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RECTIFICATIES

Rectificatie van het richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 1 augustus 2007 betreffende
monetaire statistieken en statistieken inzake financiële instellingen en markten (herschikking)
(ECB/2007/9)
(Publicatieblad van de Europese Unie L 341 van 27 december 2007)

Bladzijde 178; bijlage III, deel 14, tabel 1 wordt vervangen door de volgende tabel:

L 84/393

B. Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI’s — Totaal

Totaal

MFI’s

Overheid

Totaal

Nietfinanciële
vennootschappen
(S.11)

Totaal

Overige ingezetenen
Huishoudens
+ instellingen
zonder
winstoogmerk t.b.v.
huishoudens
(S.14 + S.15)

Totaal

MFI’s

Overheid

Totaal

Overige finanVerzekeringsciële intermeinstellingen
diairs +
en pensioenfinanciële
fondsen
hulpbedrijven
(S.125)
(S.123 + S.124)

Nietfinanciële
vennootschappen
(S.11)

Huishoudens
+ instellingen
zonder
winstoogmerk t.b.v.
huishoudens
(S.14 + S.15)

Nietdeelnemende
lidstaten

D. Niet toe
te rekenen
VS

Japan

NL

Overige finanVerzekeringsciële intermeinstellingen
diairs +
en pensioenfinanciële
fondsen
hulpbedrijven
(S.125)
(S.123 + S.124)

C. Rest van de wereld

Niet-MFI’s — Totaal

Overige ingezetenen

L 84/394

„A. Binnenland

ACTIVA
1
2

Vorderingen uit deposito’s en leningen
Effecten m.u.v. aandelen
waarvan lopende rente

2e.

Euro
tot en met 1 jaar
langer dan 1 en tot en met 2 jaar

Vreemde valuta’s
tot en met 1 jaar
langer dan 1 en tot en met 2 jaar
langer dan 2 jaar

2t. Totaal valuta
tot en met 1 jaar
langer dan 1 en tot en met 2 jaar
langer dan 2 jaar
3

Aandelen en overige deelnemingen
waarvan beursgenoteerde aandelen,
exclusief participaties in beleggingsfondsen en geldmarktfondsen
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langer dan 2 jaar
2x.

waaevan aandelen/participaties in beleggingsfondsen en geldmarktfondsen
4

Financiële derivaten

5

Niet-financiële activa (incl. vaste
activa)

6

Overige activa
waarvan lopende rente op vorderingen
uit deposito’s en leningen

PASSIVA
7

Ontvangen leningen en deposito’s

8

Aandelen/participaties in beleggingsfondsen

9

Financiële derivaten

waarvan ontvangen lopende rente op
leningen en deposito’s”
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10 Overige passiva

