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RETNINGSLINJER
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/450
af 4. december 2015
om ændring af retningslinje ECB/2014/15 om monetær og finansiel statisti (ECB/2015/44)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig
artikel 5.1, 12.1 og 14.3,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks
indsamling af statistisk information (1), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Det er nødvendigt at opdatere opstillingen af monetær og finansiel statistik i lyset af, at forsikringsselskaber i
henhold til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1374/2014 (ECB/2014/50) (2) underlægges
statistiske rapporteringskrav fra og med referenceperioden Q1 2016. Det er derfor nødvendigt at påbegynde
opstillingen af statistik for forsikringsselskaber (IC'er) i henhold til reglerne i retningslinje ECB/2014/15 (3).

(2)

Retningslinje ECB/2014/15 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

Artikel 1
Ændringer
Retningslinje ECB/2014/15 ændres således:
1) Artikel 1, stk. 2, erstattes af følgende:
»2. Rapporteringsordninger, rapporteringsstandarder og overførselsdatoer
De nationale centralbanker indberetter de i artikel 3-26a angivne poster i overensstemmelse med de ordninger, der er
beskrevet i bilag II, og i overensstemmelse med de elektroniske rapporteringsstandarder, der er fastlagt i bilag III.
Hvert år ved udgangen af i september meddeler ECB de nationale centralbanker de præcise overførselsdatoer i form
af en rapporteringskalender for det følgende år.«
2) I artikel 25 tilføjes følgende afsnit til stk. 1:
»For at gøre det muligt at oprette og føre listen over forsikringsselskaber til statistiske formål som omhandlet i
artikel 3 i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1374/2014 (ECB/2014/50) (*) skal de variabler, der er
angivet i del 1 og 2 i bilag V, indsamles i RIAD med de foreskrevne intervaller. De nationale centralbanker
indberetter opdateringer af disse variabler, navnlig når en institution træder ind i eller forlader IC-populationen.
(1) EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.
(2) Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1374/2014 af 28. november 2014 om statistiske rapporteringskrav for forsikrings
selskaber (ECB/2014/50) (EUT L 366 af 20.12.2014, s. 36).
(3) Retningslinje ECB/2014/15 af 4. april 2014 om monetær og finansiel statistik (EFT L 340, 26.11.2014, s. 1).
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De nationale centralbanker indberetter fuldstændige referencedata som specificeret i del 1 og 2 i bilag V om residente
moderforsikringsvirksomheder og datterselskaber, alle residente filialer uanset hvor deres moderselskab har hjemsted,
samt filialer af residente moderforsikringsvirksomheder og datterselskaber, som er residente uden for Unionens
økonomiske territorium. Disse oplysninger suppleres af fuldstændige referencedata som specificeret i del 1 og 2 i
bilag V om filialer af residente moderforsikringsvirksomheder og datterselskaber, som er residente i ikkeindberettende, ikke-deltagende medlemsstater. Denne indberetning kan baseres på en bredere indsamling af data, der
dækker alle filialer af residente moderforsikringsvirksomheder og datterselskaber, uanset i hvilket land de har
hjemsted.
(*) Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1374/2014 af 28. november 2014 om statistiske rapporte
ringskrav for forsikringsselskaber (ECB/2014/50) (EUT L 366 af 20.12.2014, s. 36).«
3) I artikel 25 tilføjes følgende afsnit til stk. 2:
»Ved indsendelse af den første liste over forsikringsselskaber skal de nationale centralbanker overføre fuldstændige
kvartalsvise referencedata til ECB som specificeret i del 1 i bilag V om residente moderforsikringsvirksomheder og
datterselskaber senest den 31. marts 2016. De nationale centralbanker opfordres dog til at overføre disse oplysninger
inden den 31. december 2015. De nationale centralbanker indberetter til ECB fuldstændige referencedata som
specificeret i del 1 og 2 i bilag V om alle residente filialer uanset hvor deres moderselskab har hjemsted, samt filialer
af residente moderforsikringsvirksomheder og datterselskaber, som er residente uden for Unionens økonomiske
territorium og i ikke-indberettende, ikke-deltagende medlemsstater senest den 31. juli 2016. Attributter som kræves
på årsbasis skal indberettes for alle institutter inden den 31. juli 2016.
Ved de efterfølgende overførsler skal de nationale centralbanker indberette, mindst hvert kvartal, opdateringer af
kvartalsvariablerne angivet for forsikringsselskaber til ECB inden for to måneder efter referencedatoen. De årlige
variabler opdateres for alle forsikringsselskaber på årsbasis med en maksimal forsinkelse på seks måneder efter
referencedatoen 31. december.«
4) I artikel 25 tilføjes følgende stykke til stk. 3:
»Kl. 18.00 CET den fjerde arbejdsdag efter fristen for at sende opdateringer tager ECB en kopi af IC-datasættet og gør
den tilgængelig for de nationale centralbanker. Derefter offentliggør ECB listen over forsikringsselskaber på sit
websted.«
5) Artikel 26, stk. 2, erstattes af følgende:
»2. Rapporteringsfrekvens og tidsfrist
Dataene skal indberettes til ECB med kvartårlig hyppighed. Statistik over pensionskasser som beskrevet i stk. 1,
litra a), skal indberettes til ECB inden for en periode på ikke over 80 kalenderdage fra udgangen af referencekvartalet.
Hvert år i september meddeler ECB de nationale centralbanker de nøjagtige overførselsdatoer i form af en rapporte
ringskalender.«
6) Som artikel 26a indsættes:
»Artikel 26a
Statistik om forsikringsselskaber
1.

Indberetningens omfang

a)

G e ner el t

De nationale centralbanker indberetter statistisk information om forsikringsselskabers aktiver og passiver samt om
præmier, fordringer og kommissioner i overensstemmelse med del 23 i bilag II. Oplysninger tilvejebringes for hver af
følgende forsikringsselskabstyper: livsforsikring, skadesforsikring, sammensatte forsikringer og genforsikring. Disse
krav omfatter beholdninger ultimo kvartalet og kvartalsvise strømreguleringer for forsikringsselskabers aktiver og
passiver samt årlige oplysninger om præmier, fordringer og kommissioner.
Supplerende oplysninger overføres som memorandumposter for lande, hvor disse oplysninger er tilgængelige,
herunder baseret på et bedste skøn i overensstemmelse med del 23 i bilag II.
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De nationale centralbanker indberetter separate data til ECB om revalueringsreguleringer (der dækker både pris- og
valutakursændringer) og reguleringer for omklassifikationer, som angivet i del 23 i bilag II, og i overensstemmelse
med bilag IV.
Finansielle transaktioner, herunder reguleringer, udledes i overensstemmelse med ENS 2010.
De nationale centralbanker kan afvige fra ENS 2010 på grund af afvigende national praksis i henhold til forordning
(EU) nr. 1374/2014 (ECB/2014/50). I de tilfælde, hvor der foreligger beholdningsinformationer aktiv for aktiv, kan
revalueringsreguleringer udledes efter en fælles Eurosystem-metode, dvs. metoden til udledning af strømme, der er
omhandlet i del 6 i bilag IV.
Tilnærmelser af finansielle transaktioner for passiver kan udledes i overensstemmelse med del 6 i bilag IV.
2.

Rapporteringsfrekvens og tidsfrist

De nationale centralbanker indberetter kvartalsvist data om forsikringsselskaber til ECB inden arbejdstids ophør
den 10. arbejdsdag efter fristen for kvartalsvise data, der er specificeret i artikel 8 i forordning (EU) nr. 1374/2014
(ECB/2014/50). I en overgangsperiode, der dækker indberetningen for de første tre kvartaler i 2016, forlænges denne
frist til den 30. arbejdsdag efter den ovenfor nævnte frist for referenceperioden Q1 2016, den 25. arbejdsdag efter
den ovenfor nævnte frist for referenceperioden Q2 2016 og den 20. arbejdsdag efter den ovenfor nævnte frist for
referenceperioden Q3 2016.
De nationale centralbanker indberetter årligt data om forsikringsselskaber til ECB inden arbejdstids ophør den 10.
arbejdsdag efter fristen for årlige data, der er specificeret i artikel 8 i forordning (EU) nr. 1374/2014 (ECB/2014/50).
Hvert år i september meddeler ECB de nationale centralbanker de nøjagtige overførselsdatoer i form af en rapporte
ringskalender.
De nationale centralbanker skal indberette data til ECB om udestående beløb i den første indberetning af kvartalsvise
data for forsikringsselskaber. Strømreguleringer overføres på det bedst mulige grundlag.
3.

Revisionsprocedurer

Der gælder følgende generelle regler for revisioner af kvartalsdata og årlige data:
a) I de regelmæssige kvartalsvise produktionsperioder, dvs. for en bestemt referenceperiode, fra fristen, der er
specificeret i stk. 2, til dagen, hvor dataene sendes tilbage til de nationale centralbanker, kan de nationale
centralbanker revidere dataene, der dækker det foregående referencekvartal.
b) I de regelmæssige årlige produktionsperioder, dvs. for et bestemt referenceår, fra fristen, der er specificeret i stk. 2,
til dagen, hvor dataene sendes tilbage til de nationale centralbanker, kan de nationale centralbanker revidere
dataene, der dækker det foregående referenceår.
c) Uden for de regelmæssige produktionsperioder kan de nationale centralbanker desuden revidere data vedrørende
tidligere referenceperioder.
4.

Undtagelser og opregning

For at sikre kvaliteten af euroområdets statistik over forsikringsselskaber foretager de nationale centralbanker i de
tilfælde, hvor de undtager de mindste forsikringsselskaber i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning (EU)
nr. 1374/2014 (ECB/2014/50), en opregning til 100 % dækning for disse selskaber ved beregningen af de
kvartalsvise IC-data, der indberettes til ECB.
De nationale centralbanker kan vælge proceduren for opregning til 100 % dækning baseret på data, der er indsamlet i
overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 7, stk. 1, litra c) i forordning (EU) nr. 1374/2014
(ECB/2014/50), forudsat at skønnene er baseret på den tilsvarende type af forsikringsselskab (dvs. livsforsikringer,
skadesforsikringer, genforsikringer og sammensatte forsikringer).
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For referencekvartalerne i 2016 skal de nationale centralbanker også sikre, at data, der indberettes til ECB udgør
100 % af rapporteringspopulationen. Nationale centralbanker, der agter at undtage de mindste forsikringsselskaber i
henhold til artikel 7, stk. 1, litra a) i forordning (EU) nr. 1374/2014 (ECB/2014/50), skal indsamle alle nødvendige
oplysninger for at sikre, at de data, der overføres til ECB, har en høj kvalitet. Nationale centralbanker, som udleder de
krævede data, der er indsamlet i tilsynsøjemed i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (*),
kan i forbindelse hermed i) udvide data, der indsamles ved åbningsdagen, fra referencedatoen 1. januar 2016 (jf.
afsnit 5), ii) øge rapporteringspopulationens dækning for de(t) første referencekvartal(er), eller iii) anvende alternative
datakilder, hvorfra opregnede data af tilsvarende høj kvalitet kan udledes.
5.

Engangsindberetning for referenceperioden Q4 2015

De nationale centralbanker skal overføre data over beholdninger ultimo 2015 til ECB, som kan omfatte tilnærmelser
for de vigtigste aggregater, hvis nødvendigt, som anført i del 23 i bilag II. Med henblik herpå kan de nationale
centralbanker anvende data, der vedrører 1. januar 2016, og som er indsamlet i tilsynsøjemed i henhold til direktiv
2009/138/EF. Disse data skal overføres til ECB sammen med data for Q1 2016.
6.

Udledning af aggregerede data for værdipapirer

De nationale centralbanker udleder de aggregerede kvartalsvise data om aktiver og passiver for hver type af
forsikringsselskab i overensstemmelse med tabel 2a og 2b i del 23 i bilag II på følgende måde:
a) For værdipapirer med en ISIN-kode sammenholder de nationale centralbanker de tilvejebragte data værdipapir for
værdipapir med de data, der er udledt af Centralised Securities Database (CSDB) som referencedatabase. De
sammenholdte data, værdipapir for værdipapir, skal anvendes til at beregne værdien af aktiver og passiver i euro
og udlede de nødvendige opdelinger for hvert enkelt værdipapir som forsikringsselskaber besidder eller udsteder.
Hvis værdipapirets identifikationskode ikke findes i CSDB, eller den information, som er nødvendig for
opstillingen af aktiver og passiver i overensstemmelse med tabel 2a og 2b i del 23 i bilag II, ikke er tilgængelig i
CSDB, estimerer de nationale centralbanker de manglende data.
b) De nationale centralbanker aggregerer de data om værdipapirer, der er udledt i henhold til litra a), og tilføjer dem
til de data, som indberettes for værdipapirer uden en ISIN-kode med henblik på udarbejdelsen af aggregater for:
i) gældsinstrumenter opdelt efter løbetid (oprindelig og resterende) og modpart (sektor og residens), ii) ejerandele
opdelt efter instrument og modpart (sektor og residens), og iii) andele i investeringsforeninger opdelt efter type af
investeringsforening og modpartens residens.
7.

Opdeling af beholdninger af investeringsforeningsandele efter primære investeringsformål

De nationale centralbanker skal overføre til ECB de bedste skøn for forsikringsselskabers beholdninger af investerings
foreningsandele opdelt efter primære investeringsformål (dvs. obligationsbaserede foreninger, aktiebaserede
foreninger, blandede foreninger, foreninger baseret på fast ejendom, hedgefonde og andre investeringsforeninger).
Disse data kan udledes ved at sammenholde data, der tilvejebringes, værdipapir for værdipapir, i overensstemmelse
med forordning (EU) nr. 1374/2014 (ECB/2014/50) med data, der er udledt fra CSDB'en som referencedatabase.
Hvis investeringsforeningsandelene ikke findes i CSDB'en, skal de nationale centralbanker estimere de manglende data
eller anvende alternative kilder til at udlede dataene.
Som en overgangsforanstaltning kan de nationale centralbanker overføre disse data til ECB første gang, når de
overfører data for Q2 2016, dækkende også data for Q1 2016.
8.

Skøn over kvartalsdata for skadesforsikringstekniske reserver

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1374/2014 (ECB/2014/50) skal de nationale
centralbanker indsamle data for skadesforsikringstekniske reserver opdelt efter branche og geografisk område. De
nationale centralbanker skal overføre kvartalsdata til ECB, som kan estimeres på grundlag af de data, der indsamles
årligt.
9.

