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I. Poster uden relation til de pengepolitiske operationer 

I ugen, der sluttede den 1. april 2005, svarede nettostigningen på 3,2 mia. euro i guld og 

tilgodehavender i guld (aktivpost 1) hovedsagelig til kvartalsvise revalueringer efter to nationale 

centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 

27. september 2004). 

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg 

med 5,5 mia. euro til 159,3 mia. euro. Stigningen skyldtes hovedsagelig virkningen af den kvartalsvise 

revaluering af aktiver og passiver, mens kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbanker i 

Eurosystemet i den pågældende periode resulterede i et fald på 0,2 mia. euro. 

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i 

euroområdet (aktivpost 7) forblev praktisk taget uændrede og udgjorde 79,7 mia. euro. 

Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,8 mia. euro til 500,9 mia. euro. Forpligtelser over for 

offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 6,8 mia. euro til 68,1 mia. euro. 

 

II. Poster med relation til de pengepolitiske operationer 

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) 

faldt med 9,4 mia. euro til 366,7 mia. euro. Onsdag den 30. marts 2005 udløb en primær 

markedsoperation på 291 mia. euro, og en ny på 276 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 

31. marts 2005 udløb en langfristet markedsoperation på 25 mia. euro, og en ny på 30 mia. euro 

blev afviklet. 

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,7 mia. euro (mod 

0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro 

(mod praktisk taget nul i ugen før). 
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III. Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter 

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet 

(passivpost 2.1) med 1,8 mia. euro til 142,1 mia. euro. 

 

IV. Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet 

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres 

Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til 

markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver 

balancepost pr. 31. marts 2005 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før 

pga. revalueringer". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne 

var følgende: 

Guld: EUR 329,759 pr. fine oz. 

USD 1,2964 pr. EUR 

JPY 138,44 pr. EUR 

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,1657 pr. SDR 

 



Balance Balance
pr. 1. april 2005 pr. 1. april 2005

transaktioner revalueringer transaktioner revalueringer
   

1 Guld og tilgodehavender i guld 128.058 -42 3.199 1 Seddelomløb 500.861 -849 0
   

2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for  euroområdet
2

2.1 tilgodehavender hos IMF 22.916 -11 554 2.1 anfordringskonti
2.2 banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån (herunder reservekravsordningen) 142.146 -1.822 0

og andre eksterne aktiver 132.994 275 4.979 2.2 indlånsfacilitet 55 24 0
155.910 264 5.533 2.3 tidsindskud 0 0 0

2.4 finjusterende markedsoperationer 0 0 0
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 19.125 -480 771 2.5 indlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0 0

142.201 -1.798 0
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet   

4.1 banktilgodehavender, værdipapirer og lån 9.304 420 -5 3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 140 0 0
4.2 tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0 0

9.304 420 -5 4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0

5
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 

5.1 primære markedsoperationer 275.999 -15.001 0 5.1 offentlig forvaltning og service 68.100 -6.776 0
5.2 langfristede markedsoperationer 90.002 5.003 0 5.2 andre forpligtelser 7.045 -13 0
5.3 finjusterende markedsoperationer 0 0 0 75.145 -6.789 0
5.4 strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 marginal udlånsfacilitet 743 664 0 6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 8.948 -62 0
5.6 udlån i forbindelse med marginbetalinger 7 6 0

366.751 -9.328 0 7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 173 -201 11

6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 2.710 -210 2 8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet
8.1 indlån og andre forpligtelser 9.820  155 448

7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 79.717 30 -49 8.2 forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0 0
9.820 155 448

8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 41.172 -81 -26
9 Tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.701 0 128

9 Andre aktiver 124.407 -443 1.165   
10 Andre forpligtelser 54.001 -396 2.886

  
11 Revalueringskonti 71.961 0 7.119

12 Kapital og reserver 58.203 68  0

 
Aktiver i alt 927.154 -9.871 10.591 Passiver i alt 927.154 -9.871 10.591

til ugen før pga.
Ændring i forhold
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Eurosystemets konsoliderede ugentlige balance pr. 1. april 2005
(Mio. EUR)

På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.

Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske 
operationer

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske 
operationer

PassiverAktiver Ændring i forhold
til ugen før pga.
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