FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJA

PAR IZMAIŅĀM STATISTISKO DATU PUBLIKĀCIJĀS
Sākot ar 2018. gada 1.ceturksni Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk FKTK) ir mainījusi līdz šim publicētā
ceturkšņa apskata par finanšu un kapitāla tirgu struktūru, ieviešot sekojošas izmaiņas:


Saīsināta aprakstošā daļa, liekot lielāku uzsvaru uz vieglāk uztveramu vizuālu datu attēlojumu



Katras apskata sadaļas ievadā ietverts attiecīgā tirgus segmenta galveno darbības rādītāju un to izmaiņu
apkopojums, kā arī sniegts īss un koncentrēts apraksts par būtiskākajām aktualitātēm un tendencēm pārskata
periodā katrā no segmentiem



Sadaļa par banku sektora darbību papildināta ar datiem no banku sniegtajiem publiskajiem ceturkšņa
pārskatiem, dodot iespēju iepazīties ar banku darbības rādītājiem banku dalījumā



Līdz 2018. gada beigām apskata sadaļa par apdrošinātāju darbību tiks papildināta ar datiem no apdrošinātāju
sniegtajiem publiskajiem ceturkšņa pārskatiem, dodot iespēju iepazīties ar apdrošinātāju darbības rādītājiem
apdrošinātāju dalījumā

Balstoties uz katra segmenta īpatsvaru finanšu sektora aktīvos, turpmāk sadaļas par dažiem segmentiem apskatā tiks
iekļautas retāk kā reizi ceturksnī.
Apskats katru ceturksni ietvers sekojošas sadaļas:




Banku darbība
Apdrošinātāju darbība
Valsts fondēto pensiju
pārvaldīšana

shēmas





līdzekļu

Privāto pensiju fondu darbība
Ieguldījumu fondu darbība
Alternatīvo ieguldījumu fondu darbība

Reizi pusgadā, t.i. par gada 2. un 4. ceturksni apskats tiks papildināts ar sekojošām sadaļām:



Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbība
Maksājumu iestāžu un elektronisko naudas iestāžu darbība

Savukārt reizi gadā, t.i. par gada 4. ceturksni apskats tiks papildināts ar sadaļu:


Ieguldījumu brokeru sabiedrību darbība

Būtiskākās izmaiņas notikušas publikācijās par banku darbību (t.sk. apskatā un banku sektora statistikas
apkopojumā), kur mainīti arī publikāciju sagatavošanai izmantotie datu avoti.
Ņemot vērā, ka sākot ar 2017. gadu uzraudzības finanšu pārskatu1 (FINREP) iesniegšana FKTK ir saistoša ne tikai
konsolidētai uzraudzībai pakļautajām bankām, bet arī bankām individuālā līmenī, t.sk. ārvalstu banku filiālēm, sākot ar
2018. gada 1.ceturksni apskata sagatavošanā tiek uzsākta FINREP datu izmantošana. Tādējādi aizstājot līdz šim
publikācijās galvenokārt izmantotos datu avotus, t.i. Latvijas Bankas Mēneša bilances pārskata (MBP) un KREDIS datus
(detalizēta informācija par banku kredītportfeli).
FKTK publikācijās turpmāk tiks izmantoti banku sektora sniegtie FINREP dati - konsolidētajai uzraudzībai pakļauto
banku konsolidētie dati (t.i. dati par banku un tās finanšu meitassabiedrībām), kā arī pārējo banku un ārvalstu banku
filiāļu dati individuālā līmenī.
Apskatā izmantoto banku sektora finanšu datu satura salīdzinājums:

Datu avots
Tvērums
Bilances posteņu
uzskaites
atšķirības
Uzkrājumu
veidošanas
metodoloģija

1

Līdz 2017. g. 4.cet.

No 2018. g. 1.cet.

Ietekme uz aktīvu
apmēru

LB MBP un KREDIS

FINREP

-

Aktīvi uzrādīti bruto uzskaites vērtībā,
t.i. neatskaitot nedrošiem parādiem
izveidotos uzkrājumus

Banku sektora konsolidētie aktīvi,
t.sk. dati par finanšu meitassabiedrībām
Aktīvi uzrādīti uzskaites vērtībā,
t.i. atskaitot nedrošiem parādiem
izveidotos uzkrājumus

Iekļauti uzkrājumi par jau
notikušiem zaudējumu gadījumiem

Iekļauti uzkrājumi par jau notikušiem un
paredzamiem zaudējumu gadījumiem

Banku sektora (SOLO) aktīvi

↑
↓
↓
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