaldības

Sociālā nodrošinājuma fondi

Pavalsts valdība

Tips

Sektors

Apakšsektori

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu re- Iekšzeme
zidentiem – Valdība

Uz nakti

Pavalsts valdība

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezi- Iekšzeme
dentiem

Uz nakti

Pavalsts valdība

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Uz nakti

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu re- Iekšzeme
zidentiem – Valdība

Uz nakti

Pašvaldības

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezi- Iekšzeme
dentiem

Uz nakti

Pašvaldības

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Uz nakti

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu re- Iekšzeme
zidentiem – Valdība

Uz nakti

Sociālā nodrošinājuma fondi

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezi- Iekšzeme
dentiem

Uz nakti

Sociālā nodrošinājuma fondi

12

Pārējie pasīvi

Uz nakti

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu re- Citas iesaistītās
zidentiem – Valdība
dalībvalstis

Uz nakti

Pavalsts valdība

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezi- Citas iesaistītās
dentiem
dalībvalstis

Uz nakti

Pavalsts valdība

12

Pārējie pasīvi

Uz nakti

Iekšzeme

Valdība

Valdība

Valdība

Pavalsts valdība

Pašvaldības

Sociālā nodrošinājuma fondi

Pavalsts valdība

27.12.2007.

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Valdība

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9,1

Sadalījums
Apraksts

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 2. tabula

9,1

9,2

9,2

Postenis
Rezidence

Uz nakti

Uz nakti

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Ar noteikto termi- Iekšzeme
ņu

Ar noteikto termi- Iekšzeme
ņu

Sektors

Ne-MFI Valdība

Ne-MFI Valdība

Ne-MFI Valdība

Ne-MFI Valdība

Apraksts

Apakšsektori

Pārējā valdība

Pārējā valdība

Pārējā valdība

Pārējā valdība

Rezidence

Pašvaldības

Sociālā nodrošinājuma fondi

Pavalsts valdība

Pašvaldības

Tips

Sektors

Apakšsektori

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu re- Citas iesaistītās
zidentiem – Valdība
dalībvalstis

Uz nakti

Pašvaldības

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezi- Citas iesaistītās
dentiem
dalībvalstis

Uz nakti

Pašvaldības

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Uz nakti

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu re- Citas iesaistītās
zidentiem – Valdība
dalībvalstis

Uz nakti

Sociālā nodrošinājuma fondi

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezi- Citas iesaistītās
dentiem
dalībvalstis

Uz nakti

Sociālā nodrošinājuma fondi

12

Pārējie pasīvi

Uz nakti

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu re- Iekšzeme
zidentiem – Valdība

Ar noteikto
termiņu

Pavalsts valdība

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezi- Iekšzeme
dentiem

Ar noteikto
termiņu

Pavalsts valdība

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Ar noteikto
termiņu

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu re- Iekšzeme
zidentiem – Valdība

Ar noteikto
termiņu

Pašvaldības

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezi- Iekšzeme
dentiem

Ar noteikto
termiņu

Pašvaldības

12

Pārējie pasīvi

Ar noteikto
termiņu

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Valdība

Valdība

Valdība

Pašvaldības

Sociālā nodrošinājuma fondi

Pavalsts valdība

Pašvaldības

L 341/57

Iekšzeme

Valdība

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9,1

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

L 341/58

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 2. tabula

9,2

9,2

9,2

Sniegts papildus sadalījums
Postenis

Rezidence

Ar noteikto termi- Iekšzeme
ņu

Ar noteikto termi- Citas iesaistītās
ņu
dalībvalstis

Ar noteikto termi- Citas iesaistītās
ņu
dalībvalstis

Ar noteikto termi- Citas iesaistītās
ņu
dalībvalstis

Sektors

Ne-MFI Valdība

Ne-MFI Valdība

Ne-MFI Valdība

Ne-MFI Valdība

Apraksts

Apakšsektori

Pārējā valdība

Pārējā valdība

Pārējā valdība

Pārējā valdība

Rezidence

Sociālā nodrošinājuma fondi

Pavalsts valdība

Pašvaldības

Sociālā nodrošinājuma fondi

Tips

Sektors

Apakšsektori

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu re- Iekšzeme
zidentiem – Valdība

Ar noteikto
termiņu

Sociālā nodrošinājuma fondi

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezi- Iekšzeme
dentiem

Ar noteikto
termiņu

Sociālā nodrošinājuma fondi

12

Pārējie pasīvi

Ar noteikto
termiņu

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu re- Citas iesaistītās
zidentiem – Valdība
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

Pavalsts valdība

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezi- Citas iesaistītās
dentiem
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

Pavalsts valdība

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu re- Citas iesaistītās
zidentiem – Valdība
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

Pašvaldības

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezi- Citas iesaistītās
dentiem
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

Pašvaldības

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu re- Citas iesaistītās
zidentiem – Valdība
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

Sociālā nodrošinājuma fondi

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezi- Citas iesaistītās
dentiem
dalībvalstis

Ar noteikto
termiņu

Sociālā nodrošinājuma fondi

12

Pārējie pasīvi

Ar noteikto
termiņu

Iekšzeme

Valdība

Valdība

Valdība

Sociālā nodrošinājuma fondi

Pavalsts valdība

Pašvaldības

Sociālā nodrošinājuma fondi

27.12.2007.

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Valdība

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9,2

Sadalījums
Apraksts

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 2. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

Postenis
Rezidence

Sektors

Apraksts

Apakšsektori

Rezidence

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

Iekšzeme

Ne-MFI Valdība

Pārējā valdība

Pavalsts valdība

nav nav piemērojams
piemērojams

9,3

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

Iekšzeme

Ne-MFI Valdība

Pārējā valdība

Sociālā nodrošinājuma fondi

nav nav piemērojams
piemērojams

9,3

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Ne-MFI Valdība

Pārējā valdība

Pavalsts valdība

nav nav piemērojams
piemērojams

9,3

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Ne-MFI Valdība

Pārējā valdība

Pašvaldības

nav nav piemērojams
piemērojams

9,3

Ar brīdinājuma
termiņu par
izņemšanu

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Ne-MFI Valdība

Pārējā valdība

Sociālā nodrošinājuma fondi

nav nav piemērojams
piemērojams

9,4

Repo

Iekšzeme

Ne-MFI Valdība

Pārējā valdība

Pavalsts valdība

9,4

Repo

Iekšzeme

Ne-MFI Valdība

Pārējā valdība

Pašvaldības

Sektors

Apakšsektori

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu re- Iekšzeme
zidentiem – Valdība

Repo

Pavalsts valdība

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezi- Iekšzeme
dentiem

Repo

Pavalsts valdība

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Repo

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu re- Iekšzeme
zidentiem – Valdība

Repo

Pašvaldības

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezi- Iekšzeme
dentiem

Repo

Pašvaldības

12

Pārējie pasīvi

Repo

Valdība

Pavalsts valdība

Pašvaldības

L 341/59

Iekšzeme

Valdība

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9,3

Tips

LV

Postenis

L 341/60

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 2. tabula
Sadalījums

9,4

9,4

Postenis
Rezidence

Repo

Repo

Repo

Repo

Iekšzeme

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Sektors

Ne-MFI Valdība

Ne-MFI Valdība

Ne-MFI Valdība

Ne-MFI Valdība

Apraksts

Apakšsektori

Pārējā valdība

Pārējā valdība

Pārējā valdība

Pārējā valdība

Rezidence

Sociālā nodrošinājuma fondi

Pavalsts valdība

Pašvaldības

Sociālā nodrošinājuma fondi

Tips

Sektors

Apakšsektori

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu re- Iekšzeme
zidentiem – Valdība

Repo

Sociālā nodrošinājuma fondi

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezi- Iekšzeme
dentiem

Repo

Sociālā nodrošinājuma fondi

12

Pārējie pasīvi

Repo

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu re- Citas iesaistītās
zidentiem – Valdība
dalībvalstis

Repo

Pavalsts valdība

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezi- Citas iesaistītās
dentiem
dalībvalstis

Repo

Pavalsts valdība

Repo

Iekšzeme

Iekšzeme

Valdība

Sociālā nodrošinājuma fondi

12

Pārējie pasīvi

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu re- Citas iesaistītās
zidentiem – Valdība
dalībvalstis

Repo

Pašvaldības

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezi- Citas iesaistītās
dentiem
dalībvalstis

Repo

Pašvaldības

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Repo

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu re- Citas iesaistītās
zidentiem – Valdība
dalībvalstis

Repo

Sociālā nodrošinājuma fondi

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezi- Citas iesaistītās
dentiem
dalībvalstis

Repo

Sociālā nodrošinājuma fondi

12

Pārējie pasīvi

Repo

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Valdība

Valdība

Valdība

Termiņš

Pavalsts valdība

Pašvaldības

Sociālā nodrošinājuma fondi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9,4

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

LV

Postenis

9,4

Grāmatvedības bilances formāts

27.12.2007.

27.12.2007.

SALĪDZINĀJUMA TABULAS
Sektoru iedalījums (Ceturkšņa dati)
Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

2

2

Rezidence

Kredīti

Kredīti

Kredīti

Iekšzeme

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Pārējā pasaule

Sektors

NeMFI

NeMFI

Bankas

Sniegts papildus sadalījums
Apakšsektori

Valdība

Valdība

Centrālā valdība

Centrālā valdība

Postenis

Apraksts
Rezidence

Tips

Sektors

Apakšsektors

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Kredīti

Centrālā valdība

8

Valdības parāds euro

Iekšzeme

Kredīti

Centrālā valdība

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Kredīti

Centrālā valdība

8

Valdības parāds euro

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Kredīti

Centrālā valdība

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Kredīti

Valdība

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi
ārējie aktīvi

Kredīti

Bankas

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās, ieguldījumi
vērtspapīros un kredīti

Kredīti

Bankas

4,2

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – kredīta iespēju prasības VKM II
ietvaros

11

Pārējie aktīvi

Kredīti

Bankas

Pārējā pasaule

Valdība

Centrālā valdība

Centrālā valdība

L 341/61

3

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2

Apraksts

LV

Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 2. tabula

L 341/62

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 2. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

2

2

Rezidence

Kredīti

Kredīti

Kredīti (3 termiņu grupas)

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Iekšzeme

Sektors

Nebankas

Nebankas

NeMFI

Sniegts papildus sadalījums
Postenis

Apakšsektori

Valdība

Pārējie rezidenti

Valdība

Pārējā valdība

Pavalsts valdība

Apraksts
Rezidence

Tips

Sektors

Apakšsektors

Termiņš

2,1

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem – SVF debitoru parādi

Kredīti

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi
ārējie aktīvi

Kredīti

Nebankas

Valdība

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās, ieguldījumi
vērtspapīros un kredīti

Kredīti

Nebankas

Valdība

11

Pārējie aktīvi

Kredīti

Nebankas

Valdība

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi
ārējie aktīvi

Kredīti

Nebankas

Pārējie rezidenti

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās, ieguldījumi
vērtspapīros un kredīti

Kredīti

Nebankas

Pārējie rezidenti

11

Pārējie aktīvi

Pārējā pasaule

Kredīti

Nebankas

Pārējie rezidenti

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Kredīti

Pavalsts valdība

Pēc termiņa (3
datumi)

8

Valdības parāds euro

Iekšzeme

Kredīti

Pavalsts valdība

Pēc termiņa (3
datumi)

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

Pavalsts valdība

Pēc termiņa (3
datumi)

Pārējā pasaule

Valdība

27.12.2007.

Valdība

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2

Apraksts

LV

Postenis

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 2. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

2

2

2

Rezidence

Kredīti (3 termiņu grupas)

Kredīti (3 termiņu grupas)

Kredīti (3 termiņu grupas)

Kredīti (3 termiņu grupas)

Iekšzeme

Iekšzeme

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Sektors

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

Sniegts papildus sadalījums
Postenis

Apakšsektori

Valdība

Valdība

Valdība

Valdība

Pārējā valdība

Pārējā valdība

Pārējā valdība

Pārējā valdība

Pašvaldības

Sociālā nodrošinājuma fondi

Pavalsts valdība

Pašvaldības

Apraksts
Rezidence

Tips

Sektors

Apakšsektors

Termiņš

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Kredīti

Pašvaldības

Pēc termiņa (3
datumi)

8

Valdības parāds euro

Iekšzeme

Kredīti

Pašvaldības

Pēc termiņa (3
datumi)

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

Pašvaldības

Pēc termiņa (3
datumi)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Kredīti

Sociālā nodrošinājuma fondi

Pēc termiņa (3
datumi)

8

Valdības parāds euro

Iekšzeme

Kredīti

Sociālā nodrošinājuma fondi

Pēc termiņa (3
datumi)

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Kredīti

Sociālā nodrošinājuma fondi

Pēc termiņa (3
datumi)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Kredīti

Pavalsts valdība

Pēc termiņa (3
datumi)

8

Valdības parāds euro

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Kredīti

Pavalsts valdība

Pēc termiņa (3
datumi)

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Kredīti

Pavalsts valdība

Pēc termiņa (3
datumi)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Kredīti

Pašvaldības

Pēc termiņa (3
datumi)

8

Valdības parāds euro

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Kredīti

Pašvaldības

Pēc termiņa (3
datumi)

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Kredīti

Pašvaldības

Pēc termiņa (3
datumi)

Valdība

Valdība

Valdība

Valdība

L 341/63

3
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2

Apraksts

LV

Postenis

L 341/64

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 2. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

2

3

Rezidence

Kredīti (3 termiņu grupas)

Neakciju vērtspapīri

Neakciju vērtspapīri

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Iekšzeme

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Sektors

NeMFI

NeMFI

NeMFI

Sniegts papildus sadalījums
Postenis

Apakšsektori

Valdība

Valdība

Valdība

Pārējā valdība

Centrālā valdība

Centrālā valdība

Sociālā nodrošinājuma fondi

Apraksts
Rezidence

Tips

Sektors

Apakšsektors

Termiņš

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Kredīti

Sociālā nodrošinājuma fondi

Pēc termiņa (3
datumi)

8

Valdības parāds euro

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Kredīti

Sociālā nodrošinājuma fondi

Pēc termiņa (3
datumi)

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Kredīti

Sociālā nodrošinājuma fondi

Pēc termiņa (3
datumi)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Vērtspapīri
(neakciju)

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Iekšzeme

8

Valdības parāds euro

Iekšzeme

Vērtspapīri
(neakciju)

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Vērtspapīri
(neakciju)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Vērtspapīri
(neakciju)

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Citas iesaistītās
dalībvalstis

8

Valdības parāds euro

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Vērtspapīri
(neakciju)

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Vērtspapīri
(neakciju)

Valdība

Centrālā valdība

Valdība

Centrālā valdība

Centrālā valdība

Valdība

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3

Apraksts

LV

Postenis

Centrālā valdība

Centrālā valdība

Valdība

Centrālā valdība

Centrālā valdība

Centrālā valdība

27.12.2007.

Valdība

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 2. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

3

3

Rezidence

Neakciju vērtspapīri

Neakciju vērtspapīri

Neakciju vērtspapīri

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Sektors

Apakšsektori

Bankas

Nebankas

Nebankas

Sniegts papildus sadalījums

Valdība

Pārējie rezidenti

Postenis

Apraksts
Rezidence

Tips

Sektors

Apakšsektors

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi
ārējie aktīvi

Vērtspapīri
(neakciju)

Bankas

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās, ieguldījumi
vērtspapīros un kredīti

Vērtspapīri
(neakciju)

Bankas

11

Pārējie aktīvi

Vērtspapīri
(neakciju)

Bankas

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi
ārējie aktīvi

Vērtspapīri
(neakciju)

Nebankas

Valdība

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās, ieguldījumi
vērtspapīros un kredīti

Vērtspapīri
(neakciju)

Nebankas

Valdība

11

Pārējie aktīvi

Vērtspapīri
(neakciju)

Nebankas

Valdība

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi
ārējie aktīvi

Vērtspapīri
(neakciju)

Nebankas

Pārējie rezidenti

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās, ieguldījumi
vērtspapīros un kredīti

Vērtspapīri
(neakciju)

Nebankas

Pārējie rezidenti

11

Pārējie aktīvi

Vērtspapīri
(neakciju)

Nebankas

Pārējie rezidenti

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

L 341/65

2,2

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3

Apraksts

LV

Postenis

L 341/66

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 2. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

3

3

Rezidence

Neakciju vērtspapīri (2 termiņu grupas)

Neakciju vērtspapīri (2 termiņu grupas)

Neakciju vērtspapīri (2 termiņu grupas)

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Sektors

NeMFI

NeMFI

NeMFI

Sniegts papildus sadalījums
Postenis

Apakšsektori

Valdība

Valdība

Valdība

Pārējā valdība

Pārējā valdība

Pārējā valdība

Pavalsts valdība

Pašvaldības

Soc. apdroš.
fondi

Apraksts
Rezidence

Tips

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Vērtspapīri
(neakciju)

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Iekšzeme

8

Valdības parāds euro

Iekšzeme

Vērtspapīri
(neakciju)

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Vērtspapīri
(neakciju)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Vērtspapīri
(neakciju)

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Iekšzeme

8

Valdības parāds euro

Iekšzeme

Vērtspapīri
(neakciju)

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Vērtspapīri
(neakciju)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Vērtspapīri
(neakciju)

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Iekšzeme

8

Valdības parāds euro

Iekšzeme

Vērtspapīri
(neakciju)

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Vērtspapīri
(neakciju)

Valdība

Valdība

Valdība

Valdība

Valdība

Valdība

Apakšsektors

Termiņš

Pavalsts valdība

Pēc termiņa (2
datumi)

Pavalsts valdība

Pēc termiņa (2
datumi)

Pavalsts valdība

Pēc termiņa (2
datumi)

Pavalsts valdība

Pēc termiņa (2
datumi)

Pašvaldības

Pēc termiņa (2
datumi)

Pašvaldības

Pēc termiņa (2
datumi)

Pašvaldības

Pēc termiņa (2
datumi)

Pašvaldības

Pēc termiņa (2
datumi)

Sociālā nodrošinājuma fondi

Pēc termiņa (2
datumi)

Sociālā nodrošinājuma fondi

Pēc termiņa (2
datumi)

Sociālā nodrošinājuma fondi

Pēc termiņa (2
datumi)

Sociālā nodrošinājuma fondi

Pēc termiņa (2
datumi)

27.12.2007.

3

Sektors

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3

Apraksts

LV

Postenis

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 2. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

3

3

Neakciju vērtspapīri (2 termiņu grupas)

Neakciju vērtspapīri (2 termiņu grupas)

Neakciju vērtspapīri (2 termiņu grupas)

Neakciju vērtspapīri (2 termiņu grupas)

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Sektors

NeMFI

NeMFI

NeMFI

NeMFI

Apakšsektori

Pārējie rezidenti

Pārējie rezidenti

Pārējie rezidenti

Pārējie rezidenti

Citi finanšu
starpnieki

Apdrošināšanas sabiedrības un
pensiju fondi

Nefinanšu
sabiedrības

Mājsaimniecības

Apraksts
Rezidence

Tips

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Vērtspapīri
(neakciju)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Vērtspapīri
(neakciju)

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Vērtspapīri
(neakciju)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

Vērtspapīri
(neakciju)

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

nav
piemērojams

nav piemērojams

Sektors

Vērtspapīri
(neakciju)

Vērtspapīri
(neakciju)

Apakšsektors

Termiņš

Citi finanšu starpnieki

Pēc termiņa (2
datumi)

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

Pēc termiņa (2
datumi)

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

Pēc termiņa (2
datumi)

Apdroš. sabiedrības un pensiju
fondi

Pēc termiņa (2
datumi)

Pārējie rezidenti

Apdroš. sabiedrības un pensiju
fondi

Pēc termiņa (2
datumi)

Pārējie rezidenti

Apdroš. sabiedrības un pensiju
fondi

Pēc termiņa (2
datumi)

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (2
datumi)

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (2
datumi)

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (2
datumi)

L 341/67

3

Rezidence

Sniegts papildus sadalījums
Postenis

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3

Apraksts

LV

Postenis

L 341/68

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 2. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

3

3

Rezidence

Neakciju vērtspapīri (2 termiņu grupas)

Neakciju vērtspapīri (2 termiņu grupas)

Neakciju vērtspapīri (2 termiņu grupas)

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Sektors

NeMFI

NeMFI

NeMFI

Sniegts papildus sadalījums
Postenis

Apakšsektori

Valdība

Valdība

Valdība

Pārējā valdība

Pārējā valdība

Pārējā valdība

Pavalsts valdība

Pašvaldības

Soc. apdroš.
fondi

Apraksts
Rezidence

Tips

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Vērtspapīri
(neakciju)

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Citas iesaistītās
dalībvalstis

8

Valdības parāds euro

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Vērtspapīri
(neakciju)

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Vērtspapīri
(neakciju)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Vērtspapīri
(neakciju)

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Citas iesaistītās
dalībvalstis

8

Valdības parāds euro

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Vērtspapīri
(neakciju)

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Vērtspapīri
(neakciju)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Vērtspapīri
(neakciju)

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Citas iesaistītās
dalībvalstis

8

Valdības parāds euro

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Vērtspapīri
(neakciju)

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Vērtspapīri
(neakciju)

Valdība

Valdība

Valdība

Valdība

Valdība

Valdība

Apakšsektors

Termiņš

Pavalsts valdība

Pēc termiņa (2
datumi)

Pavalsts valdība

Pēc termiņa (2
datumi)

Pavalsts valdība

Pēc termiņa (2
datumi)

Pavalsts valdība

Pēc termiņa (2
datumi)

Pašvaldības

Pēc termiņa (2
datumi)

Pašvaldības

Pēc termiņa (2
datumi)

Pašvaldības

Pēc termiņa (2
datumi)

Pašvaldības

Pēc termiņa (2
datumi)

Sociālā nodrošinājuma fondi

Pēc termiņa (2
datumi)

Sociālā nodrošinājuma fondi

Pēc termiņa (2
datumi)

Sociālā nodrošinājuma fondi

Pēc termiņa (2
datumi)

Sociālā nodrošinājuma fondi

Pēc termiņa (2
datumi)

27.12.2007.

3

Sektors

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3

Apraksts

LV

Postenis

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 2. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

3

3

Rezidence

Neakciju vērtspapīri (2 termiņu grupas)

Neakciju vērtspapīri (2 termiņu grupas)

Neakciju vērtspapīri (2 termiņu grupas)

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Sektors

NeMFI

NeMFI

NeMFI

Sniegts papildus sadalījums
Apakšsektori

Pārējie rezidenti

Pārējie rezidenti

Pārējie rezidenti

Citi finanšu
starpnieki

Apdrošināšanas sabiedrības un
pensiju fondi

Nefinanšu
sabiedrības

Neakciju vērtspapīri
(2 termiņu grupas)

Citas iesaistītās
dalībvalstis

NeMFI

Pārējie rezidenti

Mājsaimniecības

5

Akcijas un pārējie kapitāla
vērtspapīri

Iekšzeme

NeMFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu
starpnieki

Apraksts
Rezidence

Tips

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās
dalībvalstis

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Vērtspapīri
(neakciju)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Vērtspapīri
(neakciju)

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Vērtspapīri
(neakciju)

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Vērtspapīri
(neakciju)

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Iekšzeme

nav
piemērojams
11

Sektors

Vērtspapīri
(neakciju)

Apakšsektors

Termiņš

Citi finanšu starpnieki

Pēc termiņa (2
datumi)

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

Pēc termiņa (2
datumi)

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

Pēc termiņa (2
datumi)

Apdroš. sabiedrības un pensiju
fondi

Pēc termiņa (2
datumi)

Pārējie rezidenti

Apdroš. sabiedrības un pensiju
fondi

Pēc termiņa (2
datumi)

Pārējie rezidenti

Apdroš. sabiedrības un pensiju
fondi

Pēc termiņa (2
datumi)

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (2
datumi)

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (2
datumi)

Vērtspapīri
(neakciju)

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

Pēc termiņa (2
datumi)

Akcijas un
pārējie kapitāla vērtspapīri

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

nav piemērojams

Pārējie aktīvi

L 341/69

3

Postenis

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3

Apraksts

LV

Postenis

L 341/70

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 2. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Apraksts
Rezidence

Sektors

Sniegts papildus sadalījums
Apakšsektori

Postenis

Apraksts
Rezidence

Tips

Sektors

Apakšsektors

Akcijas un pārējie kapitāla
vērtspapīri

Iekšzeme

NeMFI

Pārējie rezidenti

Apdroš. sabiedrības un
pensiju fondi

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Akcijas un
pārējie kapitāla vērtspapīri

Pārējie rezidenti

Apdroš. sabiedrības un pensiju
fondi

5

Akcijas un pārējie kapitāla
vērtspapīri

Iekšzeme

NeMFI

Pārējie rezidenti

Nefinanšu
sabiedrības

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Akcijas un
pārējie kapitāla vērtspapīri

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

5

Akcijas un pārējie kapitāla
vērtspapīri

Citas iesaistītās
dalībvalstis

NeMFI

Pārējie rezidenti

Citi finanšu
starpnieki

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Akcijas un
pārējie kapitāla vērtspapīri

Pārējie rezidenti

Citi finanšu starpnieki

5

Akcijas un pārējie kapitāla
vērtspapīri

Citas iesaistītās
dalībvalstis

NeMFI

Pārējie rezidenti

Apdroš. sabiedrības un
pensiju fondi

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Akcijas un
pārējie kapitāla vērtspapīri

Pārējie rezidenti

Apdroš. sabiedrības un pensiju
fondi

5

Akcijas un pārējie kapitāla
vērtspapīri

Citas iesaistītās
dalībvalstis

NeMFI

Pārējie rezidenti

Nefinanšu
sabiedrības

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Akcijas un
pārējie kapitāla vērtspapīri

Pārējie rezidenti

Nefinanšu sabiedrības

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5

Termiņš

LV

Postenis

27.12.2007.

27.12.2007.

SALĪDZINĀJUMA TABULAS
Valstu iedalījums (Ceturkšņa dati)
Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi

LV

Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 3. tabula

Grāmatvedības bilances formāts
Sniegts papildus sadalījums

Postenis

Apraksts

Rezidence

Sektors

Postenis

Apraksts
Rezidence

9

Noguldījumi (visas
valūtas)

ES valstis (izņemot
iekšzemes)

-- x–y–z

MFI

Sektors

Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas Pārējās iesaistītās dalībvalstis
operāciju rezultātā – pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)

--a–b–c

2,2

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm, kas saistītas ar monetārās po- Pārējās iesaistītās dalībvalstis
litikas operācijām – noguldījumu iespēja

--a–b–c

2,3

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm, kas saistītas ar monetārās po- Pārējās iesaistītās dalībvalstis
litikas operācijām – termiņnoguldījumi

--a–b–c

2,4

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm, kas saistītas ar monetārās po- Pārējās iesaistītās dalībvalstis
litikas operācijām – precizējošās reverse operācijas

--a–b–c

2,5

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm, kas saistītas ar monetārās po- Pārējās iesaistītās dalībvalstis
litikas operācijām – papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi

--a–b–c

3

Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm

Pārējās iesaistītās dalībvalstis

--a–b–c

6

Saistības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem

ES valstis (neiesaistītās dalībvalstis)

-- x–y–z

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Pārējās iesaistītās dalībvalstis

--a–b–c

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – nogul- ES valstis (neiesaistītās dalībvalstis)
dījumi, atlikumi un citas saistības

-- x–y–z

8,2

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – kredīta iespē- ES valstis (neiesaistītās dalībvalstis)
ju saistības VKM II ietvaros

-- x–y–z

10,1

Eurosistēmas iekšējās saistības – saistības, kas atbilst nodotajām ārējām re- Pārējās iesaistītās dalībvalstis
zervēm

--a–b–c

10,2

Eurosistēmas iekšējās saistības – saistības attiecībā uz parādzīmēm, kas sedz (DE)
ECB parādu sertifikātu emitēšanu (tikai NCB bilance)

10,4

Eurosistēmas iekšējās saistības – pārējās saistības Eurosistēmā

Pārējās iesaistītās dalībvalstis

Pārējie pasīvi

ES valstis

12

MFI

--a–b–c
MFI

L 341/71

8,1

MFI

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2,1

L 341/72

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 3. tabula

Grāmatvedības bilances formāts
Sniegts papildus sadalījums

Postenis

Apraksts

Rezidence

Sektors

Postenis

Apraksts

9

9

Noguldījumi (visas
valūtas)

Noguldījumi (visas
valūtas)

Pārējā pasaule
(izņemot ES) kopā

ES valstis (izņemot
iekšzemes)

MFI

Ne-MFI

-- x–y–z

6

Bankas

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – nogul- Pārējā pasaule (izņemot ES)
dījumi, atlikumi un citas saistības

Bankas

12

Pārējie pasīvi

Pārējā pasaule (izņemot ES)

Bankas

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – Valdība

Pārējās iesaistītās dalībvalstis

--a–b–c

5,2

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – pārējās saistības Pārējās iesaistītās dalībvalstis

--a–b–c

Saistības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem

ES valstis (neiesaistītās dalībvalstis)

-- x–y–z

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Pārējās iesaistītās dalībvalstis

7

9

Noguldījumi (visas
valūtas)

Pārējā pasaule
(izņemot ES) kopā

Ne-MFI

MFI

--a–b–c

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – nogul- ES valstis (neiesaistītās dalībvalstis)
dījumi, atlikumi un citas saistības

12

Pārējie pasīvi

ES valstis

Ne-MFI

6

Saistības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem

Pārējā pasaule (izņemot ES)

Nebankas

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – nogul- Pārējā pasaule (izņemot ES)
dījumi, atlikumi un citas saistības

Nebankas

12

Pārējie pasīvi

Nebankas

Pārējā pasaule (izņemot ES)

-- x–y–z

Ne-MFI

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Pārējā pasaule (izņemot ES)

6

Saistības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem

Sektors

LV

Rezidence

27.12.2007.

27.12.2007.

SALĪDZINĀJUMA TABULAS
Valstu iedalījums (Ceturkšņa dati)
Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI

LV

Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 3. tabula
Postenis

2

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

Postenis
Rezidence

Kredīti (visas valūtas)

ES valstis (izņemot
iekšzemes)

-- x–y–z

Sektors

MFI

Apraksts

Termiņš

Rezidence

2,2

Tips

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

--a–b–c

Kredīti

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atliku- ES valstis (neiesaistītās dalībval- -- x–y–z
mi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un kredīti
stis)

Kredīti

4,2

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – kredī- ES valstis (neiesaistītās dalībval- -- x–y–z
ta iespēju prasības VKM II ietvaros
stis)

5,1

Euro denominēti kredīti euro zonas kredītiestādēm sai- Pārējās iesaistītās dalībvalstis
stībā ar monetārās politikas operācijām – galvenās refinansēšanas operācijas

--a–b–c

5,2

Euro denominēti kredīti euro zonas kredītiestādēm sai- Pārējās iesaistītās dalībvalstis
stībā ar monetārās politikas operācijām – ilgtermiņa refinansēšanas operācijas

--a–b–c

5,3

Kredīti euro izsniegti euro zonas kredītiestādēm, kas sais- Pārējās iesaistītās dalībvalstis
tīti ar monetārās politikas operācijām – precizējošās reverse operācijas

--a–b–c

5,4

Euro denominēti kredīti euro zonas kredītiestādēm sai- Pārējās iesaistītās dalībvalstis
stībā ar monetārās politikas operācijām – strukturālās reverse operācijas

--a–b–c

5,5

Kredīti, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestā- Pārējās iesaistītās dalībvalstis
dēm monetārās politikas operāciju rezultātā – aizdevumu
iespēja uz nakti

--a–b–c

5,6

Kredīti euro izsniegti euro zonas kredītiestādēm, kas sais- Pārējās iesaistītās dalībvalstis
tīti ar monetārās politikas operācijām – papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti

--a–b–c

Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm

--a–b–c

3

6
9,2

Pārējās iesaistītās dalībvalstis

Pārējās iesaistītās dalībvalstis

Eurosistēmas iekšējās prasības – prasības, kas atbilst ār- (DE)
valstu rezervju pārvedumiem (tikai NCB bilance)

Kredīti

MFI

MFI

L 341/73

Kredīti

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas reziden- ES valstis (neiesaistītās dalībval- -- x–y–z
tiem – atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un ārē- stis)
jie kredīti un citi ārējie aktīvi

Sektors

L 341/74

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 3. tabula

2

Sniegts papildus sadalījums
Postenis

Rezidence

Kredīti (visas valūtas)

Kredīti (visas valūtas)

Pārējā pasaule
(izņemot ES) kopā

ES valstis (izņemot
iekšzemes)

Sektors

MFI

Ne-MFI

-- x–y–z

Rezidence

Kredīti (visas valūtas)

Pārējā pasaule
(izņemot ES) kopā

Eurosistēmas iekšējās prasības – prasības attiecībā uz pa- Pārējās iesaistītās dalībvalstis
rādzīmēm, kas sedz ECB parādu sertifikātu emitēšanu (tikai ECB bilance)

--a–b–c

9,5

Eurosistēmas iekšējās prasības – pārējās prasības Eurosis- Pārējās iesaistītās dalībvalstis
tēmā

--a–b–c

11

Pārējie aktīvi

2,2

ES valstis

Sektors

Kredīti

MFI

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas reziden- Pārējā pasaule (izņemot ES)
tiem – atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Kredīti

Bankas

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atliku- Pārējā pasaule (izņemot ES)
mi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un kredīti

Kredīti

Bankas

11

Pārējie aktīvi

Kredīti

Bankas

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas reziden- ES valstis (neiesaistītās dalībval- -- x–y–z
tiem – atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un ārē- stis)
jie kredīti un citi ārējie aktīvi

Kredīti

Ne-MFI

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

--a–b–c

Kredīti

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atliku- ES valstis (neiesaistītās dalībval- -- x–y–z
mi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un kredīti
stis)

Kredīti

8

Valdības parāds euro

Pārējās iesaistītās dalībvalstis

Kredīti

11

Pārējie aktīvi

ES valstis

2,1

3

Ne-MFI

Tips

9,3

4,1

2

Apraksts

Termiņš

Pārējā pasaule (izņemot ES)

Pārējās iesaistītās dalībvalstis

--a–b–c

Ne-MFI

Ne-MFI

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo Pārējā pasaule (izņemot ES)
valstu rezidentiem – SVF debitoru parādi

Kredīti

Nebankas

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas reziden- Pārējā pasaule (izņemot ES)
tiem – atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Kredīti

Nebankas

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atliku- Pārējā pasaule (izņemot ES)
mi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un kredīti

Kredīti

Nebankas

11

Pārējie aktīvi

Kredīti

Nebankas

27.12.2007.

Kredīti

Pārējā pasaule (izņemot ES)

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2

Sadalījums
Apraksts

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 3. tabula

3

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

Postenis
Rezidence

Neakciju vērtspapī- ES valstis (izņemot
ri (visas valūtas)
iekšzemes)

Sektors

Termiņš

MFI

Rezidence

2,2

-- x–y–z

Neakciju vērtspapīri

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

--a–b–c

Neakciju vērtspapīri

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atliku- ES valstis (neiesaistītās dalībval- -- x–y–z
mi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un kredīti
stis)

Neakciju vērtspapīri

6

Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm

Pārējās iesaistītās dalībvalstis

--a–b–c

Neakciju vērtspapīri

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Pārējās iesaistītās dalībvalstis

--a–b–c

Neakciju vērtspapīri

MFI

11

Pārējie aktīvi

ES valstis

Neakciju vērtspapīri

MFI

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas reziden- Pārējā pasaule (izņemot ES)
tiem – atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Neakciju vērtspapīri

Bankas

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atliku- Pārējā pasaule (izņemot ES)
mi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un kredīti

Neakciju vērtspapīri

Bankas

11

Pārējie aktīvi

Neakciju vērtspapīri

Bankas

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas reziden- ES valstis (neiesaistītās dalībval- -- x–y–z
tiem – atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un ārē- stis)
jie kredīti un citi ārējie aktīvi

Neakciju vērtspapīri

MFI

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

--a–b–c

Neakciju vērtspapīri

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atliku- ES valstis (neiesaistītās dalībval- -- x–y–z
mi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un kredīti
stis)

Neakciju vērtspapīri

Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm

Neakciju vērtspapīri

3

Neakciju vērtspapī- ES valstis (izņemot
ri (visas valūtas)
iekšzemes)

-- x–y–z

MFI

MFI

Pēc termiņa (3
datumi)

Sektors

3

4,1

Pārējā pasaule (izņemot ES)

Pārējās iesaistītās dalībvalstis

Pārējās iesaistītās dalībvalstis

--a–b–c

MFI

MFI

Pēc termiņa
(3 datumi)

Pēc termiņa
(3 datumi)
MFI

Pēc termiņa
(3 datumi)
Pēc termiņa
(3 datumi)

L 341/75

6

Pārējās iesaistītās dalībvalstis

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3

Neakciju vērtspapī- Pārējā pasaule
ri (visas valūtas)
(izņemot ES) kopā

Tips

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas reziden- ES valstis (neiesaistītās dalībval- -- x–y–z
tiem – atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un ārē- stis)
jie kredīti un citi ārējie aktīvi

4,1

3

Apraksts

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

L 341/76

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 3. tabula

3

Sadalījums

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

Postenis
Rezidence

Neakciju vērtspapī- ES valstis (izņemot
ri (visas valūtas)
iekšzemes)

Sektors

Ne-MFI

Rezidence

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Pārējās iesaistītās dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

ES valstis

2,2

4

Neakciju vērtspapī- Pārējā pasaule
ri (visas valūtas)
(izņemot ES) kopā

NTF akcijas/daļas

ES valstis
(izņemot iekšzemes)

Ne-MFI

Pēc termiņa
(3 datumi)

Neakciju vērtspapīri

MFI

Pēc termiņa
(3 datumi)

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas reziden- ES valstis (neiesaistītās dalībval- -- x–y–z
tiem – atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un ārē- stis)
jie kredīti un citi ārējie aktīvi

Neakciju vērtspapīri

Ne-MFI

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

--a–b–c

Neakciju vērtspapīri

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atliku- ES valstis (neiesaistītās dalībval- -- x–y–z
mi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un kredīti
stis)

Neakciju vērtspapīri

Ne-MFI

7

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

Pārējās iesaistītās dalībvalstis

--a–b–c

Neakciju vērtspapīri

Ne-MFI

8

Valdības parāds euro

Pārējās iesaistītās dalībvalstis

--a–b–c

Neakciju vērtspapīri

11

Pārējie aktīvi

ES valstis

2,2

Pārējās iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas reziden- Pārējā pasaule (izņemot ES)
tiem – atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Neakciju vērtspapīri

Nebankas

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atliku- Pārējā pasaule (izņemot ES)
mi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un kredīti

Neakciju vērtspapīri

Nebankas

11

Pārējie aktīvi

Pārējā pasaule (izņemot ES)

Neakciju vērtspapīri

Nebankas

11

Pārējie aktīvi

ES valstis

NTF
akcijas/daļas

NTF akcijas/daļas

Pārējā pasaule
(izņemot ES) kopā

11

Pārējie aktīvi

Pārējā pasaule (izņemot ES)
kopā

NTF
akcijas/daļas

27.12.2007.

Neakciju vērtspapīri

–x–y–z
4

Termiņš

MFI

3

--a–b–c

Sektors

Neakciju vērtspapīri

4,1

3

Tips

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

-- x–y–z

Apraksts

Termiņš

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 3. tabula

5

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

Postenis
Rezidence

Akcijas un pārējie ES valstis
kapitāla vērtspapīri (izņemot iekšzemes)

Sektors

Apraksts

Termiņš

Rezidence

6

Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm

ES valstis (neiesaistītās dalībval- -- x–y–z
stis)

Tips

Sektors

Termiņš

LV

Postenis

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums

Akcijas un pārējie kapitāla vērtspapīri

–x–y–z

Akcijas un pārējie Pārējā pasaule
kapitāla vērtspapīri (izņemot ES) kopā

Eurosistēmas iekšējās prasības – līdzdalības daļa ECB (ti- (DE)
kai NCB bilance)

11

Pārējie aktīvi

ES valstis

Akcijas un pārējie kapitāla vērtspapīri

11

Pārējie aktīvi

Pārējā pasaule (izņemot ES)

Akcijas un pārējie kapitāla vērtspapīri

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5

9,1

L 341/77

L 341/78

SALĪDZINĀJUMA TABULAS
Valūtas iedalījums (Ceturkšņa dati)
Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem.
PASĪVI
Krājumi
Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

9A

Postenis

9A

9A

9A

9A

9A

9A

Noguldījumi – iekšze- MFI
mes

Noguldījumi – iekšze- MFI
mes

Noguldījumi – iekšze- MFI
mes

Noguldījumi – iekšze- MFI
mes

Noguldījumi – iekšze- MFI
mes

Noguldījumi – iekšze- MFI
mes

Noguldījumi – iekšze- MFI
mes

Noguldījumi – iekšze- MFI
mes

Pārējo dalībvalstu
valūtas kopā

DKK

SEK

GBP

Pārējās valūtas kopā

USD

JPY

CHF

Atlikušās valūtas
kopā

Termiņš

Rezidence

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Sektors

Valūta

Termiņš

Pārējo dalībvalstu
valūtas kopā
MFI

Pārējo dalībvalstu
valūtas kopā
DKK

MFI

DKK
SEK

MFI

SEK
GBP

MFI

GBP
Pārējās valūtas kopā

MFI

Pārējās valūtas kopā
USD

MFI

USD
JPY

MFI

JPY
CHF

MFI

CHF
Atlikušās valūtas
kopā

MFI

Atlikušās valūtas
kopā

27.12.2007.

9A

Noguldījumi – iekšze- MFI
mes

Valūta

Apraksts

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9A

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts
Sektors

LV

Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem.
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

9A

9A

9A

9A

9A

9A

9A

9A

Noguldījumi – iekšze- Ne-MFI
mes

Noguldījumi – iekšze- Ne-MFI
mes

Noguldījumi – iekšze- Ne-MFI
mes

Noguldījumi – iekšze- Ne-MFI
mes

Noguldījumi – iekšze- Ne-MFI
mes

Noguldījumi – iekšze- Ne-MFI
mes

Noguldījumi – iekšze- Ne-MFI
mes

Noguldījumi – iekšze- Ne-MFI
mes

Pārējo dalībvalstu
valūtas kopā

DKK

SEK

GBP

Pārējās valūtas kopā

USD

JPY

CHF

Atlikušās valūtas
kopā

Rezidence

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – Iekšzeme
Valdība

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Iekšzeme

12

Pārējie pasīvi

Iekšzeme

Sektors

Ne-MFI

Valūta

Termiņš

Euro
Pārējo dalībvalstu
valūtas kopā

Ne-MFI

Pārējo dalībvalstu
valūtas kopā
DKK

Ne-MFI

DKK
SEK

Ne-MFI

SEK
GBP

Ne-MFI

GBP
Pārējās valūtas kopā

Ne-MFI

Pārējās valūtas kopā
USD

Ne-MFI

USD
JPY

Ne-MFI

JPY
CHF

Ne-MFI

CHF
Atlikušās valūtas
kopā

Ne-MFI

Atlikušās valūtas
kopā

L 341/79

Noguldījumi – iekšze- Ne-MFI
mes

Euro

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9A

Noguldījumi – iekšze- Ne-MFI
mes

Valūta

Apraksts

LV

Sektors

9A

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

L 341/80

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem.
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

9B

9B

9B

9B

Noguldījumi – pārē- MFI
jās iesaistītās dalībvalstis

Noguldījumi – pārē- MFI
jās iesaistītās dalībvalstis

Noguldījumi – pārē- MFI
jās iesaistītās dalībvalstis

Noguldījumi – pārē- MFI
jās iesaistītās dalībvalstis

Noguldījumi – pārē- MFI
jās iesaistītās dalībvalstis

DKK

SEK

GBP

Pārējās valūtas kopā

USD

JPY

Rezidence

Sektors

Valūta

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Pārējo dalībvalstu
valūtas kopā

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalīb- MFI
valstis

Pārējo dalībvalstu
valūtas kopā

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

DKK

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalīb- MFI
valstis

DKK

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

SEK

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalīb- MFI
valstis

SEK

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

GBP

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalīb- MFI
valstis

GBP

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Pārējās valūtas kopā

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalīb- MFI
valstis

Pārējās valūtas kopā

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

USD

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalīb- MFI
valstis

USD

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

JPY

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalīb- MFI
valstis

JPY

Termiņš

27.12.2007.

9B

Noguldījumi – pārē- MFI
jās iesaistītās dalībvalstis

Pārējo dalībvalstu
valūtas kopā

Apraksts

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9B

Noguldījumi – pārē- MFI
jās iesaistītās dalībvalstis

Valūta

LV

Sektors

9B

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem.
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

9B

9B

9B

9B

9B

Noguldījumi – pārē- MFI
jās iesaistītās dalībvalstis

Noguldījumi – pārē- Ne-MFI
jās iesaistītās dalībvalstis

Noguldījumi – pārē- Ne-MFI
jās iesaistītās dalībvalstis

Noguldījumi – pārē- Ne-MFI
jās iesaistītās dalībvalstis

Noguldījumi – pārē- Ne-MFI
jās iesaistītās dalībvalstis

Atlikušās valūtas
kopā

Euro

Pārējo dalībvalstu
valūtas kopā

DKK

SEK

GBP

Rezidence

Sektors

Valūta

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

CHF

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalīb- MFI
valstis

CHF

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Atlikušās valūtas
kopā

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalīb- MFI
valstis

Atlikušās valūtas
kopā

5,1

Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem – Citas iesaistītās dalībValdība
valstis

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalīb- Ne-MFI
valstis

Euro

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Pārējo dalībvalstu
valūtas kopā

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalīb- Ne-MFI
valstis

Pārējo dalībvalstu
valūtas kopā

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

DKK

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalīb- Ne-MFI
valstis

DKK

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

SEK

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalīb- Ne-MFI
valstis

SEK

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

GBP

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalīb- Ne-MFI
valstis

GBP

Termiņš

L 341/81

Noguldījumi – pārē- Ne-MFI
jās iesaistītās dalībvalstis

CHF

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9B

Noguldījumi – pārē- MFI
jās iesaistītās dalībvalstis

Valūta

Apraksts

LV

Sektors

9B

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

L 341/82

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem.
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

9B

9B

9B

Noguldījumi – pārē- Ne-MFI
jās iesaistītās dalībvalstis

Noguldījumi – pārē- Ne-MFI
jās iesaistītās dalībvalstis

Noguldījumi – pārē- Ne-MFI
jās iesaistītās dalībvalstis

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Pārējās valūtas kopā

USD

JPY

CHF

Atlikušās valūtas
kopā

Euro

Pēc termiņa
(2 datumi)

Rezidence

Sektors

Valūta

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Pārējās valūtas kopā

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalīb- Ne-MFI
valstis

Pārējās valūtas kopā

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

USD

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalīb- Ne-MFI
valstis

USD

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

JPY

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalīb- Ne-MFI
valstis

JPY

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

CHF

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalīb- Ne-MFI
valstis

CHF

7

Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem

Citas iesaistītās dalībvalstis

Atlikušās valūtas
kopā

12

Pārējie pasīvi

Citas iesaistītās dalīb- Ne-MFI
valstis

Atlikušās valūtas
kopā

6

Saistības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem

12

Pārējie pasīvi

Termiņš

Pēc termiņa
(2 datumi)
Euro

Pēc termiņa
(2 datumi)

27.12.2007.

9C

Noguldījumi – pārē- Ne-MFI
jās iesaistītās dalībvalstis

Apraksts

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9B

Noguldījumi – pārē- Ne-MFI
jās iesaistītās dalībvalstis

Valūta

LV

Sektors

9B

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem.
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

9C

9C

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Pārējo dalībvalstu
valūtas kopā

DKK

SEK

GBP

Termiņš

Pēc termiņa
(2 datumi)

Pēc termiņa
(2 datumi)

Pēc termiņa
(2 datumi)

Pēc termiņa
(2 datumi)

Rezidence

Sektors

Valūta

Termiņš

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

Pārējo dalībvalstu
valūtas kopā

Pēc termiņa
(2 datumi)

8,2

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem
– kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros

Pārējo dalībvalstu
valūtas kopā

Pēc termiņa
(2 datumi)

12

Pārējie pasīvi

Pārējo dalībvalstu
valūtas kopā

Pēc termiņa
(2 datumi)

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

DKK

Pēc termiņa
(2 datumi)

8,2

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem
– kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros

DKK

Pēc termiņa
(2 datumi)

12

Pārējie pasīvi

DKK

Pēc termiņa
(2 datumi)

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

SEK

Pēc termiņa
(2 datumi)

8,2

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem
– kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros

SEK

Pēc termiņa
(2 datumi)

12

Pārējie pasīvi

SEK

Pēc termiņa
(2 datumi)

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

GBP

Pēc termiņa
(2 datumi)

8,2

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem
– kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros

GBP

Pēc termiņa
(2 datumi)

12

Pārējie pasīvi

GBP

Pēc termiņa
(2 datumi)

L 341/83

8,1

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9C

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Valūta

Apraksts

LV

Sektors

9C

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

L 341/84

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem.
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

9C

9C

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Pārējās valūtas kopā

USD

JPY

CHF

Apraksts

Termiņš

Pēc termiņa
(2 datumi)

Pēc termiņa
(2 datumi)

Pēc termiņa
(2 datumi)

Pēc termiņa
(2 datumi)

Rezidence

Sektors

Valūta

Termiņš

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

Pārējās valūtas kopā

Pēc termiņa
(2 datumi)

8,2

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem
– kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros

Pārējās valūtas kopā

Pēc termiņa
(2 datumi)

12

Pārējie pasīvi

Pārējās valūtas kopā

Pēc termiņa
(2 datumi)

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

USD

Pēc termiņa
(2 datumi)

8,2

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem
– kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros

USD

Pēc termiņa
(2 datumi)

12

Pārējie pasīvi

USD

Pēc termiņa
(2 datumi)

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

JPY

Pēc termiņa
(2 datumi)

8,2

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem
– kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros

JPY

Pēc termiņa
(2 datumi)

12

Pārējie pasīvi

JPY

Pēc termiņa
(2 datumi)

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

CHF

Pēc termiņa
(2 datumi)

8,2

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem
– kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros

CHF

Pēc termiņa
(2 datumi)

12

Pārējie pasīvi

CHF

Pēc termiņa
(2 datumi)

27.12.2007.

8,1

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9C

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Valūta

LV

Sektors

9C

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem.
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

9C

9C

9C

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Atlikušās valūtas
kopā

Bankas

Bankas

Bankas

Bankas

Visas valūtas kopā

Euro

Pārējo dalībvalstu
valūtas kopā

DKK

Termiņš

Pēc termiņa
(2 datumi)

Rezidence

Sektors

Valūta

Termiņš

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

Atlikušās valūtas
kopā

Pēc termiņa
(2 datumi)

8,2

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem
– kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros

Atlikušās valūtas
kopā

Pēc termiņa
(2 datumi)

12

Pārējie pasīvi

Atlikušās valūtas
kopā

Pēc termiņa
(2 datumi)

6

Saistības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem

Bankas

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

Bankas

8,2

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem
– kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros

12

Pārējie pasīvi

Bankas

6

Saistības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem

Bankas

12

Pārējie pasīvi

Bankas

Euro

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

Bankas

Pārējo dalībvalstu
valūtas kopā

8,2

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem
– kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros

12

Pārējie pasīvi

Bankas

Pārējo dalībvalstu
valūtas kopā

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

Bankas

DKK

8,2

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem
– kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros

12

Pārējie pasīvi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9C

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Valūta

Apraksts

LV

Sektors

9C

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

Pārējo dalībvalstu
valūtas kopā

Bankas

DKK

L 341/85

DKK

L 341/86

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem.
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

9C

9C

9C

9C

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Bankas

Bankas

Bankas

Bankas

Bankas

Bankas

SEK

GBP

Pārējās valūtas kopā

USD

JPY

CHF

Atlikušās valūtas
kopā

Rezidence

Sektors

Bankas

Valūta

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

8,2

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem
– kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros

12

Pārējie pasīvi

Bankas

SEK

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

Bankas

GBP

8,2

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem
– kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros

12

Pārējie pasīvi

Bankas

GBP

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

Bankas

Pārējās valūtas kopā

12

Pārējie pasīvi

Bankas

Pārējās valūtas kopā

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

Bankas

USD

12

Pārējie pasīvi

Bankas

USD

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

Bankas

JPY

12

Pārējie pasīvi

Bankas

JPY

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

Bankas

CHF

12

Pārējie pasīvi

Bankas

CHF

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

Bankas

Atlikušās valūtas
kopā

12

Pārējie pasīvi

Bankas

Atlikušās valūtas
kopā

Termiņš

SEK

SEK

GBP

27.12.2007.

9C

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Bankas

Apraksts

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9C

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Valūta

LV

Sektors

9C

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem.
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

9C

9C

9C

9C

9C

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Nebankas

Nebankas

Nebankas

Nebankas

Nebankas

Nebankas

Nebankas

Visas valūtas kopā

Euro

Pārējo dalībvalstu
valūtas kopā

DKK

SEK

GBP

Pārējās valūtas kopā

USD

Rezidence

6

Sektors

Valūta

Saistības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem

Nebankas

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

Nebankas

12

Pārējie pasīvi

Nebankas

6

Saistības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem

Nebankas

12

Pārējie pasīvi

Nebankas

Euro

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

Nebankas

Pārējo dalībvalstu
valūtas kopā

12

Pārējie pasīvi

Nebankas

Pārējo dalībvalstu
valūtas kopā

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

Nebankas

DKK

12

Pārējie pasīvi

Nebankas

DKK

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

Nebankas

SEK

12

Pārējie pasīvi

Nebankas

SEK

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

Nebankas

GBP

12

Pārējie pasīvi

Nebankas

GBP

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

Nebankas

Pārējās valūtas kopā

12

Pārējie pasīvi

Nebankas

Pārējās valūtas kopā

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

Nebankas

USD

12

Pārējie pasīvi

Nebankas

USD

Termiņš

L 341/87

9C

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Nebankas

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9C

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Valūta

Apraksts

LV

Sektors

9C

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

L 341/88

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem.
PASĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

Postenis
Valūta

Apraksts

Termiņš

Rezidence

Sektors

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Nebankas

JPY

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

12

Pārējie pasīvi

Nebankas

JPY

9C

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Nebankas

CHF

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

Nebankas

CHF

12

Pārējie pasīvi

Nebankas

CHF

8,1

Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas valstu rezidentiem – noguldījumi, atlikumi un citas saistības

Nebankas

Atlikušās valūtas
kopā

12

Pārējie pasīvi

Nebankas

Atlikušās valūtas
kopā

Noguldījumi – pārējā
pasaule

Nebankas

Atlikušās valūtas
kopā

11

Emitētie parāda vērtspapīri

Pārējo dalībvalstu
valūtas kopā

nav pie- nav piemērojams
mērojams

11

Emitētie parāda vērtspapīri

DKK

nav pie- nav piemērojams
mērojams

11

Emitētie parāda vērtspapīri

SEK

nav pie- nav piemērojams
mērojams

11

Emitētie parāda vērtspapīri

GBP

nav pie- nav piemērojams
mērojams

11

Emitētie parāda vērtspapīri

Pārējās valūtas kopā

nav pie- nav piemērojams
mērojams

11

Emitētie parāda vērtspapīri

USD

nav pie- nav piemērojams
mērojams

11

Emitētie parāda vērtspapīri

JPY

nav pie- nav piemērojams
mērojams

11

Emitētie parāda vērtspapīri

CHF

nav pie- nav piemērojams
mērojams

11

Emitētie parāda vērtspapīri

Atlikušās valūtas
kopā

nav pie- nav piemērojams
mērojams

Termiņš

JPY

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9C

9C

Nebankas

Valūta

LV

Sektors

27.12.2007.

27.12.2007.

SALĪDZINĀJUMA TABULAS
Valūtas iedalījums (Ceturkšņa dati)
Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

2A

Postenis

2A

2A

2A

2A

2A

2A

2A

Kredīti – iekšzemes Ne-MFI

Kredīti – iekšzemes Ne-MFI

Kredīti – iekšzemes Ne-MFI

Kredīti – iekšzemes Ne-MFI

Kredīti – iekšzemes Ne-MFI

Kredīti – iekšzemes Ne-MFI

Kredīti – iekšzemes Ne-MFI

Kredīti – iekšzemes Ne-MFI

Kredīti – iekšzemes Ne-MFI

Valūta

Pārējo dalībvalstu
valūtas

DKK

SEK

GBP

Pārējās valūtas
kopā

USD

JPY

CHF

Termiņš

Rezidence

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Sektors

Ne-MFI

Ne-MFI

Ne-MFI

Ne-MFI

Ne-MFI

Ne-MFI

Ne-MFI

Ne-MFI

Ne-MFI

Tips

Valūta

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

Kredīti

DKK

Kredīti

DKK

Kredīti

SEK

Kredīti

SEK

Kredīti

GBP

Kredīti

GBP

Kredīti

Pārējās valūtas
kopā

Kredīti

Pārējās valūtas
kopā

Kredīti

USD

Kredīti

USD

Kredīti

JPY

Kredīti

JPY

Kredīti

CHF

Kredīti

CHF

Kredīti

Atlikušās valūtas
kopā

Kredīti

Atlikušās valūtas
kopā

Termiņš

L 341/89

Atlikušās valūtas
kopā

Apraksts

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2A

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts
Sektors

LV

Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

L 341/90

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

2B

2B

2B

2B

Kredīti – pārējās
iesaistītās dalībvalstis

Kredīti – pārējās
iesaistītās dalībvalstis

Kredīti – pārējās
iesaistītās dalībvalstis

Kredīti – pārējās
iesaistītās dalībvalstis

Kredīti – pārējās
iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Ne-MFI

Ne-MFI

Ne-MFI

Ne-MFI

Ne-MFI

Pārējo dalībvalstu
valūtas

DKK

SEK

GBP

Pārējās valūtas
kopā

USD

JPY

Rezidence

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Sektors

Ne-MFI

Ne-MFI

Ne-MFI

Ne-MFI

Ne-MFI

Ne-MFI

Ne-MFI

Tips

Valūta

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

Kredīti

DKK

Kredīti

DKK

Kredīti

SEK

Kredīti

SEK

Kredīti

GBP

Kredīti

GBP

Kredīti

Pārējās valūtas
kopā

Kredīti

Pārējās valūtas
kopā

Kredīti

USD

Kredīti

USD

Kredīti

JPY

Kredīti

JPY

Termiņš

27.12.2007.

2B

Kredīti – pārējās
iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Apraksts

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2B

Kredīti – pārējās
iesaistītās dalībvalstis

Valūta

LV

Sektors

2B

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

2B

2C

2C

Kredīti – pārējās
iesaistītās dalībvalstis

Kredīti – pārējā
pasaule

Kredīti – pārējā
pasaule

Kredīti – pārējā
pasaule

Ne-MFI

Ne-MFI

Termiņš

CHF

Atlikušās valūtas
kopā

Euro

Pārējo dalībvalstu
valūtas

DKK

Līdz 1 gadam

Līdz 1 gadam

Līdz 1 gadam

Rezidence

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un kredīti

4,2

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem –
kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros

11

Pārējie aktīvi

2,1

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Sektors

Ne-MFI

Ne-MFI

Tips

Valūta

Kredīti

CHF

Kredīti

CHF

Kredīti

Atlikušās valūtas
kopā

Kredīti

Atlikušās valūtas
kopā

Kredīti

Pārējā pasaule

Termiņš

Līdz 1 gadam

Euro

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo
valstu rezidentiem – SVF debitoru parādi

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

Līdz 1 gadam

11

Pārējie aktīvi

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

Līdz 1 gadam

2,1

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo
valstu rezidentiem – SVF debitoru parādi

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

Līdz 1 gadam

11

Pārējie aktīvi

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

Līdz 1 gadam

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Līdz 1 gadam

L 341/91

Kredīti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2C

Kredīti – pārējās
iesaistītās dalībvalstis

Valūta

Apraksts

LV

Sektors

2B

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

L 341/92

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

2C

2C

Kredīti – pārējā
pasaule

Kredīti – pārējā
pasaule

Kredīti – pārējā
pasaule

SEK

GBP

Pārējās valūtas
kopā

USD

Apraksts

Termiņš

Līdz 1 gadam

Līdz 1 gadam

Līdz 1 gadam

Līdz 1 gadam

Rezidence

Sektors

Tips

Valūta

Termiņš

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo
valstu rezidentiem – SVF debitoru parādi

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

Līdz 1 gadam

11

Pārējie aktīvi

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

Līdz 1 gadam

2,1

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo
valstu rezidentiem – SVF debitoru parādi

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

Līdz 1 gadam

11

Pārējie aktīvi

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

Līdz 1 gadam

2,1

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo
valstu rezidentiem – SVF debitoru parādi

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

Līdz 1 gadam

11

Pārējie aktīvi

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

Līdz 1 gadam

2,1

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo
valstu rezidentiem – SVF debitoru parādi

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

Līdz 1 gadam

11

Pārējie aktīvi

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

Līdz 1 gadam

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

27.12.2007.

