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Eurosystemets konsoliderede balance pr. 31. december 1999 
(Millioner EUR) 

Aktiver Balance pr. Balance pr.
31. december 1999 1. januar 1999  

1 Guld og tilgodehavender i guld

2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos
residenter uden for euroområdet
2.1 Tilgodehavender hos IMF
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer,

eksterne lån og andre eksterne aktiver

3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos
residenter i euroområdet

4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden
for euroområdet
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og

lån
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med

udlånsfaciliteten i ERM2

5 Udlån til den finansielle sektors modparter i
euroområdet
5.1 Primære markedsoperationer
5.2 Lange markedsoperationer
5.3 Finjusterende markedsoperationer
5.4 Strukturelle markedsoperationer
5.5 Marginal udlånsfacilitet
5.6 Udlån til dækning af øgede

låneomkostninger
5.7 Øvrige tilgodehavender

6 Værdipapirer i euro fra residenter i
euroområdet

7 Den offentlige gæld denomineret i euro

8 Andre aktiver

Aktiver i alt

99.565

29.511

201.494
231.005

6.283

8.941

0
8.941

143.696
24.698
6.680

0
6.372

26
3.641

185.113

21.673

60.126

80.731

693.437

116.610

71.744

182.803
254.547

14.412

6.050

0
6.050

161.988
74.996

0
0

11.429

404
1.276

250.093

23.513

59.180

81.899

806.304

Evt. uoverensstemmelser i totaler eller subtotaler skyldes afrundinger.
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Passiver Balance pr. Balance pr.
31. december 1999 1. januar 1999  

1 Sedler i omløb

2 Forpligtelser i euro over for den finansielle
sektors modparter i euroområdet
2.1 Løbende poster (dækker

reservekravssystemet)
2.2 Indlånsfacilitet
2.3 Indskud med fast løbetid
2.4 Finjusterende markedsoperationer
2.5 Indskud til dækning af øgede

låneomkostninger

3 Udstedte gældsbeviser

4 Forpligtelser i euro over for andre residenter i
euroområdet 
4.1 Staten
4.2 Andre forpligtelser

5 Forpligtelser i euro over for residenter uden
for euroområdet

6 Forpligtelser i fremmed valuta over for
residenter i euroområdet

7 Forpligtelser i fremmed valuta over for
residenter uden for euroområdet
7.1 Indskud, saldi og øvrige forpligtelser
7.2 Forpligtelser i forbindelse med

udlånsfaciliteten i ERM2

8 Modpost til særlige trækningsrettigheder tildelt
af IMF

9 Øvrige passiver

10 Kursreguleringskonti

11 Kapital og reserver

Passiver i alt

342.194

84.428
973

1.886
0

12
87.299

13.835

55.279
3.075

58.354

9.972

595

3.314

0
3.341

5.765

58.070

60.083

53.956

693.437

374.976

114.826
2.618

0
0

10
117.454

7.876

57.539
3.061

60.600

9.048

927

11.896

0
11.896

6.529

54.493

106.629

55.876

806.304
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