
Popis IP Strana:1/87

ANB0020

ANB0021

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Aktiva celkem

Pokladna

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Chrtková / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Souhrnná hodnota aktiv účelové finanční společnosti pro sekuritizaci aktiv
(brutto) v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Souhrnná hodnota bankovek a mincí v  tuzemské nebo zahraniční měně v držení
účelové finanční společnosti pro sekuritizaci aktiv, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:

 POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU



Popis IP Strana:2/87

ANB0022

ANB0023

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Vklady

Převoditelné vklady

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Chrtková / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Finanční prostředky účelové finanční společnosti pro sekuritizaci aktiv uložené
v bankách (resp. MFI), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Nabíhající (dosud nesplatné)
příslušenství z uložených vkladů se vykazuje samostatně v položce ostatní
aktiva.

Souhrnná hodnota vkladů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci aktiv,
které jsou okamžitě převoditelné na peníze nebo které jsou převoditelné šekem,
bankovním příkazem, odepsáním z účtu nebo podobným způsobem bez výrazného
omezení nebo sankce (např. vklady na běžném účtu, jiné netermínované vklady,
jednodenní termínované vklady), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:3/87

ANB0024

ANB0025

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Ostatní vklady

Poskytnuté úvěry a pohledávky obdobné úvěrům

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Chrtková / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Souhrnná hodnota ostatních vkladů účelové společnosti pro sekuritizaci aktiv
jiných než převoditelných (např. vklady se sjednanou splatností, vklady s
výpovědní lhůtou), v Kč nebo přepočtu na Kč.

Souhrnná hodnota pohledávek účelové finanční společnosti pro sekuritizaci aktiv
za bankami, družstevními záložnami a jinými subjekty, které nelze považovat za
vklady nebo pohledávky z obchodního styku účtované v účetní třídě 3, v Kč nebo v
přepočtu na Kč. Zahrnují se sem i neobchodovatelné cenné papíry a směnky.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:4/87

ANB0026

ANB0027

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Krátkodobé úvěry

Dlouhodobé úvěry

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Chrtková / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Souhrnná hodnota pohledávek účelové finanční společnosti pro sekuritizaci aktiv
za bankami, družstevními záložnami a jinými subjekty, které nelze považovat za
vklady nebo pohledávky z obchodního styku účtované v účetní třídě 3, s původní
dobou splatnosti do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Souhrnná hodnota pohledávek účelové finanční společnosti pro sekuritizaci aktiv
za bankami, družstevními záložnami a jinými subjekty, které nelze považovat za
vklady nebo pohledávky z obchodního styku účtované v účetní třídě 3, s původní
dobou splatnosti delší než 1 rok, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:5/87

ANB0028Kód: Akronym:

Sekuritizované úvěryNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: Chrtková / odb. 416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv v rámci
sekuritizace, v Kč nebo v přepočtu na Kč.
Do této položky se zahrnují rovněž finanční pronájmy (leasing) poskytnuté
původcem v roli pronajímatele; úvěry se selháním, které dosud nebyly splaceny;
obchodované úvěry za předpokladu, že jsou i nadále podloženy jediným dokumentem
a zpravidla jsou obchodovány pouze příležitostně; podřízený dluh ve formě vkladů
nebo úvěrů; držba neobchodovatelných cenných papírů.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Poznámka:
Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Sekuritizací se rozumí transakce nebo systém, jímž dochází k převodu jednoho
aktiva či souboru aktiv na subjekt, který je oddělen od původce a který je
vytvořen či slouží pro účely sekuritizace (FVC), nebo jímž je úvěrové riziko
související s jedním aktivem či souborem aktiv či jeho částí přeneseno na
investory do finančních nástrojů (cenné papíry, podílové jednotky
sekuritizačního fondu, jiné dluhové nástroje nebo finanční deriváty) vydaných
subjektem, který je oddělen od původce a který je vytvořen či slouží pro účely
sekuritizace (FVC). 
K přenesení úvěrového rizika dochází ekonomickým převodem aktiv,  které jsou
předmětem sekuritizace,  na FVC (převodem vlastnictví sekuritizovaných aktiv
nebo přistoupením k pohledávce) nebo použitím úvěrových derivátů, záruk či
obdobného mechanismu.
Finanční nástroje vydané FVC nepředstavují platební závazky původce.

Původcem se rozumí subjekt, který převádí aktiva či soubor aktiv nebo úvěrové
riziko související s aktivem či souborem aktiv do sekuritizační struktury.

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:6/87

ANB0029

ANB0030

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Krátkodobé sekuritizované úvěry

Dlouhodobé sekuritizované úvěry

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Chrtková / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv v rámci
sekuritizace, s původní dobou splatnosti do 1 roku včetně, v Kč nebo v přepočtu
na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv v rámci
sekuritizace, s původní dobou splatnosti delší než 1 rok, v Kč nebo v přepočtu
na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:7/87

ANB0031Kód: Akronym:

Cenné papíryNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: Chrtková / odb. 416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Hodnota dluhových cenných papírů, akcií, podílových listů a ostatních
majetkových účastí (včetně případných účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem)
v držení fondu, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Nabíhající (dosud nesplatné)
příslušenství z dluhových cenných papírů se vykazuje samostatně v položce
ostatní aktiva.
Součástí jsou závazky z krátkých prodejů dluhových cenných papírů, akcií a
podílových listů, které hodnotu této položky snižují.
Tato položka zahrnuje i podřízený dluh ve formě dluhových cenných papírů.

Tato položka zahrnuje dluhové cenné papíry, které byly sekuritizovány, bez
ohledu na to, zda běžná účetní praxe vyžaduje zachycení cenných papírů v rozvaze
vykazujícího subjektu.

Charakteristika:

Poznámka:
Sekuritizací se rozumí transakce nebo systém, jímž dochází k převodu jednoho
aktiva či souboru aktiv na subjekt, který je oddělen od původce a který je
vytvořen či slouží pro účely sekuritizace (FVC), nebo jímž je úvěrové riziko
související s jedním aktivem či souborem aktiv či jeho částí přeneseno na
investory do finančních nástrojů (cenné papíry, podílové jednotky
sekuritizačního fondu, jiné dluhové nástroje nebo finanční deriváty) vydaných
subjektem, který je oddělen od původce a který je vytvořen či slouží pro účely
sekuritizace (FVC). 
K přenesení úvěrového rizika dochází ekonomickým převodem aktiv,  které jsou
předmětem sekuritizace,  na FVC (převodem vlastnictví sekuritizovaných aktiv
nebo přistoupením k pohledávce) nebo použitím úvěrových derivátů, záruk či
obdobného mechanismu.
Finanční nástroje vydané FVC nepředstavují platební závazky původce.