2,1

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2C

Kredīti – pārējā
pasaule

Valūta

LV

Sektors

2C

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

2C

2C

2C

Kredīti – pārējā
pasaule

Kredīti – pārējā
pasaule

Kredīti – pārējā
pasaule

Kredīti – pārējā
pasaule

JPY

CHF

Atlikušās valūtas
kopā

Euro

Pārējo dalībvalstu
valūtas

Termiņš

Līdz 1 gadam

Līdz 1 gadam

Līdz 1 gadam

ilgāk par 1 gadu

ilgāk par 1 gadu

Rezidence

Sektors

Tips

Valūta

Termiņš

2,1

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo
valstu rezidentiem – SVF debitoru parādi

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

Līdz 1 gadam

11

Pārējie aktīvi

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

Līdz 1 gadam

2,1

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo
valstu rezidentiem – SVF debitoru parādi

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

Līdz 1 gadam

11

Pārējie aktīvi

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

Līdz 1 gadam

2,1

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo
valstu rezidentiem – SVF debitoru parādi

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

Līdz 1 gadam

11

Pārējie aktīvi

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

Līdz 1 gadam

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un kredīti

11

Pārējie aktīvi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Kredīti

Pārējā pasaule

ilgāk par 1 gadu

Kredīti

Euro

ilgāk par 1 gadu

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

ilgāk par 1 gadu

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

ilgāk par 1 gadu

L 341/93

Pārējā pasaule

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2C

Kredīti – pārējā
pasaule

Valūta

Apraksts

LV

Sektors

2C

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

L 341/94

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

2C

2C

2C

2C

Kredīti – pārējā
pasaule

Kredīti – pārējā
pasaule

Kredīti – pārējā
pasaule

Kredīti – pārējā
pasaule

Kredīti – pārējā
pasaule

SEK

GBP

Pārējās valūtas
kopā

USD

JPY

CHF

ilgāk par 1 gadu

ilgāk par 1 gadu

ilgāk par 1 gadu

ilgāk par 1 gadu

ilgāk par 1 gadu

ilgāk par 1 gadu

ilgāk par 1 gadu

Rezidence

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Sektors

Tips

Valūta

Termiņš

Kredīti

DKK

ilgāk par 1 gadu

Kredīti

DKK

ilgāk par 1 gadu

Kredīti

SEK

ilgāk par 1 gadu

Kredīti

SEK

ilgāk par 1 gadu

Kredīti

GBP

ilgāk par 1 gadu

Kredīti

GBP

ilgāk par 1 gadu

Kredīti

Pārējās valūtas
kopā

ilgāk par 1 gadu

Kredīti

Pārējās valūtas
kopā

ilgāk par 1 gadu

Kredīti

USD

ilgāk par 1 gadu

Kredīti

USD

ilgāk par 1 gadu

Kredīti

JPY

ilgāk par 1 gadu

Kredīti

JPY

ilgāk par 1 gadu

Kredīti

CHF

ilgāk par 1 gadu

Kredīti

CHF

ilgāk par 1 gadu

27.12.2007.

2C

Kredīti – pārējā
pasaule

DKK

Apraksts

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2C

Kredīti – pārējā
pasaule

Valūta

LV

Sektors

2C

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

2C

2C

2C

Kredīti – pārējā
pasaule

Kredīti – pārējā
pasaule

Kredīti – pārējā
pasaule

Kredīti – pārējā
pasaule

Atlikušās valūtas
kopā

Bankas

Bankas

Bankas

Bankas

Visas valūtas kopā

Euro

Pārējo dalībvalstu
valūtas

DKK

Termiņš

ilgāk par 1 gadu

Rezidence

Sektors

Tips

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Bankas

Kredīti

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un kredīti

Bankas

Kredīti

4,2

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem –
kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros

Bankas

11

Pārējie aktīvi

4,1

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Atlikušās valūtas
kopā

ilgāk par 1 gadu

Kredīti

Atlikušās valūtas
kopā

ilgāk par 1 gadu

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un kredīti

Bankas

Kredīti

4,2

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem –
kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros

Bankas

11

Pārējie aktīvi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

Pārējā pasaule

Bankas

Kredīti

Euro

Bankas

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

Bankas

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

Bankas

Kredīti

DKK

Bankas

Kredīti

DKK

L 341/95

Kredīti

Pārējā pasaule

Termiņš

Kredīti

Bankas

Pārējā pasaule

Valūta

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2C

Kredīti – pārējā
pasaule

Valūta

Apraksts

LV

Sektors

2C

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

L 341/96

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

2C

2C

2C

2C

2C

Kredīti – pārējā
pasaule

Kredīti – pārējā
pasaule

Kredīti – pārējā
pasaule

Kredīti – pārējā
pasaule

Kredīti – pārējā
pasaule

Bankas

Bankas

Bankas

Bankas

Bankas

Bankas

SEK

GBP

Pārējās valūtas
kopā

USD

JPY

CHF

Atlikušās valūtas
kopā

Rezidence

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Sektors

Tips

Valūta

Bankas

Kredīti

SEK

Bankas

Kredīti

SEK

Bankas

Kredīti

GBP

Bankas

Kredīti

GBP

Bankas

Kredīti

Pārējās valūtas
kopā

Bankas

Kredīti

Pārējās valūtas
kopā

Bankas

Kredīti

USD

Bankas

Kredīti

USD

Bankas

Kredīti

JPY

Bankas

Kredīti

JPY

Bankas

Kredīti

CHF

Bankas

Kredīti

CHF

Bankas

Kredīti

Atlikušās valūtas
kopā

Bankas

Kredīti

Atlikušās valūtas
kopā

Termiņš

27.12.2007.

Kredīti – pārējā
pasaule

Bankas

Apraksts

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2C

Kredīti – pārējā
pasaule

Valūta

LV

Sektors

2C

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

2C

2C

2C

Kredīti – pārējā
pasaule

Kredīti – pārējā
pasaule

Kredīti – pārējā
pasaule

Kredīti – pārējā
pasaule

Nebankas

Nebankas

Nebankas

Nebankas

Nebankas

Visas valūtas kopā

Euro

Pārējo dalībvalstu
valūtas

DKK

SEK

Termiņš

Rezidence

Sektors

Tips

Valūta

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo
valstu rezidentiem – SVF debitoru parādi

Nebankas

Kredīti

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Nebankas

Kredīti

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un kredīti

Nebankas

Kredīti

11

Pārējie aktīvi

Nebankas

Kredīti

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un kredīti

Nebankas

Kredīti

11

Pārējie aktīvi

Nebankas

Kredīti

Euro

2,1

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo
valstu rezidentiem – SVF debitoru parādi

Nebankas

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Nebankas

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

11

Pārējie aktīvi

Nebankas

Kredīti

Pārējo dalībvalstu
valūtas

2,1

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo
valstu rezidentiem – SVF debitoru parādi

Nebankas

Kredīti

DKK

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Nebankas

Kredīti

DKK

11

Pārējie aktīvi

Nebankas

Kredīti

DKK

2,1

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo
valstu rezidentiem – SVF debitoru parādi

Nebankas

Kredīti

SEK

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Nebankas

Kredīti

SEK

11

Pārējie aktīvi

Nebankas

Kredīti

SEK

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

L 341/97

2,1

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2C

Kredīti – pārējā
pasaule

Valūta

Apraksts

LV

Sektors

2C

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

L 341/98

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

2C

2C

2C

Kredīti – pārējā
pasaule

Kredīti – pārējā
pasaule

Kredīti – pārējā
pasaule

Kredīti – pārējā
pasaule

Nebankas

Nebankas

Nebankas

Nebankas

Nebankas

GBP

Pārējās valūtas
kopā

USD

JPY

CHF

Apraksts

Termiņš

Rezidence

Sektors

Tips

Valūta

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo
valstu rezidentiem – SVF debitoru parādi

Nebankas

Kredīti

GBP

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Nebankas

Kredīti

GBP

11

Pārējie aktīvi

Nebankas

Kredīti

GBP

2,1

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo
valstu rezidentiem – SVF debitoru parādi

Nebankas

Kredīti

Pārējās valūtas
kopā

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Nebankas

Kredīti

Pārējās valūtas
kopā

11

Pārējie aktīvi

Nebankas

Kredīti

Pārējās valūtas
kopā

2,1

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo
valstu rezidentiem – SVF debitoru parādi

Nebankas

Kredīti

USD

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Nebankas

Kredīti

USD

11

Pārējie aktīvi

Nebankas

Kredīti

USD

2,1

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo
valstu rezidentiem – SVF debitoru parādi

Nebankas

Kredīti

JPY

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Nebankas

Kredīti

JPY

11

Pārējie aktīvi

Nebankas

Kredīti

JPY

2,1

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo
valstu rezidentiem – SVF debitoru parādi

Nebankas

Kredīti

CHF

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Nebankas

Kredīti

CHF

11

Pārējie aktīvi

Nebankas

Kredīti

CHF

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

27.12.2007.

2,1

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2C

Kredīti – pārējā
pasaule

Valūta

LV

Sektors

2C

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

3A

3A

3A

3A

3A

Nebankas

Neakciju vērtspapī- MFI
ri – iekšzemes

Neakciju vērtspapī- MFI
ri – iekšzemes

Neakciju vērtspapī- MFI
ri – iekšzemes

Neakciju vērtspapī- MFI
ri – iekšzemes

Neakciju vērtspapī- MFI
ri – iekšzemes

Pārējo dalībvalstu
valūtas

DKK

SEK

GBP

Pārējās valūtas
kopā

USD

Rezidence

Sektors

Tips

Valūta

2,1

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo
valstu rezidentiem – SVF debitoru parādi

Nebankas

Kredīti

Atlikušās valūtas
kopā

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Nebankas

Kredīti

Atlikušās valūtas
kopā

11

Pārējie aktīvi

Nebankas

Kredīti

Atlikušās valūtas
kopā

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

Pārējā pasaule

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Neakciju vērtspapī- Pārējo dalībvalstu
ri
valūtas
MFI

Neakciju vērtspapī- Pārējo dalībvalstu
ri
valūtas
Neakciju vērtspapī- DKK
ri

MFI

Neakciju vērtspapī- DKK
ri
Neakciju vērtspapī- SEK
ri

MFI

Neakciju vērtspapī- SEK
ri

Termiņš

Neakciju vērtspapī- GBP
ri
MFI

Neakciju vērtspapī- GBP
ri
Neakciju vērtspapī- Pārējās valūtas
ri
kopā

MFI

Neakciju vērtspapī- Pārējās valūtas
ri
kopā
Neakciju vērtspapī- USD
ri

MFI

Neakciju vērtspapī- USD
ri

L 341/99

Neakciju vērtspapī- MFI
ri – iekšzemes

Atlikušās valūtas
kopā

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3A

Kredīti – pārējā
pasaule

Valūta

Apraksts

LV

Sektors

2C

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

L 341/100

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

3A

3A

3A

3A

3A

Neakciju vērtspapī- MFI
ri – iekšzemes

Neakciju vērtspapī- Ne-MFI
ri – iekšzemes

Neakciju vērtspapī- Ne-MFI
ri – iekšzemes

Neakciju vērtspapī- Ne-MFI
ri – iekšzemes

Neakciju vērtspapī- Ne-MFI
ri – iekšzemes

Neakciju vērtspapī- Ne-MFI
ri – iekšzemes

CHF

Atlikušās valūtas
kopā

Pārējo dalībvalstu
valūtas

DKK

SEK

GBP

Pārējās valūtas
kopā

Rezidence

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Sektors

Tips

Valūta

Termiņš

Neakciju vērtspapī- JPY
ri
MFI

Neakciju vērtspapī- JPY
ri
Neakciju vērtspapī- CHF
ri

MFI

Neakciju vērtspapī- CHF
ri
Neakciju vērtspapī- Atlikušās valūtas
ri
kopā

MFI

Neakciju vērtspapī- Atlikušās valūtas
ri
kopā
Neakciju vērtspapī- Pārējo dalībvalstu
ri
valūtas

Ne-MFI

Neakciju vērtspapī- Pārējo dalībvalstu
ri
valūtas
Neakciju vērtspapī- DKK
ri

Ne-MFI

Neakciju vērtspapī- DKK
ri
Neakciju vērtspapī- SEK
ri

Ne-MFI

Neakciju vērtspapī- SEK
ri
Neakciju vērtspapī- GBP
ri

Ne-MFI

Neakciju vērtspapī- GBP
ri
Neakciju vērtspapī- Pārējās valūtas
ri
kopā

Ne-MFI

Neakciju vērtspapī- Pārējās valūtas
ri
kopā

27.12.2007.

3A

Neakciju vērtspapī- MFI
ri – iekšzemes

JPY

Apraksts

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3A

Neakciju vērtspapī- MFI
ri – iekšzemes

Valūta

LV

Sektors

3A

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

3A

3A

3B

3B

Neakciju vērtspapī- Ne-MFI
ri – iekšzemes

Neakciju vērtspapī- Ne-MFI
ri – iekšzemes

Neakciju vērtspapī- Ne-MFI
ri – iekšzemes

Neakciju vērtspapī- MFI
ri – pārējās iesaistītās dalībvalstis

JPY

CHF

Atlikušās valūtas
kopā

Pārējo dalībvalstu
valūtas

DKK

Rezidence

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Iekšzeme

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Iekšzeme

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Sektors

Tips

Valūta

Termiņš

Neakciju vērtspapī- USD
ri

Ne-MFI

Neakciju vērtspapī- USD
ri

Neakciju vērtspapī- JPY
ri

Ne-MFI

Neakciju vērtspapī- JPY
ri

Neakciju vērtspapī- CHF
ri

Ne-MFI

Neakciju vērtspapī- CHF
ri

Neakciju vērtspapī- Atlikušās valūtas
ri
kopā

Ne-MFI

Neakciju vērtspapī- Atlikušās valūtas
ri
kopā

Neakciju vērtspapī- Pārējo dalībvalstu
ri
valūtas

MFI

Neakciju vērtspapī- Pārējo dalībvalstu
ri
valūtas

Neakciju vērtspapī- DKK
ri

MFI

Neakciju vērtspapī- DKK
ri

L 341/101

Neakciju vērtspapī- MFI
ri – pārējās iesaistītās dalībvalstis

USD

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3A

Neakciju vērtspapī- Ne-MFI
ri – iekšzemes

Valūta

Apraksts

LV

Sektors

3A

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

L 341/102

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

3B

3B

3B

Neakciju vērtspapī- MFI
ri – pārējās iesaistītās dalībvalstis

Neakciju vērtspapī- MFI
ri – pārējās iesaistītās dalībvalstis

Neakciju vērtspapī- MFI
ri – pārējās iesaistītās dalībvalstis

GBP

Pārējās valūtas
kopā

USD

JPY

Rezidence

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Sektors

Tips

Valūta

Termiņš

Neakciju vērtspapī- SEK
ri

MFI

Neakciju vērtspapī- SEK
ri

Neakciju vērtspapī- GBP
ri

MFI

Neakciju vērtspapī- GBP
ri

Neakciju vērtspapī- Pārējās valūtas
ri
kopā

MFI

Neakciju vērtspapī- Pārējās valūtas
ri
kopā

Neakciju vērtspapī- USD
ri

MFI

Neakciju vērtspapī- USD
ri

Neakciju vērtspapī- JPY
ri

MFI

Neakciju vērtspapī- JPY
ri

27.12.2007.

Neakciju vērtspapī- MFI
ri – pārējās iesaistītās dalībvalstis

SEK

Apraksts

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3B

Neakciju vērtspapī- MFI
ri – pārējās iesaistītās dalībvalstis

Valūta

LV

Sektors

3B

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

3B

3B

3B

Neakciju vērtspapī- MFI
ri – pārējās iesaistītās dalībvalstis

Neakciju vērtspapī- Ne-MFI
ri – pārējās iesaistītās dalībvalstis

Neakciju vērtspapī- Ne-MFI
ri – pārējās iesaistītās dalībvalstis

Neakciju vērtspapī- Ne-MFI
ri – pārējās iesaistītās dalībvalstis

CHF

Atlikušās valūtas
kopā

Pārējo dalībvalstu
valūtas

DKK

SEK

Termiņš

Rezidence

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Tips

Valūta

Termiņš

Neakciju vērtspapī- CHF
ri

MFI

Neakciju vērtspapī- CHF
ri

Neakciju vērtspapī- Atlikušās valūtas
ri
kopā

MFI

Neakciju vērtspapī- Atlikušās valūtas
ri
kopā

Neakciju vērtspapī- Pārējo dalībvalstu
ri
valūtas

Ne-MFI

Neakciju vērtspapī- Pārējo dalībvalstu
ri
valūtas

Neakciju vērtspapī- DKK
ri

Ne-MFI

Neakciju vērtspapī- DKK
ri

Neakciju vērtspapī- SEK
ri

Ne-MFI

Neakciju vērtspapī- SEK
ri

L 341/103

3

Sektors

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3B

Neakciju vērtspapī- MFI
ri – pārējās iesaistītās dalībvalstis

Valūta

Apraksts

LV

Sektors

3B

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

L 341/104

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

3B

3B

3B

Neakciju vērtspapī- Ne-MFI
ri – pārējās iesaistītās dalībvalstis

Neakciju vērtspapī- Ne-MFI
ri – pārējās iesaistītās dalībvalstis

Neakciju vērtspapī- Ne-MFI
ri – pārējās iesaistītās dalībvalstis

Pārējās valūtas
kopā

USD

JPY

CHF

Rezidence

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Sektors

Tips

Valūta

Termiņš

Neakciju vērtspapī- GBP
ri

Ne-MFI

Neakciju vērtspapī- GBP
ri

Neakciju vērtspapī- Pārējās valūtas
ri
kopā

Ne-MFI

Neakciju vērtspapī- Pārējās valūtas
ri
kopā

Neakciju vērtspapī- USD
ri

Ne-MFI

Neakciju vērtspapī- USD
ri

Neakciju vērtspapī- JPY
ri

Ne-MFI

Neakciju vērtspapī- JPY
ri

Neakciju vērtspapī- CHF
ri

Ne-MFI

Neakciju vērtspapī- CHF
ri

27.12.2007.

Neakciju vērtspapī- Ne-MFI
ri – pārējās iesaistītās dalībvalstis

GBP

Apraksts

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3B

Neakciju vērtspapī- Ne-MFI
ri – pārējās iesaistītās dalībvalstis

Valūta

LV

Sektors

3B

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

3C

3C

3C

3C

Neakciju vērtspapī- Bankas
ri – pārējā pasaule

Neakciju vērtspapī- Bankas
ri – pārējā pasaule

Neakciju vērtspapī- Bankas
ri – pārējā pasaule

Neakciju vērtspapī- Bankas
ri – pārējā pasaule

Neakciju vērtspapī- Bankas
ri – pārējā pasaule

Atlikušās valūtas
kopā

Visas valūtas kopā

Euro

Pārējo dalībvalstu
valūtas

DKK

SEK

Termiņš

Rezidence

3

Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas rezidentiem Citas iesaistītās
dalībvalstis

11

Pārējie aktīvi

2,2

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Sektors

Tips

Valūta

Neakciju vērtspapī- Atlikušās valūtas
ri
kopā

Neakciju vērtspapī- Atlikušās valūtas
ri
kopā

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Bankas

Neakciju vērtspapīri

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un kredīti

Bankas

Neakciju vērtspapīri

11

Pārējie aktīvi

Bankas

Neakciju vērtspapīri

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un kredīti

Bankas

Neakciju vērtspapīri

11

Pārējie aktīvi

Bankas

Neakciju vērtspapī- Euro
ri

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Bankas

Neakciju vērtspapī- Pārējo dalībvalstu
ri
valūtas

11

Pārējie aktīvi

Bankas

Neakciju vērtspapī- Pārējo dalībvalstu
ri
valūtas

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Bankas

Neakciju vērtspapī- DKK
ri

11

Pārējie aktīvi

Bankas

Neakciju vērtspapī- DKK
ri

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Bankas

Neakciju vērtspapī- SEK
ri

11

Pārējie aktīvi

Bankas

Neakciju vērtspapī- SEK
ri

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

L 341/105

Ne-MFI

Pārējā pasaule

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3C

Neakciju vērtspapī- Ne-MFI
ri – pārējās iesaistītās dalībvalstis

Valūta

Apraksts

LV

Sektors

3B

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

L 341/106

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

3C

3C

3C

3C

Neakciju vērtspapī- Bankas
ri – pārējā pasaule

Neakciju vērtspapī- Bankas
ri – pārējā pasaule

Neakciju vērtspapī- Bankas
ri – pārējā pasaule

Neakciju vērtspapī- Bankas
ri – pārējā pasaule

Pārējās valūtas
kopā

USD

JPY

CHF

Atlikušās valūtas
kopā

Rezidence

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Sektors

Tips

Valūta

Bankas

Neakciju vērtspapī- GBP
ri

Bankas

Neakciju vērtspapī- GBP
ri

Bankas

Neakciju vērtspapī- Pārējās valūtas
ri
kopā

Bankas

Neakciju vērtspapī- Pārējās valūtas
ri
kopā

Bankas

Neakciju vērtspapī- USD
ri

Bankas

Neakciju vērtspapī- USD
ri

Bankas

Neakciju vērtspapī- JPY
ri

Bankas

Neakciju vērtspapī- JPY
ri

Bankas

Neakciju vērtspapī- CHF
ri

Bankas

Neakciju vērtspapī- CHF
ri

Bankas

Neakciju vērtspapī- Atlikušās valūtas
ri
kopā

Bankas

Neakciju vērtspapī- Atlikušās valūtas
ri
kopā

Termiņš

27.12.2007.

Neakciju vērtspapī- Bankas
ri – pārējā pasaule

GBP

Apraksts

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3C

Neakciju vērtspapī- Bankas
ri – pārējā pasaule

Valūta

LV

Sektors

3C

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

27.12.2007.

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

3C

3C

3C

3C

Neakciju vērtspapī- Nebankas
ri – pārējā pasaule

Neakciju vērtspapī- Nebankas
ri – pārējā pasaule

Neakciju vērtspapī- Nebankas
ri – pārējā pasaule

Neakciju vērtspapī- Nebankas
ri – pārējā pasaule

Neakciju vērtspapī- Nebankas
ri – pārējā pasaule

Visas valūtas kopā

Euro

Pārējo dalībvalstu
valūtas

DKK

SEK

GBP

Termiņš

Rezidence

Sektors

Tips

Valūta

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Nebankas

Neakciju vērtspapīri

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un kredīti

Nebankas

Neakciju vērtspapīri

11

Pārējie aktīvi

Nebankas

Neakciju vērtspapīri

4,1

Prasības euro pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un kredīti

Nebankas

Neakciju vērtspapīri

11

Pārējie aktīvi

Nebankas

Neakciju vērtspapī- Euro
ri

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Nebankas

Neakciju vērtspapī- Pārējo dalībvalstu
ri
valūtas

11

Pārējie aktīvi

Nebankas

Neakciju vērtspapī- Pārējo dalībvalstu
ri
valūtas

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Nebankas

Neakciju vērtspapī- DKK
ri

11

Pārējie aktīvi

Nebankas

Neakciju vērtspapī- DKK
ri

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Nebankas

Neakciju vērtspapī- SEK
ri

11

Pārējie aktīvi

Nebankas

Neakciju vērtspapī- SEK
ri

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

Nebankas

Neakciju vērtspapī- GBP
ri

11

Pārējie aktīvi

Nebankas

Neakciju vērtspapī- GBP
ri

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

L 341/107

2,2

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3C

Neakciju vērtspapī- Nebankas
ri – pārējā pasaule

Valūta

Apraksts

LV

Sektors

3C

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

L 341/108

Salīdzinājuma tabula. Atbilstība pa posteņiem
AKTĪVI
Krājumi
Regula ECB/2001/13–1. pielikums – 4. tabula

Grāmatvedības bilances formāts

Sadalījums
Postenis

Postenis

3C

3C

3C

Neakciju vērtspapī- Nebankas
ri – pārējā pasaule

Neakciju vērtspapī- Nebankas
ri – pārējā pasaule

Neakciju vērtspapī- Nebankas
ri – pārējā pasaule

Neakciju vērtspapī- Nebankas
ri – pārējā pasaule

Pārējās valūtas
kopā

USD

JPY

CHF

Atlikušās valūtas
kopā

Apraksts

Termiņš

Rezidence

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

2,2

Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas rezidentiem – atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie kredīti un citi ārējie aktīvi

11

Pārējie aktīvi

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Pārējā pasaule

Sektors

Tips

Valūta

Nebankas

Neakciju vērtspapī- Pārējās valūtas
ri
kopā

Nebankas

Neakciju vērtspapī- Pārējās valūtas
ri
kopā

Nebankas

Neakciju vērtspapī- USD
ri

Nebankas

Neakciju vērtspapī- USD
ri

Nebankas

Neakciju vērtspapī- JPY
ri

Nebankas

Neakciju vērtspapī- JPY
ri

Nebankas

Neakciju vērtspapī- CHF
ri

Nebankas

Neakciju vērtspapī- CHF
ri

Nebankas

Neakciju vērtspapī- Atlikušās valūtas
ri
kopā

Nebankas

Neakciju vērtspapī- Atlikušās valūtas
ri
kopā

Termiņš

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

3C

Neakciju vērtspapī- Nebankas
ri – pārējā pasaule

Valūta

LV

Sektors

3C

Sniegts papildus sadalījums

Apraksts

27.12.2007.

27.12.2007.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

L 341/109

II PIELIKUMS
Grāmatvedības un statistikas datu atbilstības uzraudzība attiecībā uz NCB/ECB bilanci

1. DAĻA
Pārbaužu apraksts

Pārbaude
Nr.

PASĪVI

Statistikas postenis
NCB/ECB bilance

Attiecība

Grāmatvedības postenis

1

Skaidrā nauda apgrozībā

>=

Statistikas kategorijai ir jābūt nedaudz plašākai par grāmatvedības
kategoriju, jo statistikas kategorijā
tiek iekļautas centrālās valdības
emitētās monētas

Banknotes apgrozībā

2

Euro zonas rezidentu noguldījumi

>=<

Statistikas kategorijai jābūt lielākai
par grāmatvedības posteņu summu. Šis rezultāts rodas, apkopojuma līmenī statistikas kategorijā
iekļaujot Eurosistēmas iekšējās
pozīcijas, taču izslēdzot tās no
grāmatvedības posteņiem (1). Tomēr attiecība var atšķirties tāpēc,
ka grāmatvedības posteņos ir iekļautas Eurosistēmas iekšējās pozīcijas, kuras atbilst euro banknošu
korekciju pretvērtībai, kas statistikas nolūkā ir reģistrēta postenī
“atlikušie aktīvi/pasīvi”, un tāpēc
ka atlikumus ārvalstu valūtās pārvērtē pēc dažādiem laikposmiem
(reizi ceturksnī attiecībā uz grāmatvedības datiem un reizi mēnesī
attiecībā uz statistikas datiem).

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm (2) + pārējās saistības euro pret euro
zonas kredītiestādēm (8) +
saistības euro pret citiem
euro zonas rezidentiem (10)
+ saistības ārvalstu valūtās
pret euro zonas rezidentiem
(12)

3

Euro zonas rezidentu, tostarp monetāro finanšu
iestāžu (MFI), noguldījumi:

>=<

Šajā pārbaudē atsevišķi jākonstatē,
kāda ietekme ir sistēmas iekšējo
atlikumu iekļaušanai bruto skaitļos
statistikas kategorijā, tos izslēdzot
no grāmatvedības kategorijām (1).
Statistikas datiem principā jābūt
lielākiem nekā grāmatvedības datiem, arī tāpēc, ka tie ietver saistības pret finanšu partneriem
ārvalstu valūtās. Tomēr pozīciju,
kas atbilst korekcijām attiecībā uz
euro banknotēm, atšķirīga klasifikācija var izmainīt šo attiecību.

Saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm + pārējās
saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm

L 341/110

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

AKTĪVI

27.12.2007.

Pārbaude
Nr.

Statistikas postenis
NCB/ECB bilance

4

Euro zonas rezidentu, tostarp centrālās valdības +
pārējo valdības/citu
euro zonas rezidentu, noguldījumi

=<

Statistikas kategoriju summai jābūt
mazākai nekā grāmatvedības kategoriju summai sakarā ar to, ka
saistības ārvalstu valūtās pret kredītiestādēm iekļauj tikai grāmatvedības datos.

Saistības euro pret citiem
euro zonas rezidentiem +
saistības ārvalstu valūtās pret
euro zonas rezidentiem

5

Emitētie parāda
vērtspapīri

=

Statistikas kategorijai jābūt vienādai ar grāmatvedības kategoriju.

Emitētie parāda vērtspapīri

6

Kapitāls un rezerves

>=

Statistikas kategorija var mazliet
atšķirties no grāmatvedības kategorijas, un šī atšķirība izskaidrojama ar dažās valstu centrālajās
bankās reizi ceturksnī notiekošās
pārvērtēšanas ietekmi. Turklāt starpība rodas, ja gan grāmatvedības
bilances posteni “vēl nesadalītā
peļņa”, gan daļu no posteņa “uzkrājumu konts” reģistrē kā grāmatvedības datu atlikuma posteņa
apakškopu, bet tie ir iekļauti arī
“kapitāla un rezervju” statistiskas
datos.

Kapitāls un rezerves + pārvērtēšanas konti

7

Ārējās saistības

≈

Statistikas kategorijai jābūt aptuveni tādai pašai kā grāmatvedības
posteņu summa. Abas vērtības var
atšķirties tikai atšķirīga vērtēšanas
periodiskuma dēļ.

Saistības euro pret ārpus
euro zonas rezidentiem +
saistības ārvalstu valūtās pret
ārpus euro zonas rezidentiem + Starptautiskā Valūtas
fonda piešķirtajām īpašajām
aizņēmuma tiesībām līdzvērtīgas saistības

8

Pārējie pasīvi

≈

Jebkuru atšķirību starp statistikas
kategoriju un grāmatvedības kategoriju var izskaidrot ar atšķirībām,
kas konstatētas citviet bilancē.

Pārējie pasīvi

9

Aizdevumi euro
zonas rezidentiem

>=

Skatīt pārbaudi Nr. 10 un 11.

Euro zonas kredītiestādēm
izsniegtie euro aizdevumi +
pārējie prasījumi euro pret
euro zonas kredītiestādēm +
valsts parāds euro

Attiecība

Grāmatvedības postenis

27.12.2007.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV
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Pārbaude
Nr.

Statistikas postenis
NCB/ECB bilance

10

Aizdevumi euro
zonas rezidentiem,
tostarp MFI

>=

Statistikas kategorijai jābūt lielākai
par grāmatvedības posteņu summu. Atšķirības veidojas galvenokārt tā rezultātā, ka Eurosistēmas
iekšējās pozīcijas tiek iekļautas kā
bruto skaitļi statistikas datos, bet
atrēķinātas no grāmatvedības pārskata (skatīt arī pasīvus) (1). Turklāt grāmatvedības dati neietver
atlikumus ārvalstu valūtās.

Aizdevumi euro valūtā euro
zonas kredītiestādēm + pārējās prasības euro pret euro
zonas kredītiestādēm

11

Aizdevumi euro
zonas rezidentiem,
tostarp valdībai

>=

Statistikas kategorija aptver visas
valūtas un var būt lielāka nekā
grāmatvedības kategorija, kura
attiecas tikai uz euro aizdevumiem.

Valdības parāds euro

12

Euro zonas rezidentu emitēti vērtspapīri, izņemot
akcijas

>=

Statistikas kategorijai jābūt lielākai
nekā grāmatvedības kategorijai, jo
tā ietver vērtspapīru turējumus
ārvalstu valūtās un dažus citus
vērtspapīru turējumus, kas grāmatvedības datos klasificēti kā piederīgi postenim “pārējie aktīvi”
(personāla pensiju fondiem, pašu
kapitāla ieguldījumiem u.c.).

Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro

13

Aizdevumi euro
zonas rezidentiem,
tostarp citiem euro
zonas rezidentiem
+ euro zonas rezidentu emitētas
akcijas/cits pašu
kapitāls + pamatlīdzekļi + atlikušie
aktīvi

≈

Skatīt Pārbaudi Nr. 8

Pārējie aktīvi + prasījumi
ārvalstu valūtās pret euro
zonas rezidentiem

14

Ārējie aktīvi

>=

Statistikas kategorijai jābūt mazliet
lielākai nekā grāmatvedības kategoriju summai, jo tajā tiek iekļautas dažas akcijas un cits pašu
kapitāls un skaidrā nauda (banknotes) ārvalstu valūtās, kas nav
iekļauti grāmatvedības kategorijā.
Abas vērtības var atšķirties arī atšķirīga vērtēšanas periodiskuma
dēļ.

Zelts un zelta noguldījumi +
prasījumi ārvalstu valūtās
pret ārpus euro zonas rezidentiem + prasījumi euro
pret ārpus euro zonas rezidentiem

Attiecība

Grāmatvedības postenis

(1) Tomēr valsts līmenī šādam rezultātam nav jābūt, jo abas datu kopas atskaitēs tiek iekļautas kā bruto skaitļi, savukārt Eiropas Centrālā banka (ECB) iknedēļas finanšu pārskata vajadzībām apkopo tikai grāmatvedības datus (un Eurosistēmas iekšējie posteņi tiek atskaitīti).
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2. DAĻA
Atbilstības pārbaužu ikmēneša vienkāršotā paskaidrojuma paraugs
Atbilstības pārbaudes mēneša beigām: …

Centrālās bankas nosaukums: …
Statistikas
vērtība
A

Grāmatvedības vērtība
B

Starpība
C

D
Pārbaudes
rezultāts (*)

Īss paskaidrojums
E

1 — Skaidrā nauda apgrozībā
2 — Euro zonas rezidentu noguldījumi
3 — Euro zonas rezidentu noguldījumi, tostarp MFI
4 — Euro zonas rezidentu noguldījumi, tostarp neMFI
5 — Emitētie parāda vērtspapīri
6 — Kapitāls un rezerves
7 — Ārējās saistības
8 — Pārējie pasīvi
9 — Aizdevumi euro zonas rezidentiem
10 — Aizdevumi euro zonas rezidentiem, tostarp
MFI
11 — Aizdevumi euro zonas rezidentiem, tostarp
valdībai
12 — Euro zonas rezidentu emitēti vērtspapīri,
izņemot akcijas
13 — Atlikušie aktīvi
14 — Ārējie aktīvi
(*) Lūdzu, ierakstiet “Ā”, ja atbilstības pārbaude apstiprina lineāro sakarību. Pretējā gadījumā, lūdzu, ierakstiet “NĒ”

3. DAĻA
Atbilstības pārbaužu ikgadējais visaptverošais paskaidrojums
Centrālajām bankām jāziņo un jāizskaidro 3 kategoriju neatbilstības statistikas un grāmatvedības datu starpā: i) neatbilstības
pārskatīšanas dēļ; ii) neatbilstības atšķirīgu izkārtojuma un klasifikācijas noteikumu dēļ; iii) citas neatbilstības, tostarp
ziņošanas kļūdas.
Par katru no kategorijām centrālās bankas ziņo un izskaidro šādus datus:
—

summas;

—

ietekmi uz iepriekšējām datu sērijām, ja tāda ir;

—

to, vai neatbilstība radusies vienreizējas pārskatīšanas vai regulāro pārskatīšanu dēļ.

27.12.2007.
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III PIELIKUMS
ZIŅOŠANAS SHĒMAS

1. DAĻA
Monetāro finanšu iestāžu bilances posteņu statistika
Visi statistikas pārskati ietver datu daudzumu, kas precizēts attiecīgās tabulās, kuras iekļautas Regulā ECB/2001/13 vai šajā
pamatnostādnē, neatkarīgi no tā, vai to pamatā esošā parādība pastāv, ir vienāda ar nulli vai iztrūkst. Lai norādītu, ka parādība nepastāv, lieto apzīmējumu “NC”. Tomēr, ja nav datu par ārpusbilances posteņu sektoru, piemēram, centrālās valdības
datu sērija, nacionālās centrālās bankas (NCB) var tos nesniegt.
Attiecībā uz vēsturisko datu paziņošanu un labojumiem periodos līdz 2003. gada janvārim mēneša sērijām saskaņā ar Regulu ECB/2001/13, kuri līdz 2003. gada janvārim saskaņā ar Regulu ECB/1998/16 tika paziņoti reizi ceturksnī, jānosūta kā
mēneša sērijas, kā tas norādīts turpmāk tabulā. Labojumi attiecībā uz ceturkšņa sērijām jānosūta kā mēneša dati ar atsauci
uz tā ceturkšņa pēdējo mēnesi, uz ko tie attiecas, izmantojot mēneša sēriju atslēgas. Vēsturiskos datus līdz 2003. gada janvārim paziņo brīvprātīgi, ja tie ir pieejami, un attiecīgi apzīmē, izmantojot novērojuma statusa un novērojuma piezīmes raksturlielumus (1). Vēsturisko datus, kas izriet no aplēsēm, var nosūtīt kā aplēses un attiecīgi apzīmēt. Šādā gadījumā, ja datus
nosūta pirmo reizi, jāsniedz arī aplēšu metožu apraksts.
Sērijas, kurām mainījās termiņš. Labojumi un vēsturiskie dati par laiku līdz 2003. gada janvārim
Derīgums
Mēneša sērijas

Savlaicīgums

Ziņošana (*)
Līdz

Ziņotas reizi ceturksnī

Q

līdz 2003. gada
janvārim

M

No

2002. gada
decembra
datiem

Labojumi: paziņo, izmantojot mēneša sēriju atslēgas, ar atsauci uz tā ceturkšņa pēdējo mēnesi, uz
ko attiecas dati
2003. gada
janvāra datiem

Vēsturiskie dati: mēnešu datu paziņošana atkarībā
no to pieejamības

(*) Labojumi: labojumi datiem līdz 2003. gada janvārim, kuri iepriekš tika paziņoti reizi ceturksnī.
Vēsturiskie dati: mēneša dati par periodu līdz 2003. gada janvārim, attiecībā uz kuriem Regulā ECB/2001/13 nav noteiktas īpašas prasības.

(1) Vērtības, kas iegūtas aplēšu rezultātā, jānosūta ar novērojuma statusa (OBS_STATUS) raksturlielumu “E” un ar novērojuma piezīmi (OBS_COM), kas apraksta ziņas par aprēķinu izdarīšanas procedūru.
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1. TABULA

Posteņi, kuriem nepieciešamas mēneša plūsmu korekcijas (*)
A. Iekšzemes

B. Citas iesaistītās dalībvalstis
Ne-MFI

Valdība
t.sk. kredītiestādes, uz kurām attiecas
rezervju prasības (1), ECB
un NCB

BILANCES POSTEŅI

Ne-MFI

Pārējie rezidentu sektori

Pārējā valdība

Kopā

Pārējie finanšu starpnieki
+ finanšu
palīgsabiedrības (S.123+
S.124)

Apdrošināšanas sabiedrības un
pensiju fondi
(S.125)

Valdība

Nefinanšu
sabiedrības
(S.11)

t.sk. kredītiestādes, uz kurām attiecas
rezervju prasības (1), ECB
un NCB

Mājsaimniecības + mājsaimniecības
apkalpojošās
bezpeļņas
iestādes
(S.14+S.15)

Centrālā
valdība

Pārējie rezidentu sektori

Pārējā valdība

Kopā

Pārējie finanApdrošināšašu starpnieki
nas sabiedrī+ finanšu
bas un
palīgsabiedrīpensiju fondi
bas
(S.125)
(S.123+S.124)

Mājsaimniecības + mājNefinanšu saimniecības
sabiedrības apkalpojo(S.11)
šās bezpeļņas iestādes
(S.14+S.15)

C. PP

D. Nav
nošķirti

1
2

3

4

9

5

6
7
8
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10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
35
47

24
36
48

25
37
49

26
38
50

27
39
51

28
40
52

29
41
53

30
42
54

31
43
55

32
44
56

33
45
57

34
46
58

59
71

60
72

61
73

62
74

63
75

64
76

65
77

66
78

67
79

68
80

69
81

70
82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107
119
131

108
120
132

109
121
133

110
122
134

111
123
135

112
124
136

113
125
137

114
126
138

115
127
139

116
128
140

117
129
141

118
130
142

143
155

144
156

145
157

146
158

147
159

148
160

149
161

150
162

151
163

152
164

153
165

154
166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178
179

180 #
181 #
182 #
183 #
184 #
185 #
186 #
187 #

27.12.2007.

PASĪVI
8
Skaidrā nauda apgrozībā
9
Noguldījumi
līdz 1 gadam
ilgāk par 1 gadu
9e
Euro
9.1e Uz nakti
9.2e Ar noteikto termiņu
līdz 1 gadam
1–2 gadi
ilgāk par 2 gadiem
9.3e Ar brīdinājuma termiņu par
izņemšanu
līdz 3 mēnešiem
ilgāk par 3 mēnešiem
t.sk. ilgāk par 2 gadiem
9.4e Repo
9x
Ārvalstu valūtas
9.1x Uz nakti
9.2x Ar noteikto termiņu
līdz 1 gadam
1–2 gadi
ilgāk par 2 gadiem
9.3x Ar brīdinājuma termiņu par
izņemšanu
līdz 3 mēnešiem
ilgāk par 3 mēnešiem
t.sk. ilgāk par 2 gadiem
9.4x Repo
10
NTF akcijas/daļas
11
Emitētie parāda vērtspapīri
11e Euro
līdz 1 gadam
1–2 gadi
ilgāk par 2 gadiem
11x Ārvalstu valūtas
līdz 1 gadam
1–2 gadi
ilgāk par 2 gadiem
12
Kapitāls un rezerves
13
Pārējie pasīvi

Centrālā
valdība

MFI

LV

MFI

B. Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Ne-MFI

Pārējie rezidentu sektori
BILANCES POSTEŅI
MFI
Valdība
Kopā

Nefinanšu
sabiedrības
(S.11)

Mājsaimniecības + mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas iestādes (S.14+S.15)

MFI
Valdība
Kopā

Patēriņa kredīti

Kredīti mājokļa iegādei

Pārējie
(atlikums)

Pārējie finanApdrošināšašu starpnieki
nas sabiedrī+ finanšu
bas un
palīgsabiedrīpensiju fondi
bas (S.123+
(S.125)
S.124)

Nefinanšu
sabiedrības
(S.11)

Mājsaimniecības + mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas iestādes
(S.14+S.15)
Patēriņa kredīti

Kredīti mājokļa iegādei

C. PP

D. Nav
nošķirti

LV

Pārējie finanApdrošināšašu starpnieki
nas sabiedrī+ finanšu
bas un
palīgsabiedrīpensiju fondi
bas (S.123+
(S.125)
S.124)

Pārējie rezidentu sektori

27.12.2007.

A. Iekšzemes

Pārējie
(atlikums)

AKTĪVI
1

Skaidra nauda

1e

t.sk., euro

2

Kredīti

188
189
190 #

191 #

192 #

193 #

194 #

195 #

196 #

197 #

198 #

199 #

200 #

201 #

202 #

203 #

204 #

205 #

206 #

207 #

208 #

1–5 gadi

210 #

211 #

212 #

213 #

214 #

215 #

216 #

217 #

218 #

219 #

220 #

221 #

ilgāk par 5 gadiem

223 #

224 #

225 #

226 #

227 #

228 #

229 #

230 #

231 #

232 #

233 #

234 #

237 #

238 #

239 #

243 #

244 #

245 #

209 #
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līdz 1 gadam

222 #

2e

t.sk., euro

3

Neakciju vērtspapīri

3e

Euro

235 #

236 #

240 #

241 #

242 #

246 #
247 #

251 #

252 #

līdz 1 gadam

248 #

253 #

1–2 gadi

249 #

254 #

ilgāk par 2 gadiem

250 #
262 #

līdz 1 gadam

258 #

263 #

1–2 gadi

259 #

264 #

ilgāk par 2 gadiem

260 #

265 #

268

269

266 #

267 #

NTF akcijas/daļas

5

Akcijas un pārējie kapitāla vērtspapīri

6

Pamatlīdzekļi

7

Pārējie aktīvi

(1)
(*)

Rezervju prasības
pārklasifikācijas korekcijas ECB paziņo par visām ailēm, pārvērtēšanas korekcijas ECB paziņo tikai par ailēm, kuras apzīmētas ar #.

272 #

273 #

270

274 #

275 #
276 #
277 #
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4

271 #

257 #

255 #
261 #

3x Ārvalstu valūtas

256 #
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2. TABULA
Posteņi, kuriem nepieciešamas ceturkšņa plūsmu korekcijas (*)
A. Iekšzemes

B. Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Ne-MFI

Valdība

Centrālā
valdība
(S.1311)
Kopā

Mājsaimniecības +
mājsaimNefinanniecības
šu saapkalpojobiedrības
šās bezpeļ(S.11)
ņas
iestādes
(S.14+S.15)

Pārējie rezidentu sektori

Pārējā valdība

Kopā

Centrālā
valdība
(S.1311)

Pavalsts
valdība
(S.1312)

Vietējā
valdība
(S.1313)

Sociālā
nodrošinājuma fondi
(S.1314)

281
287

282
288

283
289

284
290

285
291

286
292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

310 #
316 #
322 #

311 #
317 #
323 #

312 #
318 #
324 #

313 #
319 #
325 #

314 #
320 #
326 #

315 #
321 #
327 #

333 #
347 #

334 #
348 #

335 #
349 #

340 #
354 #

341 #
355 #

342 #
356 #

305 #

Kopā

Pavalsts
valdība
(S.1312)

Sociālā
Vietējā
nodrošināvaldība
juma fondi
(S.1313)
(S.1314)

Kopā

Bankas

Mājsaimniecības
Pārējie
+ mājfinanšu
Apdrošisaimniestarpnieki nāšanas Nefinancības
+ finanšu sabiedrības šu saapkalpopalīgsa- un pensiju biedrības
jošās
biedrības
fondi
(S.11)
bezpeļņas
(S.123+
(S.125)
iestādes
S.124)
(S.14+
S.15)

306 #

328 #

329 #
336 #
350 #

337 #
351 #

338 #
352 #

361 #

362 #

363 #

339 #
353 #

343 #
357 #

344 #
358 #

345 #
359 #

364 #

365 #

366 #

Nebankas

Valdība

Pārējie
rezidentu
sektori

278

279

280

307 #

308 #

309 #

330 #

331 #

332 #
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(*)

Kopā

ApdrošiPārējie finannāšanas
šu starpnieki
sabiedrī+ finanšu
bas un
palīgsabiedrīpensiju
bas
fondi
(S.123+S.124)
(S.125)

Kopā

Valdība

LV

Kopā

PASĪVI
8.
Skaidrā nauda apgrozībā
9.
Noguldījumi
9.1. Uz nakti
9.2. Ar noteikto termiņu
9.3. Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu
9.4. Repo
10. NTF akcijas/daļas
11. Emitētie parāda vērtspapīri
12. Kapitāls un rezerves
13. Pārējie pasīvi
AKTĪVI
1.
Skaidra nauda
2.
Kredīti
līdz 1 gadam
1–5 gadi
ilgāk par 5 gadiem
3.
Neakciju vērtspapīri
līdz 1 gadam
ilgāk par 1 gadu
4.
NTF akcijas/daļas
5.
Akcijas un pārējie kapitāla
vērtspapīri
6.
Pamatlīdzekļi
7.
Pārējie aktīvi

Pārējie rezidentu sektori

Pārējā valdība

BILANCES POSTEŅI

C. Pārējā pasaule

346 #
360 #

pārklasifikācijas korekcijas ECB paziņo par visām ailēm, pārvērtēšanas korekcijas ECB paziņo tikai par ailēm, kuras apzīmētas ar #.

27.12.2007.

27.12.2007.
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2. DAĻA
Statistika par elektronisko naudu
Pārējo monetāro finanšu iestāžu (pārējo MFI) dati (krājumi)
A. Iekšzemes

B. Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI
MFI

Valdība
CV

Pārējā
valdība

Ne-MFI
Pārējie
rezidentu
sektori

MFI

Valdība
CV

Pārējā
valdība

Pārējie
rezidentu
sektori

C. PP

D. Nav
nošķirti

PASĪVI
9 Noguldījumi (visas valūtas)
9e Euro
9.1e Noguldījumi uz nakti
tostarp elektroniskā nauda
9.1.1e Elektroniskā nauda uz
elektroniska informācijas
nesēja bāzes

E1

9.1.2e Elektroniskā nauda uz
programmatūras bāzes

E2

9x Ārvalstu valūtas
9.1x Noguldījumi uz nakti
tostarp elektroniskā nauda
9.1.1x Elektroniskā nauda uz
elektroniska informācijas
nesēja bāzes

E3

9.1.2x Elektroniskā nauda uz
programmatūras bāzes

E4
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3. DAļA
Centrālās valdības bilances statistika
Noguldījumu saistības un skaidras naudas un vērtspapīru turējumi
Pielāgotā shēma, izmantojot monetāro finanšu iestāžu (MFI) sektora ziņošanas tabulu

LV

1. TABULA
Centrālās valdības dati (krājumi)
A. Iekšzemes
MFI

Ne-MFI
Valdība

(1)
(2)
(3)

T.sk.., nepārvedami beztermiņa krājnoguldījumi.
Euro zonas MFI emitēti.
Rezervju prasības.

Centrālā
valdība

Pārējā valdība

Kopā

Pārējie finanšu starpnieki
+ finanšu
palīgsabiedrības (S.123
+S.124)

Apdrošināšanas sabiedrības un
pensiju
fondi
(S.125)

Nefinanšu sabiedrības (S.11)

Ne-MFI
Valdība

Mājsaimniecības + mājsaimniecības
apkalpojošās
bezpeļņas
iestādes
(S.14+S.15)

t.sk. kredītiestādes, uz
kurām attiecas rezervju
prasības (3),
ECB un NCB

Centrālā
valdība

Pārējā valdība

Pārējie rezidentu sektori

Kopā

Pārējie finanšu starpnieki
+ finanšu
palīgsabiedrības (S.123
+S.124)

Apdrošināšanas sabiedrības un
pensiju fondi (S.125)

Mājsaimniecības +
mājsaimNefinanšu
niecības
sabiedrības apkalpojo(S.11)
šās bezpeļņas
iestādes
(S.14+S.15)

C. Pārējā
pasaule

D. Nav nošķirti

27.12.2007.

PASĪVI
9 Noguldījumi
9e Euro
9.1e Uz nakti
9.2e Ar noteikto termiņu
līdz 1 gadam
1–2 gadi
9.3e Ar brīdinājuma termiņu par
izņemšanu
līdz 3 mēnešiem (1)
9.4e Repo
9x
Ārvalstu valūtas
9.1x Uz nakti
9.2x Ar noteikto termiņu
līdz 1 gadam
1–2 gadi
9.3x Ar brīdinājuma termiņu par
izņemšanu
līdz 3 mēnešiem (1)
9.4x Repo
AKTĪVI
1 Skaidrā nauda
Euro
3 Neakciju vērtspapīri (2)
līdz 1 gadam
1–2 gadi
4 NTF akcijas/daļas

t.sk. kredītiestādes, uz
kurām attiecas rezervju
prasības (3),
ECB un NCB

MFI

Pārējie rezidentu sektori
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BILANCES POSTEŅI

B. Citas iesaistītās dalībvalstis

27.12.2007.

2. TABULA
Centrālās valdības dati (plūsmu korekcijas)
Euro zona
A. Iekšzemes
MFI

B. Citas iesaistītās dalībvalstis
Ne-MFI

t.sk. kredītiestādes, uz
kurām attiecas rezervju
prasības,
ECB un
NCB

Pārējie rezidentu sektori

Pārējā valdība

Kopā

Pārējie
finanšu
starpnieki
+ finanšu
palīgsabiedrības
(S.123
+S.124)

367

368

369

370

371

līdz 1 gadam

379

380

381

382

1–2 gadi

391

392

393

394

403

404

405

415

416

līdz 1 gadam

427

1–2 gadi

439

451

MFI

Centrālā
valdība

Ne-MFI
Valdība

Apdrošināšanas sabiedrības un
pensiju
fondi
(S.125)

Nefinanšu
sabiedrības
(S.11)

Households
+ non-profit
institutions
serving
households
(S.14+S.15)

t.sk. kredītiestādes, uz
kurām attiecas rezervju
prasības,
ECB un
NCB

LV

Valdība
BILANCES POSTEŅI

MFI

Pārējie rezidentu sektori

Apdrošināšanas sabiedrības un
pensiju
fondi
(S.125)

Nefinanšu
sabiedrības
(S.11)

Households +
non-profit
institutions serving
households
(S.14+S.15)

Pārējā valdība

Kopā

Pārējie finanšu starpnieki
+ finanšu
palīgsabiedrības
(S.123+S.124)

372

373

374

375

376

377

378

383

384

385

386

387

388

389

389

395

396

397

398

399

400

401

402

406

407

408

409

410

411

412

413

414

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

Centrālā
valdība

PASĪVI
9

Noguldījumi
Euro

9.1e Uz nakti
9.2e Ar noteikto termiņu

9.3e Ar brīdinājuma termiņu par
izņemšanu
līdz 3 mēnešiem (1)
9.4e Repo
9x

Ārvalstu valūtas

9.1x Uz nakti
9.2x Ar noteikto termiņu

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

9e

9.3x Ar brīdinājuma termiņu par
izņemšanu
līdz 3 mēnešiem (1)
9.4x Repo
AKTĪVI
1

Skaidra nauda
1e t.sk., euro

3

463

Neakciju vērtspapīri (1)
līdz 1 gadam

464 #

1–2 gadi

465 #

466 #
467 #

4

NTF akcijas/daļas (1)

468 #

469 #

(1)

pārklasifikācijas korekcijas ECB paziņo par visām ailēm, pārvērtēšanas korekcijas ECB paziņo tikai par ailēm, kuras apzīmētas ar #.
Paziņo arī cenas pārvērtēšanas korekciju.

L 341/119

L 341/120

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

27.12.2007.

4. DAĻA
Ārpusbilances posteņi

1. sadaļa: Mēneša papildposteņi kopsavilkuma monetāro rādītāju un tiem atbilstošo bilances posteņu iegūšanai un
novērtēšanai
1. TABULA
ECB/NCB dati (krājumi)

Iekšzeme

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Pārējā pasaule

Nav nošķirti

PASĪVI
8

Skaidrā nauda apgrozībā
Tostarp banknotes
—

Euro banknotes

M1

—

Nacionālo valūtu banknotes

M2

Tostarp monētas

M3

—

Euro monētas

M4

—

Nacionālo valūtu monētas

M5

11 Emitētie parāda vērtspapīri
Līdz 1 gadam

M6

M7

M8

14 Pārējie pasīvi, t.sk.,
uzkrājumi no noguldījumiem

M9

tranzīta posteņi

M10

pagaidu posteņi

M11

atvasinātie finanšu instrumenti

M12

Eurosistēmas iekšējās saistības euro banknošu
sadales rezultātā

M13

AKTĪVI
7

Pārējie aktīvi, t.sk.,
uzkrājumi no aizdevumiem

M14

tranzīta posteņi

M15

pagaidu posteņi

M16

atvasinātie finanšu instrumenti

M17

Eurosistēmas iekšējās prasības euro banknošu
sadales rezultātā
Treknraksta ailēs norādīti augstas prioritātes ārpusbilances posteņi.

M18

27.12.2007.

LV
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2. TABULA
Pārējo MFI dati (krājumi)

Iekšzeme

Citas iesaistītās
dalībvalstis

Pārējā pasaule

Līdz 1 gadam

M19

M20

M21

Euro

M22

M23

M24

Ārvalstu valūtas

M25

M26

M27

M28

M29

M30

Euro

M31

M32

M33

Ārvalstu valūtas

M34

M35

M36

Nav nošķirti

PASĪVI
11 Emitētie parāda vērtspapīri

1–2 gadi

13 Kapitāls un rezerves
Tostarp uzkrājumi

M37

14 Pārējie pasīvi, t.sk.,
uzkrājumi no noguldījumiem

M38

tranzīta posteņi

M39

pagaidu posteņi

M40

atvasinātie finanšu instrumenti

M41

AKTĪVI
7

Pārējie aktīvi, t. sk.,
uzkrājumi no aizdevumiem

M42

tranzīta posteņi

M43

pagaidu posteņi

M44

atvasinātie finanšu instrumenti

M45

Treknraksta ailēs norādīti augstas prioritātes ārpusbilances posteņi.

M2: banknotes līdzšinējās valūtās, ko NCB emitējušas līdz 2002. gada 1. janvārim un kas vēl nav izpirktas NCB. Ziņo no
2002. gada janvāra vismaz 2002. gadā.

M5: monētas līdzšinējās valūtās, ko valstu iestādes emitējušas līdz 2002. gada 1. janvārim un kas vēl nav izpirktas NCB.

M9, M38: par noguldījumiem maksājami procenti, kas reģistrēti tad, kad tie uzkrājušies (t.i. uz uzkrāto procentu bāzes),
nevis tad, kad tie faktiski samaksāti (t.i. uz skaidras naudas bāzes).

M14, M42: par kredītiem saņemami procenti, kas reģistrēti tad, kad tie uzkrājušies (t.i. uz uzkrāto procentu bāzes), nevis
tad, kad tie faktiski saņemti (t.i. uz skaidras naudas bāzes).

M13, M18: neto pozīcijas attiecībā pret Eurosistēmu, kas radušās, 1) izplatot Eiropas Centrālās bankas (ECB) emitētās euro
banknotes (8 % no kopējā emisijas apjoma); un 2) piemērojot kapitāla daļu mehānismu. Valstu centrālās bankas vai ECB atsevišķas neto kredīta vai debeta pozīcijas iedalīšanu bilances aktīvu vai pasīvu daļā veic saskaņā ar zīmi, proti, pozitīvu neto
pozīciju attiecībā pret Eurosistēmu paziņo aktīvu daļā, savukārt negatīvu neto pozīciju – pasīvu daļā.

L 341/122

3. TABULA
Pārējo MFI dati (plūsmu korekcijas) (*)
A. Iekšzemes

B. Citas iesaistītās dalībvalstis

MFI

Ne-MFI
Valdība

Centrālā
valdība

Pārējā valdība

Kopā

Pārējie finanšu starpnieki
+ finanšu
palīgsabiedrības
(S.123+S.124)

Apdrošināšanas sabiedrības un
pensiju fondi (S.125)

Nefinanšu
sabiedrības
(S.11)

Ne-MFI
Valdība

t.sk. kredītiestādes, uz
kurām attiecas rezervju
prasības,
ECB un
NCB

Mājsaimniecības + mājsaimniecības
apkalpojošās bezpeļņas iestādes
(S.14+S.15)

Centrālā
valdība

Pārējā valdība

Pārējie rezidentu sektori

Kopā

Pārējie finanšu starpnieki
+ finanšu
palīgsabiedrības
(S.123+S.124)

Apdrošināšanas sabiedrības un
pensiju
fondi
(S.125)

Nefinanšu
sabiedrības
(S.11)

LV

BILANCES POSTEŅI

t.sk. kredītiestādes, uz
kurām attiecas rezervju
prasības,
ECB un
NCB

MFI

Pārējie rezidentu sektori

C. PP

Mājsaimniecības + mājsaimniecības
apkalpojošās bezpeļņas
iestādes
(S.14+S.15)

PASĪVI
NTF akcijas/daļas

11

Parāda vērtspapīri

11e

11x

(*)

179a

179b

179c

Līdz 1 gadam

470 #

471 #

472

1–2 gadi

473 #

474 #

475

Līdz 1 gadam

476 #

477 #

478

1–2 gadi

479 #

480 #

481

Līdz 1 gadam

482 #

483 #

484

1–2 gadi

485 #

486 #

487

Euro

Ārvalstu valūtas

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

10

pārklasifikācijas korekcijas ECB paziņo par visām ailēm, pārvērtēšanas korekcijas ECB paziņo tikai par ailēm, kuras apzīmētas ar #.

4. TABULA
ECB/NCB dati (pārklasifikācijas korekcijas)
BILANCES POSTEŅI

Nav nošķirti

PASĪVI
8

Skaidrā nauda apgrozībā
Tostarp banknotes
488

Nacionālo valūtu banknotes

489

Tostarp monētas

490

Euro monētas

491

Nacionālo valūtu monētas

492

27.12.2007.

Euro banknotes

27.12.2007.
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2. sadaļa: Mēneša papildposteņi, lai iegūtu svēruma informāciju MFI procentu likmju statistikai
Pārējo MFI dati (krājumi)
Pārējo MFI izsniegtie euro kredīti norādītām “citu rezidentu” apakškategorijām
Nefinanšu
sabiedrības
(S.11)

Patēriņa kredīti

Mājokļu kredīti

Pārējie (atlikums)

Līdz 1 gadam

M46

M47

M48

M49

1–5 gadi

M50

M51

M52

M53

Vairāk par 5 gadiem

M54

M55

M56

M57

Līdz 1 gadam

M58

M59

M60

M61

1–5 gadi

M62

M63

M64

M65

Vairāk par 5 gadiem

M66

M67

M68

M69

AKTĪVI

Mājsaimniecības u.c. (S.14+S.15)

A. Iekšzemes
Kredīti
t.sk. euro

B. Pārējās iesaist. DV
Kredīti
t.sk. euro

3. sadaļa: Ceturkšņa ārpusbilances posteņi monetārās savienības finanšu kontu sagatavošanai
NCB/ECB/pārējo MFI dati (krājumi)

Iekšzeme
Kopā

Centrālā
valdība

Citas iesaistītās
dalībvalstis
Kopā

Centrālā
valdība

Pārējā
pasaule

Nav
nošķirti

PASĪVI
14 Pārējie pasīvi
Mājsaimniecību neto kapitāls pensiju fondu rezervēs

M70

AKTĪVI
3 Neakciju vērtspapīri
Līdz 1 gadam

M71

M72

M73

T. sk.: euro

M74

M75

M76

ilgāk par 1 gadu

M77

M78

M79

T. sk.: euro

M80

M81

M82

5 Akcijas un pārējie kapitāla vērtspapīri
Kotētās akcijas

M83

M84

M85

Ieguldījumu fondu (ne NTF) akcijas

M86

M87

M88

7 Pārējie aktīvi
Apdrošināšanas prēmiju priekšsamaksa un nesamaksāto apdrošināšanas atlīdzību prasību rezerves

M89

M70: MFI saistības pret mājsaimniecībām tehnisko uzkrājumu veidā, kas izveidoti, lai nodrošinātu darbinieku pensijas. Tas
parasti attiecas uz darbinieku pensiju fondiem, kas nav nodoti neatkarīgu ārēju iestāžu rīcībā.
M83, M84, M85: akcijas, kuru cenas tiek kotētas atzītā biržā vai cita veida otrreizējā tirgū.
M86, M87, M88: akcijas, kas emitētas saistībā ar organizētu finanšu sistēmu, kas apvieno ieguldītāju līdzekļus ar mērķi iegūt finanšu vai nefinanšu aktīvus, izņemot tos, kas iekļauti MFI nozarē (sauktas arī par kopfondu akcijām).
M89: daļa no MFI maksātajām bruto prēmijām, kas iedalīta turpmākiem grāmatvedības periodiem un MFI prasības, kas nav
vēl samaksātas.

