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RECTIFICAÇÕES

Rectificação à Orientação do Banco Central Europeu, de 1 de Agosto de 2007, relativa às estatísticas
monetárias e de instituições e mercados financeiros (reformulação)
(BCE/2007/9)
(«Jornal Oficial da União Europeia» L 341 de 27 de Dezembro de 2007)

Na página 178, no anexo III, na parte 14, o quadro 1 é substituído pelo seguinte quadro:

L 84/393

B. Outros Estados-Membros participantes

SNM — Total

IFM

Administrações
públicas

Total

Sociedades
não
financeiras
(S.11)

Total

Outros residentes
Famílias +
instituições
sem fim
lucrativo ao
serviço das
famílias
(S.14 + S.15)

Total

IFM

Administrações
públicas

Total

Outros interme- Sociedades
diários financei- de seguros e
fundos de
ros + auxiliares
pensões
financeiros
(S.123 + S.124)
(S.125)

Sociedades
não
financeiras
(S.11)

Famílias +
instituições
sem fim
lucrativo ao
serviço das
famílias
(S.14 + S.15)

Estados-Membros
não participantes

D. Não
atribuído
EUA

Japão

PT

Outros interme- Sociedades
diários financei- de seguros e
fundos de
ros + auxiliares
pensões
financeiros
(S.123 + S.124)
(S.125)

C. RdM

SNM — Total

Outros residentes

Total
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«A. Nacionais

ACTIVO
1
2

Depósitos e empréstimos
Títulos excepto acções
dos quais: juros corridos

2e.

Euro
até um ano
entre 1 e 2 anos
superior a 2 anos
Moedas estrangeiras
até um ano
entre 1 e 2 anos
superior a 2 anos

2t. Todas as moedas
até um ano
entre 1 e 2 anos
superior a 2 anos
3

Acções e outros títulos
dos quais, acções cotadas, excluindo
acções/unidades de participação de FI e
FMM
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2x.

dos quais, acções/unidades de participação de FI e FMM
4

Derivados financeiros

5

Activos não financeiros (incluindo o
activo imobilizado)

6

Outros activos
dos quais: juros corridos de depósitos e
empréstimos concedidos

PASSIVO
7

Empréstimos e depósitos recebidos

8

Acções/unidades de participação de FI
e FMM

9

Derivados financeiros

10 Outros passivos
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dos quais: juros corridos de empréstimos
e depósitos recebidos»

