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EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στην κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 1ης Αυγούστου 2007,
σχετικά με τη νομισματική στατιστική και τη στατιστική χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών
(αναδιατύπωση)
(EΚΤ/2007/9)
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 341 της 27ης Δεκεμβρίου 2007)

Στη σελίδα 178, παράρτημα III, μέρος 14, ο πίνακας 1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:
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B. Λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη

Μη-ΝΧΙ — Σύνολο

Σύνολο

ΝΧΙ

Τομείς “Λοιποί κάτοικοι”

Λοιποί
ενδιάμεσοι
Νοικοκυριά +
χρηματοπιμη κερδοστωτικοί οργανι- Ασφαλιστικές
Μη χρηματοσκοπικά
επιχειρήσεις
σμοί +
δοτικές
ιδρύματα που
επικουρικοί
και συνταξιοΣύνολο
εταιρείες
εξυπηρετούν
δοτικά ταμεία
χρηματο(S.11)
νοικοκυριά
πιστωτικοί
(S.125)
(S.14 + S.15)
οργανισμοί και
φορείς
(S.123 + S.124)

Λοιποί
ενδιάμεσοι
Νοικοκυριά +
χρηματοπιμη κερδοστωτικοί οργανι- Ασφαλιστικές
Μη χρηματοσκοπικά
επιχειρήσεις
σμοί +
δοτικές
ιδρύματα που
επικουρικοί
και συνταξιοΣύνολο
εταιρείες
εξυπηρετούν
δοτικά ταμεία
χρηματο(S.11)
νοικοκυριά
πιστωτικοί οργα(S.125)
(S.14 + S.15)
νισμοί και
φορείς
(S.123 + S.124)

Σύνολο

ΝΧΙ

Γενική
κυβέρνηση

Γ. Υπόλοιπος κόσμος
Σύνολο

Δ. Λοιπά
Μη
συμμετέχοντα
κράτη μέλη

Η.Π.Α.

Ιαπωνία

EL

Γενική
κυβέρνηση

Μη-ΝΧΙ — Σύνολο

Τομείς “Λοιποί κάτοικοι”
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«A. Εσωτερικό

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1
2

Απαιτήσεις από καταθέσεις και δάνεια
Τίτλοι πλην μετοχών
εκ των οποίων δεδουλευμένοι τόκοι
Ευρώ
έως 1 έτους
άνω του 1 έτους και έως 2 ετών
άνω των 2 ετών

2x.

Ξένα νομίσματα
έως 1 έτους
άνω του 1 έτους και έως 2 ετών
άνω των 2 ετών

2t. Σύνολο νομισμάτων
έως 1 έτους
άνω του 1 έτους και έως 2 ετών
άνω των 2 ετών
3

Μετοχές και λοιποί συναφείς τίτλοι
εκ των οποίων εισηγμένες μετοχές, πλην
μετοχών/μεριδίων ΕΟ και ΑΚΧΑ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2e.

εκ των οποίων μετοχές/μερίδια ΕΟ και
ΑΚΧΑ
4

Χρηματοοικονομικά παράγωγα

5

Μη χρηματ/κά στοιχεία του ενεργητικού
(συμπεριλαμβανομένων των πάγιων
στοιχείων του ενεργητικού)

6

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
εκ των οποίων δεδουλευμένοι τόκοι επί
απαιτήσεων από καταθέσεις και δάνεια

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ληφθέντα δάνεια και ληφθείσες
καταθέσεις

8

Μετοχές/μερίδια ΕΟ

9

Χρηματοοικονομικά παράγωγα

10 Λοιπές υποχρεώσεις
εκ των οποίων δεδουλευμένοι τόκοι επί
ληφθέντων δανείων και καταθέσεων»
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