L 341/124
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27.12.2007.

5. DAĻA
Rezervju bāzes statistika
1. TABULA
Bilances posteņu dati, kas vajadzīgi, lai apkopotu rezervju bāzes statistiku
Pasaule
Pārējās iesaistīto dalībvalstu MFI, uz kurām
neattiecas rezervju prasības, iesaistīto
dalībvalstu ne-MFI un pārējā pasaule

BILANCES POSTEŅI

Nav nošķirti

PASĪVI
9 Noguldījumi (visas valūtas)
9.1 Uz nakti
9.2 Ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem

R1

9.3 Ar paziņojuma par izņemšanu termiņu līdz 2 gadiem
9 Noguldījumi (visas valūtas)
9.2 Ar noteikto termiņu virs 2 gadiem

R2

9.3 Ar paziņojuma par izņemšanu termiņu virs 2 gadiem
9.4 Atpirkšanas līgumi

R3

11 Emitētie parāda vērtspapīri (visas valūtas)
līdz 2 gadiem

R4

virs 2 gadiem (1)

R5

(1) Parāda vērtspapīri ar noteiktu termiņu virs diviem gadiem, ietver arī vērtspapīru summas, kas atrodas rezervju prasībām pakļautu pārējo
kredītiestāžu (KI), ECB vai iesaistīto dalībvalstu NCB turējumā.

2. TABULA
Bilances posteņu dati, kas nepieciešami kontroles nolūkiem
A. Iekšzemes
Nav nošķirti

Vienreizējs atskaitījums (lump sum
allowance)

R6

27.12.2007.
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6. DAĻA
Makroekonomikas rādītāju statistika
Kredītiestāžu bilances posteņu dati makroekonomikas rādītāju sagatavošanai

A. Iekšzemes
BILANCES POSTEŅI
MFI

Ne-MFI

B. Citas iesaistītās
dalībvalstis
MFI

C. Pārējā
pasaule

D. Nav
nošķirti

Ne-MFI

PASĪVI
11. Emitētie parāda vērtspapīri
(visas valūtas)
līdz 2 gadiem

MR1

AKTĪVI
3. Neakciju vērtspapīri
(visas valūtas)
līdz 2 gadiem

MR2

MR3

L 341/126

7. DAĻA
Kredītiestāžu bilances statistika

1. sadaļa: Krājumu dati
LV

1. TABULA
Kredītiestādes (krājumi)
A. Iekšzemes

B. Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI
Valdība

Ne-MFI
Pārējie rezidentu sektori

Valdība

Pārējie rezidentu sektori

C. Pārējā
pasaule

BILANCES POSTEŅI
MFI
Kopā

Nefinanšu sabiedrības
(S.11)

Centrālā
valdība

Pārējā valdība

Kopā

CFS (S.123)
+ finanšu
palīgiestādes (S.124)

Apdrošināšanas sabiedrības un
pensiju fondi (S.125)

Nefinanšu sabiedrības
(S.11)

Mājsaimniecības u.c.
(S.14 +
S.15)

D. Nav nošķirti

27.12.2007.

PASĪVI
Skaidrā nauda apgrozībā
Noguldījumi
līdz 1 gadam
ilgāk par 1 gadu
Noguldījumi – Euro
Uz nakti
Ar noteikto termiņu
līdz 1 gadam
1–2 gadi
ilgāk par 2 gadiem
Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu
līdz 3 mēnešiem
ilgāk par 3 mēnešiem
Repo
Noguldījumi – Ārvalstu valūtas
Uz nakti
Ar noteikto termiņu
līdz 1 gadam
1–2 gadi
ilgāk par 2 gadiem
Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu
līdz 3 mēnešiem
ilgāk par 3 mēnešiem
Repo
Emitētie parāda vērtspapīri
Euro
līdz 1 gadam
1–2 gadi
ilgāk par 2 gadiem
Ārvalstu valūtas
līdz 1 gadam
1–2 gadi
ilgāk par 2 gadiem
Kapitāls un rezerves
Pārējie pasīvi

Pārējā valdība

Mājsaimniecības u.c.
(S.14 +
S.15)

MFI

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Centrālā
valdība

CFS (S.123)
+ finanšu
palīgiestādes (S.124)

Apdrošināšanas sabiedrības un
pensiju fondi (S.125)

B. Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Ne-MFI

Pārējie rezidentu sektori
BILANCES POSTEŅI
MFI
Valdība

Kopā
(e)

Apdrošināšanas sabiedrības
un pensiju
fondi (S.125)

Mājsaimniecības u.c. (S.14 + S.15)
Nefinanšu
sabiedrības
(S.11)

MFI
Valdība

Patēriņa kredīti

Kredīti
mājokļa
iegādei

Pārējie
(atlikums)

Kopā
(p)

CFS (S.123) +
finanšu
palīgiestādes (S.124)
(f)

Apdrošināšanas sabiedrības
un pensiju
fondi (S.125)

Mājsaimniecības u.c. (S.14 + S.15)
Nefinanšu
sabiedrības
(S.11)

Patēriņa
kredīti

Kredīti
mājokļa
iegādei

Pārējie
(atlikums)

C. Pārējā
pasaule

D. Nav
nošķirti

LV

CFS (S.123) +
finanšu
palīgiestādes (S.124)
(f)

Pārējie rezidentu sektori

27.12.2007.

A. Iekšzemes

AKTĪVI
Skaidrā nauda
t.sk., euro
Kredīti
līdz 1 gadam
1–5 gadi

t.sk., euro
Neakciju vērtspapīri
Euro
līdz 1 gadam
1–2 gadi
ilgāk par 2 gadiem
Ārvalstu valūtas
līdz 1 gadam
1–2 gadi
ilgāk par 2 gadiem

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

ilgāk par 5 gadiem

NTF akcijas/daļas
Akcijas un pārējie kapitāla vērtspapīri
Pamatlīdzekļi
Pārējie aktīvi

L 341/127

L 341/128

2. TABULA
Kredītiestādes sektoru dalījumā (krājumi)
A. Iekšzemes

B. Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Ne-MFI

Valdība (S.13)

Pārējie rezidentu sektori

Pārējā valdība

Kopā

Centrālā
valdība
(S.1311)

Kopā

Pavalsts
valdība
(S.1312)

Vietējā
valdība
(S.1313)

Sociālā
nodrošinājuma
fondi
(S.1314)

Kopā

CFS (S.123)
+ finanšu
palīgiestādes
(S.124)

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju
fondi
(S.125)

Kopā

Valdība (S.13)

Pārējie rezidentu sektori

Pārējā valdība
Nefinanšu sabiedrības
(S.11)

Mājsaimniecības
u.c. (S.14
+ S.15)

Kopā

Centrālā
valdība
(S.1311)

Kopā

Pavalsts
valdība
(S.1312)

Vietējā
valdība
(S.1313)

Nebankas

LV

BILANCES POSTEŅI

C. Pārējā pasaule

Sociālā
nodrošinājuma
fondi (S.1314)

Kopā

CFS (S.123) +
finanšu
palīgiestādes
(S.124)

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju
fondi
(S.125)

Nefinanšu sabiedrības
(S.11)

Mājsaimniecības
u.c.
(S.14 +
S.15)

Bankas
Valdība

Pārējie
rezidentu
sektori

PASĪVI
Skaidrā nauda apgrozībā
Noguldījumi

Ar noteikto termiņu
Ar brīdinājuma termiņu par
izņemšanu
Repo
Emitētie parāda vērtspapīri
Kapitāls un rezerves
Pārējie pasīvi
AKTĪVI
Skaidrā nauda
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Uz nakti

Kredīti
līdz 1 gadam
1–5 gadi
ilgāk par 5 gadiem
Neakciju vērtspapīri
līdz 1 gadam
ilgāk par 1 gadu
Naudas tirgus fondu
akcijas/daļas

Pamatlīdzekļi
Pārējie aktīvi

27.12.2007.

Akcijas un pārējie kapitāla
vērtspapīri

Kredītiestādes valūtu dalījumā (krājumi)
Pārējās valūtas (ietver pārējo ES dalībvalstu valūtas, izņemot DKK,
SEK, GBP)

Pārējo ES dalībvalstu valūtas
BILANCES POSTEŅI

Visas valūtas kopā

Euro
BGN

CZK

DKK

EEK

CYP

LVL

LTL

HUF

MTL

PLN

RON

SKK

SEK

GBP

Kopā (1)

USD

JPY

CHF

LV

Atlikušās
valūtas kopā (1)

27.12.2007.

3. TABULA

PASĪVI
Noguldījumi
A. Iekšzemes
no MFI
no ne-MFI
B. Citas iesaistītās dalībvalstis
no MFI
no ne-MFI
C. Pārējā pasaule
ilgāk par 1 gadu
no bankām
no nebankām
Emitētie parāda vērtspapīri
Kapitāls un rezerves
Pārējie pasīvi
AKTĪVI
Kredīti
A. Iekšzemes
MFI
ne-MFI
B. Citas iesaistītās dalībvalstis
MFI
ne-MFI

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

līdz 1 gadam

C. Pārējā pasaule
līdz 1 gadam
ilgāk par 1 gadu
bankām
nebankām
Neakciju vērtspapīri
A. Iekšzemes
MFI emitēti
ne-MFI emitēti
B. Citas iesaistītās dalībvalstis
MFI emitēti
ne-MFI emitēti
C. Pārējā pasaule
banku emitēti

Pārējie aktīvi
(1)

Pārējo ES dalībvalstu valūtas (izņemot DKK, SEK, GBP) iekļauj šajā ailē.
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nebanku emitēti
NTF akcijas/daļas

L 341/130

2. sadaļa: Plūsmu korekciju dati

1. TABULA

LV

2. Kredītiestādes (pārklasifikācijas)
A. Iekšzemes

B. Pārējās iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI
Valdība
BILANCES POSTEŅI
MFI
Centrālā
valdība

Skaidrā nauda apgrozībā
Noguldījumi
līdz 1 gadam
ilgāk par 1 gadu
Noguldījumi – Euro
Uz nakti
Ar noteikto termiņu
līdz 1 gadam
1–2 gadi
ilgāk par 2 gadiem
Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu
līdz 3 mēnešiem

Kopā

CFS (S.123) un
finanšu
palīgiestādes (S.124)

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju
fondi
(S.125)

Valdība

Mājsaimniecības u.c. (S.14 + S.15)
Nefinanšu sabiedrības
(S.11)

Patēriņa
kredīti

Mājokļu
kredīti

Pārējie
(atlikums)

Pārējie rezidentu sektori

MFI
Centrālā
valdība

Pārējā
valdība

Kopā

CFS (S.123) un
finanšu
palīgiestādes (S.124)

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju
fondi
(S.125)

Mājsaimniecības u.c. (S.14 + S.15)
Nefinanšu
sabiedrības
(S.11)

Patēriņa
kredīti

Mājokļu
kredīti

C. Pārējā
pasaule

D. Nav
nošķirti

Pārējie (atlikums)
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PASĪVI

Pārējā
valdība

Ne-MFI

Pārējie rezidentu sektori

ilgāk par 3 mēnešiem
Repo
Noguldījumi – Ārvalstu valūtas
Uz nakti
Ar noteikto termiņu
līdz 1 gadam
1–2 gadi
ilgāk par 2 gadiem
Ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu
līdz 3 mēnešiem
ilgāk par 3 mēnešiem
Repo
Euro
līdz 1 gadam
1–2 gadi
ilgāk par 2 gadiem

27.12.2007.

Emitētie parāda vērtspapīri

B. Pārējās iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI
Valdība
BILANCES POSTEŅI
MFI
Centrālā
valdība

Pārējā
valdība

Ne-MFI

Pārējie rezidentu sektori

Kopā

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju
fondi
(S.125)

Mājsaimniecības u.c. (S.14 + S.15)
Nefinanšu sabiedrības
(S.11)

Patēriņa
kredīti

Mājokļu
kredīti

Pārējie
(atlikums)

Pārējie rezidentu sektori

MFI
Centrālā
valdība

Pārējā
valdība

Kopā

CFS (S.123) un
finanšu
palīgiestādes (S.124)

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju
fondi
(S.125)

Mājsaimniecības u.c. (S.14 + S.15)
Nefinanšu
sabiedrības
(S.11)

Patēriņa
kredīti

Mājokļu
kredīti

Pārējie (atlikums)

C. Pārējā
pasaule

D. Nav
nošķirti

LV

CFS (S.123) un
finanšu
palīgiestādes (S.124)

Valdība

27.12.2007.

A. Iekšzemes

Ārvalstu valūtas
līdz 1 gadam
1–2 gadi
ilgāk par 2 gadiem
Kapitāls un rezerves
Pārējie pasīvi
AKTĪVI
Skaidra nauda (visas valūtas)
Kredīti
līdz 1 gadam
1–5 gadi
ilgāk par 5 gadiem
t.sk., euro
Neakciju vērtspapīri
Euro
līdz 1 gadam
1–2 gadi
ilgāk par 2 gadiem
Ārvalstu valūtas
līdz 1 gadam
1–2 gadi

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

t.sk., euro

ilgāk par 2 gadiem
NTF akcijas/daļas
Akcijas un pārējie kapitāla vērtspapīri
Pamatlīdzekļi
Pārējie aktīvi

L 341/131

L 341/132

2. TABULA

Kredītiestādes (pārvērtēšanas)
B. Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI
Valdība

MFI
Centrālā
valdība

Kopā

CFS (S.123) un
finanšu
palīgiestādes (S.124)

Apdrošināšanas
sabiedrības
un
pensiju
fondi
(S.125)

Nefinanšu
sabiedrības
(S.11)

Valdība

Mājsaimniecības u.c.
(S.14 + S.15)

Patēriņa
kredīti

Mājokļu
kredīti

Pārējie rezidentu sektori

MFI

Pārējie
(atlikums)

Centrālā
valdība

Pārējā
valdība

Kopā

CFS
(S.123)
un finanšu palīgiestādes
(S.124)

Apdrošināšanas
sabiedrības
un
pensiju
fondi
(S.125)

Mājsaimniecības u.c. (S.14 + S.15)
Nefinanšu
sabiedrības (S.11)

Patēriņa
kredīti

Mājokļu
kredīti

C. Pārējā pasaule

D. Nav
nošķirti

Pārējie
(atlikums)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
27.12.2007.

PASĪVI
Emitētie parāda vērtspapīri
Euro
līdz 1 gadam
1–2 gadi
ilgāk par 2 gadiem
Ārvalstu valūtas
līdz 1 gadam
1–2 gadi
ilgāk par 2 gadiem
Kapitāls un rezerves
Pārējie pasīvi
AKTĪVI
Skaidra nauda (visas valūtas)
t.sk., euro
Kredīti
līdz 1 gadam
1–5 gadi
ilgāk par 5 gadiem
t.sk., euro
Neakciju vērtspapīri
t.sk., ilgāk par 2 gadiem
Euro
līdz 1 gadam
1–2 gadi
ilgāk par 2 gadiem
Ārvalstu valūtas
līdz 1 gadam
1–2 gadi
ilgāk par 2 gadiem
NTF akcijas/daļas
Akcijas un pārējie kapitāla vērtspapīri
Pamatlīdzekļi
Pārējie aktīvi

Pārējā
valdība

Ne-MFI

Pārējie rezidentu sektori

BILANCES POSTEŅI

LV

A. Iekšzemes

27.12.2007.

3. TABULA
Kredītiestādes sektoru dalījumā (pārklasifikācijas)
A. Iekšzemes

B. Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

Ne-MFI

C. Pārējā pasaule

Kopā
Valdība
Pārējā valdība
Kopā

Centrālā
valdība

Kopā

Pavalsts
valdība

Vietējā
valdība

Sociālā
nodrošinājuma
fondi

Kopā

CFS (S.123) un
finanšu palīgiestādes
(S.124)

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju
fondi
(S.125)

Valdība

Pārējie rezidentu sektori

LV

BILANCES POSTEŅI

Pārējie rezidentu sektori

Pārējā valdība
Nefinanšu sabiedrības
(S.11)

Mājsaimniecības
u.c (1).

Kopā

Centrālā
valdība

Kopā

Pavalsts
valdība

Vietējā
valdība

Sociālā
nodrošinājuma
fondi

Kopā

CFS (S.123) un
finanšu
palīgiestādes
(S.124)

Apdrošināšanas
Nefinansabiedrības
šu saun pensiju biedrības
fondi
(S.11)
(S.125)

Nebankas
Mājsaimniecības
u.c (1).

Bankas
Valdība

Pārējie
rezidentu
sektori

PASĪVI
Skaidrā nauda apgrozībā
Noguldījumi

Ar noteikto termiņu
Ar brīdinājuma termiņu par
izņemšanu
Repo
Emitētie parāda vērtspapīri
Kapitāls un rezerves
Pārējie pasīvi
AKTĪVI
Skaidrā nauda
Kredīti

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Uz nakti

līdz 1 gadam
1–5 gadi
ilgāk par 5 gadiem
Neakciju vērtspapīri
līdz 1 gadam
ilgāk par 1 gadu
NTF akcijas/daļas
Akcijas un pārējie kapitāla
vērtspapīri

Pārējie aktīvi
(1)

Aptver mājsaimniecības (S.14) un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.15)

L 341/133

Pamatlīdzekļi

L 341/134

4. TABULA
Kredītiestādes sektoru dalījumā (pārvērtēšanas)
A. Iekšzemes

B. Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI

C. Pārējā pasaule

Ne-MFI
Kopā

Valdība
Pārējā valdība
Kopā

Centrālā
valdība

Kopā

Pavalsts
valdība

Vietējā
valdība

Sociālā
nodrošinājuma
fondi

Kopā

CFS
(S.123) un
finanšu palīgiestādes
(S.124)

Apdrošināšanas saNefinanbiedrības
šu saun pensiju biedrības
fondi (S(S.11)
.125)

Valdība

Pārējie rezidentu sektori

Pārējā valdība
Mājsaimniecības
u.c (1).

Kopā

Centrālā
valdība

Kopā

Pavalsts
valdība

Vietējā
valdība

Sociālā
nodrošinājuma
fondi

Kopā

CFS
(S.123)
un finanšu
palīgiestādes
(S.124)

LV

BILANCES POSTEŅI

Pārējie rezidentu sektori

Apdrošināšanas saNefinanbiedrības
šu saun pensiju biedrības
fondi
(S.11)
(S.125)

Nebankas
Mājsaimniecības
u.c (1).

Bankas
Valdība

Pārējie
rezidentu
sektori

PASĪVI
Skaidrā nauda apgrozībā
Noguldījumi

Kapitāls un rezerves
Pārējie pasīvi
AKTĪVI
Skaidrā nauda
Kredīti
līdz 1 gadam
1–5 gadi
ilgāk par 5 gadiem
Neakciju vērtspapīri
līdz 1 gadam
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Emitētie parāda vērtspapīri

ilgāk par 1 gadu
NTF akcijas/daļas
Akcijas un pārējie kapitāla
vērtspapīri
Pamatlīdzekļi
Pārējie aktīvi
(1)

Aptver mājsaimniecības (S.14) un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas (S.15)

27.12.2007.

27.12.2007.
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8. DAĻA
Strukturālie finanšu rādītāji

1.

KI filiāļu skaits pārskata perioda beigās. Šajā rādītājā iekļauj tikai KI piederošās filiāles. Institucionālu vienību, kas pašas nav KI, biroji nav jāietver pat tad, ja tās pieder tai pašai grupai kā KI.

2.

KI darbinieku skaits. Šis rādītājs attiecas uz vidējo KI darbinieku skaitu pārskata gadā. Finanšu iestāžu, kas pašas nav
KI, darbinieki no tiem ir jāizslēdz, pat ja šīs iestādes pieder vienai un tai pašai grupai.

3.

Piecu lielāko KI īpatsvars aktīvu kopsummā (CR5). Šis rādītājs attiecas uz banku darbības koncentrāciju. NCB piemēro šādu nekonsolidētu kopsavilkuma pieeju, lai iegūtu šo rādītāju. 1) sarindo visu ziņotāju KI bilanču kopsummas;
un 2) aprēķina i) piecu lielāko bilanču kopsummu summu; un ii) visu bilanču kopsummu summu; un 3) aprēķina i)
attiecību pret ii). Datus, kurus ziņo ECB, izsaka procentos, piem., 72,4296 % ziņo kā 72,4296 un nevis kā 0,7243. Lai
arī tas, kuras ir piecas lielākās bankas, var mainīties, NCB sniedz tikai ziņas par piecu lielāko KI īpatsvaru konkrētā laikā
(pārskata gada decembra beigās).

4.

Herfindāla indekss (HI) KI aktīvu kopsummai. Līdzīgi iepriekšējam rādītājam, arī šis attiecas uz banku darbības koncentrāciju. Ciktāl iespējams, valstu centrālajām bankām jāievēro kopsavilkuma pieeja. Šajā gadījumā HI aprēķinā ir jāiekļauj katras grupā ietvertās KI kopsavilkuma bilance, varbūt izmantojot šo iestāžu gada finanšu pārskatos atrodamo
grāmatvedības informāciju. Ja ne visas KI ir atlikušās grupas datos, datus ekstrapolē.

HI iegūst saskaitot visu banku sektora KI tirgus daļu kvadrātus un paziņo ECB saskaņā ar šādu formulu:

2

n
HI = ∑i=1
(Xi/X) , kur:

n = KI kopējais skaits valstī
Xi = Ki kopējie aktīvi
X =

n
Xi = visu valsts KI kopējie aktīvi
∑i=1

5.

Apdrošināšanas sabiedrību kopējie ieguldījumi (1) Informācija attiecas uz šo sabiedrību kopējiem finanšu aktīviem,
ko iegūst, no kopsavilkuma kopējās bilances atskaitot nefinanšu aktīvus (piemēram, pamatlīdzekļus). Vajadzības gadījumā skaitļus ekstrapolē, lai nodrošinātu 100 % aptveramību. Ja nav pieejama atsevišķa informācija par apdrošināšanas
sabiedrībām, šo rādītāju var apvienot ar rādītāju “Pensiju fondu pārvaldībā esošo aktīvu kopsumma”, izveidojot vienu
rādītāju. NCB sērija ir jānorāda, ja pieņem “apvienotu” reģistrēšanu.

6.

Pensiju fondu pārvaldībā esošo aktīvu kopsumma (2) Šī informācija attiecas uz autonomo pensiju fondu kopsavilkuma bilances kopsummām. Ja nav pieejama atsevišķa informācija par pensiju fondiem, šo rādītāju var apvienot ar rādītāju “Apdrošināšanas sabiedrību pārvaldībā esošo aktīvu kopsumma”, izveidojot vienu rādītāju. Šajā gadījumā attiecībā
uz rādītāju “Pensiju fondu pārvaldībā esošo aktīvu kopsumma” jāiesniedz nulles paziņojums.

7.

Pārējo EEZ valstu KI filiāļu skaits Šis rādītājs attiecas uz ziņotājā valstī atrodošos tādu filiāļu skaitu, kuras pieder KI,
kas ir citu ES valstu rezidenti. Ja KI kādā valstī ir vairākas filiāles, tās uzskata par vienu filiāli. NCB nodrošina, ka dati
par laiku no 1999. gada beigām atbilst datiem, par kuriem ziņots saskaņā ar MFI sarakstu.

8.

Pārējo ES valstu KI filiāļu kopējie aktīvi. Šis rādītājs attiecas uz to filiāļu apkopoto bilances kopsummu, kuras aptver rādītājs “Pārējo ES valstu KI filiāļu skaits”.

9.

Pārējo ES valstu KI meitas uzņēmumu skaits. Šis rādītājs attiecas uz ziņotājā valstī atrodošos tādu meitas uzņēmumu skaitu, kurus kontrolē KI, kas ir citu ES valstu rezidenti. Skaita tikai meitas uzņēmumus, kas paši ir KI.

(1) Atbilstošā EKS 95 nozare šim rādītājam ir S. 125a.
(2) Atbilstošā EKS 95 nozare šim rādītājam ir S. 125b.
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10. Citu ES valstu KI meitas uzņēmumu kopējie aktīvi. Šis rādītājs attiecas uz to meitas uzņēmumu apkopoto bilances
kopsummu, kurus aptver rādītājs “Pārējo ES valstu KI meitas uzņēmumu skaits”.
11. Ārpus ES valstu KI filiāļu skaits. Šis rādītājs attiecas uz ziņotājā valstī atrodošos tādu filiāļu skaitu, kuras pieder KI,
kas ir rezidenti valstīs, kuras nav dalībvalstis. Ja bankai kādā valstī ir vairākas filiāles, tās uzskata par vienu filiāli. NCB
nodrošina, ka dati atbilst datiem, par kuriem ziņots saskaņā ar MFI sarakstu.
12. Ārpus ES valstu KI filiāļu kopējie aktīvi. Šis rādītājs attiecas uz to filiāļu apkopoto bilances kopsummu, kuras aptver
rādītājs “Ārpus ES valstu KI filiāļu skaits”.
13. Ārpus ES valstu KI meitas uzņēmumu skaits. Šis rādītājs attiecas uz ziņotājā valstī atrodošos tādu meitas uzņēmumu skaitu, kurus kontrolē KI, kas ir rezidenti valstīs, kuras nav dalībvalstis.
14. Ārpus ES valstu KI meitas uzņēmumu kopējie aktīvi. Šis rādītājs attiecas uz to meitas uzņēmumu apkopoto bilances kopsummu, kurus aptver rādītājs “Ārpus ES valstu KI meitas uzņēmumu skaits”.
15. Citu iesaistīto dalībvalstu KI filiāļu skaits. Šis rādītājs attiecas uz ziņotājā valstī atrodošos tādu filiāļu skaitu, kuras
pieder KI, kas ir citu iesaistīto dalībvalstu rezidenti. Ja bankai kādā valstī ir vairākas filiāles, tās uzskata par vienu filiāli.
NCB nodrošina, ka dati atbilst datiem, par kuriem ziņots saskaņā ar MFI sarakstu.
16. Citu iesaistīto dalībvalstu KI filiāļu kopējie aktīvi. Šis rādītājs attiecas uz to filiāļu apkopoto bilances kopsummu,
kuras aptver rādītājs “Citu iesaistīto dalībvalstu KI filiāļu skaits”.
17. Citu iesaistīto dalībvalstu KI meitas uzņēmumu skaits. Šis rādītājs attiecas uz ziņotājā valstī atrodošos tādu meitas
uzņēmumu skaitu, kurus kontrolē KI, kas ir citu iesaistīto dalībvalstu rezidenti.
18. Citu iesaistīto dalībvalstu KI meitas uzņēmumu kopējie aktīvi. Šis rādītājs attiecas uz to meitas uzņēmumu apkopoto bilances kopsummu, kurus aptver rādītājs “Citu iesaistīto dalībvalstu KI meitas uzņēmumu skaits”.
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1. TABULA
Strukturālie finanšu rādītāji (krājumi)

3. Valstis ārpus ES

4. Citas iesaistītās
dalībvalstis

Kredītiestādes

Kredītiestādes

Kredītiestādes

S3

S4

S5

S6

S7

S8

Filiāļu kopējie aktīvi

S14

S15

S16

Meitas uzņēmumu kopējie aktīvi

S17

S18

S19

Strukturālie rādītāji

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi
Kredītiestādes
Kopā

KI darbinieku skaits

S1

KI filiāļu skaits

S2

Apdrošināšanas
sabiedrības

Pensiju fondi

KI meitas uzņēmumu skaits
Herfindāla indekss (Herfindahl index) KI
kopējiem aktīviem

S9

5 lielāko KI daļa kopējos aktīvos (CR5)

S10

Aktīvi kopā

S11

S12
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2. Pārējās ES valstis

1. Iekšzemes zona

S13
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2. TABULA
Strukturālie finanšu rādītāji (plūsmu korekcijas)

3. Ārpus ES zona

4. Citas iesaistītās
dalībvalstis

Kredītiestādes

Kredītiestādes

Kredītiestādes

Filiāļu kopējie aktīvi

S23

S24

S25

Meitas uzņēmumu kopējie aktīvi

S26

S27

S28

Filiāļu kopējie aktīvi

S32

S33

S34

Meitas uzņēmumu kopējie aktīvi

S35

S36

S37

Strukturālie rādītāji

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi
Kredītiestādes
Kopā

Apdrošināšanas
sabiedrības

Pensiju fondi

S20

S21

S22

Reklasifikācijas un citas korekcijas
Aktīvi kopā

Pārējās pārvērtēšanas korekcijas
Aktīvi kopā

S29

S30
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2. Pārējās ES valstis

1. Iekšzemes zona

S31
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9. DAĻA
Dati Starptautiskā Valūtas fonda vajadzībām
1. TABULA
NCB dati (krājumi)
Iekšzemes (1)

Citas iesaistītās dalībvalstis

Pārējā pasaule

PASĪVI
9 Noguldījumi
T.sk., noguldījumi NCB
T.sk., noguldījumi ECB

S1
S2 (Forma 10S –
tikai DE)

S3 (Forma 10S)

AKTĪVI
2 Kredīti
T.sk., kredīti NCB

S4

T.sk., kredīti ECB

S5 (Forma 10S –
tikai DE)

S6 (Forma 10S)

T.sk., starptautiskie ar rezervēm saistītie noguldījumi
ECB (2)

S7 (Forma 10S –
tikai DE)

S8 (Forma 10S)

3 Neakciju vērtspapīri
T.sk., NCB emitētie
T.sk., ECB emitētie

S9
S10 (Forma 10S –
tikai DE)

S11 (Forma 10S)

S12 (Forma 10S –
tikai DE)

S13 (Forma 10S)

5 Akcijas un pārējie kapitāla vērtspapīri
T.sk., ECB emitētie

(1) Iekšzemes pozīcijas attiecībā pret ECB piemēro tikai Vācijai, kur tas norādīts.
(2) Šis postenis ietver NCB prasības euro, kas atbilst ārvalstu valūtas rezerves pārvedumiem no NCB uz ECB.

Nav nošķirti
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2. TABULA
Pārējo MFI dati (krājumi)
Iekšzemes (1)

Citas iesaistītās dalībvalstis

T.sk., noguldījumi ECB (*)

S14 (Forma 10S –
tikai DE)

S15 (Forma 20S)

T.sk., noguldījumi NCB

S16 (Forma 20S)

S17 (*)

T.sk., kredīti ECB (*)

S18 (Forma 20S –
tikai DE)

S19 (Forma 20S)

T.sk., kredīti NCB

S20 (Forma 20S)

S21 (*)

T.sk., ECB emitētie (*)

S22 (Forma 20S –
tikai DE)

S23 (Forma 20S)

T.sk., NCB emitētie

S24 (Forma 20S)

S25 (*)

S26 (Forma 20S)

S27 (*)

PASĪVI
9 Noguldījumi

AKTĪVI
2 Kredīti

3 Neakciju vērtspapīri

5 Akcijas un pārējie kapitāla vērtspapīri
T.sk., NCB emitētie

(*) Izvēles sērija.
(1) Iekšzemes pozīcijas attiecībā pret ECB piemēro tikai Vācijai, kur tas norādīts.

Pārējā pasaule

Nav nošķirti

27.12.2007.
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10. DAĻA
Statistika par pārvēršanu vērtspapīros un citiem tādu MFI aizdevumu pārvedumiem, kas sākotnēji
izsniegti ne-MFI

1. sadaļa: Pārējie MFI kredīti, kas pārvērsti vērtspapīros, izmantojot finanšu instrumentsabiedrību (FIS)

1. TABULA
Bruto mēneša plūsmas
Iekšzeme
MFI

Centrālā
vald.

Pārējā
valdība

Citas iesaistītās dalībvalstis
Pārējie rezidentu sektori

MFI

Centrālā
vald.

Pārējā
valdība

Pārējie rezidentu sektori

Pārējā
pasaule

Pārējie rezidentu sektori

Pārējā
pasaule

Pārējie rezidentu sektori

Pārējā
pasaule

AKTĪVI
2 Kredīti

S1

2. TABULA
Atlikumi
Iekšzeme
MFI

Centrālā
vald.

Pārējā
valdība

Citas iesaistītās dalībvalstis
Pārējie rezidentu sektori

MFI

Centrālā
vald.

Pārējā
valdība

AKTĪVI
2 Kredīti

S2

3. TABULA
Neto mēneša plūsmas (*)
Iekšzeme
MFI

Centrālā
vald.

Pārējā
valdība

Citas iesaistītās dalībvalstis
Pārējie rezidentu sektori

AKTĪVI
2 Kredīti
(*) Ziņo tad, ja nav pieejamas bruto plūsmas.

S3

MFI

Centrālā
vald.

Pārējā
valdība
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2. sadaļa: Pārējie MFI kredīti, kas pārvērsti vērtspapīros vai pārvesti, neizmantojot FIS

1. TABULA
Bruto mēneša plūsmas
Iekšzeme
MFI

Centrālā
vald.

Pārējā
valdība

Citas iesaistītās dalībvalstis
Pārējie rezidentu sektori

MFI

Centrālā
vald.

Pārējā
valdība

Pārējie rezidentu sektori

Pārējā
pasaule

Pārējie rezidentu sektori

Pārējā
pasaule

Pārējie rezidentu sektori

Pārējā
pasaule

AKTĪVI
2 Kredīti

S4

2. TABULA
Atlikumi
Iekšzeme
MFI

Centrālā
vald.

Pārējā
valdība

Citas iesaistītās dalībvalstis
Pārējie rezidentu sektori

MFI

Centrālā
vald.

Pārējā
valdība

AKTĪVI
2 Kredīti

S5

3. TABULA
Neto mēneša plūsmas (*)
Iekšzeme
MFI

Centrālā
vald.

Pārējā
valdība

Citas iesaistītās dalībvalstis
Pārējie rezidentu sektori

MFI

Centrālā
vald.

Pārējā
valdība

AKTĪVI
2 Kredīti

S5

(*) Ziņo tad, ja nav pieejamas bruto plūsmas.

Bruto plūsmas: to kredītu summa, ko citas MFI sniegušas iekšzemes pārējiem rezidentu sektoriem un ko MFI pārskata periodā
pārvērtušas vērtspapīros vai pārvedušas, t.i., summas, kas radušās tieši no kredītu pārdošanas ne-MFI trešajām personām pārskata perioda laikā. Trešās personas parasti ir rezidentes vai nerezidentes finanšu instrumentsabiedrības, kas emitē vērtspapīrus iegūto kredītu finansēšanai. Par agrāk pārdoto kredītu dzēšanu vai atpirkšanu nemaksā atlīdzību. Ja nav pieejami dati
par bruto plūsmām, ja iespējams jāsniedz dati par neto plūsmām attiecībā uz kredītiem, ko sākotnēji piešķīrušas MFI un kas
pārdoti trešajām personām.

Neto plūsmas: izmaiņas vērtspapīros pārvērsto vai nodoto kredītu nenomaksātajās summās, ko citas MFI sākotnēji piešķīrušas iekšzemes citām rezidentu nozarēm, bet vēlāk pārvērtušas vērtspapīros vai nodevušas trešajām personām, un kas vairs
neparādās MFI bilancē. Trešās personas parasti ir (rezidenti vai nerezidenti) finanšu starpnieki, kuri emitē vērtspapīrus, lai
finansētu iegūtos kredītus. Tīrā plūsma ir vienāda ar jaunajām bruto pārvēršanām vērtspapīros vai citiem nodotajiem kredītiem (proti, MFI kredītu pārdošanu trešajām personām), no kuras atņemti aizņēmēja veiktie atmaksājumi vai kredīti, ko
izsniedzēja MFI atpirkusi pārskata periodā.

27.12.2007.
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Nenomaksātās summas: izsniegto kredītu summa, ko citas MFI sākotnēji piešķīrušas iekšzemes citām rezidentu nozarēm, kuri
ir pārvērsti vērtspapīros vai nodoti citiem (proti, pārdoti trešajām personām) un kuri tādēļ vairs nav redzami MFI bilancē.
Perioda beigu krājumu starpība ir vienāda ar neto plūsmu. Ar darījumiem nesaistītas izmaiņas netiek izskatītas.
Pārdotie kredīti: ne-MFI nozarei pārdotais kredīts izraisa ar to saistīto ziņošanu vienīgi ciktāl tas vairs neparādās to MFI bilancē, kuras sākotnēji izsniedza kredītu citām rezidentu nozarēm, vai jebkuras citas MFI bilancē.
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11. DAĻA

Citu finanšu starpnieku statistika
1. sadaļa: Ziņošanas tabulas
Attiecībā uz ieguldījumu fondiem (1.–3. tabula) sniedzami šādi dati: ieguldījumu fondiem kopā, aptverot visus valstī darbojošos ieguldījumu fondu veidus, un par ieguldījumu fondiem, kas iedalīti pēc:
—

ieguldījuma veida: Dati par ieguldījumu fondiem, kas iedalīti pēc ieguldījuma veida, jāziņo atsevišķi par kapitāla vērtspapīru fondiem, obligāciju fondiem, jauktajiem fondiem, nekustamā īpašuma fondiem un pārējiem fondiem. Principā,
ieguldījumu fondi pēc ieguldījumu veida ir jāklasificē saskaņā ar aktīvu veidu, kurā sākotnēji tiek ieguldīts ieguldījumu
portfelis. Fondus, kas iegulda gan kapitālā, gan obligācijās, kuriem nav dominējošas politikas par labu vienam vai otram
instrumentam, jāiedala “jaukto fondu” kategorijā. Ja nav iespējama klasifikācija saskaņā ar iepriekš minētajām kategorijām, fondi ir jāiekļauj atlikušajā kategorijā “pārējie fondi”. Attiecībā uz “fondu fondiem” (fondiem, kas galvenokārt iegulda ieguldījumu fondu akcijās), tos jāiedala to fondu kategorijā, kuros tie visvairāk veic ieguldījumus. Ja šo iedalījumu
neuzskata par iespējamu, fondu fondi ir jāiedala atlikušajā kategorijā “pārējie fondi”. Ieguldījumu fondus pēc to veida
iedala, pamatojoties uz publiskajiem prospektiem, fondu noteikumiem, reģistrācijas dokumentiem, spēkā esošajiem likumiem vai nolikumiem, parakstīšanās dokumentiem vai ieguldījumu līgumiem, tirdzniecības dokumentiem vai līdzīgas nozīmes dokumentiem.

—

ieguldītāja veida: Datus par ieguldījumu fondiem, kas iedalīti pēc ieguldītāja veida, ziņo, iedalot 1) vispārējos publiskos;
un 2) īpašos ieguldītājus. Dati par šāda veida fondiem ir jāpaziņo tikai kā ārpusbilances posteņi.
Dati, kas jāziņo par VAD (vērtspapīru un atvasinājumu dīleriem), FSK (finanšu sabiedrībām, kas veic kreditēšanu) un
pārējiem CFS (citiem finanšu starpniekiem), ir izklāstīti 4. tabulā.
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Dati par ieguldījumu fondiem (krājumi). Galvenie rādītāji un ārpusbilances posteņi
Ieguldījumu
fondi/kop/ā

Kapitāla
vērtspapīru fondi

Obligāciju fondi

Jauktie fondi

Nekustamā
īpašuma fondi

Pārējie fondi

Vispārējie
publiskie fondi

Īpašie ieguldītāju
fondi

Noguldījumi/pasaule/kopā

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Neakciju vērtspapīri kopā termiņš/pasaule/kopā

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Neakciju vērtspapīri kopā termiņš/iekšzemes/kopā

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Neakciju vērtspapīri kopā termiņš/iekšzemes/MFI

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Neakciju vērtspapīri kopā termiņš/iekšzemes/ne-MFI

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Neakciju vērtspapīri kopā termiņš/pārējās iesaistītās
dalībvalstis/kopā

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Neakciju vērtspapīri kopā termiņš/pārējās iesaistītās
dalībvalstis/MFI

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Neakciju vērtspapīri kopā termiņš/pārējās iesaistītās
dalībvalstis/ne-MFI

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Neakciju vērtspapīri kopā termiņš/pārējā pasaule/kopā

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Neakciju vērtspapīri līdz 1 gadam/pasaule/kopā

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Neakciju vērtspapīri līdz 1 gadam/iekšzemes/kopā

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Neakciju vērtspapīri līdz 1 gadam/iekšzemes/MFI

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Neakciju vērtspapīri līdz 1 gadam/iekšzemes/ne-MFI

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Neakciju vērtspapīri līdz 1 gadam/pārējās iesaistītās
dalībvalstis/kopā

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Neakciju vērtspapīri līdz 1 gadam/pārējās iesaistītās
dalībvalstis/MFI

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Neakciju vērtspapīri līdz 1 gadam/pārējās iesaistītās
dalībvalstis/ne-MFI

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Neakciju vērtspapīri līdz 1 gadam/pārējā pasaule/kopā

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Neakciju vērtspapīri ilgāk par 1 gadu/pasaule/kopā

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Neakciju vērtspapīri ilgāk par 1 gadu/iekšzemes/kopā

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Neakciju vērtspapīri ilgāk par 1 gadu/iekšzemes/MFI

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Neakciju vērtspapīri ilgāk par 1 gadu/iekšzemes/ne-MFI

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Posteņa nosaukums un termiņa/ģeogrāfiskais/sektoru iedalījums
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1. TABULA

AKTĪVI
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Galvenais

Galvenais

LV

Galvenais

Galvenais
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Kapitāla
vērtspapīru fondi

Obligāciju fondi

Jauktie fondi

Neakciju vērtspapīri ilgāk par 1 gadu/pārējās iesaistītās
dalībvalstis/kopā

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Neakciju vērtspapīri ilgāk par 1 gadu/pārējās iesaistītās
dalībvalstis/MFI

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Neakciju vērtspapīri ilgāk par 1 gadu/pārējās iesaistītās
dalībvalstis/ne-MFI

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Neakciju vērtspapīri ilgāk par 1 gadu/pārējā pasaule/kopā

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri/pasaule/kopā

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri/iekšzemes/kopā

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri/iekšzemes/MFI

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri/iekšzemes/ne-MFI

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri/pārējās iesaistītās
dalībvalstis/kopā

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri/pārējās iesaistītās
dalībvalstis/MFI

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri/pārējās iesaistītās
dalībvalstis/ne-MFI

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Nekustamā
īpašuma fondi

Pārējie fondi

Īpašie ieguldītāju
fondi

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

LV

Vispārējie
publiskie fondi

L 341/146

Ieguldījumu
fondi/kop/ā

Posteņa nosaukums un termiņa/ģeogrāfiskais/sektoru iedalījums

Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, t.sk., kotētās
akcijas/pasaule/kopā

Ārpusbilances
Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Ieguldījumu fondu akcijas/iekšzemes/kopā

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Ieguldījumu fondu akcijas/iekšzemes/MFI

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ieguldījumu fondu akcijas/iekšzemes/ne-MFI

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ieguldījumu fondu akcijas/pārējās iesaistītās dalībvalstis/kopā

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Ieguldījumu fondu akcijas/pārējās iesaistītās dalībvalstis/MFI

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ieguldījumu fondu akcijas/pārējās iesaistītās
dalībvalstis/ne-MFI

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais
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Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri/pārējā pasaule/kopā

Ieguldījumu fondu akcijas, t.sk., naudas tirgus fondu
akcijas/pasaule/MFI

Ieguldījumu
fondi/kop/ā

Kapitāla
vērtspapīru fondi

Obligāciju fondi

Jauktie fondi

Nekustamā
īpašuma fondi

Pārējie fondi

Vispārējie
publiskie fondi

Īpašie ieguldītāju
fondi

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances
Galvenais

Atvasinātie finanšu instrumenti/pasaule/kopā

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Pārējie aktīvi, t.sk., “kredīti”/pasaule/kopā

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Noguldījumi un saņemtie kredīti/pasaule/kopā

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ieguldījumu fondu akcijas/pasaule/kopā

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ieguldījumu fondu akcijas/iekšzemes/kopā

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ieguldījumu fondu akcijas/iekšzemes/MFI

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ieguldījumu fondu akcijas/iekšzemes/ne-MFI

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ieguldījumu fondu akcijas/pārējās iesaistītās dalībvalstis/kopā

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ieguldījumu fondu akcijas/pārējās iesaistītās dalībvalstis/MFI

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ieguldījumu fondu akcijas/pārējās iesaistītās
dalībvalstis/ne-MFI

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ieguldījumu fondu akcijas/pārējā pasaule/kopā

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Atvasinātie finanšu instrumenti/pasaule/kopā

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Pārējie pasīvi, t.sk., “parāda vērtspapīri” un “kapitāls un
rezerves”/pasaule/kopā

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Galvenais

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Pārējie aktīvi, t.sk., kredīti kopā termiņš/pasaule/kopā

Ārpusbilances

Pārējie aktīvi, t.sk., kredīti kopā īstermiņa/pasaule/kopā

Ārpusbilances

Pārējie aktīvi, t.sk., kredīti kopā ilgtermiņa/pasaule/kopā

Ārpusbilances

KOPĒJIE AKTĪVI/PASĪVI/pasaule/kopā

LV

Pamatlīdzekļi/pasaule/kopā

27.12.2007.
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2. TABULA
Dati par ieguldījumu fondu darījumiem. Ārpusbilances posteņi
Ieguldījumu
fondi/kop/ā

Kapitāla
vērtspapīru
fondi

Obligāciju
fondi

Jauktie
fondi

Nekustamā
īpašuma
fondi

Pārējie
fondi

Noguldījumi/pasaule/kopā

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Neakciju vērtspapīri kopā
termiņš/pasaule/kopā

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Neakciju vērtspapīri līdz 1
gadam/pasaule/kopā

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Neakciju vērtspapīri ilgāk par 1
gadu/pasaule/kopā

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Akcijas un citi kapitāla
vērtspapīri/pasaule/kopā

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, t.sk., kotētās akcijas/pasaule/kopā

Ārpusbilances

Ieguldījumu fondu akcijas/pasaule/kopā

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ieguldījumu fondu akcijas, t.sk., naudas tirgus
fondu akcijas/pasaule/MFI

Ārpusbilances

Pamatlīdzekļi/pasaule/kopā

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Pārējie aktīvi (t.sk., “kredīti” un “atvasinātie
finanšu instrumenti”)/pasaule/kopā

Ārpusbilances

Pārējie aktīvi, t.sk., kredīti kopā
termiņš/pasaule/kopā

Ārpusbilances

Pārējie aktīvi, t.sk., kredīti līdz 1
gadam/pasaule/kopā

Ārpusbilances

Pārējie aktīvi, t.sk., kredīti ilgāk par 1
gadu/pasaule/kopā

Ārpusbilances

KOPĒJIE Aktīvi/pasīvi/pasaule/kopā

Posteņa nosaukums un termiņa/ģeogrāfiskais/
sektoru iedalījums

Vispārējie
publiskie
fondi

Īpašie ieguldītāju fondi

Vispārējie
publiskie
fondi

Īpašie ieguldītāju fondi

AKTĪVI

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Noguldījumi un saņemtie kredīti/pasaule/kopā

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ieguldījumu fondu akcijas/pasaule/kopā

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Pārējie pasīvi (t.sk., “parāda vērtspapīri”, “kapitāls un rezerves” un “atvasinātie finanšu
instrumenti”)/pasaule/kopā

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

PASĪVI

3. TABULA
Ieguldījumu fondu akciju pārdošana un atpirkšana Ārpusbilances posteņi
Ieguldījumu
fondi/kop/ā

Kapitāla
vērtspapīru
fondi

Obligāciju
fondi

Jauktie
fondi

Nekustamā
īpašuma
fondi

Pārējie
fondi

Ieguldījumu fondu akcijas/pasaule/kopā – Jaunu akciju pārdošana

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ieguldījumu fondu akcijas/pasaule/kopā – Akciju atpirkšana

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Ārpusbilances

Posteņa nosaukums un termiņa/ģeogrāfiskais/
sektoru iedalījums

PASĪVI
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4. TABULA
Dati par CFS, kas nav ieguldījumu fondi Galvenie rādītāji/ārpusbilances posteņi
Posteņa nosaukums un termiņa/ģeogrāfiskais/sektoru iedalījums

VAD

FSK

Pārējie CFS

AKTĪVI
Noguldījumi/pasaule/kopā

Galvenais

Kredīti/pasaule/kopā

Galvenais

Kredīti/pasaule/MFI

Galvenais

Kredīti/pasaule/ne-MFI/kopā

Galvenais

Kredīti/pasaule/ne-MFI/nefinanšu sabiedrības

Galvenais

Kredīti/pasaule/ne-MFI/mājsaimniecības/kopā

Galvenais

Kredīti/pasaule/ne-MFI/mājsaimniecības/patēriņa kredīti

Galvenais

Kredīti/pasaule/ne-MFI/mājsaimniecības/kredīti mājokļu iegādei

Galvenais

Kredīti/pasaule/ne-MFI/mājsaimniecības/citi mērķi (atlikums)

Galvenais

Kredīti/iekšzemes/kopā

Galvenais

Kredīti/iekšzemes/MFI

Galvenais

Kredīti/iekšzemes/ne-MFI/kopā

Galvenais

Kredīti/iekšzemes/ne-MFI/nefinanšu sabiedrības

Galvenais

Kredīti/iekšzemes/ne-MFI/mājsaimniecības/kopā

Galvenais

Kredīti/iekšzemes/ne-MFI/mājsaimniecības/patēriņa kredīti

Galvenais

Kredīti/iekšzemes/ne-MFI/mājsaimniecības/kredīti mājokļu iegādei

Galvenais

Kredīti/iekšzemes/ne-MFI/mājsaimniecības/citi mērķi (atlikums)

Galvenais

Kredīti/pārējās iesaistītās dalībvalstis/kopā

Galvenais

Kredīti/pārējās iesaistītās dalībvalstis/MFI

Galvenais

Kredīti/pārējās iesaistītās dalībvalstis/ne-MFI/kopā

Galvenais

Kredīti/pārējās iesaistītās dalībvalstis/ne-MFI/nefinanšu sabiedrības

Galvenais

Kredīti/pārējās iesaistītās dalībvalstis/ne-MFI/mājsaimniecības/kopā

Galvenais

Kredīti/pārējās iesaistītās dalībvalstis/ne-MFI/mājsaimniecības/patēriņa kredīti

Galvenais

Kredīti/pārējās iesaistītās dalībvalstis/ne-MFI/mājsaimniecības/kredīti mājokļu iegādei

Galvenais

Kredīti/pārējās iesaistītās dalībvalstis/ne-MFI/mājsaimniecības/citi mērķi (atlikums)

Galvenais

Neakciju vērtspapīri/pasaule/kopā

Galvenais

Galvenais

Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, izņemot ieguldījumu fondu akcijas/pasaule/kopā

Galvenais

Galvenais

Ieguldījumu fondu akcijas/pasaule/kopā

Galvenais

Atvasinātie finanšu instrumenti/pasaule/kopā

Galvenais

Pārējie aktīvi, t.sk., kredīti/pasaule/kopā

Galvenais

Pārējie aktīvi, t.sk., “noguldījumi”, “skaidra nauda”, “ieguldījumu fondu akcijas”, “pamatlīdzekļi”
un “atvasinātie finanšu instrumenti”/pasaule/kopā
KOPĒJIE AKTĪVI/PASĪVI/pasaule/kopā

Galvenais
Galvenais

Galvenais

Noguldījumi un saņemtie kredīti/pasaule/kopā

Galvenais

Galvenais

Emitētie parāda vērtspapīri/pasaule/kopā

Galvenais

Galvenais

Kapitāls un rezerves/pasaule/kopā

Galvenais

Galvenais

Atvasinātie finanšu instrumenti/pasaule/kopā

Galvenais

Pārējie pasīvi/pasaule/kopā

Galvenais

PASĪVI

Pārējie pasīvi, t.sk., “atvasinātie finanšu instrumenti”/pasaule/kopā

Galvenais

Ārpusbilances
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2. sadaļa: Instrumentu kategorijas un vērtēšanas noteikumi
Saskaņā ar Eiropas Nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā (EKS 95) aktīvi un pasīvi jāvērtē, izmantojot tirgus cenas
dienā, uz kuru attiecas bilance. Par noguldījumiem un kredītiem ziņo pēc nominālvērtības, neskaitot uzkrātos procentus.
Aktīvi
Aktīvu/pasīvu kopsumma: aktīvu kopsummai jābūt vienādai ar visu bilances aktīvu daļā atsevišķi identificēto posteņu kopsummu, un tai arī jāatbilst pasīvu kopsummai.
1. Noguldījumi. šis postenis (1) sastāv no divām galvenajām apakškategorijām: pārvedamiem noguldījumiem un pārējiem noguldījumiem. Valūtas turējumi arī ir jāiekļauj šajā postenī.
Kreditēšanā iesaistīto finanšu sabiedrību gadījumā šo posteni iedala pie “pārējiem aktīviem”.
2. Kredīti: šajā postenī iekļauj:
—

mājsaimniecībām piešķirtus kredītus patēriņa kredītu formā (kredīti, kas piešķirti personiskai izmantošanai preču un
pakalpojumu patēriņam), kredītus mājokļa iegādei (kredīts, kas piešķirts ieguldīšanai mājoklī, tajā skaitā būvniecībā un
mājokļu uzlabojumos) un citus kredītus (kredīti, kas piešķirti uzņēmējdarbībai, parādu konsolidācijai, izglītībai u.c.),

—

trešajām personām piešķirtus finanšu līzingus,

—

sliktos parādus, kas vēl nav atmaksāti vai norakstīti,

—

neapgrozāmu vērtspapīru turējumus,

—

pakārtotos parādus kredītu veidā.

Attiecībā uz ieguldījumu fondu un vērtspapīru un atvasināto instrumentu dīleru apakškategorijām kredīti ir jāiedala pie “pārējiem aktīviem”.
Vērtēšanas noteikumi: CFS sniegtie kredīti jāreģistrē bruto skaitļos visu saistīto uzkrājumu, gan vispārējo, gan konkrēto, izteiksmē, līdz ziņotāja iestāde kredītus noraksta, un tie jāizņem no bilances.
Saskaņā ar uzkrājumu grāmatvedības vispārīgo principu, procenti, ko nopelna par kredītiem, ir jāatspoguļo bilancē, tiklīdz
tie ir uzkrājušies (t.i., uzkrāto procentu bāze), nevis tad, kad tos faktiski saņem vai izmaksā (t.i., skaidras naudas bāze). Kredītu uzkrātie procenti ir jāklasificē uz bruto bāzes kategorijā “pārējie aktīvi”.
3. Neakciju vērtspapīri: šis postenis ietver vērtspapīrus, kas turētājam dod beznosacījuma tiesības uz fiksētu vai līgumā noteiktu ienākumu kupona maksājumu veidā un/vai norādītu fiksētu summu konkrētā dienā (vai dienās), vai sākot no dienas,
kas noteikta emisijas brīdī. Tajā ir ietverti arī apgrozāmi kredīti, kas ir pārstrukturēti lielā skaitā identisku dokumentu un ko
tirgo organizētos tirgos.
Vērtēšanas noteikumi: saskaņā ar EKS 95 par neakciju vērtspapīriem jāziņo pēc to tirgus vērtības.
4. Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, izņemot ieguldījumu fondu akcijas: šī kategorija ietver trīs galvenās apakškategorijas:
—

kotētas akcijas, izņemot ieguldījumu fondu akcijas: akcijas, kuru cenas tiek kotētas atzītā biržā vai cita veida otrreizējā
tirgū (EKS 95, 5.88.–5.93. punkts) Datus par kotētām akcijām sniedz atsevišķi apakškategorijā “Ieguldījumu fondi
kopā”,

—

nekotētas akcijas, izņemot ieguldījumu fondu akcijas: akcijas, kuras nav kotētas (EKS 95, 5.88. punkts),

(1) MFI bilancē nav atšķirības starp noguldījumiem un kredītiem aktīvu un pasīvu daļā. Tā vietā visus netirgojamos līdzekļus, kurus
izvieto/aizdod MFI (= pasīvus) uzskata par “noguldījumiem”, un visus līdzekļus, kurus izvieto/aizdod pašas MFI (= aktīvus) uzskata par
“kredītiem”. Tomēr EKS 95 norāda uz atšķirību, pamatojoties uz kritēriju par to, kurš iniciē darījumu. Ja iniciatīvu uzņēmies kredīta ņēmējs, finanšu darījumu klasificē kā kredītu. Ja iniciatīvu uzņēmies kredīta devējs, finanšu darījumu klasificē kā noguldījumu.
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pārējie kapitāla vērtspapīri: visi darījumi ar citiem kapitāla vērtspapīriem, uz ko neattiecas kotētās un nekotētās akcijas
(EKS 95, 5.94.–5,95. punkts).

Vērtēšanas noteikumi: saskaņā ar EKS 95, par akcijām un citiem kapitāla vērtspapīriem jāziņo pēc to tirgus vērtības.
5. Ieguldījumu fondu akcijas/daļas: ieguldījumu fondu akcijas/daļas uzskata par vienīgi MFI pasīviem, t.i., tikai NTF un ieguldījumu fondi, kas klasificēti kā CFS.
Attiecībā uz apakškategoriju “kreditēšanā iesaistītās finanšu sabiedrības” ieguldījumu fondu akcijas/daļas jāiedala postenī “pārējie aktīvi”.
Vērtēšanas noteikumi: saskaņā ar EKS 95, par ieguldījumu fondu akcijām/daļām jāziņo pēc to tirgus vērtības.
6. Pamatlīdzekļi: šajā postenī iekļauj:
—

materiālos pamatlīdzekļus ieguldījumu nolūkā (ieguldījumi mājokļos, citās ēkās un būvēs, nedzīvojamās ēkās). šo daļu
apzīmē kā “nekustamā īpašuma” turējumus,

—

materiāliem vai nemateriāliem nefinanšu aktīviem, kurus ziņotāja CFS paredzējusi atkārtotai izmantošanai vairāk nekā
vienu gadu. Tie ietver zemi un ēkas, ko aizņem CFS, kā arī iekārtas, programmatūru un pārējo infrastruktūru.

Ja par pamatlīdzekļiem nav jāpaziņo kā par atsevišķu posteni, tos iedala pie “pārējiem aktīviem”.
7. Atvasinātie finanšu instrumenti: šajā postenī jāziņo par šādiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem:
i)

tirgoti un ārpusbiržas iespēju līgumi,

ii)

aizdevuma izvēles līgumi (warrants);

iii)

nākotnes darījumi, bet tikai tad, ja tiem ir tirgus vērtība tāpēc, ka tie ir apgrozāmi tirgū vai par tiem tirgū var saņemt
atlīdzību,

iv)

mijmaiņas līgumi, bet tikai tad, ja tiem ir tirgus vērtība tāpēc, ka tie ir tirgojami vai var tikt ieskaitīti.

Kreditēšanā iesaistīto finanšu sabiedrību gadījumā šo posteni iedala pie “pārējiem aktīviem”.
Atvasinātos instrumentus bilancē grāmato saskaņā ar bruto principu. Individuālus atvasināto instrumentu līgumus ar pozitīvu bruto tirgus vērtību grāmato bilances aktīvu pusē, bet līgumus ar negatīvu bruto tirgus vērtību grāmato pasīvu pusē.
Bruto nākotnes saistības, kas izriet no atvasināto instrumentu līgumiem kā bilances posteņus negrāmato. Atvasinātos finanšu instrumentus var grāmatot pēc neto principa saskaņā ar dažādām vērtēšanas metodēm. Ja pieejamas tikai neto pozīcijas,
vai pozīcijas reģistrē ar citu, nevis tirgus vērtību, šīs pozīcijas jāpaziņo kā noklusējums.
8. Pārējie aktīvi: visas summas, kuras nevar iedalīt kādā no galvenajiem bilances posteņiem (BP), iedala “Pārējos aktīvos”. Šis
postenis aptver tādus aktīvus, kā par kredītiem saņemamie uzkrātie procenti un uzkrātā nomas maksa par ēkām, saņemamās
dividendes, saņemamās summas, kas nav saistītas ar CFS pamatdarbību, saņemamās bruto summas attiecībā uz pagaidu
posteņiem, saņemamās bruto summas attiecībā uz tranzīta posteņiem, pārējie aktīvi, kurus atsevišķi nenodala, piem., pamatlīdzekļi, kredīti un noguldījumi atkarībā no CFS apakškategorijas.

Pasīvi
Aktīvu/pasīvu kopsumma: pasīvu kopsummai jābūt vienādai ar visu bilances pasīvu daļā atsevišķi identificēto posteņu kopsummu, un tai arī jāatbilst aktīvu kopsummai (skatīt arī “aktīvu posteni – aktīvu/pasīvu kopsumma”).
1. Noguldījumi un ņemtie kredīti: šo posteni veido:
—

noguldījumi: pārvedami noguldījumi un citi noguldījumi (skatīt aktīvus), kas noguldīti CFS. Šos noguldījumus parasti
nogulda MFI,

—

kredīti: kredīti, kuri piešķirti ziņotājiem CFS, kas nav apliecināti ar dokumentiem, vai ko pārstāv viens dokuments (pat
ja tas ir kļuvis apgrozāms).
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2. Emitētie parāda vērtspapīri: dažās valstīs CFS var emitēt apgrozāmus instrumentus ar raksturlielumiem, kuri ir līdzīgi MFI
emitēto parāda vērtspapīru raksturlielumiem. Šajā ziņošanas shēmā visi šādi instrumenti tiktu klasificēti kā parāda vērtspapīri.
Ieguldījumu fondu gadījumā šo posteni iedala pie “pārējiem pasīviem”.
3. Kapitāls un rezerves: šis postenis ietver summas, kas rodas no ziņotāju CFS akciju kapitāla emitēšanas akcionāriem vai citiem īpašniekiem un kas atspoguļo turētāja īpašumtiesības CFS, un parasti tās ir tiesības uz daļu no peļņas un uz daļu no
pašu līdzekļiem likvidācijas gadījumā. Tajā iekļauti arī līdzekļi, kas rodas no nesadalītiem ieņēmumiem vai līdzekļiem, ko
ziņotāji CFS rezervējuši, paredzot iespējamus maksājumus un saistības nākotnē. Kapitāls un rezerves ietver šādus elementus:
—

pamatkapitālu,

—

nesadalītā peļņa vai līdzekļi,

—

speciālus uzkrājumus kredītiem, vērtspapīriem un citu veidu aktīviem,

—

pamatdarbības peļņu/zaudējumus.

