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DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

L 334/24

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 21 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań w zakresie sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego
w dziedzinie kwartalnych sprawozdań finansowych
(ECB/2002/7)
(2002/967/WE)

statystyczne Wspólnoty ustanowione w rozporządzeniu
Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych
i regionalnych we Wspólnocie (2), ostatnio zmienionym
rozporządzeniem (WE) nr 359/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) („ESA 95”).

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych
i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 5
ust. 1 i art. 5 ust. 2, art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Sprawozdania finansowe otrzymywane są z różnych statystyk, a część danych kwartalnych jest oszacowaniami.
Ograniczenia dotyczące systemu gromadzenia tych statystyk oraz dotyczące źródeł powodują konieczność udzielenia odstępstw od niniejszych wytycznych, z wyjątkiem
odstępstw w zakresie wszelkich danych, w odniesieniu do
których istnieje podstawa do rzetelnego oszacowania.

(6)

Przekazywanie przez KBC poufnych informacji statystycznych EBC dokonywane jest w zakresie niezbędnym do
wykonywania zadań ESBC. System poufności jest ustanowiony w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 2533/98
i w wytycznych EBC/1998/NP28 z dnia 22 grudnia 1998 r.
dotyczących wspólnych reguł i minimalnych standardów
ochrony poufności poszczególnych informacji statystycznych zbieranych przez EBC z pomocą KBC (4).

(7)

Niezbędne jest ustanowienie procedury wprowadzania
w skuteczny sposób zmian technicznych w załącznikach
do niniejszych wytycznych, pod warunkiem że takie
zmiany nie zmieniają zasadniczych ram koncepcyjnych
ani nie mają wpływu na obciążenia w zakresie sprawozdawczości. W stosowaniu procedury zostaną uwzględnione opinie Komitetu ds. Statystyki ESBC. KBC mogą proponować takie zmiany techniczne w załącznikach za
pośrednictwem Komitetu ds. Statystyki.

(8)

Zgodnie za art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 3 Statutu wytyczne
EBC stanowią integralną część prawa wspólnotowego,

W celu wypełniania swoich zadań Europejski Bank Centralny (EBC) potrzebuje wyczerpujących i rzetelnych kwartalnych sprawozdań finansowych dotyczących sektorów
instytucjonalnych strefy euro oraz dotyczących reszty
świata.

Artykuł 5 ust. 1 Statutu zobowiązuje EBC, wspomagany
przez krajowe banki centralne (KBC), do zbierania od właściwych władz krajowych albo bezpośrednio od podmiotów gospodarczych informacji statystycznych niezbędnych do podjęcia przez EBC zadań Europejskiego Systemu
Banków Centralnych (ESBC). Art. 5 ust. 2 stanowi że KBC
wykonują, w najszerszym możliwościom zakresie, zadania
opisane w art. 5 ust. 1.

Część informacji niezbędnych do spełnienia wymagań statystycznych EBC w dziedzinie kwartalnych sprawozdań
finansowych strefy euro jest kompilowana przez właściwe
władze krajowe inne niż KBC. Dlatego niektóre z zadań,
które mają być podjęte na podstawie niniejszych wytycznych, wymagają współpracy między ESBC i właściwymi
władzami krajowymi, zgodnie z art. 5 ust. 1 Statutu i art. 4
rozporządzenia Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada
1998 r. dotyczącego zbierania informacji statystycznych
przez Europejski Bank Centralny (1).

Do celów spójności wymagania EBC w dziedzinie kwartalnych sprawozdań finansowych strefy euro powinny być
oparte w możliwie najszerszym zakresie o standardy

(1) Dz.U. L 318 z 27.11.1998, str. 8.

(2) Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str. 1.
(3) Dz.U. L 58 z 28.2.2002, str. 1.
(4) Opublikowana w Dz.U. L 55 z 24.2.2001, str. 72, jako załącznik III
do decyzji EBC/2000/12 z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie publikacji niektórych aktów prawnych oraz instrumentów Europejskiego
Banku Centralnego.
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Artykuł 5

Współpraca z właściwymi władzami krajowymi
Artykuł 1
Definicje
Do celów niniejszych wytycznych:
1. „Uczestniczące Państwo Członkowskie” oznacza Państwo
Członkowskie, które przyjęło jedną walutę zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską;
2. „strefa euro” oznacza terytorium gospodarcze uczestniczących
Państw Członkowskich, i EBC.

1. W przypadku gdy źródłem niektórych lub wszystkich danych
i informacji opisanych w art. 2 są właściwe władze krajowe inne
niż KBC, KBC podejmują starania mające na celu określenie z
tymi władzami właściwe formy współpracy, aby zapewnić stałą
strukturę przekazywania danych w celu spełnienia standardów
i wymagań EBC, chyba że ten sam skutek jest już osiągnięty na
podstawie ustawodawstwa krajowego.
2. Jeżeli w podczas trwania tej współpracy KBC nie są w stanie
spełnić wymagań ustanowionych w art. 2 i 4, ponieważ właściwy
organ krajowy nie przekazał KBC niezbędnych informacji, EBC
i KBC omawiają z tym organem sposoby udostępnienia tych
informacji.

Artykuł 2
Obowiązki KBC w zakresie sprawozdawczości
statystycznej
1. KBC przekazuje EBC dane dotyczące aktywów i pasywów
finansowych, jak określono w załączniku I, z częstotliwością raz
na kwartał kalendarzowy. Dane są zgodne z zasadami i definicjami ESA 95, chyba że inaczej określono w załączniku I.

