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Statistikatöö „Euroopa Keskpanga (EKP) detailsete krediidiandmete 
andmebaasi teenindamine ja kvaliteedihaldus“ väljundnäitajad  
 
Metoodika ja klassifikaatorid:  

 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2016/867, 18. mai 2016, granulaarsete krediidi- ja krediidiriskiandmete 

kogumise kohta (EKP/2016/13) 

 EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2017/2335, 23. november 2017, granulaarsete krediidi- ja 

krediidiriskiandmete kogumise korra kohta (EKP/2017/38) 

 ESA 2010 – Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteem; European System of Accounts 2010 

 EMTAK 2008 – Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008 

 NACE Rev. 2 – Euroopa Ühenduse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator 

 RTK – riikide ja territooriumide klassifikaator; International Standard Codes for the Representation of the Names 

of Countries (ISO 3166) 

 NUTS – Piirkondlike üksuste statistiline klassifikatsioon; Nomenclature of territorial units for statistics 

 

 

Detailsed krediidi- ja krediidiriskiandmed hõlmavad üksikasjalikku teavet krediidiasutuste bilansis ja bilansiväliselt 

kajastatud instrumentide (laenude, krediidiliinide jms) kohta, millest tuleneb krediidiasutuste krediidirisk. Andmed 

kogutakse ja edastatakse EKP andmebaasi iga üksiku instrumendi kohta ning koos instrumendiga seotud vastaspoolte 

andmetega. Vastaspoolteks on lisaks instrumendiga otseselt seotud üksusele (osapoolele) ka teised osapoolega 

seotud üksused, nagu tagatise andja, osapoole vahetu ja kõrgeim emaettevõte jms. 

 

 

Koguseline muutuja Klassifitseerivad muutujad 

Muutuja 

väärtuste 

arv 

Vastaspoole andmed – kord kuus 

Töötajate arv, bilansimaht, aastakäive 

Vastaspoole tunnused 7 

Nimi 1 

Aadress 1 

Õiguslik vorm  1 

Institutsionaalne sektor: ESA 2010 17 

Tegevusalad: EMTAK 2008 28 

Õigusmenetluse seis 4 

Ettevõtja suurus 4 

Raamatupidamisstandard 3 

Instrumendi andmed – kord kuus 

Maksekohustuse summa algatamisel, 

õiglase väärtuse muutused tulenevalt 

krediidiriski muutustest enne ostu 

 

Instrumendi liik 9 

Projekti rahastamise laen 2 

Vääring: ISO 4217 278  

Algatuskuupäev 1 

Arvelduskuupäev 1 

Õiguslik lõpptähtpäev 1 

Juurdepääs 2 

Intressimäära liik 3 
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Koguseline muutuja Klassifitseerivad muutujad 

Muutuja 

väärtuste 

arv 

Intressimäära muutmise sagedus 8 

Maksepuhkuse lõppkuupäev 1 

Baasintressimäär 145 

Intressimäära hinnavahe/marginaal 1 

Intressimäära ülempiir 1 

Intressimäära alampiir 1 

Eesmärk 9 

Amortisatsiooni liik 5 

Maksete sagedus 7 

Sündikaatlepingu tunnus 1 

Allutatud võlg 2 

Tagasimakseõigused 3 

Usaldusinstrument 2 

Vastaspoole riski andmed – kord kuus 

 Kohustuste täitmata jätmise tõenäosus 1 

Vastaspoole kohustuste täitmata jätmise andmed – kord kuus 

 Vastaspoole kohustuste täitmata jätmise seis 4 

 
Vastaspoole kohustuste täitmata jätmise seisu tekkimise 

kuupäev 
1 

Finantsandmed – kord kuus 

Bilansiväline summa, instrumendi 

võlgnevused, kogunenud intress, 

nominaalsumma jääk, ülekantud 

summa 

Intressimäär 1 

Järgmine intressimäära muutmise kuupäev 1 

Instrumendi kohustuste täitmata jätmise seis 4 

Instrumendi maksetähtpäeva ületamise kuupäev 1 

Instrumendi kohustuste täitmata jätmise seisu tekkimise 

kuupäev 
1 

Väärtpaberistamise liik 3 

Raamatupidamisandmed – kord kvartalis 

Akumuleeritud mahakandmised, 

akumuleeritud väärtuse languse 

summa, krediidiriskist tulenevad 

õiglase väärtuse akumuleeritud 

muutused, bilansiväliste 

riskipositsioonidega seotud eraldised, 

kumulatiivsed laekumised pärast 

kohustuste täitmata jätmist, bilansiline 

väärtus 

Instrumentide raamatupidamislik klassifikatsioon 6 

Bilansis kajastamine 3 

Koormatise allikad 10 

Väärtuse languse liik 6 

Väärtuse languse hindamismeetod 3 

Instrumendi kohustuste täitmise seis 2 

Instrumendi teenindamise seisu kuupäev 1 

Makseraskuste tõttu restruktureerimise ja kokkuleppelise 

muutmise seis 
5 

Makseraskuste tõttu restruktureerimise ja kokkuleppelise 

muutmise seisu kuupäev 
1 

Usaldusnõuetele vastav portfell 2 

Vastaspool – instrumendi andmed – kord kuus 

 Vastaspoole roll 4 

Solidaarvastutuse andmed – kord kuus 

Solidaarvastutuse summa - - 
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Koguseline muutuja Klassifitseerivad muutujad 

Muutuja 

väärtuste 

arv 

Tagatise andmed – kord kuus 

Tagatise väärtus, tagatise algne 

väärtus 

 

Tagatise tähtaeg 1 

Kuupäev 1  

Tagatise liik 14 

Tagatise väärtuse liik 5 

Kinnisvaratagatise asukoht: NUTS 3. tasandi piirkonnad või 

ISO 3166-1 alfa-2 koodid  
1576 

Tagatise väärtuse kuupäev 1 

Tagatise väärtuse hindamise meetod 5 

Tagatise algse väärtuse kuupäev 1 

Instrument – tagatise andmed – kuu kohta 

Tagatiseks eraldatud väärtus - - 

Kolmandate osapoolte eelisnõuded 

tagatise suhtes 
- - 

 