Ieguldījumu fondu gadījumā šo posteni iedala pie “pārējiem pasīviem”.
4. Emitētās ieguldījumu fondu akcijas/daļas: šis postenis attiecas uz akcijām vai daļām, ko emitē ieguldījumu fondi, kas nav NTF.
5. Atvasinātie finanšu instrumenti: skatīt aktīvu posteni – atvasinātie finanšu instrumenti.
6. Pārējie pasīvi. visas summas, kuras nevar iedalīt kādā no šiem galvenajiem pasīvu puses posteņiem, iedala “Pārējos pasīvos”. Šis postenis aptver tādus pasīvus, kā maksājamās bruto summas attiecībā uz pagaidu posteņiem, maksājamās bruto
summas attiecībā uz tranzīta posteņiem, par noguldījumiem maksājamie uzkrātie procenti, maksājamās dividendes, maksājamās summas, kas nav saistītas ar CFS pamatdarbību, uzkrājumi saistībām pret trešajām personām, drošības iemaksas atbilstoši atvasinājumu līgumiem, kas ir skaidras naudas nodrošinājums pret kredītrisku un kas paliek noguldītāja īpašumā,
un noguldītājam atmaksājamas pēc tam, kad izpildīts līgums, neto pozīcijas, kas radušās no vērtspapīru aizdošanas bez skaidras naudas nodrošinājuma, neto summas, kas maksājamas saistībā ar nākotnes norēķiniem par vērtspapīru darījumiem, pārējie pasīvi, kurus atsevišķi nenodala, piem., parāda vērtspapīri, atvasinātie finanšu instrumenti atkarībā no CFS
apakškategorijas.

3. sadaļa: Nacionālie paskaidrojumi
1.

Datu avoti/datu vākšanas sistēma: tas ietver
—

datu avoti, kas izmantoti CFS statistikas, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus, sagatavošanā,
piem., statistikas biroji, CFS un/vai fondu pārvaldnieku tieša ziņošana,

—

ziņas par datu vākšanas sistēmām, piem., brīvprātīgas atskaites, uzņēmumu aptaujas, izlase, ziņošana atbilstoši zināmu robežvērtību pastāvēšanai un ekstrapolācija.

2.

Apkopošanas procedūras: apraksta datu apkopošanā izmantoto metodi, piem., detalizēts veikto aprēķinu/pieņēmumu
apraksts un tas, kā datu sērijas tiek apkopotas, ja divām sērijām ir dažāda frekvence.

3.

Tiesiskais regulējums: jāsniedz visaptveroša informācija par iestādes nacionālo tiesisko regulējumu. Īpaši jānorāda
saikne ar Kopienas tiesību aktiem. Ja vienā kategorijā tiek iekļauti ’vairāki iestāžu veidi, informācija jāsniedz par visiem
iestāžu veidiem.

4.

Atkāpes no ECB ziņošanas norādījumiem: NCB sniedz informāciju par atkāpēm no ziņošanas norādēm.
Atkāpes no ziņošanas norādēm var notikt attiecībā uz:
—

instrumentu iedalījumu: instrumentu pārklājums var atšķirties no ECB ziņošanas norādījumiem, piem., divi dažādi instrumenti nevar tikt identificēti atsevišķi,

—

termiņa iedalījumu,

—

ģeogrāfisko iedalījumu,
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—

sektoru iedalījumu,

—

vērtēšanas metodēm.
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5.

Ieguldījumu fondi pēc to veida: jāpaskaidro kritēriji ieguldījumu fondu klasificēšanai pēc to veida, piem., fonds tiek
klasificēts kā kapitāla vērtspapīru fonds, ja tas vismaz 60 % no saviem kopējiem aktīviem iegulda kapitāla vērtspapīros.
Jāsniedz informācija par to vai šie kritēriji ir noteikti vai definēti publiskajā prospektā, fonda noteikumos, statūtos, likumos vai nolikumos, ietverti marketinga dokumentos utt.

6.

Ziņotāju grupa: NCB īpašā CFS apakškategorijā var klasificēt visas iestādes, kas atbilst CFS definīcijai. Tās apraksta visas iestādes, kas iekļautas vai svītrotas no katras CFS apakškategorijas. Ieguldījumu fondu kopsummai jāietver vispārējie publiskie fondi, bet jāizslēdz īpašie ieguldītāju fondi. Ja iespējams, NCB sniedz aplēses par datu pārklājumu attiecībā
uz kopējās ziņotāju grupas kopējiem aktīviem.

7.

Pārrāvumi vēsturiskajās sērijās jāapraksta pārrāvumi un laika gaitā notikušās būtiskās izmaiņas vēsturisko sēriju vākšanā, ziņošanas pārklājumā, ziņošanas shēmās un apkopošanā. Pārrāvumu gadījumā jānorāda, kādā mērā ir salīdzināmi vecie un jaunie dati.

8.

Pārējie komentāri: jebkuri citi komentāri vai norādes.
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12. DAĻA
Vērtspapīru emisiju statistika

1. sadaļa: Ievads
Vērtspapīru emisijas statistikā attiecībā uz eiro zonu tiek sniegti divi galvenie rādītāji:
—

visas eiro zonas rezidentu emisijas jebkurā valūtā un

—

visas emisijas eiro pasaulē kopumā, gan iekšzemes, gan starptautiskās.

Principiāla atšķirība jānorāda, pamatojoties uz emitenta rezidenci, Eurosistēmas NCB kolektīvi aptverot visas rezidentu emisijas euro zonā. Starptautisko norēķinu banka (BIS) paziņo par “pārējās pasaules” (PP) emisijām, kas attiecas uz visiem ārpus
euro zonas rezidentiem, neiesaistīto dalībvalstu rezidentu emisijas nodalot no citām PP valstīm3
Šī tabula apkopo ziņošanas prasības.
Vērtspapīru emisijas
Pēc PP rezidentiem
(SNB/NCB)

Pēc euro zonas rezidentiem
(katra NCB ziņo par tās iekšzemes rezidentiem)

Euro/nacionālajās denominācijās
Citās valūtās (*)

Neiesaistītās dalībvalstis

Pārējās valstis

A bloks

B bloks

C bloks

D bloks
netiek prasīts

(*) “Pārējās valūtas” ir visas citas valūtas, t.sk., neiesaistīto dalībvalstu nacionālās valūtas.

2. sadaļa: Ziņošanas prasības

1. TABULA
A bloka ziņošanas veidlapa nacionālajām centrālajām bankām (*)
EMITENTI, KAS IR IEKŠZEMES REZIDENTI//EURO/NACIONĀLĀS
DENOMINĀCIJAS

1.

Atlikumi

Bruto emisijas

Dzēšana

Neto emisijas

A1

A2

A3

A4

Kopā

S1

S51

S101

S151

ECB/NCB

S2

S52

S102

S152

MFI, kas nav centrālās bankas

S3

S53

S103

S153

CFS

S4

S54

S104

S154

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

S5

S55

S105

S155

Nefinanšu sabiedrības

S6

S56

S106

S156

Centrālā valdība

S7

S57

S107

S157

Pavalstu un vietējā valdība

S8

S58

S108

S158

Sociālā nodrošinājuma fondi

S9

S59

S109

S159

ĪSTERMIŅA PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
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EMITENTI, KAS IR IEKŠZEMES REZIDENTI//EURO/NACIONĀLĀS
DENOMINĀCIJAS

2.

Atlikumi

Bruto emisijas

Dzēšana

Neto emisijas

A1

A2

A3

A4

Kopā

S10

S60

S110

S160

ECB/NCB

S11

S61

S111

S161

MFI, kas nav centrālās bankas

S12

S62

S112

S162

CFS

S13

S63

S113

S163

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

S14

S64

S114

S164

Nefinanšu sabiedrības

S15

S65

S115

S165

Centrālā valdība

S16

S66

S116

S166

Pavalstu un vietējā valdība

S17

S67

S117

S167

Sociālā nodrošinājuma fondi

S18

S68

S118

S168

Kopā

S19

S69

S119

S169

ECB/NCB

S20

S70

S120

S170

MFI, kas nav centrālās bankas

S21

S71

S121

S171

CFS

S22

S72

S122

S172

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

S23

S73

S123

S173

Nefinanšu sabiedrības

S24

S74

S124

S174

Centrālā valdība

S25

S75

S125

S175

Pavalstu un vietējā valdība

S26

S76

S126

S176

Sociālā nodrošinājuma fondi

S27

S77

S127

S177

Kopā

S28

S78

S128

S178

ECB/NCB

S29

S79

S129

S179

MFI, kas nav centrālās bankas

S30

S80

S130

S180

CFS

S31

S81

S131

S181

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

S32

S82

S132

S182

Nefinanšu sabiedrības

S33

S83

S133

S183

Centrālā valdība

S34

S84

S134

S184

Pavalstu un vietējā valdība

S35

S85

S135

S185

Sociālā nodrošinājuma fondi

S36

S86

S136

S186

Kopā

S37

S87

S137

S187

ECB/NCB

S38

S88

S138

S188

MFI, kas nav centrālās bankas

S39

S89

S139

S189

CFS

S40

S90

S140

S190

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

S41

S91

S141

S191

Nefinanšu sabiedrības

S42

S92

S142

S192

ILGTERMIŅA PARĀDA VĒRTSPAPĪRI

2.1 t.sk., fiksētas procentu likmes vērtspapīru
emisijas:

2.2 t.sk., mainīgas procentu likmes vērtspapīru emisijas:

2.3 t.sk., nulles kupona obligācijas:
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EMITENTI, KAS IR IEKŠZEMES REZIDENTI//EURO/NACIONĀLĀS
DENOMINĀCIJAS
Atlikumi

Bruto emisijas

Dzēšana

Neto emisijas

A1

A2

A3

A4

Centrālā valdība

S43

S93

S143

S193

Pavalstu un vietējā valdība

S44

S94

S144

S194

Sociālā nodrošinājuma fondi

S45

S95

S145

S195

Kopā

S46

S96

S146

S196

MFI, kas nav centrālās bankas

S47

S97

S147

S197

CFS

S48

S98

S148

S198

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

S49

S99

S149

S199

Nefinanšu sabiedrības

S50

S100

S150

S200

3. KOTĒTĀS AKCIJAS (**)

(*) Neakciju parāda vērtspapīri ir “neakciju vērtspapīri, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus”.
(**) Kotētās akcijas ir “kotētās akcijas, izņemot ieguldījumu fondu akcijas un naudas tirgus fondu akcijas/daļas”.

2. TABULA
C bloka ziņošanas veidlapa nacionālajām centrālajām bankām
EMITENTI, KAS IR IEKŠZEMES REZIDENTI//PĀRĒJĀS VALŪTAS

4.

5.

Atlikumi

Bruto emisijas

Dzēšana

Neto emisijas

C1

C2

C3

C4

Kopā

S201

S241

S281

S321

MFI, kas nav centrālās bankas

S202

S242

S282

S322

CFS

S203

S243

S283

S323

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

S204

S244

S284

S324

Nefinanšu sabiedrības

S205

S245

S285

S325

Centrālā valdība

S206

S246

S286

S326

Pavalstu un vietējā valdība

S207

S247

S287

S327

Sociālā nodrošinājuma fondi

S208

S248

S288

S328

Kopā

S209

S249

S289

S329

MFI, kas nav centrālās bankas

S210

S250

S290

S330

CFS

S211

S251

S291

S331

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

S212

S252

S292

S332

Nefinanšu sabiedrības

S213

S253

S293

S333

Centrālā valdība

S214

S254

S294

S334

Pavalstu un vietējā valdība

S215

S255

S295

S335

Sociālā nodrošinājuma fondi

S216

S256

S296

S336

ĪSTERMIŅA PARĀDA VĒRTSPAPĪRI

ILGTERMIŅA PARĀDA VĒRTSPAPĪRI
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EMITENTI, KAS IR IEKŠZEMES REZIDENTI//PĀRĒJĀS VALŪTAS
Atlikumi

Bruto emisijas

Dzēšana

Neto emisijas

C1

C2

C3

C4

Kopā

S217

S257

S297

S337

MFI, kas nav centrālās bankas

S218

S258

S298

S338

CFS

S219

S259

S299

S339

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

S220

S260

S300

S340

Nefinanšu sabiedrības

S221

S261

S301

S341

Centrālā valdība

S222

S262

S302

S342

Pavalstu un vietējā valdība

S223

S263

S303

S343

Sociālā nodrošinājuma fondi

S224

S264

S304

S344

5.1 t.sk., fiksētas procentu likmes vērtspapīru
emisijas:

5.2 t.sk., mainīgas procentu likmes vērtspapīru emisijas:
Kopā

S225

S265

S305

S345

MFI, kas nav centrālās bankas

S226

S266

S306

S346

CFS

S227

S267

S307

S347

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

S228

S268

S308

S348

Nefinanšu sabiedrības

S229

S269

S309

S349

Centrālā valdība

S230

S270

S310

S350

Pavalstu un vietējā valdība

S231

S271

S311

S351

Sociālā nodrošinājuma fondi

S232

S272

S312

S352

Kopā

S233

S273

S313

S353

MFI, kas nav centrālās bankas

S234

S274

S314

S354

CFS

S235

S275

S315

S355

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

S236

S276

S316

S356

Nefinanšu sabiedrības

S237

S277

S317

S357

Centrālā valdība

S238

S278

S318

S358

Pavalstu un vietējā valdība

S239

S279

S319

S359

Sociālā nodrošinājuma fondi

S240

S280

S320

S360

5.3 t.sk., nulles kupona obligācijas:

3. TABULA
B bloka ziņošanas veidlapa Starptautisko norēķinu bankai
EMITENTI, KAS IR PP REZIDENTI//EURO/NACIONĀLĀS
DENOMINĀCIJAS

6.

Atlikumi

Bruto emisijas

Dzēšana

B1

B2

B3

Kopā

S361

S411

S461

NCB

S362

S412

S462

MFI, kas nav centrālās bankas

S363

S413

S463

CFS

S364

S414

S464

ĪSTERMIŅA PARĀDA VĒRTSPAPĪRI

L 341/158

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

27.12.2007.

EMITENTI, KAS IR PP REZIDENTI//EURO/NACIONĀLĀS
DENOMINĀCIJAS

7.

Atlikumi

Bruto emisijas

Dzēšana

B1

B2

B3

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

S365

S415

S465

Nefinanšu sabiedrības

S366

S416

S466

Centrālā valdība

S367

S417

S467

Pavalstu un vietējā valdība

S368

S418

S468

Sociālā nodrošinājuma fondi

S369

S419

S469

Starptautiskās organizācijas

S370

S420

S470

Kopā

S371

S421

S471

NCB

S372

S422

S472

MFI, kas nav centrālās bankas

S373

S423

S473

CFS

S374

S424

S474

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

S375

S425

S475

Nefinanšu sabiedrības

S376

S426

S476

Centrālā valdība

S377

S427

S477

Pavalstu un vietējā valdība

S378

S428

S478

Sociālā nodrošinājuma fondi

S379

S429

S479

Starptautiskās organizācijas

S380

S430

S480

Kopā

S381

S431

S481

NCB

S382

S432

S482

MFI, kas nav centrālās bankas

S383

S433

S483

CFS

S384

S434

S484

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

S385

S435

S485

Nefinanšu sabiedrības

S386

S436

S486

Centrālā valdība

S387

S437

S487

Pavalstu un vietējā valdība

S388

S438

S488

Sociālā nodrošinājuma fondi

S389

S439

S489

Starptautiskās organizācijas

S390

S440

S490

Kopā

S391

S441

S491

NCB

S392

S442

S492

MFI, kas nav centrālās bankas

S393

S443

S493

CFS

S394

S444

S494

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

S395

S445

S495

Nefinanšu sabiedrības

S396

S446

S496

Centrālā valdība

S397

S447

S497

Pavalstu un vietējā valdība

S398

S448

S498

Sociālā nodrošinājuma fondi

S399

S449

S499

Starptautiskās organizācijas

S400

S450

S500

ILGTERMIŅA PARĀDA VĒRTSPAPĪRI

7.1 t.sk., fiksētas procentu likmes vērtspapīru emisijas:

7.2 t.sk., mainīgas procentu likmes vērtspapīru emisijas:
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EMITENTI, KAS IR PP REZIDENTI//EURO/NACIONĀLĀS
DENOMINĀCIJAS
Atlikumi

Bruto emisijas

Dzēšana

B1

B2

B3

Kopā

S401

S451

S501

NCB

S402

S452

S502

MFI, kas nav centrālās bankas

S403

S453

S503

CFS

S404

S454

S504

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

S405

S455

S505

Nefinanšu sabiedrības

S406

S456

S506

Centrālā valdība

S407

S457

S507

Pavalstu un vietējā valdība

S408

S458

S508

Sociālā nodrošinājuma fondi

S409

S459

S509

Starptautiskās organizācijas

S410

S460

S510

7.3 t.sk., nulles kupona obligācijas:

4. TABULA
A bloka ārpusbilances posteņu ziņošanas veidlapa nacionālajām centrālajām bankām
EMITENTI, KAS IR IEKŠZEMES REZIDENTI//EURO/NACIONĀLĀS
DENOMINĀCIJAS

8.

9.

1.

Atlikumi

Bruto emisijas

Dzēšana

Neto emisijas

A1

A2

A3

A4

Kopā

S511

S521

S531

S541

MFI, kas nav centrālās bankas

S512

S522

S532

S542

CFS

S513

S523

S533

S543

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

S514

S524

S534

S544

Nefinanšu sabiedrības

S515

S525

S535

S545

Kopā

S516

S526

S536

S546

MFI, kas nav centrālās bankas

S517

S526

S536

S546

CFS

S518

S526

S536

S546

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

S519

S526

S536

S546

Nefinanšu sabiedrības

S520

S526

S536

S546

NEKOTĒTĀS AKCIJAS

PĀRĒJIE KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI

Emitenta rezidence

Ziņotājas valsts nerezidentiem piederošu meitasuzņēmumu, kuri darbojas ziņotājas valsts ekonomiskajā teritorijā, emisijas
klasificē kā ziņotājas valsts rezidējošu vienību emisijas.

Galveno biroju, kas atrodas ziņotājas valsts ekonomiskajā teritorijā un kas darbojas starptautiskā mērogā, emisijas arī uzskata par rezidējošu vienību emisijām. Galveno biroju vai meitasuzņēmumu, kas atrodas ārpus ziņotājas valsts ekonomiskās
teritorijas, bet kas pieder ziņotājas valsts rezidentiem, uzskata par nerezidentu emisijām. Piemēram, Volkswagen Brazil emisijas uzskata par tādām, ko veikušas vienības, kuras reģistrētas Brazīlijā, nevis ziņotājas valsts teritorijā.
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Lai novērstu divkāršu uzskaiti vai nepilnības, ziņošanu par finanšu instrumentsabiedrību emisijām aplūko divpusēji, iesaistot Starptautisko norēķinu banku un attiecīgās valstu centrālās bankas. NCb nevis SNB ziņo par tādu finanšu instrumentsabiedrību emisijām, kas atbilst EKS 95 rezidences kritērijiem un tiek klasificētas kā euro zonas rezidenti.

2.

Emitentu sektoru dalījums

Emisijas klasificē pēc sektoriem, kuri uzņemas saistības par emitētajiem vērtspapīriem. Vērtspapīri, kas emitēti, izmantojot
FIS un atbildībai par emisiju gulstoties uz mātesuzņēmumu un nevis uz FIS, jāsaista ar mātesuzņēmumu un nevis ar FIS. Piemēram, Philips FIS emisijas iedala nefinanšu sabiedrību sektorā, un par to ziņo Nīderlande. Tomēr FIS un tās
mātesuzņēmumam jāatrodas vienā valstī. Tātad, ja mātesuzņēmums nav ziņotājas valsts rezidents, FIS uzskata par nosacītu
rezidentu ziņotājā valstī, un emitenta sektors ir CFS. Piemēram, Toyota Motor Finance Netherlands BV emisijas attiecina uz Nīderlandes CFS, jo mātessabiedrība “Toyota” nav Nīderlandes rezidents.
Sektoru klasifikācija aptver šādus deviņus emitentu veidus:
—

ECB/NCB,

—

monetārās finanšu institūcijas (MFI),

—

pārējie finanšu starpnieki,

—

apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi,

—

nefinanšu sabiedrības,

—

centrālā valdība,

—

pavalsts un vietējā valdība

—

sociālā nodrošinājuma fondi,

—

starptautiskās institūcijas.

Ja valsts sabiedrība tiek privatizēta, emitējot kotētas akcijas, emitējošais sektors ir “nefinanšu sabiedrības”. Tāpat, ja valsts kredītiestāde tiek privatizēta, emitējošais sektors ir “MFI, kas nav centrālās bankas”. Mājsaimniecību vai bezpeļņas organizāciju,
kas apkalpo mājsaimniecības, emisijas klasificē kā “nefinanšu sabiedrību” emisijas.
Starptautiskā norēķinu banka ievēro izkārtojumu starp BIS datu bāzē pieejamo emitentu sektoru dalījumu un pārskata veidlapās prasīto dalījumu, kā tas norādīts tālāk.
Sektoru iedalījums SNB datu bāzē

3.

Klasifikācija ziņošanas veidlapās

Centrālā banka

NCB un ECB

Komercbankas

MFI

CFS

CFS

Centrālā valdība

Centrālā valdība

Pārējā valdība Valsts aģentūras

Pavalstu un vietējā valdība

Sabiedrības

Nefinanšu sabiedrības

Starptautiskās organizācijas

Starptautiskās organizācijas (PP)

Emisiju termiņi

Īstermiņa parāda vērtspapīri ietver vērtspapīrus, kuru sākotnējais termiņš ir viens gads vai mazāk, pat ja tie ir emitēti kā ilgāka termiņa instrumenti.
Ilgtermiņa parāda vērtspapīri ietver vērtspapīrus, kuru sākotnējais termiņš ir vairāk nekā viens gads. Emisijas ar izvēles atmaksāšanas termiņiem, no kuriem vēlākais ir vairāk nekā pēc viena gada, un emisijas ar nenoteiktiem atmaksāšanas datumiem klasificē kā ilgtermiņa. Kā ieteikts EKS 95 5.22. punktā termiņa iedalījums var būt elastīgs, t.i., īpašos gadījumos
īstermiņa vērtspapīri var būt ar divu gadu sākotnējo termiņu.
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Metodoloģija, ko pašreiz piemēro Starptautisko norēķinu banka, ir atšķirīga. Starptautisko norēķinu banka uzskata euro
īstermiņa parāda vērtspapīrus un citas euro parādzīmes, kas emitētas saskaņā ar īstermiņa programmu, par īstermiņa vērtspapīriem un visus instrumentus, kas emitēti saskaņā ar ilgtermiņa dokumentāciju, par ilgtermiņa vērtspapīriem neatkarīgi
no to sākotnējā termiņa.
Divu gadu iedalījums pēc termiņa, kā tas ir MFI bilances statistikā, netiek uzskatīts par nepieciešamu.
4.

Emisiju klasifikācija

Emisijas analizē divās plašās grupās: 1) vērtspapīri, kas nav akcijas (izņemot atvasinātos finanšu instrumentus) (1); un 2) kotētās akcijas (izņemot kopfondu akcijas) (2). Pēc iespējas tiek aptverti privāti izvietojumi. Naudas tirgus vērtspapīrus iekļauj
kā daļu no parāda vērtspapīriem. Nekotētas akcijas un citus kapitāla vērtspapīrus ziņo uz brīvprātības pamata kā ārpusbilances posteņus.
Šādus Starptautisko norēķinu bankas datu bāzē iekļautus instrumentus klasificē kā parāda vērtspapīrus:
—

depozītsertifikātus,

—

īstermiņa parāda vērtspapīrus,

—

valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmes,

—

obligācijas,

—

euro īstermiņa parāda vērtspapīrus (ECP),

—

vidēja termiņa parādzīmes,

—

citus īstermiņa vērtspapīrus.

a)

Parāda vērtspapīri
i)

īstermiņa parāda vērtspapīri
Iekļauj vismaz šādus instrumentus:

ii)

—

valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmes un citi īstermiņa vērtspapīri, ko emitējusi valdība,

—

apgrozāmi īstermiņa vērtspapīri, ko emitējušas finanšu un nefinanšu sabiedrības. Tādam vērtspapīram izmanto daudzus terminus: īstermiņa parāda vērtspapīri, komercvekseļi, vekseļi, tirdzniecības vekseļi, pārvedu
vekseļi un depozītu sertifikāti,

—

īstermiņa vērtspapīri, kas emitēti saskaņā ar ilgtermiņa apdrošināšanas parāda vērtspapīru izdošanas
līdzekļiem,

—

bankas akceptēti pārvedu vekseļi.

Ilgtermiņa parāda vērtspapīri
Piemēram, iekļauj vismaz šādus instrumentus:
—

uzrādītāja obligācijas,

—

pakārtotās obligācijas,

—

obligācijas ar maksājuma termiņa datumiem pēc izvēles, no kuriem vēlākais iestājas pēc vairāk nekā gada,

—

nedatētas vai beztermiņa obligācijas,

—

mainīgas likmes parādzīmes,

—

konvertējamas obligācijas,

—

indeksēti vērtspapīri, kuru pamatsummas vērtība ir piesaistīta cenas indeksam, preces cenai vai valūtas maiņas kursa indeksam,

(1) EKS 95, kategorija F.33.
(2) EKS 95, kategorija F.511.
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—

augsta diskonta obligācijas,

—

nulles kupona obligācijas,

—

euro obligācijas,

—

globālās obligācijas,

—

privāti emitētas obligācijas,

—

vērtspapīri, kas rodas kredītu konversijas rezultātā,

—

kredīti, kas de facto ir kļuvuši apgrozāmi,

—

emitentsabiedrības vai kādas citas sabiedrības akcijās konvertējamas parādzīmes un aizdevumu kapitāls, ciktāl tie nav jau konvertēti. Ja tā ir nošķirama no pamatā esošās obligācijas, izslēdz konvertācijas iespēju, kuru
uzskata par atvasināto finanšu instrumentu,

—

akcijas vai kapitāla daļas, kas dod tiesības uz fiksētu ienākumu, bet kas neparedz dalību sabiedrības atlikumvērtības sadalē tās likvidācijas gadījumā, ieskaitot priekšrocību akcijas, kas nav iekļautas tādā dalībā,

—

finanšu aktīvi, kas emitēti kā daļa no kredītu, hipotēku, kredītkaršu parādu, debitoru parādu un citu aktīvu
pārvēršanas vērtspapīros.
Neiekļauj šādus instrumentus:

—

darījumi ar vērtspapīriem kā daļa pārdošanas ar atpirkšanu līgumu,

—

neapgrozāmu vērtspapīru turējumus,

—

neapgrozāmi kredīti.
Ilgtermiņa parāda vērtspapīru emisijas iedala šādi:

b)

—

fiksētas likmes emisijas, t.i., obligācijas, kuru nominālais kupona maksājums nemainās to pastāvēšanas laikā,

—

mainīgas likmes emisijas, t.i., obligācijas, kuru kupona likme vai pamatā esošais aktīvs ir saistīti ar procentu
likmi vai citu indeksu, kā rezultātā vērtspapīru pastāvēšanas laikā tiem ir mainīgs nominālais kupona
maksājums,

—

nulles kupona emisijas, t.i., instrumenti, par kuriem nesaņem kupona maksājumus. Parasti šādas obligācijas
emitē ar diskontu un dzēš pēc nominālvērtības. Lielākā diskonta daļa ir līdzvērtīga obligācijas pastāvēšanas
laikā uzkrātajiem procentiem.

Kotētās akcijas
Kotētās akcijas ietver:
—

sabiedrību ar ierobežotu atbildību emitētās kapitāla daļas,

—

sabiedrību ar ierobežotu atbildību dzēstās daļas,

—

sabiedrību ar ierobežotu atbildību emitētās dividenžu daļas,

—

priekšrocību akcijas, kas sabiedrības likvidācijas gadījumā ļauj piedalīties atlikušās vērtības sadalē. Tās var būt biržā kotētas vai nekotētas akcijas.

—

privāti kapitālieguldījumi, ja iespējams.

Ja uzņēmums ir privatizēts un daļa akciju paliek valdības īpašumā, bet pārējās tiek kotētas regulētā tirgū, visu uzņēmuma kapitāla vērtību grāmato kā apgrozībā esošās kotētā akcijas, jo akcijas ir iespējams jebkurā laikā pārdot par to
tirgus vērtību. Tas pats attiecas uz gadījumiem, ja daļa akciju ir pārdota ieguldītājiem un tikai atlikusī daļa tiek tirgota
biržā.
Kotētās akcijas neietver:
—

akcijas, ko piedāvā pārdošanai, bet kas nav parakstītas emisijas laikā,

—

parādzīmes un aizdevumu kapitālu, ko var konvertēt akcijās. Tos iekļauj tad, kad tie ir pārvērsti akcijās,

—

partneru pašu kapitālu ar neierobežotu atbildību inkorporētās personālsabiedrībās,

—

valdības ieguldījumus starptautisku organizāciju kapitālā, kas juridiski izveidotas kā sabiedrības ar akciju kapitālu,

—

prēmijakciju emisijas brīdī un akciju dalīto emisiju. Prēmijakcijas un dalītās emisijas akcijas tomēr bez izšķirības
iedala kopējā kotēto akciju krājumā.
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Emisijas valūta

Paralēlo valūtu obligācijas, kuru gadījumā obligāciju dzēš vai kuponu maksā valūtā, kas atšķiras no obligācijas denominācijas valūtas, klasificē pēc obligācijas denominācijas valūtas. Ja globālā obligācija ir emitēta vairāk nekā vienā valūtā, par katru emisijas daļu ziņo kā par atsevišķu emisiju atbilstoši tās emisijas valūtai. Ja emisijas ir denominētas divās valūtās,
piemēram, 70 % euro un 30 % ASV dolāros, attiecīgās emisijas daļas, ja iespējams, ziņo atsevišķi saskaņā ar denominācijas
valūtu. Proti, par 70 % emisijas ziņo kā par emisiju euro/nacionālajās denominācijās (1) un par 30 % ziņo kā par emisiju citās valūtās. Ja emisijas valūtas komponentu nav iespējams identificēt atsevišķi, ziņotājas valsts veikto faktisko iedalījumu norāda attiecīgās valsts paskaidrojumā.
Uzskata, ka kotētās akcijas ir emitētas uzņēmējsabiedrības rezidences valsts valūtā un akciju emisijas citās valūtās ir maznozīmīgas vai neesošas. Tādējādi dati par kotētajām akcijām atsaucas tikai uz visām euro zonas rezidentu emisijām, kas iekļautas euro zonas sarakstos.

6.

Emisijas grāmatošanas laiks

Uzskata, ka emisija notikusi tad, kad emitents saņēmis maksājumu, nevis tad, kad sindikāts uzņēmies saistības.

7.

Krājumu un plūsmu saskaņošana

NCB iesniedz informāciju par īstermiņa un ilgtermiņa parāda vērtspapīru nenomaksātajām summām, bruto emisijām, dzēšanu un neto emisijām, kā arī par kotētajām akcijām.
Tabula ilustrē saikni starp krājumiem (t.i., nenomaksātajām summām) un plūsmām (t.i., bruto emisijām, dzēšanu un neto
emisijām). Praksē šī saikne ir sarežģītāka sakarā ar cenas un valūtas kursa novērtējuma izmaiņām, reinvestētajiem (t.i., uzkrātajiem) procentiem, pārklasificēšanu, pārskatīšanu un citām korekcijām (2).
a)

b)

a)

Nedzēstās emisijas pārskata perioda beigās

≈

Nedzēstās emisijas iepriekšējā pārskata perioda beigās

+

Bruto emisijas pārskata
periodā

Nedzēstās emisijas pārskata perioda beigās

≈

Nedzēstās emisijas iepriekšējā pārskata perioda beigās

+

Neto emisijas pārskata
periodā

–

Dzēšana pārskata periodā

Bruto emisijas

Bruto emisijas, kas veiktas pārskata periodā, ietver visas parāda vērtspapīru un kotēto akciju emisijas, ja emitents jaunus vērtspapīrus pārdod par skaidru naudu. Tās attiecas uz regulāru jaunu instrumentu veidošanu. Brīdi, kurā emisijas ir noslēgtas,
nosaka kā laiku, kad tiek veikts maksājums; tādēļ emisiju reģistrācija iespējami tuvu atspoguļo laiku, kad tiek veikts maksājums par attiecīgo emisiju.
Bruto emisijas aptver jaunas akcijas, ko sabiedrības emitējušas pārdošanai par skaidru naudu un ko pirmoreiz kotē biržā,
tostarp jaunizveidotu sabiedrību vai privātu sabiedrību, kas kļūst par atklātām sabiedrībām, akcijas. Bruto emisijas aptver arī
jaunas akcijas, ko emitē pārdošanai par skaidru naudu atklāto sabiedrību privatizācijas gaitā, sabiedrības akcijām tiekot kotētām biržā. Prēmijakciju emisija netiek iekļauta (3). Bruto emisijas nav jāziņo, sabiedrību iekļaujot biržas sarakstā, ja netiek
piesaistīts jauns kapitāls.
Esošo vērtspapīru apmaiņa vai nodošana pārņemšanas vai apvienošanās laikā netiek iekļauta (4) bruto emisijā vai dzēšanā,
izņemot jaunus instrumentus, kurus euro zonā rezidējoša struktūra radījusi un emitējusi pārdošanai par naudu.

Tādu vērtspapīru emisijas, kurus vēlāk var pārvērst citos instrumentos, reģistrē kā emisijas to sākotnējo instrumentu kategorijā; pārvēršot tās tiek dzēstas no šīs instrumentu kategorijas ar identisku summu, un vēlāk tās aplūko kā no jauna emitētas jaunajā kategorijā (5).
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

A bloks attiecībā uz NCB un B bloks attiecībā uz SNB.
EKS 95, kategorija F.511.
Nedefinē kā finanšu darījumu; skatīt EKS 95, 5.93. un 6.56. punktu un šīs daļas 4.(b) sadaļu.
Darījumus otrreizējā tirgū, kas ietver turētāja maiņu; šajā statistikā neaplūko.
Nedefinē kā finanšu darījumu; skatīt EKS 95, 5.62. un 6.54. punktu un šīs daļas 4.(a)(ii) sadaļu.
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Dzēšana

Dzēšana pārskata periodā ietver visus emitenta veiktas parāda vērtspapīru un kotēto akciju atpirkšanas gadījumus, kad ieguldītājs saņem par vērtspapīriem skaidru naudu. Tie attiecas uz instrumentu regulāru dzēšanu. Tie aptver visus parāda vērtspapīrus, kam pienācis dzēšanas termiņš, kā arī pirmstermiņa dzēšanu. Šeit iekļauj arī sabiedrību akciju atpirkšanu, ja
sabiedrība atpērk visas akcijas par skaidru naudu pirms tās juridiskās formas maiņas, vai daļu akciju par skaidru naudu, kā
rezultātā samazinās kapitāls. Sabiedrību akciju atpirkšanu šeit neaplūko, ja tie ir ieguldījumi pašu akcijās (1).
Dzēšanu neziņo gadījumā, ja sabiedrība tiek svītrota no biržas saraksta.
c)

Neto emisijas

Neto emisijas ir visu veikto emisiju atlikums, atskaitot visas dzēšanas, kas notikušas pārskata periodā.
Apgrozījumā esošo kotēto akciju summa aptver rezidējošo struktūru visu kotēto akciju tirgus vērtību. Tādēļ euro zonas valsts
ziņotā apgrozībā esošo kotēto akciju summa var palielināties vai samazināties, biržas sarakstā esošai struktūrai mainot atrašanās vietu. Tas attiecas arī uz pārņemšanas vai apvienošanās gadījumiem, ja instrumenti tiek radīti un emitēti pārdošanai
par skaidru naudu un/vai dzēsti par skaidru naudu un anulēti. Lai novērstu dubulto uzskaiti vai nepilnības attiecībā uz parāda vērtspapīriem un kotētajām akcijām, emitentam pārceļoties uz citu rezidences valsti, NCB koordinē šāda notikuma divpusējas paziņošanas laiku.

8.

Novērtēšana

Vērtspapīru emisiju vērtība ietver cenas komponentu un, ja emisijas ir izteiktas valūtās, kas atšķiras no pārskata valūtas, –
valūtas kursa komponenta.
NCB par parāda vērtspapīriem ziņo pēc to nominālvērtības un par kotētajām akcijām pēc to tirgus vērtības (t.i., darījuma
vērtības). Ilgtermiņa vērtspapīriem emisijas veidus (nemainīgas likmes, mainīgas likmes un nulles kupona obligācijas) var novērtēt ar dažādām metodēm, kā rezultātā kopsummai tiek izmantots jaukts novērtējums. Piemēram, nemainīgas un mainīgas likmes emisijas parasti novērtē pēc nominālvērtības un nulles kupona obligācijas – pēc spēkā esošās samaksātās summas.
Parasti relatīvais nulles kupona obligāciju daudzums ir mazs, līdz ar to kodu sarakstā nav paredzēts jaukts novērtējums; ilgtermiņa parāda vērtspapīru kopsummu paziņo pēc nominālvērtības (N). Gadījumos, ja ir būtisks fenomena apmērs, izmanto vērtību “nav noteikts” (Z). Visās situācijās, kad notiek jaukts novērtējums, valstu centrālās bankas sniedz ziņas
raksturlielumu līmenī saskaņā ar raksturlielumiem IV pielikumā.
a)

Cenas novērtēšana
Kotēto akciju krājumus un plūsmas paziņo pēc tirgus vērtības, savukārt parāda vērtspapīru krājumus un plūsmas – pēc
nominālvērtības. Izņēmumu parāda vērtspapīru krājumu un plūsmu reģistrēšanai pēc nominālvērtības pieļauj attiecībā
uz augsta diskonta un nulles kupona obligācijām, ja emisijas tiek reģistrētas pēc spēkā esošās samaksātās summas, proti, pēc diskontētās cenas pirkuma brīdī un dzēšanas termiņā par nominālvērtību. Nenomaksātās augsta diskonta un nulles kupona obligāciju summas ir spēkā esošā samaksātā summa, kam pieskaitīti uzkrātie procenti, kā tas norādīts tālāk.

A=E×

((

100
E / P) × 100

)

( Tt )

kur
A

= faktiski samaksātā summa un uzkrātie procenti

E

= faktiskā vērtība (summa, kas samaksāta emisijas vai dzēšanas brīdī)

P

= nominālvērtība (kas tiek atmaksāta termiņa beigās)

T

= laiks līdz termiņam no emisijas dienas (dienās)

t

= laiks, kas pagājis kopš emisijas dienas (dienās)

Cenas novērtēšanas procedūra dažādās valstīs var atšķirties.
(1) Darījumus otrreizējā tirgū, kas ietver turētāja maiņu; šajā statistikā neaplūko.
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Šajā sakarā nepiemēro cenu novērtēšanu saskaņā ar EKS 95, kas attiecībā uz parāda vērtspapīriem un akcijām pieprasa
reģistrēt plūsmas pēc darījuma vērtības un krājumus – pēc tirgus vērtības.

Pašreizējie SNB novērtēšanas noteikumi paredz nominālvērtību parāda vērtspapīriem un emisijas cenu kotētajām akcijām. Augsta diskonta un nulles kupona obligācijām ziņotājai NCB, ja iespējams, jāaprēķina uzkrātie procenti.

b)

Pārskata valūta un valūtas kursa novērtēšana

NCB paziņo ECB visus datus euro, tostarp attiecībā uz vēsturiskām sērijām. Lai pārvērstu euro vērtspapīrus, ko iekšzemes rezidenti emitējuši citās valūtās (C bloks) (1), valstu centrālās bankas iespējami cieši ievēro valūtas kursa novērtēšanas principus, kuru pamatā ir EKS 95 (2).

i)

apgrozībā esošās emisijas ir jāpārvērš euro/valstu valūtās pēc attiecīga tirgus vidus valūtas kursa, kas dominē pārskata perioda beigās, proti, pārskata perioda pēdējās darba dienas beigās; un

ii)

bruto emisijas un dzēšanas jāpārvērš euro/valstu valūtās, izmantojot tirgus vidus valūtas kursu, kas dominē maksājuma brīdī. Ja nav iespējams identificēt precīzo valūtas kursu, kas piemērojams pārvēršanai, var izmantot valūtas kursu, kas ir iespējami tuvs tirgus vidus kursam maksājuma brīdī.

Attiecībā uz laika posmiem līdz 1999. gada 1. janvārim, nacionālās centrālās bankas iespējami stingri ievēro šos EKS 95 standartus, lai pārvērstu visas ne-iekšzemes valūtas emisijas, izpirkumus un neatmaksātās summas ziņotājas valsts euro/valsts
valūtā. Lai nosūtītu datus ECB, visu laikrindu pārvērš euro, izmantojot neatsaucamas maiņas likmes no 1998. gada
31. decembra.

Starptautisko norēķinu banka ziņo ECB par visām pārējo valstu rezidentu emisijām euro/valstu valūtās (B bloks) ASV dolāros, izmantojot perioda beigu valūtas kursus neatmaksātajām summām un perioda vidējo valūtas kursu emisijām un izpirkumiem. ECB pārvērš visus datus euro, izmantojot to pašu principu, ko sākumā piemēroja Starptautisko norēķinu banka.
Līdz 1999. gada 1. janvārim kā tuvinājumu izmanto valūtas kursu starp ECU un ASV dolāru.

9.

Konceptuālā atbilstība

Vērtspapīru emisiju statistika un MFI bilances statistika ir saistītas tiktāl, ciktāl tas attiecas uz MFI apgrozāmo instrumentu
emisijām. Instrumentu un MFI, kas tos emitē, aptvērums ir konceptuāli atbilstīgs, tāpat arī instrumentu iedalījums pēc termiņu grupām un valūtas dalījuma. Atšķirības vērtspapīru emisiju statistikas un MFI bilances statistikas starpā pastāv attiecībā uz novērtēšanas principiem (nominālvērtība vērtspapīru emisijas statistikai un tirgus vērtība MFI bilances statistikai).
Izņemot novērtēšanas atšķirības, katrai valstij MFI emitēto vērtspapīru neatmaksātā summa, ko paziņo vērtspapīru statistikas nolūkā, atbilst 11. (“emitētie parāda vērtspapīri”) un 12. (“naudas tirgus vērtspapīri”) postenim MFI bilances pasīvu daļā.
Īstermiņa emisijas, ko nosaka vērtspapīru emisiju statistikai, atbilst viena gada laikā emitētu naudas tirgus vērtspapīru un parāda vērtspapīru summai. Ilgtermiņa vērtspapīri, ko nosaka vērtspapīru emisiju statistikas nolūkā, ir vienādi ar parāda vērtspapīru, kas emitēti ar termiņu virs viena gada un līdz diviem gadiem, un parāda vērtspapīru, kas emitēti ar termiņu virs
diviem gadiem, summu.

Valstu centrālās bankas pārskata vērtspapīru emisijas statistikas un MFI bilances statistikas aptveramību un norāda ECB jebkādas konceptuālas atšķirības. Veic triju veidu atbilstības pārbaudes: emisijām, ko veic 1) VCB euro/valstu valūtās; 2) MFI,
kas nav centrālās bankas, euro/valstu valūtās; un 3) MFI, kas nav centrālās bankas, citās valūtās. Nelielas atšķirības ir iespējamas, tā kā vērtspapīru emisijas statistiku un MFI bilances statistiku iegūst no ziņošanas sistēmām valsts līmenī, kas kalpo
dažādiem mērķiem.
(1) Kopš 1999. gada 1. janvāra vērtspapīriem, kurus emitējuši iekšzemes rezidenti euro (A bloka daļa), netiek prasīts valūtas kursa novērtējums, un vērtspapīrus, kurus emitējuši iekšzemes rezidenti euro/valstu valūtās (A bloka atlikusī daļa), pārvērš euro, piemērojot neatsaucamas konvertācijas likmes no 1998. gada 31. decembra.
(2) EKS 95, 6.58. punkts.
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10. Pieprasītie dati

Statistikas pārskatus sagaida no katras valsts katrai piemērotajai laikrindai. NCB sniedz ECB rakstiskus paskaidrojumus, ja
kāds postenis konkrētajā valstī nav piemērojams. Ja attiecīgais fenomens nepastāv, NCB laikrindu var pagaidām neziņot. NCB
paziņo par šādu notikumu, kā arī par jebkurām citām izmaiņām IV pielikumā aprakstītajās kodu shēmās. Turklāt tās informē ECB, nosūtot labojumus līdz ar paskaidrojumiem, par šo labojumu raksturu.

3. sadaļa: Valsts paskaidrojumi

Katra NCB iesniedz vienu ziņojumu, kurā aprakstīti šīs ziņošanas sakarā iesniegtie dati. Ziņojums aptver tālāk izklāstītās tēmas, un tajā iespējami stingri ievērots piedāvātais izkārtojums. NCB sniedz papildu informāciju par gadījumiem, kad
paziņotie dati neatbilst šai pamatnostādnei, vai kad dati netiek sniegti, un tā iemesliem Ziņojumu nosūta ECB kā Word dokumentu, izmantojot Cebamail. Ziņojumu iesniedz ne vēlāk kā datus.

1. Datu avoti/datu vākšanas sistēma: tiek sniegtas ziņas par datu avotiem, kuri izmantoti vērtspapīru emisiju statistikas
apkopošanai: administratīvie avoti valdības emisijām, tiešie ziņojumi no MFI un citām iestādēm, laikraksti un tādi datu sniedzēji kā Starptautiskais finanšu pārskats u.tml. NCB norādīta, vai dati tiek vākti un glabāti katrai emisijai atsevišķi un, ja tā,
tad kādi kritēriji tiek piemēroti Kā alternatīvu norāda, vai dati ir vākti un glabāti, atsevišķi neizdalot, kā daudzumi, ko pārskata periodā emitējuši atsevišķi emitenti, piemēram, tiešās datu vākšanas sistēmu gadījumā. NCB sniedz informāciju par kritērijiem, kas tiešajā ziņošanā izmantoti, lai identificētu ziņotājus un iesniedzamo informāciju.

2. Apkopošanas procedūras: īsi apraksta datu apkopošanai izmantoto metodi, piemēram, informācijas apkopošana par
atsevišķām vērtspapīru emisijām, esošo laikrindu kārtība neatkarīgi no tā, vai tās publicē.

3. Emitenta rezidence: NCB precizē, vai emisiju klasifikācijā ir iespējams pilnībā piemērot EKS 95 (un SVF) rezidences
definīciju. Ja tas nav iespējams vai ir iespējams tikai daļēji, NCB sniedz pilnu faktiski izmantoto kritēriju skaidrojumu.

4. Emitentu sektoru dalījums: NCB norāda atkāpes no emitentu klasifikācijas pēc 2. nodaļas 2. punktā noteiktā sektoru
dalījuma. Piezīmēs paskaidro identificētās atkāpes un jebkādas pelēkās zonas.

5. Emisijas valūta: ja nav iespējams atsevišķi identificēt emisijas valūtu komponentus, NCB izskaidro atkāpes no noteikumiem. Turklāt NCB, kuras attiecībā uz visiem vērtspapīriem nevar nodalīt emisijas vietējās valūtās, citās euro/valstu valūtās un citās valūtās, sniedz aprakstu tur, kur šādas emisijas ir klasificētas, un norāda to emisiju kopējo apjomu, kas nav
tikušas pienācīgi iedalītas, lai ilustrētu nepilnību apjomu.

6. Emisiju klasifikācija: NCB sniedz visaptverošu informāciju par vērtspapīru veidu, uz ko attiecas valsts dati, tostarp valsts
noteikumiem attiecībā uz tiem. Ja zināms, ka aptveramība ir daļēja, NCB paskaidro esošās nepilnības.

—

Privātie kapitālieguldījumi: NCB norāda, vai tie ir ietverti paziņotajos datos,

—

Bankas akceptēti pārvedu vekseļi: ja bankas akceptēti pārvedu vekseļi ir apgrozāmi un iekļauti paziņotajos datos par
īstermiņa parāda vērtspapīriem, ziņotāja valsts paskaidrojumos izskaidro valsts procedūras šo instrumentu
reģistrēšanai un šo instrumentu raksturu.

—

Kotētās akcijas: NCB norāda, vai paziņotajos datos ir ietvertas nekotētas akcijas vai citi kapitāla vērtspapīri, sniedzot
nekotēto akciju un/vai citu kapitāla vērtspapīru summas provizorisko aprēķinu, lai ilustrētu nepilnību apjomu. NCB
savos paskaidrojumos norāda jebkādas zināmas nepilnības kotēto akciju aptveramībā.

7. Ilgtermiņa vērtspapīru instrumentu analīze: ja nemainīgās likmes, mainīgās likmes un nulles kupona obligāciju summa neveido ilgtermiņa parāda vērtspapīru kopumu, NCB norāda ilgtermiņa vērtspapīru, par kuriem nav pieejams šāds dalījums, veidu un daudzumu.
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8. Emisiju termiņi: ja nav iespējams stingri ievērot īstermiņa un ilgtermiņa definīcijas, NCB savos paskaidrojumos norāda, kur paziņotajos datos ir atkāpes.
9. Dzēšana: NCB norāda, kā tās iegūst informāciju par dzēšanu, un vai informāciju savāc no tiešiem ziņojumiem, vai aprēķina pēc atlikuma.
10. Cenas novērtēšana: NCB savos paskaidrojumos sīki precizē novērtēšanas procedūru, kuru izmanto 1) īstermiņa parāda vērtspapīriem; 2) ilgtermiņa parāda vērtspapīriem; 3) diskonta obligācijām; un 4) kotētajām akcijām. Krājumu un plūsmu novērtēšanas atšķirības paskaidro.
11. Ziņošanas biežums, laicīgums un laika diapazons: norāda to, ciktāl šā pārskata nolūkā apkopotos datus bija iespējams sniegt atbilstoši lietotāja prasībām, t.i., mēneša datiem – ar piecu nedēļu laicīgumu. Norāda arī sniegto laikrindu garumu. Paziņo par jebkādiem pārrāvumiem sērijās, piemēram, atšķirībām vērtspapīru aptveramības ziņā laika gaitā.
12.

Korekcijas: īsos paskaidrojumos norāda korekciju iemeslu un apjomu.

13. Aplēstā aptveramība katram iekšzemes rezidentu emitētajam instrumentam: NCB sniedz provizoriskos aprēķinus katrai iekšzemes rezidentu emisiju kategorijai, proti, īstermiņa vērtspapīru, ilgtermiņa vērtspapīru un kotēto akciju emisijām, vietējā valūtā, citās euro/valstu valūtās, tostarp ECU, un citās valūtās saskaņā ar tālāk norādīto tabulu. Provizoriskie
“procentuālās aptveramības” aprēķini norāda katrā instrumentu kategorijā aplūkoto vērtspapīru daļu procentuāli no visas
emisijas, kas gadījumā jāpaziņo attiecīgā sadaļā, ievērojot ziņošanas noteikumus. Īsus aprakstus var sniegt “piezīmēs”. NCB
arī norāda jebkādas izmaiņas aptveramībā, kas radušās pievienojoties monetārajai savienībai.
Aptveramība %:

Emisijas euro/valstu valūtās

Vietējā

STS

valūta

LTS
QUS

Euro/valstu valūtas,
izņemot vietējo valūtu,
t.sk., ECU
Citās valūtās

STS
LTS
STS
LTS

STS = īstermiņa parāda vērtspapīri
LTS = ilgtermiņa parāda vērtspapīri
QUS = kotētās akcijas

Piezīmes:
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13. DAĻA
Maksājumu statistika

1. sadaļa: Norēķinu līdzekļi
Norēķinu līdzekļi ir aktīvi vai aktīvu prasības, ko izmanto maksājumiem.

1. TABULA
Norēķinu līdzekļi, ko izmanto ne-MFI (*)
Posteņi
I NCB pasīvi
Nacionālajā centrālajā bankā
turētie noguldījumi

II Pārējo MFI pasīvi
PMFI turētie noguldījumi

Ia Noguldījumi uz nakti
– Euro

iekšzemes centrālā valdība
pārējos euro zonas dalībvalstu centrālās valdības
pārējā pasaule, izņemot bankas

iekšzemes centrālā valdība
euro zonas centrālās valdības
pārējā pasaule, izņemot bankas

Ib Noguldījumi uz nakti
– Citas valūtas

iekšzemes centrālā valdība
pārējos euro zonas dalībvalstu centrālās valdības
pārējā pasaule, izņemot bankas

iekšzemes centrālā valdība
euro zonas centrālās valdības
pārējā pasaule, izņemot bankas

(*) miljoni EUR, perioda beigās.

2. TABULA
Norēķinu līdzekļi, ko izmanto kredītiestādes (*)
Posteņi

Euro noguldījumi uz nakti citās kredītiestādēs (perioda beigās)
Ārpusbilances postenis:
Dienas aizņēmumi euro no centrālās bankas (vidēji pēdējā rezervju prasību izpildes periodā) (1)
(*) miljonos EUR
(1) kopējā kredīta vērtība, ko centrālā banka izsniegusi kredītiestādēm un ko atlīdzina periodā, kas ir mazāks par vienu darbadienu. visu kredītiestāžu kopā dienas laikā reizē un faktiski izmantoto kredīta iespēju vai dienas overdrafta pozīciju dienas lielākās vērtības vidējais rādītājs.

2. sadaļa: Iestādes, kas sniedz maksājumu pakalpojumus
Iestādes, kas sniedz maksājumu pakalpojumus ir juridiski neatkarīgas iestādes, kas darbojas ziņotājā valstī un kas ir:
—

centrālā banka,

—

kredītiestādes, kas juridiski inkorporētas ziņotājā valstī (t.sk., “Elektroniskās naudas iestādes”),

—

euro zonas kredītiestāžu filiāles,

—

EEZ zonas kredītiestāžu, kas neatrodas euro zonā, filiāles,

—

ārpus EEZ banku filiāles,

—

citas iestādes, kas sniedz maksājumu pakalpojumus ne-MFI.
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3. TABULA
Iestādes, kas sniedz maksājumu pakalpojumus ne-MFI (*)
Posteņi

Centrālā banka

Biroju skaits
Ne-MFI (2) turēto noguldījumu uz nakti skaits (tūkstošos)

Kredītiestādes neatkarīgi no to
juridiskās inkorporācijas
— Kredītiestādes, kas juridiski inkorporētas ziņotājā valstī

Ne-MFI (2) turēto noguldījumu uz nakti skaits (tūkstošos)
t.sk.: ar internetu/datoru saistīti (2) (tūkstošos)
Iestāžu skaits (1)
Biroju skaits
Ne-MFI (2) turēto noguldījumu uz nakti vērtība (miljonos euro)

— Euro zonas kredītiestāžu filiāles,

Iestāžu skaits (1)
Biroju skaits
Ne-MFI (2) turēto noguldījumu uz nakti vērtība (miljonos euro)

— EEZ zonas kredītiestāžu, kas
neatrodas euro zonā, filiāles,

Iestāžu skaits (1)
Biroju skaits
Ne-MFI (2) turēto noguldījumu uz nakti vērtība (miljonos euro)

— ārpus EEZ banku filiāles,

Iestāžu skaits (1)
Biroju skaits
Ne-MFI (2) turēto noguldījumu uz nakti vērtība (miljonos euro)

Citas iestādes, kas sniedz maksājumu
pakalpojumus ne-MFI.

Iestāžu skaits (1)
Biroju skaits
Ne-MFI (2) turēto noguldījumu uz nakti skaits (tūkstošos)
Ne-MFI (2) turēto noguldījumu uz nakti vērtība (miljonos euro)

Ārpusbilances posteņi
Elektroniskās naudas iestādes

Iestāžu skaits (1)
Apgrozībā esošās e-naudas vērtība, ko emitējušas elektroniskās naudas iestādes un
ko tur iestādes, kas nav tās emitentes, t.sk., kredītiestādes, kas nav emitentes (miljonos euro)

(*) Perioda beigās
(1) Katru iestādi uzskaita vienu reizi neatkarīgi no valstī esošo tās biroju skaita. Iestāžu apakškategorijas ir savstarpēji izslēdzošas. Kopējais
iestāžu skaits ir visu apakškategoriju summa. Iestādes iekļauj no brīža, kad par tām pirmo reizi paziņo Eiropas Centrālajai bankai MFI statistikas nolūkiem.
(2) Ja ne-MFI ir vairāki konti, katru kontu uzskaita atsevišķi.

—

Biroju skaits ietver iestādes galveno biroju, ja tas sniedz maksājumu pakalpojumus, izmantojot bezskaidras naudas klīringu un norēķinus. Mobilos birojus neskaita. Katru vienā ziņotājā valstī izveidoto uzņēmējdarbības veikšanas vietu uzskaita atsevišķi,

—

Ar internetu/datoru saistītie noguldījumi uz nakti: noguldījumus uz nakti ar piekļuvi, izmantojot telefonbanku vai mobilo telefonu banku, neiekļauj, ja vien tie nav pieejami arī ar internetbankas vai ar datoru saistītu bankas pakalpojumu
palīdzību.
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3. sadaļa: Maksājumu karšu funkcijas un pieņēmējas iekārtas

4. TABULA
Maksājumu karšu funkcijas un pieņēmējas iekārtas (*)
Posteņi
Valstī izsniegto karšu skaits (1)

Karšu ar skaidrās naudas funkciju skaits
Karšu ar maksājumu funkciju skaits, izņemot kartes ar vienīgi e-naudas
funkciju (2)
— ar debeta funkciju
— ar atliktā debeta funkciju
— ar kredīta funkciju
— ar debeta un/vai atliktā debeta funkciju (3)
— ar kredīta un/vai atliktā debeta funkciju (4)
Karšu ar e-naudas funkciju skaits
— kartes, kas uzlādētas vismaz vienu reizi
Kopējais tādu karšu skaits, kurām ir kāda no funkcijām (5)
— ar kombinētu debeta, skaidrās naudas un e-naudas funkciju (6)

Valstī atrodošos terminālu skaits (1)

Bankomāti (7)
— ar skaidrās naudas izņemšanas funkciju
— ar kredīta pārveduma funkciju
POS termināli
— EFTPOS termināli
E-naudas karšu termināli (7)
— karšu uzlādēšanas/izlādēšanas termināli
— karšu pieņemšanas termināli

(*) Oriģinālās vienības, perioda beigās
(1) Kartes vai termināli, kuriem ir vairākas funkcijas tiek uzskaitīti katrā attiecīgajā apakškategorijā.
(2) Kartes ar vairākām funkcijām tiek uzskaitītas tikai vienu reizi. Tomēr, katru maksājumu funkciju norāda arī katrā attiecīgajā apakškategorijā.
(3) Tikai tad, ja dati par “Kartes ar debeta funkciju” un “Kartes ar atliktā debeta funkciju” nav pieejami atsevišķi.
(4) Tikai tad, ja dati par “Kartes ar kredīta funkciju” un “Kartes ar atliktā debeta funkciju” nav pieejami atsevišķi.
(5) Kartes ar vairākām funkcijām uzskaita tikai vienreiz.
(6) Beigu piezīmēs norādīt jebkuras šo karšu papildfunkcijas, piemēram, kredīta funkciju.
(7) Ja termināls piedāvā vairākas funkcijas, to uzskaita tikai vienu reizi. Tomēr, katru funkciju norāda arī katrā attiecīgajā apakškategorijā.

1.

Kartes

Kartes skaita karšu emitenta pusē. Katra valsts ziņo par valstī izsniegto un izsniegšanas valstī vai ārpus tās darījumiem izmantoto karšu skaitu.

Ja kartei ir vairākas no iepriekš minētajām funkcijām, to uzskaita katrā attiecīgajā apakškategorijā. Tādējādi kopējais karšu
skaits var būt mazāks kā apakškategoriju summa, un, lai izvairītos no dubultuzskaites, apakškategorijas nesummē.

Karšu funkcijas ietver:

—

Skaidrās naudas funkcija: ļauj kartes turētājam izņemt skaidro naudu no bankomāta un/vai noguldīt skaidro naudu.
Skaidrās naudas funkcija parasti ir apvienota ar maksājumu funkciju.

—

Maksājumu funkcija (izņemot e-naudas funkciju): debeta funkcija un/vai atliktā debeta funkcija, un/vai kredīta funkcija.
kartei var būt arī citas funkcijas, piemēram, e-naudas funkcija, bet kartes, kurām ir tikai e-naudas funkcija, šajā kategorijā neuzskaita.

—

Debeta funkcija: ļauj kartes turētājam par pirkumiem tieši un nekavējoties maksāt no to konta, kuru atvēris kartes izsniedzējs vai kāds cits. Tā var būt saistīta ar kontu, kurš papildus sniedz overdrafta iespēju.

—

Atliktā debeta funkcija: ļauj kartes turētājam par pirkumiem maksāt no konta, kuru atvēris kartes izsniedzējs, ievērojot
atļauto limitu. Norēķini par šī konta bilanci pilnībā notiek iepriekš noteikta perioda beigās.