Artykuł 6
Standardy przekazywania i kodowania
KBC i EBC stosują standardy określone w załączniku II do
przekazywania i kodowania danych opisanych w art. 2 i 3.
Wymaganie to nie stoi na przeszkodzie stosowaniu niektórych
innych sposobów przekazywania informacji statystycznych EBC
jako uzgodnionego rozwiązania alternatywnego.

2. Dane obejmują okres od czwartego kwartału 1997 r. do kwartału, do którego odnoszą się przekazane dane.
Artykuł 7
3. Danym towarzyszą łatwo dostępne informacje dotyczące pojedynczych ważnych zdarzeń i przyczyn korekt, gdy zakres zmian
w danych spowodowana przez takie pojedyncze ważne zdarzenia i przez korekty wynosi co najmniej 0,1 % kwartalnego PKB
strefy euro.

Artykuł 3
Obowiązki EBC w zakresie sprawozdawczości
statystycznej
EBC przekazuje KBC kwartalne sprawozdania finansowe strefy
euro, które EBC kompiluje i publikuje w swoim miesięcznym
biuletynie.

Jakość
1. EBC i KBC monitorują i wspierają jakość danych przekazywanych EBC.
2. Zarząd EBC składa coroczne sprawozdania Radzie Prezesów
EBC dotyczące jakości kwartalnych sprawozdań finansowych
strefy euro.
3. Sprawozdanie przedstawia co najmniej zakres ujętych danych,
stopień w jakim są one zgodne z odpowiednimi definicjami oraz
zakres korekt.

Artykuł 8
Artykuł 4

Derogacje

Terminowość

1. Rada Prezesów EBC udziela derogacji KBC, które nie są w stanie spełnić wymagań ustanowionych w art. 2. Udzielone derogacje są wymienione w załączniku III.

1. Dane i inne informacje opisane w art. 2 są przekazywane EBC
w terminie, który nie przekracza 130 dni kalendarzowych po
zakończeniu kwartału, do których odnoszą się te dane.
2. Dane opisane w art. 3 są przekazywane do KBC najpóźniej do
następnego dnia roboczego EBC po zakończeniu przez EBC przygotowania danych do publikacji.

2. KBC któremu przyznano odstępstwo na czas określony powiadamia corocznie EBC o krokach, które mają być podjęte w celu
pełnego spełnienia wymagań w zakresie sprawozdawczości.
3. Rada Prezesów EBC corocznie dokonuje przeglądu derogacji.
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Artykuł 9

Uproszczona procedura dokonywania zmian
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2. Niniejsze wytyczne wchodzą w życie dwa dni po ich przyjęciu.

Uwzględniając uwagi Komitetu ds. Statystyki, Zarząd EBC jest
uprawniony do dokonania zmian technicznych w załącznikach
do niniejszych wytycznych, pod warunkiem że takie zmiany nie
zmieniają zasadniczych ram koncepcyjnych ani nie mają wpływu
na obciążenia w zakresie sprawozdawczości.

3. Niniejsze wytyczne zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 10

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 21 listopada
2002 r.

Przepisy końcowe
1. Niniejsze wytyczne są skierowane do KBC uczestniczących
Państw Członkowskich.

W imieniu Rady Prezesów EBC
Willem F. DUISENBERG
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ZAŁĄCZNIK II
NORMY PRZEKAZYWANIA I KODOWANIA
W odniesieniu do elektronicznego przekazywania informacji statystycznych, jak opisano w art. 2, KBC wykorzystują
infrastrukturę zapewnioną przez ESBC, która opiera się na sieci telekomunikacyjnej „ESBC-Net”. Formatem
wiadomości opracowanym dla tej wymiany informacji statystycznych jest format „Gesmes/CB”. Każda seria czasowa
jest kodowana przy wykorzystaniu rodziny kluczy MUFA przedstawionej poniżej.
Rodzina kluczy MUFA
Numer

Nazwa

Wyszczególnienie

Wykaz kodów

1

Częstotliwość

Częstotliwość przekazanych serii

CL_FREQ

2

Obszar odniesienia Alfanumeryczny dwucyfrowy kod

ISO Państwa Członkowskiego, które przekazuje dane

CL_AREA_EE

3

Wskaźnik dostosowania

Wymiar ten wskazuje, czy zastosowano
jakikolwiek rodzaj dostosowania do serii
czasowych, taki jak dostosowanie sezonowe i/lub dnia roboczego.

CL_ADJUSTMENT

4

Pozycja
(instrument finansowy)

Kategoria instrumentu serii czasowych

CL_MUFA_ITEM

5

Rodzaj danych

Rodzaj rachunku (np. bilanse,

transakcje finansowe i inne
przepływy)CL_DATA_TYPE_MUFA

6

Pierwotny termin zapadalności

Pierwotny termin zapadalności instrumentu finansowego

CL_MATURITY_ORIG

7

Obszar dłużnika

Obszar lokalizacji jednostki instytucjonalnej

dłużnika CL_AREA_EE

8

Sektor dłużnika

Sektor jednostki instytucjonalnej

dłużnika
CL_ESA95_SECTOR

9

Obszar wierzyciela

Obszar lokalizacji jednostki instytucjonalnej

wierzyciela CL_AREA_EE

10

Sektor wierzyciela

Sektor jednostki instytucjonalnej

wierzyciela
CL_ESA95_SECTOR

11

Wycena

Stosowana metoda wyceny

CL_MUFA_VALUATION

12

Źródło danych

Kod stosowany do określenia źródła
danych

CL_MUFA_SOURCE
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ZAŁĄCZNIK III
DEROGACJE ZWIĄZANE Z SERIAMI CZASOWYMI WYMIENIONYMI W ZAŁĄCZNIKU I, TABELE 1-4 (1)

1. Dane bieżące (2)

Tabela/wiersz/kolumna

Wyszczególnienie serii czasowych

Pierwszy termin przekazania

1/3,4,6/E

Lokaty KUFE u rezydentów IPF i KUFE oraz u nierezydentów

Pierwszy kwartał 2004 r.

