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KLAIDŲ IŠTAISYMAS

2007 m. rugpjūčio 1 d. Europos centrinio banko gairių dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų
statistikos (nauja redakcija) klaidų ištaisymas
(ECB/2007/9)
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 341, 2007 m. gruodžio 27 d.)

178 puslapis, III priedas, 14 dalis, 1 lentelė keičiama į žemiau pateiktą:

L 84/393

B. Kitos dalyvaujančios valstybės narės
Ne PFI

Iš viso

PFI

Valdžios
sektorius

Iš viso

Iš viso

Kiti rezidentai
Namų ūkiai
+ nepelno
Nefinansinės institucijos,
korporacijos aptarnaujan(S.11)
čios namų
ūkius
(S.14 + S.15)

Iš viso

PFI

Valdžios
sektorius

Iš viso

Kiti finansiniai
Draudimo
tarpininkai +
korporacijos
pagalbinės
ir pensijų
finansinės
fondai
įmonės
(S.125)
(S.123 + S.124)

Namų ūkiai
+ nepelno
Nefinansinės institucijos,
korporacijos aptarnaujan(S.11)
čios namų
ūkius
(S.14 + S.15)

Nedalyvaujančios
valstybės
narės

D. Neklasifikuota
JAV

Japonija

LT

Kiti finansiniai
Draudimo
tarpininkai +
korporacijos
pagalbinės
ir pensijų
finansinės
fondai
įmonės
(S.125)
(S.123 + S.124)

C. Likusios šalys

Ne PFI

Kiti rezidentai

L 84/394

„A. Vidaus

TURTAS
1.
2.

Indėliai ir paskolų reikalavimai
Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas
iš kurių sukauptos palūkanos

2e.

Eurais
iki 1 metų
daugiau nei 1 metų, bet mažiau nei 2
metų

Užsienio valiutos
iki 1 metų
daugiau nei 1 metų, bet mažiau nei 2
metų
daugiau nei 2 metų

2t. Valiutos iš viso
iki 1 metų
daugiau nei 1 metų, bet mažiau nei 2
metų
daugiau nei 2 metų
3

Akcijos ir kita nuosavybė
iš kurių kotiruojamos akcijos, išskyrus IF
ir PRF akcijas/vienetus
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daugiau nei 2 metų
2x.

iš kurių IF ir PRF akcijos/vienetai
4

Išvestinės finansinės priemonės

5

Nefinansinis turtas (įskaitant ilgalaikį
turtą)

6

Likęs turtas
iš kurių sukauptos palūkanos už indėlius
ir paskolų reikalavimai

ĮSIPAREIGOJIMAI
7.

Gautos paskolos ir indėliai

8.

IF akcijos/vienetai

9.

Išvestinės finansinės priemonės

10. Likę įsipareigojimai
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iš kurių sukauptos palūkanos už paskolas
ir gautus indėlius“

