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II
(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE
av den 17 november 2005
om ändring av riktlinje ECB/2002/7 om Europeiska centralbankens krav på rapportering av kvartalsvis
statistik över finansräkenskaper
(ECB/2005/13)
(2006/43/EG)
finansräkenskaper. Överföring av separata uppgifter för de
institutionella sektorerna ”Övriga finansinstitut, utom försäkringsföretag och pensionsinstitut” (S.123) samt ”Finansiella serviceföretag” (S.124) krävs där det är möjligt. Enligt
de ändrade rapporteringskraven skall en sammanställning
av fullständiga kvartalsvisa nationella finansräkenskaper
göras. Medlemsstater som inför euron efter det att denna
riktlinje har trätt ikraft kommer att ha mindre omfattande
krav på rapportering av tidigare uppgifter än de nuvarande
deltagande medlemsstaterna, eftersom de senare redan har
börjat utveckla kvartalsvisa finansräkenskaper i enlighet
med riktlinje ECB/2002/7.

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 5.1 och 5.2, artikel 12.1 och artikel 14.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

(2)

Efter en granskning av riktlinje ECB/2002/7 av den
21 november 2002 om Europeiska centralbankens krav på
rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper (1) befanns vissa ändringar vara nödvändiga.

Full täckning av kategorierna finansiella tillgångar och
skulder för finansiella balansräkningar och finansiella
transaktioner samt full täckning av alla institutionella sektorer i euroområdet och utlandet skulle ge ECB en överensstämmande uppsättning integrerade uppgifter för den
monetära och ekonomiska analysen. Full täckning av kategorierna finansiella tillgångar och skulder möjliggör en
”vertikal avstämning” av finansiella transaktionskonton
och icke-finansiella konton både avseende institutionella
sektorer inom euroområdet och avseende utlandet, samt
möjliggör en sammanställning av vissa saldoposter såsom
nettoutlåning/nettoupplåning och finansiell nettoförmögenhet. Full täckning av alla institutionella sektorer i euroområdet och utlandet möjliggör en ”horisontell
avstämning” av instrument mellan olika sektorer, vilket är
av avgörande betydelse för att säkerställa högkvalitativa

(1) EGT L 334, 11.12.2002, s. 24.

(3)

Uppgifter om motpartssektorn (också kallad ”från vem-tillvem-information”) om finansiella tillgångar och skulder,
särskilt beträffande inlåning, värdepapper och utlåning,
behövs för den monetära och ekonomiska analysen. De
nationella centralbankerna behöver tiden fram till
april 2008 för att kunna göra en fullständig motpartsuppdelning efter inlåning hos gäldenärer med hemvist i euroområdet och efter utlåning beviljad av borgenärer med
hemvist i euroområdet.

(4)

Införlivandet av uppgiftskraven enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 501/2004 av den 10 mars
2004 om kvartalsvisa konton för finansiella transaktioner
för den offentliga sektorn (2) i kraven enligt riktlinje
ECB/2002/7 är nödvändigt för att säkerställa en effektiv
överföring i rätt tid av uppgifter om den offentliga sektorn
som överensstämmer med de övergripande kvartalsvisa
finansräkenskaperna.

(2) EUT L 81, 19.3.2004, s. 1.
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Mot bakgrund av den kortare tidsfördröjningen för överföring av kvartalsvisa uppgifter enligt många av de nya
nationella bestämmelserna för överföring av uppgifter, är
målet på medellång sikt att ytterligare förbättra tillgängligheten av kvartalsvisa finansräkenskaper på euroområdesnivå, och att sammanställa en integrerad uppsättning
kvartalsvisa finansräkenskaper och icke-finansiella räkenskaper för euroområdet.

(5)

2.
För att uppgifterna skall kunna analyseras på ett korrekt
sätt, behövs uppgifter om enstaka större händelser och
revideringar närhelst dessa kan ha avgörande inverkan på
ett aggregat för euroområdet.

(6)

Finansräkenskaperna härleds från olika statistiska uppgifter och uppgifterna baserar sig på delvis på skattningar.
Begränsningar avseende insamlingssystemen för denna statistik och begränsade resurser innebär att tillfälliga undantag från denna riktlinje kan behöva beviljas, utom när det
gäller sådana uppgifter för vilka det redan finns en bas för
tillhandahållande av tillförlitliga eller bästa skattningar.

(7)

För att förbättra kvaliteten på de uppgifter som överförs till
ECB, för att sprida information om bästa lösningar samt
för att öka förståelsen för sambandet mellan de uppgifter
som överförs till ECB i enlighet med olika rättsakter kommer ECB, i samarbete med de nationella centralbankerna,
att ta fram en förteckning över de metoder och källor som
används för att sammanställa sådana uppgifter, särskilt om
uppgifterna för finansiella balansräkningar och finansiella
transaktioner som krävs enligt tabellerna 1 och 2 i bilaga I
till riktlinje ECB/2002/7. Denna förteckning kommer att
redogöra för de metoder som de olika medlemsstaterna i
euroområdet använder för att justera tillgängliga källuppgifter så att dessa överensstämmer med bestämmelserna i
ENS 95 samt hur den ”horisontella avstämningen” av
finansiella tillgångar och skulder mellan olika institutionella sektorer i euroområdet går till.

(8)

I enlighet med artiklarna 12.1 och 14.3 i stadgan utgör
ECB:s riktlinjer en integrerad del av gemenskapsrätten.

(9)
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2.

ny deltagande medlemsstat: en medlemsstat som blir en
deltagande medlemsstat efter det att denna riktlinje har
trätt ikraft,

3.

euroområdet: de deltagande medlemsstaternas ekonomiska territorium, samt ECB.”

Artikel 2 skall ersättas med följande:

”Artikel 2
De nationella centralbankernas skyldigheter i fråga om
statistikrapportering
1.
De nationella centralbankerna skall varje kalenderkvartal rapportera uppgifter om finansiella tillgångar och skulder
till ECB i enlighet med bilaga I. Om inget annat anges i
bilaga I, skall uppgifterna överensstämma med de principer
och definitioner som framgår av ENS 95. De skall inte justeras för säsongsvariationer och/eller variationer i antalet
arbetsdagar. Om det inte finns tillräckligt med källstatistik för
att härleda uppgifter om vissa finansiella tillgångar eller skulder skall den nationella centralbanken tillhandahålla bästa
skattningar för sammanställningen av aggregaten för euroområdet. De nationella centralbankerna skall överföra separata uppgifter för de institutionella undersektorerna S.123
och S.124 eller, om de inte kan sammanställa separata uppgifter, kombinerade uppgifter för de institutionella undersektorerna S.123 + S.124.
2.
Överföringen av uppgifterna enligt tabellerna 1 och 2 i
bilaga I skall påbörjas i april 2006. Överföringen av uppgifter enligt tabellerna 3–5 i bilaga I skall påbörjas i april 2008.
3.
För de nationella centralbankerna i de deltagande medlemsstaterna skall följande uppgiftskrav gälla:
a)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppgifterna för de institutionella sektorerna och de
huvudsakliga
institutionella
sektorerna
(S.11,
S.121 + S.122, S.123, S.124, S.125, S.13 och
S.14 + 15) samt utlandet (S.2) i enlighet med tabellerna
1 och 2 i bilaga I, med undantag av uppgifter om motpartssektorn, skall omfatta
i)

Riktlinje ECB/2002/7 skall ändras på följande sätt:

för utestående belopp, tidsperioden från och med
det fjärde kvartalet 1997 till och med det kvartal
som överföringen avser,

1.

och

Artikel 1 skall ersättas med följande:
ii)

”Artikel 1
Definitioner
I denna riktlinje avses med
1.

deltagande medlemsstat: en medlemsstat som har infört
euron,

b)

för transaktioner, tidsperioden från och med det
första kvartalet 1998 till och med det kvartal som
överföringen avser.

