МЕТАДАНІ
Фінансові рахунки
Зміст
С торінка "Фінансові рахунки" містить квартальні баланси фінансових активів та пасивів за
залишками коштів та фінансовими операціями сектору фінансових корпорацій та його під секторів,
таких як: д епозитні корпорації (Національний банк У країни, інші д епозитні корпорації (банки), інші
фінансові корпорації (інвестиційні фонд и, крім фонд ів грошового ринку, інші фінансові
посеред ники, д опоміжні фінансові організації, к ептивні фінансові корпорації, страхові корпорації,
пенсійні фонд и).
С торінка включає д ані про запаси та потоки фінансових активів і пасивів сектору фінансових
корпорацій (Національного банку У країни, інших д епозитних корпорацій, інших фінансових
корпорацій).
Фінансові рахунки сектору фінансових корпорацій та його під секторів над аються Державній службі
статистики У країни д ля склад ання національних рахунків, зокрема експериментального балансу
фінансових активів і пасивів та фінансового рахунку економіки в цілому . Існує можливість
зіставлення інформації з д аними Державної служби статистики У країни в частині д аних сектору
фінансових корпорацій та його під секторів.
Джерела д аних
Джерелами д аних д ля склад ання квартальних балансів фінансових активів та пасивів секто ру
фінансових корпорацій та його під секторів є д ані грошово -кред итної статистики за
станд артизованими формами балансових звітів за секторами економіки за залишками коштів та
фінансовими операціями Національного банку У країни, інших д епозитних корпорацій (б анків) та
інших фінансових корпорацій, розрахунки та оцінки Національного банку У країни.
Визначення і терміни
Фінансові рахунки, фінансові корпорації, інші фінансові корпорації, д епозитні корпорації, інші
д епозитні корпорації, баланс фінансових активів та пасивів, д епозити, кред ити, цінні папери.
Правова основа
Закон У країни "Про Національний банк У країни", статті У год и Міжнарод ного валютного фонд у,
нормативні д окументи щод о приєд нання У країни д о С пеціального станд арту поширення д аних МВФ,
статті У год и про асоціацію між У країною та Є вропейським С оюзом.
Метод ологія
Фінансові рахунки склад аються від повід но д о метод ології, виклад еної у Керівництві з грошовокред итної та фінансової статистики і д овід ник у зі склад ання (МВФ).
Метод ологія склад ання фінансового рахунку сектору фінансових корпорацій узгод жується з
вимогами С истеми національних рахунків, Керівництва з платіжного балансу та міжнарод ної
інвестиційної позиції (МВФ), Керівництва зі статистики д ержавних фінансів (МВФ), інших офіційних
вид ань Міжнарод ного Валютного Фонд у та міжнарод них організацій, настанов і рекоменд ацій ЄЦБ
з питань статистики.
Дані склад аються та поширюються щокварталу.
Установа, що звітує
Національний банк У країни.
Станд арти та код и
С истема національних рахунків (С НР), Класифікація інституційних секторів економіки У країни
(КІС Е), Класифікатор вид ів економічної д іяльності (КВЕД), міжнарод ні станд арти та національні
положення бухгалтерського обліку.

