Novi statistični standardi za statistiko finančnih računov
I.

Splošne informacije o spremembah

Evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov 2010 (ESA2010) je najnovejši
metodološki okvir, ki določa skupne standarde, opredelitve, klasifikacije in računovodska
pravila, ki jih morajo uporabljati vse države članice EU. S tem je zagotovljeno, da se
statistični podatki držav članic pripravljajo na pravočasen, dosleden, zanesljiv in primerljiv
način.
ESA2010 se od predhodnice ESA95 razlikuje po obsegu in konceptih, ter tako odraža
napredke v metodoloških raziskavah, v razvoju merjenja sodobnih gospodarstev ter potrebe
uporabnikov.
Temelji na konceptih Sistema nacionalnih računov 2008 (SNA 2008), ki zagotavlja smernice
za nacionalno računovodstvo vsem državam sveta, a kljub temu med njima obstajajo
določene razlike (npr. v prikazovanju poglavij in konceptov).
ESA2010 je bila objavljena v uradnem listu 26. junija 2013, izvajati pa se bo začela
septembra 2014. Na podlagi tega je Evropska centralna banka izdala smernico za poročanje
podatkov četrtletnih finančnih računov.
Banka Slovenije bo v skladu z ESA2010 prvič objavila podatke finančnih računov konec
septembra 2014 za obdobje od 2001 do 2014q2. Uvedba je časovno usklajena na ravni
Evropske unije.
Na področju finančnih računov prinaša naslednji glavni metodološki spremembi:
1. Novo podrobnejšo členitev sektorja S.12
Sektor ESA95

Sektor ESA2010

Naziv sektorja
Finančne družbe

Oznaka sektorja
S.12

Naziv sektorja
Finančne družbe

Oznaka sektorja
S.12

Centralna banka

S.121

S.121

Druge denarne finančne
institucije

S.122

Centralna banka
Družbe, ki sprejemajo
vloge, razen centralne
banke
Skladi denarnega trga
(MMF)

Drugi finančni posredniki
razen zavarovalnic in
pokojninskih skladov

Izvajalci pomožnih
finančnih dejavnosti
Zavarovalnice in
pokojninski skladi

S.123

S.124
S.125

Investicijski skladi razen
MMF

S.122
S.123
S.124

Drugi finančni posredniki,
razen zavarovalnih družb S.125
in pokojninskih skladov
Lastne finančne institucije
S.127
in posojilodajalci
Izvajalci pomožnih
S.126
finančnih dejavnosti
Zavarovalne družbe

S.128

Pokojninski skladi

S.129

2. Novo razdelitev finančnih instrumentov
Oznaka
finančnega
instrumenta
F.1

Naziv finančnega instrumenta
Denarno zlato in posebne pravice črpanja (PPČ)

F.11

Denarno zlato

F.12

PPČ

F.2

Gotovina in vloge

F.21

Gotovina

F.22

Prenosljive vloge

F.29

Druge vloge

F.3

Dolžniški vrednostni papirji

F.31

Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji

F.32

Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji

F.4

Posojila

F.41

Kratkoročna posojila

F.42

Dolgoročna posojila

F.5

Lastniški kapital in delnice ali enote investicijskih skladov

F.51

Lastniški kapital

F.511

Delnice, ki kotirajo na borzi

F.512

Delnice, ki ne kotirajo na borzi

F.519

Drug lastniški kapital

F.52

Delnice ali enote investicijskih skladov

F.6

Sheme zavarovanja ter pokojninske in standardizirane jamstvene sheme

F.61

Tehnične rezervacije neživljenjskega zavarovanja

F.62

Pravice do življenjskega zavarovanja in vseživljenjske rente

F.63+F.64+F.65

Pokojninske pravice, Terjatve pokojninskih skladov do upravljavcev pokojninskih
skladov in Pravice do nepokojninskih prejemkov
Rezervacije za terjatve v okviru standardiziranih jamstev

F.66
F.7

Izvedeni finančni instrumenti in delniške opcije za zaposlene

F.8

Druge terjatve in obveznosti

F.81

Komercialni krediti in predujmi

F.89

Druge terjatve in obveznosti, razen komercialnih kreditov in predujmov

II.

Metodološke in pravne podlage (povezave)

EUROSTAT: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/esa_2010/introduction
Uredba (EU) št. 549/2013:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:174:FULL:SL:PDF
Smernica ECB (ECB/2013/24):
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/l_00220140107sl00340050.pdf