Uppgifter om motpartssektorn för de institutionella sektorerna och de huvudsakliga institutionella undersektorerna (S.11, S.121 + S.122, S.123, S.124, S.125, S.13
och S.14 + 15) samt utlandet (S.2) i enlighet med tabellerna 1–5 i bilaga I skall omfatta
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för utestående belopp, tidsperioden från och med
det fjärde kvartalet 1998 till och med det kvartal
som överföringen avser,

b)

För nya deltagande medlemsstater som inte var
EU-medlemsstater 1999 skall alla uppgifter för finansiella tillgångar och skulder i enlighet med tabellerna 1–5
i bilaga I omfatta tidsperioden från och med det första
kvartalet det år som medlemsstaten anslöt sig till EU till
och med det kvartal som överföringen avser.

c)

Motpartssektorn ’Aktörer med hemvist i andra deltagande medlemsstater’ i tabellerna 3–5 i bilaga I samt
emittentsektorn för posten ’Andelar i penningmarknadsfonder utgivna av MFI i euroområdet’ i linje 36 i tabell 1
i bilaga I skall inkludera uppgifter som omfattar andra
nya deltagande medlemsstater. Uppgifterna avseende
varje annan ny deltagande medlemsstat skall inkluderas
från och med det första kvartalet efter det att medlemsstaten blir en deltagande medlemsstat. De exakta kraven
på uppgifterna skall fastställas av ECB:s statistikkommitté i enlighet med de krav avseende uppgifterna som
framgår av punkt 3 d.

och
ii)

c)

för transaktioner, tidsperioden från och med det
första kvartalet 1999 till och med det kvartal som
överföringen avser.

Uppgifterna för den offentliga sektorns undersektorer
(S.1311, S.1312, S.1313 och S.1314) i enlighet med
tabellerna 1 och 2 i bilaga I skall omfatta
i)

för utestående belopp, tidsperioden från och med
det fjärde kvartalet 1998 till och med det kvartal
som överföringen avser,
och

ii)

d)

i)

5.
Alla uppgifter som omfattas av punkterna 3 d och 4 c
får tillhandahållas som bästa skattningar.

för transaktioner, tidsperioden från och med det
första kvartalet 1999 till och med det kvartal som
överföringen avser.

Motpartssektorn ’Aktörer med hemvist i andra deltagande medlemsstater’ i tabellerna 3–5 i bilaga I samt
emittentsektorn för posten ’Andelar i penningmarknadsfonder utgivna av MFI i euroområdet’ i linje 36 i tabell 1
i bilaga I skall innehålla uppgifter som omfattar de nya
deltagande medlemsstaterna. Uppgifterna avseende varje
ny deltagande medlemsstat skall inkluderas från och
med det första kvartalet efter det att medlemsstaten blir
en deltagande medlemsstat enligt följande:
Om den nya deltagande medlemsstaten var en
EU-medlemsstat 1999, skall uppgifterna omfatta
åtminstone tidsperioden fr.o.m. första kvartalet
1999,
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6.
Uppgifterna skall åtföljas av förtydligande information
om enstaka större händelser under det senaste referenskvartalet, och om skälen för revideringar av uppgifter, om omfattningen av förändringarna av uppgifterna orsakade av sådana
enstaka större händelser eller revideringar uppgår till minst
0,2 % av euroområdets kvartalsvisa bruttonationalprodukt,
eller om ECB begär sådan information.”
3.

Artikel 4.1 skall ersättas med följande:
”1.
Uppgifterna samt övrig information enligt artikel 2
skall rapporteras till ECB senast 110 kalenderdagar efter
utgången av det kvartal som uppgifterna avser.”

4.

Bilagorna I–III skall ersättas med bilagorna I–III till den här
riktlinjen.

och
Artikel 2
ii)

om den nya deltagande medlemsstaten inte var en
EU-medlemsstat 1999, skall uppgifterna omfatta
tidsperioden fr.o.m. det första kvartalet det år då
medlemsstaten anslöt sig till EU.

4.
Med avvikelse från vad som sägs i punkt 3, skall följande uppgiftskrav gälla för de nationella centralbankerna i
de nya deltagande medlemsstaterna:
a)

För nya deltagande medlemsstater som var
EU-medlemsstater 1999, skall alla uppgifter om finansiella tillgångar och skulder i enlighet med tabellerna 1–5
i bilaga I täcka tidsperioden från och med det första
kvartalet 1999 till och med det kvartal som överföringen
avser.

Denna riktlinje träder i kraft den 1 april 2006.
Artikel 3
Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna i de deltagande medlemsstaterna.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 17 november 2005.
På ECB-rådets vägnar
Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande

Emitterade av NFC (S.11)

10

Hos utländska aktörer (S.2)

8

Kortfristiga räntebärande
värdepapper (AF.331)

Hos icke-MFI

Totala
ekonomin
(S.1)

Ickefinansiella
företag
(NFC)
(S.11)
Monetära
finansinstitut (MFI)
(S.121+S.122)

C

OFI och
finansiella
serviceföretag
(S.123+S.124)
(*)

D

Övriga
finansinstitut,
utom
ICPF
(OFI)
(S.123) (*)

E

Finansiella
serviceföretag
(S.124) (*)

F

Försäkringsföretag och
pensionsinstitut (ICPF)
(S.125)

H

Offentlig sektor
(S.13)

Borgenärssektor

G

Staten
(S.1311)

I

Delstater
(S.1312)

J

Kommuner
(S.1313)

K

Socialförsäkring
(S.1314)

L

Hushåll
och
NPISH (3)
(S.14+S.15)

M

Utlandet (S.2)

N
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9

Hos MFI (S.121+S.122)

7

Inlåning (AF.22+AF.29)

4

6

Sedlar och mynt (AF.21)

3

Hos inhemska aktörer (S.1)

Sedlar, mynt och inlåning
(AF.2)

2

5

Monetärt guld och särskilda dragningsrätter
(SDR) (AF.1)

1

Gäldenärssektor/gäldenärens
hemvist

Finansiellt instrument

B

SV

A

Utestående belopp (AF) och transaktioner (F) (2)

Finansiella tillgångar – på icke-konsoliderad basis förutom de finansiella tillgångarna för den offentliga sektorns undersektorer (S.1311, S.1312, S.1313 och S.1314), vilka är på konsoliderad basis (1)

Tabell 1

RAPPORTERINGSKRAV

”BILAGA I

BILAGA I

L 30/4
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Emitterade av finansiella
företag (S.12)

30

Beviljade till hushåll och
NPISH (3) (S.14+15)

23

Emitterade av NFC (S.11)

Beviljade till ICPF (S.125)

22

29

Beviljade till NFC (S.11)

21

Aktier och andra ägarandelar (AF.5)

Kortfristiga lån (AF.41)

20

28

Finansiella derivat (AF.34)

19

Beviljade till hushåll och
NPISH (3) (S.14+15)

Emitterade av utländska
aktörer (S.2)

18

27

Emitterade av ICPF (S.125)

17

Beviljade till ICPF (S.125)

Emitterade av finansiella
företag (S.12)

16

26

Emitterade av NFC (S.11)

15

Beviljade till NFC (S.11)

Långfristiga räntebärande
värdepapper (AF.332)

14

25

Emitterade av utländska
aktörer (S.2)

13

Långfristiga lån (AF.42)

Emitterade av ICPF (S.125)

12

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N
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24

Emitterade av finansiella
företag (S.12)

11

A

2.2.2006
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Noterade aktier (AF.511)

Icke-noterade aktier och
andra ägarandelar
(AF.512+AF.513)

Fondandelar (AF.52)

Andelar i penningmarknadsfonder utgivna av MFI
i euroområdet

Hushållens nettofordran i
livförsäkringsreserver och
pensionsfonder (AF.61)

Hushållens nettofordran i
livförsäkringsreserver
(AF.611)

Hushållens nettofordran i
pensionsfonder (AF.612)

Förskottsbetalningar av
försäkringspremier och
reserver för utestående
fordringar (AF.62)

Obetalda/förutbetalda
inkomster/utgifter (AF.7)

33

34

35

36

37

38

39

40

41

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N
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ENS 95-koderna används för att klassificera institutionella sektorer (se kapitel 2 i ENS 95), finansiella transaktioner (se kapitel 5 i ENS 95) och utestående belopp (se kapitel 7 i ENS 95).
Uppgiftskraven för utestående belopp och transaktioner är identiska, utom vad avser monetärt guld och SDR (AF.1) som en tillgångspost för utlandet som endast efterfrågas avseende transaktioner.
NPISH är hushållens ideella organisationer (S.15).
I enlighet med artikel 2.1 överför de nationella centralbankerna separata uppgifter för de institutionella undersektorerna S.123 och S.124 eller, om de inte kan sammanställa separata uppgifter, kombinerade uppgifter för de institutionella
undersektorerna S.123+S.124.

