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                               Příloha č. 1 k opatření České národní banky č. 10 ze dne 3. prosince 2002

Seznam výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank
České národní bance

Označení výkazu Kód datového
souboru

Název výkazu – datového souboru

Bil(ČNB)1-12 RISIFE11 Měsíční bilance aktiv a pasiv

Bil(ČNB)2-12 VISIFE10 Měsíční výkaz zisku a ztráty banky

Bil(ČNB)3-01 VISIFE30 Roční výkaz rozdělení zisku

Bil(ČNB)4-04 KISIFE12 Čtvrtletní rozvaha regulovaného konsolidačního celku

Bil(ČNB)5-12 RISIFE15 Měsíční rozvaha banky

Bil(ČNB)6-04 KISIFE10 Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty regulovaného
konsolidačního celku

V(ČNB)9-12 RISIFE70 Měsíční výkaz o čerpání úvěrů klienty podle úrokových
sazeb

V(ČNB)13-04 VISIFE20 Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech

V(ČNB)20-04 JISIFE10 Čtvrtletní výkaz o tuzemských cenných papírech v držení
nerezidentů

V(ČNB)21-01 RISIFE52 Předběžné doplňkové údaje k bilanci aktiv a pasiv

V(ČNB)25-04 RISIFE51 Čtvrtletní výkaz vybraných aktiv a pasiv podle zemí

V(ČNB)28-04 RISIFE28 Čtvrtletní výkaz o teritoriálním členění zahraničních
cenných papírů v držení banky

V(ČNB)30-04 JISIFE30 Čtvrtletní výkaz o zahraničních cenných papírech v držení
rezidentů

VST(ČNB)1-12 RISIFE31 Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty

VST(ČNB)3-12 RISIFE63 Měsíční výkaz o mezibankovních úvěrech a vkladech

VST(ČNB)4-12 RISIFE34 Měsíční výkaz o stavech úvěrů a pohledávek za klienty
podle úrokových sazeb

VST(ČNB)11-12 RISIFE61 Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech od klientů

VST(ČNB)14-12 RISIFE64 Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech od klientů podle
úrokových sazeb

VST(ČNB)21-12 RISIFE21 Měsíční výkaz o cenných papírech a účastech v držení
banky

VST(ČNB)22 -12 RISIFE22 Měsíční výkaz o cenných papírech emitovaných bankou

VT(ČNB)1-12 TISIFE11 Měsíční výkaz o odpisech úvěrů a jiných pohledávek

VT(ČNB)2-12 TISIFE12 Měsíční výkaz o změnách v ocenění cenných papírů v
držení banky
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Označení výkazu Kód datového
souboru

Název výkazu – datového souboru

Dev(ČNB)12-12 PESIFE10 Měsíční výkaz o devizových a korunových inkasech a
platbách

Dev(ČNB)14-04 PESIFE20 Čtvrtletní výkaz o devizových a korunových inkasech a
platbách podle územního členění

Dev(ČNB)16-12 PESIFE30 Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění
podle nadlimitních transakcí

Dev(ČNB)19-12 PESIFE40 Měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění
podle měn

P(ČNB)3-02 JIPIFE10 Pololetní výkaz o předpokládaných inkasech nerezidentů
z tuzemských cenných papírů

P(ČNB)4-02 PIPIFE10 Pololetní výkaz o budoucích splátkách úvěrů přijatých od
nerezidentů

BD(ČNB)1-12 DISIFE10 Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasiv

BD(ČNB)2-12 DISIFE20 Hlášení o kapitálové přiměřenosti bank

BD(ČNB)3-12 DISIFE30 Hlášení o angažovanosti, nadlimitních vkladech a
přijatých úvěrech

BD(ČNB)4-12 DISIFE40 Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace

BD(ČNB)7-12 DISIFE70 Hlášení o struktuře závazků z vkladů a úvěrů podle
velikosti

BD(ČNB)8-04 DISIFE80 Hlášení o změně stavu úvěrů

BD(ČNB)11-12 DISIFE11 Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasiv

BD(ČNB)12-04 KISIFE20 Hlášení o kapitálové přiměřenosti regulovaného
konsolidačního celku

BD(ČNB)13-04 KISIFE30 Hlášení o angažovanosti regulovaného konsolidačního
celku

BD(ČNB)16-12 DISIFE16 Hlášení o angažovanosti banky vůči jednotlivým zemím

E(ČNB)5-04 DISIFE60 Hlášení o organizační struktuře, kvalifikovaných účastech
a elektronickém bankovnictví

E(ČNB)6-04 KISIFE60 Hlášení o kvalifikovaných účastech regulovaného
konsolidačního celku