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:8/87

ANB0032Kód: Akronym:

Ostatní sekuritizovaná aktivaNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: Chrtková / odb. 416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Ostatní aktiva (kromě úvěrů a dluhových cenných papírů) nabytá účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv v rámci sekuritizace, v Kč nebo v přepočtu na
Kč.

Tato položka zahrnuje ostatní sekuritizovaná aktiva bez ohledu na to, zda běžná
účetní praxe vyžaduje zachycení těchto aktiv v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Charakteristika:

Poznámka:
Sekuritizací se rozumí transakce nebo systém, jímž dochází k převodu jednoho
aktiva či souboru aktiv na subjekt, který je oddělen od původce a který je
vytvořen či slouží pro účely sekuritizace (FVC), nebo jímž je úvěrové riziko
související s jedním aktivem či souborem aktiv či jeho částí přeneseno na
investory do finančních nástrojů (cenné papíry, podílové jednotky
sekuritizačního fondu, jiné dluhové nástroje nebo finanční deriváty) vydaných
subjektem, který je oddělen od původce a který je vytvořen či slouží pro účely
sekuritizace (FVC). 
K přenesení úvěrového rizika dochází ekonomickým převodem aktiv,  které jsou
předmětem sekuritizace,  na FVC (převodem vlastnictví sekuritizovaných aktiv
nebo přistoupením k pohledávce) nebo použitím úvěrových derivátů, záruk či
obdobného mechanismu.
Finanční nástroje vydané FVC nepředstavují platební závazky původce.

Původcem se rozumí subjekt, který převádí aktiva či soubor aktiv nebo úvěrové
riziko související s aktivem či souborem aktiv do sekuritizační struktury.

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:9/87

ANB0033

ANB0034

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Finanční aktiva

Nefinanční aktiva

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Chrtková / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Ostatní finanční aktiva (kromě úvěrů a dluhových cenných papírů) nabytá účelovou
finanční společností pro sekuritizaci aktiv v rámci sekuritizace (např. daňové
pohledávky, komerční úvěry, atp.), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Tato položka zahrnuje ostatní finanční sekuritizovaná aktiva bez ohledu na to,
zda běžná účetní praxe vyžaduje zachycení těchto aktiv v rozvaze vykazujícího
subjektu či nikoliv.

Ostatní nefinanční aktiva nabytá účelovou finanční společností pro sekuritizaci
aktiv v rámci sekuritizace, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Tato položka zahrnuje ostatní nefinanční sekuritizovaná aktiva bez ohledu na to,
zda běžná účetní praxe vyžaduje zachycení těchto aktiv v rozvaze vykazujícího
subjektu či nikoliv.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:10/87

ANB0035

ANB0036

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Finanční deriváty - kladná reálná hodnota

Stálá aktiva

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Chrtková / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Celková kladná reálná hodnota derivátů včetně kladné reálné hodnoty vložených
derivátů oddělených od hostitelského nástroje, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Souhrnná hodnota hmotného majetku (stálých aktiv) účelové finanční společnosti
pro sekuritizaci aktiv, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:11/87

ANB0037

ANB0038

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Ostatní aktiva

Vklady uložené u MFI

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Chrtková / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Ostatní aktiva nezařazená v jiných položkách, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Součástí jsou především pohledávky, které nelze považovat za půjčky, jako jsou
pohledávky z dodavatelsko-odběratelských vztahů, poskytnuté zálohy, nedoplatky,
pohledávky vzniklé časovým nesouladem mezi vznikem transakce a jejím
vypořádáním, účty časového rozlišení, zúčtovací účty se zaměstnanci a státem
apod.

Součástí je nabíhající (dosud nesplatné) příslušenství z uložených vkladů,
poskytnutých úvěrů a cenných papírů.

Vklady účelové finanční společnosti pro sekuritizaci aktiv uložené v bankách
(resp. MFI), v Kč nebo v přepočtu na Kč. Naběhlé příslušenství z uložených
vkladů se vykazuje samostatně v položce ostatní aktiva.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:
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ANB0039

ANB0040

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Úvěry poskytnuté MFI

Úvěry poskytnuté jiné FVC

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Chrtková / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Souhrnná hodnota pohledávek účelové finanční společnosti pro sekuritizaci aktiv
za měnovými finančními institucemi (MFI), které nelze považovat za vklady nebo
pohledávky z obchodního styku účtované v účetní třídě 3, v Kč nebo v přepočtu na
Kč. Zahrnují se sem i neobchodovatelné cenné papíry a směnky.

Souhrnná hodnota pohledávek účelové finanční společnosti pro sekuritizaci aktiv
za jinými účelovými finančními společnostmi pro sekuritizaci aktiv (FVC), které
nelze považovat za vklady nebo pohledávky z obchodního styku účtované v účetní
třídě 3, v Kč nebo v přepočtu na Kč. Zahrnují se sem i neobchodovatelné cenné
papíry a směnky.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:
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ANB0041

ANB0041_001

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

MFI jako původce

*MFI (rezident) jako původce

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Chrtková / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru měnových finančních institucí, v Kč nebo v
přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru rezidentských měnových finančních institucí,
v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P0036(S_RMFI) 

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0041 - MFI jako původce

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:
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ANB0041_002

ANB0042

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

*MFI (nerezidenti) jako původce

MFI jako původce - poskytnuto MFI

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Chrtková / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru nerezidentských měnových finančních
institucí (členské země eurozóny), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru měnových finančních institucí, které byly
poskytnuty jiným měnovým finančním institucím, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P0036(S_RMFI) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0041 - MFI jako původce

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:
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ANB0042_001Kód: Akronym:

*MFI (rezident) jako původce - poskytnuto MFINázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: Chrtková / odb. 416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru rezidentských měnových finančních institucí,
které byly poskytnuty jiným měnovým finančním institucím, v Kč nebo v přepočtu
na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Poznámka:
Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