—

Kredīta funkcija: ļauj kartes turētājam veikt pirkumus un/vai izņemt skaidro naudu līdz iepriekš noteiktam apjomam.
Par piešķirto kredītu pilnībā norēķinās noteikta perioda beigās vai var norēķināties daļēji, atlikumu uzskatot par papildu kredītu, par kuru parasti maksā procentus.
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—

Kartes ar debeta un/vai atliktā debeta funkciju: par šo kategoriju parasti ziņo tikai tad, ja datus nevar iedalīt pēc “Kartes
ar debeta funkciju” un “Kartes ar atliktā debeta funkciju”.

—

Kartes ar kredīta un/vai atliktā debeta funkciju: par šo kategoriju parasti ziņo tikai tad, ja datus nevar iedalīt pēc “Kartes
ar kredīta funkciju” un “Kartes ar atliktā debeta funkciju”.

—

E-naudas funkcija: kartes, uz kurām var tieši glabāt elektronisko naudu.

2.

Termināli

Tiek uzskaitīti visi valstī atrodošies termināli. Nemateriāli piekļuves punkti, piemēram, interneta vai telefoniska piekļuve pakalpojumiem, netiek iekļauti. Ja terminālam ir vairākas funkcijas, to uzskaita katrā attiecīgajā apakškategorijā. Tādējādi kopējais terminālu skaits var būt mazāks kā apakškategoriju summa, un, lai izvairītos no dubultuzskaites, apakškategorijas
nesummē.

4. sadaļa: Maksājumu un terminālu darījumi saistībā ar ne-MFI
1.

Darījumi pēc maksājumu instrumenta veida

Šī sadaļa aptver visus ne-MFI iniciētos darījumus, kā arī MFI iniciētos darījumus, ja otra darījuma puse ir ne-MFI. Tā aptver
darījumus, kas denominēti ārvalstu valūtā un iniciēti attiecīgajā valstī. Datus pārrēķina, izmantojot ECB valūtas atsauces kursu. Maksājumu kopas gadījumā uzskaita katru atsevišķo maksājumu.
2.

Darījumi pēc termināla veida

Šī sadaļa aptver skaidras un bezskaidras naudas darījumus, kas veikti fiziski pastāvošā (nevis virtuālā) terminālā. Šajā sadaļā
ziņoto maksājuma darījumu ar kartēm apjoms ir mazāks nekā 4. sadaļas 1. punktā “Darījumi pēc maksājumu instrumenta
veida” ziņoto darījumu skaits, jo karšu darījumi virtuālajos tirdzniecības punktos, piemēram, internetā vai pa telefonu, šeit
netiek iekļauti, bet 4. sadaļas 1. punktā tiek iekļauti.
Darījumi pēc termināla veida tiek uzskaitīti trīs dažādos līmeņos saskaņā ar termināla atrašanās vietu un kartes emitenta rezidenci. Ja nav iespējams nošķirt termināla atrašanās vietu un/vai kartes emitenta rezidenci, darījumus iekļauj postenī “a) Valstī esošie termināli ar valstī izsniegtajām kartēm”, kas ir visbiežāk izplatītā kategorija, un sniedz paskaidrojumu “beigu
piezīmēs”.
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5. TABULA
Maksājumu un terminālu darījumi saistībā ar ne-MFI – darījumu skaits (*)
Posteņi

Darījumi pēc maksājuma instrumenta veida (1)

Darījumi pēc termināla veida (1)

Kredīta pārvedumi
— Papīra dokumenta veidā
— Kas nav papīra dokumenta veidā
Tiešais debets
Karšu maksājumi ar valstī izsniegtajām kartēm, izņemot
kartes, kurām ir tikai e-naudas funkcija
— ar debeta funkciju
— ar atliktā debeta funkciju
— ar kredīta funkciju
— ar debeta un/vai atliktā debeta funkciju (2)
— ar debeta un/vai atliktā debeta funkciju (3)
E-naudas pirkšanas darījumi
— ar kartēm ar e-naudas funkciju
— ar citiem e-naudas nesējiem
Čeki
Pārējie maksājuma instrumenti
Darījumi ar maksājuma instrumentiem kopā
— nosūtītie pārrobežu darījumi

a)

Ārpusbilances posteņi:
Saņemtie pārrobežu darījumi (4)
Kredīti kontos ar vienkāršu iegrāmatojumu
Debets kontos ar vienkāršu iegrāmatojumu

Ārpusbilances posteņi:
Naudas izmaksas POS terminālos
Naudas izņemšana tirdzniecības vietās
Naudas noguldīšana tirdzniecības vietās

(* )
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

b)

c)

Valstī esošie termināli ar valstī izsniegtajām kartēm
Naudas izņemšana no bankomāta
Naudas noguldīšana bankomātā
POS darījumi neatkarīgi no izmantotā karšu veida
E-naudas kartes uzlādēšanas/izlādēšanas darījumi
Valstī esošie termināli ar ārpus valsts izsniegtajām kartēm
Naudas izņemšana no bankomāta
Naudas noguldīšana bankomātā
POS darījumi neatkarīgi no izmantotā karšu veida
E-naudas kartes uzlādēšanas/izlādēšanas darījumi
Ārpus valsts esošie termināli ar valstī izsniegtajām kartēm
Naudas izņemšana no bankomāta
Naudas noguldīšana bankomātā
POS darījumi neatkarīgi no izmantotā karšu veida
E-naudas kartes uzlādēšanas/izlādēšanas darījumi

miljonos, periodā kopā
Katru darījumu ziņo tikai vienā apakškategorijā.
Tikai tad, ja dati par “Maksājumi ar kartēm ar debeta funkciju” un “Maksājumi ar kartēm ar atliktā debeta funkciju” nav pieejami atsevišķi.
Tikai tad, ja dati par “Maksājumi ar kartēm ar kredīta funkciju” un “Maksājumi ar kartēm ar atliktā debeta funkciju” nav pieejami atsevišķi.
Tikai tad, ja ir pieejami dati par saņemtajām transakcijām.
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6. TABULA
Maksājumu un terminālu darījumi saistībā ar ne-MFI – darījumu vērtība (*)
Posteņi

Darījumi pēc maksājuma instrumenta veida (1)

Darījumi pēc termināla veida (1)

Kredīta pārvedumi
— Papīra dokumenta veidā
— Kas nav papīra dokumenta veidā
Tiešais debets
Karšu maksājumi ar valstī izsniegtajām kartēm, izņemot
kartes, kurām ir tikai e-naudas funkcija
— ar debeta funkciju
— ar atliktā debeta funkciju
— ar kredīta funkciju
— ar debeta un/vai atliktā debeta funkciju (2)
— ar debeta un/vai atliktā debeta funkciju (3)
E-naudas pirkšanas darījumi
— ar kartēm ar e-naudas funkciju
— ar citiem e-naudas nesējiem
Čeki
Pārējie maksājuma instrumenti
Darījumi ar maksājuma instrumentiem kopā
— nosūtītie pārrobežu darījumi

a)

Ārpusbilances posteņi:
Saņemtie pārrobežu darījumi (4)
Kredīti kontos ar vienkāršu iegrāmatojumu
Debets kontos ar vienkāršu iegrāmatojumu

Ārpusbilances posteņi:
Naudas izmaksas POS terminālos
Naudas izņemšana tirdzniecības vietās
Naudas noguldīšana tirdzniecības vietās

(*)
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

—

b)

c)

Valstī esošie termināli ar valstī izsniegtajām kartēm
Naudas izņemšana no bankomāta
Naudas noguldīšana bankomātā
POS darījumi neatkarīgi no izmantotā karšu veida
E-naudas kartes uzlādēšanas/izlādēšanas darījumi
Valstī esošie termināli ar ārpus valsts izsniegtajām kartēm
Naudas izņemšana no bankomāta
Naudas noguldīšana bankomātā
POS darījumi neatkarīgi no izmantotā karšu veida
E-naudas kartes uzlādēšanas/izlādēšanas darījumi
Ārpus valsts esošie termināli ar valstī izsniegtajām kartēm
Naudas izņemšana no bankomāta
Naudas noguldīšana bankomātā
POS darījumi neatkarīgi no izmantotā karšu veida
E-naudas kartes uzlādēšanas/izlādēšanas darījumi

miljonos EUR, periodā kopā
Katru darījumu ziņo tikai vienā apakškategorijā.
Tikai tad, ja dati par “Maksājumi ar kartēm ar debeta funkciju” un “Maksājumi ar kartēm ar atliktā debeta funkciju” nav pieejami atsevišķi.
Tikai tad, ja dati par “Maksājumi ar kartēm ar kredīta funkciju” un “Maksājumi ar kartēm ar atliktā debeta funkciju” nav pieejami atsevišķi.
Tikai tad, ja ir pieejami dati par saņemtajām transakcijām.

Kredītu pārvedumus uzskaita maksātāja pusē. Tie ietver pasta pārvedumus un naudas pārvedumus.

Kredīta pārvedumu ir papīra dokumentu veidā, vai veidā, kas nav papīra dokuments:

i) Kredīta pārvedumi papīra dokumenta veidā: kredīta pārvedumi, kurus maksātājs iesniedz papīra dokumenta veidā;

ii) Kredīta pārvedumi, kas nav papīra dokumenta veidā: kredīta pārvedumi, kurus maksātājs iesniedz, neizmantojot papīra
dokumentus, piem., elektroniski.

—

Tiešo debetu uzskaita saņēmēja pusē. Iekļauj gan vienreizēju, gan atkārtojošos tiešo debetu. Atkārtojošās tiešā debeta
gadījumā, katru atsevišķo maksājumu uzskaita kā vienu darījumu.

—

Karšu maksājumus ar valstī izsniegtajām kartēm, izņemot kartes, kurām ir tikai e-naudas funkcija, uzskaita karšu emitenta pusē. E-naudas darījumus neiekļauj.

—

E-naudas pirkšanas darījumus uzskaita kartes vai cita izmantotā nesēja emitenta pusē. Ziņo tikai par darījumiem ar valstī emitētajām kartēm vai nesējiem.

—

Čekus uzskaita saņēmēja pusē, kad to iesniedz čeka izpildei. Izrakstītie, bet izpildei neiesniegtie čeki netiek iekļauti.
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—

Pārējie maksājuma instrumenti. Maksājumi ar instrumentiem, kuri pastāv dažās valstīs, bet kuri nevar tikt iekļauti nevienā no pārējām maksājumu instrumentu kategorijām, piemēram, klientu vekseļi, t.sk., dematerializētie klientu vekseļi. “Beigu piezīmes” norāda, kuri instrumenti ir iekļauti.

—

Nosūtītie pārrobežu darījumi. “Darījumu ar maksājumu instrumentiem kopējais skaits/kopējā vērtība” apakškategorija.

—

Saņemtie pārrobežu darījumi. Informācija tiek sniegta, ja tā ir pieejama ziņotājā valstī. Kredīta pārvedumus uzskaita
saņēmēja (t.i., norādījuma saņēmēja) pusē. Tiešo debetu un čekus uzskaita maksātāja (t.i., norādījuma saņēmēja) pusē.
Karšu darījumus uzskaita ieguvēja (t.i. saņēmēja) pusē.

—

Kredīti kontos ar vienkāršu iegrāmatojumu. Obligāts datu elements, t.i., dati jāziņo tiklīdz tas iespējams valsts kontekstā.

—

Debets kontos ar vienkāršu iegrāmatojumu. Obligāts datu elements, t.i., dati jāziņo tiklīdz tas iespējams valsts kontekstā.

—

Kredītu/debetu kontos ar vienkāršu iegrāmatojumu neiekļauj kredīta pārvedumos, tiešajā debetā vai citās tradicionālo
maksājuma instrumentu kategorijās un ziņo tikai attiecīgajos ārpusbilances posteņos. Tas attiecas arī uz retrospektīvajiem datiem, ja tādi ir pieejami.

—

Naudas izņemšana no bankomāta. Naudas izņemšana no bankomāta, izmantojot karti ar skaidrās naudas funkciju. Naudas izmaksas POS terminālos, izmantojot karti ar debeta, kredīta vai atliktā debeta funkciju, neiekļauj, bet ziņo “POS
darījumos”.

—

Naudas noguldīšana bankomātā. Naudas noguldīšana bankomātā, izmantojot karti ar skaidrās naudas funkciju.

—

POS darījumi sastāv no darījumiem EFTPOS terminālos un darījumiem, izmantojot manuālos reljefa spiedņus. Naudas
izmaksas POS terminālos iekļauj, ja tās var nošķirt, un tās ziņo arī ārpusbilances postenī “Naudas izmaksas POS
terminālos”.

—

E-naudas kartes uzlādēšanas/kartes izlādēšanas darījumi. Iekļauj gan uzlādēšanas, gan izlādēšanas darījumus.

—

Naudas izņemšana tirdzniecības vietās netiek iekļauta maksājumu instrumentu iedalījumā. Tomēr, ja dati ir pieejami,
tos var ziņot kā ārpusbilances posteni.

—

Naudas noguldījumi tirdzniecības vietās netiek iekļauta maksājumu instrumentu iedalījumā. Tomēr, ja dati ir pieejami,
tos var ziņot kā ārpusbilances posteni.

5. sadaļa: Atsevišķas līdzekļu pārvedumu starpbanku sistēmas
Līdzekļu pārvedumu starpbanku sistēmas (IFTS) tiek iekļautas neatkarīgi no tā, vai tās pārvalda centrālā banka, vai privāti
operatori. Skaitļi tiek sniegti par atsevišķām sistēmām. Norāda tikai sistēmas, kas apstrādā ievērojamu darījumu apjomu. Tās
galvenokārt ir sistēmas, kas minētas Blue Book tekstā. Iekļauj sistēmas, kas darbojās jebkurā no iepriekšējiem pieciem atskaites gadiem.
IFTS iedala TARGET komponentsistēmās un maksājumu sistēmās, kas nav TARGET:
—

TARGET komponentsistēma ir nacionālā reālā laika bruto norēķinu (RTGS) sistēma, kas ir TARGET komponente, kas
norādīta I pielikumā 2005. gada 30. decembra Pamatnostādnei ECB/2005/16 par Eiropas Vienoto reāla laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET), ECB maksājumu mehānisms (EPM) vai tādas dalībvalsts RTGS sistēma, kas vēl nav ieviesusi
euro, bet ir tieši pievienota TARGET un parakstījusi TARGET līgumu,

—

maksājumu sistēma, kas nav TARGET, ir IFTS, kas nav TARGET komponente.

1.

Dalība atsevišķās līdzekļu pārvedumu starpbanku sistēmās

Atsevišķi uzskaita katru dalībnieku, kam ir individuāla piekļuve sistēmai vai kam ir individuāla adrese sistēmā, neatkarīgi no
tā, vai starp diviem vai vairāk dalībniekiem ir juridiskas saiknes, piemēram, apvienošanās gadījumā.
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7. TABULA
Dalība atsevišķās līdzekļu pārvedumu starpbanku sistēmās (*)
Posteņi
Ne-TARGET maksājumu sistēma
[skatīt maksājumu sistēmu sarakstu]
TARGET komponentsistēma
LVPS
[Ziņot atsevišķi par katru LVPS 1, 2]

Neliela apjoma sistēma
[Ziņot atsevišķi par katru neliela apjoma sistēmu 1,2,3,4]

Dalībnieku skaits
a) Tiešie dalībnieki
t.sk.:
Kredītiestādes
Centrālā banka
Pārējie tiešie dalībnieki
t.sk.
— Valsts pārvalde
— Pasta iestāde
— Klīringa un norēķinu organizācijas
— Pārējās finanšu iestādes
— Pārējie

Dalībnieku skaits
a) Tiešie dalībnieki
t.sk.:
Kredītiestādes
Centrālā banka
Pārējie tiešie dalībnieki
t.sk.
— Valsts pārvalde
— Pasta iestāde
— Klīringa un norēķinu organizācijas
— Pārējās finanšu iestādes
— Pārējie

Dalībnieku skaits
a) Tiešie dalībnieki
t.sk.:
Kredītiestādes
Centrālā banka
Pārējie tiešie dalībnieki
t.sk.
— Valsts pārvalde
— Pasta iestāde
— Klīringa un norēķinu organizācijas
— Pārējās finanšu iestādes
— Pārējie

b)

b)

b)

Netiešie dalībnieki

Netiešie dalībnieki

Netiešie dalībnieki

( ) perioda beigas, oriģinālās vienības
*

—

Tiešais dalībnieks ir struktūra, kuru identificē vai atzīst IFTS un kurš ir autorizēts nosūtīt vai saņemt maksājuma rīkojumus tieši no sistēmas vai uz to bez starpnieku palīdzības, vai uz kuru tieši attiecas IFTS regulējošie noteikumi. Dažās
sistēmās tiešie dalībnieki nosūta rīkojumus arī netiešo dalībnieku vārdā.

—

Netiešais dalībnieks ir dalībnieks vairāklīmeņu maksājumu sistēmā, kurš izmanto tiešo dalībnieku kā starpnieku, lai veiktu sistēmā atļautās darbības (t.sk., norēķinus).

2.

Atsevišķās līdzekļu pārvedumu starpbanku sistēmās apstrādātie maksājumi

8. un 9. tabula satur datus par darījumiem, kas tiek iesniegti un apstrādāti līdzekļu pārvedumu starpbanku sistēmā. Katru
maksājumu uzskaita vienu reizi nosūtītāja dalībnieka pusē un nevis divas reizes, t.i., maksātāja konta debetēšanu un saņēmēja konta kreditēšanu neuzskaita atsevišķi. Iekļauj tikai sistēmā veiktos maksājumus. Atteiktos vai atceltos maksājumus
neiekļauj.
Lai novērstu dubulto uzskaiti, pārrobežu darījumus uzskaita valstī, no kuras cēlies darījums.
Uz šīs sadaļas posteņiem attiecas maksājumu instrumentu apraksti 4. sadaļā. Visus darījumus uzskaita tā dalībnieka pusē,
kurš nosūta rīkojumu.
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8. TABULA
Atsevišķās līdzekļu pārvedumu starpbanku sistēmās apstrādātie maksājumi – darījumu skaits (*)
Posteņi
Ne-TARGET maksājumu sistēma
(skatīt maksājumu sistēmu sarakstu)
TARGET komponentsistēma
LVPS (1)
(Ziņot atsevišķi par katru LVPS 1, 2)

Nosūtītie darījumi kopā
— vienā TARGET komponentsistēmā
— uz citu TARGET komponentsistēmu
t.sk.:
— uz euro zonas komponentsistēmu
— uz ārpus euro zonas komponentsistēmu
koncentrācijas koeficients attiecībā uz
daudzumu (koeficients)
Ārpusbilances postenis:
Darījumi, kas saņemti no citas
TARGET komponentsistēmas

Nosūtītie darījumi kopā
— Kredīta pārvedumi
t.sk.:
— Papīra dokumenta veidā
— Kas nav papīra dokumenta
veidā
— Tiešais debets
— Karšu maksājumi
— Darījumi bankomātos
— E-naudas darījumi
— Čeki
— Citi maksājuma instrumenti
koncentrācijas koeficients attiecībā
uz daudzumu (koeficients)

Neliela apjoma maksājumu sistēma
(Ziņot atsevišķi par katru neliela apjoma sistēmu 1,2,3,4)

Nosūtītie darījumi kopā
— Kredīta pārvedumi
t.sk.:
— Papīra dokumenta veidā
— Kas nav papīra dokumenta
veidā
— Tiešais debets
— Karšu maksājumi
— Darījumi bankomātos
— E-naudas darījumi
— Čeki
— Citi maksājuma instrumenti
koncentrācijas koeficients attiecībā uz
daudzumu (koeficients)

(*) miljonos, periodā kopā
(1) Liela apjoma maksājumu sistēmas

9. TABULA
Atsevišķās līdzekļu pārvedumu starpbanku sistēmās apstrādātie maksājumi – darījumu vērtība (*)
Posteņi
Ne-TARGET maksājumu sistēma
(skatīt maksājumu sistēmu sarakstu)
TARGET komponentsistēma
LVPS
(Ziņot atsevišķi par katru LVPS 1, 2)

Nosūtītie darījumi kopā
— vienā TARGET komponentsistēmā
— uz citu TARGET komponentsistēmu
t.sk.:
— uz euro zonas komponentsistēmu
— uz ārpus euro zonas komponentsistēmu
koncentrācijas koeficients attiecībā uz
vērtību (koeficients)
Ārpusbilances postenis:
Darījumi, kas saņemti no citas
TARGET komponentsistēmas

Nosūtītie darījumi kopā
— Kredīta pārvedumi
t.sk.:
— Papīra dokumenta veidā
— Kas nav papīra dokumenta
veidā
— Tiešais debets
— Karšu maksājumi
— Darījumi bankomātos
— E-naudas darījumi
— Čeki
— Citi maksājuma instrumenti
koncentrācijas koeficients attiecībā
uz vērtību (koeficients)

Neliela apjoma maksājumu sistēma
(Ziņot atsevišķi par katru neliela apjoma sistēmu 1,2,3,4)

Nosūtītie darījumi kopā
— Kredīta pārvedumi
t.sk.:
— Papīra dokumenta veidā
— Kas nav papīra dokumenta
veidā
— Tiešais debets
— Karšu maksājumi
— Darījumi bankomātos
— E-naudas darījumi
— Čeki
— Citi maksājuma instrumenti
koncentrācijas koeficients attiecībā uz
vērtību (koeficients)

(*) miljonos EUR, periodā kopā

Koncentrācijas koeficients attiecībā uz daudzumu/vērtību maksājumu ziņojumu piecu lielāko nosūtītāju tirgus daļa katrā IFTS
attiecībā uz darījumu skaitu/vērtību, un tas var iekļaut centrālo banku. To aprēķina kā koeficientu attiecībā pret sistēmas gada
darījumu skaitu/vērtību.

TARGET
CC

LVPS (ne-TARGET)

Neliela apjoma maksājumu sistēma

Valsts
Nosaukums

Sistēmas apzīmējums

Nosaukums

PSS kodifikācija

Nosaukums

Sistēmas apzīmējums

Beļģija

ELLIPS

TARGET
komponentsistēma

—

—

Clearing House;
CEC

Neliela apjoma sistēma 1
Neliela apjoma sistēma 2

DE

Vācija

RTGSplus
ELS (līdz 2001. gadam)

TARGET komponentsistēmas

EAF (līdz 2001. gada
novembrim)

LVPS (ne-TARGET) Sistēma 1

RPS

Neliela apjoma sistēma 1

GR

Grieķija

HERMES

TARGET komponentsistēma

HERMES GRD

LVPS (ne-TARGET) Sistēma 1

DIAS;

Retail system 1

ACO

Neliela apjoma sistēma 2

(slēgta 2001. gada
janvārī)
Spānija

SLBE

TARGET komponentsistēma

SPI (līdz 2004. gada
decembrim)

LVPS (ne-TARGET) Sistēma 1

SNCE

Neliela apjoma sistēma 1

FR

Francija

TBF

TARGET komponentsistēma

PNS

LVPS (ne-TARGET) Sistēma 1

SIT

Neliela apjoma sistēma 1

CH Paris (slēgta 2002. gadā);

Neliela apjoma sistēma 2

CH Province (slēgta 2002. gadā);

Neliela apjoma sistēma 3

CREIC (slēgta 2002. gadā)

Neliela apjoma sistēma 4

Īrija

IRIS

TARGET komponentsistēma

—

—

IPCC and IRECC

Neliela apjoma sistēma 1

IT

Itālija

BI-REL

TARGET komponentsistēma

—

—

BI-COMP

Neliela apjoma sistēma 1

LU

Luksemburga

LIPS-Gross

TARGET komponentsistēma

—

—

NL

Nīderlande

TOP

TARGET komponentsistēma

—

—

Interpay

Neliela apjoma sistēma 1

AT

Austrija

ARTIS

TARGET komponentsistēma

—

—

—

PT

Portugāle

SPGT

TARGET komponentsistēma

—

—

SICOI;

Neliela apjoma sistēma 1

SLOD

Neliela apjoma sistēma 2

SI

Slovēnija

—

—

SIBPS

LVPS (ne-TARGET) Sistēma 1

Giro Clearing system

Neliela apjoma sistēma 1

LVPS (ne-TARGET) Sistēma 1

PMJ

Neliela apjoma sistēma 1

(slēgta 2006. gada
decembrī)
FI

Somija

BoF-RTGS

TARGET komponentsistēm

POPS
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7., 8. un 9. tabulas maksājumu sistēmu saraksts
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14. DAĻA
IF aktīvu un pasīvu statistika
Statistikas pārskati satur datus par visām ailēm attiecīgajās šīs pamatnostādnes tabulās pat tad, ja tie ir vienādi ar nulli, iztrūkstoši vai attiecīgais fenomens neeksistē.
1. TABULA
Ceturkšņa krājumu un plūsmu korekcijas

LV

A. Iekšzemes

B. Citas iesaistītās dalībvalstis

Ne-MFI – Kopā

Ne-MFI – Kopā

Pārējie rezidenti

Kopā

2.
2.e

Neakciju vērtspapīri
t.sk., uzkrātie procenti
Euro
līdz 1 gadam
1–2 gadi
ilgāk par 2 gadiem

2.x

Ārvalstu valūtas
līdz 1 gadam
1–2 gadi

ilgāk par 2 gadiem
2.t Valūtas kopā

Valdība

Kopā

Pārējie finanšu starpnieki
+ finanšu
palīgsabiedrības
(S.123+S.124)

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju
fondi (S.125)

Kopā

Pārējie rezidenti

Nefinanšu
sabiedrības (S.11)

Mājsaimniecības +
mājsaimniecības
apkalpojošās bezpeļņas
iestādes
(S.14+S.15)

Kopā

MFI

Valdība

Kopā

Pārējie finanšu starpnieki
+ finanšu
palīgsabiedrības
(S.123+S.124)

Apdrošināšanas
sabiedrības un
pensiju
fondi (S.125)

Nefinanšu
sabiedrības (S.11)

Mājsaimniecības +
mājsaimniecības
apkalpojošās bezpeļņas
iestādes
(S.14+S.15)

Neiesaistītās dalībvalstis

D. Nav
nošķirti
ASV

Japāna

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

AKTĪVI
1. Prasības no noguldījumiem un kredītiem

MFI

C. PP

līdz 1 gadam
1–2 gadi
ilgāk par 2 gadiem
3.

Akcijas un pārējie kapitāla vērtspapīri
t.sk. kotētās akcijas, izņemot IF un NTF
akcijas/daļas
t.sk., IF un NTF akcijas/daļas

4.
5.
6.

Atvasinātie finanšu instrumenti
Nefinanšu aktīvi (t.sk. fiksētie aktīvi)
Pārējie aktīvi

t.sk., uzkrātie procenti un noguldījumu
un kredītu prasības
PASĪVI
7. Saņemtie kredīti un noguldījumi
IF akcijas/daļas
Atvasinātie finanšu instrumenti

10. Pārējie pasīvi
t.sk., uzkrātie procenti no kredītiem un
saņemtie noguldījumi

27.12.2007.

8.
9.

27.12.2007.

2. TABULA
Mēneša krājumu un plūsmu korekcijas
B. Citas iesaistītās dalībvalstis

Kopā

Kopā

MFI

Ne-MFI

MFI

LV

A. Iekšzemes

C. PP

D. Nav nošķirti

Ne-MFI

AKTĪVI
1. Prasības no noguldījumiem un kredītiem
2. Neakciju vērtspapīri
2.e Euro

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

līdz 1 gadam
1–2 gadi
ilgāk par 2 gadiem
2.x Ārvalstu valūtas
līdz 1 gadam
1–2 gadi
ilgāk par 2 gadiem
3. Akcijas un pārējie kapitāla vērtspapīri
t.sk.: IF un NTF akcijas/daļas;
4. Atvasinātie finanšu instrumenti
5. Nefinanšu aktīvi (t.sk. fiksētie aktīvi)
6. Pārējie aktīvi
PASĪVI
7. Saņemtie kredīti un noguldījumi
9. IF akcijas/daļas

#

10. Atvasinātie finanšu instrumenti
11. Pārējie pasīvi
#

Obligātie dati, kuri ziņotājiem jāsniedz NCB katru mēnesi

L 341/179
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3. TABULA
Mēneša ārpusbilances posteņi
A. Iekšzemes

B. Citas iesaistītās dalībvalstis

Kopā

Kopā
Ne-MFI

MFI

Ne-MFI

D. Nav
nošķirti

LV

MFI

C. PP

PASĪVI
9. IF akcijas/daļas
9.1 IF akciju/daļu pārdošana
9.2 IF akciju/daļu dzēšana

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
27.12.2007.

27.12.2007.

LV
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IV PIELIKUMS
ELEKTRONISKĀ NOSŪTĪŠANA

1. DAĻA
Ievads

Eiropas Centrālajai bankai (ECB) ir īpaša datu apmaiņas procedūra ar Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) nacionālajām
centrālajām bankām (NCB), pievienošanās valstu NCB un dažām ES valstu statistikas iestādēm (NSI). Datu apmaiņai izmanto
standartizētas platformas neatkarīgus ziņojumus (Gesmes/TS), t.sk., datus (ciparu vērtības) un/vai raksturlielumus (metadatus, kas paskaidro nosūtītos datus).

Lai nosūtītu statistikas ziņojumus, datiem jābūt strukturētiem saskaņā ar precīzām “atslēgu grupām”, kurām pievienotie statistiskie jēdzieni un kodu saraksti ļauj adekvāti un viennozīmīgi aprakstīt to saturu. Atslēgu grupu, ar tām saistīto jēdzienu
un kodu sarakstu kopumu sauc par strukturālajām definīcijām.

ECB strukturālās definīcijas sniedz statistikas jēdzienu, kodu sarakstu un atslēgu grupu definīciju sarakstu, kuru izstrādājusi
ECB un kuru tā izmanto Gesmes/TS statistikas datu apmaiņā. ECB strukturālās definīcijas atrodamas Eiropas Komisijas interneta vietnē CIRCA (http://forum.europa.eu.int/Members/irc/dsis/eeg6/library, apakšfolderī “strukturālās definīcijas”), un
tām var piekļūt Elektroniskās datu apmaiņas (EDI) un statistikas interešu grupas dalībnieki (t.sk., Statistikas informācijas pārvaldības darba grupas (SIPDG) dalībnieki). Vietējo kopiju parasti glabā NCB. Ja tas tā nav, NCB struktūrvienībai jāvēršas pie
ECB SIPDG.

IV pielikumā detalizēti aprakstīta datu apmaiņa euro zonas NCB un ECB starpā saistībā ar monetāro un finanšu statistiku.
Tālāk tekstā izklāstītā 2. daļa uzskaita ECB atslēgu grupas un saistītos datu kopumus, kurus izmanto ECBS. 3. daļā aprakstītas atslēgu grupas, t.sk., īpašās dimensijas, kas veido sēriju atslēgas, to formāts un kodu saraksti, no kuriem tās gūst to
kodu vērtības. 4. daļa raksturo attiecības starp sēriju atslēgām un to raksturlielumiem un norāda, kuri partneri atbild par to
uzturēšanu.

2. DAĻA
Atslēgu grupas un datu kopumi

1.

Nosūtītajos Gesmes/TS ziņojumos statistikas jēdzienus var izmantot kā dimensijas (sastādot “atslēgas”, kuras apzīmē
laikrindas) vai kā raksturlielumus (sniedzot informāciju par datiem). kodētās dimensijas un raksturlielumi savas vērtības iegūst no iepriekš noteiktiem kodu sarakstiem. Atslēgu grupas nosaka nosūtīto sēriju atslēgu struktūru attiecībā uz
jēdzieniem un saistītajiem kodu sarakstiem. Turklāt tie nosaka arī to attiecības ar saistītajiem raksturlielumiem. Vienu
un to pašu struktūru var izmantot vairākām datu plūsmām, kuras atšķir datu kopuma informācija.

2.

Monetārās un finanšu statistikas kontekstā ECB ir noteikusi septiņas atslēgu grupas, kuras pašlaik tiek izmantotas statistikas apmaiņai ar ECBS un citām starptautiskajām organizācijām. Tās saistītas ar:

—

Bilances posteņiem (BSI), atslēgas grupas identifikators “ECB_BSI1”,

—

Banku strukturālajiem finanšu rādītājiem (SSI), atslēgas grupas identifikators “ECB_BSI1”,

—

MFI procentu likmēm (MIR), atslēgas grupas identifikators “ECB_MIR1”,

—

Citiem finanšu starpniekiem (OFI), atslēgas grupas identifikators “ECB_OFI1”,

—

Vērtspapīru emisijām (SEC), atslēgas grupas identifikators “ECB_SEC1”,
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3.

—

Maksājumu sistēmām (PSS), atslēgas grupas identifikators “ECB_PSS1”,

—

Ieguldījumu fondiem (IF), atslēgas grupas identifikators “ECB_IVF1”.

27.12.2007.

Dati tiek nosūtīti par katru no iepriekš minētajām atslēgu grupām, ja atslēgas grupa un datu kopuma identifikatori (DKI) ir vienādi.
Apstrādes, savlaicīguma un atbildības nolūkā ir noteikti divi datu kopumi, kas atbilst “ECB_BSI” atslēgu grupai un kas
tiek identificēti datu kopuma līmenī.

3.1 Datu kopuma identifikatoru “ECB_BSI1” izmanto, lai definētu sērijas atslēgu datiem par:
—

MFI bilances statistiku,

—

e-naudu,

—

kredītiestāžu bilances statistiku,

—

centrālās valdības noguldījumu saistībām un skaidras naudas un vērtspapīru turējumiem,

—

papildposteņiem,

—

papildu BP datiem, ko NCB ziņo SVF, izmantojot ECB starpniecības pakalpojumus,

—

SVF kredītiem, kas pārvērsti vērtspapīros un pārdoti trešajām personām,

—

rezervju bāzes statistiku,

—

makroekonomikas rādītāju datiem.

3.2 Datu kopuma identifikatoru “ECB_BSP” izmanto, lai definētu sērijas atslēgu bilances datiem Blue Book kontekstā.

3. DAĻA
Dimensijas
Turpmāk izklāstītā tabula norāda dimensijas, kas veido sērijas atslēgas iepriekšējā daļā minētajai monetārajai un finanšu statistikai, to formātu un kodu sarakstu, nu kurām iegūst to koda vērtības.

Atslēgu grupa
BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

Jēdziens
(identifikators)

Vērtības
(formāts)

Jēdziena nosaukums

Dimensiju secība atslēgā

Kodu saraksts

Kodu saraksta nosaukums

Dimensijas

1

1

1

1

1

1

1

FREQ

Biežums

AN1 CL_FREQ

Biežuma kodu saraksts

2

2

2

2

2

2

2

REF_AREA

Atsauces apgabals

AN2 CL_AREA_EE

Apgabala kodu saraksts

3

ADJUSTMENT

Korekciju rādītājs

AN1 CL_ADJUSTMENT

Korekciju rādītāja kodu
saraksts

BS_REP_SECTOR

Bilances atsauces sektoru
dalījums

AN1 CL_BS_REP_SECTOR

Bilances atsauces sektoru dalījuma kodu
saraksts

REF_SECTOR

Atsauces sektoru iedalījums

AN4 CL_ESA95_SECTOR

EKS 95 atsauces sektoru dalījuma kodu saraksts

SEC_ISSUING SECTOR

Vērtspapīru emisijas sektors

AN4 CL_ESA95_SECTOR

EKS 95 atsauces sektoru dalījuma kodu saraksts

PSS_INFO_TYPE

PSS informācijas veids

AN4 CL_PSS_INFO_TYPE

Maksājumu un norēķinu sistēmu informācijas veida kodu saraksts

3

3

4

3

3

3

3

27.12.2007.
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Atslēgu grupa
BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

Jēdziens
(identifikators)

PSS_INSTRUMENT

PSS instruments

AN3 CL_PSS_INSTRUMENT

Maksājumu un norēķinu sistēmu instrumenta kodu saraksts

5

PSS_SYSTEM

PSS ievades punkts

AN4 CL_PSS_SYSTEM

Maksājumu un norēķinu sistēmu ievades
punkta kodu saraksts

6

DATA_TYPE_PSS

PSS datu veids

AN2 CL_DATA_TYPE_PSS Maksājumu un norēķinu sistēmu datu veida
kodu saraksts

OFI_REP_SECTOR

Pārējo finanšu starpnieku
ziņošanas sektors

AN2 CL_OFI_REP_SECTOR Pārējo finanšu starpnieku atsauces sektora
dalījuma kodu saraksts

IVF_REP_SECTOR

Ieguldījumu fondu
ziņošanas sektors

AN2 CL_IVF_REP_SECTOR Ieguldījumu fondu
atsauces sektoru dalījuma kodu saraksts

SSI_INDICATOR

Strukturālais finanšu rādītājs

AN3 CL_SSI_INDICATOR

Strukturālā finanšu
rādītāja kodu saraksts

BS_ITEM

Bilances postenis

AN3 CL_BS_ITEM

Bilances posteņu kodu
saraksts

OFI_ITEM

Citu finanšu starpnieku bilances posteņi

AN3 CL_OFI_ITEM

Citu finanšu starpnieku
bilances posteņu kodu
saraksts

SEC_ITEM

Vērtspapīru postenis

AN6 CL_ESA95_ACCOUNT EKS 95 kontu kodu
saraksts

5

IF_ITEM

Ieguldījumu fondu aktīvi un
pasīvi

AN3 CL_IF_ITEM

6

MATURITY_ORIG

Sākotnējais termiņš

AN1 CL_MATURITY_ORIG Sākotnējā termiņa
kodu saraksts

SEC_VALUATION

Vērtspapīru novērtējums

AN1 CL_MUFA_VALUATION

Novērtēšanas saskaņā
ar MUFA kodu saraksts

DATA_TYPE

Datu veids

AN1 CL_DATA_TYPE

Monetāro un banku
datu veids, plūsma un
stāvoklis

DATA_TYPE_MIR

MPL datu veids

AN1 CL_DATA_TYPE_MIR MFI procentu likmju
datu veida kodu saraksts

DATA_TYPE_SEC

Vērtspapīru datu veids

AN1 CL_DATA_TYPE_SEC Vērtspapīru datu veida
kodu saraksts

COUNT_AREA

Darījumu partneru apgabali

AN2 CL_AREA_EE

Apgabala kodu saraksts

AMOUNT_CAT

Summas kategorija

AN1 CL_AMOUNT_CAT

Summas kategorijas
kodu saraksts

4
4
5

4

5

6
5

7

5

7

7

6

6
8

6

8

7

8

7
9

8

9

9

8

10

7

9

10

7

Kodu saraksta nosaukums

4

4

6

Kodu saraksts

Dimensijas

4

5

Vērtības
(formāts)

Jēdziena nosaukums

Dimensiju secība atslēgā

L 341/183

9

IF bilances posteņu
kodu saraksts

BS_COUNT_SECTOR Bilances atbilstošo posteņu
sektors

AN4 CL_BS_COUNT_SEC- Bilances atbilstošā
TOR
posteņa sektora kodu
saraksts

COUNT_SECTOR

Atbilstošo posteņu sektors

AN2 CL_PS_COUNT_SECTOR

Maksājumu un norēķinu sistēmu
saņēmēja/ieguvēja sektors

Darījuma valūta

AN3 CL_CURRENCY

Valūtas kodu saraksts

10 CURRENCY_TRANS
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Atslēgu grupa
BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

Jēdziens
(identifikators)

Jēdziena nosaukums

Dimensiju secība atslēgā

8

11

8

11

9

10

27.12.2007.
Vērtības
(formāts)

Kodu saraksts

Kodu saraksta nosaukums

Dimensijas

10

11 SERIES_DENOM

Sērijas vai īpašā aprēķina
nosaukums

AN1 CL_SERIES_DENOM

Sērijas vai īpašā aprēķina nosaukumu kodu
saraksts

BS_SUFFIX

Bilances sufikss

AN..3 CL_BS_SUFFIX

Bilances sufiksa kodu
saraksts

SEC_SUFFIX

Sērijas sufikss vērtspapīru
kontekstā

AN1 CL_SEC_SUFFIX

Vērtspapīru sufiksa
kodu saraksts

IR_BUS_COV

Procentu likmju darījumu
aptvērums

AN1 CL_IR_BUS_COV

Procentu likmju darījumu aptvēruma kodu
saraksts

Biežums. Šī dimensija norāda paziņoto laikrindu biežumu. Datu apmaiņas īpašās prasības:
—

“ECB_OFI1” atslēgas grupai: ja valsts dati ir pieejami retāk, piemēram, divas reizes vai reizi gadā, NCB aprēķina ceturkšņa datus. Ja nav iespējami ceturkšņa aprēķini, datus vienalga sniedz kā ceturkšņa laikrindas, proti, ceturkšņa datus
sniedz kā yyyyQ4 un pusgada datus sniedz kā yyyyQ2 un yyyyQ4, atlikušos ceturkšņus vai nu nepaziņojot, vai arī paziņojot kā trūkstošus ar novērojuma statusu “L”.

—

“ECB_SEC1” atslēgas grupai: ja mēneša dati nav pieejami un nav iespējams izdarīt provizoriskos aprēķinus, tad var nosūtīt datus par ceturksni vai gadu.

Atsauces apgabals. Šī dimensija attiecas uz ziņotājas iestādes rezidences valsti. “ECB_SEC1” atslēgas grupā tā norāda emitenta sektora rezidences valsti (1).
Korekciju rādītājs. Šī dimensija norāda, vai tiek piemērotas sezonas korekcijas un/vai darba dienas korekcijas.
Bilances atsauces sektoru dalījums. Šī dimensija attiecas uz ziņošanas sektoru saskaņā ar dalījumu, kas noteikts ar to saistītajā kodu sarakstā.
Atsauces sektoru iedalījums. Šī dimensija precizē strukturālo finanšu indikatoru (“ECB_SSI1”) atsauces sektoru.
Vērtspapīru emisijas sektors. Šī dimensija attiecas uz vērtspapīru emitentu (“ECB_SEC1”)sektoru.
PSS informācijas veids Šī dimensija norāda vispārējo informāciju, kuru jāsniedz “ECB_PSS1” atslēgu grupas kontekstā.
PSS instruments. Šī dimensija, kuru izmanto “ECB_PSS1” atslēgu grupā, norāda uz konkrēto maksājuma darījumiem izmantoto instrumenta/mehānisma veidu, piem., kartes ar skaidrās naudas funkciju vai kredīta pārvedumus utt.
PSS ievades punkts. Šī dimensija ir saistīta termināļa vai sistēmas veidu, izmantojot kuru tika veikts maksājumu darījums.
Maksājumu sistēmu atbilstību un PSS ievades punktu koda vērtības skatīt III pielikuma 13. daļā.
PSS datu veids. PSS kontekstā šī dimensija norāda to, kāda novērojumu mērvienība, t.i., cipars vai vērtība, jāziņo attiecīgajā
postenī (piem., ar karti veikto darījumu skaits, ar karti veikto darījumu vērtība utt.)
Citu finanšu starpnieku ziņošanas sektora iedalījums. Šī dimensija norāda ziņotājas iestādes sektoru CFS sektora ietvaros.
Ieguldījumu fondu ziņošanas sektora iedalījums. Šī dimensija norāda ziņotājas iestādes sektoru IF sektora ietvaros.
(1) NCB izpratnē emitentu sektora rezidences valsts ir NCB rezidences valsts.
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Strukturālais finanšu rādītājs. Šī dimensija ir raksturīga “ECB_SSI1” atslēgu grupai un norāda strukturālā finanšu rādītāja
veidu.

Bilances postenis. Šī dimensija norāda MFI bilances posteni, kā definēts Regulā ECB/2001/13.

Citu finanšu starpnieku bilances postenis. Šī dimensija norāda CFS bilances posteni. CFS koncentrējas uz dažādām finanšu aktivitātēm atkarībā no iestādes veida, un ne visi bilances posteņi attiecas uz visiem starpnieku veidiem. Tādēļ, lai gan
lielākā daļa bilances posteņu ir kopīgi visiem finanšu starpnieku veidiem, “pārējiem aktīviem” un “pārējiem pasīviem” var
būt atšķirīgas definīcijas attiecībā uz atšķirīgiem starpnieku veidiem. Aktīvu pusē “pārējo aktīvu” postenim ir divas atšķirīgas
definīcijas. i) visām CFS kategorijām, izņemot finanšu sabiedrības, kas veic kreditēšanu (FSK), šīs postenis aptver kredītus; un
ii) attiecībā uz FSK šis postenis ietver noguldījumus, skaidro naudu, ieguldījumus fondu akcijās, fiksētos aktīvus un atvasinātos finanšu instrumentus. Attiecībā uz “pārējo pasīvu” posteni: i) vērtspapīru un atvasināto instrumentu dīleriem (VAD)
šajā postenī neiekļauj parāda vērtspapīrus, kapitālu un rezerves un atvasinātos finanšu instrumentus; ii) attiecībā uz FSK šis
postenis ietver atvasinātos finanšu instrumentus; un iii) ieguldījumu fondu kategorijās šis postenis ietver parāda vērtspapīrus
un kapitālu un rezerves.

Vērtspapīru postenis. Šī dimensija attiecas uz posteņiem no posteņu saraksta, kas izveidots monetārās savienības finanšu
kontiem (MSFK) saskaņā ar EKS 95. To izmanto vienīgi “ECB_SEC1”atslēgu grupai Divas instrumentu kategorijas kodu sarakstā attiecas uz “ārpusbilances posteņiem”, ko var nosūtīt brīvprātīgi: “nekotētās akcijas” un “citi kapitāla vērtspapīri”.

Ieguldījumu fondu aktīvi un pasīvi. Šī dimensija attiecas uz IF aktīvu un pasīvu posteni, kā definēts Regulā ECB/2007/8.

Sākotnējais termiņš. “ECB_BSI1”, “ECB_IVF1” un “ECB_OFI1” atslēgu grupām šī dimensija norāda bilances posteņu sākotnējo termiņu. atslēgu grupai šī dimensija norāda: attiecībā uz atlikumu posteņiem – iedalījumu pēc noguldījumu vai kredītu
sākotnējā termiņa vai paziņojuma termiņa, attiecībā uz jaunas darbības posteņiem – iedalījumu pēc sākotnējā termiņa vai
paziņojuma termiņa noguldījumu gadījumā un iedalījumu pēc procentu likmes darbības sākotnējā perioda kredītu gadījumā.

Vērtspapīru novērtēšana. Šī dimensija norāda vērtēšanas metodi, kas izmantota vērtspapīru emisiju statistikā atslēgu “ECB_SEC1” grupā.

Datu veids. Šī dimensija apraksta datu veidus, kas tiek ziņoti “ECB_BSI1”, “ECB_SSI1”, “ECB_OFI1” un “ECB_IVF1” atslēgas
grupās.

MFI procentu likmju veids. “ECB_MIR1”atslēgu grupā šī dimensija nošķir MFI procentu likmju statistiku no statistikas, kas
saistīta ar jaunas darbības apjomu vai atlikumiem.

Vērtspapīru datu veids. Šī dimensija norāda datu veidu vērtspapīru emisiju statistikā “ECB_SEC1” atslēgu grupā. Neto emisijas sniedz tikai tad, ja emisijas un dzēšanas nevar identificēt atsevišķi.

Darījuma partnera zona. Šī dimensija norāda attiecīgā posteņa darījuma partnera rezidences zonu.

Summas kategorija. Šī dimensija norāda jauno kredītu nefinanšu sabiedrībām summas kategoriju; jaunos kredītu ziņo arī
atbilstoši to lielumam. To izmanto vienīgi “ECB_MIR1”atslēgu grupai

Bilances atbilstošo posteņu sektors. Šī dimensija ir saistīta ar bilances posteņiem atbilstošo posteņu sektoru iedalījumu.

Darījuma partnera sektors. Šī dimensija, kas definēta “ECB_PSS1” atslēgu grupā, norāda sektoru iedalījumu attiecībā uz
tāda labuma guvēja (darījumā partnera) veida iedalījumu, kas iesaistīts maksājuma darījumā.

Darījuma valūta. Šī dimensija apraksta valūtu, kurā denominēti: i) MFI bilances posteņi (“ECB_BSI1” atslēgu grupai); ii) strukturālie finanšu rādītāji (“ECB_SSI1” atslēgu grupai); iii) noguldījumi un kredīti (“ECB_MIR1” atslēgu grupai); iv) IF aktīvi un
pasīvi (“ECB_IVF1” atslēgu grupai); v) maksājumu darījumi (“ECB_PSS1” atslēgu grupai); un vi) CFS bilances posteņi (“ECB_OFI1” atslēgu grupai), vai to, kur tiek emitēti vērtspapīri (“ECB_SEC1” atslēgu grupai).
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Sēriju denominācija vai īpašie aprēķini. Šī dimensija norāda denominācijas valūtu, kurā izteikti laikrindas novērojumi,
vai norāda, kādi aprēķini veikti.
Bilances sufikss. Šī dimensija, kas atrodas “ECB_BSI1” atslēgas grupā, norāda denominācijas valūtu, kurā izteikti laikrindas
novērojumi, vai norāda, kādi aprēķini veikti.
Sērijas sufikss vērtspapīru kontekstā. Šajā dimensijā ir papildu datu veidi attiecībā uz atvasinātajām sērijām. To izmanto
vienīgi “ECB_SEC1”atslēgu grupai
Procentu likmju uzņēmējdarbības aptvērums. Šī dimensija, kas raksturīga “ECB_MIR1” atslēgu grupai, norāda vai MFI
procentu likmju statistika attiecas un atlikumiem vai jaunu darbību.

4. DAĻA
Raksturlielumi
Tālākās sadaļas paskaidro raksturlielumus, kas tiek attiecināti uz nosūtītajiem datiem. 1. sadaļa vērsta uz raksturlielumu definīciju atslēgu grupās, t.sk., to formātu un piesaistes līmeni. 2. sadaļa precizē ECBS datu apmaiņas partneru atbildību raksturlielumu izveidošanā un uzturēšanā, kā arī to statusu. Visbeidzot 3., 4., un 5. sadaļa ir vērsta uz raksturlielumu saturu, kas
iedalīti pēc to piesaistes līmeņa, proti, radniecīgas sērijas, laikrindas un novērojumu līmeņi.
1. sadaļa: Kodēti un nekodēti raksturlielumi, kas definēti ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, ECB_SEC1,
ECB_IVF1, un ECB_PSS1 atslēgu grupās
Papildus dimensijām, kas nosaka sērijas atslēgu, ir noteikts raksturlielumu kopums. Raksturlielumi apmaiņas informācijai ir
pievienoti dažādos līmeņos: radniecīgās sērijas līmenī, laikrindas līmenī un novērojumu līmenī. Kā norādīts tālāk, to vērtības
nosaka iepriekšnoteikti saraksti vai arī tie ir nekodēti, un tos lieto, lai attiecīgajiem datu aspektiem pievienotu paskaidrojumus teksta formā.
Raksturlielumu vērtības nosūta tikai tad, kad tos nosaka pirmo reizi, un tiem mainoties, izņemot obligātos raksturlielumus,
kas pievienoti novērojumu līmenī un kurus pievieno katram novērojumam un ziņo katrā datu nosūtīšanas reizē.
Tālāk pievienotā tabula nosaka raksturlielumu informāciju, kas definēta katrai atslēgu grupai līdz ar to piešķires līmeni, formātu un kodu sarakstiem, no kuriem iegūst kodēto raksturlielumu vērtības.

Atslēgu grupas
BSI

SSI

√

√

√

√

√

OFI

SEC

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

MIR

Statistikas jēdziens
PSS

IVF

RADNIECĪGĀS SĒRIJAS RAKSTURLIELUMI

Kodu saraksts
(apmaiņa veikta, izmantojot FNS grupu)

√

TITLE

Nosaukums

AN..70

nekodēts

√

√

UNIT

Vienība

AN..12

CL_UNIT

Vienību kodu saraksts

√

√

√

UNIT_MULT

Vienības reizinātājs

AN..2

CL_UNIT_MULT

Vienību reizinātāju
kodu saraksts

√

√

√

√

DECIMALS

Decimālzīmes

CL_DECIMALS

Decimālzīmju kodu
saraksts

√

√

√

√

√

TITLE_COMPL

Nosaukuma papildinātājs

AN..1050

nekodēts

√

√

√

√

√

√

NAT_TITLE

Valsts valodas
nosaukums

AN..350

nekodēts

√

√

√

√

√

√

COMPILATION

Apkopošana

AN..1050

nekodēts

√

√

√

√

√

COVERAGE

Aptveramība

AN..350

nekodēts

√

√

√

√

√

SOURCE_AGENCY

Avota iestāde

AN3

METHOD_REF

Metodoloģijas
atsauce

AN..1050

√
√

LAIKRINDAS RAKSTURLIELUMI

√

Formāts (1)

√

√

√

√

√

√

COLLECTION

Vākšanas rādītājs

N1

CL_ORGANISATION

Organizāciju kodu
saraksts

nekodēts

(apmaiņa veikta, izmantojot FNS grupu)

AN1

CL_COLLECTION

Vākšanas rādītāju
kodu saraksts
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Formāts (1)

Kodu saraksts

√

√

√

√

√

√

√

DOM_SER_IDS

Iekšzemes sēriju
rādītājs

AN..70

nekodēts

√

√

√

√

√

√

√

BREAKS

Pārrāvumi

AN..350

nekodēts

UNIT_INDEX_BASE

Vienības indeksa
bāze

AN..35

nekodēts

√
√

√

√

√

√

√

√

PUBL_PUBLIC

Avota publikācija

AN..1050

nekodēts

√

√

√

√

√

√

√

PUBL_MU

Avota publikācija
(tikai euro zona)

AN..1050

nekodēts

√

√

√

√

√

√

√

PUBL_ECB

Avota publikācija
(tikai ECB)

AN..1050

nekodēts

NOVĒROJUMA RAKSTURLIELUMI

(apmaiņa notiek līdz ar datiem galvenajā ARR segmentā, izņemot
OBS_COM, ar ko apmaiņa notiek FNS grupā)

√

√

√

√

√

√

√

OBS_STATUS

Novērojuma statuss

AN1

CL_OBS_STATUS

Novērojuma statusa kodu saraksts

√

√

√

√

√

√

√

OBS_CONF

Novērojuma konfidencialitāte

AN1

CL_OBS_CONF

Novērojuma konfidencialitātes kodu
saraksts

√

√

√

√

√

√

√

OBS_PRE_BREAK

Novērojuma vērtība pirms pārrāvuma

AN..15

nekodēts

√

√

√

√

√

√

√

OBS_COM

Novērojuma piezīme

AN..1050

nekodēts

(1) Norāda nosūtīšanā katram raksturlielumam atļauto burtu/ciparu skaitu (piem., AN..1050 nozīmē līdz 1050 zīmēm garu burtu/ciparu virkni, AN1 nozīmē vienu burtu/ciparu,
bet N1 nozīmē vienu ciparu).

2. sadaļa: Kopīgās ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, ECB_SEC1, ECB_IVF1 un ECB_PSS1 raksturlielumu īpašības: NCB ziņojumi ECB (1)

Katram raksturlielumam ir tam raksturīgās tehniskās īpašības, kas uzskaitītas šajā tabulā.

Statuss

Pirmo vērtību nosaka, glabā
un izplata (1) …

NCB var izmainīt

TITLE_COMPL

M

ECB

Nē (*)

NAT_TITLE

C

NCB

Jā

COMPILATION

C

NCB

Jā (**)

COVERAGE (not BSI)

C

NCB

Jā (**)

METHOD_REF

M

NCB

Jā

DOM_SER_IDS ( )

C

NCB

Jā

BREAKS

C

NCB

Jā

OBS_STATUS

M

NCB

Jā

OBS_CONF

C

NCB

Jā

OBS_PRE_BREAK

C

NCB

Jā

OBS_COM

C

NCB

Jā

2

M: Obligāts,
C: Izvēles
(*)
(**)
(1 )
(2 )

Ja NCB vēlas veikt izmaiņas, tai jāapspriežas ar ECB, kura īstenos šīs izmaiņas.
Par izmaiņām atbildīgajai ECB struktūrvienībai paziņo pa faksu/e-pastu.
ECB šeit atsaucas uz ECB Statistikas ģenerāldirektorātu.
ECB iesaka nacionālajām centrālajām bankām šīs vērtības iesniegt, lai nodrošinātu pārredzamāku saziņu.

(1) Visi 1. sadaļā norādītie raksturlielumi, kurus nosaka ECB, šajā tabulā nav iekļauti.
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Raksturlielumu kopuma, kurš nosūtāms reizē ar datiem, noteikšana ļauj sniegt papildu informāciju par nosūtītajām laikrindām. Tālāk tekstā izklāstīts, kādu informāciju sniedz attiecīgo ECB statistikas atslēgu grupu raksturlielumi.

3. sadaļa: Radniecīgās sērijas raksturlielumi
Obligāti
TITLE_COMPL (Nosaukuma papildinātājs). Šis raksturlielums pieļauj lielāku zīmju skaitu nekā TITLE raksturlielums, un
tāpēc tas aizstāj TITLE kā obligāts raksturlielums sērijas nosaukuma uzglabāšanai.
UNIT (Vienība)
BSI

Euro zonas dalībvalstīm: EUR

SSI

Euro zonas dalībvalstīm: EUR
Sērijām, ko ziņo kā absolūtās vērtības, un indeksiem: PURE_NUMB
Sērijām, ko ziņo kā procentus: PCT

OFI

Euro zonas dalībvalstīm: EUR

MIR

Darbības apjomam: EUR
Procentu likmēm: PCPA

SEC

Euro zonas dalībvalstīm: EUR

PSS

Sērijām par oriģinālajām vienībām (III pielikuma 13. daļas 4., 5., 7. un 8. tabula) un koncentrācijas koeficientu sērijām (III pielikuma 13. daļas 8. un 9. tabula): PURE_NUMB
Sērijām par TARGET darījumu vērtību (III pielikuma 13. daļas 8. tabula): EUR
Sērijām par iesaistīto dalībvalstu darījumu vērtību (III pielikuma 13. daļas 6. un 9. tabula): EUR

IVF

Euro zonas dalībvalstīm: EUR

UNIT_MULT (Vienības reizinātājs)
BSI

6

SSI

0

OFI

6

MIR ( )
1

Darbības apjomam: 6 Procentu likmēm: 0

SEC

6

PSS

Sērijām par oriģinālajām vienībām, izņemot sērijas par darījumiem (III pielikuma 13. daļas 4. un 7. tabula):
0
Sērijām par darījumiem (III pielikuma 13. daļas 5., 6., 8. un 9. tabula, izņemot koncentrācijas koeficientus):6
Sērijām par koncentrācijas koeficientiem (III pielikuma 13. daļas 8. un 9. tabula): 0

IVF

6

( ) Procentu likmes iesniedz kā procentus.
1

DECIMALS (Decimālzīmes)
BSI

0

SSI

Absolūtajām vērtībām: 0 Indeksu sērijām un procentiem: 4

OFI

0

MIR

Darbības apjomam: 0 Procentu likmēm: 4

SEC

0

PSS

Sērijām par oriģinālajām vienībām, izņemot sērijas par darījumiem un koncentrācijas koeficientiem (III pielikuma 13. daļas 4. un 7. tabula): 0
Sērijām par darījumiem un koncentrācijas koeficientiem (III pielikuma 13. daļas 5., 6., 8. un 9. tabula): 3

IVF

0
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METHOD_REF (Metodoloģijas atsauce). Šo raksturlielumu lieto tikai attiecībā uz PSS atslēgu grupu, un tas norāda, vai
attiecībā uz visu laikrindu vai tās daļu tiek lietota 2005. gada “uzlabotā” definīcija vai iepriekšējā definīcija. Tiek noteiktas
divas vērtības:
PSS

Ja tiek lietota “uzlabotā” definīcija, kuru ieviesa 2005. gadā: “2005”.
Ja tiek lietotas definīcijas, kas norādītas iepriekšējos gados (2004. gadā vai agrāk): “Iepriekšējā”.

Raksturlielumam jānorāda arī periods, uz kuru attiecas katra definīcija. Piemēram, “2005. gada definīcijas visai sērijai”,
“2005. gada definīcijas datiem, kas attiecas uz 2003. gadu, iepriekšējās definīcijas pārējiem datiem” vai “iepriekšējās definīcijas datiem līdz 2004. gadam”.
Izvēles
NAT_TITLE (Nosaukums valsts valodā). NCB var izmantot NAT_TITLE raksturlielumu, lai sniegtu precīzu aprakstu un
citas papildinošas vai atšķirības specifikācijas valstu valodās. Lai gan lielo un mazo burtu lietošana nerada problēmas, NCB
tiek lūgts pieturēties pie Latin-1 rakstzīmju kopas. Akcentētu rakstzīmju un paplašinātu simbolu nosūtīšana pirms to regulāras izmantošanas ir jāpārbauda.
COMPILATION (Apkopošana). BSI, IVF un MIR atslēgu grupās šo raksturlielumu var izmantot, lai teksta formā papildus
paskaidrotu datu apkopošanas metodes, izvērtēšanas shēmas un statistiskās procedūras, ko izmanto, lai apkopotu sērijas, jo
īpaši, ja tās atšķiras no ECB noteikumiem un standartiem. Nacionālo paskaidrojumu struktūra ir šāda:
—

datu avoti/datu vākšanas sistēma,

—

apkopošanas procedūras (t.sk., veikto aplēšu/pieņēmumu apraksts),

—

atkāpes no ECB ziņošanas norādījumiem (ģeogrāfiskās/sektoru klasifikācijas un/vai vērtēšanas metodēm),

—

informācija par nacionālo tiesisko regulējumu.

