L 319/44

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 1074/2013 van de Europese Centrale Bank van 18 oktober 2013
betreffende de statistische rapportagevereisten ten aanzien van postcheque- en girodiensten die deposito’s
aantrekken van in het eurogebied ingezetenen, niet-monetaire financiële instellingen (ECB/2013/39)
(Publicatieblad van de Europese Unie L 297 van 7 november 2013)
Op bladzijde 97, bijlage I „Statistische rapportagevereisten”, wordt de tabel vervangen door:

29.11.2013

29.11.2013

BALANSPOSTEN

Eurogebied
MFI’s

A. Binnenland

de Over
heid
(S.1311)

Overige
overheid

MFI’s

Overige ingezetenen

Overheid (S.13)
Totaal

Beleggings
fondsen
m.u.v. GMF's
(S.124)

overige finan
ciële inter
mediairs+ fi
nanciële hulp
bedrijven + fi
nanciële instel
lingen en kre
dietverstrek
kers binnen
concernver
band (S.125 +
S.126+ S.127)

Verzeke
ringsinstel
lingen
(S.128)

Niet-MFI’s
Overheid (S.13)

Pensioen
fondsen
(S.129)

Niet-finan
ciële ven
nootschap
pen (S.11)

Huishou
dens + in
stellingen
zonder
winstoog
merk t.b.v.
huishou
dens
(S.14+S.15)

de Over
heid
(S.1311)

Overige
overheid

Overige ingezetenen
Totaal

Beleggings overige finan
ciële inter
fondsen
mediairs+ fi
m.u.v.
nanciële hulp
GMF's
bedrijven + fi
(S.124)
nanciële instel
lingen en kre
dietverstrek
kers binnen
concernver
band (S.125 +
S.126+ S.127)

Verzeke
ringsinstel
lingen
(S.128)

Pensioen
fondsen
(S.129)

Niet-finan
ciële ven
nootschap
pen (S.11)

Huishou
dens +
instellin
gen zon
der winst
oogmerk
t.b.v.
huishou
dens
(S.14+
S.15)
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ACTIVA
1 Kasmiddelen
1e waarvan: Euro
2 Leningen
tot 1 jaar
langer dan 1 jaar en tot 5 jaar
langer dan 5 jaar
3 Aangehouden schuldbewijzen
3e Euro
tot 1 jaar
langer dan één en tot twee jaar
3x Vreemde valuta's
tot 1 jaar
langer dan één en tot twee jaar
4 Aandelen/participaties in geld
marktfondsen
PASSIVA
5 Deposito's
5e Euro
5.1e Onmiddellijk opvraagbaar
5.2e Met vaste looptijd
tot 1 jaar
langer dan één en tot twee jaar
5.3e Met opzegtermijn
tot drie maanden (1)
5.4e Repo's
5x Vreemde valuta's
5.1x Onmiddellijk opvraagbaar
5.2x Met vaste looptijd
tot 1 jaar
langer dan één en tot twee jaar
5.3x Met opzegtermijn
tot drie maanden (1)
5.4x Repo's

B. Eurogebied m.u.v. binnenlands

Niet-MFI’s

MFI’s

(1) Inclusief niet-overdraagbare, direct opvraagbare spaardeposito's.
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