P0036(S_RMFI) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0042 - MFI jako původce - poskytnuto MFI

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:16/87

ANB0042_002

ANB0043

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

*MFI (nerezident) jako původce - poskytnuto MFI

MFI jako původce - poskytnuto vládním institucím

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Chrtková / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru nerezidentských měnových finančních
institucí (členské země eurozóny), které byly poskytnuty jiným měnově finančním
institucím, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru měnových finančních institucí, které byly
poskytnuty vládním institucím, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P0036(S_NMFI) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0042 - MFI jako původce - poskytnuto MFI

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:17/87

ANB0043_001Kód: Akronym:

*MFI (rezident) jako původce - poskytnuto vládním institucímNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: Chrtková / odb. 416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru rezidentských měnových finančních institucí,
které byly poskytnuty vládním institucím, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Poznámka:
Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

P0036(S_RMFI) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0043 - MFI jako původce - poskytnuto vládním institucím

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:18/87

ANB0043_002Kód: Akronym:

*MFI (nerez.) jako původce - poskytnuto vládním institucímNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: Chrtková / odb. 416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru nerezidentských měnových finančních
institucí (členské země eurozóny), které byly poskytnuty vládním institucím, v
Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Poznámka:
Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

P0036(S_NMFI) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0043 - MFI jako původce - poskytnuto vládním institucím

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:19/87

ANB0044Kód: Akronym:

MFI jako původce - poskytnuto ost. fin. zpr. a pom. fin. insNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: Chrtková / odb. 416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru měnových finančních institucí, které byly
poskytnuty ostatním finančním zprostředkovatelům a pomocným finančním
institucím, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Poznámka:
Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:20/87

ANB0044_001Kód: Akronym:

*MFI (rez) jako původce-poskyt.ost. fin. zpr. a pom. fin. inNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: Chrtková / odb. 416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru rezidentských měnových finančních institucí,
které byly poskytnuty ostatním finančním zprostředkovatelům a pomocným finančním
institucím, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Poznámka:
Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

P0036(S_RMFI) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0044 - MFI jako původce - poskytnuto ost. fin. zpr. a pom. fin. ins

Vazba na účetnictví:
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ANB0044_002

ANB0045

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

*MFI (nerez.) jako původce-poskyt. ost.fin.zpr. a pom.fin.in

MFI jako původce - poskytnuto pojišťovnám a penzijním fondům

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Chrtková / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru nerezidentských měnových finančních
institucí (členské země eurozóny), které byly poskytnuty ostatním finančním
zprostředkovatelům a pomocným finančním institucím, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru měnových finančních institucí, které byly
poskytnuty pojišťovnám a penzijním fondům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P0036(S_NMFI) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0044 - MFI jako původce - poskytnuto ost. fin. zpr. a pom. fin. ins

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:22/87

ANB0045_001Kód: Akronym:

*MFI(rez.) jako původce-poskyt.pojišťovnám a penzijním fondůNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: Chrtková / odb. 416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru rezidentských měnových finančních institucí,
které byly poskytnuty pojišťovnám a penzijním fondům, v Kč nebo v přepočtu na
Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Poznámka:
Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

P0036(S_RMFI) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0045 - MFI jako původce - poskytnuto pojišťovnám a penzijním fondům

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:23/87

ANB0045_002

ANB0046

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

*MFI(nerez.) jako původce-poskyt. pojišť. a penzijním fondům

MFI jako původce - poskytnuto nefinančním podnikům

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Chrtková / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru nerezidentských měnových finančních
institucí (členské země eurozóny), které byly poskytnuty pojišťovnám a penzijním
fondům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru měnových finančních institucí, které byly
poskytnuty nefinančním podnikům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P0036(S_NMFI) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0045 - MFI jako původce - poskytnuto pojišťovnám a penzijním fondům

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:24/87

ANB0046_001Kód: Akronym:

*MFI (rez.) jako původce - poskytnuto nefinančním podnikůmNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: Chrtková / odb. 416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru rezidentských měnových finančních institucí,
které byly poskytnuty nefinančním podnikům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Poznámka:
Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

P0036(S_RMFI) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0046 - MFI jako původce - poskytnuto nefinančním podnikům

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:25/87

ANB0046_002Kód: Akronym:

*MFI (nerez.) jako původce - poskytnuto nefinančním podnikůmNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: Chrtková / odb. 416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru nerezidentských měnových finančních
institucí (členské země eurozóny), které byly poskytnuty nefinančním podnikům, v
Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Poznámka:
Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

P0036(S_NMFI) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0046 - MFI jako původce - poskytnuto nefinančním podnikům

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:26/87

ANB0047Kód: Akronym:

MFI jako původce - poskytnuto nef. podnikům - do 1 rokuNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: Chrtková / odb. 416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru měnových finančních institucí, které byly
poskytnuty nefinančním podnikům, s původní splatností do jednoho roku včetně, v
Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Poznámka:
Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:27/87

ANB0047_001Kód: Akronym:

*MFI (rez.) jako původce - poskyt. nef. podnikům - do 1 rokuNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: Chrtková / odb. 416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru rezidentských měnových finančních institucí,
které byly poskytnuty nefinančním podnikům, s původní splatností do jednoho roku
včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Poznámka:
Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

P0036(S_RMFI) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0047 - MFI jako původce - poskytnuto nef. podnikům - do 1 roku

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:28/87

ANB0047_002Kód: Akronym:

*MFI(nerez.)jako původce - poskyt. nef. podnikům - do 1 rokuNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: Chrtková / odb. 416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru nerezidentských měnových finančních
institucí (členské země eurozóny), které byly poskytnuty nefinančním podnikům, s
původní splatností do jednoho roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Poznámka:
Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

P0036(S_NMFI) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0047 - MFI jako původce - poskytnuto nef. podnikům - do 1 roku

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:29/87

ANB0048Kód: Akronym:

MFI jako původce - poskyt. nef. podnikům - od 1 roku do 5letNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: Chrtková / odb. 416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru měnových finančních institucí, které byly
poskytnuty nefinančním podnikům, s původní splatností nad jeden rok a do pěti
let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Poznámka:
Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:30/87