Emitterade av utländska
aktörer (S.2)

32

B

SV

(1 )
( 2)
( 3)
(* )

Emitterade av ICPF (S.125)

31

A
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Sedlar, mynt och inlåning
(AF.2)

Sedlar och mynt (AF.21)

Inlåning (AF.22+AF.29)

Kortfristiga räntebärande
värdepapper (AF.331)

Långfristiga räntebärande
värdepapper (AF.332)

Finansiella derivat (AF.34)

Kortfristiga lån (AF.41)

Beviljade av inhemska
aktörer (S.1)

Beviljade av MFI
(S.121+S.122)

Beviljade av icke-MFI

Beviljade av (ICPF) (S.125)

Beviljade av utländska
aktörer (S.2)

Långfristiga lån (AF.42)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Totala
ekonomin
(S.1)

Ickefinansiella
företag
(NFC)
(S.11)

B

Monetära
finansinstitut (MFIs)
(S.121+S.122)

C

OFI och
finansiella
serviceföretag
(S.123+S.124)
(*)

D

Övriga
finansinstitut,
utom
ICPF
(OFI)
(S.123) (*)

E

Finansiella
serviceföretag
(S.124) (*)

F

Försäkringsföretag och
pensionsinstitut (ICPF)
(S.125)

H

Offentliga sektorn
(S.13)

Gäldenärssektor

G

Staten
(S.1311)

I

Delstater
(S.1312)

J

Kommuner
(S.1313)

K

Socialförsäkringsfonder
(S.1314)

L

Hushåll
inklusive
NPISH (3)
(S.14+S.15)

M

Utlandet (S.2)

N

SV

1

Borgenärssektor/borgenärens
hemvist

Finansiellt instrument

A

Utestående belopp (AF) och transaktioner (F) (2)

Skulder – på en icke-konsoliderad basis förutom skulderna för den offentliga sektorns undersektorer (S.1311, S.1312, S.1313 och S.1314), vilka är på konsoliderad basis (1)

Tabell 2

2.2.2006
Europeiska unionens officiella tidning
L 30/7

Beviljade av inhemska
aktörer (S.1)

Beviljade av MFI
(S.121+S.122)

Beviljade av icke-MFI

Beviljade av ICPF (S.125)

Beviljade av utländska
aktörer (S.2)

Aktier och andra ägarandelar (AF.5)

Noterade aktier (AF.511)

Icke-noterade aktier och
andra ägarandelar
(AF.512+AF.513)

Fondandelar (AF.52)

Hushållens nettofordran i
livförsäkringsreserver och
pensionsfonder (AF.61)

Hushållens fordran i livförsäkringsreserver (AF.611)

Hushållens nettofordran i
pensionsfonder (AF.612)

Förskottsbetalningar av
försäkringspremier och
reserver för utestående
fordringar (AF.62)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N
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S.121+S.122

S.123+S.124 (*)

3

4

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

S.13

8

Totalt

A

Totalt

B

S.11

C

S.121+
S.122

D

F

G

S.123 (*) S.124 (*)

Inhemska aktörer

S.123+
S.124 (*)

E

S.125

H

S.13

I

S.14+
S.15

J

Totalt

K

Totalt

L

S.11

M

Utestående belopp (AF.22+AF.29) och transaktioner (F.22+F.29) (1) (2)

Inlåning, icke-konsoliderad

Tabell 3

O

Q
Utländska aktörer

P

R

S.121+ S.123+
S.122 S.124 (*) S.123 (*) S.124 (*)

S.125

Aktörer med hemvist i andra deltagande medlemsstater

N

S.13

S

S.14+
S.15

T

Aktörer
med hemvist utanför
euroområdet

U
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(1) ENS 95-koderna används för att klassificera institutionella sektorer (se kapitel 2 i ENS 95), finansiella transaktioner (se kapitel 5 i ENS 95) och utestående belopp (se kapitel 7 i ENS 95).
(2) Uppgiftskraven för utestående belopp och transaktioner är identiska.
(*) I enlighet med artikel 2.1 överför de nationella centralbankerna separata uppgifter för de institutionella undersektorerna S.123 och S.124 eller, om de inte kan sammanställa separata uppgifter, kombinerade uppgifter för de institutionella
undersektorerna S.123+S.124.

S.125

7

S.124 (*)

S.123 (*)

S.11

Inhemska
aktörer

Totalt

Borgenär

2

Gäldenär

1

6

C

SV

5

B

ENS 95-koderna används för att klassificera institutionella sektorer (se kapitel 2 i ENS 95), finansiella transaktioner (se kapitel 5 i ENS 95) och utestående belopp (se kapitel 7 i ENS 95).
Uppgiftskraven för utestående belopp och transaktioner är identiska.
NPISH är hushållens ideella organisationer (S.15).
Eller nettoutlåning/nettoupplåning när det gäller transaktioner.
I enlighet med artikel 2.1 överför de nationella centralbankerna separata uppgifter för de institutionella undersektorerna S.123 och S.124 eller, om de inte kan sammanställa separata uppgifter, kombinerade uppgifter för de institutionella
undersektorerna S.123+S.124.

Finansiell
nettoförmögenhet (4)

28

(1 )
( 2)
(3 )
(4 )
(* )

Obetalda/förutbetalda
inkomster och
utgifter (AF.7)

27

A

2.2.2006
L 30/9

Totalt

S.14+S.15

10

Aktörer med
hemvist i andra
deltagande
medlemsstater

S.13

S.121+S.122

S.123+S.124 (*)

14

15

S.14+S.15

20

S.11

S.121+S.122

C

E

S.123 (*)

Inhemska aktörer
S.123+S.124 (*)

D

S.124 (*)

F

S.125

G

S.13

H

S.14+S.15

I
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(1) ENS 95-koderna används för att klassificera institutionella sektorer (se kapitel 2 i ENS 95), finansiella transaktioner (se kapitel 5 i ENS 95) och utestående belopp (se kapitel 7 i ENS 95).
(2) Uppgiftskraven för utestående belopp och transaktioner är identiska.
(*) I enlighet med artikel 2.1 överför de nationella centralbankerna separata uppgifter för de institutionella undersektorerna S.123 och S.124 eller, om de inte kan sammanställa separata uppgifter, kombinerade uppgifter för de institutionella
undersektorerna S.123+S.124.

Aktörer med hemvist utanför euroområdet

S.13

19

21

S.125

S.124 (*)

18

17

S.123 (*)

S.11

13

16

Totalt

12

11

S.125

9

S.124 (*)

8

7

Utländska
aktörer

S.123+S.124 (*)

5
S.123 (*)

S.121+S.122

4

Inhemska aktörer

S.11

Totalt

B

SV

6

Totalt

3

Totalt

Borgenär

2

1

Gäldenär

A

Utestående belopp (AF.41) och transaktioner (F.41) (1) (2)

Kortfristiga lån, icke-konsoliderade

Tabell 4

L 30/10
2.2.2006

Totalt

S.14+S.15

10

Aktörer med
hemvist i andra
deltagande
medlemsstater

S.13

9

15

20

S.11

S.121+S.122

C

*

E

S.123 (*)

Inhemska aktörer
S.123+S.124 ( )

D

S.124 (*)

F

S.125

G

S.13

H

S.14+S.15

I

(1) ENS 95-koderna används för att klassificera institutionella sektorer (se kapitel 2 i ENS 95), finansiella transaktioner (se kapitel 5 i ENS 95) och utestående belopp (se kapitel 7 i ENS 95).
(2) Uppgiftskraven för utestående belopp och transaktioner är identiska.
(*) I enlighet med artikel 2.1 överför de nationella centralbankerna separata uppgifter för de institutionella undersektorerna S.123 och S.124 eller, om de inte kan sammanställa separata uppgifter, kombinerade uppgifter för de institutionella
undersektorerna S.123+S.124.”

Aktörer med hemvist utanför euroområdet

S.13
S.14+S.15

19

21

S.125

S.124 (*)

18

17

S.123 (*)

S.123+S.124 (*)

14

16

S.11

S.121+S.122

13

Totalt

12

11

S.125

S.124 (*)

8

7

Utländska
aktörer

S.123+S.124 (*)

5
S.123 (*)

S.121+S.122

4

Inhemska aktörer

S.11

3

Totalt

B

SV

6

Totalt

Totalt

Borgenär

2

1

Gäldenär

A

Utestående belopp (AF.42) och transaktioner (F.42) (1) (2)

Långfristiga lån, icke-konsoliderade

Tabell 5

2.2.2006
Europeiska unionens officiella tidning
L 30/11

L 30/12
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BILAGA II
”BILAGA II
STANDARDER FÖR ÖVERFÖRING OCH KODNING
För den elektroniska överföringen av de statistiska uppgifter som anges i artikel 2 använder de nationella centralbankerna de
system som tillhandahålls av ECBS, vilka bygger på telekommunikationsnätet ESCB-Net. Det statistiska meddelandeformat
som har utvecklats för denna överföring av statistiska uppgifter är Gesmes/TS. Alla tidsserier kodas med hjälp av den nyckelfamilj nedan som gäller för finansräkenskaperna för monetära unionen (MUFA).