Værdiansættelsesmetoder og/eller regnskabsregler

Værdiansættelses- og/eller regnskabsreglerne i forordning (EU) nr. 1374/2014 (ECB/2014/50) finder også anvendelse,
når de nationale centralbanker indberetter data om forsikringsselskaber til ECB.
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10. Forklarende noter
De nationale centralbanker fremsender forklarende noter, hvor der gøres rede for årsagerne til væsentlige revisioner,
samt revisioner uden for de regelmæssige produktionsperioder i henhold til artikel 26a, stk. 3, litra c). Desuden
sender de nationale centralbanker forklarende noter til ECB vedrørende omklassifikationsreguleringer.
11. Indsamlingsmetoder
De nationale centralbanker kan indsamle data fra alle forsikringsselskaber, som er residente i landet (»værtsland
stilgang«) i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1374/2014 (ECB/2014/50), eller de kan
udlede de data, der er nødvendige i ESCB-øjemed, fra data, der er indsamlet i tilsynsøjemed i henhold til direktiv
2009/138/EF, i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1374/2014 (ECB/2014/50)
(»hjemlandstilgang«).
Data, der overføres til ECB i overensstemmelse med denne retningslinje udgør i princippet værtslandstilgangen.
Nationale centralbanker, som udleder data, der er nødvendige i ESCB-øjemed, fra indsamlingen af tilsynsmæssige
data, kan overføre dataene i overensstemmelse med hjemlandstilgangen, så længe der ikke antages at være væsentlig
forskel mellem værtslands- og hjemlandstilgangen.
Spørgsmålet om, hvorvidt der er væsentlig forskel mellem værtslands- og hjemlandstilgangen vurderes på grundlag af
data for præmier, som indberettes i overensstemmelse med tabel 3 i del 23 i bilag II til denne retningslinje. På
baggrund af denne vurdering definerer ECB i tæt samarbejde med de nationale centralbanker den tilgang, der skal
anvendes vedrørende overførslen af data i henhold til værtslandstilgangen til ECB. Så længe denne tilgang ikke er
defineret, er de nationale centralbanker undtaget fra at justere deres data.
De nationale centralbanker, som ønsker at justere deres data, kan frivilligt og efter bedste evne udlede data i henhold
til værtslandstilgangen fra data, der indsamlet i overensstemmelse med hjemlandstilgangen. Med henblik herpå kan de
berørte nationale centralbanker bilateralt være i kontakt og udveksle data.
(*) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af
forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).«
7) Bilag II, III, IV og V ændres i overensstemmelse med bilaget til denne retningslinje.
Artikel 2
Virkning og gennemførelse
Denne retningslinje får virkning på den dato, hvor den meddeles de nationale centralbanker i medlemsstaterne. De
nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, skal opfylde denne retningslinje fra 1. januar
2016.
Artikel 3
Adressater
Denne retningslinje er rettet til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der euroen som valuta.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 4. december 2015.
Mario DRAGHI

Formand for ECB
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BILAG

Bilag II, III, IV og V affattes således:
1. I bilag II erstattes tabellen for statistik for pensionskasser i Del 22 af følgende tabel:
»Aktiver Pensionskasser

DA

Indenlandsk
Ikke-MFI'er
I alt

I alt

MFI'er
(S.121 +
S.122 +
S.123)

Ikke-MFI'er, undtagen offentlig forvaltning og service
I alt

Offentlig
forvaltning
og service
(S.13)

I alt

Investeringsfor
eninger,
undtagen penge
markedsfor
eninger (S.124)

Andre finansielle formidlere
+finansielle hjælpeenheder
+koncerntilknyttede finansielle
institutioner og pengeudlånere
(S.125 + S.126 + S.127)

IC'er
(S.128)

PF'er
(S.129)

NFC'er
(S.11)

Husholdninger og
nonprofit-instituti
oner rettet mod
husholdninger (S.14
+ S.15)

Valuta og indlån

Over 2 år
heraf: Transferable indlån
Gældsinstrumenter
Op til 1 år
over 1 år og op til 2 år
Over 2 år
Finansielle derivater
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Op til 1 år
over 1 år og op til 2 år

Lån
Op til 1 år
over 1 år og op til 5 år
Over 5 år
Ejerandele
heraf noterede aktier:
Andele i investeringsforeninger
Andele i pengemarkedsforeninger
Aktier/andele i investeringsforeninger, und
tagen pengemarkedsforeninger

Øvrige aktiver
Ikke-finansielle aktiver i alt

L 86/47

Forsikringstekniske reserver og tilknyttede
fordringer (1)

L 86/48

Medlemstater i euroområdet undtagen indenlandsk
Ikke-MFI'er
Ikke-MFI'er, undtagen offentlig forvaltning og service
I alt

MFI'er
(S.121 +
S.122 +
S.123)

I alt

I alt

Investeringsfor
eninger,
undtagen
pengemarkeds
foreninger
(S.124)

Andre finansielle formidlere
+finansielle hjælpeenheder
+koncerntilknyttede finan
sielle institutioner og penge
udlånere (S.125 + S.126 +
S.127)

IC'er
(S.128)

PF'er
(S.129)

NFC'er
(S.11)

Husholdninger og
nonprofit-instituti
oner rettet mod
husholdninger (S.14
+ S.15)

Resten
af
verden

DA

Offentlig
forvaltning
og service
(S.13)

Valuta og indlån
Op til 1 år
over 1 år og op til 2 år
Over 2 år
heraf: Transferable indlån

Op til 1 år
over 1 år og op til 2 år
Over 2 år
Finansielle derivater
Lån
Op til 1 år
over 1 år og op til 5 år
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Gældsinstrumenter

Over 5 år
Ejerandele
heraf noterede aktier:
Andele i investeringsforeninger
Andele i pengemarkedsforeninger
Aktier/andele i investeringsforeninger, und
tagen pengemarkedsforeninger
Forsikringstekniske reserver og tilknyt
tede fordringer (1)
Øvrige aktiver

(1) Denne post kan omfatte skadesforsikringstekniske reserver (ESA 2010: F.61), fordringer fra forsikringsselskaber mod pensionsforvaltere (i overensstemmele med ESA 2010: F.64) og hensættelser for træk
ninger på standardgarantier (ESA 2010: F.66).
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Ikke-finansielle aktiver i alt

1.4.2016

Passiver Pensionskasser
Indenlandsk
Ikke-MFI'er
Ikke-MFI'er, undtagen offentlig forvaltning og service
I alt

MFI'er
(S.121 +
S.122 +
S.123)

I alt

Offentlig
forvaltning
og service
(S.13)

I alt

Investeringsfor
eninger
undtagen
pengemarkeds
foreninger
(S.124)

DA

I alt

OFI'er
(S.125 +
S.126 +
S.127)

IC'er
(S.128)

PF'er
(S.129)

NFC'er
(S.11)

Husholdninger og
nonprofit-institutioner
rettet mod husholdninger
(S.14 + S.15)

Udstedte gældsinstrumenter
Finansielle derivater

Op til 1 år
Over 1 og op til 5 år
Over 5 år
Ejerandele

Den Europæiske Unions Tidende

Lån

heraf noterede aktier
Forsikringstekniske reserver
heraf: Pensionsrettigheder (1)
Bidragsdefineret
Ydelsesdefineret
Hybridordninger
L 86/49

Andre passiver

L 86/50

Medlemstater i euroområdet undtagen indenlandsk
Ikke-MFI'er
Ikke-MFI'er, undtagen offentlig forvaltning og service
I alt

I alt

Offentlig
forvaltning
og service
(S.13)

I alt

Investeringsfor
eninger
undtagen
pengemarkeds
foreninger
(S.124)

OFI'er
(S.125 +
S.126 +
S.127)

IC'er
(S.128)

PF'er
(S.129)

NFC'er
(S.11)

Husholdninger og
nonprofit-institutioner
rettet mod husholdninger
(S.14 + S.15)

Resten
af
verden
DA

MFI'er
(S.121 +
S.122 +
S.123)

Udstedte gældsinstrumenter
Finansielle derivater
Lån

Over 1 og op til 5 år
Over 5 år
Ejerandele
heraf noterede aktier

Den Europæiske Unions Tidende

Op til 1 år

Forsikringstekniske reserver
heraf: Pensionsrettigheder (1)
Bidragsdefineret
Ydelsesdefineret
Hybridordninger
Andre passiver

1.4.2016

(1) Denne post, herunder den relevante opdeling, kan omfatte forvalteres krav på pensionskasser (i overensstemmelse med ENS 2010: F.64) og rettigheder til ydelser, undtagen pensionsydelser (ESA 2010:
F.65).«

1.4.2016
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2. I bilag II tilføjes følgende del 23:
»DEL 23

Statistik om forsikringsselskaber
Tabel 1
Data for aktiver og passiver, der skal tilvejebringes for Q4 2015: beholdninger (1)
I alt
AKTIVER (F)

1.

Valuta og indlån (ENS 2010: F.21+F.22+F.29) — dagsværdi

1x. Valuta og indskud heraf transferable indlån (F.22)
2.

Gældsinstrumenter (ENS 2010: F.3)

3.

Lån (ENS 2010: F.4) — dagsværdi

3x. Lån heraf indskudsgarantier i forbindelse med genforsikringsvirksomhed —
dagsværdi
4. Ejerandelsbeviser (ENS 2010: F.51)
4a. Ejerandelsbeviser heraf børsnoterede aktier
5.

Aktier eller andele i investeringsforeninger (ENS 2010: F.52)

6.

Finansielle derivater (ENS 2010: F.7)

7.

Skadesforsikringstekniske reserver (ENS 2010: F.61)

8.

Ikke-finansielle aktiver (ENS 2010: AN)

9.

Øvrige aktiver

PASSIVER (F)

1.

Udstedte gældsinstrumenter og lån (ENS 2010: F.3 + F.4)

1.x heraf indskudsgarantier i forbindelse med genforsikringsvirksomhed
2.

Ejerandelsbeviser (ENS 2010: F.51)

2a. Ejerandelsbeviser heraf børsnoterede aktier
2b. Ejerandelsbeviser heraf unoterede aktier
2c. Ejerandelsbeviser heraf andre ejerandele
3.

Forsikringstekniske reserver (ENS 2010: F.6)

3.1. Livsforsikringstekniske reserver
heraf unit-linked
heraf non-unit linked
3.2. Skadesforsikringstekniske reserver
4.

Finansielle derivater (ENS 2010: F.7)

5

Øvrige passiver

(1) Datareferencen 1. januar 2016 kan anvendes som tilnærmet værdi.
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Tabel 2a
Data for aktiver, der skal tilvejebringes kvartalsvis: beholdninger og strømreguleringer
Euroområdet

Indenlandsk

Medlemstater i
euroområdet
undtagen inden
landsk

Medlemstater i euroområ
det undtagen indenlandsk
(oplysninger land for land)

I alt

Ikke-deltagende med
lemsstater
(oplysninger land for
land)

Vigtigste modparter uden for Den Europæ
iske Union (oplysninger land for land for
Brasilien, Canada, Kina, Hong Kong, Japan,
Rusland, Schweiz, USA)

DA

I alt

Resten af verden

AKTIVER (F)

1.

Valuta og indlån (ENS 2010: F.21
+ F.22 + F.29) — dagsværdi
Op til 1 år (restløbetid)

1x. Valuta og indskud heraf transfera
ble indlån (F.22)
1.

Valuta og indlån (ENS 2010: F.21
+ F.22 + F.29) — nominel værdi

2.

Gældsinstrumenter (ENS 2010:
F.3)

Den Europæiske Unions Tidende

Over 1 år (restløbetid)

udstedt af MFI'er
udstedt af GG'er
udstedt af OFI'er
udstedt af IC'er
udstedt af PF'er
udstedt af NFC'er
1.4.2016

udstedt af HH'er og NPISH'er

I alt
Indenlandsk

Medlemstater i euroområ
det undtagen indenlandsk
(oplysninger land for land)

I alt

Ikke-deltagende med
lemsstater
(oplysninger land for
land)

Vigtigste modparter uden for Den Europæ
iske Union (oplysninger land for land for
Brasilien, Canada, Kina, Hong Kong, Japan,
Rusland, Schweiz, USA)

DA

Op til 1 år (oprindelig løbetid)

Medlemstater i
euroområdet
undtagen inden
landsk

Resten af verden

1.4.2016

Euroområdet

udstedt af MFI'er
udstedt af GG'er
udstedt af OFI'er
udstedt af IC'er

udstedt af NFC'er
udstedt af HH'er og NPISH'er
1-2 år (oprindelig løbetid)

Den Europæiske Unions Tidende

udstedt af PF'er

udstedt af MFI'er
udstedt af GG'er
udstedt af OFI'er
udstedt af IC'er
udstedt af PF'er
udstedt af NFC'er
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udstedt af HH'er og NPISH'er

I alt
Indenlandsk

Medlemstater i euroområ
det undtagen indenlandsk
(oplysninger land for land)

I alt

Ikke-deltagende med
lemsstater
(oplysninger land for
land)

Vigtigste modparter uden for Den Europæ
iske Union (oplysninger land for land for
Brasilien, Canada, Kina, Hong Kong, Japan,
Rusland, Schweiz, USA)

DA

Over 2 år (oprindelig løbetid)

Medlemstater i
euroområdet
undtagen inden
landsk

Resten af verden

L 86/54

Euroområdet

udstedt af MFI'er
udstedt af GG'er
udstedt af OFI'er
udstedt af IC'er

udstedt af NFC'er
udstedt af HH'er og NPISH'er
Op til 1 år (restløbetid)

Den Europæiske Unions Tidende

udstedt af PF'er

udstedt af MFI'er
udstedt af GG'er
udstedt af OFI'er
udstedt af IC'er
udstedt af PF'er
udstedt af NFC'er
1.4.2016

udstedt af HH'er og NPISH'er

I alt
Indenlandsk

Medlemstater i euroområ
det undtagen indenlandsk
(oplysninger land for land)

I alt

Ikke-deltagende med
lemsstater
(oplysninger land for
land)

Vigtigste modparter uden for Den Europæ
iske Union (oplysninger land for land for
Brasilien, Canada, Kina, Hong Kong, Japan,
Rusland, Schweiz, USA)

DA

1-2 år (restløbetid)

Medlemstater i
euroområdet
undtagen inden
landsk

Resten af verden

1.4.2016

Euroområdet

udstedt af MFI'er
udstedt af GG'er
udstedt af OFI'er
udstedt af IC'er

udstedt af NFC'er
udstedt af HH'er og NPISH'er
2-5 år (restløbetid)

Den Europæiske Unions Tidende

udstedt af PF'er

udstedt af MFI'er
udstedt af GG'er
udstedt af OFI'er
udstedt af IC'er
udstedt af PF'er
udstedt af NFC'er
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udstedt af HH'er og NPISH'er

I alt
Indenlandsk

Medlemstater i euroområ
det undtagen indenlandsk
(oplysninger land for land)

I alt

Ikke-deltagende med
lemsstater
(oplysninger land for
land)

Vigtigste modparter uden for Den Europæ
iske Union (oplysninger land for land for
Brasilien, Canada, Kina, Hong Kong, Japan,
Rusland, Schweiz, USA)

DA

Over 5 år (restløbetid)

Medlemstater i
euroområdet
undtagen inden
landsk

Resten af verden

L 86/56

Euroområdet

udstedt af MFI'er
udstedt af GG'er
udstedt af OFI'er
udstedt af IC'er

udstedt af NFC'er
udstedt af HH'er og NPISH'er
3.