ANB0048_001Kód: Akronym:

*MFI(rez.) jako původce-poskyt. nef. pod.-od 1 roku do 5 letNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: Chrtková / odb. 416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru rezidentských měnových finančních institucí,
které byly poskytnuty nefinančním podnikům, s původní splatností nad jeden rok a
do pěti let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Poznámka:
Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

P0036(S_RMFI) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0048 - MFI jako původce - poskyt. nef. podnikům - od 1 roku do 5let

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:31/87

ANB0048_002Kód: Akronym:

*MFI(nerez.) jako původce-poskyt.nef.pod.-od 1 roku do 5 letNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: Chrtková / odb. 416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru nerezidentských měnových finančních
institucí (členské země eurozóny), které byly poskytnuty nefinančním podnikům, s
původní splatností nad jeden rok a do pěti let včetně, v Kč nebo v přepočtu na
Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Poznámka:
Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

P0036(S_NMFI) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0048 - MFI jako původce - poskyt. nef. podnikům - od 1 roku do 5let

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:32/87

ANB0049Kód: Akronym:

MFI jako původce - poskytnuto nef. podnikům - nad 5 letNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: Chrtková / odb. 416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru měnových finančních institucí, které byly
poskytnuty nefinančním podnikům, s původní splatností nad pět let, v Kč nebo v
přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Poznámka:
Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:33/87

ANB0049_001Kód: Akronym:

*MFI (rez.) jako původce - poskyt. nef. podnikům - nad 5 letNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: Chrtková / odb. 416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru rezidentských měnových finančních institucí,
které byly poskytnuty nefinančním podnikům, s původní splatností nad pět let, v
Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Poznámka:
Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

P0036(S_RMFI) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0049 - MFI jako původce - poskytnuto nef. podnikům - nad 5 let

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:34/87

ANB0049_002Kód: Akronym:

*MFI(nerez.)jako původce - poskyt. nef. podnikům - nad 5 letNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: Chrtková / odb. 416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru nerezidentských měnových finančních
institucí (členské země eurozóny), které byly poskytnuty nefinančním podnikům, s
původní splatností nad pět let, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Poznámka:
Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

P0036(S_NMFI) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0049 - MFI jako původce - poskytnuto nef. podnikům - nad 5 let

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:35/87

ANB0050Kód: Akronym:

MFI jako původce - poskytnuto domácnostem a nez. inst.Název:

Number - ČísloDatový typ:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: Chrtková / odb. 416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru měnových finančních institucí, které byly
poskytnuty domácnostem a neziskovým institucím sloužícím domácnostem, v Kč nebo
v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Poznámka:
Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:36/87

ANB0050_001Kód: Akronym:

*MFI (rez.) jako původce - poskyt. domácnostem a nez. inst.Název:

Number - ČísloDatový typ:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: Chrtková / odb. 416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru rezidentských měnových finančních institucí,
které byly poskytnuty domácnostem a neziskovým institucím sloužícím domácnostem,
v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Poznámka:
Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

P0036(S_RMFI) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0050 - MFI jako původce - poskytnuto domácnostem a nez. inst.

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:37/87

ANB0050_002

ANB0051

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

*MFI (nerez.) jako původce - poskyt. domácnostem a nez.inst.

MFI jako původce - poskytnuto neziskovým inst. sloužícím dom

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Chrtková / odb.416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru nerezidentských měnových finančních
institucí (členské země eurozóny), které byly poskytnuty domácnostem a
neziskovým institucím sloužícím domácnostem, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru měnových finančních institucí, které byly
poskytnuty neziskovým institucím sloužícím domácnostem, v Kč nebo v přepočtu na
Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P0036(S_NMFI) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0050 - MFI jako původce - poskytnuto domácnostem a nez. inst.

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:38/87

ANB0051_001

ANB0051_002

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

*MFI (rez.) jako původce-poskyt.nezisk.inst.sloužícím dom.

*MFI (nerez.) jako původce-poskyt.nezisk.inst.sloužícím dom.

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb.416

Chrtková / odb.416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru rezidentských měnových finančních institucí,
které byly poskytnuty neziskovým institucím sloužícím domácnostem, v Kč nebo v
přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru nerezidentských měnových finančních
institucí (členské země eurozóny), které byly poskytnuty neziskovým institucím
sloužícím domácnostem, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P0036(S_RMFI) 

P0036(S_NMFI) 

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:

ANB0051 - MFI jako původce - poskytnuto neziskovým inst. sloužícím dom

ANB0051 - MFI jako původce - poskytnuto neziskovým inst. sloužícím dom

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:39/87

ANB0052

ANB0052_001

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Vladní instituce jako původce

*Vladní instituce (rezidenti) jako původce

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Chrtková / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru vládních institucí, v Kč nebo v přepočtu na
Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru rezidentských vládních institucí, v Kč nebo
v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P0036(1300000) 

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0052 - Vladní instituce jako původce

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:40/87

ANB0052_002

ANB0053

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

*Vladní instituce (nerezidenti) jako původce

Ostatní finanční zprostředkovatelé jako původce

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Chrtková / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru nerezidentských vládních institucí (členské
země eurozóny), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru ostatních finančních zprostředkovatelů, v Kč
nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P0036(2003000) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0052 - Vladní instituce jako původce

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:41/87

ANB0053_001Kód: Akronym:

*Ostatní finanční zprostředkovatelé (rez.) jako původceNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: Chrtková / odb. 416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru rezidentských ostatních finančních
zprostředkovatelů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Poznámka:
Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

P0036(1230000) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0053 - Ostatní finanční zprostředkovatelé jako původce

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:42/87

ANB0053_002

ANB0054

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

*Ostatní finanční zprostředkovatelé (nerez.) jako původce

Pomocné finanční instituce jako původce

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Chrtková / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru nerezidentských ostatních finančních
zprostředkovatelů (členské země eurozóny), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru pomocných finančních institucí, v Kč nebo v
přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P0036(2002300) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0053 - Ostatní finanční zprostředkovatelé jako původce

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:43/87

ANB0054_001Kód: Akronym:

*Pomocné finanční instituce (rezidenti) jako původceNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: Chrtková / odb. 416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru rezidentských pomocných finančních
institucí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Poznámka:
Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