Nyckelfamilj för MUFA
Nummer

Namn

Beskrivning

Kod

1

Frekvens

De rapporterade seriernas frekvens

CL_FREQ

2

Referensområde

ISO landskod på den medlemsstat som översänder
uppgifterna

CL_AREA_EE

3

Justeringar

Här anges om någon justering av tidsserien
företagits, t.ex. för säsongsvariationer och/eller
variationer i antalet arbetsdagar

CL_ADJUSTMENT

4

Typ av finansiellt
instrument

Den kategori av instrument som tidsserien avser

CL_MUFA_ITEM

5

Typ av data

Typ av konto (balansräkningar, finansiella
transaktioner eller andra flöden)

CL_DATA_TYPE_MUFA

6

Ursprunglig löptid

Instrumentets ursprungliga löptid

CL_MATURITY_ORIG

7

Gäldenärens hemvist

Den plats där gäldenärsenheten har sin hemvist

CL_AREA_EE

8

Gäldenärssektor

Sektor för gäldenärsenheten

CL_ESA95_SECTOR

9

Borgenärens hemvist

Den plats där borgenärsenheten har sin hemvist

CL_AREA_EE

10

Borgenärssektor

Sektor för borgenärsenheten

CL_ESA95_SECTOR

11

Värdering

Den värderingsmetod som använts

CL_MUFA_VALUATION

12

Uppgiftskälla

Den kod som använts för att ange källan

CL_MUFA_SOURCE”

2.2.2006
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BILAGA III

”BILAGA III

UNDANTAG SOM RÖR TIDSSERIERNA I BILAGA I, TABELLERNA 1–5 (1)

1. Aktuella uppgifter (2)

Tabell/rad/kolumn

Beskrivning av tidsserierna

Första datum för
överföring (3)

BELGIEN
3/3-6/L-U

Inlåning hos MFI, OFIFA, OFI och FA från utländska motparter, uppdelade efter motpartssektor och motpartsområde

3/7/L, U

Inlåning hos ICPF från utländska aktörer, uppdelade efter motpartsområde

4/12, 13, 15-21/A-H

Kortfristiga lån beviljade av totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA,
ICPF och GG till utländska aktörer, uppdelade efter motpartssektor och
motpartsområde

5/12-21/A-H

Långfristiga lån beviljade av totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA,
ICPF och GG till utländska aktörer, uppdelade efter motpartsektor och
motpartsområde

Fjärde kvartalet
2008

TYSKLAND
1/9, 14/B, H, M

Kortfristiga och långfristiga räntebärande värdepapper som innehas av
NFC, GG och HH

1/33/B, H, M, N

Noterade aktier som innehas av NFC, GG och HH

1/33/N

Noterade aktier som innehas av RoW

1/34/A, B, H, M, N

Icke-noterade aktier och andra ägarandelar som innehas av totala ekonomin, NFC, GG, HH och RoW

1/37/N

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver och pensionsfonder som
innehas av RoW

1/38, 39/M

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver som innehas av HH och
hushållens nettofordran i pensionsfonder som innehas av HH

1/38, 39/N

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver som innehas av RoW och
hushållens nettofordran i pensionsfonder som innehas av RoW

2/20/N

Noterade aktier emitterade av RoW och som innehas av totala ekonomin

Tredje kvartalet
2006

Fjärde kvartalet
2008

(1) Förkortningar: NFC = icke-finansiella företag (S.11); MFI = monetära finansinstitut (S.121+122); OFIFA = övriga finansinstitut (utom försäkringsföretag och pensionsinstitut) samt finansiella serviceföretag (S.123+S.124); OFI = övriga finansinstitut, utom försäkringsföretag
och pensionsinstitut (S.123); FA = finansiella serviceföretag (S.124); ICPF = försäkringsföretag och pensionsinstitut (S.125); GG = offentlig sektor (S.13); CG = staten (S.1311); SG = delstater (S.1312); LG = kommuner (S.1313); SS = socialförsäkring (S.1314); HH = hushåll
och hushållens ideella organisationer (S.14 + S.15); RoW = utlandet (S.2); SDR = särskilda dragningsrätter.
(2) Undantag för aktuella uppgifter inkluderar automatiskt motsvarande undantag avseende tidigare uppgifter.
(3) Kvartalen i denna kolumn anger under vilka kvartal den första överföringen kommer att äga rum. För den första överföringen gäller tidsramen i artikel 4.1.

L 30/14
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Tabell/rad/kolumn
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Beskrivning av tidsserierna

2/21/N

Icke-noterade aktier och andra ägarandelar emitterade av RoW och som
innehas av totala ekonomin

2/23-25/N

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver och i pensionsfonder
som en skuld för RoW

2/26/N

Förskottsbetalningar av försäkringspremier och reserver för utestående
fordringar som en skuld för RoW

4/3-21/B, H

Kortfristiga lån beviljade av NFC och GG till inhemska och utländska
aktörer, uppdelade efter motpartssektor och motpartsområde

4/12-21/G

Kortfristiga lån beviljade av ICPF till utländska aktörer uppdelade efter
motpartssektor och motpartsområde

5/3-21/B, H

Långfristiga lån beviljade av NFC och GG till inhemska och utländska
aktörer, uppdelade efter motpartssektor och motpartsområde

5/12-21/G

Långfristiga lån beviljade av ICPF till utländska aktörer, uppdelade efter
motpartssektor och motpartsområde

2.2.2006
Första datum för
överföring (3)

Fjärde kvartalet
2008

SPANIEN
1/19/A-E, G, N

Finansiella derivat som en tillgång för totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA,
OFI, ICPF och RoW

2/6/A, C, D, F, N

Finansiella derivat som en skuld för totala ekonomin, MFI, OFIFA, FA och
RoW

Andra kvartalet
2007

FRANKRIKE
1/36/A-H, M, N

Andelar i penningmarknadsfonder emitterade av MFI i euroområdet som
innehas av totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF, GG, HH och
RoW

Fjärde kvartalet
2008

2/8/A, B, D, F, G, M

Kortfristiga lån beviljade av inhemska aktörer till totala ekonomin, NFC,
OFIFA, FA, ICPF och HH

Fjärde kvartalet
2008

2/9/F

Kortfristiga lån beviljade av MFI till FA

Fjärde kvartalet
2008

2/10/A, B, D, F, G, M

Kortfristiga lån beviljade av icke-MFI till totala ekonomin, NFC, OFIFA,
FA, ICPF och HH

Fjärde kvartalet
2008

2/12/A, D, F

Kortfristiga lån beviljade av utländska aktörer till totala ekonomin, OFIFA
och FA

Fjärde kvartalet
2008

2/14/A, B, D, F, G, M

Långfristiga lån beviljade av inhemska aktörer till totala ekonomin, NFC,
OFIFA, FA, ICPF och HH

Fjärde kvartalet
2008

2/15/F

Långfristiga lån beviljade av MFI till FA

Fjärde kvartalet
2008

2/16/A, B, D, F, G, M

Långfristiga lån beviljade av icke-MFI till totala ekonomin, NCF, OFIFA,
FA, ICPF och HH

Fjärde kvartalet
2008

2/18/A, D, F

Långfristiga lån beviljade av utländska aktörer till totala ekonomin, OFIFA
och FA

Fjärde kvartalet
2008

3/4/L-O, R-U

Inlåning från aktörer med hemvist i andra deltagande medlemsstater,
uppdelade efter motpartssektor, och inlåning från aktörer med hemvist
utanför euroområdet hos OFIFA

Fjärde kvartalet
2008

3/7/L, U

Inlåning från aktörer med hemvist i andra deltagande medlemsstater
(totalt) och från utländska aktörer med hemvist utanför euroområdet hos
ICPF

Fjärde kvartalet
2008

4, 5/2-21/A-B, D-H

Kortfristiga och långfristiga lån beviljade av totala ekonomin, NFC, OFIFA,
OFI, FA, ICPF och GG till inhemska och utländska aktörer, uppdelade
efter motpartssektor och motpartsområde

Fjärde kvartalet
2008

2.2.2006
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Beskrivning av tidsserierna

Första datum för
överföring (3)