1/28–30/E

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na zaległe
roszczenia posiadane przez KUFE

BELGIA

2/2–4/E

Zobowiązania depozytowe KUFE

2/5–10/E

Emitowane przez KUFE papiery wartościowe krótkoterminowe i długoterminowe inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych

2/14,15,19,20/E

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte
przez KUFE u rezydenta KUFE i nierezydentów

2/22–24/B

Rezerwy funduszy emerytalnych zaciągnięte przez KNF

3/3,4,6/E

Lokaty KUFE u rezydentów IPF i KUFE oraz u nierezydentów

3/28–30/E

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na zaległe
roszczenia posiadane przez KUFE

4/2–4/E

Zobowiązania depozytowe KUFE

4/5–10/E

Papiery wartościowe krótkoterminowe i długoterminowe
inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, emitowane przez KUFE

4/14,15,19,20/E

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte
przez KUFE u rezydenta KUFE i nierezydentów

4/22–24/B

Rezerwy funduszy emerytalnych zaciągnięte przez KNF

NIEMCY
1/6/B-E

Lokaty poszczególnych SNF i KUFE u nierezydentów

Czwarty kwartał 2005 r.

1/7–12/B-D

Papiery wartościowe krótkoterminowe i długoterminowe
inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, posiadane przez poszczególne SNF

Czwarty kwartał 2005 r. (*)

1/14,15,17,18/E

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe udzielone
przez KUFE, w podziale według obszaru kontrahenta

Czwarty kwartał 2003 r.

1/19–21/B-D

Akcje notowane posiadane przez poszczególnych SNF

1/20,21/A, E

Akcje notowane posiadane przez SNF i KUFE, w podziale
według obszaru kontrahenta

1/23,24/B-D

Akcje funduszy powierniczych posiadane przez poszczególne SNF, w podziale według obszaru kontrahenta

1/26,27/B-D

Akcje funduszy rynku pieniężnego posiadane przez poszczególne SNF, w podziale według obszaru kontrahenta

Czwarty kwartał 2005 r. (*)

Czwarty kwartał 2003 r.

(*) Pod warunkiem że niezbędne źródła danych pierwotnych są dostępne na czas i z częstotliwością kwartalną, Deutsche Bundesbank będzie przestrzegał tego terminu. W przeciwnym przypadku można się powoływać na art. 8 ust. 3 niniejszych wytycznych.

(1)

(2)

Skróty: SNF = sektory niefinansowe (S.11 + S.13 + S.14 + S.15); AP = administracja publiczna (S.13); GD = gospodarstwa domowe łącznie
z instytucjami niekomercyjnymi działającymi na rzecz gospodarstw domowych (S.14 + S.15); KNF = korporacje niefinansowe (S.11); IPF = inni
pośrednicy finansowi z wyłączeniem korporacji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych łącznie z pomocniczymi instytucjami
finansowymi (S.123 + S.124); KUFE = Korporacje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (S.125).
Derogacje w odniesieniu do danych bieżących i wstecznych, w przypadku gdy dane bieżące nie są dostępne.
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Tabela/wiersz/kolumna

Wyszczególnienie serii czasowych

Pierwszy termin przekazania

1/29,30/E

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na zaległe
roszczenia posiadane przez KUFE, w podziale według
obszaru kontrahenta

Czwarty kwartał 2005 r.

2/6,7,9,10/Α, Β

Papiery wartościowe krótkoterminowe i długoterminowe
inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych posiadanych przez poszczególne SNF, w podziale
według obszaru kontrahenta

2/9,10/E

Papiery wartościowe długoterminowe inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, wyemitowane
przez KUFE, w podziale według obszaru kontrahenta

2/11–20/C

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte
przez AP

Czwarty kwartał 2005 r.
(z wyjątkiem wierszy 11 i 16:
czwarty kwartał 2003)

2/13–15,18-20/B, D

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte
przez KNF i GD u rezydentów IPF i KUFE oraz nierezydentów

Czwarty kwartał 2005 r.

Lokaty poszczególnych SNF i KUFE u nierezydentów

Czwarty kwartał 2005 r.

3/6/B-E
3/7–12/B-D

Papiery wartościowe krótkoterminowe i długoterminowe
inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, posiadane przez poszczególnych SNF

Czwarty kwartał 2005 r. (*)

3/14,15,17,18/E

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe udzielone
przez KUFE, w podziale według obszaru kontrahenta

Czwarty kwartał 2003 r.

3/19–21/B-D

Akcje notowane posiadane przez poszczególnych SNF

Czwarty kwartał 2005 r. (*)

3/20,21/A, E

Akcje notowane posiadane przez SNF i KUFE, w podziale
według obszaru kontrahenta

3/23,24/B-D

Akcje funduszy powierniczych posiadane przez poszczególnych SNF, w podziale według obszaru kontrahenta

3/26,27/B-D

Akcje funduszy rynku pieniężnego posiadane przez poszczególnych SNF, w podziale według obszaru kontrahenta

3/29,30/E

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na zaległe
roszczenia posiadane przez KUFE, w podziale według
obszaru kontrahenta

4/6,7,9,10/A, B

Papiery wartościowe krótkoterminowe i długoterminowe
inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, wyemitowane przez KNF, w podziale według
obszaru kontrahenta

4/9,10/E

Papiery wartościowe długoterminowe inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, wyemitowane
przez KUFE, w podziale według obszaru kontrahenta

4/11–20/C

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte
przez AP

Czwarty kwartał 2005 r.
(z wyjątkiem wierszy 11 i 16:
czwarty kwartał 2003 r.)