P0036(1240000) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0054 - Pomocné finanční instituce jako původce

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:44/87

ANB0054_002

ANB0055

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

*Pomocné finanční instituce (nerezidenti) jako původce

Pojišťovny a penzijní fondy jako původce

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Chrtková / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru nerezidentských pomocných finančních
institucí (členské země eurozóny), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru pojišťoven a penzijních fondů, v Kč nebo v
přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P0036(2002400) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0054 - Pomocné finanční instituce jako původce

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:45/87

ANB0055_001Kód: Akronym:

*Pojišťovny a penzijní fondy (rezidenti) jako původceNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: Chrtková / odb. 416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru rezidentských pojišťoven a penzijních fondů,
v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Poznámka:
Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

P0036(1250000) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0055 - Pojišťovny a penzijní fondy jako původce

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:46/87

ANB0055_002

ANB0056

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

*Pojišťovny a penzijní fondy (nerezidenti) jako původce

Nefinanční podniky jako původce

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Chrtková / dob. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru nerezidentských pojišťoven a penzijních
fondů (členské země eurozóny), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru nefinančních podniků, v Kč nebo v přepočtu
na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P0036(2002500) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0055 - Pojišťovny a penzijní fondy jako původce

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:47/87

ANB0056_001Kód: Akronym:

*Nefinanční podniky (rezidenti) jako původceNázev:

Number - ČísloDatový typ:

1.0 PlatnýStav: 01.12.2010Platnost od:
ČNBZdroj: Chrtková / dob. 416Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 
Parametry informačního prvku:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru rezidentských nefinančních podniků, v Kč
nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Charakteristika:

Poznámka:
Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

P0036(1100000) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0056 - Nefinanční podniky jako původce

Vazba na účetnictví:
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ANB0056_002

ANB0057

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

*Nefinanční podniky (nerezidenti) jako původce

Vládní instituce ČR jako původce

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / dob. 416

Chrtková / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv
od původce pocházejícího ze sektoru nerezidentských nefinančních podniků
(členské země eurozóny), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Sekuritizované úvěry se vykazují v nominální hodnotě. Protipoložka rozdílu mezi
nominální hodnotou a kupní cenou se zahrnuje do ostatních pasív.

Ostatní sekuritizovaná aktiva nabytá účelovou finanční společností pro
sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru rezidentských vládních
institucí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Tato položka zahrnuje sekuritizované úvěry bez ohledu na to, zda běžná účetní
praxe vyžaduje zachycení těchto úvěrů v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Tato položka zahrnuje ostatní sekuritizovaná aktiva bez ohledu na to, zda běžná
účetní praxe vyžaduje zachycení těchto aktiv v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P0036(2001000) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
ANB0056 - Nefinanční podniky jako původce

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:
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ANB0058

ANB0059

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Nefinanční podniky  ČR jako původce

Vládní instituce eurozóny jako původce

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Chrtková / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Ostatní sekuritizovaná aktiva nabytá účelovou finanční společností pro
sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru rezidentských
nefinančních podniků, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Ostatní sekuritizovaná aktiva nabytá účelovou finanční společností pro
sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru nerezidentských vládních
institucí (členské země eurozóny), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Tato položka zahrnuje ostatní sekuritizovaná aktiva bez ohledu na to, zda běžná
účetní praxe vyžaduje zachycení těchto aktiv v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Tato položka zahrnuje ostatní sekuritizovaná aktiva bez ohledu na to, zda běžná
účetní praxe vyžaduje zachycení těchto aktiv v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:
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ANB0060

ANB0061

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Nefinanční podniky  eurozóny jako původce

Počet jednotek

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Novotná / odb.416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 

P0011 P0013 P0014 P0019 P0301 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Ostatní sekuritizovaná aktiva nabytá účelovou finanční společností pro
sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru nerezidentských
nefinančních podniků (členské země eurozóny), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Celkový počet kusů konkrétního cenného papíru v držení účelové finanční
společnosti pro sekuritizaci aktiv.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Tato položka zahrnuje ostatní sekuritizovaná aktiva bez ohledu na to, zda běžná
účetní praxe vyžaduje zachycení těchto aktiv v rozvaze vykazujícího subjektu či
nikoliv.

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:
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ANB0062

ANB0063

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Nominální objem

Reálný objem

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb.416

Novotná / odb.416

Garant:

Garant:

P0011 P0013 P0014 P0019 P0301 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0301 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Celkový nominální objem konkrétního cenného papíru v původní měně emise. V
případě majetkových účastí jiných než akcie a podílové listy se uvede částka v
původní měně emise odpovídající podílu na registrovaném základním kapitálu.

Součástí jsou závazky z krátkých prodejů dluhových cenných papírů, akcií a
podílových listů, které hodnotu této položky snižují (může být vykázána se
záporným znaménkem). 

Položka je uváděna na celé jednotky (nikoli tisíce).

Celkový objem konkrétního cenného papíru v reálné hodnotě, v Kč nebo v přepočtu
na Kč.

Součástí jsou závazky z krátkých prodejů dluhových cenných papírů, akcií a
podílových listů, které hodnotu této položky snižují (může být vykázána se
záporným znaménkem). 
Položka je uváděna na celé jednotky (nikoli tisíce).

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P0009(CZK) 

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:
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PNB0012

PNB0013

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Pasíva celkem

Přijaté úvěry

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Chrtková / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Souhrnná hodnota zdrojů finančního krytí majetku účelové finanční společnosti
pro sekuritizaci aktiv, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých účelovou finanční společností pro sekuritizaci
aktiv od bank a nebankovních subjektů, včetně úvěrů přijatých v rámci repo
obchodů a neobchodovatelných cenných papírů vydaných účelovými finančními
společnostmi pro sekuritizaci aktiv (FVC), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Nabíhající (dosud nesplatné) příslušenství k přijatým úvěrům se vykazuje
samostatně v položce ostatní pasíva.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:
V této položce jsou rovněž zahrnuty operace, při kterých dochází k dočasnému
převodu zlata oproti hotovostnímu zajištění.