Lån (ENS 2010: F.4) — dagsværdi

Den Europæiske Unions Tidende

udstedt af PF'er

oprindelig løbetid op til 1 år —
dagsværdi
til MFI'er
til GG'er
til IF'er
til OFI'er
til IC'er
1.4.2016

til PF'er

I alt
Indenlandsk

Medlemstater i euroområ
det undtagen indenlandsk
(oplysninger land for land)

I alt

Ikke-deltagende med
lemsstater
(oplysninger land for
land)

Vigtigste modparter uden for Den Europæ
iske Union (oplysninger land for land for
Brasilien, Canada, Kina, Hong Kong, Japan,
Rusland, Schweiz, USA)

DA

til NFC'er

Medlemstater i
euroområdet
undtagen inden
landsk

Resten af verden

1.4.2016

Euroområdet

til HH'er og NPISH'er
oprindelig løbetid op til 1-5 år —
dagsværdi
til MFI'er

til IF'er
til OFI'er
til IC'er
til PF'er

Den Europæiske Unions Tidende

til GG'er

til NFC'er
til HH'er og NPISH'er
oprindelig løbetid over 5 år —
dagsværdi
til MFI'er
til GG'er
til IF'er
L 86/57

til OFI'er

I alt
Indenlandsk

Medlemstater i euroområ
det undtagen indenlandsk
(oplysninger land for land)

I alt

Ikke-deltagende med
lemsstater
(oplysninger land for
land)

Vigtigste modparter uden for Den Europæ
iske Union (oplysninger land for land for
Brasilien, Canada, Kina, Hong Kong, Japan,
Rusland, Schweiz, USA)

DA

til IC'er

Medlemstater i
euroområdet
undtagen inden
landsk

Resten af verden

L 86/58

Euroområdet

til PF'er
til NFC'er
til HH'er og NPISH'er

1-2 års restløbetid — dagsværdi
2-5 års restløbetid — dagsværdi
over 5 års restløbetid — dags
værdi
3x. Lån heraf indskudsgarantier i for
bindelse med genforsikringsvirk
somhed — dagsværdi
3.

Den Europæiske Unions Tidende

Op til 1 års restløbetid — dags
værdi

Lån (ENS 2010: F.4) — nominel
værdi
oprindelig løbetid op til 1 år —
nominel værdi
oprindelig løbetid 1-5 år — nomi
nel værdi
oprindelig løbetid over 5 år —
nominel værdi
Ejerandelsbeviser (ENS 2010:
F.51)

1.4.2016

4.

I alt
Indenlandsk

Medlemstater i euroområ
det undtagen indenlandsk
(oplysninger land for land)

I alt

Ikke-deltagende med
lemsstater
(oplysninger land for
land)

Vigtigste modparter uden for Den Europæ
iske Union (oplysninger land for land for
Brasilien, Canada, Kina, Hong Kong, Japan,
Rusland, Schweiz, USA)

DA

4a. Ejerandelsbeviser heraf børsnote
rede aktier

Medlemstater i
euroområdet
undtagen inden
landsk

Resten af verden

1.4.2016

Euroområdet

udstedt af MFI'er
udstedt af GG'er
udstedt af OFI'er
udstedt af IC'er

udstedt af NFC'er
4b. Ejerandelsbeviser heraf unoterede
aktier
udstedt af MFI'er
udstedt af GG'er

Den Europæiske Unions Tidende

udstedt af PF'er

udstedt af OFI'er
udstedt af IC'er
udstedt af PF'er
udstedt af NFC'er
4c. Ejerandelsbeviser heraf andre
ejerandele
udstedt af MFI'er
L 86/59

udstedt af GG'er

I alt
Indenlandsk

Medlemstater i euroområ
det undtagen indenlandsk
(oplysninger land for land)

I alt

Ikke-deltagende med
lemsstater
(oplysninger land for
land)

Vigtigste modparter uden for Den Europæ
iske Union (oplysninger land for land for
Brasilien, Canada, Kina, Hong Kong, Japan,
Rusland, Schweiz, USA)

DA

udstedt af OFI'er

Medlemstater i
euroområdet
undtagen inden
landsk

Resten af verden

L 86/60

Euroområdet

udstedt af IC'er
udstedt af PF'er
udstedt af NFC'er
5.

5a. Andele i pengemarkedsforeninger
5b. Andele i ikke-pengemarkedsfor
eninger
Aktiebaserede foreninger
Obligationsbaserede foreninger

Den Europæiske Unions Tidende

Aktier eller andele i investerings
foreninger (ENS 2010: F.52)

Blandede foreninger
Foreninger baseret på fast ejen
dom
Hedgefonde
Andre investeringsforeninger
Finansielle derivater (ENS 2010:
F.7)

7.

Forsikringstekniske reserver og
tilknyttede fordringer (1)

8.

Ikke-finansielle aktiver (ENS
2010: AN)

1.4.2016

6.

I alt
Indenlandsk

Medlemstater i euroområ
det undtagen indenlandsk
(oplysninger land for land)

I alt

Ikke-deltagende med
lemsstater
(oplysninger land for
land)

Vigtigste modparter uden for Den Europæ
iske Union (oplysninger land for land for
Brasilien, Canada, Kina, Hong Kong, Japan,
Rusland, Schweiz, USA)

Øvrige aktiver

DA

9.

Medlemstater i
euroområdet
undtagen inden
landsk

Resten af verden

1.4.2016

Euroområdet

10. Aktiver i alt
Forkortelser anvendt i denne tabel: MFI = monetær finansiel institution, GG=offentlig forvaltning og service, IF = investeringsforening, OFI = andre finansielle formidlere, IC = forsikringsselskab, PF = pensions
kasse, NFC = ikke-finansiel virksomhed, HH = husholdning, NPISH = nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger, MMF = pengemarkedsforening
(1) Denne post kan omfatte skadesforsikringstekniske reserver (ESA 2010: F.61), fordringer fra forsikringsselskaber mod pensionsforvaltere (i overensstemmelse med ESA 2010: F.64) og hensættelser for
trækninger på standardgarantier (ESA 2010: F.66)

Data for passiver, der skal tilvejebringes kvartalsvis: beholdninger og strømreguleringer
Euroområdet
I alt
Indenlandsk

PASSIVER (F)

1.

Udstedte gældsinstrumenter
(ENS 2010) F.3)

2.

Lån (ESA 2010: F.4)

Medlemstater i
euroområdet
undtagen inden
landsk

Medlemstater i euroom
rådet undtagen indenlandsk
(oplysninger land for land)

Resten af verden

I alt

Ikke-deltagende
medlemsstater (oplys
ninger land for land)

Vigtigste modparter uden for Den Europæ
iske Union (oplysninger land for land for
Brasilien, Canada, Kina, Hong Kong, Japan,
Rusland, Schweiz, USA)

Den Europæiske Unions Tidende

Tabel 2b

udstedt af monetære finansielle
institutioner (MFI'er) (1)
udstedt af ikke-MFI'er (1)
Lån heraf indskudsgarantier i
forbindelse med genforsik
ringsvirksomhed

3.

Ejerandelsbeviser (ENS 2010:
F.51)
Noterede aktier
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2.x.

I alt
Indenlandsk

Medlemstater i
euroområdet
undtagen inden
landsk

Medlemstater i euroom
rådet undtagen indenlandsk
(oplysninger land for land)

Resten af verden

I alt

Ikke-deltagende
medlemsstater (oplys
ninger land for land)

Vigtigste modparter uden for Den Europæ
iske Union (oplysninger land for land for
Brasilien, Canada, Kina, Hong Kong, Japan,
Rusland, Schweiz, USA)

DA

Unoterede aktier
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Euroområdet

Andre ejerandelsbeviser
4.

Forsikringstekniske reserver
(ENS 2010: F.6)

4.1.

Livsforsikringstekniske reser
ver
Unit-linked
Den Europæiske Unions Tidende

Non-unit linked (2)
4.1.a Livsforsikringstekniske
reserver heraf pensionsrettig
heder (3)
Bidragsdefinerede ordninger
Ydelsesdefinerede ordninger
Hybridordninger
4.1.b Livsforsikringstekniske reser
ver heraf accepteret genforsik
ring (3)
4.2.

.....

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skadesforsikringstekniske re
server (4)
opdelt efter branche
Forsikring vedrørende udgifter
til lægebehandling

Arbejdsskadeforsikring

1.4.2016

Forsikring vedrørende ind
komstsikring

I alt
Indenlandsk

Medlemstater i
euroområdet
undtagen inden
landsk

Medlemstater i euroom
rådet undtagen indenlandsk
(oplysninger land for land)

Resten af verden

I alt

Ikke-deltagende
medlemsstater (oplys
ninger land for land)

Vigtigste modparter uden for Den Europæ
iske Union (oplysninger land for land for
Brasilien, Canada, Kina, Hong Kong, Japan,
Rusland, Schweiz, USA)

DA

Motoransvarsforsikring

1.4.2016

Euroområdet

Anden motorforsikring
Sø-, luftfarts- og transportfor
sikring
Brandforsikring og anden tings
kadeforsikring

Kredit- og kautionsforsikring
Retshjælpsforsikring
Assistance
Diverse økonomiske tab

Den Europæiske Unions Tidende

Almindelig ansvarsforsikring

Genforsikring
5.

Finansielle derivater (ENS
2010: F.7)

6

Øvrige passiver

(1)
(2)
(3)
(4)

For medlemsstater uden for euroområdet henviser MFI'er og ikke-MFI'er til banker og ikke-banker.
Denne post kan omfatte rettigheder til ydelser, undtagen pensionsydelser (ESA 2010: F.65).
Den relevante »heraf« position for denne post kan også omfatte pensionsforvalteres krav mod forsikringsselskaber, der optræder som pensionsforvaltere (i overensstemmelse med ENS 2010: F.64).
Denne post, herunder den relevante branche, kan omfatte hensættelser for trækninger på standardgarantier (ENS 2010: F.66).

.....

Krav rettet til IC'er ifølge forordning (EU) nr. 1374/2014 (ECB/2014/50).
Krav som skal indberettes for IC'er, hvis tilgængelige hos de nationale centralbanker (memo poster).
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Tabel 3
Data for præmier, fordringer og kommissioner, der skal tilvejebringes årligt

I alt
Indenlandsk

1.

Præmier

2.

Fordringer

3.

Komissioner«

Brancher inden for EØS (oplysnin
ger land for land)

Brancher uden for
EØS (i alt)

3. I bilag III erstattes del 2, 3 og 4 af følgende:
»DEL 2

DSD'er og datasæt
1. I de SDMX-meddelelser, der udveksles, kan statistiske begreber anvendes enten som dimensioner (ved
sammensætningen af de »nøgler«, der identificerer tidsserierne) eller som attributter (der indeholder informationer
om dataene). Kodede dimensioner og attributter kodes med værdier fra på forhånd definerede kodelister. DSD'erne
definerer strukturen af de udvekslede serienøgler, hvad angår begreber og tilknyttede kodelister. De definerer også
deres forhold til de relevante attributter. Den samme struktur kan anvendes til flere datastrømme, der adskiller sig
fra hinanden ved datasætinformationerne.
2. I forbindelse med monetær og finansiel statistik har ECB defineret 12 DSD'er, som på nuværende tidspunkt
anvendes til udveksling af statistik med ESCB og andre internationale organisationer. For størstedelen af disse DSD'er
udveksles ét datasæt, der anvender denne struktur, og som følge heraf er DSD-identifikatoren og den tilknyttede
datasætidentifikator, som anvendes i SDMX-datameddelelserne, ens. Med henblik på behandling, tidsfrister og ansvar
er der defineret to forskellige datasæt efter DSD'en »ECB_BSI1«, som identificeres på datasætidentifikatorniveau.
Tilsvarende er der defineret to forskellige datasæt efter DSD'en »ECB_ICPF1«, som identificeres på datasætidentifika
torniveau. Følgende karakteristika for datastrømme produceres:
— balanceposter (BSI), DSD-identifikator og datasætidentifikator »ECB_BSI1«
— balanceposter i forbindelse med Blue Book (BSP), DSD-identifikator »ECB_BSI1« og datasætidentifikator
»ECB_BSP«
— strukturelle finansielle indikatorer for banksektoren (SSI), DSD-identifikator og datasætidentifikator »ECB_SSI1«
— strukturelle finansielle indikatorer for banksektoren i forbindelse med Blue Book (SSP), DSD-identifikator
»ECB_SS1« og datasætidentifikator »ECB_SSP«
— MFI-renter (MIR), DSD-identifikator og datasætidentifikator »ECB_MIR1«
— andre finansielle formidlere (OFI), DSD-identifikator og datasætidentifikator »ECB_OFI1«
— værdipapirudstedelser (SEC), DSD-identifikator og datasætidentifikator »ECB_SEC1«
— betalings- og afviklingssystemer (PSS), DSD-identifikator og datasætidentifikator »ECB_PSS1«
— investeringsforeninger (IVF), DSD-identifikator og datasætidentifikator »ECB_IVF1«
— financial vehicle corporations (FVC), DSD-identifikator og datasætidentifikator »ECB_FVC1«
— konsoliderede bankdata (CBD), DSD-identifikator og datasætidentifikator »ECB_CBD1«
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— international konsolideret bankstatistik (CBS), DSD-identifikator og datasætidentifikator »BIS_CBS«
— forsikringsselskabers aktiver og passiver (ICB), DSD-identifikator »ECB_ICPF1« og datasætidentifikator »ECB_ICB«
— forsikringsselskabers forretninger (præmier, fordringer, kommissioner) (ICO) DSD-identifikator og datasætiden
tifikator »ECB_ICO1«
— pensionskassers aktiver og passiver (PFB), DSD-identifikator »ECB_ICPF1« og datasætidentifikator »ECB_PFB«.
2.1 Datasætidentifikatoren »ECB_BSI1« anvendes til at definere serienøglerne for data om:
— MFI-balancestatistik
— e-penge
— statistik over kreditinstitutters balance
— MMF-balancestatistik
— statslig forvaltning og services indlån og kontant- og værdipapirbeholdninger
— memorandumposter
— supplerende balancedata indberettet af de nationale centralbanker til Den Internationale Valutafond ved brug af
ECB's gatewaytjeneste
— MFI-udlån, der er securitiseret og solgt til tredjemand
— statistik over reservekravsgrundlaget
— makrokoefficient
— udlån til ikke-finansielle selskaber opdelt efter erhvervsgren
— kreditlinjer.
2.2. For så vidt angår forsikringsselskaber og pensionskasser (ICPF) anvendes datasætidentifikatoren »ECB_ICPF1« til
at definere serienøglerne for data om forsikringsselskabers aktiver og passiver og om pensionskassers aktiver og
passiver.
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DEL 3

Dimensioner
Tabellen nedenfor angiver de dimensioner, der danner serienøglerne for den specifikke monetære og finansielle statistik, som er omhandlet i del 2, deres format og de kodelister,
hvorfra de får deres kodeværdier.