4/13–15, 18–20/B, D

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte
przez KNF i GD u rezydentów IPF i KUFE oraz nierezydentów

Czwarty kwartał 2005 r.

1/1–6/A-E

Lokaty SNF i KUFE

Czwarty kwartał 2005 r.

1/7–12/A-E

Papiery wartościowe krótkoterminowe i długoterminowe
inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, posiadane przez SNF i KUFE

1/13–18/E

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe udzielone
przez KUFE

Czwarty kwartał 2003 r.

Czwarty kwartał 2005 r.

GRECJA

(*) Pod warunkiem że niezbędne źródła danych pierwotnych są dostępne na czas i z częstotliwością kwartalną, Deutsche Bundesbank będzie przestrzegał tego terminu. W przeciwnym przypadku można się powoływać na art. 8 ust. 3 niniejszych wytycznych.
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Tabela/wiersz/kolumna

Wyszczególnienie serii czasowych

1/19–21/A-E

Akcje notowane posiadane przez SNF i KUFE

1/22–24/A-E

Akcje funduszy powierniczych posiadane przez SNF i KUFE

1/25–27/A-E

Akcje funduszy rynku pieniężnego posiadane przez SNF
i KUFE

1/28–30/A-E

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na zaległe
roszczenia posiadane przez SNF i KUFE

2/1/C
2/2–4/C, E

Pieniądze wyemitowane przez AP
Zobowiązania depozytowe AP i KUFE

2/5–10/A-C, E

Papiery wartościowe krótkoterminowe i długoterminowe
wyemitowane przez SNF i KUFE

2/11–20/A-E

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte
przez SNF i KUFE

2/21/B, E

Akcje notowane wyemitowane przez KNF i KUFE

2/22–24/B, E

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i funduszy emerytalnych zaciągniętych przez
KNF i KUFE

2/25–27/E

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na zaległe
roszczenia posiadane przez KUFE

3/1–6/A-E

Lokaty SNF i KUFE

3/7–12/A-E

Papiery wartościowe krótkoterminowe i długoterminowe
inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, posiadane przez SNF i KUFE

3/13–18/E

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe udzielone
przez KUFE

3/19–21 /A-E

Akcje notowane posiadane przez SNF i KUFE

3/22–24/A-E

Akcje funduszy powierniczych posiadane przez SNF i KUFE

3/25–27/A-E

Akcje funduszy rynku pieniężnego posiadane przez SNF
i KUFE

3/28–30/A-E

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na zaległe
roszczenia posiadane przez SNF i KUFE

4/1/C
4/2–4/CE

Pieniądze wyemitowane przez AP
Zobowiązania depozytowe AP i KUFE

4/5–10/A-C, E

Papiery wartościowe krótkoterminowe i długoterminowe
wyemitowane przez SNF i KUFE

4/11–20/A-E

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte
przez SNF i KUFE

4/21/B, E

Akcje notowane wyemitowane przez KNF i KUFE

4/22–24/B, E

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i funduszy emerytalnych zaciągnięte przez KNF
i KUFE

4/25–27/E

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na zaległe
roszczenia posiadane przez KUFE

17/t. 1
Pierwszy termin przekazania
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FRANCJA
1/1,2/C
1/3/A, B, D

Lokaty AP
Lokaty KNF i GD u rezydentów IPF

Trzeci kwartał 2005 r.
Czwarty kwartał 2005 r.

1/5/A-E

Lokaty SNF i KUFE u rezydentów AP

Trzeci kwartał 2005 r.

1/6/A-E

Lokaty SNF i KUFE u nierezydentów

Czwarty kwartał 2005 r.
(z wyjątkiem kolumny C:
trzeci kwartał 2005 r.)

1/8,9,11,12/A-E

Papiery wartościowe krótkoterminowe i długoterminowe
inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, posiadane przez SNF i KUFE, w podziale według
obszaru kontrahenta

Czwarty kwartał 2005 r.
(z wyjątkiem kolumny C:
trzeci kwartał 2005 r.)

1/13–18/E

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe udzielone
przez KUFE

Czwarty kwartał 2005 r.
(z wyjątkiem wierszy 13 i 16:
trzeci kwartał 2004 r.)

1/23,24/A-E

Akcje funduszy powierniczych posiadane przez SNF i KUFE,
w podziale według obszaru kontrahenta

Czwarty kwartał 2005 r.

1/26,27/A-E

Akcje funduszy rynku pieniężnego posiadane przez SNF
i KUFE, w podziale według obszaru kontrahenta

1/28–30/A-E

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na zaległe
roszczenia posiadane przez SNF i KUFE

2/6,7,9,10/A-C

Papiery wartościowe krótkoterminowe i długoterminowe
inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, wyemitowane przez SNF, w podziale według
obszaru kontrahenta

2/5–7/E

Papiery wartościowe krótkoterminowe inne niż akcje, z
wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych wyemitowane przez KUFE

2/9,10/E

Papiery wartościowe długoterminowe inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, wyemitowane
przez KUFE, w podziale według obszaru kontrahenta

2/11–20/C

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte
przez AP

Czwarty kwartał 2005 r.
(z wyjątkiem wierszy 11, 14,
16 i 19: trzeci kwartał 2005 r.)

2/13–15, 18–20/Α, Β

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte
przez KNF od rezydentów IPF i KUFE oraz nierezydentów

Czwarty kwartał 2005 r.

