26.3.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RECTIFICĂRI

Rectificare la Orientarea Băncii Centrale Europene din 1 august 2007 privind statistica monetară s,i
statistica privind instituțiile s,i piețele financiare (reformare)
(BCE/2007/9)
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 341 din 27 decembrie 2007)

La pagina 178, anexa III, partea 14, tabelul 1 se înlocuieşte cu tabelul următor:

L 84/393

B. Alte state membre participante

Non-IFM – Total

Total

IFM

Admin.
publică

Total

Societăți de
asigurare s,i
fonduri de
pensii
(S.125)

Total

Alți rezidenți
Gospodăriile
populației +
instituții fără
Societăți
scop lucrativ
nefinanciare
în serviciul
(S.11)
gospodăriilor
populației
(S.14 + S.15)

Total

MFIs

Admin.
publică

Total

Alți intermediari financiari +
auxiliari
financiari
(S.123 + S.124)

Societăți de
asigurare s,i
fonduri de
pensii
(S.125)

Gospodăriile
populației +
instituții fără
Societăți
scop lucrativ
nefinanciare
în serviciul
(S.11)
gospodăriilor
populației
(S.14 + S.15)

State
membre
neparticipante

D. Nealocat
SUA

Japonia

RO

Alți intermediari financiari +
auxiliari
financiari
(S.123 + S.124)

C. RL

Non-IFM – Total

Alți rezidenți

L 84/394

„A. La nivel național

ACTIV
1
2

Creanțe din depozite s,i credite
Titluri altele decât acțiunile
din care dobândă acumulată

2e. Euro
până la 1 an
peste 1 an s,i până la 2 ani
2x. Valute externe
până la 1 an
peste 1 an s,i până la 2 ani
peste 2 ani
2t. Total valute
până la 1 an
peste 1 an s,i până la 2 ani
peste 2 ani
3

Acțiuni s,i alte participații
din care acțiuni cotate, cu excluderea
acțiunilor/unităților FI s,i FPM
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peste 2 ani

din care acțiuni/unități ale FI s,i FPM
4

Instrumente financiare derivate

5

Active nefinanciare (incl. active fixe)

6

Alte active
din care dobânda acumulată aferentă
creanțelor din depozite s,i credite

PASIV
7

Credite s,i depozite atrase

8

Acțiuni/unități ale FI

9

Instrumente financiare derivate

10 Alte pasive
din care dobânda acumulată aferentă creditelor s,i depozitelor atrase”
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