1/4, 5, 7/A, B, M

Inlåning, summa instrument, inlåning hos inhemska aktörer och inlåning
hos icke-MFI av totala ekonomin, NFC och HH

Fjärde kvartalet
2008

1/4/N

Inlåning som innehas av RoW

Fjärde kvartalet
2006

1/9, 14/N

Kortfristiga och långfristiga räntebärande värdepapper som innehas av
RoW

Fjärde kvartalet
2006

1/19/A, B, M

Finansiella derivat som en tillgång för totala ekonomin, NFC och HH

Fjärde kvartalet
2008

1/19/N

Finansiella derivat som en tillgång för RoW

Fjärde kvartalet
2006

1/20, 24/A, B, M

Kort- och långfristig utlåning beviljad av totala ekonomin, NFC och HH

Fjärde kvartalet
2008

1/20, 24/N

Kort- och långfristig utlåning beviljad av RoW

Fjärde kvartalet
2006

1/34/A, B, M

Icke-noterade aktier och andra ägarandelar som innehas av totala ekonomin, NFC och HH

Fjärde kvartalet
2008

1/33-35/N

Noterade aktier, icke-noterade aktier och andra ägarandelar samt fondandelar som innehas av RoW

Fjärde kvartalet
2008

1/37-39/M

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver och pensionsfondsreserver som innehas av HH

Fjärde kvartalet
2006

1/40/A, B, M

Förskottsbetalningar av försäkringspremier och reserver för utestående
fordringar som innehas av totala ekonomin, NFC och HH

Fjärde kvartalet
2006

1/41/A, B, M

Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter som en tillgång för totala
ekonomin, NFC och HH

Fjärde kvartalet
2008

1/41/N

Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter som en tillgång för RoW

Fjärde kvartalet
2006

2/3/N

Inlåning hos RoW

Fjärde kvartalet
2006

2/4, 5/N

Kortfristiga och långfristiga räntebärande värdepapper emitterade av RoW

Fjärde kvartalet
2006

2/6/A, B, M

Finansiella derivat som en skuld för den totala ekonomin, NFC och HH

Fjärde kvartalet
2008

2/6/N

Finansiella derivat som en skuld för RoW

Fjärde kvartalet
2006

2/7, 8, 10, 13, 14,
16/A, B, M

Kort- och långfristig utlåning beviljad till totala ekonomin, NFC och HH
(summa instrument, utlåning beviljad av inhemska aktörer och utlåning
beviljad av icke-MFI)

Fjärde kvartalet
2008

2/7, 13/N

Kort- och långfristig utlåning beviljad till RoW

Fjärde kvartalet
2006

2/20, 22/N

Noterade aktier och fondandelar emitterade av RoW

Fjärde kvartalet
2008

2/21/A, B, N

Icke-noterade aktier och andra ägarandelar emitterade av totala ekonomin, NFC och RoW

Fjärde kvartalet
2008

2/23-26/N

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver och pensionsfondsreserver samt förskottsbetalningar av försäkringspremier och reserver för utestående fordringar som en skuld för RoW

Fjärde kvartalet
2006

2/27/A, B, M

Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter som en skuld för totala ekonomin, NFC och HH

Fjärde kvartalet
2008

2/27/N

Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter som en skuld för RoW

Fjärde kvartalet
2006

2/28/A, B, M

Finansiell nettoförmögenhet (för utestående belopp) och
nettosparande/nettoupplåning (för transaktioner) för totala ekonomin,
NFC och HH

Fjärde kvartalet
2008

Tabell/rad/kolumn
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Tabell/rad/kolumn
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2.2.2006
Första datum för
överföring (3)

Beskrivning av tidsserierna

2/28/N

Finansiell nettoförmögenhet (för utestående belopp)
nettosparande/nettoupplåning (för transaktioner) för RoW

och

3/1, 4-8/L-U

Inlåning hos totala ekonomin, OFIFA, OFI, FA, ICPF och GG, av utländska aktörer, uppdelade efter motpartssektor och motpartsområde

4,5/1-21/A, B, H, I

Kort- och långfristig utlåning beviljad av totala ekonomin, NFC, GG och
HH till inhemska och utländska aktörer, uppdelade efter motpartssektor
och motpartsområde

4, 5/12-21/D-G

Kort- och långfristig utlåning beviljad av OFIFA, OFI, FA och ICPF till
utländska aktörer, uppdelade efter motpartssektor och motpartsområde

Fjärde kvartalet
2006

Fjärde kvartalet
2008

ITALIEN
3/3-6/M-T

Inlåning hos MFI, OFIFA, OFI och FA från utländska motparter, uppdelade efter motpartssektor

4/13, 15-20/A-H

Kortfristiga lån beviljade av totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA,
ICPF och GG till utländska aktörer, uppdelade efter motpartssektor

5/13-20/A-H

Långfristiga lån beviljade av totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA,
ICPF och GG till utländska aktörer, uppdelade efter motpartssektor

Fjärde kvartalet
2008

NEDERLÄNDERNA
1/19/A-G, M, N

Finansiella derivat som en tillgång för totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA,
OFI, FA, ICPF, HH och RoW

1/33/A, C-F, N

Noterade aktier som innehas av totala ekonomin, MFI, OFIFA, OFI, FA
och RoW

1/34/A-H, M, N

Icke-noterade aktier och andra ägarandelar som innehas av totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF, HH och RoW

1/35/A, C-F, N

Fondandelar som innehas av totala ekonomin, MFI, OFIFA, OFI, FA, och
RoW

1/36/A-H, M, N

Andelar i penningmarknadsfonder som utgivits av MFI i euroområdet
som innehas av totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF, GG,
HH och RoW

2/6/A-G, M, N

Finansiella derivat som en skuld för totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA,
OFI, FA, ICPF, HH och RoW

2/20/A, C-F, N

Noterade aktier emitterade av totala ekonomin, MFI, OFIFA, OFI, FA och
RoW

2/21/A-H, N

Icke-noterade aktier och andra ägarandelar emitterade av totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF, GG och RoW

2/22/A, C-E, N

Fondandelar emitterade av totala ekonomin, MFI, OFIFA, OFI och RoW

3/3-6/L-U

Inlåning hos MFI, OFIFA, OFI och FA från utländska motparter, uppdelade efter motpartssektor och motpartsområde

3/7/L, U

Inlåning hos ICPF från utländska aktörer, uppdelade efter motpartsområde

4/12, 13, 15-21/A-H

Kortfristiga lån beviljade av totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA,
ICPF och GG till utländska aktörer, uppdelade efter motpartssektor och
motpartsområde

5/12-21/A-H

Långfristiga lån beviljade av totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA,
ICPF och GG till utländska aktörer, uppdelade efter motpartssektor och
motpartsområde

Fjärde kvartalet
2008

2.2.2006
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Beskrivning av tidsserierna

L 30/17
Första datum för
överföring (3)

ÖSTERRIKE
1/19/A, C, D, G, N

Finansiella derivat som en tillgång för totala ekonomin, MFI, OFIFA, ICPF
och RoW

1/33/A, C, D, N

Noterade aktier som innehas av totala ekonomin, MFI, OFIFA och RoW

1/34/A, C, D, G, N

Icke-noterade aktier och andra ägarandelar som innehas av totala ekonomin, MFI, OFIFA, ICPF och RoW

1/41/A, C, D, G, N

Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter som en tillgång för totala
ekonomin, MFI, OFIFA, ICPF och RoW

2/6/A, C, D, G, N

Finansiella derivat som en skuld för totala ekonomin, MFI, OFIFA, ICPF
och RoW

2/20/A, C, D, N

Noterade aktier emitterade av totala ekonomin, MFI, OFIFA och RoW

2/21/A, C, D, G, N

Icke-noterade aktier och andra ägarandelar emitterade av totala ekonomin, MFI, OFIFA, ICPF och RoW

2/27/A, C, D, G, N

Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter som en skuld för totala ekonomin, MFI, OFIFA, ICPF och RoW

2/28/A, C, D, G, N

Finansiell nettoförmögenhet (för utestående belopp) och
nettosparande/nettoupplåning (för transaktioner) för totala ekonomin,
MFI, OFIFA, ICPF och RoW

Fjärde kvartalet
2008

PORTUGAL
1/24/A, B

Långfristiga lån beviljade av totala ekonomin och NFC

1/34/A-H, M, N

Icke-noterade aktier och andra ägarandelar som innehas av totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF, GG, HH och RoW

1/41/A-G, M, N

Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter som en tillgång för totala
ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF, HH och RoW