SSI atslēgu grupai raksturlielums “apkopošana” ietver informāciju par saikni ar ES tiesisko regulējumu attiecībā uz starpniekiem, kas nav kredītiestādes.
OFI atslēgu grupai detalizēts tās informācijas apraksts, kuru iekļauj šajā raksturlielumā, sniegts nacionālo paskaidrojumu
1.–5. punktā (III pielikuma, 11. daļa).
SEC atslēgu grupai detalizēts tās informācijas apraksts, kuru iekļauj šajā raksturlielumā, sniegts nacionālo paskaidrojumu 1.,
2., 4., 5., 8., 9. un 10. punktā (III pielikuma, 12. daļa).
COVERAGE (Aptvērums)
Informācija par

SSI

—
—

starpnieku dažādu kategoriju atvērumu
starpnieku veidu dažādos rādītājos

OFI

—
—

kopējo aktīvu/pasīvu sēriju aptvērums
CFS veids, kas iekļauts galvenajās kategorijās

Piezīmes

—
—
—
—
—

MIR

—

stratifikācijas kritēriji, izvēles procedūra (vienāda iespējamība/izmēram proporcionāla
iespējamība/lielāko iestāžu izvēle) izvēles metodes gadījumā

SEC

—

emisiju klasifikācija

—

vai daļēja aptvēruma gadījumā tika izmantotas
aplēses
norāde par ekstrapolāciju (ja tāda notikusi)
vai daļēja aptvēruma gadījumā tika izmantotas
aplēses
norāde par ekstrapolāciju (ja tāda notikusi)
skatīt arī III pielikuma 11. daļu (nacionālie paskaidrojumi, 6. punkts)

skatīt arī III pielikuma 12. daļas 2. sadaļu
(4. punkts) un 3. sadaļu (6. punkts)

SOURCE_AGENCY (Avota aģentūra). Šo raksturlielumu noteiks ECB, izmantojot vērtību, kas norādīs datu sniedzējas NCB
nosaukumu.
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4. sadaļa: Laikrindas raksturlielumi

Obligāti

COLLECTION (Vākšanas rādītājs). Šis raksturlielums sniedz skaidrojumu par periodu vai laiku, kad savākti novērojumi
(piemēram, perioda sākums, vidus, beigas), vai norādi par to, vai dati ir perioda vidējie dati.
BSI

Atlikumiem: perioda beigas (E) Plūsmu sērijām: perioda novērojumu summa (S)

SSI

Perioda beigas (E)

OFI

Atlikumiem: perioda beigas (E) Plūsmu sērijām: perioda novērojumu summa (S)

MIR

Procentu likmēm un atlikumiem: perioda beigas (E)
Procentu likmēm jaunai darbībai: perioda novērojumu vidējais (A)
Darbības apjomam un atlikumiem: perioda beigas (E)
Jaunas darbības apjomiem: perioda novērojumu (ekstrapolēta) summa (S)

SEC:

Atlikumiem: Perioda beigas (E)
Plūsmu sērijām: perioda novērojumu summa (S)

PSS

Atlikumiem (III pielikuma 13. daļas 4. un 7. tabula un koncentrācijas koeficienti): perioda beigas (E)
Darījumiem (III pielikuma 13. daļas 5., 6., 8. un 9. tabula, izņemot koncentrācijas koeficientus): perioda novērojumu summa (S)

IVF

Atlikumiem: perioda beigas (E)
Plūsmu sērijām: perioda novērojumu summa (S)

Izvēles

DOM_SER_IDS (Iekšzemes sēriju identifikators). Šis raksturlielums dod iespēju atsaukties uz kodu, kuru izmanto valstu
datubāzēs, lai identificētu attiecīgās sērijas (var precizēt arī formulas, izmantojot valstu atsauces kodus).

UNIT_INDEX_BASE (Vienību indeksu bāze). Šis raksturlielums ir obligāts, ja tas saistīts ar sērijas atslēgu, kura izsaka indeksu. Tas norāda rādītāju bāzes atsauci un bāzes vērtību, un to izmanto tikai nosacīto krājumu indeksa sērijai, ko ECB atvasina un izplata Eiropas Centrālo banku sistēmā. Šajā nolūkā ECB to sākotnēji noteica kā “Index Dec98 = 100” un nomainīja
uz “Index Dec01 = 100”, kad ECB izplatīja 2002. gada oktobra datus.

BREAKS (Pārrāvumi). Šis raksturlielums sniedz aprakstu pārrāvumiem un galvenajām izmaiņām, kādas laika gaitā radušās
sēriju vākšanā, ziņošanas apjomā un apkopošanā. Pārrāvumu gadījumā, ja iespējams, jānorāda, kādā mērā ir salīdzināmi vecie un jaunie dati.

PUBL_PUBLIC, PUBL_MU, PUBL_ECB (Avota publikācija, Avota publikācija (tikai euro zona), Avota publikācija (tikai ECB)). Šos raksturlielumus noteiks ECB, ja datus publicēs ECB publiskajās vai konfidenciālajās publikācijās. Tie sniedz
atsauci (t.i., publikācijas, posteņi utt.) uz publicētajiem datiem.

5. sadaļa: Novērojuma raksturlielumi

Ja NCB vēlas pārskatīt raksturlielumu, kas piešķirt novērojumu līmenī, tajā pašā laikā atkārtoti jāiesniedz attiecīgie novērojumi. Ja NCB pārskata novērojumu, nesniedzot attiecīgo raksturlieluma vērtību, esošās vērtības tiks aizstātas ar standarta
vērtībām.

Obligāti

OBS_STATUS (Novērojuma statuss). NCB paziņo novērojuma statusa vērtību, kas pievienota katram nosūtītam un
saņemtam novērojumam. Šis raksturlielums ir obligāts un ir jāsniedz līdz ar katru datu sūtījumu katram atsevišķam novērojumam. Ja valstu centrālās bankas pārskata šā raksturlieluma vērtību, atkārtoti paziņo gan novērojuma vērtību (pat ja tā
nemainās), gan norādi par jauno novērojuma statusu.
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Tālāk dotajā sarakstā ir precizētas šo raksturlielumu sagaidāmās vērtības saskaņā ar pieņemto hierarhiju šīs statistikas nolūkā:
“A”= normālā vērtība (noklusējums neiztrūkstošiem novērojumiem),
“B”= pārrāvuma vērtība šādām atslēgu grupām: SSI, MIR, OFI un PSS (1),
“M”= trūkstoša vērtība, datu nav,
“L”= trūkstošā vērtība, dati ir, bet netiek vākti,
“E”= aplēstā vērtība (2),
“P”= pagaidu vērtība (šo vērtību katrā datu sūtījumā var izmantot ar atsauci uz pēdējo pieejamo novērtējumu, ja to
uzskata par pagaidu).
Normālos apstākļos ciparu vērtības jāpaziņo, pievienojot novērojuma statusu “A” (normāla vērtība). Citādi norāda vērtību, kas
atšķiras no “A”, saskaņā ar iepriekš norādīto sarakstu. Ja novērojumam izmanto divus raksturlielumus, ziņo par svarīgāko
no tiem saskaņā ar iepriekš norādīto hierarhiju.
Katrā datu sūtījumā jaunākos pieejamos novērojumus var ziņot kā provizoriskus novērojumus un, ja tos uzskata par provizoriskiem, apzīmēt ar novērojuma statusa vērtību “P”. Šiem novērojumiem galīgās vērtības nosaka un ar novērojuma statusa apzīmējumu “A” apzīmē tad, kad jaunās pārskatītās novērojumu vērtības un novērojumu apzīmējumi aizstāj
provizoriskos novērojumus.
Trūkstošās vērtības (“-”) paziņo, ja nav iespējams paziņot skaitlisku vērtību (piemēram, sakarā ar neesošiem datiem, vai tādēļ, ka dati nav savākti). Trūkstošu novērojumu nekad neziņo kā “nulli”, tā kā nulle ir parasta skaitliska vērtība, kas norāda
uz precīzu un derīgu transakciju. Ja NCB nevar noteikt kādas vērtības iztrūkšanas iemeslu, vai tās nevar izmantot visas vērtības, kas norādītas CL_OBS_STATUS kodu sarakstā trūkstošajām vērtībām (“L” vai “M”), izmanto vērtību “M”.
—

Ja sakarā ar vietējiem statistikas nosacījumiem datus laikrindai nesavāc noteiktos datumos vai visam laikrindas garumam (tās pamatā esošā ekonomiskā parādība pastāv, taču statistiski netiek apsekota), katrā laika posmā paziņo trūkstošu vērtību (“-”) ar novērojuma statusu “L”.

—

Ja sakarā ar vietējo tirgus praksi vai tiesisko/ekonomisko regulējumu laikrinda (vai tās daļa) nav piemērojama (tai atbilstošā parādība nepastāv), paziņo trūkstošu vērtību (“-”) ar novērojuma statusu “M”.

Izvēles
OBS_CONF (Novērojumu konfidencialitāte). NCB paziņo novērojuma konfidencialitātes vērtību, kas pievienota katram
nosūtītam un saņemtam novērojumam. Lai gan šis raksturlielums ECB strukturālajās definīcijās norādīts kā izvēles raksturlielums, to jāsniedz katrā datu nosūtīšanas reizē par katru atsevišķo novērojumu, jo katram konfidenciālajam novērojumam
jābūt attiecīgi apzīmētam. Ja valstu centrālās bankas pārskata šā raksturlieluma vērtību, atkārtoti paziņo gan attiecīgo novērojuma vērtību, gan norādi par jauno novērojuma statusu (pat ja tie nemainās).
Tālāk dotajā sarakstā ir precizētas šo raksturlielumu sagaidāmās vērtības šīs statistikas nolūkā:
“F”= atļauts publicēt,
“N”= nav atļauts publicēt, tikai iekšējai lietošanai,
“C”= konfidenciāla statistiskā informācija Padomes Regulas (EK) Nr. 2533/98 8. panta izpratnē,
“S”= sekundārā konfidencialitāte, kuru nosaka un pārvalda saņēmējs, nav atļauts publicēt,
“D”= sekundārā konfidencialitāte, kuru nosaka nosūtītājs, nav atļauts publicēt. Šo kodu var lietot NCB, kas jau tagad
savās ziņošanas sistēmas nošķir primāro un sekundāro konfidencialitāti. Ja tā nenotiek, NCB sekundārās konfidencialitātes apzīmēšanai izmanto “C”.
OBS_PRE_BREAK (Novērojuma vērtība pirms pārrāvuma). Šis raksturlielums satur novērojuma vērtību pirms pārrāvuma, kas ir skaitļu lauks līdzīgi novērojumam. Parasti to norāda, ja radies pārrāvums, un novērojuma statusu nosaka kā “B”
(pārrāvuma vērtība) (3).

(1) Ja paziņo OBS_STATUS kā “B”, vērtība jāpaziņo raksturlielumā OBS_PRE_BREAK.
(2) Novērojuma statuss “E” ir jāpielāgo visiem novērojumiem vai datu periodiem, kas iegūti provizorisku aprēķinu rezultātā un ko nevar uzskatīt par normālām vērtībām.
(3) Pret četriem objektiem – “novērojuma vērtība”, “OBS_STATUS”, “OBS_CONF” un “OBS_PRE_BREAK” izturas kā pret vienu vienību. Tas
nozīmē, ka NCB ir pienākums nosūtīt visu papildu informāciju attiecībā uz novērojumu. (Ja raksturlielumi nav paziņoti, to iepriekšējo
vērtību pārraksta ar noklusējuma vērtībām.)
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BSI, IVF un OFI atslēgas grupas nolūkā šo raksturlielumu nepieprasa, tā kā šī informācija jau ir pieejama no pārklasificēšanas
sērijām. Tas ir pievienots raksturlielumu sarakstam, jo tas pieder visām atslēgas grupām kopējai raksturlielumu apakškopai.
OBS_COM (Novērojumu piezīme). Šo raksturlielumu var izmantot, lai sniegtu tekstuālas piezīmes novērojuma līmenī
(piemēram, aprakstot konkrētam novērojumam izdarītus provizoriskus aprēķinus datu trūkuma dēļ, izskaidrojot iespējamā
neparastā novērojuma iemeslu, vai sniedzot sīkas ziņas par izmaiņām paziņotajās laikrindās).
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V PIELIKUMS
PLŪSMU KOREKCIJAS BP UN IF STATISTIKAS KONTEKSTĀ

1. DAĻA
Korekciju procedūras regulējums un vispārīgs apraksts

1. sadaļa. Regulējums

1.

MFI bilances posteņu (BP) plūsmu statistikas un ieguldījumu fondu (IF) aktīvu un pasīvu statistikas iegūšanas regulējums balstās uz EKS 95 (1). Gan attiecībā uz datu saturu, gan statistisko jēdzienu denominācijām vajadzības gadījumā
pieļautas atkāpes no šī starptautiskā standarta. Šo pielikumu interpretē saskaņā ar EKS 95, ja vien tā noteikumus tieši
vai netieši neatceļ 2001. gada 22. novembra Regula ECB/2001/13 par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto
bilanci, 2007. gada 27. jūlija Regula ECB/2007/8 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku, vai šī
pamatnostādne.

2.

BP un IF statistikas kontekstā plūsmu datus mēra pēc finanšu darījumiem. Finanšu darījumus definē, kā finanšu aktīvu
neto iegādi vai neto saistību uzņemšanos attiecībā uz katru finanšu instrumentu veidu, t.i., kā visu attiecīgajā pārskata
periodā notikušo finanšu darījumu summu (2). Plūsmu datus, kas aptver katru Regulā ECB/2001/13 un regulā
ECB/2007/8 norādīto posteni aprēķina neto skaitļos, t.i., netiek prasīts noteikt bruto finanšu darījumus vai apgrozījumu (3). Katra darījuma novērtēšanas metode paredz noteikt vērtību, par kādu aktīvi iegūti/atsavināti un/vai saistības
radītas, dzēstas vai mainītas. Tomēr Regula ECB/2001/13 un Regula ECB/2007/8 attiecībā uz plūsmām pieļauj atkāpes no EKS saistībā ar finanšu darījumu jēdzienu.

2. sadaļa. ECB veiktā plūsmu datu aprēķināšana un NCB veiktā korekciju datu ziņošana ECB

1.

Ievads

1.

Eiropas Centrālā banka (ECB) plūsmu datus aprēķina, attiecībā uz katru aktīvu un pasīvu posteni aprēķinot starpību
starp krājumu pozīcijām perioda beigu ziņošanas dienās un tad atņemot pārmaiņas, kas neizriet no darījumiem, t.i.,
“citas pārmaiņas”. “Citas pārmaiņas” iedala divās galvenajās kategorijās – “pārklasificēšana un citas korekcijas” un “pārvērtēšanas korekcijas” (4).

2.

Nacionālās centrālās bankas (NCB) ziņo “pārklasificēšana un citas korekcijas” un “pārvērtēšanas korekcijas” ECB, lai šos
ar darījumiem nesaistītos elementus varētu atskaitīt, aprēķinot plūsmu statistiku.

(1) Eiropas Kontu sistēma 1995, iekļauta A pielikumā 1996. gada 25. jūnija Regulai (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas Nacionālo un reģionālo
kontu sistēmu Kopienā.
(2) Tas atbilst EKS 95 un citiem starptautiskajiem statistikas standartiem.
(3) Tomēr IF statistikas gadījumā šī pamatnostādne prasa datus par IF akciju/daļu pārdošanu un dzēšanu, ciktāl šie dati ir pieejami NCB, t.sk.,
pamatojoties uz labākajām iespējamām aplēsēm (18. panta 1. punkta d) apakšpunkts).
(4) “Citu pārmaiņu” definīcija un klasifikācija pamatā atbilst EKS 95. “Pārklasificēšana un citas korekcijas” aptuveni atbilst “citām apjoma pārmaiņām” (K.3-K.10 un K.12), bet “pārvērtēšanu” var pārvērst par “nominālo turējumu peļņu/zaudējumiem” (K.11). Attiecībā uz BP statistiku svarīga atkāpe attiecas uz “kredītu norakstīšanas” iekļaušanu “pārvērtēšanā”, lai gan EKS 95 to uzskata par “pārmaiņām apjomā”
(5.09. punkts). Ziņošanas shēma plūsmu iegūšanai ļauj datus sagatavot saskaņā ar EKS 95, jo kredītu “norakstīšana/samazināšana” ir vienīgais ieraksts slejā “pārvērtēšanas korekcija” postenim “kredīti”. “Kredītu norakstīšanas” iekļaušana “pārvērtēšanā” atšķiras arī no starptautisko ieguldījumu pozīcijas (s.i.p.) noteikumiem. S.i.p. to uzskata par “citām korekcijām” un nevis par “cenas vai valūtu kursa
pārmaiņām”. IF statistikai kredītu “norakstīšana/samazināšana” netiek prasīta.
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BP statistikas gadījumā NCB korekciju datus ECB ziņo saskaņā ar III pielikuma 1.daļu. NCB ziņotās “pārvērtēšanas korekcijas” sastāv no kredītu norakstīšanas/samazināšanas un korekcijām cenu pārmaiņu dēļ. Pārvērtēšanas pārmaiņas
valūtas kursu pārmaiņu dēļ aprēķina ECB (1).

IF statistikas gadījumā NCB korekciju datus ECB ziņo saskaņā ar III pielikuma 14. daļu. NCB ziņotās “pārvērtēšanas
korekcijas” sastāv no pārvērtēšanas korekcijām cenu un valūtu kursu pārmaiņu dēļ.

2.

Pārklasificēšana un citas korekcijas

1.

NCB apkopo datus par “pārklasificēšanu un citām korekcijām”, kā tas prasīts šajā pamatnostādnē, izmantojot uzraudzības informāciju, ticamības pārbaudes, ārkārtas aptaujas (piem., saistībā ar atkāpēm no normas), nacionālās statistiskās prasības, informāciju par ziņotāju loka papildinājumiem vai zaudējumiem un citus tām pieejamos avotus. Netiek
sagaidīts, ka ECB veiks vēlākas korekcijas, ja vien NCB nekonstatē krasas izmaiņas galīgajos datos.

2.

NCB identificē pārmaiņas krājumos pārklasificēšanas dēļ un konstatēto neto summu ieraksta “pārklasificēšanā un citās
korekcijās”. Krājumu neto pieaugumu pārklasificēšanas dēļ ieraksta ar “+” zīmi, bet krājumu neto samazinājumu – ar
“–” zīmi.

3.

Principā, NCB nosūta visas “pārklasificēšanu un citas korekcijas”. NCB nosūta vismaz visas “pārklasificēšanas un citas
korekcijas”, kas ir lielākas par EUR 50 miljoniem. Šī robežvērtība ir domāta tam, lai palīdzētu NCB izlemt, vai veikt
korekcijas vai neveikt tās. Tomēr, ja informācijas nav uzreiz pieejama vai ir sliktas kvalitātes, var pieņemt lēmumu atturēties no kādu darbību veikšanas vai arī veikt aplēses. Šī iemesla dēļ robežvērtības piemērošanā ir nepieciešams elastīgums, jo sevišķi, ņemot vērā korekciju aprēķināšanas procedūru dažādību. Piemēram, ja salīdzinoši detalizēta
informācija tiek savākta neskatoties uz robežvērtību, var būt neproduktīvi mēģināt šo robežvērtību nepiemērot.

3.

Pārvērtēšanas korekcijas

1.

Lai iegūtu “pārvērtēšanas korekcijas”, NCB var būt nepieciešams aprēķināt korekcijas attiecībā uz darījumiem, atsevišķu vērtspapīru datiem vai citiem datiem, kurus snieguši ziņotāji, un/vai aplēst korekcijas attiecībā uz dažiem iedalījumiem, kuru datus snieguši ziņotāji, jo tos neuzskata par “obligātām prasībām”.

2.

“Pārvērtēšanas korekcijas” NCB apkopo, pamatojoties uz datiem, ko par BP statistiku ziņotāji snieguši saskaņā ar Regulu ECB/2001/13 un par IF statistiku – saskaņā ar Regulu ECB/2007/8. Uz ziņotājiem attiecas obligātās ziņošanas
prasības, kas nodrošina nepieciešamo minimumu, lai apkopotu un aplēstu korekcijas attiecībā uz visu ECB prasīto datu
kopumu. NCB ir atļauts ziņotājiem prasīt papildu datus. Jebkurā gadījumā no NCB tiek prasīts ECB sniegt pilnu datu
kopumu saskaņā ar III pielikuma 1. daļu attiecībā uz BP statistiku un III pielikuma 14.daļu attiecībā uz IF statistiku.

2. DAĻA
Plūsmu korekciju detalizēts apraksts

1. sadaļa. Pārklasificēšana un citas korekcijas

1.

1.

Pārmaiņas ziņotāju sektora sastāvā

Pārmaiņas ziņotāju sektora sastāvā var izraisīt uzņēmējdarbības pāreju ārpus ekonomikas sektora robežām. Šādi pārvedumi nav darījumi, un tāpēc tos uzskata par korekcijām “pārklasificēšanā un citās korekcijās”.

(1) Korekcijas, kas atbilst ECB pašas bilancei, ziņo ECB Iekšējo finanšu direktorāts.
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2.

Iestāde, kas pievienojas ziņotāju sektoram var pārvest darbību uz šo sektoru, savukārt iestāde, kas atstāj ziņotāju sektoru, var pārvest darbību ārpus sektora robežām. Tomēr, ja pievienojošās iestāde savu darbību sāk ex novo pēc tam,
kad tā pievienojusies ziņotāju sektoram, tā ir darījumu plūsma, kas netiek izslēgta no statistiskās plūsmas (1). Līdzīgi,
ja aizejošā iestāde samazina tās aktivitātes pirms ziņotāju sektora atstāšanas, to atspoguļo statistikas plūsmā.

3.

Darbības pārvešanas uz/no ziņotāju sektora ietekme uz aktīvu un pasīvu posteņiem ir atkarīga arī no tā, vai notiek
pilnīga ziņošana vai “daļēja” ziņošana no dažu ziņotāju puses. Ja uz visiem ziņotājiem attiecas pilnīgas ziņošanas prasība, iestāde, kas pievienojas ziņotāju sektoram, tās pirmos datus paziņo pēc pienācīga laika posma – parasti tā mēneša beigās, kurā tā pievienojas vai nākošā ceturkšņa beigās. Līdzīgi, dati par iestādi, kas atstāj ziņotāju sektoru, tiek
atņemti tās aiziešanas laikā, lai tas sakristu ar pēdējiem ziņotajiem datiem. ja pirmie/pēdējie ziņotie aktīvi tiek pārvesti
uz/no ziņotāju sektora, var veikt korekciju ziņošanas periodā, kurā notiek šis pārvedums. Ja iestādes pievienojas vai
aiziet kā ziņotāji ziņošanas “astē”, ietekme uz aktīvu un pasīvu posteņiem ir atkarīga no izmantotās ekstrapolācijas
procedūras.

4.

Lielākā daļa informācijas, kas vajadzīga korekcijai attiecībā uz pārmaiņām statistikas pārklājumā, parasti ir pieejama
statistikas ziņošanas sistēmā. Tomēr NCB var būt nepieciešams saņemt vienreizēju informāciju no iestādēm, kas pievienojas ziņotāju sektoram, lai noteiktu, vai pirmie ziņotie aktīvi un pasīvi pārvesti ziņotāju sektora ārpuses vai izveidoti pēc ienākšanas sektorā. Līdzīgu informāciju saņem no iestādēm, kas atstāj ziņotāju sektoru.

5.

Aizejošo un ienākošo iestāžu neto ietekmi uz ziņotāju sektora kopsavilkuma aktīviem un pasīviem aprēķina, apkopojot jaunpienācēju ziņotos pirmos aktīvus un pasīvus un aizejošo iestāžu pēdējos ziņotos aktīvus un pasīvus, katram
postenim aprēķinot to starpību. Šo neto skaitli ieraksta “Pārklasificēšanā un citās korekcijās”. Dažos apstākļos ir iespējam ietekme uz darījuma partneru ziņošanu, un tāpēc šo ietekmi ir jāiekļauj korekcijās – šajā gadījumā kā sektora maiņu. Piemēram, ja MFI atsakās no licences, bet turpina darboties kā CFS, kas līdzekļus saņem starpbanku tirgū, rodas
mākslīgs palielinājums MFI kredītos CFS, kam nepieciešama korekcija (kas ietverta “pārmaiņās darījuma partnera sektora klasifikācijā”).

6.

ES dalībvalstīs ir iespējamas pārmaiņas IF, t.sk., naudas tirgus fondu (NTF), ieguldījumu politikā. Par jebkurām pārmaiņām ieguldījumu politikā pirms to īstenošanas jāvienojas ar ieguldītājiem un tiem par tām jāpaziņo. Komunikācijas kanāli ietver vēstules, sludinājumus avīzēs, akcionāru pilnsapulci utt. Ja ieguldītājs neveic nekādas darbības, uzskata,
ka ieguldītājs devis netiešu piekrišanu fonda ieguldījumu politikas pārmaiņām. Tas nozīmē, ka ES nav iespējamas vienpusējas ieguldījumu politikas pārmaiņas. Tādēļ tas, ka ieguldītāji paliek fondā pēc politikas pārmaiņām, tiek uzskatīts
par šo ieguldītāju apzinātu lēmumu grozīt viņu portfeļa iedalījumu no viena sektora (MFI) uz citu (IF) vai no viena fondu veida uz citu (IF robežās). Statistikas izpratnē tas ir tas pats kā tas, ja ieguldītājs izņemtu naudu viena fonda un ieguldītu citā fondā. Pret abām situācijām izturas vienādi, t.i., kā pret patiesu finanšu darījumu, kur pārklasificēšanas
korekcijas neziņo. Tādēļ parasti pārmaiņas fondu ieguldījumu politikā, kas aptver gan BP, gan IF statistiku, tiek grāmatotas kā finanšu darījums. NCB var pieļaut atkāpi un ziņot pārklasificēšanas korekciju vienīgi tad, ja tai ir informācija par to, ka politikas pārmaiņas nenotika ieguldītāju apzināta lēmuma rezultātā.

2.

Pārmaiņas struktūrā

1.

Pārmaiņas struktūrā nozīmē dažu finanšu aktīvu un pasīvu iekļaušanu vai neiekļaušanu restrukturizācijas rezultātā. Parasti tas attiecas uz apvienošanos, pārņemšanu un sadalīšanu. Ja ziņotāja iestāde netiek iekļauta tāpēc, ka to pārņēmusi
viena vai vairākas citas ziņotājas iestādes, visi finanšu aktīvi un pasīvi šīs ziņotājas iestādes un to pārņēmušo iestāžu
starpā sistēmā vairs neparādās.

2.

Informācijas avots, pēc kura nosaka šīs korekcijas ir bijušo iestāžu ziņotie galīgie aktīvi un pasīvi un jauno iestāžu pirmie ziņotie aktīvi un pasīvi.

(1) Šo kritēriju piemēro robežgadījumos, piemēram, ja izveido jaunu banku, kas pārņem operācijas, kuras pirms tam veica pārstāvniecība nerezidentes bankas vārdā, rada darījumu plūsmu, kas nav nodalīta no statistiskās plūsmas.
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3.

NCB nosaka restrukturizēto iestāžu savstarpējo saistību atlikumu. Šīs summas rodas vai tiek ieskaitītas apvienošanās,
pārņemšanas vai sadalīšanās rezultātā, un tās nav īsti darījumi. Tādēļ tās uzskata par “pārklasificēšanu un citām korekcijām”. Pārvērtēšanas sekas var saistīt ar struktūras pārmaiņām, un tās apkopo atsevišķi.

4.

Pilnīgu struktūras pārmaiņu analīzi, t.sk., citas izmaiņas, kas rodas apvienošanās, pārņemšanas un sadalīšanas rezultātā, skatīt 1. papildinājumā.

3.

Aktīvu un pasīvu pārklasificēšana

1.

Pārmaiņas, piemēram, ziņotāju sektorā vai to darījumu partneru instrumentu klasifikācijā, liek ziņotājiem pārklasificēt
aktīvu/pasīvu posteņus attiecībā pret šiem darījumu partneriem. Šādas pārklasificēšanas rezultātā notiek izmaiņas
ziņotajā krājumu pozīcijā laika posmā, kurā notiek pāreja. Tā kā šīs izmaiņas ir uzņēmējdarbības iegrāmatojuma pāreja no viena sektora vai instrumentu klases uz otru un nav darījums, jāveic korekcija, lai novērstu tās ietekmi uz plūsmu statistiku.

2.

Klasifikācijas pārmaiņas notiek vairāku iemeslu dēļ. Pārmaiņas darījumu partneru sektora klasifikācijā var notikt tādēļ,
ka publiskā sektora struktūra tiek pārvesta uz privāto sektoru, vai tādēļ, ka apvienošanās/sadalīšana groza
uzņēmējsabiedrību pamatdarbības veidu. Vērtspapirizācija gandrīz vienmēr ir saistīta ar finanšu darījumiem, tomēr, ja
tā ir saistīta vienīgi ar izmaiņām grāmatvedībā, to iekļauj šeit.

3.

NCB var būt grūtības identificēt aktīvu un pasīvu pārklasificēšanu, jo to parasti nevar nošķirt no citām darbībām ar
aktīviem un pasīviem. Ņemot to vērā, NCB koncentrējas uz izmaiņu noteikšanu, izmantojot ziņotos aktīvu un pasīvus, t.i., ticamības pārbaudes, vai izmanto uzraudzības informāciju, ad hoc papildu informāciju (piem., saistībā ar atkāpēm no normas), nacionālās statistikas prasības, informāciju par ziņotāju loka papildinājumiem vai samazinājumiem
un citus tām pieejamos avotus. Ja identificētas pārmaiņas pārklasificēšanas dēļ, ziņotājiem prasa sniegt ad hoc informāciju par pārmaiņu konkrēto ietekmi uz paziņoto bilanci. Tā kā pārklasificēšanu parasti identificē ārpus parastās
ziņošanas ietvariem, ir pieņemami, ka NCB koncentrējas uz ievērojamu pārmaiņu novēršanu.

4.

Ziņošanas kļūdu korekcijas

Pārskatīšanas politikas noteiktajās robežās NCB labo ziņošanas kļūdas krājumu datos tiklīdz šādas kļūdas tiek konstatētas.
Ideālā gadījumā labojumi kļūdu datos novērš pilnībā, jo sevišķi, ja kļūda skar vienu periodu vai ierobežoti laika posmu. Šādos apstākļos nenotiek laiksērijas pārrāvums. Tomēr, ja kļūda ietekmē retrospektīvos datus, un netiek veikt retrospektīvo
datu labojums, vai tas tiek veikt tikai ierobežotam laika posmam, notiek pārrāvums starp pirmo laika posmu ar izlabotajiem
skaitļiem un pēdējo laika posmu ar nepareizajiem skaitļiem. Šādā gadījumā NCB identificē pārrāvuma apjomu un veic korekciju “pārklasificēšanā un citās korekcijās”.

2. sadaļa. Pārvērtēšanas korekcijas

1.

Kredītu norakstīšana/samazināšana

“Norakstīšanas/samazināšanas” korekcija attiecas uz pārmaiņu ietekmi uz bilancē iegrāmatoto kredītu vērtību, ko izraisa kredītu norakstīšanas/samazināšanas piemērošana. Šī korekcija atspoguļo arī pārmaiņas kredītu zaudējumu uzkrājumu līmenī,
ja NCB nolemj, ka krājumu atlikumi tiek iegrāmatoti bez uzkrājumiem. Iekļauj arī norakstīšanu, kuru konstatē, kredītus pārdodot vai nododot trešajām personām, ja tā ir identificējama.

2.

1.

Pārvērtēšanas korekcijas cenu pārmaiņu dēļ

Korekcija attiecībā uz aktīvu un pasīvu cenu pārvērtēšanu attiecas uz svārstībām aktīvu un pasīvu novērtēšanā, kas rodas no pārmaiņām cenā ar kādu aktīvi un pasīvi tiek grāmatoti vai pārdoti. Korekcija ietver pārmaiņas, kas laika gaitā
notiek perioda beigu uzkrājumu vērtībā, jo mainījusies atsauces vērtība, ar kādu tie tiek grāmatoti, t.i. turēšanas
peļņa/zaudējumi. Tā var ietvert arī vērtēšanas pārmaiņas darījumu ar aktīviem/pasīviem rezultātā, t.i. realizēto
peļņu/zaudējumus, tomēr šajā sakarā valstu prakse atšķiras.
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“Pārvērtēšanas korekciju” veidu un apjomu nosaka izmantotā vērtēšanas metode. Lai gan tiek ieteikts abas bilances puses grāmatot tirgus cenās, praksē var tikt izmantotas dažādas vērtēšanas metodes gan bilances aktīvu, gan bilances pasīvu pusē. Tas ir atļauts tiktāl, ciktāl bilances vērtība būtiski neatšķiras no tirgus vērtības.

3. sadaļa. Pārvērtēšanas korekcijas valūtas kursa pārmaiņu dēļ

1.

Lai sniegtu statistikas datus ECB, NCB nodrošina, ka aktīvu un pasīvu pozīcijas ārvalstu valūtās pārvērš euro, izmantojot tirgus valūtas maiņas kursu perioda pēdējā dienā. Parasti izmantotais kurss ir ECB valūtas maiņas atsauces
kurss (1).

2.

Svārstības valūtu kursos pret euro, kas notiek starp beigu periodu ziņošanas datumiem, izraisa pārmaiņas ārvalstu valūtas aktīvu un pasīvu vērtībā, kad tā izteikta euro. Tā kā šīs pārmaiņas ir turēšanas peļņa/zaudējumi un nenotiek pateicoties finanšu darījumiem, plūsmu dati no šīm ietekmēm ir jāatbrīvo. Pārvērtēšanas korekcijas valūtas kursa
pārmaiņu dēļ var ietvert arī pārmaiņas darījumu ar aktīviem un pasīviem rezultātā, t.i. realizēto peļņu/zaudējumus, tomēr šajā sakarā valstu prakse atšķiras.

3. DAĻA
BP statistika – plūsmu korekcijas

1. sadaļa. Ievads

1.

BP statistikas gadījumā katra NCB iesniedz atsevišķus korekciju datus, kas aptver tās pašas bilanci un citu MFI bilances.
Korekcijas ECB bilancē apkopo ECB Iekšējo finanšu direktorāts. NCB iesniedz korekcijas par visiem posteņiem MFI bilancē saskaņā ar datu sniegšanas biežumu, kas norādīts šīs pamatnostādnes 3. panta 2. punktā. Šajā procesā NCB var
rasties nepieciešamība aprēķināt un/vai aplēst korekcijas dažiem iedalījumiem, kurus neziņo MFI, jo Regulas
ECB/2001/13 I pielikuma 2. daļas 1A tabula tos neuzskata par “obligātajām prasībām”. Šīs pamatnostādnes III pielikuma 1. daļa norāda, vai ECB jāsniedz tikai “pārklasificēšana un citas korekcijas” vai arī “pārvērtēšanas korekcijas”.

Korekcijas attiecībā uz valūtas kursa pārmaiņām aprēķina ECB. Šajā nolūkā NCB sniegtās korekcijas attiecībā uz atlikumiem ārvalstu valūtā neaptver pārmaiņas valūtas kursa dēļ.

2.

Uz plūsmu korekcijām attiecas tie paši dubultā ieraksta grāmatvedības sistēmas principi, kas attiecas uz krājumiem.
Visos gadījumos korekcijām ir atbilstošais postenis, kas daudzos gadījumos, iespējams, ir “kapitāls un rezerves” vai “pārējie pasīvi”, atkarībā no operācijas vai nacionālajiem grāmatvedības noteikumiem.

3.

Principā, attiecībā uz noguldījumu/kredītu un vērtspapīru darījumu vērtībām tiek dotas šādas norādes.
Noguldījumu/kredītu un vērtspapīru darījumu vērtība neietver komisijas maksu utt (2). Noguldījumu/kredītu un vērtspapīru darījumu vērtība neietver saņemamos/maksājamos uzkrātos procentus, kas vēl nav saņemti vai samaksāti. Par
noguldījumiem/kredītiem uzkrātos procentus grāmato, attiecīgi, “pārējos aktīvos” vai “pārējos pasīvos”. Turēto un emitēto vērtspapīru darījuma vērtība atbilst krājumu uzskaites un ziņošanas principiem Regulā ECB/2001/13. Minētajā
regulā nav noteikumu par vērtspapīru uzkrāto procentu klasifikāciju. Tas var nozīmēt uzkrāto procentu iekļaušanu vai
neiekļaušanu par vērtspapīriem apkopotajos krājumu datos. Lai saskaņotu regulējumu dažādās valstīs, un ņemot vērā
to, ka uzkrāto procentu un cenu pārmaiņu nošķiršana ir būtiska problēma, un to, ka attiecībā uz tirgojamu instrumentu procentu likmju definīciju var rasties konceptuālas problēmas, tiek piemērots elastīgs un vienkāršs noteikums:

a)

ja uzkrātie procenti ir iekļauti grāmatvedības cenā, to ziņojot statistiskajā bilancē, tos neietver darījuma vērtībā,
bet gan nenošķirami iekļauj “pārvērtēšanas korekcijās”;

(1) Skatīt ECB 1998. gada 7. jūlija paziņojumu presei.
(2) Tomēr ne vienmēr ziņo par ar darījumiem saistīto norakstīšanu, kas nozīmē atkāpšanos no minētā principa un kas ir atļauta saskaņā ar
Regulu ECB/2001/13.
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ja uzkrātie procenti netiek iekļauti ar tiem saistīto vērtspapīru krājumu vērtībā statistiskajā bilancē, tos klasificē,
attiecīgi, “pārējos aktīvos” vai “pārējos pasīvos” un tādēļ neņem vērā, aprēķinot plūsmas vai pārvērtēšanas
korekcijas (1).

2. sadaļa. Pārvērtēšanas korekcijas

1.

Norakstīšana/samazināšana

1.

Iedalot korekcijas attiecīgajās termiņu kategorijās un darījuma partneru sektoros, NCB ņem vērā grāmatvedības noteikumus attiecībā uz sliktajiem kredītiem (piem., slikto kredītu iekļaušanu noteiktā termiņu kategorijā) un katra sektora
relatīvo kredītrisku.

2.

Ja nepietiek informācijas, lai iedalītu korekciju, to var sadalīt Regulas ECB/2001/13 kategorijās uz proporcionalitātes
pamata, ko nosaka krājumu pozīciju apmērs.

3.

Ailes, kas Regulā ECB/2001/13 apzīmētas kā “obligāts” ziņo ECB pat tad, ja tās nav tieši apkopotas, jo NCB par
norakstīšanu/samazināšanu vāc detalizētāku informāciju. Šādos gadījumos obligātās ailes aprēķina kā sastāvdaļu
summu.

2.

Vērtspapīru cenas pārvērtēšana

1.

Cenas pārvērtēšana skar tikai ierobežotu bilances posteņu loku: pasīvu pusē posteni “emitētie parāda vērtspapīri” un
aktīvu pusē “neakciju vērtspapīri” un “akcijas un citi kapitāla vērtspapīri”, un to atbilstošos posteņus, kas parasti ir “kapitāls un rezerves” un “pārējie pasīvi”. Noguldījumiem un kredītiem ir fiksēta nominālvērtība, un tādēļ uz tiem neattiecas cenas pārmaiņas.

2.

Bilances pasīvu pusē pārvērtēšanu var ziņot arī attiecībā uz emitētajiem parāda vērtspapīriem. Tomēr šajā sakarā netiek ieviestas izmaiņas attiecībā uz MFI ziņošanas pienākumiem, jo emitēto parāda vērtspapīru cenas pārvērtēšana neietilpst Regulā ECB/2001/13 noteiktajās “obligātajās prasībās”.

3.

Bilances aktīvu pusē vērtspapīru turējumus saskaņā ar standarta grāmatvedības praksi var grāmatot, izmantojot tirgus
cenu, pirkšanas cenu, zemāko no tirgus vai pirkšanas cenām vai dzēšanas vērtību. Korekcijas saturs ir atkarīgs no piemērotās vērtēšanas metodes.

4.

Ja nav pieejama cita informācija, var pieņemt, ka pārvērtēšana, kas atbilst “vērtspapīriem ilgāk par diviem gadiem”, ir
vienāda ar kopējo summu pārvērtēšanas korekcijai attiecībā uz katrā sektorā emitēto neakciju vērtspapīru turējumiem.

5.

Regula pieļauj elastīgumu attiecībā uz datu veidu, kas vajadzīgs, lai aprēķinātu vērtspapīru cenu pārvērtēšanu, un veidu, kādā šie dati tiek vākti un apkopoti. Lēmumu par izmantojamo metodi pieņem NCB, pamatojoties uz šādām izvēles iespējām:

— MFI ziņo korekcijas: MFI paziņo korekcijas attiecībā uz katru posteni, atspoguļojot vērtēšanas pārmaiņas cenu
pārmaiņu dēļ. NCB, kas izvēlas šo metodi, apkopo MFI ziņotās korekcijas, lai datus varētu iesniegt ECB,
(1) Finanšu darījumu definīcija un vērtēšana BP statistikas plūsmu statistikas apkopošanas mērķiem dažos aspektos atšķiras no tām, kas
EKS 95 noteiktas, lai aprēķinātu finanšu kontus (plūsmas). EKS 95 nosaka, ka finanšu darījumi, kas rodas no laika atšķirībām uzkrāto vai
sadalošo darījumu starpā, vai finanšu darījumi otrreizējā tirgū un atbilstošie maksājumi, tiek klasificēti kā “F.79 Pārējo kontu
debitoru/kreditoru parādi, izņemot tirdzniecības kredītus un avansus” (5.128 un 5.129 pants). EKS 95 tāpat nosaka, ka “vēlams finanšu
aktīvu procentu uzkrāšanas finanšu darījuma atbilstošo posteni ... grāmatot kā reinvestētu šajā finanšu aktīvā”. Tomēr procentu grāmatošanai jāņem vērā nacionālā prakse. Ja uzkrātie procenti netiek grāmatoti kā reinvestēti finanšu aktīvā, tos grāmato “pārējos
kreditoru/debitoru parādu kontos” (5.130 punkts). Maksājumu bilancē uzkrātos procentus uzskata par finanšu instrumentu vērtības pieaugumu. Tā rezultātā rodas novirze, ja uzkrātos procentus iekļauj “atlikušajos aktīvos” vai “atlikušajos pasīvos”. Regulējums attiecībā uz
tirgojamu instrumentu uzkrātajiem procentiem MFI bilances statistikas kontekstā (krājumu un plūsmu) var tikt pakļauts turpmākam izvērtējumam.
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—

MFI ziņo plūsmas: MFI apkopo plūsmas mēneša laikā un nosūta NCB vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas vērtību. Ir atļauta neto plūsmu apkopošana un paziņošana NCB. NCB, kas saņem darījumu datus, “pārvērtēšanas
korekciju” aprēķina kā atlikumu no krājumu un darījumu un citu korekciju starpības un saskaņā ar šo pamatnostādni “pārvērtēšanas korekciju” iesniedz ECB.

—

ziņošana novērtējot katru vērtspapīru atsevišķi: MFI visu attiecīgo informāciju par vērtspapīru turējumiem, piemēram, nominālvērtību, grāmatvedības (t.i., bilances) vērtību, tirgus vērtību, pirkšanu un pārdošanu NCB paziņo,
novērtējot katru vērtspapīru atsevišķi. Šī informācija NCB ļauj iegūt precīzu informāciju par “pārvērtēšanas korekciju”, kuru jāsniedz ECB. Šī metode domāta tam, lai ņemtu vērā NCB, kuras jau izmanto šādu pieeju datu vākšanai vietējā līmenī.

Parasti NCB drīkst izmantot tikai iepriekš minētās metodes. Tomēr tās var izmantot arī citas metodes, ja tās spēj nodrošināt salīdzināmas kvalitātes datu sniegšanu.

3. sadaļa. Plūsmu mēneša korekcijas – īpašie pielāgojumi
1.

ECB/NCB bilances statistika

1.

Lai atspoguļotu ECB/NCB aktivitātes, bilances datu prasības ir nedaudz modificētas atbilstoši salīdzinājuma tabulām.
Daži posteņi ir svītroti, t.i., dati netiek prasīti par iedalījumu repo un noguldījumos ar brīdinājuma termiņu par
izņemšanu. Daži posteņi ir pievienoti, t.i., “SDR atbilstošais postenis” pasīvu pusē un “zelts un zeltā izteiktie debitoru
parādi” un “debitoru parādi no aizņēmuma tiesībām, SDR, citi” aktīvu pusē, jo šo posteņu krājumi ir prasīti šajā pamatnostādnē. ECB/NCB sniedz korekciju datus par katru no šiem posteņiem.

2.

ECB/NCB korekcijas ECB sniedz saskaņā ar šajā pamatnostādnē izklāstītajām procedūrām. Tomēr jānorāda daži
pielāgojumi:
— pārklasificēšana un citas korekcijas: korekcijas “statistikas aptvēruma pārmaiņās” neņem vērā. Tomēr ECB/NCB var būt
pozīcijas, uz kurām attiecas pārklasificēšana un pārskatīšana, un šādos gadījumos korekcijas tiek sniegtas,

3.

—

korekcijas valūtas kursa pārmaiņās: saskaņā ar Regulas ECB/2001/13 I pielikuma 2. daļas 4. tabulu datus par atsevišķām valūtām sniedz no 1998. gada decembra beigām. Lai aprēķinātu valūtas kursa korekciju, var nosūtīt retrospektīvos un vēsturiskos datus. ECB gadījumā valūtas kursa korekciju nenosaka, izmantojot standarta
procedūru, bet gan ziņo tieši no grāmatvedības datiem,

—

pārvērtēšanas korekcijas: saskaņā ar procedūru, par ko panākta vienošanās, ECB/NCB sniedz datus par šīs pārvērtēšanas lielumu. Statistikas mērķiem ECB/NCB bilanci norāda reizi mēnesī, izmantojot tirgus vērtības. Attiecīgi,
pārvērtēšanas korekcijas ziņo reizi mēnesī.

NCB “pārklasificēšanai un citām korekcijām” ir noteikta EUR 5 miljonu robežvērtība. Šī robežvērtība ir vajadzīga tāpēc, ka NCB bilances tiek ziņotas atsevišķi un var tikt publicētas atsevišķi (Eiropas Centrālo banku sistēmas konsolidētās bilances ietvaros).
2.

Naudas tirgus fondi

1.

NCB sniedz korekcijas attiecībā uz “pārklasificēšanu un citām korekcijām” un “pārvērtēšanas korekcijām” saskaņā ar
naudas tirgus fondu (NTF) ziņošanas shēmu. Dažos apstākļos šīs procedūras var būt nepieciešams pielāgot. Tomēr Regulas ECB/2001/13 4.6. pants sniedz NCB iespēju piešķirt atbrīvojumu dažiem vai visiem NTF attiecībā uz “pārvērtēšanas korekciju” ziņošanu.

2.

Ja nav piešķirts atbrīvojums, piemēro šādus noteikumus:
a)

NTF bilances aktīvu pusei nekāda īpaša pieeja nav vajadzīga, jo to jau pilnībā aptver šī pamatnostādne;

b)

pasīvu puse gandrīz pilnībā sastāv no “naudas tirgus fondu akcijām/daļām”. NTF ir patstāvīgas institucionālas vienības, un tādēļ tos nevar uzskatīt par pārskatāmiem. Tā rezultātā režīmam attiecībā uz NTF aktīvu pusi nav tiešu
seku attiecībā uz režīmu pret pasīvu pusi. Turklāt režīms ir līdzīgs tam režīmam, kuru piemēro līdzīgiem instrumentiem pasīvu pusē.
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c)

NTF ir iekļauti MFI sarakstā tāpēc, ka NTF akcijas/daļas ir noguldījumu tuvi aizvietotāji. Tādēļ uz NTF
akcijām/daļām attiecas tas pats režīms, kas attiecas uz noguldījumiem. Finanšu darījumi ar noguldījumiem veido
plūsmas uz/no noguldījumu kontiem sakarā ar klientu kredītiem/debetiem un procentu saņemšanu. Tā kā noguldījumiem ir fiksēta nominālvērtība, nav iespējama turēšanas peļņa vai zaudējumi. Tādējādi visas krājumu izmaiņas divu periodu starplaikā nozīmē finanšu darījumus, izņemot “pārklasificēšanu un citas korekcijas”;

d)

attiecībā uz NTF akcijām/daļām klientu kredītiem/debetiem uz/no noguldījumiem atbilst akciju/daļu
pirkšana/pārdošana; procentu saņemšanai par noguldījumiem atbilst pārmaiņas akciju/daļu vērtībā. Tā kā pārmaiņas NTF akciju/daļu vērtībā parasti notiek katru dienu, šis instruments ir līdzīgs noguldījumiem, par kuriem
katru dienu saņem procentus. To izskaidro vieglums, ar kādu var tikt realizētas NTF akcijas/daļas. Tāpat kā noguldījumi pārmaiņas NTF akciju/daļu krājumos uzskata par darījumiem (izņemot “pārklasificēšanu un citas
korekcijas”).

Apkopojot minēto, ja netiek piemērots atbrīvojums attiecībā uz “pārvērtēšanas korekcijām”, NTF aktīviem piemēro kopējo procedūru (1). Pasīvu pusē, lai aprēķinātu “naudas tirgus fondu akciju/daļu” plūsmu, pietiek no bilanču starpības
atskaitīt “pārklasificēšanu”, ja vien šim instrumentam netiek ziņota pārvērtēšanas korekcija.

3.

Vispārīgās valdības pasīvi (un aktīvi)

Krājumu datus vāc par vispārīgās valdības noguldījumu pasīviem un aktīviem. Plūsmu statistikas apkopošanas nolūkā korekciju datus principā sniedz saskaņā ar prasībām, kas noteiktas MFI bilances statistikai. Praksē pastāv neliela varbūtība, ka
notiks pārmaiņas, kas nav darījumi, t.i., pārmaiņas valūtas kursa vai tirgus cenas pārmaiņas. Šos datus ziņo kā norādīts III pielikuma 3. daļā.

4.

Ārpusbilances posteņi

Ārpusbilances posteņu plūsmas arī aprēķina, izmantojot iedalījumu pēc MFI emitēto vērtspapīru turētāju rezidences vietas,
lai šos datus varētu integrēt BP statistikā un monetāro kopsavilkuma rādītāju aprēķināšanā. Tādēļ šiem ārpusbilances
posteņiem aprēķina pārklasificēšanas korekcijas, valūtas kursa korekcijas un pārvērtēšanas korekcijas. Šos datus ziņo kā norādīts III pielikuma 4. daļā.

4. sadaļa. Plūsmu korekciju aprēķināšana

1.

Ņemot vērā, ka daļa no datiem, kurus ziņoja reizi ceturksnī saskaņā ar Regulas ECB/1998/16 (2) I pielikuma 2. daļas
2. un 3. tabulu, saskaņā ar Regulas ECB/2001/13 I pielikuma 2. daļas 1. tabulu (tālāk tekstā – “1. tabula”) ziņo reizi
mēnesī, un ņemot vērā vajadzību turpināt plūsmu statistikas aprēķināšanu tiem posteņiem, kurus joprojām ziņo reizi
ceturksnī, t.i., posteņiem, kas prasīti Regulas ECB/2001/13 I pielikuma 2. daļas 2. tabulā (tālāk tekstā – “2. tabula”), no
NCB tiek prasīts sniegt korekciju datus par ceturkšņa datiem kā precizēts tālāk tekstā, vajadzības gadījumā izmantojot
aplēses.

2.

Pilnīgas informācijas dēļ šī prasība attiecas arī uz ziņošanas korekcijām par NCB datiem, t.sk., uz vēsturiskajiem datiem vismaz no 1999. gada janvāra, ieskaitot.

3.

Procedūra plūsmu aprēķināšanai 2. tabulas vajadzībām ir līdzīga procedūrai, ko piemēro 1. tabulai, kas aprakstīta a) un
b) apakšpunktos tālāk tekstā. Attiecīgā ceturkšņa korekcijas ziņo šādos gadījumos:

a)

Iesniedzot korekciju par 1. tabulu, tā var ietekmēt posteņu iedalījumu 2. tabulā. Citiem vārdiem, ja tiek ziņota
korekcija 1. tabulā, tā nozīmē, ka korekcijas tiek ziņotas par posteņiem 2. tabulā. Abu datu kopumu saskaņotību
nodrošina uz ceturkšņa bāzes, t.i., mēneša korekciju summai jāatbilst ceturkšņa korekcijai. Ja ceturkšņa korekcijām ir noteikta robežvērtība vai ceturkšņa korekcijas nevar noteikt pilnībā vai tikpat detalizēti kā mēneša korekcijas, korekciju aprēķina tā, lai novērstu neatbilstību ar korekcijām, kas ziņotas par mēneša datiem.

(1) Pārvērtēšanas atbilstošais postenis aktīvu pusē NTF gadījumā nav “naudas tirgus fondu akcijas/daļas”, bet gan “pārējie pasīvi”.
(2) OV L 356, 30.12.1998., 7. lpp. Regula, kas atcelta ar Regulu ECB/2001/13.
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b)

Attiecībā uz “vērtspapīru cenas pārvērtēšanu”, to vērtēšanas pārmaiņu neiekļaušana, kas rodas no vērtspapīru darījumiem, t.i., piemērojot “bilances metodi” (skatīt Regulas ECB/2001/13 vadošos norādījumus), var izraisīt mēneša un ceturkšņa korekciju neatbilstību. Saskaņā ar šo metodi vērā ņem tikai pārvērtēšanas, kas attiecas uz
vērtspapīriem, kuri kā krājumi ziņoti gan pašreizējā ziņošanas perioda beigās, gan iepriekšējā ziņošanas perioda
beigās. Tā rezultātā, nobīde ziņošanas biežumā izraisīs atšķirības ziņotajās korekcijās. Lai novērstu šo nevēlamo
efektu un nodrošinātu ceturkšņa un mēneša korekciju atbilstību, “vērtspapīru cenas pārvērtēšanas” aprēķināšanu,
piemērojot “bilances metodi”, veic reizi mēnesī neatkarīgi no tā, vai datus ziņo reizi mēnesī vai reizi ceturksnī.
Citiem vārdiem, ceturkšņa korekciju aprēķina kā mēneša korekciju summu, nodrošinot mēneša un ceturkšņa korekciju atbilstību. Ja nav pieejami nepieciešamie mēneša dati, tiek pieņemtas aplēses, lai nodrošinātu mēneša un
ceturkšņa korekciju atbilstību. Pretēji iepriekš minētajam, tādu vērtēšanas pārmaiņu iekļaušana, ko izraisa darījumi ar vērtspapīriem, t.i., piemērojot “darījumu metodi”, sniedz ceturkšņa datus, kas pilnībā atbilst mēneša datiem. Saskaņā ar “darījumu metodi” tiek ziņotas visas pārvērtēšanas, kas skar vērtspapīrus, neņemot vērā krājumus
perioda sākumā vai beigās. Tā rezultātā ceturkšņa korekcijas sakrīt ar mēneša korekciju summu.

c)

Ceturkšņa tabulu korekcijas var būt vajadzīgas pat tad, ja korekcijas netiek ziņotas attiecībā uz 1. tabulu. Tas ir
gadījums, kurā pārklasificēšana notiek ceturkšņa līmenī, bet nav redzama vairāk apkopotajā mēneša līmenī. Tas
uz “pārvērtēšanas korekcijām” var attiekties arī tad, ja mēneša posteņa dažādās sastāvdaļas tiek pārvietotas kur
citur. Arī šajos gadījumos nodrošina mēneša un ceturkšņa datu atbilstību. Attiecībā uz “vērtspapīru cenas pārvērtēšanu” atbilstību nodrošina, “bilances metodi” reizi mēnesī piemērojot ne tikai mēneša tabulām, bet arī ceturkšņa tabulām.

4.

Tas, ciktāl NCB sniedz ceturkšņa statistikas korekcijas, ir atkarīgs no to spējas identificēt vai ar pietiekamu precizitāti
aplēst esošo mēneša korekciju detalizētu sektoru/instrumentu klasifikāciju. Informācija attiecībā uz “pārklasificēšanu
un citām korekcijām” ir pieejama. Jo īpaši NCB ir pietiekami detalizēta informācija, lai viegli pie konkrētiem ceturkšņa
posteņiem iedalītu liela apjoma vienreizējas korekcijas (piem., pārklasificēšanu ziņošanas kļūdas dēļ). Līdzīgi, NCB nerada grūtības ceturkšņa korekcijas ziņotāju grupas pārmaiņu dēļ. Attiecībā uz “pārvērtēšanas korekcijām” ir grūtāk iegūt datus par norakstīšanām un pārvērtēšanām, jo trūkst pienācīgu iedalījumu sākotnējos datu avotos. Tiek sagaidīts,
ka “pārvērtēšanas korekcijas” vismaz daļēji balstās uz aplēsēm. Aplēses sniedz kopā ar paskaidrojumu par izmantotajām metodēm (piem., trūkstošie iedalījumi tiek aplēsti saskaņā ar proporcionalitātes principu, izmantojot krājumu
datus).

5.

Lai nodrošinātu 2. tabulas un 1. tabulas korekciju atbilstību, 1. tabulas korekcijas attiecas uz viena mēneša periodu,
bet 2. tabulas korekcijas attiecas uz viena ceturkšņa periodu. Ceturkšņa datu korekcijas ir vienādas ar trīs viena mēnešu periodu kopsavilkumu (piem., martā ziņotā ceturkšņa korekcija atbilst janvāra, februāra un marta mēneša korekciju summai). Tā kā ceturkšņa plūsmas atbilst tam pašam regulējumam kā mēneša plūsmas, t.sk., “bilances metodi”
mēneša datiem izmanto arī ceturkšņa plūsmām, tām ir jābūt savstarpēji atbilstošām.

6.

Apkopojot euro zonas monetārās savienības finanšu pārskatus, plūsmas aprēķina arī ceturkšņa ārpusbilances
posteņiem. Lai novērstu pārmērīgu ziņošanas pienākumu slogu, šie ārpusbilances posteņi ir integrēti pastāvošajā statistikas regulējumā monetārās un banku statistikas regulārai sagatavošanai. Tādēļ šiem ārpusbilances posteņiem aprēķina pārklasificēšanas un pārvērtēšanas korekcijas.

4. DAĻA
IF statistika – plūsmu korekcijas

1. sadaļa. Ievads

1.

Attiecībā uz IF statistiku NCB sniedz pārvērtēšanas korekcijas, kas aptver pārvērtēšanu cenas un valūtas kursa pārmaiņu
dēļ un pārklasificēšanas korekcijas visiem posteņiem IF bilancē, saskaņā ar 18. pantā norādīto datu sniegšanas frekvenci. Šajā procesā NCB var rasties nepieciešamība aprēķināt un/vai aplēst korekcijas dažiem iedalījumiem, kurus neziņo
IF, jo Regulas ECB/2007/8 I pielikuma 3. daļas 3. tabula tos neuzskata par “obligātajām prasībām”.
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2.

Uz plūsmu korekcijām attiecas tie paši dubultā ieraksta grāmatvedības sistēmas principi, kas attiecas uz krājumiem.
Visos gadījumos korekcijām ir atbilstošais postenis, kas daudzos gadījumos, iespējams, ir “emitētās IF akcijas/daļas” vai
“pārējie pasīvi”, atkarībā no operācijas vai vietējiem grāmatvedības noteikumiem.

3.

Principā, attiecībā uz noguldījumu/kredītu un vērtspapīru darījumu vērtībām tiek dotas šādas norādes.
Noguldījumu/kredītu un vērtspapīru darījumu vērtība neietver komisijas maksu utt. Noguldījumu/kredītu un vērtspapīru darījumu vērtība neietver saņemamos/maksājamos uzkrātos procentus, kas vēl nav saņemti vai samaksāti. Par
noguldījumiem/kredītiem uzkrātos procentus grāmato, attiecīgi, “pārējos aktīvos” vai “pārējos pasīvos”.
Par turētajiem un emitētajiem vērtspapīriem uzkrātos procentus iekļauj vērtspapīru krājumu datos un darījumu vērtībā.

2. sadaļa. Pārvērtēšanas korekcijas
1.

Regula ECB/2007/8 pieļauj elastīgumu attiecībā uz datu veidu, kas vajadzīgs, lai aprēķinātu aktīvu un pasīvu cenu pārvērtēšanas korekcijas, un veidu, kādā šie dati tiek vākti un apkopoti. Lēmums par izmantojamo metodi ir NCB ziņā.

2.

Ja IF izmanto kombinēto pieeju saskaņā ar Regulas ECB/2007/8 I pielikumu, vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju iegūšanai pastāv divas iespējas:

3.

—

IF ziņo informāciju, novērtējot katru vērtspapīru atsevišķi, kas ļauj NCB iegūt pārvērtēšanas korekcijas: IF ziņo NCB informāciju, novērtējot katru vērtspapīru atsevišķi, kā tas norādīts Regulas ECB/2007/8 I pielikuma 3. daļas 2. tabulas
a), b) un d) apakšpunktos. Šī informācija NCB ļauj iegūt precīzu informāciju par “pārvērtēšanas korekciju”, kuru
jāsniedz ECB. Ja tiek izmantota šī iespēja, NCB “pārvērtēšanas korekcijas” iegūst saskaņā ar kopējo Eurosistēmas
metodi, t.i., “plūsmu atvasināšanas metodi”, kas aprakstīta Regulai ECB/2007/8 pievienotajā IF rokasgrāmatā,

—

IF, novērtējot katru vērtspapīru atsevišķi, par darījumiem ziņo tieši NCB: IF, novērtējot katru vērtspapīru atsevišķi, ziņo
apkopotās summas par vērtspapīru pirkšanu un pārdošanu, kas notikusi atsauces periodā kā tas izklāstīts Regulas ECB/2007/8 2. daļas 2. tabulas a) un c) apakšpunktos. NCB aprēķina “pārvērtēšanas korekcijas” no periodu
beigu krājumu starpības atskaitot darījumus un iesniedz pārvērtēšanas korekcijas ECB saskaņā ar šo
pamatnostādni.