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:
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PNB0014

PNB0015

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Přijaté krátkodobé úvěry

Přijaté dlouhodobé úvěry

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Chrtková / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých účelovou finanční společností pro sekuritizaci
aktiv od bank a nebankovních subjektů, včetně úvěrů přijatých v rámci repo
obchodů a neobchodovatelných cenných papírů vydaných účelovými finančními
společnostmi pro sekuritizaci aktiv (FVC), s původní dobou splatnosti do jednoho
roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Nabíhající (dosud nesplatné) příslušenství k přijatým úvěrům se vykazuje
samostatně v položce ostatní pasíva.

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých účelovou finanční společností pro sekuritizaci
aktiv od bank a nebankovních subjektů, včetně úvěrů přijatých v rámci repo
obchodů a neobchodovatelných cenných papírů vydaných účelovými finančními
společnostmi pro sekuritizaci aktiv (FVC), s původní dobou splatnosti delší než
jeden rok, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Nabíhající (dosud nesplatné) příslušenství k přijatým úvěrům se vykazuje
samostatně v položce ostatní pasíva.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:
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PNB0016

PNB0017

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Emitované dluhové cenné papíry

Emitované dluhové cenné papíry do 1 roku

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Chrtková / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Souhrnná hodnota finančních závazků ve formě dluhových cenných papírů
emitovaných účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv, které jsou
považovány za obchodovatelné a obchodované na sekundárních trzích a které
nezaručují držiteli žádná vlastnická práva k vydávající instituci (např. cenné
papíry kryté aktivy, úvěrové dluhopisy), v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Souhrnná hodnota finančních závazků ve formě dluhových cenných papírů
emitovaných účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv, které jsou
považovány za obchodovatelné a obchodované na sekundárních trzích a které
nezaručují držiteli žádná vlastnická práva k vydávající instituci (např. cenné
papíry kryté aktivy, úvěrové dluhopisy), s původní dobou splatnosti do jednoho
roku včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:
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PNB0018

PNB0019

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Emitované dluhové cenné papíry nad 1 rok do 2 let

Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Chrtková / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Souhrnná hodnota finančních závazků ve formě dluhových cenných papírů
emitovaných účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv, které jsou
považovány za obchodovatelné a obchodované na sekundárních trzích a které
nezaručují držiteli žádná vlastnická práva k vydávající instituci (např. cenné
papíry kryté aktivy, úvěrové dluhopisy), s původní dobou splatnosti nad jeden
rok a do dvou let včetně, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Souhrnná hodnota finančních závazků ve formě dluhových cenných papírů
emitovaných účelovou finanční společností pro sekuritizaci aktiv, které jsou
považovány za obchodovatelné a obchodované na sekundárních trzích a které
nezaručují držiteli žádná vlastnická práva k vydávající instituci (např. cenné
papíry kryté aktivy, úvěrové dluhopisy), s původní dobou splatnosti nad dva
roky, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:56/87

PNB0020

PNB0021

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Základní kapitál

Ostatní kapitál a rezervy

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Chrtková / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku, v Kč a nebo v
přepočtu na Kč.

Zahrnuje ostatní položky vlastního kapitálu společnosti (tj. změny základního
kapitálu před zápisem do obchodního rejstříku; kapitálové fondy; další fondy
vytvářené podle obchodního zákoníku, stanov, společenské smlouvy atd.; výsledek
hospodaření minulých let a běžného období) a rezervy; v Kč nebo v přepočtu na
Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:57/87

PNB0022

PNB0023

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Finanční deriváty - záporná reálná hodnota

Ostatní pasíva

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Chrtková / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Celková záporná reálná hodnota derivátů včetně záporné reálné hodnoty vložených
derivátů oddělených od hostitelského nástroje, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Ostatní pasiva nezařazená v jiných položkách, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Součástí jsou především závazky, které nelze považovat za půjčky, jako jsou
závazky z dodavatelsko-odběratelských vztahů, přijaté zálohy, nedoplatky,
závazky vzniklé časovým nesouladem mezi vznikem transakce a jejím vypořádáním,
účty časového rozlišení, zúčtovací účty se zaměstnanci a státem apod.

Součástí je nabíhající (dosud nesplatné) příslušenství k přijatým úvěrům.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:58/87

PNB0024

TOF0001

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Přijaté úvěry od FVC

Vklady

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Chrtková / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0008 P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 P0125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Souhrnná hodnota úvěrů přijatých účelovou finanční společností pro sekuritizaci
aktiv od jiné účelové společnosti pro sekuritizaci aktiv (FVC), včetně úvěrů
přijatých v rámci repo obchodů a neobchodovatelných cenných papírů vydaných FVC,
v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Nabíhající (dosud nesplatné) příslušenství k přijatým úvěrům se vykazuje
samostatně v položce ostatní pasíva.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro rozvahovou položku vklady, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

V této položce jsou rovněž zahrnuty operace, při kterých dochází k dočasnému
převodu zlata oproti hotovostnímu zajištění.

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:59/87

TOF0002

TOF0003

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Převoditelné vklady

Ostatní vklady

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro rozvahovou položku převoditelné vklady.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro rozvahovou položku ostatní vklady, v Kč nebo v přepočtu
na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:60/87

TOF0004

TOF0005

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Poskytnuté úvěry a pohledávky obdobné úvěrům

Krátkodobé úvěry

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro rozvahovou položku poskytnuté úvěry a pohledávky
obdobné úvěrům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro rozvahovou položku krátkodobé úvěry, v Kč nebo v
přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:61/87

TOF0006

TOF0007

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Dlouhodobé úvěry

Sekuritizované úvěry

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro rozvahovou položku dlouhodobé úvěry, v Kč nebo v
přepočtu na Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro rozvahovou položku sekuritizované úvěry, v Kč nebo v
přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:62/87

TOF0008

TOF0009

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Krátkodobé sekuritizované úvěry

Dlouhodobé sekuritizované úvěry

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro rozvahovou položku krátkodobé sekuritizované úvěry, v
Kč nebo v přepočtu na Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro rozvahovou položku dlouhodobé sekuritizované úvěry, v
Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:63/87

TOF0010

TOF0011

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Ostatní sekuritizovaná aktiva

Finanční aktiva

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro rozvahovou položku ostatní sekuritizovaná aktiva, v Kč
nebo v přepočtu na Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro rozvahovou položku ostatní sekuritizovaná finanční
aktiva, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:64/87

