Naujos PRDB duomenų rinkinių modelio MS Excel bylos struktūra
Lapas „Legenda“
Santrumpos ir spalvos
ECB reikalavimai (AnaCredit reglamentas arba AnaCredit
atskaitomybės vadovas)
NCB reikalavimai

Tekstas

Dimensijos, kurių kombinacija nurodo duomenų rinkinio
įrašų granuliuotumo lygį; jos taip pat naudojamos
duomenų rinkiniams tarpusavyje susieti

Tekstas

ECB reikalavimai, kurie keičiami kitais NCB reikalavimais

Tekstas

Atsisakyta ankstesnio reikalavimo
Redakciniai/metodiniai pakeitimai, palyginus su naujos
PRDB duomenų modelio versija2.0.
Esminiai pakeitimai, palyginus su naujos PRDB duomenų
modelio versija2.0.

Lapas „FX reporting“
Informacija apie piniginių sumų užsienio valiuta perskaičiavimą į eurus

Lapas „Definitions“
ECB reglamento dėl AnaCredit apibrėžtys
Nacionalinių atributų apibrėžtys

Lapai „Counterparties_LT“, „Counterparties_RMS“ ir „Counterparties_RoW“
Reikalavimai dėl kitų sandorio šalių:
Lietuvos rezidentų
Kitų atskaitingųjų valstybių narių rezidentų
Likusių nerezidentų

G-T stulpeliai: LB reikalavimai pagal kitų sandorio šalių tipus:
1. Atskaitingasis agentas
2. Stebimas agentas
3. Kreditorius
4. Skolininkas – Visos priemonės, sukurtos iki 2018 m. rugsėjo 1 d.
5. Skolininkas – Bent viena priemonė, sukurta 2018 m. rugsėjo 1 d. arba vėliau.
6. Apsaugos teikėjas
7. Įmonės pagrindinė būstinė
8. Tiesioginė patronuojančioji įmonė
9. Galutinė patronuojančioji įmonė
10. Iniciatorius
11. Administratorius
12. Kreditorius, kuris nupirko (perėmė) paskolą
13. Finansinio užstato gavėjas pagal FUSĮ
14. Turto vertintojo identifikatorius

V-Y stulpeliai: LB reikalavimai dėl:
Duomenų pateikimo dažnumas (NA; Pasikeitus)
Duomenų pateikimo savalaikiškumas (NA; Iki pateikiant kredito duomenis; 8 d. d.)

Atskaitomybės data (NA; Įvykio data; Ataskaitinė data)
Pradinė paskolų aprėptis (NA; Visos paskolos; Naujos paskolos)

Lapas „Data sets“
Pagrindinė informacija apie nPRDB reikalavimus pagal rinkinius

A-E stulpeliai: Duomenų rinkimo kubų struktūra
Tai techninė informacija apie duomenų kubų ir kintamųjų kodus, subdomenų kodus ir pavadinimus ir duomenų tipus, skirta IT
specialistams

O-R stulpeliai: LB reikalavimai pagal duomenų tipus:
1. Stebimi agentai, kurie nėra atskaitingosios valstybės narės rezidentai
2. Stebimi agentai, kuriems netaikomi kapitalo reikalavimai
3. Administruojamos priemonės, kurių pripažinimas visiškai nutrauktas
4. Priemonės, sukurtos iki 2018 m. rugsėjo 1 d.

T-AC stulpeliai: LB reikalavimai pagal stebimų agentų Lietuvoje tipus:
KB

Bankai

BKĮ

Bankų kontroliuojamos įmonės

SB

Specializuoti bankai

UBF

Užsienio bankų filialai

CKU

Centrinės kredito unijos

KU

Kredito unijos

VKD

Vartojimo kredito davėjai

KSNTD

Kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, davėjai

TSPO

Tarpusavio skolinimo platformos operatoriai

SFPO

Sutelktinio finansavimo platformos operatoriai

AE-AH stulpeliai: LB reikalavimai dėl:
Duomenų pateikimo dažnumas (NA; Pasikeitus; Mėnesinis)
Duomenų pateikimo savalaikiškumas (NA; Iki pateikiant kredito duomenis; 2 d. d.; 8 d. d.)
Atskaitomybės data (NA; Įvykio data; Ataskaitinė data)
Pradinė paskolų aprėptis (NA; Visos paskolos; Naujos paskolos)

AJ-AK stulpeliai: Informaciją apie duomenų naudojimą atsakymuose į paklausimus:
Reikia atsakymams į FRD paklausimus parengti
Įtraukiamas į atsakymus į FRD paklausimus

Lapai nuo „List00a“ iki „List36c“
Pateikiama informacija apie sąrašinių atributų įgyjamų reikšmių sąrašus:
A-B stulpeliai: techninė informacija apie subdomenų kodus ir reikšmių kodus
Kiti stulpeliai: atributų reikšmių pavadinimai ir aprašymai anglų ir lietuvių kalbomis

Specifiniai atributai, kurių reikšmių sąrašai gali būti atnaujinami:
List00a ir
List00a_DE Xjustiz
List00aa
List00c

1. Kitos sandorio šalies
ataskaitiniai duomenys
1. Kitos sandorio šalies
ataskaitiniai duomenys
1. Kitos sandorio šalies
ataskaitiniai duomenys

Nacionalinio identifikatoriaus rūšis
Tarptautinės organizacijos kodas
Fizinio asmens nacionalinio
identifikatoriaus rūšis

List02
List02a
List10
List35

1. Kitos sandorio šalies
ataskaitiniai duomenys
1. Kitos sandorio šalies
ataskaitiniai duomenys
2. Priemonės duomenys
7. Gautos apsaugos
duomenys

Adresas: šalis (rezidavimo šalis)
Teisinė forma
Valiuta
Nekilnojamojo turto įkaito vieta

ECB reglamento atributai, kurių reikšmių sąrašai pakeisti:
List08

2. Priemonės duomenys

Priemonės rūšis

List16

2. Priemonės duomenys

Tikslas

List18

2. Priemonės duomenys

Orientacinė palūkanų norma

List18a

2. Priemonės duomenys

Orientacinės palūkanų normos indeksas

List18b

2. Priemonės duomenys

Orientacinės palūkanų normos terminas

List32

7. Protection received data

Apsaugos rūšis

List35

7. Gautos apsaugos duomenys

Nekilnojamojo turto įkaito vieta