Attiecībā uz aktīviem un pasīviem, kas nav vērtspapīri, vai attiecībā uz vērtspapīriem, ja IF izmanto kopsavilkuma pieeju, pārvērtēšanas korekciju iegūšanai iespējamas šādas iespējas:
—

IF ziņo kopsavilkuma korekcijas: IF ziņo katram postenim piemērojamās korekcijas, kas atspoguļo vērtēšanas pārmaiņas cenas un valūtas kursa pārmaiņu dēļ (1). NCB, kas izvēlas šo metodi, IF ziņotās korekcijas apkopo, lai datus varētu iesniegtu ECB.

—

IF ziņo kopsavilkuma darījumus: IF apkopu darījumus mēneša laikā un datus par pirkšanas un pārdošanas vērtību
nosūta NCB. NCB, kas saņem darījumu datus, “pārvērtēšanas korekciju” aprēķina kā atlikumu no krājumu un darījumu starpības un saskaņā ar šo pamatnostādni “pārvērtēšanas korekciju” iesniedz ECB.

(1) Saskaņā ar Regulu ECB/2007/8 NCB vai nu no IF vāc datus par pārvērtēšanām cenas un valūtas kursa pārmaiņu dēļ, vai arī NCB no IF vāc
tikai datus par pārvērtēšanām cenas dēļ un datus, kas aptver vismaz valūtu iedalījumu Lielbritānijas sterliņu mārciņās, ASV dolāros, Japānas jenās un Šveices frankos, lai iegūtu pārvērtēšanas valūtas kursa pārmaiņu dēļ.
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I papildinājums
APVIENOŠANĀS, PĀRŅEMŠANAS UN SADALĪŠANĀS IETEKME UZ PLŪSMU APKOPOŠANU

1.

Divu vai vairāku ziņotājiestāžu apvienošanās jaunā ziņotājiestādē (divas vai vairākas MFI vienā MFI vai divi
vai vairāki IF vienā IF)

Apvienošanās var izraisīt divus dažādus notikumus, kas nav darījumi. Pirmkārt un, iespējams, galvenokārt, var notikt pārmaiņas aktīvu un pasīvu vērtībā. Šāda vērtības maiņa/samazināšanās nav darījums, un tāpēc attiecīgo summu iegrāmato pie “pārvērtēšanas korekcijām”. Turklāt tiek svītrotas abu apvienoto iestāžu nenokārtotās saistības.
Saskaņā ar EKS 95 6.30. punktu šī svītrošana nav finanšu darījums, un tādēļ“pārklasificēšanā un citās korekcijās” ar
“–” zīmi iekļauj korekciju, kas novērš šīs svītrošanas ietekmi uz plūsmu statistiku (1). Ja atšķiras aktīvu un pasīvu
vērtēšanas metodes, notiek arī neto posteņu vērtības maiņa/samazināšanās. Šo korekciju noteikšanas informācijas
avots ir galīgie aktīvi un pasīvi, kas iegrāmatoti attiecībā uz divām apvienotajām iestādēm, un pirmie aktīvi un pasīvi, kas iegrāmatoti attiecībā uz jauno iestādi. Ideālā gadījumā apvienotajām iestādēm lūdz sniegt informāciju par
to neapvienotajiem un apvienotajiem aktīviem un pasīviem laikā, kad notiek apvienošanās. Tādējādi neapvienoto
aktīvu un pasīvu un apvienoto aktīvu un pasīvu starpība norāda tikai plūsmas, kas nav darījumi. Tomēr pieauguma
likmes aprēķina Eiropas Centrālā banka, pieņemot, ka pārklasificēšanas korekcijas notiek katra ziņošanas perioda
beigās. Tādēļ ir pareizi korekcijas balstīt uz pēdējiem aktīviem un pasīviem, ko nacionālajai centrālajai bankai ziņoja
atsevišķās iestādes, un pirmajiem aktīviem un pasīviem, ko apvienotā iestāde ziņoja nākošajā ziņošanas periodā. Šajā
gadījumā apvienošanās un darījumu, kas notika ziņošanas periodā abu šo novērojumu starplaikā, ietekme tiek ziņota
kopā kā viena korekcija.

2.

Vienas ziņotājiestādes pārņemšana, ko veic cita ziņotājiestāde (viena MFI, ko pārņem cita MFI, vai viens IF,
ko pārņem cits IF)

Šī darbība ir ļoti līdzīga apvienošanai, un var notikt abi iepriekš norādītie notikumi, kas nav darījumi. Tomēr pastāv
viena atšķirība. Trīs dažādu iestāžu aktīvu un pasīvu vietā šajā gadījumā pārņēmēja iestāde iegrāmato divus aktīvu un
pasīvu kopumus, un pārņemtā iestāde iegrāmato vienu aktīvu un pasīvu kopumu. Tomēr pārņemšanas ietekmes noteikšanas procedūra ir tāda pati kā apvienošanās gadījumā. Ideālā gadījumā pārņēmējai un pārņemtajai iestādei atkal
lūdz sniegt informāciju par pirms pārņemšanas un pēc pārņemšanas aktīviem un pasīviem laikā, kad notiek
pārņemšana. Tomēr risinājumu, kas pilnībā saskaņots ar pieauguma likmju aprēķināšanu, veido korekcija, kas veikta
balstoties uz pēdējiem aktīviem un pasīviem, ko ziņoja atsevišķās iestādes, un pirmajiem pārņēmējas iestādes aktīviem
un pasīviem pēc pārņemšanas.

3.

Vienas ziņotājiestādes sadalīšana divās dažādās ziņotājiestādēs (vienas MFI sadalīšana divās MFI un viena IF
sadalīšana divos IF)

Šī darbība ir pretēja apvienošanai. Tomēr jebkurām pārmaiņām aktīvu/pasīvu vērtējumā ir tāda pati ietekme kā apvienošanās gadījumā. Arī šeit atlikumi attiecībā pret citām iestādēm var ietvert tādas summas abu iestāžu starpā, kas
nav darījumi. Šīs summas kā korekciju ar “+” zīmi iekļauj “pārklasificēšanā un citās korekcijās”. Šajā kontekstā ir
pieejama atšķirīga informācija. Ja tiek radītas divas jaunas iestādes, ir viens aktīvu un pasīvu kopums no iepriekšējās
iestādes un divi aktīvu un pasīvu kopumi no jaunajām iestādēm. Iepriekš aprakstītās procedūras šajā gadījumā var
piemērot, apvienošanās laika vietā vērā ņemot sadalīšanas laiku, kā arī izmantojot informāciju, kas attiecas uz sadalīšanas gadījumu.

4.

Apvienošanās, pārņemšana un sadalīšana gadījumos, ja viena no iestādēm nav ziņotāju sektora iestāde

Visos trīs gadījumos, ja viena no iestādēm nav ziņotāju sektorā, notiek pārmaiņas ziņotāju grupā (2). Šajā gadījumā ir
grūti nošķirt korekcijas, ko izraisa restrukturizācija un citas korekcijas un darījumus.
(1) EKS 95 apvienošanas uzskata par struktūras pārmaiņām, skatīt “pārmaiņas sektoru klasifikācijā un struktūrā” (K.12.1).
(2) Pārmaiņas ziņotāju grupā ne vienmēr nozīmē pārmaiņas ziņotājiestāžu skaitā. Atšķirību rada darbība, par kuru agrāk netika ziņots un par
kuru tiek ziņots tagad.
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Principā, datus saņem no visām iesaistītajām iestādēm, lai gan tiek atzīts, ka dati par tādas iestādes aktīviem un pasīviem, kura nav ziņotāju sektorā, var nebūt pieejami. Tiek veikta aplēse par iestādes, kas ir ziņotāju sektorā, darījumiem
pirms un pēc apvienošanās, pārņemšana vai sadalīšana (iespējams, balstoties uz tendenci, ko norāda par iepriekšējiem
ziņošanas periodiem pieejamie dati). Abu aktīvu un pasīvu kopumu starpības atlikumu iekļauj “pārklasificēšanā un citās korekcijās”.

5.

Apvienošanās, pārņemšanas un sadalīšanas ietekme uz monetārajiem/kredīta kopsavilkuma rādītājiem BP statistikas kontekstā
Iespēja, ka šie notikumi varētu ietekmēt monetāros/kredīta kopsavilkuma rādītājus ir zema, bet to nedrīkst arī neievērot. Galvenie iemesli, kādēļ minētie rādītāji var tikt ietekmēti ir šādi:
—

pārmaiņas ziņotāju grupā: tās nerada apvienošanās/pārņemšana/sadalīšana pati par sevi, bet gan pārmaiņas iestādes sektorā,

—

pārvērtēšana: pārvērtēšana var būt saistīta apvienošanos/pārņemšanu un ietekmēt gandrīz visus posteņus. Sagaidāms, ka lielāka ietekme tai būs uz bilances aktīvu pusi,

—

divu iestāžu bilanču ieskaits: šī darbība monetāros/kredīta kopsavilkuma rādītājus var mainīt vienīgi tad, ja atšķiras
aktīvu un pasīvu vērtēšanas metodes. Šādos gadījumos tikai vērtības pārmaiņām ir ietekme uz
monetārajiem/kredīta kopsavilkuma rādītājiem, un netiek sagaidīts, ka “struktūras pārmaiņām”, t.i., ieskaitam, būs
ietekme uz šiem kopsavilkuma rādītājiem.
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II papildinājums
PARĀDU PĀRŅEMŠANAS NOTEIKUMI

1.

Parādu pārņemšanas definīcija

1.

Parādu pārņemšana ir operācija, kurā parasti ir iesaistīta centrālā valdība, kas aizstāj publiskās sabiedrības (daļa no citām rezidentu sektoriem) kā parādnieku attiecībā uz aizdevumiem, kurus sākotnēji piešķīrušas bankas (monetāro finanšu iestāžu (MFI) sektors). Finanšu operācija var notikt arī citu institucionālo sektoru starpā, un attiekties nevis uz
kredītiem, bet gan uz vērtspapīriem. Arī šādā gadījumā noteikumi būs tie paši.

2.

Tā kā parādu pārņemšana ietekmē MFI bilanci, ir svarīgi nodrošināt šīs operācijas finanšu aspektu pareizu regulējumu
monetārajā un banku statistikā. Šis papildinājums nosaka parādu pārņemšanas statistisko regulējumu.

2.

Statistiskais regulējums

1.

Parādu pārņemšanu, kas skar attiecības starp centrālo valdību, pārējiem rezidentu sektoriem un MFI sektoru, grāmato
šādi (1). Centrālās valdības veiktu parādu pārņemšanu uzskata par kapitāla pārvedumu no centrālās valdības (t.i., struktūras, kas uzņemas parādu) uz pārējiem rezidentu sektoriem (t.i., debitoriem). Pārējo rezidentu sektora veiktās kapitāla
saņemšanas finanšu pretvērtība ir MFI kredītu pārējiem rezidentu sektoriem samazināšanās, t.i., pārējo rezidentu sektora parāda MFI sektoram sākotnējā parāda atmaksa, un centrālās valdības veiktā kapitāla maksājuma finanšu pretvērtību grāmato kā MFI parādu centrālajai valdībai pieaugumu.

2.

Tātad MFI bilances apkopotajā plūsmu statistikā norāda divas atsevišķus finanšu darījumus: i) pārējo rezidentu sektora
parāda atmaksa MFI sektoram un ii) tajā pašā laikā, MFI iestāžu sektora veikta kredīta piešķiršana centrālajai valdībai.
Tas, ka starp iesaistītajām pusēm nenotiek naudas apmaiņa, nemaina ne šīs darbības ekonomisko nozīmi, ne tās statistisko regulējumu.

3.

MFI bilancē un statistikā, kuru apkopo saskaņā ar Regulu ECB/2001/13, parādu pārņemšanu regulē šādi:

a)

MFI bilances statistikā parādu pārņemšanu automātiski grāmato bilancē kā MFI kredītu pārējiem rezidentu sektoriem krājumu samazināšanos, kam atbilst pieaugums MFI kredītos vispārīgās valdības sektoram mēneša bilances statistikā Regulas ECB/2001/13 I pielikuma 2. daļas 1. tabulā. Detalizētākajā sektoru iedalījumā, šī operācija
parādās kā samazinājums MFI kredītos nefinanšu sabiedrībām 1. tabulā vai, ja publiskā sabiedrība ir finanšu uzņēmums, kā samazinājums MFI kredītos citiem finanšu starpniekiem, un kā palielinājums MFI kredītos centrālajai
valdībai Regulas ECB/2001/13 I pielikuma 2. daļas 2. tabulā.

b)

plūsmu apkopošanas korekciju datos euro zonas monetārajā un banku statistikā finanšu darījumu plūsmas aprēķina kā atlikušo krājumu starpību, atskaitot korekcijas attiecībā uz ne-darījumiem. Tādējādi MFI kredītu pārējiem
rezidentu sektoriem samazinājums un MFI kredītu vispārīgajai valdībai palielinājums netieši tiek grāmatots kā finanšu darījumi, novēršot vajadzību veikt skaitļu precīzāku izpēti. No NCB netiek prasīts sniegt korekciju datus par
šīm finanšu darbībām.

(1) EKS 95 parādu pārņemšanu uzskata par kapitāla pārvedumu, t.i., “parādu pārņemšanas pretvērtības darījumu klasificē kapitāla pārvedumu kategorijā” (5.16. punkts), no kā izriet, ka kapitāla pārveduma finanšu pretvērtība ir darījums. Lai gan šeit norādītā EKS 95 interpretācija un ierosinātais parādu pārņemšanas regulējums MFI bilances statistikā pilnībā atbilst parādu pārņemšanas regulējumam euro
zonas finanšu pārskatos, jāpievērš uzmanība dažiem izņēmumiem no principa, ka parādu pārņemšanu regulē kā kapitāla pārvedumu (uzskaitīti EKS 95 5.16., 6.29. un 6.13. punktā). Tomēr šie izņēmumi tiek piemēroti vienīgi tad, ja parādu pārņemšana saistīta ar centrālās
valdības veiktu publiskas sabiedrības pārņemšanu, t.i., sabiedrības pieskaitīšanu centrālajai valdībai. Šādā gadījumā šo darbību neuzskata
par finanšu darījumu, bet gan par sektora pārklasificēšanu, t.i., no pārējiem rezidentu sektoriem un centrālo valdību. Lai novērstu šīs sektoru pārklasificēšanas ietekmi uz plūsmām, NCB iesniedz šīs pārklasificēšanas korekciju.
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Piemērs, izmantojot grāmatvedības ierakstus

1.

Šī piemēra pirmā daļa parāda grāmatvedības ierakstus visa ar parādu pārņemšanu saistītā procesa laikā, izmantojot
T-diagrammu formu. Otrā daļa nākošajā punktā salīdzina parādu pārņemšanu ar citiem centrālās valdības maksājumiem pārējo rezidentu sektoram, un to kā tie atspoguļoti grāmatvedībā.

2.

Šīs operācijas pamatā ir sākotnēji MFI piešķirts kredīts valsts īpašumā esošai sabiedrībai pārējo rezidentu sektorā. kredītu parasti garantē centrālā valdība. Piešķirot kredītu tiek veikti šādi ieraksti (1):
MFI
A

Pārējie rezidentu sektori
P

– Skaidrā nauda

Noguldījumi --

A

Centrālā valdība
P

+ Skaidrā nauda

A

P

Kredīts no MFI +

+ Kredīts pārējiem
rezidentu sektoriem

3.

Vēlāk publiskā sabiedrība nespēj atmaksāt kredītu, un valdība pārņem parādu. No šī brīža pārējo rezidentu sektors vairs
nav debitors, bet par debitoru kļūst centrālā valdība. Tiek veikti šādi ieraksti (2):

MFI
A

Pārējie rezidentu sektori
P

+ Kredīts centrālajai valdībai

A

Centrālā valdība
P

Noguldījumi --

A

P

Kapitāls +

Kapitāls –

Kredīts no MFI -

Kredīts no MFI +

– Kredīts pārējiem
rezidentu sektoriem

4.

Tādējādi MFI bilancē notiek vienkārša pārmaiņa kredīta pretvērtības sektorā. Šī pārmaiņa ir patiesa, jo tā atbilst noteikumiem par patiesu pārvedumu starp centrālo valdību un pārējiem rezidentu sektoriem. Kapitāla konta ieraksts tiek
veikts tāpēc, ka notiek kapitāla pārvedums.

5.

Iepriekš norādītajā piemērā nav iesaistīta skaidrā nauda, bet ja tā būtu iesaistīta, beigu stāvoklis būtu tāds pats. Gadījumā, ja centrālā valdība finansē parāda pārņemšanu, samazinot noguldījumus, nevis palielinot kredītus, notiktu trīspusēja pārmaiņa bez galīgā neto rezultāta, kā tas parādīts tālāk.
Vispirms centrālā valdība aizņemas naudu no MFI:

MFI
A

+ Kredīts centrālajai valdībai

Pārējie rezidentu sektori
P

A

Centrālā valdība
P

Kredīts no MFI --

A

+ Skaidrā nauda

P

Kredīts no MFI +

– Skaidrā nauda
-- Kredīts pārējiem rezidentu
sektoriem

(1) Tiek izmantoti šādi apzīmējumi: + nozīmē palielinājumu, – nozīmē samazinājumu, – nozīmē, ka šajā postenī pārmaiņas nenotiek.
(2) Kontos lietotā terminoloģija MFI bilances terminoloģija. Tādēļ “kapitāls” nozīmē “peļņas un zaudējumu kontu” pārējo rezidentu sektora
gadījumā un “neto aizdevumus vai aizņēmumus” centrālās valdības gadījumā.
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Pēc tam centrālā valdība veic skaidrās naudas pārvedumu uz pārējiem rezidentu sektoriem:

MFI
A

Pārējie rezidentu sektori
P

A

-- Kredīts centrālajai valdībai

Centrālā valdība
P

+ Skaidrā nauda

Kapitāls +

A

P

– Skaidrā nauda

Kredīts no MFI --

Kapitāls –
Kredīts no MFI --

– Kredīts pārējiem rezidentu
sektoriem

Visbeidzot pārējie rezidentu sektori izmanto no centrālās valdības saņemto skaidro naudu, lai finansētu parāda atmaksu MFI:

MFI
A

Pārējie rezidentu sektori
P

A

-- Kredīts centrālajai valdībai

Centrālā valdība
P

– Skaidrā nauda

A

P

Kapitāls –

Kapitāls –

Kredīts no MFI -

Kredīts no MFI --

– Kredīts pārējiem rezidentu
sektoriem
+ Skaidrā nauda

Kā norādīts iepriekš, skaidrā nauda parādās divas reizes ar atšķirīgu apzīmējumu katrā bilancē. Tādējādi neto rezultāts
ir nulle.

4.
1.

Citi centrālās valdības sektora maksājumi

Lai veiktu salīdzinājumu ar parāda pārņemšanas operācijām, tālāk parādīti grāmatvedības ieraksti, kas atbilst citiem centrālās valdības pārvedumiem. Pārvedums no centrālās valdības uz pārējiem rezidentu sektoriem parasti notiek skaidras
naudas maksājuma/noguldījuma veidā.
Centrālajai valdībai ir noguldījumi bankās vai centrālajā bankā, un šie noguldījumi tiek izmantoti, lai maksātu par izdevumiem. Tādēļ, centrālajai valdībai veicot maksājumu pārveduma uz pārējiem rezidentu sektoriem rezultātā, tiek
veikti šādi ieraksti:

MFI
A

Pārējie rezidentu sektori
P

Centrālās valdības
noguldījums -

A

+ Depozīts MFI

Centrālā valdība
P

Kapitāls +

A

Depozīts MFI -

P

Kapitāls -

Pārējo rezidentu
sektoru noguldījums +

2.

Šī pārveduma īpašības ir tādas pašas kā pārvedumiem parāda pārņemšanas gadījumā, šiem ierakstiem atšķiroties vienīgi tiktāl, ciktāl operācijā tiek izmantoti atšķirīgi finanšu instrumenti. Monetārās analīzes mērķiem atšķirība ir tāda, ka
centrālās valdības veikt parādu pārņemšana ietekmē kredītu kopsavilkuma rādītājus (kredīti pārējiem rezidentu sektoriem samazinās, bet kredīti centrālajai valdībai pieaug), bet tas pats kapitāla pārvedums, par kuru maksā skaidrā naudā,
ietekmē monetāros kopsavilkuma rādītājus (centrālās valdības turētie noguldījumi, kas ir naudas ziņā neitrālajā sektorā, samazinās, bet pārējo rezidentu sektoru turētie noguldījumi, kas ir naudas turētājsektorā, pieaug). Tomēr abos gadījumos notiek finanšu darījums, un tāpēc nav nepieciešama korekcija.
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III papildinājums
VĒRTSPAPIRIZĀCIJAS UN KREDĪTA PĀRVEDUMU REGULĒJUMS BP PLŪSMU STATISTIKAS
ATVASINĀŠANAS KONTEKSTĀ

1.

Vērtspapirizācija un kredīta pārvedums

1.

“Vērtspapirizācija” ir process, ar kura palīdzību piesaista ārējo ieguldītāju finansējumu, ļaujot tiem ieguldīt konkrētu
finanšu aktīvu laidienos. Šo darbību veido tas, ka MFI pārdod kredītus trešajām personām, kas šos kredītus izmanto,
lai nodrošinātu vērtspapīru emisiju, vai MFI iegādājas tirgojamus vērtspapīrus kā aizstājēju kredītam. Šo darbību veido
tas, ka MFI pārdod kredītus starpniekam un starpnieks pēc tam vai vienlaikus emitē vērtspapīru, kurus nodrošina kredīti, vai MFI iegādājas vērtspapīrus, ko emitējis parādnieks kā aizstājēju kredītam, neiesaistot starpniekus. Abām darbībām ir vienāda ietekme uz MFI bilanci. Pirmā minētā darbība ir vairāk izplatīta. Tomēr vispirms tiks izskaidrota
pēdējā minētā darbība, jo tā nav tik sarežģīta.

2.

Kredīta pārvedums ir vērtspapirizācijai līdzīga darbība, kurā MFI kredītus pārdod ieguldītājiem, izmantojot procedūru,
kas nav saistīta ar vērtspapīru emisiju. Šīs darbības ekonomiskā jēga un statistikas piemērošana šai darbībai ir dažos
aspektos diezgan līdzīga vērtspapirizācijai.

2.

a)

Vērtspapirizācija, neizmantojot starpnieku un kredīta pārvedumu

Apraksts

Šī operācija notiek, “[sākotnējam debitoram] emitējot jaunu vērtspapīru, kas aizstāj sākotnējo aktīvu, kurš faktiski tiek dzēsts” (EKS 95, 5.63. punkts), un šis jaunais vērtspapīrs tajā pašā laikā tiek pārdots investoriem – trešajām personām.

b)

Ekonomiskā jēga

Šīs operācijas debitors sākotnējo kredītu atmaksā kreditorei MFI. Šo atmaksu debitors finansē, emitējot vērtspapīrus. Debitora emitētie vērtspapīri teorētiski uz īsu laiku varētu būt kreditores MFI turējumā, bet parasti tos pārdod tieši ieguldītājiem. Pastāv zināmas šaubas par to, cik izplatītas ir šāda veida operācijas, jo praksē vērtspapīrus
emitē tikai ļoti lielas uzņēmējsabiedrības un publiskās struktūras. Ja šī operācija nav saistīta ar kredīta pārvēršanu
vērtspapīros, t.i., ieguldītājiem pārdotais instruments saglabā netirgojama instrumenta statusu, uzskata, ka noticis
kredīta pārvedums. Tomēr arī kredīta pārvedums parasti tiek veikts, sākotnējo kredītu sadalot mazākās vienībās,
ko kreditore MFI kopā ar ieguvumiem/riskiem pārdod trešajām personām.

c)

Statistiskais regulējums

No kreditores MFI viedokļa vērtspapirizācija parasti ir saistīta ar kredītu pārdošanu par naudu, t.i., MFI no debitora kā kredīta atmaksu saņem naudu. To uzskata par samazinājumu “kredītos ne/MFI” un palielinājumu “skaidrā
naudā/noguldījumos”. Debitors šo kredīta atmaksu finansē no ienākumiem no vērtspapīru emisijas (1). MFI no debitora naudas vietā var saņemt arī emitētos vērtspapīrus. Šādā gadījumā MFI “kredītu” samazinājuma pretvērtību
uzskata par palielinājumu “neakciju vērtspapīros”. MFI jaunos vērtspapīrus tad parasti pārdod ieguldītājiem – trešajām personām. Abos gadījumos MFI kredītus/vērtspapīrus var izņemt no savas bilances, ja īpašumtiesību “riski un ieguvumi” pilnībā nodoti trešajām personām. Kredīta pārveduma gadījumā pārmaiņas bilancē notiek pēc
tam, kad pabeigta pārdošana trešajām personām.
(1) Debitora emitētos instrumentus klasificē kā vērtspapīrus tikai tad, ja tie atbilst nosacījumiem par tirgojamību. Saskaņā ar Regulu
ECB/2001/13 postenis “neakciju vērtspapīri” ietver “tirgojamus kredītus, kas restrukturizēti par ievērojamu skaitu identisku dokumentu
un kas var tikt tirgoti otrreizējos tirgos”.

27.12.2007.

27.12.2007.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

L 341/209

Statistikas mērķiem kreditores MFI veikto kredīta pārdošanu uzskata par finanšu darījumu. Gadījumos, ja kredīti
tiek vērtspapirizēti, kreditore MFI kā kredīta atmaksu pieņem vai nu naudu vai – uz laiku – debitora emitētos jaunos vērtspapīrus. Gadījumos, ja kredīti netiek vērtspapirizēti (piem., kredīta pārvedums), MFI no debitora parasti
saņem naudu, kuru finansē kredīta pārdošana investoriem –trešajām personām. Šīs operācijas uzskata par finanšu darījumiem. Tā kā šīs operācijas ir darījumi, t.i., patiesas plūsmas, korekcija ziņota netiek. Šis regulējums atbilst EKS 95 5.62. punkta k) apakšpunktam, kas nosaka, ka kredītu pārvēršana vērtspapīros “nozīmē divus finanšu
darījumus: kredīta dzēšanu un jaunu vērtspapīru radīšanu”.
d)

Piemērs
Vērtspapirizācija/kredīta pārvedums ir kredīta pārdošana trešajai personai. MFI bilancē to atspoguļo kā kredīta
pārdošanu ar pretvērtības ierakstu skaidrajā naudā vai noguldījumos.
MFI
A

+

P

100 Skaidrā nauda

— 100 Kredīts

3.
a)

Vērtspapirizācija, izmantojot finanšu starpnieku

Apraksts
Vērtspapirizācija notiek, “[kreditoram] sākotnējo aktīvu [kredītu] nododot citai institucionālai vienībai un jauniem vērtspapīriem aizstājot sākotnējo aktīvu [kredītu] sākotnējās institucionālās vienības bilancē” (EKS 95,
5.63. punkts), un šos jaunos vērtspapīrus tajā pašā laikā vai vēlāk pārdodot investoriem – trešajām personām.
Praksē šī operācija var tikt strukturēta tā, ka finanšu starpnieka emitēti vērtspapīri tiek pārdoti tieši investoriem –
trešajām personām.

b)

Ekonomiskā jēga
Kreditores MFI mērķis ir atbrīvot resursus, nododot aktīvus trešajām personām. Šajā gadījumā sākotnējais aktīvs,
t.i., kredīts tiek pārdots īpašam finanšu starpniekam. Šis finanšu starpnieks, saukts par “finanšu instrumentsabiedrību” (FIS) (EKS 95, 2.55. punkts), parasti tiek radīts vienīgi nolūkā turēt vērtspapirizētos aktīvus. MFI pārdod aktīvu, kuru paredzēts vērtspapirizēt, finanšu instrumentsabiedrībai par naudu vai par FIS emitētajiem vērtspapīriem.

c)

Statistiskais regulējums
No kreditores MFI viedokļa operācija nozīmē aktīvu apmaiņu, kā tas ir, piemēram, iepriekš minētajā gadījumā.
MFI, pārdodot kredītu, saņem jaunu aktīvu, naudu vai vērtspapīrus. Tādēļ MFI bilancē šo apmaiņu atspoguļo kā
samazinājumu “kredītos” un palielinājumu “skaidrajā naudā/noguldījumos” vai “vērtspapīros”. Šis regulējums attiecas tikai uz gadījumiem, ja kreditore MFI visus sākotnējo kredītu īpašumtiesību riskus un ieguvumus nodevusi
FIS. Ja īpašumtiesību riski un ieguvumi paliek MFI, to uzskata par vērtspapirizāciju bilances ietvaros (skatīt piemēru tālāk tekstā). Statistikas mērķiem kreditores MFI veikto kredītu pārdošanu uzskata par finanšu darījumu, t.i., patiesu plūsmu, kam nav jāziņo korekcijas.

d)

Piemērs
Parasti šāda veida vērtspapirizācija ir “trīspusēja” operācija. MFI pieder kredīts, un tā to pārdod FIS, kura pirkumu
finansē, izmantojot ar kredītu nodrošinātu vērtspapīru emisiju. Bilancē to atspoguļo šādi:

MFI
A

+ 100 Skaidra nauda
– 100 Kredīts

FIS
P

A

+ 100 Kredīts

P

+ 100 Emitētie parāda
vērtspapīri
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Ja MFI naudas vietā saņem FIS emitētos vērtspapīrus, operāciju iedala šādos divos posmos.
1. posms: kredīts tiek pārdots FIS, pretī saņemot FIS emitētos vērtspapīrus:

MFI

FIS

A

P

A

– 100 Kredīts

P

+ 100 Kredīts

+ 100 Emitētie parāda
vērtspapīri

+ 100. Neakciju vērtspapīri

2. posms: MFI vēlāk pārdod vērtspapīrus:

MFI

FIS

A

P

A

P

+ 100 Skaidrā nauda
– 100 Neakciju vērtspapīri

4.

a)

Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri

Apraksts

Ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru emisija ir saistīta ar vērtspapirizāciju. Šī operācija nozīmē kreditores MFI
veiktu tādu vērtspapīru emisiju, kurus nodrošina tās uzskaitē esoši kredīti. EKS 95 ar aktīviem nodrošinātu emisiju neuzskata par vērtspapirizāciju (1).

b)

Ekonomiskā jēga

Šāda veida operāciju nolūks ir ļaut kreditorei MFI piesaistīt ārējo ieguldītāju līdzekļus, ļaujot ieguldītājiem netieši
ieguldīt konkrētu aktīvu laidienos, izmantojot kreditores MFI vārdā emitētu vērtspapīru pirkšanu, ar šo kredītu
nodrošinājumu. Šāda veida operācija nav saistīta ar pārmaiņām sākotnējā kreditora un debitora attiecībās. Ar laiku kreditore MFI var tikt atbrīvota no tiesībām un pienākumiem attiecībā pret abām pārējām pusēm. Šādos gadījumos operāciju uzskata par vērtspapirizāciju.

c)

Statistiskais regulējums

Šī operācija principā neatšķiras no parāda vērtspapīru emisijas ar papildu ārpusbilances garantiju, t.i., šo operāciju no statistikas viedokļa regulē tāpat, neatkarīgi no nodrošinājuma iesaistes. Tā rezultātā vērtspapīru emisiju
uzskata par darījumu. Korekcija netiek ziņota. Ja kreditore MFI vēlāk tiek atbrīvota no visām saistībām pret galīgo ieguldītāju, tas nozīmē parāda atmaksu ar kredītu, iegrāmatojot to aktīvu pusē. Arī tas ir finanšu darījums.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru emisijas ir finanšu darījumi, par kuriem
tādēļ netiek ziņotas korekcijas.

d)

Piemērs

Statistiskais regulējums bilancē soli pa solim tiek atspoguļots šādi:
MFI
A

P

+ 100 Skaidra nauda
+ 100 Parāda vērtspapīri
(1) Lai gan uzņēmējdarbībā terminu “vērtspapirizācija” lieto, atsaucoties uz ar aktīviem nodrošinātām operācijām, monetārās un finanšu statistikas jomā šis termins attiecas tikai uz EKS 95 vērtspapirizācijas definīciju.
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MFI emitē ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus. Operācija principā ir pabeigta. Ar laiku MFI var tikt atbrīvota
no jebkurām saistībām pret kreditoru, t.i., ieguldītāju vērtspapīros, atmaksājot tās saistību ar kredītu, kas iegrāmatots aktīvu pusē. Šādā gadījumā operācija kļūst par vērtspapirizāciju.
MFI
A

P

+ 100 Kredīti
+ 100 Parāda vērtspapīri

5.
1.

Norakstīšana un vērtspapirizācija

Ar vērtspapirizāciju var būt saistīta norakstīšana. tas ir gadījums, kurā tiek vērtspapirizēti sliktie kredīti. Ja par sliktajiem kredītiem tiek veidoti uzkrājumi un uzkrājumi tiek iekļauti pasīvu pusē, vai ja uzkrājumi netiek veidoti,
laikā, kad kredīti tiek vērtspapirizēti, MFI postenī “parāda vērtspapīri” vai skaidrā naudā saņem mazāk nekā vērtpapirizēto kredītu bruto summu. Kredīta grāmatvedības vērtības un tā tirgus vērtības laikā, kad tas tiek apmainīts
pret vērtspapīriem, starpība ir MFI zaudējumi.
Operācija notiek šādi: MFI par FIS emitētiem parāda vērtspapīriem finanšu instrumentsabiedrībai pārdod slikto
kredītu, kas tiek tirgots par 50 % no tā vērtības. Par kredītu agrāk tika veidoti uzkrājumi, bet tie tika grāmatoti
bruto skaitļos, t.i., uzkrājums tika grāmatots pasīvu pusē kā “kapitāls un rezerves”.

2.

Faktiski, kredīta vērtspapirizācijas laikā ir notikusi norakstīšana. Tādēļ, lai pareizi aprēķinātu plūsmu, tiek ziņota
korekcija par norakstīšanā iesaistīto summu (50 %). Ja norakstīšana notiek tajā pašā laikā, kurā notiek vērtspapirizācija, korekciju par šo norakstīšanu ziņo, ja tā ir pieejama (skatīt arī Regulas ECB/2001/13 Vadošos
norādījumus).
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VI PIELIKUMS
MFI SARAKSTS STATISTIKAS NOLŪKIEM
1. DAĻA
Mainīgie lielumi MFI sarakstā statistikas nolūkiem
Mainīgā lieluma
nosaukums

object_request

Mainīgā lieluma apraksts

Norāda nosūtītā monetārās finanšu iestādes (MFI) atjauninājuma veidu,
un tam var būt kāda no septiņām iepriekš noteiktajām vērtībām:

Statuss

Obligāti

“mfi_req_new”: precizē, ka tiek sniegta informācija par jaunu MFI,
“mfi_req_mod”: precizē, ka tiek sniegta informācija par izmaiņām attiecībā uz esošu MFI,
“mfi_req_del”: precizē, ka tiek sniegta informācija par esošas MFI svītrošanu,
“mfi_req_merger”: precizē, ka tiek sniegta informācija par apvienošanā (1)
iesaistītām iestādēm,
“mfi_req_realloc”: precizē, ka tiek lūgta svītrota mfi_id piešķiršana jaunai
MFI,
“mfi_req_mod_id_realloc”: precizē, ka tiek lūgta esošas MFI mfi_id maiņa uz svītrotas MFI mfi_id,
“mfi_req_mod_id”: norāda, ka tiek lūgta “mfi_id” maiņa.
mfi_id

MFI datu kopas primārā atslēga. Tas precizē MFI unikālo identifikācijas
kodu (tālāk – “id kods”) un sastāv no divām daļām: “host” un “id”. Abu
daļu vērtībām kopā jānodrošina, ka “mfi_id” ir unikāls attiecīgajai MFI.

Obligāti

host

Šis mainīgais precizē MFI reģistrācijas valsti, kuru norāda kā valsts ISO
kodu, kas sastāv no divām rakstzīmēm.

Obligāti, ja daļa no id
koda

id

Tas precizē MFI id kodu (bez “host” kā prefiksu lieto ISO valsts kodu no
divām rakstzīmēm)

Obligāti, ja daļa no id
koda

name

Tas precizē MFI pilnu reģistrācijas nosaukumu, t.sk., uzņēmuma apzīmējumuu, t.i., Plc, Ltd, SpA utt.

Obligāti

address

Tas precizē MFI atrašanās vietas datus un sastāv no četrām daļām: “postal_address”, “postal_box”, “postal_code” un “city”

Obligāti “new” un “mod”
pieprasījumiem

postal_address

Tas precizē ielas nosaukumu un ēkas numuru.

Obligāti “new” un “mod”
pieprasījumiem

postal_box

Pasta abonenta kastītes numurs, izmantojot nacionālo pasta kastīšu apzīmējumu sistēmu

Obligāti “new” un “mod”
pieprasījumiem

postal_code

Pasta indekss, izmantojot nacionālo pasta kastīšu apzīmējumu sistēmu.

Obligāti “new” un “mod”
pieprasījumiem

city

Norāda atrašanās vietas pilsētu.

Obligāti “new” un “mod”
pieprasījumiem

category

Norāda MFI veidu, un tam ir kāda no četrām iepriekš noteiktām vērtībām:
“central bank”, “credit institution”, “money market fund” vai “other institution”.

Obligāti “new” un “mod”
pieprasījumiem
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Mainīgā lieluma apraksts

Statuss

report

Norāda, vai MFI ziņo mēneša bilances statistiku, un var būt viena no
iepriekš noteiktajām vērtībām, kas viena otru izslēdz: i) “true”, kad uz MFI
ziņošanas prasības attiecas pilnībā; vai ii) “false”, kad uz MFI ziņošanas
prasības neattiecas pilnībā.

Obligāti “new” un “mod”
pieprasījumiem

order_r

Norāda vēlamo MFI saraksta secību, ja nav piemērojama angļu valodas
alfabētiskā secība Katrai MFI piešķir numuru augošā kārtībā.

Neobligāts

head_of_branch

Norāda, ka MFI ir ārvalstu filiāle. Tam var būt viena no trim vērtībām:
“non_eu_head”, “eu_non_mfi_head” un “eu_mfi_head”.

Obligāts ārvalstu filiālēm

non_eu_head

Norāda, ka galvenais birojs nav ES rezidents, un sastāv no divām daļām:
“host” un “name”.

Obligāts ārvalstu filiālēm

eu_non_mfi_head Norāda, ka galvenais birojs ir ES rezidents un ka tas nav MFI. Tas sastāv
no divām daļām: “non_mfi_id” (reģistrācijas un identifikācijas koda
valsts) un “name” (galvenā biroja nosaukums). “non_mfi” identifikācijas
kods var būt vai nu “CFI” (cita finanšu iestāde), vai arī divu rakstzīmju ISO
valsts kods, kam seko sufikss, kurš attiecas uz atbilstošo EKS 95 sektoru
klasifikāciju.

Obligāts ārvalstu filiālēm

eu_mfi_head

Norāda, ka galvenais birojs ir ES rezidents un ka tas ir MFI. Šā mainīgā
lieluma vērtību veido “mfi_id”.

Obligāts ārvalstu filiālēm

mfi_req_merger

Precizē, ka tiek nosūtīta informācija par apvienošanos.

Obligāti (gan iekšzemes,
gan pārrobežu)
apvienošanās gadījumā

submerger

Šo mainīgo lieto, lai ziņotu par iestādēm, kam ir viens apvienošanās spēkā
stāšanās “datums”, un tas sastāv no četrām daļām “date”, “comment”,
“involved_mfi” un “involved_non_mfi”.

Obligāts attiecībā uz
apvienošanām

involved_mfi

Precizē, ka MFI ir iesaistīta pārrobežu apvienošanā. Šā mainīgā lieluma
vērtību veido “mfi_ref”.

Obligāts attiecībā uz
pārrobežu apvienošanām

involved_non_mfi Precizē, ka ne-MFI ir iesaistīta apvienošanā. Šā mainīgā lieluma vērtību
veido “non_mfi_obj”.

Obligāts attiecībā uz
apvienošanām

mfi_ref

Šis mainīgais precizē datus par pārrobežu apvienošanā iesaistītu MFI, un
tas sastāv no divām daļām: “mfi_id” un “name”

Obligāts attiecībā uz
pārrobežu apvienošanām

non_mfi_obj

Šis mainīgais precizē datus par ne-MFI, kas iesaistīta apvienošanā ar MFI,
un tas sastāv no divām daļām: “non_mfi_id” un “name”

Obligāts attiecībā uz
apvienošanām

non_mfi_id

Šis mainīgais precizē datus par ne-MFI, kas iesaistīta apvienošanā ar MFI,
un tas sastāv no divām daļām: “host” un “id”.

Obligāts attiecībā uz
apvienošanām

ecb_id

Unikāls kods, ko ECB piešķīrusi katrai MFI. Izmantojot RIAD datu
apmaiņas sistēmu, to nosūta NCB visu standarta nosūtīšanu laikā. NCB var
to pieņemt vai svītrot.

Nepiemēro NCB
atjauninājumiem. Vienīgi
datu nosūtīšanām.

head_ecb_id

Unikāls kods, ko ECB piešķīrusi ES MFI ārvalstu filiāļu galvenajiem
birojiem. Izmantojot RIAD datu apmaiņas sistēmu, to nosūta NCB visu
standarta nosūtīšanu laikā. NCB var to pieņemt vai svītrot.

Nepiemēro NCB
atjauninājumiem. Vienīgi
datu nosūtīšanām.

(1) Termins “apvienošanās” attiecas uz iekšzemes apvienošanās darbībām, ja nav skaidri norādīts citādi.
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2. DAĻA
Pārbaudes

1.

Vispārīgās pārbaudes
Tiks pārbaudīts, vai:

2.

—

tiek aizpildīti visi obligātie mainīgie lielumi;

—

mainīgā “object_request” vērtība ir kāda no septiņām iepriekš šī pielikuma 1. daļā noteiktajām (“mfi_req_new”,
“mfi_req_mod”, “mfi_req_del”, “mfi_req_merger”, “mfi_req_realloc”, “mfi_req_mod_id_realloc” un “mfi_req_mod_id”) atkarībā no tā kāda informācija nosūtīta;

—

NCB izmanto romiešu alfabētu, paziņojot atjauninājumus ECB.

Id koda pārbaudes
Tiks pārbaudīts, vai:
—

mainīgais “mfi_id” sastāv no divām daļām – mainīgā “host” un mainīgā “id”, un vai abu daļu vērtības kopā nodrošina, ka “mfi_id” ir unikāls attiecīgajai MFI;

—

mainīgā “host” vērtība MFI ir divu zīmju ES ISO kods;

—

iepriekš izmantots id kods netiek piešķirts jaunai MFI, ja vien nav izpildīti šīs pamatnostādnes 19. panta 1. punkta
ceturtajā daļā paredzētie nosacījumi. Šādā gadījumā NCB nosūta Eiropas Centrālajai bankai “mfi_req_realloc”
lūgumu;

—

tiek lietoti tie paši id kodi, kas katru mēnesi tiek paziņoti MFI sarakstā ECB interneta vietnē;

—

paziņojot identifikācijas koda nomaiņu, jāizmanto īpašais pieprasījums “mfi_req_mod_id”;

—

ziņojot par id koda maiņu uz iepriekš svītrotu kodu, izmanto īpašu “mfi_req_mod_id_realloc” lūgumu.

Ja jaunais MFI identifikācijas kods jau ir ticis izmantots un netiek lietots mfi_req_mod_id_realloc pieprasījums (vai jaunais MFI identifikācijas kods atrodas pašreizējā sarakstā), ECB noraida pieprasījumu.
Ja mainīgais “mfi_id” ir nepilnīgs, nepareizs vai netiek ziņots, ECB noraida visu lūgumu.

3.

Nosaukums
Tiks pārbaudīts, vai:
—

mainīgajā ir pilns iestādes reģistrācijas nosaukums (1), t.sk., uzņēmuma apzīmējums, t.i. Plc, Ltd, SpA utt., un vai
uzņēmuma nosaukums konsekventi lietots visos nepieciešamajos gadījumos;

—

tiek ievērots vispārpieņemtais mazo burtu lietojums, kas ļauj izmantot akcentus; un

—

attiecīgos gadījumos tiek lietoti mazie burti.

Ja mainīgais “name” ir nepilnīgs, nepareizs vai netiek ziņots, ECB noraida visu lūgumu.
(1) Piemēram, tā kā tā reģistrēta Komercreģistrā vai Uzņēmējdarbības reģistrā.
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Adrese
Tiks pārbaudīts, vai:
—

ir aizpildīts vismaz viens no adreses mainīgajiem lielumiem – “postal_address”, “postal_box” vai “postal_code”;

—

attiecībā uz “postal_address” mainīgais norāda ielas nosaukumu un ielas numuru, kur atrodas iestāde;

—

mainīgais “postal_box” izmanto valstīs vispārpieņemtās pasta abonenta kastīšu sistēmas un pasta abonenta kastīšu teksta norādes neatrodas priekšā “postal_box” numuriem; un

—

mainīgais “postal_code” izmanto nacionālo pasta sistēmu noteikumus un norāda attiecīgo pasta kodu.

Ja mainīgais “address” ir nepilnīgs, nepareizs vai netiek ziņots, ECB noraida visu lūgumu.
5.

Pilsēta
Tiks pārbaudīts, vai:
—

mainīgais “city” norāda atrašanās vietas pilsētu.

Ja mainīgais “city” ir nepilnīgs, nepareizs vai netiek ziņots, ECB noraida visu lūgumu.
6.

Kategorija
Tiks pārbaudīts, vai:
—

mainīgais “category” norāda MFI veidu saskaņā ar vienu no četrām iepriekš noteiktajām vērtībām, kas izklāstītas
šī pielikuma 1. daļā (“central bank”, “credit institution”, “money market fund” vai “other institution”) un vai izmantoti mazie burti, izņemot sākuma pozīcijas, kurās izmanot lielos burtus.

Ja mainīgais “category” ir nepilnīgs, nepareizs vai netiek ziņots, ECB noraida visu lūgumu.
7.

Ziņojums
Tiks pārbaudīts, vai:
—

mainīgajā “report” lietota tikai viena no divām šī pielikuma 1.daļā minētajām vērtībām (“true” vai “false”).

Ja mainīgais “report” ir nepilnīgs, nepareizs vai netiek ziņots, ECB noraida visu lūgumu.
8.

Secība
Tiks pārbaudīts, vai:
—

mainīgais “order_r” norāda MFI saraksta vēlamo secību, ja angļu alfabēta secība nav piemērojama, un vai katrai
MFI augošā secībā ir piešķirts numurs.

Ja mainīgais “order_r” ir nepilnīgs vai netiek ziņots (un visi citas pārbaudes ir izturētas), ECB izpilda lūgumu attiecībā
uz MFI datu lapu.
9.

Ārvalstu filiāļu pārbaudes
Tiks pārbaudīts, vai:
—

ja MFI ir ārvalstu filiāle, jāaizpilda vērtība attiecībā uz mainīgo lielumu “head_of_branch”;
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—

mainīgais “head_of_branch” norāda galvenā biroja veidu saskaņā ar vienu no trijiem iepriekš noteiktajiem mainīgajiem, kas izklāstīti šī pielikuma 1. daļā (“non_eu_head”, “eu_non_mfi_head” vai “eu_mfi_head”);

—

ja mainīgo lielumu “head_of_branch” norāda kā “non_eu_head” (galvenais birojs nav reģistrēts ES), jānorāda galvenā biroja valsts un nosaukums;

—

ja mainīgo lielumu “head_of_branch” norāda kā “eu_non_mfi_head” (galvenais birojs, kas nav MFI, ir reģistrēts
ES), jānorāda galvenā biroja valsts, nosaukums un identifikācijas kods. identifikācijas kods attiecībā uz “non_mfi”
var būt vai nu “CFI” (cita finanšu iestāde), vai arī divu rakstzīmju ISO valsts kods, kam seko sufikss, kurš attiecas
uz atbilstošo EKS 1995 sektoru klasifikāciju;

—

ja mainīgais lielums “head_of_branch” ir “eu_mfi_head” (MFI), tad jānorāda galvenā biroja valsts un identifikācijas
kods;

—

ja mainīgais lielums “head_of_branch” ir “eu_mfi_head” (MFI), tad jānorāda galvenā biroja nosaukums.

Ja tiek pārkāpta kāda no iepriekš minētajām ārvalstu filiāļu pārbaudēm, ECB noraida visu lūgumu.
Ir divi gadījumi, kādos ECB MFI datu kopā dominēs pretrunīga informācija attiecībā uz galvenajiem birojiem:
—

ja mainīgais lielums “head_of_branch” ir dots kā “eu_mfi_head”, taču galvenā biroja identifikācijas kods nesakrīt
ar ECB MFI datu kopā atrodamo, pieprasījums tomēr tiks izpildīts. Tomēr ECB MFI datu kopā nebūs ietverts galvenā biroja nosaukums,

—

ja tiek nosūtīts MFI identifikācijas koda izmaiņas pieprasījums, ir iespējams, ka informācija par galvenajiem birojiem attiecībā uz citās dalībvalstīs reģistrētām ārvalstu filiālēm kļūs nekonsekventa.
Lai mazinātu šo neprecizitāti, N13 datu apmaiņas sistēma nosūta nekonsekventās galveno biroju informācijas sarakstu saskaņā ar apstiprinājumiem, kas nosūtīti valstu centrālajām bankām.
Jā pret ārvalstu filiāli, attiecībā uz kuru uzņēmējas valsts NCB paziņojusi par iekļaušanu MFI sarakstā vai svītrošanu no tā, iebilst izclsmes valsts NCB, veic šādus pasākumus: i) ECB, sadarbojoties ar uzņēmējas valsts un izcelsmes valsts NCB, mēģina izvērtēt informāciju. Ja tas nav iespējams, ii) ECB lems par labu uzņēmējas valsts NCB
sniegtajai informācijai, ja tā ir uzskatāma par pietiekamu.

10. Apvienošanos pārbaudes
Tiks pārbaudīts, vai:
—

ziņojot par iekšzemes vai pārrobežu apvienošanos, norāda mainīgo “mfi_req_merger”;

—

par katru grupu, proti, divām vai vairākām iestādēm, kuru apvienošanās darbības likumīgajam spēkam ir tas pats
“date”, jāziņo ar atsevišķu “submerger” norādi;

—

ja precizē mainīgo lielumu “submerger”, jāaizpilda mainīgā lieluma “date” vērtība;

—

vismaz viena no apvienošanās iesaistītajām iestādēm ir MFI;

—

ziņojot par apvienošanos (t.i., tiek lietots “mfi_req_merger”), ja notiek izmaiņas apvienošanā iesaistītās MFI rekvizītos, par šo MFI ziņo kā par grozījumu (t.i., “mfi_req_mod”) apvienošanās ietvaros;

—

mainīgo “involved_mfi” ziņo tikai pārrobežu apvienošanās gadījumā;

—

ja iestāde tiek precizēta kā “involved_mfi”, tad norāda mainīgo “mfi_ref”;

—

mainīgais “mfi_ref” sastāv no divām daļām: i) “mfi_id”, kas pats sastāv no mainīgajiem “host” un “id” un no mainīgā i) “name”;

—

ja iestāde tiek precizēta kā “involved_non_mfi”, tad norāda mainīgos “non_mfi_id” un “name”;
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mainīgā “involved_non_mfi” mainīgais lielums “non_if_mfi” sastāv no divām daļām: “host” un “id”, un tas ir piecas rakstzīmes garš. mainīgais “host” ir divas rakstzīmes garš ISO valsts kods. Mainīgais lielums “id” ir trīs rakstzīmes garš un attiecas uz atbilstošo EKS 1995 sektoru klasifikāciju.

Informācija par pārrobežu apvienošanām ECB MFI datu kopā netiks ieviesta, ja vien nav paziņoti un pārbaudīti pilnīgi
apvienošanos pieprasījumi no visām iesaistītajām dalībvalstīm.
Ja tiek pārkāpta kāda no iepriekš minētajām apvienošanās pārbaudēm, ECB noraida visu lūgumu.
11. MFI-MPODP kontrolpārbaude
Ja NCB lūdz ECB veikt datu kontrolpārbaudi MFI un monetārās politikas atbilstošo darījumu partneru (MPODP) datu
kopu starpā, tās datnē, kuru sūta RIAD datu apmaiņas sistēmā, norāda kontrolpārbaudes karodziņu. ECB veiks kontrolpārbaudi visai MFI un MPODP informācijai, kuru paziņojusi nosūtītāja valsts centrālā banka (proti, tostarp esošajai
MFI un MPODP informācijai attiecīgajās datu bāzēs), nevis tikai informācijai, kas saņemta datnē ar karodziņu. Rezultātus tūlīt atsūtīs atpakaļ apstiprinājuma veidā.
Rezultātus tūlīt atsūta atpakaļ apstiprinājuma veidā. Kontrolpārbaudes karodziņš jāpielieto šādi:
—

ja MFI un MPODP datus var saskaņot attiecīgo uzņēmējdarbības jomu starpā, kontrolpārbaudes karodziņš ir jāiekļauj tikai otrajā datnē, kuru nosūta atbilstošā MFI vai MPODP pieprasījuma sakarā,

—

ja saskaņošana nav iespējama, dienas beigās jānosūta papildu ziņa, kurā iekļauts tikai kontrolpārbaudes karodziņš.
Šo ziņu varētu nosūtīt viena vai abas no MFI – MPODP uzņēmējdarbības jomām,

—

ja MFI – MPODP saskanīguma kontrolpārbaude netiek pieprasīta tūlīt, karodziņš datnei nav jāpieliek,

—

ja pārbaudi pieprasa veikt vēlāk dienas laikā, dati ir jānosūta bez kontrolpārbaudes karodziņa. Pēc tam ir jānosūta
tukša datne ar kontrolpārbaudes karodziņu. Šajā gadījumā, tā kā tukšajā datnē nav pārbaudāmu datu, kontrolpārbaudi veic uzreiz,

—

apstiprinājums saturēs tikai sūtītāja MFI un MPODP datu kopu kontrolpārbaudes rezultātu.

MFI – MPODP kontrolpārbaude sniedz tikai brīdinājumu. Līdz ar to, ja kontrolpārbaude ir nesekmīga, ECB pieprasījumu tomēr izpildīs ECB MFI datu kopā.
MFI un MPODP neatbilstības pārbauda attiecīgās MFI un MPODP uzņēmējdarbības jomas piecas darba dienas pirms
MFI un obligātajām rezervēm pakļauto iestāžu saraksta nosūtīšanas mēneša beigās un tā nosūtīšanas dienā. Valstu centrālajām bankās ar elektroniskā pasta starpniecību atgādina, ka neatbilstības steidzami jānovērš. Ja neatbilstības nevar
novērst pirms nosūtīšanas, valstu centrālajām bankām pieprasa paskaidrojumu. Nekonsekventi MFI – MPODP uzskaites dati netiks publicēti ECB interneta vietnē katra mēneša beigās.
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VII PIELIKUMS
IF SARAKSTS STATISTIKAS NOLŪKIEM
1. DAĻA
Mainīgie lielumi ieguldījumu fondu saraksta ziņošanai statistikas nolūkiem
Mainīgā lieluma
nosaukums

object_request

Mainīgā lieluma apraksts

Nosūtītā ieguldījumu fonda (IF) atjauninājuma veids, kam var būt viena
no septiņām iepriekš noteiktām vērtībām:

Statuss

Obligāti

“if_req_new”: informācija par jaunu IF
“if_req_mod”: informāciju par izmaiņām IF
“if_req_del”: informācija par IF, kas jāsvītro
“if_req_merger”: informācija par iestādēm, kas apvienojas (1)
“if_req_realloc”: svītrota if_id piešķiršana jaunam IF
“if_req_mod_id_realloc”: ieguldījumu fonda if_id maiņa uz svītrota IF
if_id
“if_req_mod_id”: “if_id” izmaiņas
“if_req_nav”: informācija par neto aktīvu vērtību (NAV) attiecībā uz katru ieguldījumu fondu (*)
if_id

Galvenais IF datu kopums, kas norāda IF identifikācijas kodu (tālāk – “id_kods”) un sastāv no divām daļām: “host” un “id”. Šo daļu vērtības kopā
nodrošina, ka šī IF “if_id” ir unikāls

Obligāti

host

IF reģistrācijas valsts ISO kods, kas sastāv no divām rakstzīmēm, – viena
no “if_id” mainīgā daļām, skat. iepriekš

Obligāti, ja daļa no id
koda

id

IF id kods – viena no “if_id” mainīgā daļām, skat. iepriekš

Obligāti, ja daļa no id
koda

name

IF pilns reģistrācijas nosaukums, t.sk., uzņēmuma apzīmējums, t.i., Plc,
Ltd, SpA utt.

Obligāti

address

Ziņas par IF vai attiecīgā gadījumā tā pārvaldības sabiedrības atrašanās
vietu, kas sastāv no četrām daļām: “postal_address”, “postal_box”, “postal_code” un “city”

Obligāti “new” un “mod”
pieprasījumiem

postal_address

Ielas nosaukums un ēkas numurs

Obligāti “new” un “mod”
pieprasījumiem

postal_box

Pasta abonenta kastītes numurs, izmantojot nacionālo pasta kastīšu apzīmējumu sistēmu

Obligāti “new” un “mod”
pieprasījumiem

postal_code

Pasta indekss, izmantojot nacionālo pasta kastīšu apzīmējumu sistēmu

Obligāti “new” un “mod”
pieprasījumiem

city

Atrašanās vietas pilsēta

Obligāti “new” un “mod”
pieprasījumiem

management
company name

IF pārvaldības sabiedrības pilns reģistrācijas nosaukums. Ja šī informācija
netiek sniegta, jānorāda vērtība “not available” (ja IF ir pārvaldības sabiedrība) vai “not applicable” (ja IF nav pārvaldības sabiedrības)

Obligāti

investment
policy

Aktīvu veids, kuros galvenokārt ieguldīts ieguldījumu portfelis. Iespējamas septiņas iepriekš noteiktas vērtības: “bonds”, “equities”, “hedge”, “mixed”, “real estate”, “other” vai “not available”
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Mainīgā lieluma
nosaukums

Mainīgā lieluma apraksts

variability of the
capital

Šis mainīgais precizē IF juridisko formu, un tam ir trīs iepriekš noteiktas
vērtības: “open-end” vai “closed-end”, vai “not available”

Obligāti

structure_1

Šis mainīgais precizē IF struktūru, un tam ir trīs iepriekš noteiktas vērtības:
“UCITS (2)” vai “non-UCITS”, vai “not available”

Obligāti

structure_2

Sīkāk izstrādāta informācija par ieguldījumu fondu struktūru, kam var būt
11 iepriekš noteiktas vērtības. Skatīt 2. daļu tālāk tekstā

Obligāti

sub-fund

Šis mainīgais precizē to, vai ieguldījumu fonds ir subfonds vai kas cits, un
tam var būt kāda no četrām iepriekš noteiktām vērtībām: “yes” vai “no” vai
“not available”, vai “not applicable”

Obligāti

ISIN codes

Šis mainīgais precizē ISIN (3)kodus katrai akciju kategorijai attiecībā uz
katru ieguldījumu fondu Šis mainīgais sastāv no vairākām daļām, kas
norāda: “ISIN_1”, “ISIN_2”, “ISIN_3”, “ISIN_4” un “ISIN_n”. Jānorāda visi
katram ieguldījumu fondam piemērojamie ISIN kodi (*) Ja ziņo par IF,
kam nav piemērojami ISIN kodi, attiecībā uz “ISIN_1”norāda 12 zīmes
“XXXXXXXXXXXX”

Obligāti

If_req_nav

Šis mainīgais norāda, ka tiek sūtīta informācija par ieguldījumu fonda neto
aktīvu vērtību. Tas sastāv no divām daļām: “if_nav_value” un
“if_nav_date”. Ja šī informācija netiek sūtīta, jānorāda vērtība “not
available” (*)

Obligāti

if_req_merger

Šis mainīgais norāda, ka tiek ziņota informācija par apvienošanos

Obligāti iekšzemes un
pārrobežu apvienošanās
gadījumā

submerger

Šo mainīgo lieto, lai ziņotu par iestādēm, kam ir viens apvienošanās spēkā
stāšanās “date”, un tas sastāv no četrām daļām “date”, “comment”,
“involved_if” un “involved_non_if”

Obligāti attiecībā uz
apvienošanām

involved_if

Šis mainīgais precizē, ka IF ir iesaistīts pārrobežu apvienošanā. Šā mainīgā
lieluma vērtību veido “if_ref”

Obligāti attiecībā uz
pārrobežu apvienošanām

involved_non_if

Šis mainīgais precizē, ka apvienošanā ar IF ir iesaistīta struktūra, kas nav
IF. Šā mainīgā lieluma vērtību veido “non_if_obj”.

Obligāti attiecībā uz
apvienošanām

if_ref

Šis mainīgais precizē datus par pārrobežu apvienošanā iesaistītu IF, un tas
sastāv no divām daļām: “if_id” un “name”

Obligāti attiecībā uz
pārrobežu apvienošanām

non_if_obj

Šis mainīgais precizē datus par apvienošanā ar IF ir iesaistītu struktūru, kas
nav IF, un tas sastāv no divām daļām: “non_if_id” un “name”

Obligāti attiecībā uz
apvienošanām

non_if_id

Šis mainīgais precizē datus par apvienošanā ar IF ir iesaistītu struktūru, kas
nav IF, un tas sastāv no divām daļām: “host” un “id”

Obligāti attiecībā uz
apvienošanām

confidentiality
flag

ECB apzīmējums par to, ka dažas vērtības ir konfidenciālas (*)

Pēc izvēles

free_text

Paskaidrojoša informācija par ieguldījumu fondu

Statuss

(*) Skatīt RIAD apmaiņas specifikācijas dokumentu precīzam šī mainīgā ziņošanas izklāstam.
(1) Termins “apvienošanās” attiecas uz iekšzemes apvienošanās darbībām, ja nav skaidri norādīts citādi.
(2) Padomes Direktīva 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU).
(3) Starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (ISIN) (International Securities Identification Number (ISIN)): katrai vērtspapīru emisijai
raksturīgs unikāls kods, kas sastāv no 12 burtiem un cipariem.
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2. DAĻA
Ziņošanas izvēles un definīcijas mainīgajam “structure_2”

Mainīgajam “structure_2” piemēro šādas iepriekš noteiktas vērtības.