TOF0012

TOF0013

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Nefinanční aktiva

Finanční deriváty - kladná reálná hodnota

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro rozvahovou položku ostatní sekuritizovaná nefinanční
aktiva, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro rozvahovou položku finanční deriváty - kladná reálná
hodnota, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:65/87

TOF0014

TOF0015

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Stálá aktiva

Ostatní aktiva

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro rozvahovou položku stálá aktiva, v Kč nebo v přepočtu
na Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro rozvahovou položku ostatní aktiva, v Kč nebo v přepočtu
na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:66/87

TOF0016

TOF0016_001

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

MFI - jako původce

*MFI (rezident) - jako původce

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru měnových
finančních institucí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru
rezidentských měnových finančních institucí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P3036(S_RMFI) 

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
TOF0016 - MFI - jako původce

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:67/87

TOF0016_002

TOF0017

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

*MFI (nerezident) - jako původce

MFI jako původce - poskytnuto MFI

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru
nerezidentských měnových finančních institucí (členské země eurozóny), v Kč nebo
v přepočtu na Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru měnových
finančních institucí, které byly poskytnuty jiným měnovým finančním institucím,
v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P3036(S_NMFI) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
TOF0016 - MFI - jako původce

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:68/87

TOF0017_001

TOF0017_002

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

*MFI (rezident) jako původce - poskytnuto MFI

*MFI (nerezident) jako původce - poskytnuto MFI

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru
rezidentských měnových finančních institucí, které byly poskytnuty jiným měnovým
finančním institucím, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru
nerezidentských měnových finančních institucí (členské země eurozóny), které
byly poskytnuty jiným měnovým finančním institucím, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P3036(S_RMFI) 

P3036(S_NMFI) 

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:

TOF0017 - MFI jako původce - poskytnuto MFI

TOF0017 - MFI jako původce - poskytnuto MFI

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:69/87

TOF0018

TOF0018_001

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

MFI jako původce - poskytnuto vládním institucím

*MFI(rezident) jako původce - poskytnuto vládním institucím

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru měnových
finančních institucí, které byly poskytnuty vládním institucím, v Kč nebo v
přepočtu na Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru
rezidentských měnových finančních institucí, které byly poskytnuty vládním
institucím, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P3036(S_RMFI) 

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
TOF0018 - MFI jako původce - poskytnuto vládním institucím

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:70/87

TOF0018_002

TOF0019

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

*MFI (nerez.) jako původce - poskytnuto vládním institucím

MFI jako původce - poskyt. ost.fin.zprostř. a pom.fin.inst

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru
nerezidentských měnových finančních institucí (členské země eurozóny), které
byly poskytnuty vládním institucím, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru měnových
finančních institucí, které byly poskytnuty ostatním finančním
zprostředkovatelům a pomocným finančním institucím, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P3036(S_NMFI) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
TOF0018 - MFI jako původce - poskytnuto vládním institucím

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:71/87

TOF0019_001

TOF0019_002

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

*MFI(rez) jako původce - posk.ost.fin.zprostř.a pom.fin.inst

*MFI(nerez) ako původce-posk.ost.fin.zprostř.a pom.fin.inst

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru
rezidentských měnových finančních institucí, které byly poskytnuty ostatním
finančním zprostředkovatelům a pomocným finančním institucím, v Kč nebo v
přepočtu na Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru
nerezidentských měnových finančních institucí (členské země eurozóny), které
byly poskytnuty ostatním finančním zprostředkovatelům a pomocným finančním
institucím, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P3036(S_RMFI) 

P3036(S_NMFI) 

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:

TOF0019 - MFI jako původce - poskyt. ost.fin.zprostř. a pom.fin.inst

TOF0019 - MFI jako původce - poskyt. ost.fin.zprostř. a pom.fin.inst

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:72/87

TOF0020

TOF0020_001

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

MFI jako původce - poskytnuto pojišťovnám a pen.fondům

*MFI(rez.) jako původce-poskytnuto pojišťovnám a pen.fondům

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru měnových
finančních institucí, které byly poskytnuty pojišťovnám a penzijním fondům, v Kč
nebo v přepočtu na Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru
rezidentských měnových finančních institucí, které byly poskytnuty pojišťovnám a
penzijním fondům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P3036(S_RMFI) 

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
TOF0020 - MFI jako původce - poskytnuto pojišťovnám a pen.fondům

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:73/87

TOF0020_002

TOF0021

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

*MFI (nerez.) ako původce-poskyt. pojišťovnám a pen.fondům

MFI jako původce - poskytnuto domácnostem a nez.institucím

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru
nerezidentských měnových finančních institucí (členské země eurozóny), které
byly poskytnuty pojišťovnám a penzijním fondům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru měnových
finančních institucí, které byly poskytnuty domácnostem a neziskovým institucím
sloužícím domácnostem, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P3036(S_NMFI) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
TOF0020 - MFI jako původce - poskytnuto pojišťovnám a pen.fondům

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:74/87

TOF0021_001

TOF0021_002

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

*MFI (rez.) jako původce-poskyt. domácnostem a nez.instit.

*MFI (nerez.) jako původce-poskyt.domácnostem a nez.instit.

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru
rezidentských měnových finančních institucí, které byly poskytnuty domácnostem a
neziskovým institucím sloužícím domácnostem, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru
nerezidentských měnových finančních institucí (členské země eurozóny), které
byly poskytnuty domácnostem a neziskovým institucím sloužícím domácnostem, v Kč
nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P3036(S_RMFI) 

P3036(S_NMFI) 

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:

TOF0021 - MFI jako původce - poskytnuto domácnostem a nez.institucím

TOF0021 - MFI jako původce - poskytnuto domácnostem a nez.institucím

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:75/87

TOF0022

TOF0022_001

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Vládní instituce jako původce

*Vládní instituce (rez.) jako původce

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru vládních
institucí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru
rezidentských vládních institucí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P3036(1300000) 

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
TOF0022 - Vládní instituce jako původce

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:76/87

TOF0022_002

TOF0023

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

*Vládní instituce (nerez.) jako původce

Ostatní finananční zprostředkovatelé jako původce

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru
nerezidentských vládních institucí (členské země eurozóny), v Kč nebo v přepočtu
na Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru ostatních
finančních zprostředkovatelů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P3036(2003000) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
TOF0022 - Vládní instituce jako původce