DA

Datastrukturdefinition (DSD)
BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

FVC

Begreb
CBD

CBS ( )
1

ICPF

ICO

Begrebsnavn

(identifikator)

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

format ( )
DIMENSIONER

1

1

Hyppighed

AN1

CL_FREQ

Kodeliste for hyp
pighed

REF_AREA

Referenceområde

AN2

CL_AREA_EE

Områdekodeliste

REF_AREA

Referenceområde

AN2

CL_AREA (3)

Områdekodeliste

ADJUSTMENT

Korrektionsindika
tor

AN1

CL_ADJUSTMENT

Kodeliste for korrek
tionsindikator

BS_REP_SECTOR

Opdeling efter re
ferencesektor i ba
lancen

AN..2

CL_BS_REP_
SECTOR

Kodeliste for opde
ling efter reference
sektor i balancen

REF_SECTOR

Opdeling efter re
ferencesektor

AN4

CL_ESA95_
SECTOR

Kodeliste for opde
ling efter reference
sektor i ENS 95

SEC_ISSUING
SECTOR

Værdipapirudsted
ende sektor

AN4

CL_ESA95_
SECTOR

Kodeliste for opde
ling efter reference
sektor i ENS 95

3

PSS_INFO_TYPE

PSS-informations
type

AN4

CL_PSS_INFO_
TYPE

Kodeliste for beta
lings- og afviklings
system-informati
onstype

4

PSS_INSTRUMENT

PSS-instrument

AN4

CL_PSS_
INSTRUMENT

Kodeliste for beta
lings- og afviklings
system-instrument
type

3

4

3

3

3

3

3

1

2
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BSI

SSI
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PSS
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(identifikator)

Værdi

Kodeliste
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DIMENSIONER

AN4

CL_PSS_SYSTEM

Kodeliste for beta
lings- og afviklings
system-entry point

6

DATA_TYPE_PSS

PSS-datatype

AN2

CL_DATA_TYPE_
PSS

Kodeliste for beta
lings- og afviklings
system-datatype

COMP_
APPROACH

Indikator for data
behandlingstilgang

AN1

CL_COMP_
APPROACH

Kodeliste for indika
tor for databehand
lingstilgang

OFI_REP_SECTOR

Andre finansielle
formidlere — rap
porteringssektor

AN2

CL_OFI_REP_
SECTOR

Kodeliste for opde
ling efter OFI-refe
rencesektor

IVF_REP_SECTOR

Investeringsfor
eninger — rappor
teringssektor

AN2

CL_IVF_REP_
SECTOR

Kodeliste for opde
ling efter IF-referen
cesektor

FVC_REP_SECTOR

Financial vehicle
corporations —
rapporteringssek
tor

AN1

CL_FVC_REP_
SECTOR

Kodeliste for opde
ling efter FVC-refe
rencesektor

REPORTING_
SECTOR

Rapporteringssek
tor

AN..6

CL_SECTOR (3)

Kodeliste for den in
stitutionelle sektor

CB_REP_SECTOR

Opdeling efter
CBD-referencesek
tor

AN2

CL_CB_REP_
SECTOR

Kodeliste for opde
ling efter CBD-refe
rencesektor

3

4

4

4

4

3
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PSS
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4

4

4

5

5

5

AN1

CL_CB_SECTOR_
SIZE

Kodeliste for CBDreferencesektorstør
relse

SSI_INDICATOR

Strukturel finansiel
indikator

AN3

CL_SSI_
INDICATOR

Kodeliste for struk
turel finansiel indi
kator

BS_ITEM

Balancepost

AN..7

CL_BS_ITEM

Balancepostkodeliste

OFI_ITEM

Andre finansielle
formidleres balan
cepost

AN3

CL_OFI_ITEM

Kodeliste for andre
finansielle formidle
res balancepost

SEC_ITEM

Værdipapirpost

AN6

CL_ESA95_
ACCOUNT

Kodeliste for ENS
95-konto

IF_ITEM

Investeringsfor
eningers aktiver og
passiver

AN3

CL_IF_ITEM

Kodeliste for IF-ba
lancepost

FVC_ITEM

Financial vehicle
corporations' akti
ver og passiver

AN3

CL_FVC_ITEM

Kodeliste for finan
cial vehicle corpora
tions balancepost

ICPF_ITEM

Forsikringsselska
ber og pensions
kassers aktiver og
passiver

AN..4

CL_ICPF_ITEM

Kodeliste for forsik
ringsselskaber og
pensionskassers ak
tiver og passiver
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SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

FVC

Begreb
CBD

CBS (1)

ICPF

ICO

Begrebsnavn

(identifikator)

6

6

6

AN1

CL_ICO_PAY

Kodelist for balance
posten for forsik
ringsselskabers for
retninger

5

CB_ITEM

Konsoliderede
bankdatapost

AN5

CL_CB_ITEM

Kodeliste for konso
liderede bankdata
post

6

MATURITY_ORIG

Oprindelig løbetid

AN..3

CL_MATURITY_
ORIG

Kodeliste for oprin
delig løbetid

Løbetid

Løbetid

AN..6

CL_MATURITY (3)

Løbetidskodeliste

SEC_VALUATION

Værdiansættelse af
værdipapirer

AN1

CL_MUFA_
VALUATION

Kodeliste for vær
diansættelse i
MUFA-sammen
hæng

DATA_TYPE

Datatype

AN1

CL_DATA_TYPE

Kodeliste for pengeog bankdatatype,
strøm og position

DATA_TYPE_MIR

MIR-datatype

AN1

CL_DATA_TYPE_
MIR

Kodeliste for data
type vedrørende
MFI-renter

DATA_TYPE_SEC

Værdipapirdatatype

AN1

CL_DATA_TYPE_
SEC

Kodeliste for værdi
papirdatatype

2

L_MEASURE

Beholdning, strøm

AN1

CL_STOCK_FLOW

Beholdning, strøm

3

L_REP_CTY

Referenceområdekode for BIS-inter
national finansiel
statistik (BIS-IFS)

AN2

CL_BIS_IF_REF_
AREA

Referenceområde
kode for BIS-IFS

5

5

7

7

7

7

7

6

6
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DIMENSIONER

CBS_BANK_TYPE

CBS-banktype

AN2

CL_BIS_IF_REF_
AREA

CBS-banktype

5

CBS_BASIS

CBS-rapporterings
grundlag.

AN1

CL_CBS_BASIS

CBS-rapporterings
grundlag.

6

L_POSITION

CBS-positionstype

AN1

CL_L_POSITION

Positionstype

7

L_INSTR

CBS-instrument
type

AN1

CL_L_INSTR

Instrumenttype

8

REM_MATURITY

Resterende løbeti
der i CBS

AN1

CL_ISSUE_MAT

Kodeliste for udsted
elsesløbetid

9

CURR_TYPE_
BOOK

CBS-valutatype på
bogføringsbelig
genhed

AN3

CL_CURRENCY_
3POS

Valutatype på bog
føringsbeliggenhed

10

L_CP_SECTOR

CBS-modpartssek
tor

AN1

CL_L_SECTOR

CBS-modpartssektor
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7
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8
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6

CBS-modpartsom
råde

AN2

CL_BIS_IF_REF_
AREA

Referenceområde
kode for BIS-IFS

COUNT_AREA

Modpostområde

AN2

CL_AREA_EE

Områdekodeliste

COUNTERPART_
AREA

Modpostområde

AN2

CL_AREA

Områdekodeliste

AMOUNT_CAT

Beløbskategori

AN1

CL_AMOUNT_
CAT

Kodeliste for beløbs
kategori

BS_COUNT_
SECTOR

Balancemodpost
sektor

AN..7

CL_BS_COUNT_
SECTOR

Kodeliste for balan
cemodpostsektor

COUNTERPART_
SECTOR

Modpostsektor

AN..6

CL_SECTOR

Kodeliste for den in
stitutionelle sektor

COUNTERPART_
SECTOR

Modpostsektor

AN2

CL_PS_COUNT_
SECTOR

Modtagende/erhver
vende sektor i beta
lings- og afviklings
system

FVC_ORI_SECTOR

Financial vehicle
corporations —
oprindelig udsted
ers sektor

AN2

CL_FVC_ORI_
SECTOR

Kodeliste for finan
cial vehicle corpora
tions — oprindelig
udsteders sektor

ICO_UNIT

Enhed for forsik
ringsselskaber

AN1

CL_ICO_UNIT

Kodelist for enheder
af forsikringsselska
ber
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7

9

7

9
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8
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11

11

10

10

11

9

10

7

CURRENCY_
TRANS

Transaktionsvaluta

AN3

CL_CURRENCY

Valutakodeliste

SERIES_DENOM

Seriens denomine
ringsvaluta eller
særlige beregnings
metode.

AN1

CL_SERIES_
DENOM

Kodeliste for seriens
denominering eller
særlige beregnings
metode

CURRENCY_
DENOM

Valutaidentifkator

AN..15

CL_UNIT

Enhedskodeliste

BS_SUFFIX

Balancesuffiks

AN..3

CL_BS_SUFFIX

Balancesuffikskode
liste

SEC_SUFFIX

Seriesuffiks i vær
dipapirsammen
hæng

AN1

CL_SEC_SUFFIX

Kodeliste for værdi
papirsuffiks

IR_BUS_COV

Forretningsområ
der omfattet af
rentestatistikken

AN1

CL_IR_BUS_COV

Kodeliste for forret
ningsområder om
fattet af rentestati
stikken
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Datastrukturdefinition (DSD)

