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BA0046Kód: SLOZBANAkronym:

9.0 PlatnýStav: 01.01.2007Platnost od:
ČNBZdroj: ing.Zámečníková / odb. 714Garant:

S_BCPZB

S_BCRPZB

Výčet položek číselníku:

 POPIS ČÍSELNÍKU

Verze:

Údaje za ČR a zahraničí

Údaje za ČR

Kód Název položky

Údaje o činnosti, majetku a zdrojích vykazujícího subjektu
na území České republiky a v zahraničí.

Údaje o činnosti , majetku  a zdrojích vykazujícího subjektu
pouze na území České republiky.

Územní rozsah vykazovaných údajůNázev:

P0046 Rozsah vykazování podle území
Použití číselníku v parametrech:

Území , k němuž se vztahuje souhrn údajů vykazovaných příslušným subjektem
(bankou, pobočkou zahraničí banky, popř. nebankovním subjektem) v rámci daného
výkazu.
Položky číselníku konkretizují vztah souhrnu údajů vykazovaných v určitém výkazu
k území (určitý stát, seskupení států, region apod.), za něž je sledována
činnost nebo působnost územně příslušných organizačních jednotek vykazujícího
subjektu.

Charakteristika:

Poznámka:



Strana:Katalog Dom Čís 1/1

KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM

Verze StavKód domény

BA0046

Název domény

Kód: Územní rozsah vykazovaných údajůNázev:

ZCR

ZSVET

Údaje za  Českou republiku

Údaje za Českou republiku a zahraničí

1.2

1.2

20

20

30.04.2000

30.04.2000

Platnost od
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ZCR

ZSVET

Kód:

Kód:

ZCR

ZSVET

Akronym:

Akronym:

1.2

1.2

Platný

Platný

Stav:

Stav:

30.04.2000

30.04.2000

Platnost od:

Platnost od:

ČNB

ČNB

Zdroj:

Zdroj:

Ing. Zámečníková / Odbor 714

Ing. Zámečníková / Odbor 714

Garant:

Garant:

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

 POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM

Verze:

Verze:

Poznámka

Poznámka

Výčet položek domény

Výčet položek domény

Název

Název

Členění

Členění

Údaje za ČR

Údaje za ČR a zahraničí

Σ

Σ

Odvozena z číselníku:

Odvozena z číselníku:

BA0046 - Územní rozsah vykazovaných údajů

BA0046 - Územní rozsah vykazovaných údajů

Údaje za  Českou republiku

Údaje za Českou republiku a zahraničí

Název:

Název:

Charakteristika:

Charakteristika:

Údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o
závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky  nebo  k
činnosti pobočky zahraniční banky v ČR na území České republiky, resp. k
organizačním složkám banky nebo pobočky zahraniční banky v ČR působícím na
území České republiky.

Údaje o bankovních operacích a službách, pohledávkách a ostatním majetku a o
závazcích a jiných zdrojích, které se vztahují k činnosti banky na území České
republiky i v zahraničí, resp. k organizačním složkám banky působícím na území
České republiky i v zahraničí (tj. obecně v celém světě), nebo  které se
vztahují k činnosti  (resp.ke všem organizačním složkám ) pobočky zahraniční
banky v České republice (při zařazení jejích údajů do kontextu s údaji o
bankách vykazovaných souhrnně za Českou republiku a zahraničí).

S_BCRPZB

S_BCPZB

Kód

Kód
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