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:77/87

TOF0023_001

TOF0023_002

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

*Ostatní finananční zprostředkovatelé (rez.) jako původce

*Ostatní finananční zprostředkovatelé (nerez.) jako původce

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru
rezidentských ostatních finančních zprostředkovatelů, v Kč nebo v přepočtu na
Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru
nerezidentských ostatních finančních zprostředkovatelů (členské země eurozóny),
v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P3036(1230000) 

P3036(2002300) 

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:

TOF0023 - Ostatní finananční zprostředkovatelé jako původce

TOF0023 - Ostatní finananční zprostředkovatelé jako původce

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:78/87

TOF0024

TOF0024_001

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Pomocné finanční instituce jako původce

*Pomocné finanční instituce (rez.) jako původce

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru pomocných
finančních institucí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru
rezidentských pomocných finančních institucí, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P3036(1240000) 

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
TOF0024 - Pomocné finanční instituce jako původce

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:79/87

TOF0024_002

TOF0025

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

*Pomocné finanční instituce (nerez.) jako původce

Pojišťovny a penzijní fondy jako původce

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru
nerezidentských pomocných finančních institucí (členské země eurozóny), v Kč
nebo v přepočtu na Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru
pojišťoven a penzijních fondů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P3036(2002400) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
TOF0024 - Pomocné finanční instituce jako původce

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:
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TOF0025_001

TOF0025_002

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

*Pojišťovny a penzijní fondy (rez.) jako původce

*Pojišťovny a penzijní fondy (nerez.) jako původce

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru
rezidentských pojišťoven a penzijních fondů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru
nerezidentských pojišťoven a penzijních fondů (členské země eurozóny), v Kč nebo
v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P3036(1250000) 

P3036(2002500) 

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:

TOF0025 - Pojišťovny a penzijní fondy jako původce

TOF0025 - Pojišťovny a penzijní fondy jako původce

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:
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TOF0026

TOF0026_001

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Nefinanční podniky jako původce

*Nefinanční podniky (rez.) jako původce

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru
nefinančních podniků, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru
rezidentských nefinančních podniků, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P3036(1100000) 

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
TOF0026 - Nefinanční podniky jako původce

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:
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TOF0026_002

TOF0027

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

*Nefinanční podniky (nerez.) jako původce

Přijaté úvěry

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru
nerezidentských nefinančních podniků (členské země eurozóny), v Kč nebo v
přepočtu na Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro rozvahovou položku přijaté úvěry, v Kč nebo v přepočtu
na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P3036(2001000) 
Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:
TOF0026 - Nefinanční podniky jako původce

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:
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TOF0028

TOF0029

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Přijaté krátkodobé úvěry

Přijaté dlouhodobé úvěry

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro rozvahovou položku přijaté krátkodobé úvěry, v Kč nebo
v přepočtu na Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro rozvahovou položku přijaté dlouhodobé úvěry, v Kč nebo
v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:
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TOF0030

TOF0031

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Emitované dluhové cenné papíry

Základní kapitál

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro rozvahovou položku emitované dluhové cenné papíry, v Kč
nebo v přepočtu na Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro rozvahovou položku základní kapitál, v Kč nebo v
přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:
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TOF0032

TOF0033

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Finanční deriváty - záporná reálná hodnota

Ostatní pasíva

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro rozvahovou položku finanční deriváty - záporná reálná
hodnota, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro rozvahovou položku ostatní pasíva, v Kč nebo v přepočtu
na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:
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TOF0034

TOF0035

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

Odpisy

MFI jako původce - poskytnuto nefinančním podnikům

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Celková hodnota odpisů sekuritizovaných úvěrů, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru měnových
finančních institucí, které byly poskytnuty nefinančním podnikům, v Kč nebo v
přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Odpisy/snížením hodnoty se rozumí vliv změn hodnoty úvěrů vykázaných v rozvaze,
které  jsou způsobeny uplatněním odpisů/snížením hodnoty úvěrů. Tyto úpravy
zahrnují rovněž odpisy/snížení hodnoty úvěrů zachycené v době, kdy je úvěr
prodán nebo převeden na třetí osobu, pokud je to možné zjistit.

Odpisy se týkají případů, kdy je úvěr považován za bezcenné aktivum a kdy je
odstraněn z rozvahy.

Snížení hodnoty se týkají případů, kdy se má za to, že úvěr nebude plně splacen,
a hodnota úvěru v rozvaze je snížena.

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:



Popis IP Strana:87/87

TOF0035_001

TOF0035_002

Kód:

Kód:

Akronym:

Akronym:

*MFI(rez.) jako původce - poskytnuto nefinančním podnikům

*MFI (nerez.) jako původce - poskytnuto nefinančním podnikům

Název:

Název:

Number - Číslo

Number - Číslo

Datový typ:

Datový typ:

1.0

1.0

Platný

Platný

Stav:

Stav:

01.12.2010

01.12.2010

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Novotná / odb. 416

Novotná / odb. 416

Garant:

Garant:

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0125 P3036 P3125 

Parametry informačního prvku:

Parametry informačního prvku:

Verze:

Verze:

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru
rezidentských měnových finančních institucí, které byly poskytnuty nefinančním
podnikům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Přehled finančních transakcí, které byly realizovány během příslušného
vykazovaného období, pro sekuritizované úvěry nabyté účelovou finanční
společností pro sekuritizaci aktiv od původce pocházejícího ze sektoru
nerezidentských měnových finančních institucí (členské země eurozóny), které
byly poskytnuty nefinančním podnikům, v Kč nebo v přepočtu na Kč.

Charakteristika:

Charakteristika:

Poznámka:

Poznámka:

Algoritmus odvození:

Algoritmus odvození:

P3036(S_RMFI) 

P3036(S_NMFI) 

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Parametry konkretizované na informačním prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:

Odvozen z primárního informačního prvku:

TOF0035 - MFI jako původce - poskytnuto nefinančním podnikům

TOF0035 - MFI jako původce - poskytnuto nefinančním podnikům

Vazba na účetnictví:

Vazba na účetnictví:
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