(1) Kodestrukturen og DSD for den internationale konsoliderede bankstatistik er fælles for alle rapporteringslande og bør være de samme, som anvendes til indberetning af de tilsvarende data til Den Interna
tionale Betalingsbank (BIS) (www.bis.org/statistics/dsd_cbs.pdf).
(2) Angiver det tilladte antal bogstaver/cifre for hvert element i kodelisterne (f.eks. betyder AN..7 en alfanumerisk streng på op til 7 karakterer, og AN1 betyder én alfanumerisk karakter).
(3) Ny SDMX DSD kodeliste
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Hyppighed. Denne dimension angiver hyppigheden, hvormed tidsserien indberettes. Der er følgende særlige krav
ved dataudvekslingen:
— for »ECB_OFI1« DSD: de tilfælde, hvor nationale data kun foreligger med en lavere hyppighed, dvs. halvårligt
eller årligt, estimerer de nationale centralbanker kvartalsdata. Såfremt det ikke er muligt at estimere kvartalsdata,
indberettes dataene under alle omstændigheder som kvartalsvise tidsserier, således at årlige data indberettes som
yyyyQ4 og halvårlige data som yyyyQ2 og yyyyQ4, idet de resterende kvartaler enten ikke indberettes eller
indberettes som manglende data med observationsstatus »L«.
— For »ECB_SEC1« DSD: Hvis de krævede månedsdata ikke foreligger og ikke kan estimeres, kan der indberettes
kvartals- eller årsdata.
Referenceområde. Denne dimension vedrører den rapporterende institutions hjemstedsland. I DSD'en »ECB_SEC1«
angiver den udstedende sektors hjemstedsland (*).
Korrektionsindikator. Denne dimension angiver, hvorvidt der er anvendt en sæsonkorrektion og/eller korrektion
for kalendereffekter.
Opdeling efter referencesektor i balancen. Denne dimension henviser til den rapporterende sektor ifølge den
opdeling, der er defineret i den tilhørende kodeliste.
Opdeling efter referencesektor. Denne dimension angiver referencesektoren for de strukturelle finansielle
indikatorer (i DSD'en »ECB_SSI1«).
Værdipapirudstedende sektor. Denne dimension vedrører værdipapirudstedernes sektor (i DSD'en »ECB_SEC1«).
PSS-informationstype. Denne dimension repræsenterer den generelle informationstype, som skal tilvejebringes i
forbindelse med DSD'en »ECB_PSS1«.
PSS-instrument. Denne dimension, der anvendes i DSD'en »ECB_PSS1«, angiver den særlige type instrument/
anordning, som er anvendt til betalingstransaktionerne, f.eks. kort med kontantfunktion eller kreditoverførsler osv.
PSS-entry point. Denne dimension er knyttet til den type terminal eller system, hvorigennem den underliggende
betalingstransaktion blev gennemført. Vedrørende overensstemmelse mellem betalingssystemer og kodeværdierne for
PSS-entry point, se del 16 i bilag II.
PSS-datatype. I PSS-sammenhæng angiver denne dimension observationens måleenhed, dvs. om der skal
indberettes et tal eller en værdi for posten (f.eks. antal transaktioner pr. kort, værdien af transaktioner pr. kort osv.).
Databehandlingstilgang Denne dimension angiver, hvorvidt data repræsenterer hjemme- eller værtslandstilgangen.
Andre finansielle formidlere — rapporteringssektor. Denne dimension angiver den rapporterende institutions
sektor inden for OFI-sektoren.
Investeringsforeninger — rapporteringssektor. Denne dimension angiver den rapporterende institutions sektor
inden for IF-sektoren.
Financial vehicle corporations — rapporteringssektor Denne dimension angiver den rapporterende institutions
sektor inden for FVC-sektoren.
Rapporteringssektor Denne dimension angiver, hvorvidt den rapporterende institution er en PF eller en form for
IC.
Opdeling efter CBD-referencesektor. Denne dimension angiver den rapporterende institutions ejerforhold og
type (indenlandske kreditinstitutter versus udenlandsk kontrollerede datterselskaber eller filialer).
CBD-sektorstørrelse. Denne dimension angiver den rapporterende institutions størrelse med hensyn til dens
samlede aktiver. Den gælder kun for indenlandske kreditinstitutter.
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Strukturel finansiel indikator. Denne dimension er DSD-specifik for »ECB_SSI1« og repræsenterer den strukturelle
finansielle indikatortype.
Balancepost. Denne dimension angiver posten på MFI-balancen som defineret i forordning (EU) nr. 1071/2013
(ECB/2013/33).
Andre finansielle formidleres balancepost. Denne dimension angiver en post på OFI-balancen. OFI'er udøver
forskellige former for finansiel virksomhed alt efter institutionstype, og ikke alle balanceposter vedrører alle typer
formidlere. Derfor kan posterne »andre aktiver« og »andre passiver« have forskellige definitioner for forskellige typer
formidlere, selv om de fleste balanceposter er fælles for alle typer andre finansielle formidlere. På aktivsiden
anvendes to forskellige definitioner for posten »andre aktiver'«: a) for forhandlere af værdipapirer og derivater
(SDD'er) omfatter denne post lån, og b) for finansielle selskaber beskæftiget med långivning (FCL'er) omfatter denne
post indlån, kontantbeholdning, andele i investeringsforeninger, anlægsaktiver og finansielle derivater. Med hensyn til
posten »andre passiver« gælder følgende: a) for SDD'er omfatter denne post ikke gældsinstrumenter, kapital og
reserver og finansielle derivater, og b) for FCL'er omfatter denne post finansielle derivater.
Værdipapirpost. Denne dimension vedrører posterne fra listen over poster, der er opstillet til Den Monetære
Finansielle Unions finansielle konti (MUFA) i overensstemmelse med begreberne i det europæiske nationalregn
skabssystem. Den anvendes kun til DSD'en »ECB_SEC1«.
Investeringsforeningers aktiver og passiver. Denne dimension vedrører posten for investeringsforeningers aktiver
og passiver som defineret i forordning (EU) nr. 1073/2013 (ECB/2013/38).
Financial vehicle corporations' aktiver og passiver. Denne dimension vedrører posten for FVC'ers aktiver og
passiver som defineret i forordning (EU) nr. 1075/2013 (ECB/2013/40).
Forsikringsselskaber og pensionskassers aktiver og passiver. Denne dimension angiver en balancepost for et
forsikringsselskabs og en pensionskasses aktiver og passiver. For forsikringsselskaber er balanceposterne defineret i
forordning (EU) nr. 1374/2014 (ECB/2014/50). For pensionskasser er balanceposterne defineret i ENS 2010.
Balancepost for forsikringsselskabers forretninger. Denne dimension vedrører posterne for forsikringsselskabers
forretninger, dvs. præmier, krav og kommissioner, som defineret i forordning (EU) nr. 1374/2014 (ECB/2014/50).
Konsoliderede bankdata-post. Denne dimension angiver den post i CBD-rapporteringsordningen, som skal
indberettes (fra bankernes resultatopgørelse og balance- og kapitaldækningsopgørelser).
Oprindelig løbetid. For DSD'erne »ECB_BSI1«, »ECB_FVC1«, »ECB_IVF1«, »ECB_CBD1« og »ECB_OFI1« angiver
denne dimension balancepostens oprindelige løbetid. For »ECB_MIR1« DSD angiver denne dimension for poster
vedrørende udestående beløb, opdelingen af indlån og udlån efter oprindelig løbetid eller opsigelsesvarsel, for poster
vedrørende nye forretninger angiver den for indlån opdelingen efter oprindelig løbetid eller opsigelsesvarsel og for
udlån den oprindelige rentefikseringsperiode.
Løbetid. Denne dimension angiver instrumentets oprindelige og resterende løbetid i »ECB_ICPF1« DSD.
Værdiansættelse af værdipapirer. Denne dimension angiver, hvilken værdiansættelsesmetode der er anvendt i
statistikken over udstedelser af værdipapirer i DSD'en »ECB_SEC1«.
Datatype. Denne dimension beskriver den datatype, der er indberettet i DSD'erne »ECB_BSI1«, »ECB_SSI1«,
»ECB_OFI1«, »ECB_IVF1«, »ECB_FVC1«, »ECB_CBD1«, »ECB_ICPF1« og »ECB_ICO1«.
MIR-datatype. I DSD'en »ECB_MIR1« adskiller denne dimension MFI-rentestatistikken fra statistikken over
størrelsen af nye forretninger eller udestående forretninger.
Værdipapirdatatype. Denne dimension angiver den datatype, der indgår i statistikken over værdipapirudstedelser, i
DSD'en »ECB_SEC1«. Nettoudstedelser indberettes kun, hvis udstedelser og indfrielser ikke kan identificeres separat.
Beholdning, strøm. Denne dimension, som er specifik for »BIS_CBS«, angiver datatypen beholdning eller strøm for
de indberettede data.
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Referenceområdekode for BIS-IFS. Denne dimension, som er specifik for »BIS_CBS«, repræsenterer de
rapporterende institutioners hjemstedsområde.
CBS-banktype. Denne dimension, som er specifik for »BIS_CBS«, henviser til kategorien af den tilsvarende rapporte
ringssektor. Ved overførslen til ECB anvendes koden »4P«, idet der kun bør indberettes data for indenlandske
bankkontorer med henvisning til store bankkoncerners konsoliderede bankdata.
CBS-rapporteringsgrundlag. Denne dimension, som er specifik for »BIS_CBS«, repræsenterer registrerings
grundlaget for en fordring eller eksponering.
CBS-positionstype. Denne dimension, som er specifik for »BIS_CBS«, repræsenterer den type finansiel position,
som registreres ved dataene.
CBS, resterende løbetid. Denne dimension, som er specifik for »BIS_CBS«, repræsenterer den resterende løbetid af
de registrerede fordringer eller eksponeringer.
CBS-valutatype på bogføringsbeliggenhed Denne dimension, som er specifik for »BIS_CBS«, repræsenterer
valutatypen for de registrerede fordringer.
CBS-modpostsektor. Denne dimension, som er specifik for »BIS_CBS«, er knyttet til sektoropdelingen af
modposten til de registrerede fordringer eller eksponeringer.
CBS-modpostområde. Denne dimension, som er specifik for »BIS_CBS«, viser hjemstedslandet for modposten til
den relevante post.
Modpostområde. Denne dimension viser hjemstedsområdet for modposten til den relevante post.
Beløbskategori. Denne dimension viser kategorien af størrelsen af nye udlån til ikke-finansielle selskaber, nye udlån
indberettes også efter størrelse. Den er kun relevant for DSD'en »ECB_MIR1«.
Balancemodpartssektor. Denne dimension er knyttet til sektoropdelingen af modposten til balanceposter. I DSD'en
»ECB_ICPF1« angiver den modpartssektoren for den relevante balancepost.
Modpartsområde. Denne dimension, som er defineret i DSD'en »ECB_PSS1«, angiver sektoropdelingen af typen af
modtager (modpost) i betalingstransaktionen.
Financial vehicle corporations — oprindelig udsteders sektor. Denne dimension, der er defineret i DSD'en
»ECB_FVC1«, angiver sektoren for overdrageren (den oprindelige udsteder) af aktivet, eller en pulje af aktiver, og/eller
kreditrisikoen ved aktivet eller puljen af aktiver til securitisationsstrukturen.
Enheden for forsikringsselskaber. Denne dimension angiver den relevante forretningsenhed i forsikringsselskaber.
Transaktionsvaluta. Denne dimension beskriver den valuta, som værdipapirerne er udstedt i (for DSD'en
»ECB_SEC1«), eller som følgende er denomineret i: a) MFI-balanceposterne (for »ECB_BSI1« DSD); b) de strukturelle
finansielle indikatorer (for »ECB_SSI1« DSD); c) indlån og udlån (for »ECB_MIR1« DSD); d) investeringsforeningers
aktiver og passiver (for »ECB_IVF1« DSD); e) betalingstransaktioner (for »ECB_PSS1« DSD); f) FVC'ers aktiver og
passiver (for »ECB_FVC1« DSD); g) OFI-balanceposterne (for »ECB_OFI1« DSD); h) CBD-posterne (for »ECB_CBD1«
DSD); og i) transaktionerne i forsikringsselskabers og pensionskassers aktiver og passiver (for »ECB_ICPF1« DSD).
Valutaindikator. Denne dimension beskriver valutaen, som a) forsikringsselskabers og pensionskassers aktiver og
passiver (for »ECB_ICPF1« DSD), og b) forsikringsselskabernes forretninger er (for »ECB_ICO1« DSD) denomineret i.
Seriens denomineringsvaluta eller særlige beregningsmetode. Denne dimension angiver den valutaindikator,
som observationerne i en tidsserie er udtrykt i, eller specificerer den underliggende beregning.
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Balancesuffiks. Denne dimension, som indgår i DSD'en »ECB_BSI1«, angiver den valutaindikator, som
observationerne i en tidsserie er udtrykt i, eller specificerer den underliggende beregning.
Seriesuffiks i værdipapirsammenhæng. Denne dimension indeholder supplerende datatyper for afledte serier. Den
anvendes kun til DSD'en »ECB_SEC1«.
Forretningsområder omfattet af rentestatistikken. Denne dimension, der er specifik for DSD'en »ECB_MIR«,
angiver, om MFI-rentestatistikken vedrører udestående beløb eller nye forretninger.
DEL 4

Attributter
I de følgende afsnit gøres detaljeret rede for de attributter, der er knyttet til de udvekslede data. Afsnit 1 definerer
attributterne for hver DSD, herunder deres format og tilknytningsniveau. Afsnit 2 beskriver, hvilket ansvar parterne i
ESCB's dataudveksling har med hensyn til oprettelsen af attributter og deres vedligeholdelse, samt attributternes
status. Afsnit 3, 4 og 5 fokuserer på attributternes indhold sorteret efter tilknytningsniveau, henholdsvis sibling-,
tidsserie- og observationsniveau.
Afsnit 1: Kodede og ukodede attributter, der er defineret i DSD'erne ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1,
ECB_OFI1, ECB_SEC1, ECB_PSS1, ECB_IVF1, ECB_FVC1, ECB_CBD1, BIS_CBS, ECB_ICPF1 og
ECB_ICO1
Ud over de dimensioner, der definerer serienøglerne, er der defineret et sæt attributter. Attributterne knyttes til de
udvekslede informationer på forskellige niveauer: siblingniveau, tidsserieniveau eller observationsniveau. Som
illustreret nedenfor kodes attributterne enten med værdier fra på forhånd definerede kodelister eller er ukodede og
anvendes til at tilføje tekstforklaringer om relevante dataaspekter.
Attributværdierne udveksles kun, når de fastsættes første gang, og når de ændres. Dette gælder dog ikke de
obligatoriske attributter, der er tilknyttet på observationsniveau. De knyttes til hver enkelt observation og indberettes
ved alle dataoverførsler.
Nedenstående tabel indeholder oplysninger om de attributter, der er defineret for hver enkelt DSD, om hvilket
niveau de er tilknyttet på, deres format og navnet på den kodeliste, hvorfra kodede attributter kodes med værdier.
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(1) Angiver det tilladte antal bogstaver/cifre ved indsendelsen af hver enkelt attribut (f.eks. betyder AN 1050 en alfanumerisk streng på op til 1 050 karakterer, AN1 betyder én alfanumerisk karakter, og N1
betyder ét ciffer).
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Afsnit 2: Fælles attributegenskaber for DSD'erne ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, ECB_SEC1,
ECB_PSS1, ECB_IVF1, ECB_FVC1, ECB_CBD1, BIS_CBS, ECB_ICPF1 og ECB_ICO1: NCB'ers indberetning
til ECB (3)
Hver enkelt attribut er kendetegnet ved visse tekniske egenskaber, som er angivet i nedenstående tabel.

Status

Første værdi opstillet, lagret
og udsendt af … (1)

Kan ændres af nationale
centralbanker (NCB)

TITLE_COMPL

M

ECB

Nej (*)

NAT_TITLE

C

Nationale centralbanker

Ja

COMPILATION

C

Nationale centralbanker

Ja (**)

COVERAGE

C

Nationale centralbanker

Ja (**)

METHOD_REF

M

Nationale centralbanker

Ja

DOM_SER_IDS (2)

C

Nationale centralbanker

Ja

BREAKS

C

Nationale centralbanker

Ja

OBS_STATUS

M

Nationale centralbanker

Ja

OBS_CONF

C

Nationale centralbanker

Ja

OBS_PRE_BREAK

C

Nationale centralbanker

Ja

OBS_COM

C

Nationale centralbanker

Ja

(*) Hvis en national centralbank ønsker at foretage en ændring, rådfører den sig med ECB, som herefter gennemfører ændringen.
(**) Ændringer meddeles ECB pr. e-mail til det ansvarlige forretningsområde.
(1) ECB henviser her til ECB's Generaldirektorat for Statistik.
(2) ECB anbefaler, at de nationale centralbanker indsender disse værdier for at gøre kommunikationen mere gennemsigtig.
(3) Alle attributter i tabellen i afsnit 1, som opstilles af ECB, indgår ikke i denne tabel.
M: obligatorisk,
C: betinget

Definitionen af et sæt attributter, som skal udveksles sammen med dataene, giver mulighed for, at der kan gives
yderligere informationer om de tidsserier, der udveksles. I det nedenstående redegøres nærmere for, hvilke
informationer attributterne for de relevante ECB-statistiske datasæt indeholder.

Afsnit 3: Attributter på siblingniveau
Obligatoriske
TITLE_COMPL (supplerende titel). Denne attribut giver mulighed for flere tegn end attributten TITLE og erstatter
derfor TITLE som den obligatoriske attribut til lagring af seriens titel.

UNIT (enhed)

BSI
SSI

For medlemsstater i euroområdet: EUR
For medlemsstater i euroområdet: EUR
For serier, der indberettes som absolutte værdier, og for indeks: PURE_NUMB
For serier, der indberettes i procenter: PCT

OFI

For medlemsstater i euroområdet: EUR

L 86/80

DA

MIR

Den Europæiske Unions Tidende

1.4.2016

For forretningsstørrelser: EUR
For renter: PCPA

SEC

For medlemsstater i euroområdet: EUR

PSS

For serier om oprindelige enheder (tabel 5 i del 16 i bilag II), antal transaktioner (tabel 3, 4, 6 og 7 i del
16 i bilag II) og serier om koncentrationsgrad (tabel 6 i del 16 i bilag II): PURE_NUMB
For serier om transaktionsværdi (tabel 3, 4, 6 og 7 i del 16 i bilag II): EUR

IVF

For medlemsstater i euroområdet: EUR

FVC

For medlemsstater i euroområdet: EUR

CBD

For medlemsstater i euroområdet: EUR eller PURE_NUMB (hvor der ikke er en relevant denomineringsva
luta)

CBS

For de data, der indberettes af alle lande i amerikanske dollar: For de data, hvor der ikke er en relevant de
nomineringsvaluta: PURE_NUMB

ICPF

For medlemsstater i euroområdet: EUR

ICO

For medlemsstater i euroområdet: EUR

UNIT_MULT (enhedsmultiplikator)

BSI

6

SSI

0

OFI

6

MIR (1)

For forretningsstørrelser: 6
For renter: 0

SEC

6

PSS

For serier om oprindelige enheder undtagen serier om transaktioner (tabel 5 i del 16 i bilag II): 0
For serier om transaktioner (tabel 3, 4, 6 og 7 i del 16 i bilag II, undtagen koncentrationsgrad): 6
For serier om koncentrationsgrad (tabel 6 i del 16 i bilag II): 0

IVF

6

FVC

6

CBD

3
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6

ICPF

6

ICO

6
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(1) Rentedata indberettes i procent.

DECIMALS (decimaler)

BSI

0

SSI

For absolutte værdier: 0
0 For indeksserier og procenter: 4

OFI
MIR

0
For forretningsstørrelser: 0
For renter: 4

SEC

0

PSS

Serier om oprindelige enheder undtagen serier om transaktioner og koncentrationsgrad (tabel 5 i del 16 i
bilag II): 0
Serier om transaktioner og koncentrationsgrad (tabel 3, 4, 6 og 7 i del 16 i bilag II): 3

IVF

0

FVC

0

CBD

0

CBS

0

ICPF

0

ICO

0

METHOD_REF (metodereference). Denne attribut anvendes kun for PSS-datasættet og angiver, om der for hver
enkelt tidsserie eller en del heraf er anvendt den »udvidede definition« fra 2005 eller en tidligere definition. Der er
defineret to værdier:

PSS

Der er anvendt de »udvidede« definitioner, der blev indført i 2005: »2005«.
Der er anvendt definitioner, som er implementeret i tidligere år (2004 eller tidligere): »Previous«.
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Attributten bør også angive, for hvilken periode hver enkelt definition gælder. F.eks. »2005-definitioner for hele
serien«, »2005-definitioner fra og med data vedrørende 2003, tidligere definitioner for resten« eller »tidligere
definitioner frem til data vedrørende 2004«.