2/16/A, B

Långfristiga lån beviljade av icke-MFI till totala ekonomin och NFC

2/21/A-H, N

Icke-noterade aktier och andra ägarandelar emitterade av totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF, GG och RoW

2/27/A-G, M, N

Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter som en skuld för totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF, HH och RoW

2/28/A-H, M, N

Finansiell nettoförmögenhet (för utestående belopp) och
nettoutlåning/nettoupplåning (för transaktioner) för totala ekonomin,
NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF, GG, HH och RoW

Fjärde kvartalet
2007

FINLAND
1/34/A-H, M, N

Icke-noterade aktier och andra ägarandelar som innehas av totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF, GG, HH och RoW

1/38, 39/M, N

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver som innehas av HH och
RoW samt hushållens nettofordran i pensionsfonder som innehas av HH
och RoW

1/41/A-G, M, N

Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter som en tillgång för totala
ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF, HH och RoW

2/21/A-H, N

Icke-noterade aktier och andra ägarandelar emitterade av totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF, GG och RoW

Fjärde kvartalet
2008

L 30/18

SV

Tabell/rad/kolumn

Europeiska unionens officiella tidning

2.2.2006
Första datum för
överföring (3)

Beskrivning av tidsserierna

2/24/A, G, N

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver som en skuld för totala
ekonomin, ICPF och RoW

2/25/A, C-H, M, N

Hushållens nettofordran i pensionsfonder som en skuld för totala ekonomin, MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF, GG, HH och RoW

2/27/A-G, M, N

Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter som en skuld för totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF, HH och RoW

2/28/A-H, M, N

Finansiell
nettoförmögenhet
(för
utstående
belopp)
och
nettoutlåning/nettoupplåning (för transaktioner) för totala ekonomin,
NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF, GG, HH och RoW

4/13, 15-20/A-H

Kortfristiga lån beviljade av totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA,
ICPF och GG till utländska aktörer, uppdelade efter motpartssektor

5/13-20/A-H

Långfristiga lån beviljade av totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA,
ICPF och GG till utländska aktörer, uppdelade efter motpartssektor

Fjärde kvartalet
2008

2. Tidigare uppgifter (1)

Tabell/rad/kolumn

Första datum för
överföring (2)

Beskrivning av tidsserierna

Berörd tidsperiod

1/1/A, C, N

Monetärt guld och SDR som innehas av totala ekonomin samt MFI och som ingått i transaktioner med
RoW

Från fjärde kvartalet
1997 till tredje kvartalet 2004

Fjärde kvartalet
2007

1/3/C-G, N

Sedlar och mynt som innehas av MFI, OFIFA, OFI, FA,
ICPF och RoW

Från fjärde kvartalet
1997 till tredje kvartalet 2004

Fjärde kvartalet
2007

1/4, 5, 7/C-G

Inlåning, summa instrument, hos inhemska aktörer
och hos icke-MFI av MFI, OFIFA, OFI, FA och ICPF

Från fjärde kvartalet
1997 till tredje kvartalet 2004

Fjärde kvartalet
2007

1/6/A-H

Inlåning hos MFI från totala ekonomin, NFC, MFI,
OFIFA, OFI, FA, ICPF, GG och HH

Från fjärde kvartalet
1997 till tredje kvartalet 2004

Fjärde kvartalet
2007

1/4/N

Inlåning som innehas RoW

Från fjärde kvartalet
1997 till första kvartalet 2006

Andra kvartalet
2008

1/9, 14/A, C-F

Kortfristiga och långfristiga räntebärande värdepapper som innehas av totala ekonomin, MFI, OFIFA, OFI
och FA

Från fjärde kvartalet
1997 till tredje kvartalet 2004

Fjärde kvartalet
2007

1/9, 14/N

Kortfristiga och långfristiga räntebärande värdepapper som innehas av RoW

Från fjärde kvartalet
1997 till första kvartalet 2006

Andra kvartalet
2008

IRLAND

(1) Undantag för tidigare uppgifter, när aktuella uppgifter föreligger.
(2) Kvartalen i denna kolumn anger de kvartal under vilka den första överföringen kommer att äga rum. För överföringen gäller tidsramen i
artikel 4.1.

2.2.2006

SV

Tabell/rad/kolumn

Europeiska unionens officiella tidning

L 30/19
Första datum för
överföring (2)

Beskrivning av tidsserierna

Berörd tidsperiod

1/19/C-G

Finansiella derivat som en tillgång för MFI, OFIFA,
OFI, FA och ICPF

Från fjärde kvartalet
1997 till tredje kvartalet 2004

Fjärde kvartalet
2007

1/19/N

Finansiella derivat som en tillgång för RoW

Från fjärde kvartalet
1997 till första kvartalet 2006

Andra kvartalet
2008

1/20, 24/C-F

Kort- och långfristig utlåning beviljad av MFI, OFIFA,
OFI och FA

Från fjärde kvartalet
1997 till tredje kvartalet 2004

Fjärde kvartalet
2007

1/20, 24/N

Kort- och långfristig utlåning beviljad av RoW

Från fjärde kvartalet
1997 till första kvartalet 2006

Andra kvartalet
2008

1/33, 35/A, C-F

Noterade aktier och fondandelar som innehas av
totala ekonomin, MFI, OFIFA, OFI och FA

Från fjärde kvartalet
1997 till tredje kvartalet 2004

Fjärde kvartalet
2007

1/36/A, C-G

Andelar i penningmarknadsfonder emitterade av MFI
med hemvist i euroområdet som innehas av totala
ekonomin, MFI, OFIFA, OFI, FA och ICPF

Från fjärde kvartalet
1997 till tredje kvartalet 2004

Fjärde kvartalet
2007

1/37-39/M

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver och
pensionsfondsreserver som innehas av HH

Från fjärde kvartalet
1997 till första kvartalet 2006

Andra kvartalet
2008

1/37-39/N

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver och
pensionsfondsreserver som innehas av RoW

Från fjärde kvartalet
1997 till tredje kvartalet 2004

Fjärde kvartalet
2007

1/40/A, B, M

Förskottsbetalningar av försäkringspremier och reserver för utestående fordringar som innehas av totala
ekonomin, NFC och HH

Från fjärde kvartalet
1997 till första kvartalet 2006

Andra kvartalet
2008

1/40/N

Förskottsbetalningar av försäkringspremier och reserver för utestående fordringar som innehas av RoW

Från fjärde kvartalet
1997 till tredje kvartalet 2004

Fjärde kvartalet
2007

1/41/C-G

Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter som en
tillgång för MFI, OFIFA, OFI, FA och ICPF

Från fjärde kvartalet
1997 till tredje kvartalet 2004

Fjärde kvartalet
2007

1/41/N

Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter som en
tillgång för RoW

Från fjärde kvartalet
1997 till första kvartalet 2006

Andra kvartalet
2008

2/2/A, C, N

Sedlar och mynt emitterade av totala ekonomin, MFI
och RoW

Från fjärde kvartalet
1997 till tredje kvartalet 2004

Fjärde kvartalet
2007

2/3/A, C-F

Inlåning hos totala ekonomin, MFI, OFIFA, OFI och
FA

Från fjärde kvartalet
1997 till tredje kvartalet 2004

Fjärde kvartalet
2007

2/3/N

Inlåning hos RoW

Från fjärde kvartalet
1997 till första kvartalet 2006

Andra kvartalet
2008

2/4, 5/A, C-F

Kortfristiga och långfristiga räntebärande värdepapper emitterade av totala ekonomin, MFI, OFIFA, OFI
och FA

Från fjärde kvartalet
1997 till tredje kvartalet 2004

Fjärde kvartalet
2007

L 30/20

SV

Tabell/rad/kolumn

Europeiska unionens officiella tidning

2.2.2006
Första datum för
överföring (2)

Beskrivning av tidsserierna

Berörd tidsperiod

2/4, 5/N

Kortfristiga och långfristiga räntebärande värdepapper emitterade av RoW

Från fjärde kvartalet
1997 till första kvartalet 2006

Andra kvartalet
2008

2/6/C-G

Finansiella derivat som en skuld för MFI, OFIFA, OFI,
FA och ICPF

Från fjärde kvartalet
1997 till tredje kvartalet 2004

Fjärde kvartalet
2007

2/6/N

Finansiella derivat som en skuld för RoW

Från fjärde kvartalet
1997 till första kvartalet 2006

Andra kvartalet
2008

2/7, 8, 10, 13, 14,
16/C-F

Kort- och långfristig utlåning beviljad till MFI, OFIFA,
OFI och FA (summa instrument, utlåning beviljad av
inhemska aktörer och utlåning beviljad av icke-MFI)

