
 

25 maja 2004 r. 

 

KOMUNIKAT PRASOWY  

 

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
EUROSYSTEMU  

1$�'=,(�����0$-$����4 R. 
 

 

I. 3R]\FMH�QLH]ZL�]DQH�]�RSHUDFMDPL�SROLW\NL�SLHQL
*QHM 

:� W\JRGQLX� NR�F]�F\P� VL
� �� maja 2004 r. pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje 

DNW\ZyZ��� L���PLQXV�SR]\FMH�SDV\ZyZ������ L����Z]URVáD�R���� mld euro do poziomu 175,2 mld euro z 

uwagi na transakcje klientów oraz transakcje portfelowe. 

Zasoby zbywalnych SDSLHUyZ�ZDUWR�FLRZ\FK�UH]\GHQWyZ�REV]DUX�HXUR�Z�HXUR� (pozycja aktywów 7) 

Z� SRVLDGDQLX� (XURV\VWHPX� Z]URVá\� R 1,1mld euro do poziomu 73,6 mld euro. Banknoty w obiegu 

�SR]\FMD�SDV\ZyZ����Z]URVá\�R�� mld euro do poziomu 441,1 mld euro. =RERZL�]DQLD�ZREHF�VHNWRUD�

LQVW\WXFML� U]�GRZ\FK� L� VDPRU]�GRZ\FK� �SR]\FMD� SDV\ZyZ� ����� ]ZL
NV]\á\� VL
� R� ���� mld euro do 

poziomu 52,3 mld euro. 

 

II. 3R]\FMH�]ZL�]DQH�]�RSHUDFMDPL�SROLW\NL�SLHQL
*QHM 

Kredyty netto udzielone przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje 

SDV\ZyZ� ����� ����� ����� ���� RUD]� ��� Z]URVá\� R� ���� mld euro do poziomu 297,5 mld euro. :� �URG
��

19 maja 2004 U���SU]\SDGá�WHUPLQ�]DSDGDOQR�FL�SRGVWDZRZHM�RSHUDFML�UHILQDQVXM�FHM�w kwocie 207 mld 

HXUR�RUD]�QDVW�SLáR�UR]OLF]HQLH�QRZHM�RSHUDFML�Z�NZRFLH������ mld euro.  

Wykorzystanie zarówno kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) jak i 

depozytu w banku centralnym na koniec dnia��SR]\FMD�SDV\ZyZ������Z\QLRVáR���� mld EUR (w obu 

SU]\SDGNDFK�Z�SRUyZQDQLX�]�EOLVNLP�]HUX�Z\NRU]\VWDQLHP�Z�XELHJá\P�W\JRGQLX�� 
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III. 6WDQ�UDFKXQNyZ�ELH*�F\FK�LQVW\WXFML�Nredytowych obszaru euro 

W wyniku wszystkich operacji stan UDFKXQNyZ� ELH*�F\FK instytucji kredytowych w Eurosystemie 

(pozycja pasywów �����Z]UyVá�R���� mld euro do poziomu 137,3 mld euro.�



Stan na dzień Różnica wobec  Stan na dzień Różnica wobec
21.05.04 zeszłego tygodnia 21.05.04 zeszłego tygodnia

z tytułu operacji z tytułu operacji 
     

1 136.160 0  1 441.096 962
    

2
 2

2.1 Należności od MFW 29.588 -170 2.1 Rachunki bieżące
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 137.289 677

udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 144.853 413  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 66 23
174.441 243 2.3 Depozyty terminowe 0 0

 2.4 Dostrajające operacje z przyrzeczeniem odkupu 0 0
3 17.206 -67  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 6 1

137.361 701
4    

4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone 
kredyty 7.364 -42  3 301 0

4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego 
mechanizmu kursowego ERM II 0

0   

7.364 -42  4 1.054 0
 

5  
5

5.1 Podstawowe operacje refinansowe 223.501 16.503 5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 52.333 14.869
5.2 Dłuższe operacje refinansowe 75.001 0  5.2 Pozostałe zobowiązania 5.997 152
5.3 Dostrajające operacje z przyrzeczeniem odkupu 0 0    58.330 15.021
5.4 Strukturalne operacje z przyrzeczeniem odkupu 0 0   
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 120 119  6 7.974 -116
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0    

298.622 16.622
 

7 302 3

  

6 694 59
 

8

 
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe 

zobowiązania 10.234 64

7 73.552 1.070
 

8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego 
mechanizmu kursowego ERM II 0 0

 10.234 64
8 42.554 0  

 9 5.924 0

9 109.399 61    
 10 57.340 1.215
 
 11 80.604 0
 

12 59.472 96
 

   
 

    
859.992 17.946 859.992 17.946
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Fundusze i rezerwy

Aktywa ogółem Pasywa ogółem
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.

Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR)

Pozostałe aktywa
Pozostałe pasywa

Różnice z aktualizacji wyceny

Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych

Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro

Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro

Należności od instytucji kredytowych obszaru euro z tytułu udzielonych 
kredytów związanych z operacjami polityki pieniężnej w euro Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro

Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro

Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych

Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych

Należności od nierezydentów obszaru euro w euro

Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Złoto i należności w złocie Banknoty w obiegu

Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych
Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro z tytułu operacji polityki 
pieniężnej w euro

Skonsolidowane tygodniowe sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 21.05.04
(w milionach EUR)

Aktywa Pasywa
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