Betingede
TITLE (titel). De nationale centralbanker kan anvende attributten TITLE til at konstruere korte titler.
NAT_TITLE (national titel). De nationale centralbanker kan anvende attributten NAT_TITLE til en nøjagtig
beskrivelse og andre supplerende eller særlige specifikationer på deres eget sprog. Selv om der ikke er problemer
forbundet med anvendelsen af store og små bogstaver, opfordres de nationale centralbanker til udelukkende at
anvende tegnsættet Latin-1. Generelt skal overførsler af tegn med accenter og længere alfanumeriske symboler testes
inden regelmæssig anvendelse.
COMPILATION (databehandling). Denne attribut kan anvendes vedrørende BSI-, IVF-, FVC-, ICPF-, ICO- og MIRdatasættene til yderligere tekstforklaring vedrørende de databehandlingsmetoder, vægtningsordninger og statistiske
procedurer, der er anvendt til at opstille den underliggende serie, især hvis de afviger fra ECB's regler og standarder.
Generelt har de krævede nationale forklarende noter følgende struktur:
— datakilder/dataindsamlingssystem
— databehandlingsprocedurer (herunder beskrivelse af estimeringer/antagelser)
— afvigelser fra ECB's rapporteringsforskrifter (klassifikation af geografisk område/sektor og/eller værdiansættel
sesmetoder)
— informationer vedrørende den nationale lovramme.
For SSI-datasættet indeholder attributten »compilation« informationer om tilknytning til EU-lovrammen for
formidlere, som ikke er kreditinstitutter.
For OFI-datasættet gives en detaljeret angivelse af, hvilke informationer der skal indgå under denne attribut, i
punkt 1-5 i de nationale forklarende noter (bilag II, del 11).
På samme måde gives for SEC-datasættet en detaljeret angivelse af, hvilken information der skal indgå under denne
attribut, i punkt 1, 2, 4, 5, 8, 9 og 10 i de nationale forklarende noter (bilag II, del 12).

COVERAGE (dækning)

Information om

SSI

— dækning af forskellige kategorier af formidlere
— formidlertype for de forskellige indikatorer

Noter

— om der er anvendt estimering ved partiel dæk
ning
— angivelse af (eventuel) opregning

OFI

— dækning af serien aktiver/passiver i alt
— OFI-type, der indgår i hovedkategorierne

— om der er anvendt estimering ved partiel dæk
ning
— angivelse af (eventuel) opregning
— jf. desuden bilag II, del 11 (nationale forklarende
noter, punkt 6)

MIR

— stratificeringskriterier,
udvælgelsesprocedure
(samme sandsynlighed/sandsynlighed proporti
onel med størrelsen/største institutioner ud
valgt) i tilfælde af stikprøve
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Noter

SEC

— klassifikation af udstedelser

— jf. også bilag II, del 12, (afsnit 2 (punkt 4) og af
snit 3 (punkt 6))

CBD

— beskrivelse af rapporteringspopulationen

— om bestemte institutioner ikke indgik i indsam
lingen
— årsagerne til, at de ikke var medtaget

SOURCE_AGENCY (kildeorganisation). Denne attribut opstilles af ECB med en værdi, som repræsenterer navnet
på den nationale centralbank, der indsender dataene.

Afsnit 4: Attributter på tidsserieniveau
Obligatoriske
COLLECTION (indsamlingsindikator). Denne attribut indeholder informationer om, i hvilken periode eller på
hvilket tidspunkt en tidsserie er blevet opgjort (f.eks. primo, medio eller ultimo perioden), eller en angivelse af, om
dataene er gennemsnit.

BSI

For udestående beløb: ultimo perioden (E)
For strømserier: summen af observationer over hele perioden (S)

SSI

Ultimo perioden (E)

OFI

For udestående beløb: ultimo perioden (E)
For strømserier: summen af observationer over hele perioden (S)

MIR

For renter på udestående beløb: ultimo perioden (E)
For renter på nye forretninger: observationsgennemsnit over perioden (A)
For forretningsstørrelser ved udestående beløb: ultimo perioden (E)
For nye forretningsstørrelser: summen af (opregnede) observationer over perioden (S)

SEC:

For udestående beløb: ultimo perioden (E)
For strømserier: summen af observationer over perioden (S)

PSS

For antal deltagere og koncentrationsgrad (tabel 5 og 6 i del 16 i bilag II): ultimo perioden (E)
For transaktioner undtagen koncentrationsgrad (tabel 3, 4, 6 og 7 i del 16 i bilag II): summen af observa
tioner over perioden (S)

IVF

For udestående beløb: ultimo perioden (E)
For strømserier: summen af observationer over perioden (S)

FVC

For udestående beløb: ultimo perioden (E)
For strømserier: summen af observationer over perioden (S)

CBD

Ultimo perioden (E)
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CBS

Ultimo perioden (E)

ICPF

For udestående beløb: ultimo perioden (E)
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For strømserier: summen af observationer over perioden (S)

ICO

For strømserier: summen af observationer over perioden (S)

Betingede

DOM_SER_IDS (national serieidentifikator). Denne attribut gør det muligt at henvise til den anvendte kode i
nationale databaser for at identificere den tilsvarende serie (formler, der anvender nationale referencekoder, kan også
angives).
UNIT_INDEX_BASE (enhedsindeksgrundlag). Denne attribut er obligatorisk, når den knyttes til en serienøgle,
som udtrykker et indeks. Den angiver basisreferencen og basisværdien for indeksene og anvendes kun for serien
vedrørende indekset for fiktive beholdninger, der udledes af ECB og udsendes til ESCB.
BREAKS (databrud). Denne attribut indeholder en beskrivelse af databrud og væsentlige ændringer gennem tiden i
indsamlingen, indberetningen, dækningen og opstillingen af tidsserierne. I tilfælde af databrud angives om muligt, i
hvilket omfang gamle og nye data kan anses for at være sammenlignelige.
PUBL_PUBLIC, PUBL_MU, PUBL_ECB (kildepublikation, kildepublikation (kun euroområde),
kildepublikation (kun ECB)). Disse attributter opstilles af ECB, hvis dataene offentliggøres i ECB-publikationer,
enten offentlige eller fortrolige ECB-publikationer. De indeholder en reference (publikationer, poster osv.) til
offentliggjorte data.

Afsnit 5: Attributter på observationsniveau

Hvis en national centralbank ønsker at revidere en attribut, der er tildelt på observationsniveau, skal de(n) relevante
observation(er) indberettes samtidig. Hvis en national centralbank reviderer en observation uden også at indberette
den relevante attributværdi, vil de eksisterende værdier blive erstattet af standardværdierne.

Obligatoriske

OBS_STATUS (observationsstatus). De nationale centralbanker indberetter en observationsstatusværdi, som
knyttes til hver enkelt observation. Denne attribut er obligatorisk og skal angives ved alle dataoverførsler for hver
enkelt observation. Når de nationale centralbanker reviderer værdien af denne attribut, indberettes både observati
onsværdien (også selv om den er uændret) og den nye observationsstatusmarkering igen.
Nedenstående liste angiver de forventede værdier for denne attribut, opstillet i vedtaget rangorden, med henblik på
denne statistik:
»A« = normal værdi (standardværdi for ikke-manglende observationer)
»B« = databrudsværdi for følgende datasæt: SSI, MIR, CBD og PSS (**)
»M« = manglende værdi, data findes ikke
»L«

= manglende værdi, data findes, men er ikke indsamlet
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»E«

= estimeret værdi (***)

»P«

= foreløbig værdi (denne værdi kan anvendes ved hver dataoverførsel med henvisning til den sidste
foreliggende observation, hvis denne anses for at være foreløbig).

Under normale omstændigheder bør numeriske værdier indberettes med tilknyttet observationsstatus »A« (normal
værdi). Under andre omstændigheder angives en anden værdi end »A« i henhold til ovenstående liste. Hvis en
observation har to egenskaber, indberettes den vigtigste efter ovenstående rangorden.
I hver dataoverførsel kan de senest foreliggende observationer indberettes som foreløbige og markeres med
observationsstatusværdi »P«. Disse observationer antager endelige værdier og indberettes med observationsstatus
markering »A« på et senere tidspunkt, når de nye reviderede værdier og observationsstatusmarkeringer træder i
stedet for de foreløbige.
Manglende værdier (»-«) indberettes, når det ikke er muligt at indberette en numerisk værdi (f.eks. på grund af ikkeeksisterende data eller manglende indsamling af data). En manglende observation bør aldrig indberettes som »nul«,
da nul er en normal numerisk værdi, som angiver en præcis og gyldig størrelse. Hvis de nationale centralbanker ikke
kan identificere årsagen til en manglende værdi eller ikke kan udfylde alle værdierne i kodelisten CL_OBS_STATUS
til indberetning af manglende observationer (»L« eller »M«), anvendes værdien »M«.
Når data for en tidsserie på grund af lokale statistiske omstændigheder ikke indsamles enten på bestemte datoer eller
for hele tidsseriens længde (det underliggende økonomiske fænomen eksisterer, men overvåges ikke statistisk),
indberettes en manglende værdi (»-«) med observationsstatus »L« for hver periode.
Såfremt en tidsserie (eller en del af en tidsserie) på grund af lokal markedspraksis eller den retlige/økonomiske
ramme ikke er relevant (det underliggende fænomen eksisterer ikke), indberettes en manglende værdi (»-«) med
observationsstatus »M«.

Betingede
OBS_CONF (Observations-fortrolighed). De nationale centralbanker indberetter en observationsfortrolig
hedsværdi, som knyttes til hver enkelt observation. Selv om denne attribut defineres som betinget i ECB's
strukturelle definitionsfil, bør den angives ved alle dataoverførsler for hver enkelt observation, da alle fortrolige
observationer skal markeres korrekt. Når de nationale centralbanker reviderer værdien af denne attribut, indberettes
både den tilknyttede observationsværdi og observationsstatusmarkeringen (også selv om der ikke er ændringer) igen.
Nedenstående liste angiver de forventede værdier for denne attribut med henblik på denne statistik:
»F«

= kan offentliggøres

»N« = må ikke offentliggøres, kun til internt brug
»C« = fortrolig statistisk information i henhold til artikel 8 i Rådets forordning (EF) nr. 2533/98
»S«

= sekundær fortrolighed fastsat og administreret af modtager, må ikke offentliggøres

»D« = sekundær fortrolighed fastsat af afsender, må ikke offentliggøres. Denne kode kan anvendes af de nationale
centralbanker, der allerede skelner mellem primær og sekundær fortrolighed i deres rapporteringssystem. I
modsat fald skal den rapporterende nationale centralbank anvende »C« til at markere sekundær fortrolighed.
OBS_PRE_BREAK (observationsværdi før databrud). Denne attribut indeholder observationsværdien før
databrud, som er et numerisk felt i lighed med observationen (****). Almindeligvis indberettes den, når der opstår et
databrud, i så fald skal observationsstatus sættes til »B« (databrudsværdi).
Denne attribut er ikke påkrævet i forbindelse med BSI-, IVF-, FVC-, OFI-, ICPF- og ICO-datasættene, da de relevante
informationer allerede er tilgængelige fra omklassifikationsserierne eller serierne, der udtrykker de finansielle
transaktioner. Den er medtaget i listen over attributter, fordi den er en del af den fælles undergruppe af attributter
for alle datasæt.
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OBS_COM (observationskommentar). Denne attribut kan anvendes til kommentarer i form af en tekst på
observationsniveau (f.eks. til beskrivelse af det estimat, der ligger til grund for en specifik observation på grund af
manglende data, til at gøre rede for årsagen til en eventuel unormal observation eller til at give nærmere oplysninger
om en ændring i den indberettede tidsserie).
(*) For nationale centralbanker er den udstedende sektors hjemstedsland den pågældende nationale centralbanks
hjemstedsland.
(**) Hvis OBS_STATUS indberettes som »B«, skal der indberettes en værdi under attributten OBS_PRE_BREAK.
(***) Observationsstatus »E« skal anvendes ved alle observationer eller perioder, hvis dataene er resultat af
estimater og ikke kan betragtes som normale værdier.
(****) De fire objekter observationsværdi samt OBS_STATUS, OBS_CONF og OBS_PRE_BREAK behandles som én
enhed. Det betyder, at de nationale centralbanker er forpligtet til at sende alle supplerende informationer til
en observation. (Hvis attributter ikke indberettes, overskrives deres tidligere værdier af standardværdier).«
4. Bilag IV ændres som følger:
a) Overskriften erstattes af følgende:
»UDLEDNING AF TRANSAKTIONER I FORBINDELSE MED STATISTIK OVER MONETÆRE FINANSIELLE
INSTITUTIONERS BALANCEPOSTER, INVESTERINGSFORENINGER, FINANCIAL VEHICLE CORPORATIONS OG
FORSIKRINGSSELSKABER«,

