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Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 31 december 1999
(miljoner euro)

Tillgångar Ställning per den Ställning per den 
31 december 1999 1 januari 1999

1 Guld och guldfordringar 116.610 99.565  

2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande 
utanför euroområdet
2.1 Fordringar på IMF 71.744 29.511
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper,

lån och andra tillgångar 182.803 201.494  
254.547 231.005  

3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande 
i euroområdet 14.412 6.283  

4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 6.050 8.941
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen 

för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
6.050 8.941  

5 Utlåning i euro till motparter inom den finansiella 
sektorn i euroområdet
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 161.988 143.696
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 74.996 24.698
5.3 Finjusterande reversibla transaktioner 0 6.680
5.4 Strukturella reversibla transaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 11.429 6.372
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 404 26
5.7 Övrig utlåning 1.276 3.641

250.093 185.113  

6 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande 
i euroområdet 23.513 21.673  

7 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 59.180 60.126

8 Övriga tillgångar 81.899 80.731

Summa tillgångar 806.304 693.437  

Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
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Skulder Ställning per den Ställning per den
31 december 1999 1 januari 1999

1 Utelöpande sedlar 374.976 342.194  

2 Skulder i euro till motparter inom den finansiella sektorn 
i euroområdet
2.1 Löpande räkningar 114.826 84.428
2.2 Inlåningsfaciliteter 2.618 973
2.3 Inlåning med fast löptid 0 1.886
2.4 Finjusterande reversibla transaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 10 12

117.454 87.299  

3 Emitterade skuldcertifikat 7.876 13.835  

4 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet
4.1 Offentliga sektorn 57.539 55.279
4.2 Övriga skulder 3.061 3.075  

60.600 58.354  

5 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 9.048 9.972

6 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 927 595  

11 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför 
euroområdet
7.1 Inlåning och övriga skulder 11.896 3.314
7.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten 

inom ERM2 0 0
11.896 3.314  

8 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 6.529 5.765  

9 Övriga skulder 54.493 58.070  

10 Värderegleringskonton 106.629 60.083  

11 Eget kapital 55.876 53.956  

Summa skulder 806.304 693.437  
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