1. Ieguldījumu fonds ir apstiprināts kā atbilstošs UCITS

Ja ieguldījumu fonds ir apstiprināts kā atbilstošs UCITS, mainīgajā “structure_2” ziņo kādu no šādām piecām iepriekš
noteiktām vērtībām:

—

“UCITS unit trust”: uzņēmums, kas izveidots saskaņā ar trasta tiesību aktiem attiecībā uz kolektīvajiem ieguldījumiem pārvedamos vērtspapīros,

—

“UCITS variable capital corporation”: veidojums ar ierobežotu akciju daudzumu. Galvenais rādītājs ir tas, cik viegli iestāde var atpirkt vai dzēst savu pamatkapitālu. Emitētajam pamatkapitālam vienmēr jābūt vienādam ar pamatā esošo aktīvu neto vērtību. Mainīgā kapitāla sabiedrības akcionāriem ir ierobežota atbildība,

—

“UCITS unincorporated”: ir iestāde bez neatkarīga juridiska statusa,

—

“other”: nozīmē, ka uz ieguldījumu fondu neattiecas neviena no iepriekš minētajām vērtībām. Ja tiek ziņota šāda vērtība, precīza definīcija paralēli jāsniedz kā “free_text”,

—

“not available”: nozīmē, ka informācija par iestādes “structure_2” pašlaik nav pieejama.

2. Ieguldījumu fonds nav atbilstošs UCITS

Ja ieguldījumu fonds nav atbilstošs UCITS, mainīgajā “structure_2” ziņo kādu no šādām astoņām iepriekš noteiktām
vērtībām:

—

“unit trust”: uzņēmums, kas izveidots saskaņā ar trasta tiesību aktiem attiecībā uz kolektīvajiem ieguldījumiem pārvedamos vērtspapīros,

—

“variable capital corporation”: veidojums ar ierobežotu akciju daudzumu. Galvenais rādītājs ir tas, cik viegli iestāde var
atpirkt vai dzēst savu pamatkapitālu. Emitētajam pamatkapitālam vienmēr jābūt vienādam ar pamatā esošo aktīvu
neto vērtību. Mainīgā kapitāla sabiedrības akcionāriem ir ierobežota atbildība,

—

“limited partnership”: struktūra, kas nodrošina dalību ar ierobežotu atbildību, bet ir pārredzama investoru aplikšanas
ar nodokļiem mērķiem, t.i., katrs partneris tieši maksā nodokļus par savu daļu attiecīgo ieguldījumu. Turklāt piesaistīto kapitālu var viegli atdot ieguldītājiem pēc tam, kad realizēta peļņa par individuālā ieguldījumu,

—

“investment trust”: biržā kotēta kolektīvo ieguldījumu sabiedrība, kas investē galvenokārt diversificētā citu sabiedrību
akciju un vērtspapīru portfelī. Ieguldījumu fonda akciju vērtību nosaka akciju tirgus,

—

“unincorporated investment trust”: ieguldījumu trasts bez neatkarīga juridiska statusa,

—

“unincorporated”: ir iestāde bez neatkarīga juridiska statusa,

—

“other”: nozīmē, ka uz ieguldījumu fondu neattiecas neviena no iepriekš minētajām vērtībām. Ja tiek ziņota šāda vērtība, precīza definīcija paralēli jāsniedz kā “free_text”,

—

“not available”: nozīmē, ka informācija par iestādes “structure_2” pašlaik nav pieejama.
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3. DAĻA
Pārbaudes

1.

Vispārīgās pārbaudes
Tiks pārbaudīts, vai:

2.

—

tiek aizpildīti visi obligātie mainīgie lielumi;

—

mainīgā “object_request” vērtība ir kāda no astoņām iepriekš ši pielikuma 1. daļā noteiktajām (“if_req_new”,
“if_req_mod”, “if_req_del”, “if_req_merger”, “if_req_realloc”, “if_req_mod_id_realloc”, “if_req_mod_id” un “if_req_nav”) atkarībā no tā kāda informācija nosūtīta;

—

NCB izmanto romiešu alfabētu, paziņojot atjauninājumus ECB.

Id koda pārbaudes
Tiks pārbaudīts, vai:
—

mainīgais “if_id” sastāv no divām daļām – mainīgā “host” un mainīgā “id”, un vai abu daļu vērtības kopā nodrošina, ka “if_id” ir unikāls attiecīgajam ieguldījumu fondam;

—

mainīgā “host” vērtība ieguldījumu fondam ir divu zīmju ES ISO kods;

—

jaunam IF nav piešķirts iepriekš izmantots id kods. Ja šāda darbība ir nenovēršama, NCB jānosūta “if_req_realloc”
lūgums Eiropas Centrālajai bankai;

—

ziņojot par jau esoša IF id koda maiņu, izmanto īpašu “if_req_mod_id” lūgumu; un

—

ziņojot par id koda maiņu uz iepriekš svītrotu id kodu, izmanto īpašu “if_req_mod_id_realloc” lūgumu.

Ja jaunais IF id kods jau ir ticis lietots un netiek nosūtīts “if_req_mod_id_realloc” lūgums (vai jaunais id kods jau ir sarakstā), ECB lūgumu noraida.
Ja mainīgais “if_id” ir nepilnīgs, nepareizs vai netiek ziņots, ECB noraida visu lūgumu.
3.

Nosaukums
Tiks pārbaudīts, vai:
—

mainīgajā norādīts IF nosaukums;

—

uzņēmuma nosaukums, tsk., apzīmējums, tiek konsekventi norādīts visos nosaukumos, kur tas nepieciešams;

—

tiek ievērots vispārpieņemtais mazo burtu lietojums, kas ļauj izmantot akcentus; un

—

attiecīgos gadījumos tiek lietoti mazie burti.

Ja mainīgais “name” netiek ziņots, ECB noraida visu lūgumu.
4.

Adrese
Tiks pārbaudīts, vai:
—

ir aizpildīts vismaz viens no adreses mainīgajiem lielumiem – “postal_address”, “postal_box” vai “postal_code”;

—

mainīgais “postal_adress” norāda iestādes (ja piemērojams, tās pārvaldības sabiedrības) atrašanās vietas ielas nosaukumu un ēkas numuru;

—

mainīgais “postal_box” izmanto valstīs vispārpieņemtās pasta abonenta kastīšu sistēmas un pasta abonenta kastīšu teksta norādes neatrodas priekšā “postal_box” numuriem; un
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mainīgais “postal_code” izmanto nacionālo pasta sistēmu noteikumus un norāda attiecīgo pasta kodu.

Ja mainīgais “address” netiek ziņots, ECB noraida visu lūgumu.
5.

Pilsēta
Tiks pārbaudīts, vai:
—

mainīgais “city” norāda atrašanās vietas pilsētu.

Ja mainīgais “city” netiek ziņots, ECB noraida visu lūgumu.
6.

Pārvaldības sabiedrības nosaukums
Pārvaldības sabiedrība ir iestāde, kas atbild par ieguldījumu fonda ikdienas darbības pārvaldību. Pārvaldības sabiedrība
ieguldījumu fondam var sniegt arī ieguldījumu izpētes un portfeļa pārvaldības pakalpojumus. Ja ieguldījumu fondam ir
gan pārvaldnieks, gan ieguldījumu pārvaldnieks, ar kuru noslēgts līgums par pārvaldības pakalpojumu sniegšanu, NCB
sniedz ziņas par pārvaldnieku.
Tiks pārbaudīts, vai:
—

mainīgajā “management company name” norāda uzņēmuma nosaukumu vai “not available”, vai “not applicable”;
un

—

ja mainīgais “management company name” norādīts kā “not available”, attiecīgs pamatojums jāsniedz ailē
“free_text”.

Ja mainīgais “management company name” nav paziņots, ECB saņemšanas apstiprinājumā izsaka brīdinājumu NCB
7.

Ieguldījumu politika
Šis mainīgais precizē aktīvu veidu, kurā galvenokārt ieguldīts ieguldījumu portfelis.
Tiks pārbaudīts, vai:
—

mainīgajā “investment policy” norādīta kāda no septiņām iepriekš noteiktajām vērtībām: “bonds”, “equities”, “hedge”, “mixed”, “real estate”, “other” vai “not available”.

Ja mainīgais “investment policy” ir nepilnīgs, nepareizs vai netiek ziņots, ECB saņemšanas apstiprinājumā izsaka brīdinājumu NCB
8.

Kapitāla mainība
Fonds var tikt nodibināts kā “slēgts” fonds vai kā “atklāts” fonds.
Tiks pārbaudīts, vai:
—

mainīgais “variability of capital” ir norādīts kā “open-end”, “closed-end” vai “not available”.

Ja mainīgais “variability of capital” ir nepilnīgs, nepareizs vai netiek ziņots, ECB saņemšanas apstiprinājumā izsaka brīdinājumu NCB
9.

Struktūra_1
Tiks pārbaudīts, vai:
—

mainīgais “structure_1” ir norādīts kā “UCITS” vai “non-UCITS”, vai “not available”; un

—

ja mainīgais “structure_1” norādīts kā “UCITS”, mainīgais “variability of capital” norādīts kā “open-end”.

Ja mainīgais “structure_1” ir nepilnīgs, nepareizs vai netiek ziņots, ECB saņemšanas apstiprinājumā izsaka brīdinājumu
NCB

27.12.2007.

27.12.2007.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

10. Struktūra_2
Tiks pārbaudīts, vai:
—

mainīgajā “structure_2” ir norādīta kāda no 11 iepriekš noteiktajām vērtībām: “UCITS unit trust”, “UCITS variable
capital corporation”, “UCITS unincorporated”, “unit trust”, “variable capital corporation”, “limited partnership”, “investment trust”, “unincorporated investment trust”, “unincorporated”, “other” vai “not available”;

—

ja mainīgais “structure_1” norādīts kā “UCITS”, mainīgais “structure_2” norādīts kā “UCITS unit trust” vai “UCITS
variable capital corporation”, vai “UCITS unincorporated”, vai “other”, vai “not available”, un

—

ja mainīgais “structure_1” norādīts kā “non-UCITS”, mainīgais “structure_2” norādīts kā “unit trust” vai “variable
capital corporation”, vai “limited partnership”, vai “investment trust”, vai “unincorporated investment trust”, vai
“unincorporated”, vai “other”, vai “not available”.

Ja mainīgais “structure_2” ir nepilnīgs, nepareizs vai netiek ziņots, ECB saņemšanas apstiprinājumā izsaka
brīdinājumu NCB.
11. Subfonds
Tiks pārbaudīts, vai:
—

mainīgajā “sub-fund” ir norādīta kāda no četrām iepriekš noteiktajām vērtībām: “yes” vai “no” vai “not available”,
vai “not applicable”.

Ja mainīgais “sub-fund” ir nepilnīgs, nepareizs vai netiek ziņots, ECB saņemšanas apstiprinājumā izsaka
brīdinājumu NCB.
12. ISIN kodi
Tiks pārbaudīts, vai:
—

mainīgajā “ISIN codes” vismaz mainīgais “ISIN_1” norādīts attiecībā uz katru ieguldījumu fondu, un ka “ISIN_1”
vērtība ir faktiskais kods vai divpadsmit zīmju apzīmējums “XXXXXXXXXXXX”;

—

par visiem ISIN kodiem, kurus piemēro visām tādu akciju kategorijām, ko emitējis ieguldījumu fonds, paziņots
atbilstoši noteikumiem: ISIN_1, ISIN_2, ISIN_3 …. ISIN_n.

Ja mainīgais “ISIN kodi” un “ISIN_1” netiek ziņots, ECB noraida visu lūgumu.
13. Aktīvu neto vērtība pēc ieguldījumu fonda,
Tiks pārbaudīts, vai:
—

ziņojot par aktīvu neto vērtību pēc ieguldījumu fonda, norādīts mainīgais “if_req_nav”.

—

Mainīgais lielums “if_req_nav” sastāv no divām daļām: “if_nav_value” un “if_nav_date”. Ja vērtības nav pieejamas,
ievada terminu “not available”; un

—

ja norādīti “not available” iemesli, pavadošā informācija jāsniedz arī “free_text” ailē

Ja mainīgais “if_req_nav” vai tā daļas ir nepilnīgs vai netiek ziņots, ECB saņemšanas apstiprinājumā izsaka
brīdinājumu NCB.
14. Apvienošanos pārbaudes
Tiks pārbaudīts, vai:
—

ziņojot par iekšzemes vai pārrobežu apvienošanos, norāda mainīgo “if_req_merger”;

—

par katru grupu (proti, divām vai vairākām iestādēm), kuru apvienošanās darbības likumīgajam spēkam ir tas pats
“date”, jāziņo ar atsevišķu “submerger” norādi;
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—

ja precizē mainīgo lielumu “submerger”, jāaizpilda mainīgā lieluma “date” vērtība;

—

vismaz viena no apvienošanās iesaistītajām iestādēm ir IF;

—

ja apvienošanās darbības rezultātā nemainās IF raksturlielumi, par šo IF ziņo kā par izmaiņām (proti, “if_req_mod”);

—

mainīgo “iesaistītais_if” ziņo tikai pārrobežu apvienošanās gadījumā;

—

ja iestāde tiek precizēta kā “involved_if”, tad norāda mainīgo “if_ref”;

—

mainīgais “if_ref” sastāv no divām daļām: “if_id”, kas pats sastāv no mainīgajiem “host” un “id” un no mainīgā
“name”;

—

ja iestāde tiek precizēta kā “involved_non_if”, tad norāda mainīgos “non_if_id” un “name”;

—

mainīgā “involved_non_if” mainīgais lielums “non_if_id” sastāv no divām daļām: “host” un “id”. mainīgais “host”
ir divas rakstzīmes garš ISO valsts kods. Mainīgais “id” atsaucas uz attiecīgo EKS 95 sektora klasifikāciju, piem., ja
“involved_non-if” ir Beļģijas finanšu palīgsabiedrība, “host” ziņo kā “BE” un “id” daļu kā “124”, vai ja IF ir apvienojies ar MFI, “id” ir attiecīgais unikālais MFI identifikācijas kods (izņemot divu zīmju kodu, kas norāda rezidences
valsti, par kuru ziņo “host” daļā).

Ja tiek pārkāpta kāda no iepriekš minētajām apvienošanās pārbaudēm, ECB noraida visu lūgumu.
15. Konfidencialitātes apzīmējums
Ziņojot ieguldījumu fondu atjauninājumus ECB, NCB var ar konfidencialitātes apzīmējumu norādīt, ka dažas vērtības
ir konfidenciālas. Šādos gadījumos “free_text” ailē sniedz pavadošo informāciju par konfidencialitātes iemesliem. ECB
šādas vērtības nepublicē savā interneta vietnē un neizplata tās atpakaļ nacionālajām centrālajām bankām.
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VĀRDNĪCA

Kredīta pārvedums (loan transfer): ir vērtspapirizācijai līdzīga darbība, kurā MFI kredītus pārdod ieguldītājiem, izmantojot
procedūru, kas nav saistīta ar vērtspapīru emisiju. Šīs darbības ekonomiskā jēga un statistikas piemērošana šai darbībai ir
dažos aspektos līdzīga vērtspapirizācijai.
Akcijas(shares): (kotētas un nekotētas) ietver visus finanšu aktīvus, kas atspoguļo īpašumtiesības sabiedrībās vai kvazisabiedrībās. Tādi finanšu aktīvi parasti dod turētājiem tiesības uz daļu no sabiedrību vai kvazisabiedrību peļņas un uz daļu no
pašu tīrajiem aktīviem sabiedrības likvidācijas gadījumā.
Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, izņemot ieguldījumu fondu akcijas (shares and other equity, excluding investment fund
shares): attiecas uz vērtspapīru turējumiem, kas apzīmē īpašumtiesības sabiedrībās vai kvazisabiedrībās. Šie vērtspapīri parasti turētājiem dod tiesības saņemt daļu sabiedrības vai kvazisabiedrības peļņas un daļu pašu kapitāla likvidācijas gadījumā.
Apakšfondi (sub-funds): norāda atsevišķas klases vai apzīmējuma vienību fonda ietvaros, kas iegulda atsevišķā ieguldījumu
grupā vai portfelī. “Apakšfondu” pazīst arī kā “nodalījumu”. Katrs apakšfonds ir autonoms un specializēts nodibinājums. Specializācija var būt saistīta ar kādu konkrētu finanšu instrumentu vai noteiktu tirgu.
Apdrošināšanas sabiedrības (insurance companies): definē kā uzņēmumus, kas saņēmuši licenci saskaņā ar 6. pantu Padomes 1973. gada 24. jūlija Pirmajā direktīvā 73/239/EEK par normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz darbības sākšanu un veikšanu tiešās apdrošināšanas jomā, izņemot dzīvības apdrošināšanu, vai 6. pantu Padomes 1979. gada
5. marta Pirmajā direktīvā 79/267/EEK par normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz darbības sākšanu un
veikšanu dzīvības tiešās apdrošināšanas jomā. Pārapdrošināšanas nozare netiek iekļauta.
Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi (insurance corporations and pension funds): ietver nemonetāras finanšu sabiedrības un kvazisabiedrības, kas galvenokārt nodarbojas ar finanšu starpniecību, apkopojot riskus (EKS 95,
2.60.–2.67. punkts).
Ar internetu/datoru saistīti noguldījumi uz nakti (internet/PC-linked overnight deposits): ir ne-MFI turēti noguldījumi uz
nakti, kuriem konta turētājs var piekļūt un izmantot elektroniski, izmantojot internetu vai datora bankas programmas ar
īpašas programmatūras un īpašu telekomunikāciju līniju palīdzību (piem., lai veiktu kredīta pārvedumus un maksātu rēķinus). Tam bieži nepieciešams noslēgt līgumu starp konta turētāju un viņa MFI, lai paredzētu tajā šādus pakalpojumus, un
var būt nepieciešams MFI nodrošināt konta turētāju ar elektroniskās identifikācijas līdzekļiem (PIN, TAN utt.).
Atvasinātie finanšu instrumenti (financial derivatives): ir finanšu aktīvi, kas balstās uz dažādiem to pamatā esošajiem instrumentiem vai ir no tiem atvasināti. Šis pamatā esošais instruments parasti ir cits finanšu aktīvs, bet tā var būt arī prece vai
indekss (EKS 95, 5.65. punkts).
Atvērtie ieguldījumu fondi (open-end investment funds): ir ieguldījumu fondi, kuru daļas vai akcijas pēc turētāju lūguma tieši vai netieši atpērk vai atlīdzina no uzņēmuma aktīviem; un
Autonomie pensiju fondi (autonomous pension funds): ir nošķirtas institucionālas struktūras, kuru galvenā darbība ir pensiju finansēšana. Tie nav apdrošināšanas sabiedrības.
Ārkārtas pārskatīšana (exceptional revision): ir to datu pārskatīšana, kas attiecas uz periodiem pirms iepriekšējā pārskata
perioda.
Bankomāta skaidras naudas darījums (ATM cash transaction): ir skaidras naudas izņemšana no konta vai skaidras naudas
noguldīšana kontā, ko veic bankomātā, izmantojot karti ar skaidras naudas funkciju.
Bankomāts (automated teller machine (ATM)): ir elektromehāniska ierīce, kas autorizētiem karšu turētājiem, kuri parasti lieto
mašīnlasāmas plastikāta kartes, ļauj izņemt skaidru naudu no viņu kontiem un/vai izmantot citus pakalpojumus, piemēram,
konta bilances apskati, līdzekļu pārvedumu vai noguldījumu veikšanu. Ierīce, kas ļauj tikai apskatīt konta bilanci, nav bankomāts. Statistikā atspoguļo šādas funkcijas: “skaidras naudas izņemšanas funkciju”, kas autorizētiem lietotājiem ļauj izņemt
skaidru naudu no viņu kontiem, izmantojot karti ar skaidras naudas funkciju, un “kredīta pārveduma funkciju”, kas autorizētiem lietotājiem ļauj veikt kredīta pārvedumus, izmantojot maksājumu karti.
Birojs (office): ir darbības veikšanas vieta, kas ir juridiski atkarīga daļa no i) kredītiestādes vai ne-EEZ bankas, ii) centrālās
bankas, vai iii) citas iestādes, kura sniedz maksājumu pakalpojumus ne-MFI, un kas tieši veic dažus no kredītiestāžu darbībai
raksturīgajiem darījumiem vai tos visus.
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Centrālā valdība (central government): sastāv no valsts un citu centrālo aģentūru administratīvajiem departamentiem, kuru
kompetencē ir visa ekonomikas zona, izņemot sociālās apdrošināšanas fondu administrēšanu (EKS 95, 2.71. punkts).
Citi finanšu starpnieki (CFS) (other financial intermediaries (OFIs)): ir nemonetārās finanšu sabiedrības un kvazisabiedrības
(izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus), kas galvenokārt iesaistītas finanšu starpniecībā, uzņemoties tādas
saistības, kuras nav valūta, noguldījumi un/vai līdzvērtīgi noguldījumu aizstājēji no institucionālām vienībām, kas nav monetārās finanšu iestādes (EKS 95, 2.53.–2.56. punkts).
Čeks (cheque): ir rakstisks vienas puses (izrakstītāja) rīkojums citai (izpildītājam, parasti kredītiestādei), kas liek izpildītājam
samaksāt norādīto summu izrakstītājam vai izrakstītāja norādītai trešajai personai.
Dalībieks (participant): ir iestāde, ko identificējusi/atzinusi pārvedumu sistēma un kam atļauts nosūtīt/kas var saņemt pārveduma rīkojumus tieši vai netieši uz/no sistēmas.
Dalītās akciju emisijas (split share issues): ir akciju emisijas, kurās sabiedrība vai kvazisabiedrība akciju skaitu palielina, izmantojot koeficientu vai reizinātāju.
Debets no konta ar parastu iegrāmatojumu (debits from the accounts by simple book entry): ir debeta darījumi, ko MFI iniciējusi bez īpaša darījuma rīkojuma un izpildījusi ar parastu iegrāmatojumu, t.i., debeta ierakstu, klienta kontā (kontos), t.i.,
neizmantojot tradicionālos maksājuma instrumentus.
Depozīti ar noteiktu termiņu (deposits with agreed maturity): ir netirgojami noguldījumi, ko nevar konvertēt naudā pirms
iepriekš noteikta termiņa vai ko var konvertēt naudā pirms iepriekš noteikta termiņa, turētājam samaksājot soda naudu. Finanšu produkti, kuru termiņu saskaņā ar noteikumiem var turpināt pagarināt, jāklasificē atbilstīgi vistuvākajam termiņam.
Kaut arī var būt iespēja termiņnoguldījumus izņemt agrāk, iepriekš par to paziņojot, vai arī tos var izņemt pēc pieprasījuma,
samaksājot soda naudu, klasifikācijā šīs iespējas neuzskata par būtiskām.
Dienas aizņēmumi no centrālās bankas (intraday borrowing from the central bank): ir kopējā kredīta vērtība, kuru centrālā
banka piešķīrusi kredītiestādēm un kuru atmaksā periodā, kas ir mazāks par vienu darbadienu.
Dzēstās daļas sabiedrībās ar ierobežotu atbildību (redeemed shares in limited liability companies): ir daļas, kuru kapitāls ir
atmaksāts, bet ko patur to turētāji, kuri turpina būt par līdzīpašniekiem un saglabā tiesības gan uz daļu peļņā, kas paliek pēc
dividenžu samaksas par atlikušo reģistrēto kapitālu, gan uz daļu jebkurā pārpalikumā, kas var palikt likvidācijas gadījumā,
Elektronisks līdzekļu pārvedums pārdošanas punkta terminālos (electronic funds transfer at point of sale (EFTPOS) terminals): ir POS termināļi, kas maksājuma informāciju uztver elektroniskā veidā. Tie var būt izveidoti tā, lai šādu maksājuma
informāciju nosūtītu tiešsaistē (ar autorizācijas lūgumu reālajā laikā) vai to neizmantojot (offline).
Emisijas valūta (currency of issuance): ir vērtspapīra nomināla valūta.
Emitenta rezidence (residency of issuer): Emitējošu vienību definē kā ziņotājas valsts rezidentu, ja tai ziņotājas valsts ekonomiskajā teritorijā ir ekonomisko interešu centrs, tas ir, ja tā ilgstoši (vienu gadu vai ilgāk) šajā teritorijā veic saimniecisko
darbību (EKS 95, 1.30. punkts).
E-nauda (e-money): ir monetāra vērtība prasījuma veidā pret emitentu, kuru a) ievada elektroniskas ierīces atmiņā, b) emitē,
saņemot naudas līdzekļus, kuru summas vērtība nav mazāka par emitēto monetāro vērtību, un c) kā maksāšanas līdzekli
pieņem uzņēmumi, kas nav emitenti. Šī definīcija atbilst izpratnei Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. septembra Direktīvā 2000/46/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību.
E-naudas iegādes darījums (e-money purchase transaction): ir darījums, ar kuru e-naudas turētājs pārskaita e-naudu no sava
konta uz saņēmēja kontu, izmantojot e-naudas karti vai citu e-naudas glabāšanas iekārtu.
E-naudas iestāde (e-money institution): ir uzņēmums vai cita juridiska persona, kas nav kredītiestāde, kura definēta Direktīvas 2006/48/EK 4. panta 1. punktā, un kas emitē maksāšanas līdzekļus elektroniskās naudas veidā.
E-naudas karšu termināli (e-money card terminals): ļauj pārskaitīt e-naudu no e-naudas emitenta uz karti ar e-naudas funkciju un atpakaļ (e-naudas kartes uzlādēšanas/izlādēšanas termināls) vai pārskaitīt e-naudu no kartes bilances un saņēmēja bilanci (e-naudas karti pieņemošs termināls).
E-naudas kartes uzlādēšanas/kartes izlādēšanas darījums (e-money card-loading/card-unloading transaction): ir darījums, kas
atļauj e-naudas pārvedumu no e-naudas emitenta uz karti ar e-naudas funkciju un otrādi.
Euro banknotes un monētas centrālās valdības turējumā (euro banknotes and coins held by the central government): ir banknotes un monētas, ko emitējusi Eiropas Centrālā banka, euro zonas nacionālās centrālās bankas un centrālās valdības un kas
ir centrālās valdības turējumā.
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Euroobligācijas (eurobonds): ir obligācijas, kuras laiž tirgū vienlaikus vismaz divās valstīs un kas denominētas valūtā, kam
nav jābūt kādai no minēto valstu valūtām, parasti ar vairāku valstu starptautisku finanšu sabiedrību sindikāta starpniecību,
Euro zonas MFI emitētie vērtspapīri centrālās valdības turējumā (central government holdings of instruments issued by euro
area MFIs): ir euro zonas MFI emitētie parāda vērtspapīri un naudas tirgus fondu daļas centrālās valdības turējumā.
Fiksētas likmes emisijas (fixed rate issues): ietver visas emisijas, kuru kupona maksājums, kas balstās uz vērtspapīra galveno
procentu likmi, nemainās šīs emisijas vērtspapīru pastāvēšanas laikā. Iekļauj arī vērtspapīrus, ko neemitē ar tikai vai fiksētu
vai tikai mainīgu likmi, t.i., jauktas likmes emisijas (piem., fiksētas un tad mainīgas likmes emisijas, mainīgas un tad fiksētas
likmes emisijas, emisijas, kurām vērtspapīru pastāvēšanas laikā nav vienāda kupona maksājuma, vērtspapīri ar pakāpeniski
pieaugošu likmi un vērtspapīri ar pakāpeniski samazinošos likmi).
Filiāles (branches): ir nereģistrētas struktūrvienības bez neatkarīga juridiska statusa, kas pilnībā pieder mātesuzņēmumam.
Finanšu instrumentsabiedrības (FIS), sauktas arī par īpaša mērķa mehānismiem/iestādēm vai īpašajām finansēšanas
iestādēm (financial vehicle corporations (FVCs), also referred to as special purpose vehicles/entities or special financing institutions): izveido, lai turētu vērtspapīros pārvērstus aktīvus (EKS 95, 2.55. punkta f) apakšpunkts).
Finanšu palīgiestādes (financial auxiliaries): veido visas finanšu sabiedrības un kvazisabiedrības, kas galvenokārt veic finanšu palīgdarbības (EKS 95, 2.57.–2.59. punkts).
Finanšu sabiedrības, kas veic kreditēšanu (FSK) (financial corporations engaged in lending (FCLs)): kas klasificētas kā CFS, ir
finanšu sabiedrības, kas galvenokārt specializējas aktīvu finansēšanā mājsaimniecību un nefinanšu sabiedrību vajadzībām.
Šajā kategorijā iekļauj sabiedrības, kas specializējas finanšu līzingā, faktoringā, hipotekārajā kreditēšanā un patēriņa kreditēšanā. Šīs finanšu sabiedrības var darboties, izmantojot tādas juridiskās formas, kā būvapvienība, pašvaldības kredītiestāde,
finanšu instrumentsabiedrība, kas radīta, lai turētu vērtspapīros pārvērstus aktīvus, utt..
Fondu fondi (funds of funds): ir ieguldījumu fondi, kuri galvenokārt iegulda ieguldījumu fondu akcijās vai daļās. Kritērijus
ieguldījumu fondu klasifikācijai fondu fondos iegūst, pamatojoties uz publiskajiem prospektiem, fondu noteikumiem,
reģistrācijas dokumentiem, spēkā esošajiem likumiem vai nolikumiem, parakstīšanās dokumentiem vai investīciju līgumiem,
tirdzniecības dokumentiem vai līdzīgas nozīmes dokumentiem. Tos klasificē to fondu kategorijā, kuros tie galvenokārt
iegulda.
Globālās obligācijas (global bonds): ir obligācijas, ko emitē reizē gan iekšzemes, gan euro tirgū.
Ieguldījumu fondi (investment funds): definēti Regulas ECB/2007/8 1. panta pirmajā ievilkumā.
Ilgtermiņa vērtspapīri (long-term debt securities): aptver visas vērtspapīru emisijas ar sākotnējo termiņu, kas ir ilgāks par vienu gadu; ilgtermiņa vērtspapīrus parasti emitē ar kuponiem (skatīt EKS 95, 5.60.–5.64. punktu). Tas atbilst EKS 95
F.332 kategorijai.
Īpašie ieguldītāju fondi (special investors funds): ir fondi, kuru daļas/akcijas rezervētas īpašiem investoru veidiem.
Īstermiņa parāda vērtspapīri (short-term debt securities): aptver visas vērtspapīru emisijas ar sākotnējo termiņu, kas ir viens
gads vai īsāks par vienu gadu; īstermiņa vērtspapīrus parasti emitē ar diskontu. Šajā apakšpozīcijā neietilpst vērtspapīri, kuru
apgrozāmība, lai gan teorētiski ir iespējama, praksē ir ļoti ierobežota (EKS 95, 5.56–5.59. punkts). Tas atbilst EKS 95
F.331 kategorijai.
Jauktie fondi (mixed funds): ir ieguldījumu fondi, kas iegulda gan kapitālā, gan obligācijās, nepastāvot valdošai nostājai par
labu vieniem vai otriem instrumentiem. Kritērijus ieguldījumu fondu klasifikācijai jauktajos fondos iegūst, pamatojoties uz
publiskajiem prospektiem, fondu noteikumiem, reģistrācijas dokumentiem, spēkā esošajiem likumiem vai nolikumiem, parakstīšanās dokumentiem vai investīciju līgumiem, tirdzniecības dokumentiem vai līdzīgas nozīmes dokumentiem.
Kapitāla akcijas, ko emitējušas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (capital shares issued by limited liability companies): ir
vērtspapīri, kas dod turētājiem līdzīpašnieku statusu un dod viņiem tiesības gan uz daļu kopējā sadalītajā peļņā, gan uz daļu
tīrajos aktīvos likvidācijas gadījumā.
Kapitāla fondi (equity funds): ir ieguldījumu fondi, kas galvenokārt iegulda akcijās vai citos kapitāla vērtspapīros. Kritērijus
ieguldījumu fondu klasifikācijai par obligāciju fondiem iegūst no publiskajiem prospektiem, fondu noteikumiem, reģistrācijas
dokumentiem, spēkā esošajiem statūtiem vai nolikumiem, parakstīšanās dokumentiem vai investīciju līgumiem, tirdzniecības dokumentiem vai līdzīgas nozīmes dokumentiem.
Karšu maksājumi, izņemot e-naudas funkciju (card payment, except with an e-money function): ir maksājuma darījumi, izmantojot karti ar debeta, kredīta vai atliktā debeta funkciju, kas tiek veikti terminālā vai citur.
Karšu sistēma (card scheme): ir tehniskā un komerciālā infrastruktūra, kas izveidota, lai apkalpotu vienu vai vairākus karšu
zīmolus, un kas nodrošina organizatoriskos, juridiskos un vispārējos noteikumus zīmola sniegto pakalpojumu
nodrošināšanai.
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Kartes (cards): maksājumu statistikā ir plastikāta ierīces, kuras to turētāji var lietot, lai maksātu par precēm vai pakalpojumiem, vai izņemtu naudu.
Kartes emitents (card issuer): četru pušu sistēmu gadījumā ir kredītiestāde (vai, retāk – cits uzņēmums), kas ir karšu sistēmas dalībnieks un kuram ir līgumtiesiskas attiecības ar kartes turētāju, kuru rezultātā tiek izsniegta un lietota šīs karšu sistēmas karte. Trīs pušu sistēmu gadījumā (piem., American Express, Diners Club International utt.) kartes emitents ir pati karšu
sistēma.
Kotētās akcijas, sauktas arī par sarakstā iekļautajām akcijām, izņemot ieguldījumu fondu akcijas/daļas (quoted shares,
also referred to as listed shares, excluding investment fund’s shares/units): ir visas akcijas, kuru cenas kotē atzītā biržā vai cita veida
regulētā tirgū (EKS 95, 5.88.–5.93. punkts). Kotētās akcijas vērtē un paziņo pēc tirgus cenas. Tas atbilst EKS 95
F.511. kategorijai.
Kredīta pārvedums (credit transfer): ir maksājuma instruments, kas ļauj maksātājam dot rīkojumu viņa konta turētājai iestādei pārskaitīt līdzekļus saņēmējam. Tas ir maksājuma rīkojums vai maksājuma rīkojumu virkne, kas izdarīta ar mērķi nodot līdzekļus saņēmēja rīcībā. Gan maksājuma rīkojums, gan tajā norādītie līdzekļi pārvietojas no maksātāja kredītiestādes
uz maksājuma saņēmēja kredītiestādi, iespējams izmantojot vairāku kredītiestāžu un/vai vienas vai vairāku maksājumu sistēmu starpniecību.
Kredīti (loans): ir līdzekļi, ko ziņotāji aizdevusī aizņēmējiem, kas nav apliecināti ar dokumentiem, vai ko pārstāv viens dokuments, pat ja tas ir kļuvis apgrozāms.
Kredītiestādes filiāle (branch of a credit institution): ir ziņotājā valstī esoša darbības vieta, kas nav galvenais birojs un kuru
nodibinājusi kredītiestāde, kas juridiski reģistrēta citā valstī. Visas darbības vietas, ko ziņotājā valstī izveidojusi viena un tā
pati citā valstī reģistrēta iestāde, uzskata par vienu filiāli. Katru no darbības vietām uzskata par atsevišķu biroju (skat., “Birojs”).
Kredīti kontā ar parastu iegrāmatojumu (credits to the accounts by simple book entry): ir kredīta darījumi, ko MFI iniciējusi
bez īpaša darījuma rīkojuma un izpildījusi ar parastu iegrāmatojumu, t.i., kredīta ierakstu, klienta kontā (kontos), t.i., neizmantojot tradicionālos maksājuma instrumentus.
Līdzekļi (funds): ir skaidrā nauda, nauda ieraksta veidā un elektroniskā nauda, kā tas norādīts Direktīvā 2000/46/EK.
Līdzekļu pārvedumu starpbanku sistēmas (LPSS) (interbank funds transfer systems (IFTS)): ir sistēmas, kas balstās uz privātiem līgumiem vai likumiem, kurām ir vairāki dalībnieki, kopēji noteikumi un standartizētas procedūras dalībnieku monetāro saistību norēķiniem un pārvedumiem, kurās visi dalībnieki vai to lielākā daļa ir kredītiestādes un kuras galvenokārt
izmanto bezskaidras naudas maksājumu apstrādei.
Līzings (leasing): statistikas mērķiem ir finanšu līzings, ja līzinga periods aptver visu ilglietojamas preces ekonomisko mūžu
vai tā lielāko daļu. Līzinga perioda beigās līzinga ņēmējam bieži ir tiesības nopirkt preci par nominālcenu (EKS 95,
II pielikums).
Mainīgas likmes emisijas (variable rate issues): ir visas kuponus maksājošās emisijas, kurās kuponu vai pamatsummu periodiski nosaka pa jaunam, atsaucoties uz neatkarīgu procentu likmi vai indeksu.
Maksājuma darījums (payment transaction): maksātāja vai saņēmēja iniciēts līdzekļu noguldīšanas, izņemšanas vai pārvešanas no maksātāja saņēmējam akts neatkarīgi no pamatā esošām maksājumu pakalpojumu saņēmēju saistībām. Skatīt arī līdzekļus un maksāšanas līdzekļus.
Maksājuma instruments (payment instrument): ir rīks vai procedūru kopums, kas ļauj pārvest līdzekļus no maksātāja
saņēmējam.
Maksājumu pakalpojums (payment service): ir darbības veids, ko veido maksājuma darījumu izpilde fiziskas vai juridiskas
personas vārdā, ja vismaz viens no maksājumu pakalpojumu sniedzējiem atrodas Eiropas Kopienā. Maksājumu statistikas
nolūkā maksājumu pakalpojumu uzskata par iestādes (piem., kredītiestādes) veiktu maksājuma darījuma pieņemšanu tālākai izpildei (kas var būt citas iestādes uzdevums), izmantojot bezskaidras naudas klīringu un/vai norēķinus. Maksājumu pakalpojumi netiek saistīti ar tehniskās infrastruktūras nodrošināšanu (piem., telekomunikācijas vai mazumtirdzniecībā
uzstādītie maksājumu termināli) vai norēķinu nodrošināšanu (piem., maksājumu sistēma).
Maksājumu pakalpojumu saņēmējs (payment service user): ir fiziska vai juridiska persona, kas izmanto maksājumu pakalpojumu kā maksātājs un/vai saņēmējs. Maksātājs ir tā puse maksājuma darījumā, kura izdod maksājuma rīkojumu vai piekrīt līdzekļu pārvešanai maksātājam. Saņēmējs, jeb labuma guvējs ir fiziska vai juridiska persona, kas ir plānotais to līdzekļu
galīgais saņēmējs, kuri ir maksājuma darījuma priekšmets.
Maksājumu pakalpojumu sniedzējs (payment service provider): ir fiziska vai juridiska persona, kuras parastā nodarbošanās
vai uzņēmējdarbības aktivitāte ietver maksājumu pakalpojumu sniegšanu maksājumu pakalpojumu saņēmējiem.
Maksājuma rīkojums (payment order): ir jebkurš maksātāja vai saņēmēja rīkojums savam maksājumu pakalpojumu sniedzējam, kurā lūdz izpildīt maksājuma darījumu.
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Maksāšanas līdzekļi, saukti arī par norēķinu līdzekļiem (means of payments, also referred to as settlement media): ir aktīvi
vai prasības pret aktīviem, ko maksājuma saņēmējs pieņem kā maksātāja maksājuma saistību pret maksājuma saņēmēju
izpildījumu.
Mājsaimniecības (households): ir indivīdi vai indivīdu grupas kā patērētāji un preču ražotāji un nefinanšu pakalpojumu sniedzēji, kuru preces un pakalpojumi paredzēti pašu galapatēriņam, un kā tirgus preču ražotāji un nefinanšu un finanšu pakalpojumu sniedzēji ar noteikumu, ka viņu darbība nav tāda kā kvazisabiedrībām. Iekļauj bezpeļņas organizācijas, kas
apkalpo mājsaimniecības un kas galvenokārt ražo netirgojamas preces un pakalpojumus, kuri paredzēti konkrētām mājsaimniecību grupām (EKS 95, 2.75.–2.88. punkts).
Meitasuzņēmumi (subsidiaries): ir atsevišķas reģistrētas vienības, kurās citai vienībai ir vairākuma vai pilna līdzdalība.
M-maksājums (m-payment): ir maksājums, kurā izmanto mobilo tālruni, lai izdotu maksājuma rīkojumu un iespējams pārvestu maksāšanas līdzekļus.
Monetārās finanšu iestādes (MFI), kas nav centrālās bankas (monetary financial institutions (MFIs) other than central banks): definētas 2. panta 1. punktā 2001. gada 22. novembra Regulā ECB/2001/13 par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci.
Naudas izsniegšana POS terminālos (cash advance at POS terminals): ir darījums, kurā kartes turētājs saņem skaidru naudu
no POS termināla kopā ar POS maksājumu par precēm vai pakalpojumiem.
Naudas pārvedums (money order): ir instruments, ko bieži izmanto cilvēki, kuriem nav norēķinu konta finanšu iestādē, un
ko izmanto, lai izmaksātu naudu norādītajam saņēmējam, samaksātu rēķinus vai pārskaitītu naudu citai personai vai uzņēmumam. Pasta pārvedumi ir naudas pārvedumi, kuros trasāts ir pasta iestāde.
Naudas tirgus fondi (NTF) (Money Market Funds (MMFs)): definēti I pielikuma 1. daļas I.6 punktā 2001. gada 22. novembra Regulā ECB/2001/13 par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci.
Naudas turētājsektors (money-holding sector): ir visas euro zonā reģistrētās nemonetārās finanšu iestādes, izņemot centrālās
valdības sektoru.
Nefinanšu sabiedrības (non-financial corporations): aptver sabiedrības un kvazisabiedrības, kas galvenokārt saistītas ar preču
ražošanu un nefinanšu pakalpojumiem, bet nav iesaistītas finanšu starpniecībā (EKS 95, 2.21.–2.31. punkts).
Nekotētas akcijas, izņemot ieguldījumu fondu akcijas (unquoted shares, excluding investment fund shares): ir akcijas, ko nekotē (EKS 95, 5.88.–5.93. punkts).
Nekustamā īpašuma fondi (real estate funds): ir ieguldījumu fondi, kas galvenokārt iegulda nekustamajā īpašumā. Kritērijus
ieguldījumu fondu klasifikācijai nekustamā īpašuma fondos iegūst, pamatojoties uz publiskajiem prospektiem, fondu noteikumiem, reģistrācijas dokumentiem, spēkā esošajiem likumiem vai nolikumiem, parakstīšanās dokumentiem vai investīciju līgumiem, tirdzniecības dokumentiem vai līdzīgas nozīmes dokumentiem.
Nemonetārās finanšu iestādes (ne-MFI) (non-monetary financial institutions (non-MFIs)): definētas I pielikuma 3. daļā
2001. gada 22. novembra Regulā ECB/2001/13 par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci.
Nerezidējoši emitenti (non-resident issuers): ietver vienības, kuras: i) atrodas ziņotājas valsts ekonomiskajā teritorijā, bet kuras neveic un neplāno veikt saimniecisko darbību vai darījumus ziņotājas valsts teritorijā vienu gadu vai ilgāk, vai arī ii) atrodas ārpus ziņotājas valsts ekonomiskās teritorijas.
Neto aktīvu vērtība (NAV) (net asset value (NAV)): ieguldījumu fondā ir ieguldījumu fonda aktīvu vērtība, no kuras atņemta
tā pasīvu vērtība, izņemot ieguldījumu fonda akcijas.
Nodrošinājuma fondi (hedge funds): šajā pamatnostādnē ir jebkuri kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi neatkarīgi no to juridiskās uzbūves saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem, kas izmanto salīdzinoši neierobežotas ieguldījumu stratēģijas, lai
gūtu peļņu, un kuru vadītāji papildus vadības atlīdzībai saņem atlīdzību, kas ir atkarīga no fonda darbības rezultātiem. Šajā
nolūkā nodrošinājuma fondiem ir maz ierobežojumu attiecībā uz finanšu instrumentu veidiem, kuros tie var ieguldīt, un
tādēļ tie var elastīgi piemērot dažādus finanšu paņēmienus, t.sk., leverage, short-selling vai jebkurus citus paņēmienus. Šī definīcija aptver arī fondus, kas pilnībā vai daļēji iegulda citos nodrošinājuma fondos ar nosacījumi, ka tie citādi atbilst definīcijai. Šos kritērijus nodrošinājuma fondu noteikšanai vērtē, izmantojot publiskos prospektus, fondu noteikumus,
reģistrācijas dokumentus, spēkā esošos statūtus vai nolikumus, parakstīšanās dokumentus vai investīciju līgumus, tirdzniecības dokumentus vai jebkurus citus fonda paziņojumus ar līdzīgu ietekmi.
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu (deposits redeemable at notice): ir netirgojami noguldījumi, kas nav
termiņnoguldījumi un ko nevar konvertēt naudā bez iepriekšēja paziņojuma termiņa, pirms kura beigām konvertēšana naudā nav iespējama vai ir iespējama tikai samaksājot soda naudu. Tie ietver noguldījumus, kas – kaut arī varbūt juridiski ir
izņemami pēc pieprasījuma – būtu pakļauti soda naudas samaksai un ierobežojumiem saskaņā ar attiecīgās valsts praksi (klasificēti termiņa grupā “3 mēneši un mazāk”), un ieguldījumu kontus, kam nav paziņojuma termiņa vai noteiktā termiņa, bet
uz ko attiecas ierobežojoši izņemšanas noteikumi (klasificēti termiņa grupā “vairāk par 3 mēnešiem”).
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Noguldījumi uz nakti (overnight deposits): ir noguldījumi, kas konvertējami naudā un/vai ir pārvedami pēc pieprasījuma ar
čeku, bankas rīkojumu, debeta ierakstu vai tamlīdzīgi bez ievērojamas kavēšanās, ierobežojumiem vai soda naudas. Iekļauj
atlikumus, kas ir iepriekš iemaksātas summas e-naudas kontekstā – uz tehniskajiem līdzekļiem balstītas e-naudas veidā
(piem., priekšapmaksas kartes) vai MFI emitētas uz programmnodrošinājumu balstītas e-naudas veidā. Šajā postenī neuzrāda nepārvedamus noguldījumus, kas tehniski ir izņemami pēc pieprasījuma, bet tādā gadījumā jāmaksā ievērojama soda
nauda
Norēķinu līdzekļi, saukti arī par maksāšanas līdzekļiem (settlement media, also referred to as means of payment),: ir aktīvi
vai prasības pret aktīviem, ko izmanto maksājumiem.
Nosacītās rezidentu struktūras (notional resident units): ir i) nerezidentes struktūras, kuru ekonomisko interešu centrs ir
valsts ekonomiskajā teritorijā, ii) nerezidentes struktūras zemes vai ēku īpašnieku statusā valsts ekonomiskajā teritorijā, bet
tikai attiecībā uz darījumiem, kas saistīti ar šādu zemi vai ēkām (EKSA 95 2.15. punkts).
Nosūtītie pārrobežu darījumi (cross-border transactions sent): ir darījumi ar ne-MFI maksājuma instrumentiem, kurus
ziņotāja valsts nosūta uz āru, t.i., darījumu rīkojuma saņēmēja puse neatrodas ziņotājā valstī.
Nulles kupona obligācijas (zero coupon bonds): ietver visas emisijas bez kuponu izmaksām. Šādas obligācijas parasti emitē
pēc diskontētas likmes un izpērk par nominālvērtību. Šeit ir iekļautas arī obligācijas, ko emitē par nominālvērtību un izpērk
ar uzcenojumu, piemēram, obligācijas, kuru izpirkuma vērtība ir piesaistīta valūtas kursam vai indeksam. Lielākā daļa diskonta vai uzcenojuma atbilst obligācijas darbības laikā uzkrāto procentu ekvivalentam.
Obligāciju fondi (bond funds): ir ieguldījumu fondi (IF), kas galvenokārt iegulda neakciju vērtspapīros. Kritērijus ieguldījumu fondu klasifikācijai par obligāciju fondiem iegūst no publiskajiem prospektiem, fondu noteikumiem, reģistrācijas dokumentiem, spēkā esošajiem statūtiem vai nolikumiem, parakstīšanās dokumentiem vai investīciju līgumiem, tirdzniecības
dokumentiem vai līdzīgas nozīmes dokumentiem.
Pakārtotās obligācijas, bieži sauktas par pakārtotajiem parāda instrumentiem (subordinated bonds, often referred to as subordinated debt): nodrošina pakārtotus prasījumus pret iestādi emitenti, kuras var īstenot tikai pēc tam, kad apmierināti visi
augstāka statusa prasījumi (piemēram, noguldījumi/aizdevumi vai parāda vērtspapīri), tādējādi dažos gadījumos tās tie iegūst dažas 5 akciju un cita pašu kapitāla’ īpašības.
Parasta pārskatīšana (ordinary revision): ir datu pārskatīšana, kas attiecas uz periodu pirms pašreizējā perioda.
Parāda vērtspapīri (debt securities): t.i., neakciju vērtspapīri (izņemot atvasinātos finanšu instrumentus) ir visi finanšu aktīvi,
kas ir uzrādītāja instrumenti, kas parasti ir pārvedami un ko tirgo otrreizējos tirgos, un kas nedod to turētājam nekādas īpašumtiesības institucionālajā emitentvienībā. Šajā kategorijā ietilpst visi finanšu aktīvi, ko parasti pārstāv dokumenti, ko plānots apgrozīt, un kuru nominālvērtība ir noteikta to emisijas brīdī. Tā ietver vekseļu, obligāciju, parādzīmju un līdzīgu
instrumentu, ko parasti tirgo finanšu tirgos, emisijas. Šajā kategorijā ietvertos instrumentus var raksturot kā tādus, kas to
turētājam dod beznosacījuma tiesības uz fiksētu vai līgumā noteiktu mainīgu ienākumu kuponu maksājumu (procentu) veidā un/vai norādītu fiksētu summu konkrētā dienā vai dienās, vai sākot no dienas, kas noteikta emisijas laikā. Pēc iespējas tiek
aptverti privāti izvietojumi. Ir iekļautas globālās obligācijas (EKS 95, 5.50.–5.55. punkts). Tas atbilst EKS 95 F.33 kategorijai.
Parādu pārņemšana (debt assumption): ir operācija, kurā parasti ir iesaistīta centrālā valdība, kas aizstāj valsts sabiedrības
(daļa no citām rezidentu nozarēm) kā parādnieku attiecībā uz aizdevumiem, kurus sākotnēji piešķīrušas bankas (monetāro
finanšu iestāžu (MFI) nozare). Šī finanšu operācija var notikt arī citu institucionālo sektoru starpā.
Pavalsts un vietējā valdība (state and local government): pavalsts valdība ietver atsevišķas institucionālas vienības, kas pilda
dažas valdības funkcijas līmenī, kas ir zemāks par centrālās valdības līmeni, bet augstāks par pašvaldības līmeni, izņemot
sociālās apdrošināšanas fondu administrēšanu. Pašvaldības ietver to valsts pārvaldes līmeni, kura kompetence attiecas tikai
uz ziņotājas valsts ekonomiskās teritorijas lokālu daļu, izņemot sociālās apdrošināšanas fondu vietējās aģentūras (EKS 95,
2.72. un 2.73. punkts).
Pārdošanas punkta termināli (point of sale (POS) terminals): ir iekārtas, kas ļauj maksājumu kartes lietot fiziskā nevis virtuālā pārdošanas punktā. Pārdošanas punkts (POS) ir preču vai pakalpojumu sniegšana apkalpotā vai neapkalpotā terminālī.
Pārējās CFS kategorijas (other categories of OFIs): ir atlikuma kategorija, kuru veido finanšu sabiedrības, kas nespecializējas
kādā no jomām, kas attiecas uz pārējām trim CFS kategorijām (ieguldījumu fondi, vērtspapīru un atvasināto instrumentu
dīleri un kreditēšanā iesaistītās finanšu sabiedrības). Piemēram, šajā kategorijā iekļauj finanšu pārvaldītājsabiedrības, riska kapitāla sabiedrības un attīstības kapitāla sabiedrības.
Pārējie fondi (other funds): ir ieguldījumu fondi, kas nav obligāciju fondi, kapitāla fondi, jauktie fondi, nekustamā īpašuma
fondi vai nodrošinājuma fondi.
Pārējie kapitāla vērtspapīri (other equity): ir visi darījumi ar citiem kapitāla vērtspapīriem, uz ko neattiecas kotētās un nekotētās akcijas (EKS 95, 5.94.–5.95. punkts).
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Pārējie noguldījumi (other deposits): ir visi noguldījumu turējumi, kas nav pārvedami noguldījumi. Pārējos noguldījumus
nevar izmantot, lai veiktu maksājumus jebkurā laikā, un tie ir konvertējami valūtā vai pārvedamos noguldījumos tikai piemērojot ievērojamus ierobežojumus vai soda naudas. Šī apakškategorija ietver noguldījumus uz laiku, krājnoguldījumus utt.
(EKS 95, 5.45.–5.49. punkts).
Pārvedami noguldījumi (transferable deposits): ir noguldījumi (nacionālajā vai ārvalstu valūtā), kas ir tūlīt konvertējami valūtā vai pārvedami ar čeku, bankas rīkojumu, debeta ierakstu vai tml., abos gadījumos bez ievērojamiem ierobežojumiem
vai soda naudas (EKS 95, 5.42.–5.44. punkts);
Vērtspapirizācija (securitisation): ir process, ar kura palīdzību piesaista ārējo ieguldītāju finansējumu, ļaujot tiem ieguldīt
konkrētu finanšu aktīvu laidienos. Šo darbību veido tas, ka MFI pārdod kredītus starpniekam un starpnieks pēc tam vai vienlaikus emitē vērtspapīru, kurus nodrošina kredīti, vai MFI iegādājas vērtspapīrus, ko emitējis parādnieks kā aizstājēju kredītam (neiesaistot starpniekus). Abām darbībām ir vienāda ietekme uz MFI bilanci.
Plūsmas, kuras sauc arī par (finanšu) darījumiem (flows, also referred to as (financial) transactions): aprēķina, ņemot vērā starpību starp mēneša beigu krājumiem un pēc tam atņemot summas, kas neizriet no darījumiem. Ar darījumiem nesaistītas
pārmaiņas atskaita, izmantojot plūsmu korekcijas.
POS darījums (POS transaction): ir darījums, ko veic POS terminālī, izmantojot karti ar debeta, kredīta vai atliktā debeta
funkciju.
Prēmijakciju emisija (issue of bonus shares): ir jaunu akciju izsniegšana akcionāriem proporcionāli to esošajiem turējumiem.
Privāti emitētas obligācijas (privately issued blonds): ir obligācijas, kas ar divpusēja līguma palīdzību ierobežotas noteiktiem
ieguldītājiem, ja obligācijas vismaz potenciāli ir pārvedamas.
Privāti izvietojumi (private placements): ir pašu kapitāla emisijas pārdošana vienam pircējam vai ierobežotam pircēju skaitam bez publiskā piedāvājuma.
Raksturlielumi (attributes): ir statistikas jēdzieni, kas sniedz lietotājiem papildu kodētu (piemēram, vienība) un nekodētu
(piemēram, apkopošanas metode) informāciju par apmaiņas datiem. “Obligāti” ir tie raksturlielumi, kuriem ir jābūt kādai vērtībai, jo citādi novērojumus, uz kuriem tie attiecas, uzskata par bezjēdzīgiem. ’Izvēles6 ir tie raksturlielumi, kurus nosaka
tikai tad, ja tie pieejami ziņotājā iestādē (piemēram, iekšzemes sēriju identifikatori), vai arī jebkad, kad tie piemērojami (piem.,
apkopošana, pārrāvumi utt.), un tiem atļauts piemērot tukšas vērtības.
Sabiedrību ar ierobežotu atbildību emitētās dividenžu akcijas (dividend shares issued by limited liability companies): ir vērtspapīri, kam atkarībā no valsts un apstākļiem, kuros tie radušies, ir dažādi nosaukumi, piemēram, dibinātāju akcijas, peļņas
akcijas, dividenžu akcijas utt. Šie vērtspapīri: i) ir daļā no reģistrētā kapitāla; ii) to turētājiem strikti interpretējot nenodrošina
kopīpašnieku statusu; iii) turētājiem nedod tiesības uz jebkuras tādas peļņas daļu, kura paliek pēc dividenžu par reģistrēto
kapitālu izmaksas, un daļu no pārpalikuma likvidācijas gadījumā.
Saņemtie pārrobežu darījumi (cross-border transactions received): ir darījumi ar ne-MFI maksājuma instrumentiem, kurus
ziņotāja valsts saņem no ārpuses, t.i., darījumu rīkojuma nosūtītāja puse neatrodas ziņotājā valstī.
Skaidrās naudas darījumi kasē (over-the-counter (OTC) cash transaction): ir skaidrās naudas noguldīšana vai naudas
izņemšana no konta bankā, izmantojot bankas veidlapu. Šie darījumi stingri ņemot nav maksājumi, jo tie ir centrālās bankas līdzekļu maiņa pret bankas konta līdzekļiem, vai otrādi.
Slēgtie ieguldījumu fondi (closed-end investment funds): ir IF ar nemainīgu emitēto akciju skaitu, kuru akcionāriem jāpērk
vai jāpārdod akcijas, lai iekļūtu fondā vai atstātu to.
Sociālās apdrošināšanas fondi (social security funds): ir centrālās, valsts un vietējās institucionālās vienības, kuru pamatdarbība ir sociālo pabalstu nodrošināšana (EKS 95, 2.74. punkts).
Starptautiskās institūcijas (international institutions): ietver pārvalstiskas un starptautiskas organizācijas, piemēram, Eiropas Investīciju banku, SVF un Pasaules Banku.
Termināli (terminals): ir elektromehāniskas ierīces, kas ļauj lietotājiem izmantot virkni pakalpojumu. Lietotāji piekļūst termināla pakalpojumiem, izmantojot karti, kam ir viena vai vairākas šādas funkcijas: skaidrās naudas, debeta, atliktā debeta,
kredīta un e-naudas. Termināli ir fiziskie piekļuves punkti, un tie var būt apkalpoti termināli (kuriem nepieciešama termināla operatora vai kasiera līdzdalība) vai neapkalpotie termināli (izstrādāti kartes turētāja lietošanai pašapkalpošanās režīmā).
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Tiešais debets (direct debits): ir maksājuma rīkojums, kas atļauj debetēt maksātāja bankas kontu, kuru iniciē maksājuma saņēmējs, pamatojoties uz maksātāja dotu atļauju.
Tirgotājs (merchant): ir profesionālis vai profesionāļu grupu pārstāvoša struktūra, kas pilnvarota saņemt līdzekļus apmaiņā
pret preču vai pakalpojumu piegādi un kas noslēgusi līgumu ar kredītiestādi par šādu līdzekļu (maksāšanas līdzekļu) pieņemšanu. Tirgotājs var būt tāda servera operators, kas klientam ļauj izvēlēties maksāšanas līdzekļus un kas darījumu saglabā
līdz pilnīgai atlīdzības saņemšanai.
Uz programmnodrošinājumu balstīta e-nauda (software-based e-money): ir e-naudas produkti, kas izmanto specializēto
programmnodrošinājumu personīgajā datorā un kas parasti var tikt izmantoti, lai pārskaitītu elektronisku vērtību, izmantojot telekomunikāciju tīklus, piemēram, internetu.
Uz tehniskajiem līdzekļiem balstīta e-nauda (hardware-based e-money): ir e-naudas produkti, kuru ietvaros klientiem izsniedz pārnēsājamas elektroniskas ierīces, parasti integrālshēmas karti ar mikroprocesora čipu (piem., priekšapmaksas kartes).
Valūta apgrozībā (currency in circulation): ietver apgrozībā esošās naudaszīmes un monētas, ko parasti izmanto maksājumu
veikšanai.
Vērtspapīru emitentus (issuers of securities): definē kā tās sabiedrības un kvazisabiedrības, kas iesaistās vērtspapīru emisijā
un uzņemas juridiskas saistības pret šo instrumentu uzrādītājiem saskaņā ar emisijas noteikumiem.
Vērtspapīru un atvasināto instrumentu dīleri (VAD) (security and derivative dealers (SDDs)): kas klasificēti kā CFS, ir finanšu sabiedrības, kas galvenokārt iesaistās šādās finanšu starpniecības darbībās: i) vērtspapīru tirdzniecība savā vārdā, izmantojot šo vērtspapīru iegādi un pārdošanu starpnieka vārdā, lai gūtu labumu no iegādes un pārdošanas cenas starpības;
un ii) tirdzniecība savā vārdā, izmantojot finanšu starpnieku, kas licencēts darbībai akciju tirgū vai citos regulētos tirgos.
Vispārējie publiskie fondi (general public funds): ir fondi, kuru vienības/akcijas pārdod publiskā piedāvājumā.
Vispārīgā valdība (general government): ir rezidentu struktūras, kas galvenokārt ražo netirgojamas preces un sniedz netirgojamus pakalpojumus, kas paredzēti individuālam vai kolektīvam patēriņam un/vai nodarbojas ar nacionālā ienākuma un
nacionālās bagātības pārdalīšanu (EKS 95, 2.68.–2.70. punkts), Vispārīgā valdība ietver centrālo valdību, pavalsts valdību,
pašvaldību un sociālās apdrošināšanas fondus (EKS 95, 2.71.–2.74. punkts). Papildu norādes par sektoru klasifikāciju lūdzu
skatīt Money and Banking Statistics Sector Manual: Guidance for the statistical classification of customers, European Central Bank, second edition, November 1999.
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