2/14,15/E

Pożyczki krótkoterminowe zaciągnięte przez KUFE od rezydentów KUFE i nierezydentów

2/18–20/E

Pożyczki długoterminowe zaciągnięte przez KUFE od rezydentów IPF i KUFE oraz nierezydentów

2/25–27/E

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na zaległe
roszczenia posiadane przez KUFE

3/1,2/C
3/3/A, B, D
3/5/A-E

Lokaty AP
Lokaty KNF i GD u rezydentów IPF
Lokaty SNF i KUFE u rezydentów AP

Trzeci kwartał 2005 r.
Czwarty kwartał 2005 r.
Trzeci kwartał 2005 r.
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Lokaty SNF i KUFE u nierezydentów

Czwarty kwartał 2005
(z wyjątkiem kolumny C:
trzeci kwartał 2005 r.)

3/8,9,11,12/A-E

Papiery wartościowe długoterminowe inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, posiadane
przez SNF i KUFE, w podziale według obszaru kontrahenta,

Czwarty kwartał 2005 r. (z
wyjątkiem kolumny C: trzeci
kwartał 2005 r.)

3/13–18/E

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe udzielone
przez KUFE

Czwarty kwartał 2005 r.
(z wyjątkiem wierszy 13 i 16:
trzeci kwartał 2004 r.)

3/23,24/A-E

Akcje funduszy powierniczych posiadane przez SNF i KUFE,
w podziale według obszaru kontrahenta

Czwarty kwartał 2005 r.

3/26,27/A-E

Akcje funduszy rynku pieniężnego posiadane przez SNF
i KUFE, w podziale według obszaru kontrahenta

3/28–30/A-E

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na zaległe
roszczenia posiadane przez SNF i KUFE

4/6,7,9,10/A-C

Papiery wartościowe długoterminowe inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, wyemitowane
przez SNF, w podziale według obszaru kontrahenta

4/5–7/E

Papiery wartościowe długoterminowe inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, wyemitowane
przez KUFE

4/9,10/E

Papiery wartościowe długoterminowe inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, wyemitowane
przez KUFE, w podziale według obszaru kontrahenta

4/11–20/C

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte
przez AP

Czwarty kwartał 2005 r.
(z wyjątkiem wierszy 11, 14,
16 i 19: trzeci kwartał 2005 r.)

4/13–15, 18–20/A, B

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte
przez KNF od rezydentów IPF i KUFE oraz nierezydentów

Czwarty kwartał 2005 r.

4/14,15/E

Pożyczki krótkoterminowe zaciągnięte przez KUFE od rezydentów KUFE i nierezydentów

4/18–20/E

Pożyczki długoterminowe zaciągnięte przez KUFE od rezydentów IPF i KUFE oraz nierezydentów

4/25–27/E

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na zaległe
roszczenia posiadane przez KUFE

IRLANDIA
1/1–6/A-E

Lokaty SNF i KUFE

Czwarty kwartał 2003 r.

1/7–12/A-E

Papiery wartościowe długoterminowe inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, posiadane
przez SNF i KUFE

Czwarty kwartał 2005 r.

1/13–18/E

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe udzielone
przez KUFE

1/19–21/A-E

Akcje notowane posiadane przez SNF i KUFE

Czwarty kwartał 2004 r.

1/22–24/A-E

Akcje funduszy powierniczych posiadane przez SNF i KUFE

Czwarty kwartał 2005 r.
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1/25–27/A-E

Akcje funduszy rynku pieniężnego posiadane przez SNF
i KUFE

Czwarty kwartał 2004 r.

1/28–30/A-E

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na zaległe
roszczenia posiadane przez SNF i KUFE

Czwarty kwartał 2005 r.

Pieniądze wyemitowane przez AP

Czwarty kwartał 2003 r.

2/1/C
2/2–4/CE

Zobowiązania depozytowe AP i KUFE

2/5–10/A-C, E

Papiery wartościowe krótkoterminowe i długoterminowe
wyemitowane przez SNF i KUFE

2/11–20/A-E

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte
przez SNF i KUFE

2/21/Β, Ε

Czwarty kwartał 2005 r.

Akcje notowane wyemitowane przez KNF i KUFE

2/22–24/B, E

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i funduszy emerytalnych poniesione przez KNF
i KUFE

2/25–27/E

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na zaległe
roszczenia posiadane przez KUFE

3/1–6/A-E

Lokaty SNF i KUFE

3/7–12/A-E

Papiery wartościowe długoterminowe inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, posiadane
przez SNF i KUFE

3/13–18/E

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe udzielone
przez KUFE

Czwarty kwartał 2004 r.

Czwarty kwartał 2005 r.

3/19–21/A-E

Akcje notowane posiadane przez SNF i KUFE

Czwarty kwartał 2004 r.

3/22–24/A-E

Akcje funduszy powierniczych posiadane przez SNF i KUFE

Czwarty kwartał 2005 r.

3/25–27/A-E

Akcje funduszy rynku pieniężnego posiadane przez SNF
i KUFE

Czwarty kwartał 2004 r.

3/28–30/A-E

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na zaległe
roszczenia posiadane przez SNF i KUFE

Czwarty kwartał 2005 r.

Pieniądze wyemitowane przez AP

Czwarty kwartał 2003 r.

Zobowiązania depozytowe AP i KUFE

Czwarty kwartał 2004 r.

4/5–10/A-C, E

Papiery wartościowe krótkoterminowe i długoterminowe
wyemitowane przez SNF i KUFE

Czwarty kwartał 2005 r.