Från fjärde kvartalet
1997 till tredje kvartalet 2004

Fjärde kvartalet
2007

2/9, 15/A-G, M

Kort- och långfristig utlåning beviljad av MFI till totala
ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF och HH

Från fjärde kvartalet
1997 till tredje kvartalet 2004

Fjärde kvartalet
2007

2/7, 13/N

Kort- och långfristig utlåning beviljad till RoW

Från fjärde kvartalet
1997 till första kvartalet 2006

Andra kvartalet
2008

2/20/A, C-F

Noterade aktier emitterade av totala ekonomin, MFI,
OFIFA OFI och FA

Från fjärde kvartalet
1997 till tredje kvartalet 2004

Fjärde kvartalet
2007

2/20, 22/N

Noterade aktier och fondandelar emitterade av RoW

Från fjärde kvartalet
1997 till första kvartalet 2006

Fjärde kvartalet
2008

2/21/C-G

Icke-noterade aktier och andra ägarandelar emitterade
av MFI, OFIFA, OFI, FA och ICPF

Från fjärde kvartalet
1997 till tredje kvartalet 2004

Fjärde kvartalet
2007

2/22/A, C-E

Fondandelar emitterade av totala ekonomin, MFI,
OFIFA och OFI

Från fjärde kvartalet
1997 till tredje kvartalet 2004

Fjärde kvartalet
2007

2/25/C-F

Hushållens nettofordran i pensionsfondsreserver som
en skuld för MFI, OFIFA, OFI och FA

Från fjärde kvartalet
1997 till tredje kvartalet 2004

Fjärde kvartalet
2007

2/24, 25/A, G

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver som
en skuld för totala ekonomin och ICPF samt hushållens nettofordran i pensionsfondsreserver som en
skuld för totala ekonomin och ICPF

Från fjärde kvartalet
1997 till tredje kvartalet 2004

Fjärde kvartalet
2007

2/23-26/N

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver och
pensionsfondsreserver samt förskottsbetalningar av
försäkringspremier och reserver för utestående fordringar som en skuld för RoW

Från fjärde kvartalet
1997 till första kvartalet 2006

Andra kvartalet
2008

2/27/C-G

Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter som en
skuld för MFI, OFIFA, OFI, FA och ICPF

Från fjärde kvartalet
1997 till tredje kvartalet 2004

Fjärde kvartalet
2007

2/27/N

Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter som en
skuld för RoW

Från fjärde kvartalet
1997 till första kvartalet 2006

Andra kvartalet
2008

2.2.2006

SV

Tabell/rad/kolumn

Europeiska unionens officiella tidning

L 30/21
Första datum för
överföring (2)

Beskrivning av tidsserierna

Berörd tidsperiod

2/28/C-G

Finansiell nettoförmögenhet (för utestående belopp)
och nettosparande/nettoupplåning (för transaktioner)
för MFI, OFIFA, OFI, FA och ICPF

Från fjärde kvartalet
1997 till tredje kvartalet 2004

Fjärde kvartalet
2007

2/28/N

Finansiell nettoförmögenhet (för utestående belopp)
och nettosparande/nettoupplåning (för transaktioner)
för RoW

Från fjärde kvartalet
1997 till första kvartalet 2006

Andra kvartalet
2008

ÖSTERRIKE
1/1/A, C, H, I, N

Monetärt guld och SDR som innehas av totala ekonomin, MFI, GG, CG och som ingått i transaktioner
med RoW

1/2/H-L

Sedlar, mynt och inlåning som innehas av GG, CG,
SG, LG och SS

1/3/A-D, G, H, M, N

Sedlar och mynt som innehas av totala ekonomin,
NFC, MFI, OFIFA, ICPF, GG, HH och RoW

1/4/A-D, G, M, N

Inlåning från totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA,
ICPF, HH och RoW

1/5/A-D, G, M, N

Inlåning hos inhemska aktörer från totala ekonomin,
NFC, MFI, OFIFA, ICPF, HH och RoW

1/6, 7/A-D, G, H, M,
N

Inlåning hos MFI och icke-MFI av totala ekonomin,
NFC, MFI, OFIFA, ICPF, HH och RoW

1/8/A, C, D, M

Inlåning hos utländska aktörer av totala ekonomin,
MFI, OFIFA, HH och RoW

1/9, 14/A, C, D, I-L,
N

Kortfristiga och långfristiga räntebärande värdepapper som innehas av totala ekonomin, MFI, OFIFA,
CG, SG, LG, SS och RoW

1/10-13, 15-18/I, L

Kortfristiga och långfristiga räntebärande värdepapper emitterade av NFC, finansiella företag, ICPF och
utländska aktörer som innehas av CG och SS

1/19/B, H-M

Finansiella derivat som en tillgång för NFC, GG, CG,
SG, LG, SS och HH

1/20, 24/A-D, I-N

Kort- och långfristig utlåning beviljad av totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, CG, SG, LG, SS, HH och
RoW

1/21-23, 25-27/I, L

Kort- och långfristig utlåning beviljat till NFC, ICPF
och HH av CG och SS

1/28/H-L

Aktier och andra ägarandelar som innehas av GG,
CG, SG, LG och SS

1/29-32/I, L

Aktier och andra ägarandelar emitterade av NFC,
finansiella företag, ICPF och utländska aktörer som
innehas av CG och SS

1/33/I

Noterade aktier som innehas av CG

1/34/B, H, M

Icke-noterade aktier och andra ägarandelar som innehas av NFC, GG och HH

1/35/A, C, D, N

Fondandelar som innehas av totala ekonomin, MFI,
OFIFA och RoW

1/36/A, C, D, N

Andelar i penningmarknadsfonder emitterade av MFI
med hemvist i euroområdet som innehas av totala
ekonomin, MFI, OFIFA och RoW

Från fjärde kvartalet
1997 till fjärde kvartalet 2000, med
undantag för fjärde
kvartalet 1997 till
fjärde kvartalet 1998
för uppgifter som
omfattas av förordning (EG)
nr 501/2004

Fjärde kvartalet
2008

L 30/22

SV

Tabell/rad/kolumn

Europeiska unionens officiella tidning

Beskrivning av tidsserierna

1/37/M, N

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver och
pensionsfondsreserver som innehas av HH och RoW

1/38, 39/M, N

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver som
innehas av HH och RoW samt hushållens nettofordran i pensionsfondsreserver som innehas av HH
och RoW

1/40/A-D, H-N

Förskottsbetalningar av försäkringspremier och reserver för utestående fordringar som innehas av totala
ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, GG, CG, SG, LG, SS, HH
och RoW

1/41/B, H-M

Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter som en
tillgång för NFC, GG, CG, SG, LG, SS och HH

2/1/H-L

Sedlar och mynt emitterade av och inlåning hos GG,
CG, SG, LG och SS

2/2/A, C, I, N

Sedlar och mynt emitterade av totala ekonomin, MFI,
CG och RoW

2/3/A, C, D, N

Inlåning hos totala ekonomin, MFI, OFIFA och RoW

2/4, 5/A, C, D, I-L, N

Kortfristiga och långfristiga räntebärande värdepapper emitterade av totala ekonomin, MFI, OFIFA, CG,
SG, LG, SS och RoW

2/6/B, H-M

Finansiella derivat som en skuld för NFC, GG, CG, SG,
LG, SS och HH

2/7/A, B, D, G, I-N

Kortfristig utlåning beviljad till totala ekonomin, NFC,
OFIFA, ICPF, CG, SG, LG, SS, HH och RoW

2/8/A, B, D, G, M

Kortfristig utlåning beviljad av inhemska aktörer till
totala ekonomin, NFC, OFIFA, ICPF och HH

2/9, 10/A, B, D, G, H,
M

Kortfristig utlåning beviljad av MFI och icke-MFI till
totala ekonomin, NFC, OFIFA, ICPF, GG och HH

2/11, 17/I, L

Kort- och långfristig utlåning beviljad av ICPF till CG
och SS

2/12/A, D,

Kortfristig utlåning beviljad av utländska aktörer till
totala ekonomin och OFIFA

2/13/A-D, G, I-N

Långfristig utlåning beviljad till totala ekonomin,
NFC, MFI, OFIFA, ICPF, CG, SG, LG, SS, HH och RoW

2/14/A-D, G, M

Långfristig utlåning beviljad av inhemska aktörer till
totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, ICPF och HH

