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Výčet položek číselníku:

 POPIS ČÍSELNÍKU

Pořizovací cena

Aktualizovaná pořizovací cena

Naběhlá hodnota

Tržní hodnota

Tržní cena

Jmenovitá hodnota

Reálná hodnota

Kód Název položky

Pořizovací cena  podle pravidel o oceňování majetku a
závazků stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů  a navazujícími právními
předpisy.

Cena aktiva nebo pasiva daná podle typu aktiva / pasiva jeho
pořizovací cenou, popř. jmenovitou (nominální) hodnotou a
jejím zvýšením o naběhlé úroky ke sledovanému dni (u aktiv
bez  snížení o případné opravné položky).

Cena použitá při prvotním zachycení aktiva nebo pasiva v
účetnictví (zpravidla pořizovací cena) zvýšená o naběhlé
úroky ke sledovanému dni a u aktiv snížená o případné
opravné položky podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, a podle navazujících právních
předpisů.

Tržní hodnota aktiva nebo pasiva stanovená podle zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a
podle navazujících právních předpisů.

Tržní cena aktiva nebo pasiva na příslušném trhu nebo
stanovená podle příslušných předpisů nebo standardů (pro
účely statistiky zpravidla rovná tržní hodnotě, pokud není
stanoveno jinak).

Jmenovitá  hodnota je částka v peněžních jednotkách, na
kterou je cenný papír vystaven při jeho vydání (emisi) a
která je vyznačena na listinném cenném papíru, resp. pod
kterou je cenný papír veden v registrech cenných papírů.

Ocenění aktiva nebo pasiva tržní hodnotou, upravenou
hodnotou nebo odborným odhadem stanovené podle zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a
navazujících právních předpisů.

Druhy ocenění aktiv a pasivNázev:

P0186 Ocenění aktiv/pasiv
Použití číselníku v parametrech:

Druhy ocenění (popř. cen) sledovaných aktiv nebo pasiv podle právních předpisů
platných v české republice nebo podle příslušných (zejména účetních a
statistických) zahraničních nebo mezinárodních předpisů a standardů, popř. podle
předpisů a standardů používaných na příslušném trhu.

Charakteristika:

Poznámka:
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Statistická  nominální hodnota

Kód Název položky

Ocenění aktiva nebo pasiva použité v určených případech pro
statistické účely, stanovené následujícím způsobem:
a) u úvěrů a vkladů jako celková hodnota pohledávky nebo
závazku z úvěru nebo vkladu (neupravená o předvídatelná
rizika a možné ztráty) po odečtení naběhlých dosud
nesplatných (časově rozlišených) úroků,
b) u neobchodovatelných kupónových dluhových cenných papírů,
které jsou zahrnovány v měnové statistice makroekonomicky do
úvěrů a vkladů, jako jmenovitá hodnota cenného papíru, resp.
jeho pořizovací cena na primárním trhu včetně případného
naběhlého emisního diskontu nebo prémie, bez naběhlých dosud
nesplatných (časově rozlišených) úroků - naběhlého kupónu a
neupravená o předvídatelná rizika a možné ztráty,
c) u neobchodovatelných bezkupónových dluhových cenných
papírů (diskontovaných cenných papírů), které jsou
zahrnovány v měnové statistice makroekonomicky do úvěrů a
vkladů, jako aktualizovaná pořizovací cena neupravená o
předvídatelná rizika a možné ztráty, vycházející podle
možnosti z prodejní ceny cenného papíru při jeho emisi,
resp. primárním prodeji; v případě nezjistitelnosti nebo
neexistence emisní ceny  odpovídající  pořizovací ceně
zaplacené příslušným držitelem cenného papíru,
d) u nakoupených pohledávek z leasingu apod. smluvních
vztahů obdobně jako statistická nominální hodnota
neobchodovatelných bezkupónových dluhových cenných papírů,
e) u nakoupených  nebo převzatých  úvěrů ap. pohledávek bez
zahrnutí vlivu odlišné,zpravidla  snížené tržní/reálné
hodnoty pohledávek  obdobně jako statistická nominální
hodnota u úvěrů  a  vkladů (tj. odpovídající v podstatě
původní nesplacené jistině před převzetím  pohledávky,
včetně případných nezaplacených splatných  úroků  a poplatků
) .
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