4/11–20/A-E

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte
przez SNF i KUFE

4/1/C
4/2–4/C, E

4/21/B, E

Akcje notowane wyemitowane przez KNF i KUFE

4/22–24/B, E

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i funduszy emerytalnych poniesione przez KNF
i KUFE

4/25–27/E

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na zaległe
roszczenia posiadane przez KUFE

WŁOCHY
1/25,27/A-D

Akcje funduszy rynku pieniężnego posiadane przez SNF a
wyemitowane przez nierezydentów

1/25–27/E

Akcje funduszy rynku pieniężnego posiadane przez KUFE

1/28–30/E

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na zaległe
roszczenia posiadane przez KUFE

Czwarty kwartał 2003 r.
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2/14,19/E

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte
przez KUFE od rezydentów KUFE

2/22,24/Β, Ε

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i funduszy emerytalnych poniesione przez KNF
i KUFE w stosunku do nierezydentów

3/25,27/A-D

Akcje funduszy rynku pieniężnego posiadane przez SNF, a
wyemitowane przez nierezydentów

3/25–27/E

Akcje funduszy rynku pieniężnego posiadane przez KUFE

3/28–30/E

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na zaległe
roszczenia posiadane przez KUFE

4/14,19/E

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte
przez KUFE od rezydentów KUFE

4/22,24/B, E

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i funduszy emerytalnych poniesione przez KNF
i KUFE w stosunku do nierezydentów

17/t. 1
Pierwszy termin przekazania

LUKSEMBURG (**)
1/1–6/A-E

Lokaty SNF i KUFE

1/7–12/A-E

Papiery wartościowe krótkoterminowe i długoterminowe
inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, posiadane przez SNF i KUFE

1/13–18/E

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe udzielone
przez KUFE

1/19–21/A-E

Akcje notowane posiadane przez SNF i KUFE

1/22–24/A-E

Akcje funduszy powierniczych posiadane przez SNF i KUFE

1/25–27/A-E

Akcje funduszy rynku pieniężnego posiadane przez SNF
i KUFE

1/28–30/A-E

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na zaległe
roszczenia posiadane przez SNF i KUFE

2/1/C
2/2–4/C, E

Pieniądze wyemitowane przez AP
Zobowiązania depozytowe AP i KUFE

2/5–10/A-C, E

Papiery wartościowe krótkoterminowe i długoterminowe
wyemitowane przez SNF i KUFE

2/11–20/A-E

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte
przez SNF i KUFE

2/21/B, E

Czwarty kwartał 2005 r.

Akcje notowane wyemitowane przez KNF i KUFE

(**) Pod warunkiem że niezbędne źródła danych pierwotnych są dostępne na czas i z częstotliwością kwartalną, the Banque Centrale du Luxembourg będzie przestrzegał tego terminu w odniesieniu do danych bieżących i wstecznych. W przeciwnym przypadku można się powoływać
na art. 8 ust. 3 niniejszych wytycznych.
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2/22–24/Β, Ε

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i funduszy emerytalnych poniesione przez KNF
i KUFE

2/25–27/Ε

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na zaległe
roszczenia posiadane przez KUFE

3/1–6/Α-Ε

Lokaty SNF i KUFE

3/7–12/Α-Ε

Papiery wartościowe krótkoterminowe i długoterminowe
inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, posiadane przez SNF i KUFE

3/13–18/Ε

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe udzielone
przez KUFE

3/19–21/Α-Ε

Akcje notowane posiadane przez SNF i KUFE

3/22–24/Α-Ε

Akcje funduszy powierniczych posiadane przez SNF i KUFE

3/25–27/Α-Ε

Akcje funduszy rynku pieniężnego posiadane przez SNF
i KUFE

3/28–30/Α-Ε

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na zaległe
roszczenia posiadane przez SNF i KUFE

4/1/C
4/2–4/C, E

Pierwszy termin przekazania

Pieniądze wyemitowane przez AP
Zobowiązania depozytowe AP i KUFE

4/5–10/A-C, E

Papiery wartościowe krótkoterminowe i długoterminowe
wyemitowane przez SNF i KUFE

4/11–20/Α-Ε

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte
przez SNF i KUFE

4/21/Β, Ε

265

Akcje notowane wyemitowane przez KNF i KUFE

4/22–24/Β, Ε

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i funduszy emerytalnych poniesione przez KNF
i KUFE

4/25–27/Ε

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na zaległe
roszczenia posiadane przez KUFE

HOLANDIA
l/1,2/C

Lokaty AP

1/6/Α-Ε

Lokaty SNF i KUFE u nierezydentów

1/7–12/B-D

Papiery wartościowe krótkoterminowe i długoterminowe
inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, posiadane przez poszczególnych SNF

1/8,9,11,12/Α

Papiery wartościowe krótkoterminowe i długoterminowe
inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, posiadane przez SNF, w podziale według obszaru
kontrahenta

1/19–21/Β-Ε

Akcje notowane posiadane przez poszczególnych SNF i KUFE

1/20,21/Α

Akcje notowane posiadane przez SNF, w podziale według
obszaru kontrahenta

1/22,24/A-D

Akcje funduszy powierniczych posiadane przez SNF a
wyemitowane przez nierezydentów

1/22–24/Ε

Akcje funduszy powierniczych posiadane przez KUFE

Czwarty kwartał 2005 r.
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1/25–27/A-D

Akcje funduszy rynku pieniężnego posiadane przez SNF, a
wyemitowane przez nierezydentów

1/25–27/E

Akcje funduszy rynku pieniężnego posiadane przez KUFE

1/25,27/A

Akcje funduszy rynku pieniężnego posiadane przez SNF, a
wyemitowane przez nierezydentów

1/29/B, D

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na pokrycie kwoty roszczeń pozostającej do zapłaty posiadane przez
KNF i GD w stosunku do rezydentów

1/28–30/E

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na pokrycie kwoty roszczeń pozostającej do zapłaty posiadane przez
KUFE

2/6,7,9,10/A-E

Papiery wartościowe krótkoterminowe i długoterminowe
inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, wyemitowane przez SNF i KUFE, w podziale według
obszaru kontrahenta