2/15, 16/A-D, G, H,
M

Långfristig utlåning beviljad av MFI och icke-MFI till
totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, ICPF, GG och HH

2/18/A, C, D, M

Långfristig utlåning beviljad av utländska aktörer till
totala ekonomin, MFI, OFIFA och HH

2/19/H-L

Aktier och andra ägarandelar emitterade av GG, CG,
SG, LG och SS

2.2.2006

Berörd tidsperiod

Första datum för
överföring (2)

Från fjärde kvartalet
1997 till fjärde kvartalet 2000, med
undantag för fjärde
kvartalet 1997 till
fjärde kvartalet 1998
för uppgifter som
omfattas av förordning (EG)
nr 501/2004

Fjärde kvartalet
2008

2.2.2006

SV

Tabell/rad/kolumn

Europeiska unionens officiella tidning

Beskrivning av tidsserierna

2/21/B, H

Icke-noterade aktier och andra ägarandelar emitterade
av NFC och GG

2/22/A, C, D, N

Fondandelar emitterade av totala ekonomin, MFI,
OFIFA och RoW

2/23/A, H-L, N

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver och
pensionsfondsreserver som en skuld för totala ekonomin, GG, CG, SG, LG, SS och RoW

2/24/A, G, N

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver som
en skuld för totala ekonomin, ICPF och RoW

2/25/A, C, D, G, H,
M, N

Hushållens nettofordran i pensionsfondsreserver som
en skuld för totala ekonomin, MFI, OFIFA, ICPF, GG,
HH och RoW

2/26/A, H-L, N

Förskottsbetalningar av försäkringspremier och reserver för utestående fordringar som en skuld för totala
ekonomin, GG, CG, SG, LG, SS och RoW

2/27/A-D, G-N

Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter som en
skuld för totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, ICPF,
GG, CG, SG, LG, SS, HH och RoW

2/28/B, H, M

Finansiell nettoförmögenhet (för utestående belopp)
och nettosparande/nettoupplåning (för transaktioner)
för NFC, GG och HH

L 30/23

Berörd tidsperiod

Första datum för
överföring (2)

Från fjärde kvartalet
1997 till fjärde kvartalet 2000, med
undantag för fjärde
kvartalet 1997 till
fjärde kvartalet 1998
för uppgifter som
omfattas av förordning (EG)
nr 501/2004

Fjärde kvartalet
2008

Från fjärde kvartalet
1997 till andra kvartalet 2005

Andra kvartalet
2008

PORTUGAL
1/1/A, C, N

Monetärt guld och SDR som innehas av totala ekonomin och MFI och som ingått i transaktioner med
RoW

1/3/A-H, M, N

Sedlar och mynt som innehas av totala ekonomin,
NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF, GG, HH och RoW

1/4, 5/A-G, M, N

Inlåning, summa instrument, hos inhemska aktörer
från totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA,
ICPF, HH och RoW

1/6, 7/A-H, M

Inlåning hos MFI och icke-MFI från totala ekonomin,
NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF, GG och HH

1/8/A, C-F

Inlåning hos utländska aktörer från totala ekonomin,
MFI, OFIFA, OFI och FA

1/9/14/A, C-F, N

Kortfristiga och långfristiga räntebärande värdepapper som innehas av totala ekonomin, MFI, OFIFA,
OFI, FA och RoW

1/19/A-G, M, N

Finansiella derivat som en tillgång för totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF, HH och RoW

1/20, 24/A-F, M, N

Kortfristiga och långfristiga lån beviljade av totala
ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA, HH och RoW

1/33/A, C-F, N

Noterade aktier som innehas av totala ekonomin,
MFI, OFIFA, OFI, FA och RoW

L 30/24

SV
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1/34/A-H, M, N

Icke-noterade aktier och andra ägarandelar som innehas av totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA,
ICPF, GG, HH och RoW

1/35/A, C-F, N

Fondandelar som innehas av totala ekonomin, MFI,
OFIFA, OFI, FA och RoW

1/36/A-H, M, N

Andelar i penningmarknadsfonder som utgivits av
MFI i euroområdet och som innehas av totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF, GG, HH och
RoW

1/37/N

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver och
pensionsfonder som innehas av RoW

1/38, 39/M, N

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver som
innehas av HH och RoW samt hushållens nettofordran i pensionsfonder som innehas av HH och
RoW

1/40/A–F, M, N

Förskottsbetalningar av försäkringspremier och reserver för utestående fordringar som innehas av totala
ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA, HH och RoW

1/41/A–G, M, N

Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter som en
tillgång för totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI,
FA, ICPF, HH och RoW

2/2/A, C, N

Sedlar och mynt som utgivits av totala ekonomin,
MFI och RoW

2/3/A, C-F, N

Inlåning hos totala ekonomin, MFI, OFIFA, OFI, FA
och RoW

2/4, 5/A, C-F, N

Kortfristiga och långfristiga räntebärande värdepapper emitterade av totala ekonomin, MFI, OFIFA, OFI,
FA och RoW

2/6/A-G, M, N

Finansiella derivat som skuld för totala ekonomin,
NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF, HH och RoW

2/7/A, B, D-G, M, N

Kortfristiga lån beviljade till totala ekonomin, NFC,
OFIFA, OFI, FA, ICPF, HH och RoW

2/8/A, B, D-G, M

Kortfristiga lån beviljade av inhemska aktörer till
totala ekonomin, NFC, OFIFA, OFI, ICPF och HH

2/9, 10/A, B, D-H, M

Kortfristiga lån beviljade av MFI och icke-MFI till
totala ekonomin, NFC, OFIFA, OFI, FA, ICPF, GG och
HH

2/12/A, D-F

Kortfristiga lån beviljade av utländska aktörer till
totala ekonomin, OFIFA, OFI och FA

2/13/A, B, D-G, M, N

Långfristiga lån beviljade till totala ekonomin, NFC,
MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF, HH och RoW

2/14/A, B, D-G, M

Långfristiga lån beviljade av inhemska aktörer till
totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF och
HH

2/15, 16/A-H, M

Långfristiga lån beviljade av MFI och icke-MFI till
totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF, GG
och HH
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2/18/A, C-F

Långfristiga lån beviljade av utländska aktörer till
totala ekonomin, MFI, OFIFA, OFI och FA

2/20/A, C-F, N

Noterade aktier emitterade av totala ekonomin, MFI,
OFIFA, OFI, FA och RoW

2/21/A-H, N

Icke-noterade aktier och andra ägarandelar emitterade
av totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF,
GG och RoW

2/22/A, C-E, N

Fondandelar emitterade av totala ekonomin, MFI,
OFIFA, OFI och RoW

2/23/A, N

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver och
pensionsfonder som en skuld för totala ekonomin
och RoW

2/24/A, G, N

Hushållens nettofordran i livförsäkringsreserver som
en skuld för totala ekonomin, ICPF och RoW

2/25/A, C-H, M, N

Hushållens nettofordran i pensionsfonder som en
skuld för totala ekonomin, MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF,
GG, HH och RoW

2/26/A, N

Förskottsbetalningar av försäkringspremier och reserver för utestående fordringar som en skuld för totala
ekonomin och RoW

2/27/A–G, M, N

Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter som en
skuld för totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA,
ICPF, HH och RoW

2/28/A–H, M, N

Finansiell nettoförmögenhet (för utestående belopp)
och nettoutlåning/nettoupplåning (för transaktioner)
för totala ekonomin, NFC, MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF,
GG, HH och RoW

3/1, 3-8/A-U

Inlåning hos totala ekonomin, MFI, OFIFA, OFI, FA,
ICPF och GG från inhemska och utländska aktörer,
uppdelade efter motpartssektor och motpartsområde

4/1-21/A-H

Kortfristiga lån beviljade av totala ekonomin, NFC,
MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF och GG till inhemska och
utländska aktörer, uppdelade efter motpartssektor
och motpartsområde

5/1-21/A-I

Långfristiga lån beviljade av totala ekonomin, NFC,
MFI, OFIFA, OFI, FA, ICPF och GG till inhemska och
utländska aktörer, uppdelade efter motpartssektor
och motpartsområde

L 30/25

Berörd tidsperiod

Första datum för
överföring (2)

Från fjärde kvartalet
1997 till andra kvartalet 2005

Andra kvartalet
2008

Från fjärde kvartalet
1997 till andra kvartalet 2005

Andra kvartalet
2008

Från fjärde kvartalet
1997 till andra kvartalet 2005

Fjärde kvartalet
2008”

