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Официален вестник на Европейския съюз

ПОПРАВКИ

Поправка на Насоки на Европейската централна банка от 1 август 2007 година относно паричната
статистика и статистиката на финансовите институции и пазари (преработени)
(EЦБ/2007/9)
(Официален вестник на Европейския съюз L 341 от 27 декември 2007 г.)

На страница 178 в приложение III, част 14 таблица 1 се заменя със следната таблица:

L 84/393

B. Други участващи държави-членки

НПФИ — Общо

Общо

ПФИ

Общо

Други финансови посредници +
финансови
предприятия,
ангажирани със
спомагателни
финансови
дейности
(S.123 + S.124)

Застрахователни дружества и
пенсионни
фондове
(S.125)

Домакинства
+ нетърговски организаНефинансови
ции,
предприятия
обслужващи
(S.11)
домакинствата
(S.14 + S.15)

Общо

Other residents

Общо

ПФИ

Държавно
управление

Общо

Други финансови посредници +
финансови
предприятия,
ангажирани със
спомагателни
финансови
дейности
(S.123 + S.124)

Застрахователни дружества и
пенсионни
фондове
(S.125)

Домакинства
+ нетърговски организаНефинансови
ции,
предприятия
обслужващи
(S.11)
домакинствата
(S.14 + S.15)

Неучастващи
държавичленки

D. Неразпределени
САЩ

Япония

BG

Държавно
управление

C. Останал свят

НПФИ — Общо

Други резиденти

L 84/394

„А. Местни

АКТИВИ
1.
2.

Депозити и вземания по кредити
Ценни книжа, различни от акции
В.т.ч. натрупани лихви

2e. Еуро

над 1 година и до 2 години
над 2 години
2x. Чуждестранни валути
до 1 година
над 1 година и до 2 години
над 2 години
2t. Общо валута
до 1 година
над 1 година и до 2 години
над 2 години
3.

Акции и други форми на собственост
В т.ч. котирани акции, без акции/дялове
на инвестиционните фондове и фондовете
на паричния пазар
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до 1 година

В т.ч. акции/дялове на инвестиционните
фондове и фондовете на паричния пазар
4.

Финансови деривативи

5.

Нефинансови активи (включително
дълготрайни активи)

6.

Други активи
В т.ч. натрупани лихви по депозити и
вземания по кредити

ПАСИВИ
Получени кредити и депозити

8.

Акции/дялове на инвестиционен
фонд

9.

Финансови деривативи

10. Други задължения
В т.ч. натрупани лихви по получени кредити и депозити“
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7.