2/11,12,15-17,20/C

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte
przez AP od rezydentów i nierezydentów

2/13–20/E

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte
przez KUFE

2/15,20/A, B, D

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte
przez KNF i GD od nierezydentów

2/23,24/E

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i funduszy emerytalnych poniesione przez
KUFE, w podziale według obszaru kontrahenta

2/26,27/E

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na pokrycie kwoty roszczeń pozostającej do zapłaty poniesione przez
KUFE, w podziale według obszaru kontrahenta

3/1,2/C

Lokaty AP

3/6/A-E

Lokaty SNF i KUFE u nierezydentów

3/7–12/B-D

Papiery wartościowe krótkoterminowe i długoterminowe
inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, posiadane przez poszczególnych SNF

3/8,9,11,12/A

Papiery wartościowe krótkoterminowe i długoterminowe
inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych posiadane przez SNF, w podziale według obszaru
kontrahenta

3/11,12/E

Papiery wartościowe długoterminowe inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, posiadane
przez KUFE, w podziale według obszaru kontrahenta

3/19–21/B-E

Akcje notowane posiadane przez poszczególnych SNF i KUFE

3/20,21/A

Akcje notowane posiadane przez SNF, w podziale według
obszaru kontrahenta

3/22,24/A-D

Akcje funduszy powierniczych posiadane przez SNF, a
wyemitowane przez nierezydentów

3/22–24/E
3/25–27/A-D

Akcje funduszy powierniczych posiadane przez KUFE
Akcje funduszy rynku pieniężnego posiadane przez SNF, a
wyemitowane przez nierezydentów
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3/25–27/E

Akcje funduszy rynku pieniężnego posiadane przez KUFE

3/25,27/A

Akcje funduszy rynku pieniężnego posiadane przez SNF a
wyemitowane przez nierezydentów

3/29/B, D

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na pokrycie kwoty roszczeń pozostającej do zapłaty posiadane przez
KNF i GD w stosunku do rezydentów

3/28–30/E

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na pokrycie kwoty roszczeń pozostającej do zapłaty posiadane przez
KUFE

4/6,7,9,10/A-E

Papiery wartościowe krótkoterminowe i długoterminowe
inne niż akcje, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, wyemitowane przez SNF i KUFE, w podziale według
obszaru kontrahenta

4/11,12,15-17,20/C

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte
przez AP od rezydentów i nierezydentów

4/13–20/E

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte
przez KUFE

4/15,20/A, B, D

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte
przez KNF i GD od nierezydentów

4/23,24/E

Udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i funduszy emerytalnych poniesione przez
KUFE, w podziale według obszaru kontrahenta

4/26,2 7/E

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na pokrycie kwoty roszczeń pozostającej do zapłaty poniesione przez
KUFE, w podziale według obszaru kontrahenta
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AUSTRIA
1/19–21/A-D

Akcje notowane posiadane przez SNF

1/20,21/E

Akcje notowane posiadane przez KUFE, w podziale według
obszaru kontrahenta

2/11,12,16,17/C

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte
przez AP od rezydentów

3/19–21/A-D

Czwarty kwartał 2004 r.

Akcje notowane posiadane przez SNF

3/20,21/E

Akcje notowane posiadane przez KUFE, w podziale według
obszaru kontrahenta

4/11,12,16,17/C

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte
przez AP od rezydentów

PORTUGALIA
1/10,11/B, D

Papiery wartościowe długoterminowe posiadane przez KNF
i GD, a wyemitowane przez rezydentów

Drugi kwartał 2005 r.

1/19,21/A-E

Akcje notowane posiadane przez SNF i KUFE, a wyemitowane przez nierezydentów

Drugi kwartał 2004 r.

1/20/B, D

Akcje notowane posiadane przez KNF i GD, a wyemitowane
przez rezydentów

Drugi kwartał 2005 r.

1/25,27/A-E

Akcje funduszy rynku pieniężnego posiadane przez SNF
i KUFE, a wyemitowane przez nierezydentów

Drugi kwartał 2004 r.
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Rezerwy funduszy emerytalnych poniesione przez KNF

17/t. 1
Pierwszy termin przekazania

Drugi kwartał 2005 r.

3/10,11/B, D

Papiery wartościowe długoterminowe posiadane przez KNF
i GD, a wyemitowane przez rezydentów

3/19,21/A-E

Akcje notowane posiadane przez SNF i KUFE, a wyemitowane przez nierezydentów

Drugi kwartał 2004 r.

3/20/B, D

Akcje notowane posiadane przez KNF i GD, a wyemitowane
przez rezydentów

Drugi kwartał 2005 r.

3/25,27/A-E

Akcje funduszy rynku pieniężnego posiadane przez SNF
i KUFE, a wyemitowane przez nierezydentów

Drugi kwartał 2004 r.

Rezerwy funduszy emerytalnych poniesione przez KNF

Drugi kwartał 2005 r.

4/22–24/B
FINLANDIA
1/6/A, D

Lokaty GD u nierezydentów

1/19,21/A-E

Akcje notowane posiadane przez SNF i KUFE, a wyemitowane przez nierezydentów

1/22,24/A-E

Akcje funduszy powierniczych posiadane przez SNF i KUFE,
a wyemitowane przez nierezydentów

1/25,27/A-E

Akcje funduszy rynku pieniężnego posiadane przez SNF
i KUFE, a wyemitowane przez nierezydentów

1/28,30/E

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na pokrycie kwoty roszczeń pozostającej do zapłaty posiadane przez
KUFE w stosunku do nierezydentów

2/11–15/A-E

Czwarty kwartał 2005 r.