b) Del 1 erstattes af følgende:
»DEL 1

Generel beskrivelse af proceduren for udledning af transaktioner
Afsnit 1: Ramme
1. Rammen for udledning af transaktioner til statistikken over monetære finansielle institutioners (MFI'er)
balanceposter (BSI), investeringsforeningers (IF), financial vehicle corporations (FVC) og forsikringsselskabers (IC)
aktiver og passiver er baseret på det europæiske nationalregnskabssystem (herefter »ENS 2010«). Der afviges fra
denne internationale standard, hvor det er nødvendigt, både med hensyn til dataindholdet og betegnelsen af
statistiske begreber. Dette bilag fortolkes i overensstemmelse med ENS 2010, medmindre forordning (EU)
nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), forordning (EU) nr. 1073/2013 (ECB/2013/38), forordning (EU) nr. 1075/2013
(ECB/2013/40), forordning (EU) nr. 1374/2014 (ECB/2014/50) eller denne retningslinje, udtrykkeligt eller
implicit går forud for bestemmelserne heri.
2. I henhold til ENS 2010 defineres finansielle transaktioner som nettoanskaffelsen af finansielle aktiver eller
nettoindgåelsen af passiver for hver enkelt type finansielt instrument, dvs. summen af alle finansielle
transaktioner, der forekommer i løbet af en given indberetningsperiode (*). Transaktioner, der dækker hver enkelt
post, som er angivet i forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), forordning (EU) nr. 1073/2013
(ECB/2013/38), forordning (EU) nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) og forordning (EU) nr. 1374/2014
(ECB/2014/50), beregnes på nettobasis, og der er således ingen krav om angivelse af brutto finansielle
transaktioner eller omsætning (**). Værdiansættelsesmetoden består for hver enkelt transaktion i at tage den
værdi, til hvilken aktiverne anskaffes/afhændes og/eller passiver skabes, realiseres eller veksles. Det er dog tilladt
at afvige fra ENS 2010.
3. I dette bilag gennemgås metoden til udledning af transaktioner i forbindelse med BSI-, IF-, FVC- og ICstatistik. Denne del fokuserer på beregningen af transaktionsdata i Den Europæiske Centralbank (ECB) og de
nationale centralbankers indberetning af de underliggende informationer, mens del 2 fokuserer på begrebet
strømreguleringer. Del 3, 4, 5 og 6 indeholder specifikke oplysninger om rammerne for opstillingen af
henholdsvis BSI-, IF-, FVC- og IC-statistik.
ECB har på sit websted offentliggjort manualer om denne statistik, der indeholder flere detaljer og taleksempler.
Afsnit 2: ECB's beregning af transaktionsdata og indberetning fra de nationale centralbanker til ECB
1. I nd l ed n i n g
1. Til BSI-, IF- og IC-statistikken beregner ECB transaktioner ved for hver aktiv- og passivpost at tage forskellen
mellem beholdningspositioner på rapporteringsdatoerne ultimo perioden og derefter fjerne effekten af den
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udvikling, der ikke er resultat af transaktioner, dvs. »andre ændringer«. »Andre ændringer« opdeles i to
hovedkategorier, »omklassifikationer og andre ændringer« og »revalueringsreguleringer«, hvor den sidstnævnte
dækker revalueringer som følge af ændringer i både priser og valutakurser (***). De nationale centralbanker
indberetter »omklassifikationer og andre ændringer« og »revalueringsreguleringer« til ECB, således at disse ikketransaktionsrelaterede effekter kan fjernes ved beregningen af strømstatistikken.
Hvad angår BSI-statistik, indberetter de nationale centralbanker reguleringsdata til ECB ifølge del 1 i bilag II. De
»revalueringsreguleringer«, der indberettes af de nationale centralbanker, består af af- og nedskrivninger af lån og
revalueringsreguleringer som følge af prisændringer. Revalueringsreguleringer som følge af ændringer i
valutakurser beregnes normalt af ECB, men når de nationale centralbanker er i stand til at opstille mere præcise
reguleringer, kan de også indberette disse reguleringer direkte til ECB (****).
Hvad angår IF-statistik, indberetter de nationale centralbanker reguleringsdata til ECB ifølge del 17 i bilag II. De
»revalueringsreguleringer«, som indberettes af de nationale centralbanker, er revalueringsreguleringer som følge af
pris- og valutakursændringer.
Hvad angår IC-statistik, indberetter de nationale centralbanker reguleringsdata til ECB ifølge del 23 i bilag II. De
»revalueringsreguleringer«, som indberettes af de nationale centralbanker, er revalueringsreguleringer som følge af
pris- og valutakursændringer.
2. I forbindelse med FVC-statistik indberetter de nationale centralbanker transaktioner direkte til ECB, og ikke
strømreguleringer. Beregningen af transaktionerne (enten direkte af rapporteringsenhederne eller af de nationale
centralbanker) bør være i overensstemmelse med den generelle fremgangsmåde for omklassifikationer og andre
ændringer og revalueringer, som er fastsat i dette bilag.

2. O mk l as s i f ik a t io n er o g an d re æn d r in ger
1. De nationale centralbanker opstiller data om »omklassifikationer og andre ændringer« i overensstemmelse med
kravene i denne retningslinje ved hjælp af tilsynsinformation, plausibilitetskontrol, engangsundersøgelser (f.eks. i
forbindelse med afvigende værdier), nationale statistikkrav, oplysninger om tilgang til og fragang fra rapporte
ringspopulationen samt andre kilder, der er til deres rådighed. Det forventes ikke, at ECB foretager ex postreguleringer, medmindre de nationale centralbanker påpeger klare ændringer i de endelige data.
2. De nationale centralbanker identificerer ændringer i beholdninger som følge af omklassifikationer og angiver
det pågældende nettobeløb under »omklassifikationer og andre ændringer«. En nettostigning i beholdningen som
følge af omklassifikationer opføres med positivt fortegn, en nettoreduktion i beholdninger opføres med negativt
fortegn.
3. I princippet opfylder de nationale centralbanker alle krav vedrørende »omklassifikationer og andre ændringer«
som fastsat i denne retningslinje. Som minimum sender de nationale centralbanker alle »omklassifikationer og
andre ændringer« over 50 mio. euro. Denne tærskel er sat som en hjælp til de nationale centralbanker, når de
skal beslutte, om de skal foretage en regulering eller ikke. Hvis informationerne ikke er let tilgængelige eller af
dårlig kvalitet, kan det dog besluttes ikke at gøre noget eller at foretage estimater. Af denne årsag er det
nødvendigt med en fleksibel anvendelse af en sådan tærskel, ikke mindst på grund af de uensartede
fremgangsmåder ved beregningen af reguleringer. For eksempel kan det være uhensigtsmæssigt at forsøge at
anvende en sådan tærskel, hvis der indsamles relativt detaljerede oplysninger uden hensyn til tærsklen.

3. Ju st e r i nger for o m vu rd e r i n ge r
1. For at opfylde kravene vedrørende »revalueringsreguleringer« i denne retningslinje kan de nationale
centralbanker blive nødsaget til at beregne reguleringerne ud fra transaktioner, ud fra værdipapir for værdipapirdata eller ud fra andre data indberettet af rapporteringspopulationen og/eller estimere reguleringerne for nogle af
de opdelinger, som ikke indberettes af rapporteringspopulationen, fordi de ikke anses for »minimumskrav«.
2. »Revalueringsreguleringer« opstilles normalt af de nationale centralbanker på
indberettet direkte af rapporteringspopulationen. De nationale centralbanker kan dog
ringskrav indirekte (f.eks. ved at indsamle data om transaktioner direkte), og de kan
indsamle yderligere data fra rapporteringsenheder. Uanset hvilken fremgangsmåde

grundlag af data, der er
også dække disse rapporte
under alle omstændigheder
der anvendes på nationalt
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plan, kræves det, at de nationale centralbanker indsender et fuldt datasæt til ECB ifølge del 1 i bilag II, hvad angår
BSI-statistik, del 17 i bilag II hvad angår IF-statistik, og del 23 i bilag II, hvad angår IC-statistik.
(*) Dette er i overensstemmelse med ENS 2010 og andre internationale statistiske standarder.
(**) Vedrørende statistik over investeringsforeninger kræver forordning (EU) nr. 1073/2013 (ECB/2013/38)
dog særskilt indberetning af nye udstedelser og indfrielser af andele i investeringsforeninger i løbet af
rapporteringsmåneden.
(***) Definitionen og klassifikationen af »andre ændringer« stemmer stort set overens med ENS 2010.
»Omklassifikationer og andre ændringer« svarer i det store og hele til »andre mængdemæssige ændringer i
aktiver og passiver« (K.1-K.6, jf. nr. 6.03-25), mens »revalueringer« kan overføres til »nominelle
kapitalgevinster og -tab« (K.7, jf. nr. 6.26-64). For BSI-statistikken består en vigtig afvigelse i, at
»afskrivninger af lån« er en del af »revalueringer« (nærmere bestemt revalueringer på grund af ændringer i
priser), mens de i ENS 2010 normalt betragtes som »andre mængdeændringer« (punkt 6.14) — med
undtagelse af tab, der er realiseret ved salget af lån. Disse tab, som svarer til forskellen mellem transakti
onsprisen og hovedstolen på udlånene på balancen, bør opføres som en revaluering (punkt 6.58). At
»afskrivninger af lån« indgår i »revalueringer«, er ligeledes en afvigelse fra reglerne for kapitalbalancen over
for udlandet. I kapitalbalancen over for udlandet behandles disse som »øvrige korrektioner« og ikke som
»pris- eller valutakursændringer«. Til IF-statistikken kræves ikke data for »afskrivninger/nedskrivninger« af
lån.
(****) Reguleringerne svarende til ECB's egen balance indberettes af ECB's Generaldirektorat for Administration.«
c) Følgende del 6 indsættes:
»DEL 6

Strømreguleringer: særlige egenskaber i IC-statistik
Afsnit 1: Indledning
1. Til IC-statistikken indberetter de nationale centralbanker revalueringsreguleringer, der omfatter både
revalueringer som følge af pris- og valutakursændringer og omklassifikationsreguleringer, for alle poster på ICbalancen i overensstemmelse med artikel 26a. Under denne proces kan de nationale centralbanker blive nødsaget
til at beregne og/eller estimere reguleringerne, som ikke indberettes af forsikringsselskaberne. Dette omfatter data,
hvor de tilsvarende beholdningsserier indberettes per post, data, som ikke opfattes som »minimumskrav« i
tabel 3a og 3b i bilag III til forordning (EU) nr. 1374/2014 (ECB/2014/50) og data om forsikringstekniske
reserver.

Afsnit 2: Revalueringsreguleringer
1. Forordning (EU) nr. 1374/2014 (ECB/2014/50) giver mulighed for fleksibilitet med hensyn til, hvilken
datatype der kræves for at beregne revalueringsreguleringer af aktiver og passiver, og i hvilken form disse data
indsamles og opstilles. De nationale centralbanker vælger selv metoden.
2. Der er følgende to valgmuligheder ved udledningen af revalueringsreguleringer for værdipapirer, der indsamles
værdipapir for værdipapir: De nationale centralbanker kan anvende en lignende tilgang for andre aktiver end
værdipapirer, når de indsamler data post for post.
— Forsikringsselskaber indberetter data, værdipapir for værdipapir, som giver de nationale centralbanker
mulighed for at udlede revalueringsreguleringer: Forsikringsselskaberne indberetter de informationer, som
kræves i punkt 1, 2 og 4 i tabel 2.1 og 2.2 i del 3 i bilag I til forordning (EU) nr. 1374/2014 (ECB/2014/50)
værdipapir for værdipapir til de nationale centralbanker. Disse informationer giver de nationale centralbanker
mulighed for at indhente nøjagtige informationer om de »revalueringsreguleringer«, som skal indberettes til
ECB. Hvis denne metode vælges, kan de nationale centralbanker udlede »revalueringsreguleringer« i
overensstemmelse med Eurosystemets fælles metode, dvs. »strømudledningsmetoden«, der er beskrevet i den
vejledning til forsikringsselskaber, som er knyttet til forordningen og denne retningslinje.
— Forsikringsselskaberne indberetter transaktioner direkte værdipapir for værdipapir til den nationale
centralbank: Forsikringsselskaberne indberetter værdipapir for værdipapir de kumulerede beløb af køb og salg
af værdipapirer, som er foretaget i referenceperioden, som angivet i punkt 1 og 3 i tabel 2.1 og 2.2 i del 3 i
bilag I til forordning (EU) nr. 1374/2014 (ECB/2014/50). De nationale centralbanker beregner »revalueringsre
guleringer« ved at tage forskellen mellem beholdninger ultimo perioden og fjerne transaktionerne og
indberette revalueringsreguleringerne til ECB i overensstemmelse med denne retningslinje.
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3. For de forsikringstekniske reserver, som holdes af forsikringsselskaberne, findes følgende to muligheder for at
udlede tilnærmelser af revalueringsreguleringer:
— Forsikringsselskaberne indberetter aggregerede reguleringer eller transaktioner i henhold til instrukser fra de
nationale centralbanker. Nationale centralbanker, der vælger denne metode, aggregerer de reguleringer, som
indberettes af forsikringsselskaberne, inden dataene indberettes til ECB.
— De nationale centralbanker udleder tilnærmelser fra data tilvejebragt af forsikringsselskaberne.
4. For aktiver og passiver bortset fra dem, der indsamles post for post og forsikringstekniske reserver, som
holdes af forsikringsselskaberne, findes følgende tre muligheder for at udlede revalueringsreguleringer:
— Forsikringsselskaberne indberetter aggregerede reguleringer: Forsikringsselskaberne indberetter de reguleringer,
som gælder for hver enkelt post, og som afspejler ændringer i værdiansættelsen som følge af pris- og
valutakursændringer. Nationale centralbanker, der vælger denne metode, aggregerer de reguleringer, som
indberettes af investeringsforeninger, inden dataene indberettes til ECB.
— Forsikringsselskaberne indberetter aggregerede transaktioner: Forsikringsselskaberne akkumulerer
transaktioner gennem kvartalet og indberetter værdien af køb og salg til den nationale centralbank. Nationale
centralbanker, som modtager transaktionsdata, beregner »revalueringsreguleringer« som en restpost fra
differencen mellem beholdningerne og transaktionerne og indberetter revalueringsreguleringen til ECB i
overensstemmelse med denne retningslinje, eller
— de nationale centralbanker udleder tilnærmelser fra data tilvejebragt af forsikringsselskaberne.«
5. Bilag V erstattes af følgende:
»BILAG V
LISTE OVER INSTITUTIONELLE ENHEDER TIL STATISTISKE FORMÅL
DEL 1

Listen over RIAD-attributter (Register of Institutions and Affiliates Database) sammenholdt med specifikke
datasæt, der føres til statistiske formål
Relevant i forbindelse med listen over

E

d

E

— EGR code

E

d

— LEI (hvis den findes)

M

d

E

d

M

— Nationals business regi
ster

q

M

q

Type

Opdateringshyppighed

M

— RIAD code

Type

Type

q

M

E

q

E

q

M

q

IC'er

Opdateringshyppighed

d

Type

Opdateringshyppighed

Type

Attributtens navn (a)

PSRI'er (b)

FVC'er
Opdateringshyppighed

IF'er
Opdateringshyppighed

MFI'er

a

M

q

O

a

E

q

M

a

M

q

»Non-industry« IDs

»Industry«IDs
— BIC

M

q
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Relevant i forbindelse med listen over

M

q

M

q

M

d

M

q

M

q

M

Country of residence

M

d

M

q

M

q

Address

M

d

M

q

M

Area code

M

d

M

q

Legal form

E

d

E

Flag Listed

M

d

Flag Supervised

M

d

Type

E

Name

— ISINs

IC'er

Type

Opdateringshyppighed

d

Attributtens navn (a)

E

q

a

M

q

M

a

M

q

q

M

a

M

q

M

q

M

a

M

q

q

E

q

E

a

E

q

M

q

M

q

O

a

M

q

M

q

M

q

M

a

M

q

M

q

Type

Opdateringshyppighed

Type

Opdateringshyppighed

Type

PSRI'er (b)

FVC'er
Opdateringshyppighed

IF'er
Opdateringshyppighed

MFI'er

Flag Subject to Directive
2009/138/EC
Reporting requirements

E

d

E

q

E

q

E

a

E

q

Type of licence

M

d

M

q

M

q

O

a

E

q

Capital variability

M

q

UCITS compliance

M

q

Legal set-up

M

q

Flag Sub-fund

M

q
M

q

Flag E-money issuer — licence

M

a

Flag E-money issuer — business

M

a

Flag Payment service provider
-licence

M

a

Nature of securitisation
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Relevant i forbindelse med listen over

Type

Opdateringshyppighed

Flag Payment service provider
— business

M

a

Flag Payment system operator

M

a

Attributtens navn (a)
Type

Type

Type

IC'er

Type

Opdateringshyppighed

PSRI'er (b)

