Módszertani megjegyzések a hitelintézeti szektor részletes adataihoz
Az MNB a felügyelt intézmények nem konszolidált rendszeres jelentéseiből állítja össze a negyedéves részletes adatokat.
A felügyelt intézmények ezen jelentéseiket 2016 december 31-ig egyöntetűen a magyar számviteli szabályoknak (továbbiakban: MSZSZ) megfelelően készítették el.
2017 január 1-től a felügyelt intézmények egy része a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek (továbbiakban: (IFRS) szerint készítette jelentéseit. Mivel a kétféle számviteli keretrendszerben definiált adatszolgáltatások részletező sorai egymással nem voltak megfeleltethetők, ezért 2017-ben és 2018-ban külön
kerültek összesítésre az MSZSZ-t és külön az IFRS-eket alkalmazó hitelintézetek adatai.
2019. január 1-től az összes hitelintézet egységesen IFRS szerint készíti jelentéseit.
2019. első negyedévtől változás történt az adatszolgáltatókban, a publikációba bekerül két prudenciális
szempontból hitelintézetnek minősülő pénzügyi vállalkozás adata (Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság).
2019. első negyedévtől három új tábla került a publikációba:
- Hitelintézetek hiteleinek hátralékossága
- Hitelintézetek projektfinanszírozási hiteleinek összetétele
- Hitelintézetek tőkemegfelelése
Ezeket a táblákat 2018. december 31. vonatkozási időpontig „Az MNB által felügyelt szektorok adatainak
idősorai – Hitelintézetek” publikáció tartalmazta.
2019-től „A hitelintézetek prudenciális adatai publikáció” 7.2, 7.3, 7.4 tábláiban a konszolidált szemléletű
idősorok kiegészítéseként a főbb mérleg és eredménykimutatás adatok is publikálásra kerülnek nem konszolidált szemléletben.
Év közben történő megszűnés, beolvadás esetén a megszűnő intézmény(ek) flow adatai (eredmény) beépítésre kerülnek a szektor tárgyévi flow adataiba, amennyiben az MNB úgy ítéli meg, hogy annak elhagyása
jelentősen befolyásolná a szektor tényleges teljesítményének összehasonlíthatóságát.
Az oldalakon teljes mértékben vagy részben publikált adatszolgáltatási táblák kódjai és nevei
Eszközök: "SF0101 Felügyeleti mérleg - Eszközök (Könyv szerinti érték)”
Kötelezettségek: "SF0102 Felügyeleti mérleg - Kötelezettségek (Könyv szerinti érték)”
Saját tőke: "SF0103 Felügyeleti mérleg -Saját tőke (Könyv szerinti érték)”
Eredmény: "SF02 Felügyeleti eredménykimutatás"
Portfolióminőség: "SF1801 Teljesítő és nem teljesítő kitettségek – Összesen, SF1802 Teljesítő és nem teljesítő kitettségek – Forint, SF1803 Teljesítő és nem teljesítő kitettségek –Deviza”
Projekthitelek: "7F Projektfinanszírozási hitelek”
Tőkemegfelelés: "C_01.00 Szavatoló tőke (CA1), C_02.00 Kockázati kitettségértékek (CA2)”
Egyéb: "7C Tájékoztató adatok"
A táblázatok tételeinek adattartalma a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló hatályos MNB adatszolgáltatási rendelet kitöltési út-mutatójából ismerhető meg, mely az alábbi weblap címen érhető el:
https://www.mnb.hu/felugyelet/adatszolgaltatas/hitelintezetek