Pożyczki krótkoterminowe zaciągnięte przez SNF i KUFE

Czwarty kwartał 2004 r.

2/16,17/C

Pożyczki długoterminowe zaciągnięte przez AP od rezydentów

Czwarty kwartał 2005 r.

2/20/A, D

Pożyczki długoterminowe zaciągnięte przez GD od nierezydentów

3/6/A, D

Lokaty GD u nierezydentów

3/19,21/A-E

Akcje notowane posiadane przez SNF i KUFE, a wyemitowane przez nierezydentów

3/22,24/A-E

Akcje funduszy powierniczych posiadane przez SNF i KUFE,
a wyemitowane przez nierezydentów

3/25,27/A-E

Akcje funduszy rynku pieniężnego posiadane przez SNF
i KUFE wyemitowane przez nierezydentów

3/28,30/E

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na pokrycie kwoty roszczeń pozostającej do zapłaty posiadane przez
KUFE w stosunku do nierezydentów

4/11–15/A-E

Pożyczki krótkoterminowe zaciągnięte przez SNF i KUFE

Czwarty kwartał 2004 r.

4/16,17/C

Pożyczki długoterminowe zaciągnięte przez AP od rezydentów

Czwarty kwartał 2005 r.

4/20/A, D

Pożyczki długoterminowe zaciągnięte przez GD od
nierezydentów

17/t. 1
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2. Dane wsteczne (1)
Tabela/wiersz/kolumna

Wyszczególnienie serii czasowych

Zakres terminów

Termin pierwszego
przekazania

IRLANDIA
1/1–6 /A-E

Lokaty SNF i KUFE

Od czwartego kwartału
1997 r. do pierwszego
kwartału 2003 r.

Drugi kwartał 2005 r.

1/19–21/A-E

Akcje notowane posiadane przez SNF
i KUFE

Czwarty kwartał 2005 r.

1/25–27/A-E

Akcje funduszy rynku pieniężnego
posiadane przez SNF i KUFE

Od czwartego kwartału
1997 r. do pierwszego
kwartału 2004 r.

Od czwartego kwartału
1997 r. do pierwszego
kwartału 2003 r.

Drugi kwartał 2005 r.

Od czwartego kwartału
1997 r. do pierwszego
kwartału 2004 r.

Czwarty kwartał 2005 r.

Pieniądze wyemitowane przez AP

Od czwartego kwartału
1997 r. do pierwszego
kwartału 2003 r.

Drugi kwartał 2005 r.

Zobowiązania depozytowe AP i KUFE

Od czwartego kwartału
1997 r. do pierwszego
kwartału 2004 r.

Czwarty kwartał 2005 r.

1/1–6/A-E

Lokaty SNF i KUFE

Czwarty kwartał 2004 r.

1/7–12/A-E

Papiery wartościowe krótkoterminowe
i długoterminowe inne niż akcje, z
wyjątkiem pochodnych instrumentów
finansowych, posiadane przez SNF
i KUFE

Od czwartego kwartału
1997 r. do czwartego
kwartału 1999 r.

1/19–21/E

Akcje notowane posiadane przez KUFE

1/22–24/A-E

Akcje funduszy powierniczych posiadane przez SNF i KUFE

1/25–27/A-E

Akcje funduszy rynku pieniężnego
posiadane przez SNF i KUFE

2/1/C

Pieniądze wyemitowane przez AP

2/2–4/CE

Zobowiązania depozytowe AP i KUFE

2/22–24/B, E

Udziały netto gospodarstw domowych
w rezerwach ubezpieczeń na życie
i funduszy emerytalnych poniesione
przez KNF i KUFE

2/25–27/E

Przedpłaty składek ubezpieczeniowych
i rezerwy na pokrycie kwoty roszczeń
pozostającej do zapłaty poniesione
przez KUFE

3/1–6/A-E

Lokaty SNF i KUFE

3/19–21/A-E

Akcje notowane posiadane przez SNF
i KUFE

3/25–27/A-E

Akcje funduszy rynku pieniężnego
posiadane przez SNF i KUFE

4/1/C

4/2–4/C, E

AUSTRIA

2/1/C

(1)

Pieniądze wyemitowane przez AP

2/5–10/A-E

Papiery wartościowe krótkoterminowe
i długoterminowe wyemitowane przez
SNF i KUFE

2/13–15, 18–20/A-E

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte przez SNF i KUFE
od rezydentów IPF i KUFE oraz nierezydentów

Derogacje od danych wstecznych, w przypadku gdy dostępne są dane bieżące.
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2/21/Β, Ε

Akcje notowane wyemitowane przez
KNF i KUFE

3/1–6/Α-Ε

Lokaty SNF i KUFE

3/7–12/Α-Ε

Papiery wartościowe krótkoterminowe
i długoterminowe inne niż akcje, z
wyjątkiem pochodnych instrumentów
finansowych, posiadane przez SNF
i KUFE

3/19–21/Ε

Akcje notowane posiadane przez KUFE

3/22–24/Α-Ε

Akcje funduszy powierniczych posiadane przez SNF i KUFE

3/25–27/Α-Ε

Akcje funduszy rynku pieniężnego
posiadane przez SNF i KUFE

4/1/C

Pieniądze wyemitowane przez AP

4/5–10/Α-Ε

Papiery wartościowe krótkoterminowe
i długoterminowe wyemitowane przez
SNF i KUFE

4/13–15,18-20/Α-Ε

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe zaciągnięte przez SNF i KUFE
od rezydentów IPF i KUFE oraz nierezydentów

4/21/Β, Ε

Akcje notowane wyemitowane przez
KNF i KUFE

Zakres terminów

17/t. 1
Termin pierwszego
przekazania