FVC'er
Opdateringshyppighed

IF'er
Opdateringshyppighed

MFI'er
Opdateringshyppighed

1.4.2016

Comment

O

d

O

q

O

q

O

a

O

q

NACE code

M

d

M

q

M

q

E

a

M

q

Total employment

E

a

O

a

E

a

O

a

E

a

Total solo balance sheet (ECB
Regulation)

M

a

E

a

E

a

E

a

Net assets, net asset value

E

a

M

a
M

a

Gross premiums written
ESA 2010

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Sub-sector type

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Birth date

O

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Closure date

M

d

M

q

M

q

M

a

M

Q

Flag Activity status

M

d

M

q

M

q

M

a

M

Q

M

q

M

q
M

Q

Minimumsreference data (a), som kræves til
Originator of FVC
Management company
Head of branch

M
M

d

q

M (obligatorisk), E (gerne), O (valgfri), tom (ikke relevant)
Hyppighed: a (årlig), q (kvartalsvis), m (månedlig) d (daglig/så snart ændringen opstår).
Tidsfrister: for årlige data (hvis intet andet er anført): en måned efter referencedatoen.
(a) Vedrørende yderligere beskrivelse og metadata, jf. del 3.
(b) Institutioner, der er relevante for betalingsstatistik (payment statistics relevant institutions), bemærk, at listen over PSRI'er kan
overlappe listen over MFI'er.
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DEL 2

Typer af forhold mellem organisatoriske enheder
Type

Opdateringshyppighed

O

—

Kontrolforhold

E (c)

Q

Ejerskabsforhold

E (c)

Q

Forbindelse mellem en »oprindelig udsteder« og dens
FVC

M

Q

Forbindelse mellem et »administrationsselskab« og dets
FVC/IF

M

Q

Forbindelse mellem en »ikke-resident filial« og dens resi
dente »hovedkontor«

M

Q

Forbindelse mellem en »resident filial« og dens ikke-resi
dente »hovedkontor«

M

Q

Forbindelse mellem en »underafdeling« og en »paraplyfor
ening«

M

Q

Forbindelse til forgænger/efterfølger ved en overtagelse/
spaltning

M

d/q

1. Organisatoriske forhold inden for en virksomhed
Forhold mellem en eller flere juridiske enheder og en
virksomhed.
2. Forhold inden for en virksomhedskoncern

3. Andre forhold

(c) kun for »store bankkoncerner« med hovedkvarter i euroområdet (jf. artikel 12).

DEL 3

Definitioner og uddybning af rapporteringsforskrifter

RIAD code

Den særlige identifikationskode for en organisatorisk enhed i RIAD, der består af to dele:
»host« og »id«.
Tilsammen sikrer værdierne for de to dele, at primærnøglen er unik:
— ISO-3166-landekoder (to cifre)
— fri streng.
[obligatorisk enhed til oprettelse af en enhed i RIAD]
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En åben liste over en mængde id-koder bestående af identifikationskoder, som måske,
måske ikke, følger en (semi-) erhvervsstandard. Da den kan indeholde rene »nationale«
koder, er hele listen ikke obligatorisk for alle de institutioner, der indberetter data. Ek
sempler herpå er nationale virksomhedsregisterkoder, EuroGroups Register-kode, Legal
Entity Identifier (hvis den foreligger) og »BIC«-koden.
Identifikationskoden skal for at kunne fungere i dataudvekslingen mellem en national
centralbank og RIAD registreres i en særlig kodeliste i systemet.

ISIN

»International Securities Identifying Number« som defineret i ISO 6166. I RIAD optræder
ISIN-koden på to måder:
— Hvad angår investeringsforeninger og FVC'er omfatter rapporteringskravene forplig
telsen til at indberette (alle) udestående (ikke-indløste) værdipapirer udstedt af et fi
nansielt selskab.
— Da et værdipapir udstedt af et selskab ligeledes identificerer enheden på en unik
måde, kan en fælles ISIN-kode for udstedte (og muligvis) noterede aktier eller andre
udestående gældsinstrumenter anvendes til at identificere selve den organisatoriske
enhed.

Name

Det fulde registreringsnavn, herunder firmabetegnelsen (Plc, Ltd, SpA, AG osv.).

Country of residence

Det land, hvor enheden er juridisk stiftet eller har hjemsted.
[obligatorisk enhed til oprettelse af en enhed i RIAD]

Address

Oplysninger om beliggenhed af en administrativ enhed. Hvor dette er relevant består op
lysningerne af fire dele:

City

— Byen, hvor enheden er beliggende

Address

— Gadenavn og ejendommens gadenr.

Postal code

— Angiver postnummer efter de nationale regler for angivelse af postnummer

Postal box

— postboksnummer ifølge de nationale regler

Area code

geografisk klassifikation, som kræves til statistiske formål

Legal form

Området for relevante juridiske former følger individuelle nationale kodelister og skal re
gistreres i RIAD, før det kan anvendes i dataoverførslen af nationale centralbanker, der
indberetter data.

Flag Listed (d)

Markering, der tilkendegiver, om en organisatorisk enhed er noteret på en fondsbørs (i
landet eller i udlandet). Den kan omvendt bruges til at angive, at en enhed fjernes fra
børslisten.

Flag Supervised (d)

Markering, der angiver, om en enhed er underlagt en tilsynsordning, som varetages af
nationale og/eller overnationale myndigheder.

Flag Subject to Directive
2009/138/EC

Markering, der angiver om en enhed er underlagt direktiv 2009/138/EF eller andre til
synsordninger (mulige værdier: »Direktiv 2009/138/EF«/»anden«). Udfyldes kun, hvis en
heden er under tilsyn.
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Åbne kodelister, som kan anvendes til i et centralt register at registrere, hvilke nationale
og/eller overnationale rapporteringsforpligtelser en enhed er underlagt. En enhed kan
være underlagt flere krav.
Området for relevante individuelle nationale kodelister skal registreres i RIAD, før det
kan anvendes i dataoverførslen af nationale centralbanker, der indberetter data.

Type of licence

Denne attribut angiver, om en enhed har en (specifik) tilladelse og er autoriseret af natio
nale og/eller overnationale myndigheder.
Detaljerede nationale kodelister kan registreres i RIAD for at gøre det muligt at identifi
cere specifikke tilladelsesordninger/-rammer.

Capital variability

Denne variabel anfører eventuelle begrænsninger af antallet af andele, som foreningen
må udstede, dvs. om det er en »open end-« eller en »closed end«-forening.

UCITS compliance

Markering, der angiver, om en forening er godkendt med UCITS-status.

Legal set-up

Denne variabel angiver den juridiske form, som en investeringsforening kan have.

Sub-fund

Denne variabel angiver, om en investeringsforening er en underafdeling.

Nature of securitisation

Denne variabel angiver, hvilken type securitisation FVC'en beskæftiger sig med.

Flag E-money issuer —
licence (d)

Markering, der angiver, om en enhed har en specifik tilladelse til at udstede elektroniske
penge (i henhold til artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF) (1).

Flag E-money issuer —
business (d)

Markering, der angiver, om en enhed rent faktisk udøver virksomhed som »udsteder af
elektroniske penge«.

Flag Payment service pro Markering, der angiver, om en enhed har en specifik tilladelse som »udbyder af betalings
vider — licence (d)
tjenester« (i henhold til artikel 4 i direktiv 2007/64/EF).
Flag Payment service pro Markering, der angiver, om en enhed rent faktisk udøver virksomhed som »betalingstje
vider — business (d)
nesteudbyder«.
Flag Payment system
operator (d)

Markering, der angiver, om en enhed er en »betalingssystemoperatør« i henhold til
artikel 1 i forordning (EU) nr. 1409/2013 (ECB/2013/43).

Comment

Fri tekst.

NACE

Hovedaktivitet i henhold til NACE rev.2 (undergruppe med 4 cifre).

Total employment

Antal ansatte, om muligt målt i fuldtidsækvivalenter (FTE).

Total solo balance sheet
(ECB Regulation)

Den samlede balance ifølge den respektive BSI-/IF-/FVC-/IC-forordning (i euro).

Net assets, NAV

For investeringsforeninger værdien af »andele« (NAV), for kreditinstitutter tilnærmelses
vist på grundlag af »kapital og reserver« (i euro).

Gross premiums written

For forsikringsselskaber værdien af opkrævede bruttopræmier, omfattende all forfaldne
beløb i løbet af regnskabsåret for så vidt angår forsikringsaftaler, uanset at disse beløb
helt eller delvist kan vedrøre et senere regnskabsår.
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ESA 2010

ENS 2010 institutionelle sektorer (fire-cifret kode), kan omfatte klassifikation for offent
ligt/nationalt privat/udenlandsk kontrolleret.

Sub-sector type

Udvidelse af ENS 2010-klassifikationen, der gør det muligt at identificere underkatego
rier af standardopdelingen for nationalregnskabet.
For forsikringsselskaber angiver den typen af forsikringsselskab efter forretningsområde.
Kan omfatte værdierne: livsforsikring, skadesforsikring, sammensat forsikring, genforsik
ring.

Birth date

Datoen for den juridiske stiftelse af en juridisk enhed eller for registrering af en instituti
onel enhed. Hvis denne information ikke kan udledes (med en rimelig arbejdsindsats),
skal der gives en tilnærmet værdi.
[obligatorisk enhed til oprettelse af en enhed i RIAD; kan angives tilnærmelsesvist]

Closure date

Datoen for afregistrering af en enhed. Alle enheder forbliver i RIAD efter deres »closure
date«.

vedr. eksistens

Forespørgsler om, hvorvidt en individuel enhed »eksisterer« (eller ikke) på et bestemt tidspunkt,
kan udledes af »closure date«.

Activity status (d)

Markering, der angiver, om en enhed er »active«, »not active« eller »in liquidation«.
Denne attribut er et supplement til informationen om, hvorvidt en enhed (stadig) eksiste
rer.

vedr. likvidation

Gyldighedsstartdatoen for værdien »in liquidation« (jf. »activity status«) markerer datoen for likvi
dationsprocessens start.

vedr. overtagelse

I RIAD kortlægges selskabskategorier som fusioner og spaltninger ved registrering af de relevante
sletninger, ændringer og oprettelser samt de relaterede forgænger-/efterfølgerforhold.

Relationship between le
gal unit(s) and enterprise

Muliggør registrering af forholdet mellem en juridisk enhed og den virksomhed, den dri
ver, og afspejler den situation, at en virksomhed kan svare til én juridisk enhed eller en
kombination af juridiske enheder.

Control relationship

Forbindelse mellem juridiske enheder på grundlag af begrebet »kontrol« som defineret i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU (2) (princippet om > 50 % ejerskab).

Ownership relationship

Forbindelse mellem juridiske enheder på grundlag af begrebet % »kapitalandel«, »stemme
rettigheder« osv., der eksempelvis er repræsenteret ved > 10 %-princippet, som er define
ret i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings FDI-benchmark.

Link between a »subfund« and an »umbrella
fund«

Gør det muligt at registrere de respektive forhold, hvis en paraplyforening opdeler sine
aktiver i forskellige underafdelinger på en sådan måde, at hver underafdelings andele har
forskellige aktiver liggende til sikkerhed (jf. forordning (EU) nr. 1073/2013
(ECB/2013/38).

Management company

Beskrivelse af en forenings eller en financial vehicle corporations registrerede administra
tionsselskab — navn, hjemsted, institutionel sektorkode og RIAD-kode (for residente en
heder i Unionen).
Skal kædes sammen med den eller de relaterede investeringsforeninger eller FVC'er, som
enheden administrerer.
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Beskrivelse af det registrerede hovedkontor for en filial, der driver virksomhed i en EUmedlemsstat — navn, hjemsted, institutionel sektorkode og RIAD-kode (for residente en
heder i Unionen).
Skal kædes sammen med den relevante filial med hjemsted i et EU-land.

Originator

Beskrivelse af det registrerede selskab, som har oprettet FVC'en med henblik på securiti
sationen og overdraget aktiverne, eller en pulje af aktiver, og/eller kreditrisikoen ved akti
vet eller puljen af aktiver til securitisationsstrukturen — navn, hjemsted, institutionel
sektorkode og RIAD-kode (for residente enheder i Unionen).
Skal kædes sammen med den/de relevante FVC(er), som enheden har oprettet.

Resident branch

En filial som er resident i den indberettende nationale centralbanks territorium, og hvis
hovedkontor er en ikke-resident enhed som defineret i artikel 1 i forordning (EF)
nr. 2533/98.

Non-resident branch

En filial som er resident uden for den indberettende nationale centralbanks territorium,
og hvis hovedkontor er en resident enhed som defineret i artikel 1 i forordning (EF)
nr. 2533/98.

(d) Ved simple markeringer er det muligvis ikke nødvendigt at angive specifikke validitetsintervaller i første omgang.
(1) Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som
udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophæ
velse af direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 af 10.10.2009, s. 7).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhø
rende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om op
hævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).
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Dataoverførsel
Nationale centralbanker kan indberette (opdateringer af) referencedata online eller i batch modus via RIAD i
overensstemmelse med et af de formater, som er anført i dokumentet »Exchange Specification for the RIAD Data
Exchange System«. Det er også muligt at tilføje nye enheder i RIAD (samt i ekstraordinære tilfælde slette enheder i
databasen) online eller i batch modus.
RIAD anlægger en parsimonisk tilgang til forvaltningen af referencedata, som indebærer, at alle ændringer i en
individuel enheds referencedata kan anvendes til specifikke (enkelte) attributter. Bortset fra tilfælde, hvor der er
væsentlige fejl, slettes ingen af de enheder, der er registreret i RIAD. Enhedernes levetid bestemmes ved indførelsen af
en oprettelses- og ophørsdato. Ændringer af enkelte attributter implementeres ved ændring (af validitetsintervallet)
for specifikke værdier.«
6. Følgende definitioner indsættes i ordlisten:
»Skadesforsikringsselskaber (non-life insurance corporations): forsikringsselskaber, der hovedsagligt tilbyder
skadesforsikringspolicer.
Livsforsikringsselskaber (life insurance corporations): forsikringsselskaber, der hovedsagligt tilbyder livsforsik
ringspolicer.
Sammensatte forsikringsselskaber (composite insurance corporations): forsikringsselskaber, der tilbyder både
livs- og skadesforsikringspolicer, uden hovedvægt på den ene eller den anden police.
Genforsikringsselskaber (reinsurance corporations): forsikringsselskaber, der hovedsagligt tilbyder genforsik
ringspolicer.
Livsforsikringstekniske reserver heraf accepteret genforsikring (life insurance technical reserves of which
accepted reinsurance): udgør den kapitalmængde, som forsikringsselskabet holder for at kunne opfylde fremtidige
fordringer, der hidrører fra dets livsgenforsikringsforpligtelser, som defineret i Kommissionens delegerede forordning
(EU) 2015/35 (*).
(*) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikrings
virksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1).«

