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II
(Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt)

INSTÄLLNINGAR

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE
av den 1 augusti 2007
om monetär statistik samt statistik över finansinstitut och finansmarknader (omarbetning)
(ECB/2007/9)
(2007/830/EG)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1
och 14.3 i denna,
med beaktande av förordning ECB/2001/13 av den 22 november
2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära
finansinstitut (1),
med beaktande av förordning ECB/2003/9 av den 12 september
2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (2),
med beaktande av förordning ECB/2001/18 av den 20 december
2001 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära
finansinstitut på inlåning och utlåning i förhållande till hushåll
och icke-finansiella företag (3),
med beaktande av förordning ECB/2007/8 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (4),
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den
23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av
statistiska uppgifter (5),
(1) EGT L 333, 17.12.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning ECB/2006/20 (EUT L 2, 5.1.2007, s. 3).
(2) EUT L 250, 2.10.2003, s. 10.
(3) EGT L 10, 12.1.2002, s. 24. Förordningen ändrad genom förordning
ECB/2004/21 (EUT L 371, 18.12.2004, s. 42).
(4) EUT L 211, 11.8.2007, s. 8.
(5) EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.

med beaktande av rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december
1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker
och andra finansiella institut (6),

med beaktande av riktlinje ECB/2002/10 av den 5 december 2002
om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell apportering
inom europeiska centralbankssystemet (7),

med beaktande av bilaga A till rådets förordning (EG) nr 2223/96
av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (ENS 95) (8), och

av följande skäl:

1)

Vid flera tillfällen har omfattande ändringar gjorts av riktlinje ECB/2003/2 av den 6 februari 2003 om vissa av
Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering
och om förfarandena för de nationella centralbankernas
rapportering av penningmängds- och bankstatistik. Eftersom nya omfattande ändringar nu görs i nämnda riktlinje
bör den omarbetas så att den blir mer tydlig och översiktlig.

(6) EGT L 372, 31.12.1986, s. 1. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG (EUT L 224, 16.8.2006, s. 1).
(7) EUT L 58, 3.3.2003, s. 1.
(8) EGT L 310, 30.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1267/2003
(EUT L 180, 18.7.2003, s. 1).
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För att sammanställa aggregerade balansräkningar för
monetära finansinstitut (MFI) för varje enskilt land och
euroområdet, den konsoliderade balansräkningen för MFIsektorn samt relevanta monetära aggregat för euroområdet, behöver Europeiska centralbanken (ECB) en ECBbalansräkning,
balansräkningar
från
nationella
centralbanker och från MFI som inte är nationella centralbanker (nedan kallade ”övriga MFI”) från de medlemsstater
som har infört euron (nedan kallade ”deltagande
medlemsstater”).

a)

Enligt förordning ECB/2007/8 om statistik över tillgångar
och skulder hos investeringsfonder (1) skall värdepapper
med offentligt tillgängliga identifikationskoder som innehas av investeringsfonder rapporteras värdepapper för värdepapper enligt den kombinerade metoden. De nationella
centralbankerna måste klassificera och aggregera dessa
uppgifter.
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Utan att det påverkar tillämpningen av punkt b) skall följande
regler gälla vid anslutning till Europeiska unionen och/eller
införandet av euron:
i)

De nationella centralbankerna i medlemsstater som
anslöt sig till EU i maj 2004 skall rapportera historiska
uppgifter till ECB som omfattar åtminstone perioden
från 2004.

ii)

De nationella centralbankerna i de medlemsstater som
anslöt sig till EU före maj 2004 men som inte har inför
euron den dag då denna riktlinje träder ikraft, skall rapportera historiska uppgifter som omfattar åtminstone
perioden från 1999 och perioden från 2003 för statistik
över MFI:s räntesatser (”MIR-statistik”).

iii) De nationella centralbankerna i medlemsstater som
anslöt sig till EU efter maj 2004 skall rapportera historiska uppgifter till ECB som åtminstone omfattar de
senaste tre åren.

En fungerande central värdepappersdatabas (CSDB) eller
kompatibla nationella värdepappersdatabaser har avgörande betydelse för klassificeringen av statistik över investeringsfonders tillgångar och skulder.

iv) Avseende positioner gentemot medlemsstater som inför
euron efter den dag då denna riktlinje träder ikraft, skall
de nationella centralbankerna i de deltagande medlemsstaterna rapportera historiska uppgifter till ECB som
åtminstone omfattar perioden: 1) från 1999 om medlemsstaten anslöt sig till EU före maj 2004 eller 2)
från 2004 om medlemsstaten anslöt sig till EU i
maj 2004 eller 3) de senaste tre åren om medlemsstaten
anslöt sig till EU efter maj 2004. Denna princip skall
endast gälla för sådan statistik för vilken uppgifter uppdelade efter motpartsland också insamlas.

Landsspecifika och jämförbara uppgifter om betalningsstatistik och instrument som används i de medlemsstater som
har infört euron är viktiga för att identifiera och kontrollera utvecklingen, inklusive hur integrerade deras betalningssystem är.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

b)

Följande regler skall tillämpas:

Artikel 1
Tillämpningsområde
1.

De nationella centralbankerna skall rapportera de poster som
framgår av artiklarna 3–18 i enlighet med den rapporteringsordning som framgår av bilaga III och i enlighet med de elektroniska
rapporteringsstandarder som framgår av bilaga IV till denna riktlinje. Senast i september varje år skall ECB meddela de nationella
centralbankerna de exakta överföringsdagarna för påföljande år i
form av en rapporteringskalender.

För värdepapper skall de tidsserier som rapporteras till
ECB börja i december 1989 avseende utestående belopp
och i januari 1990 avseende flöden.

Artikel 2
Definitioner
I denna riktlinje avses med
1.

hemvist: den betydelse som framgår av artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 2533/98.

2.

Eurosystemet: de nationella centralbankerna i de deltagande
medlemsstaterna och ECB.

3.

kreditinstitut: den betydelse som framgår av punkt I.2 i del 1
av bilaga I till förordning ECB/2001/13.

Rapportering av historiska uppgifter

Endast sådan rapportering som framgår av artiklarna 3, 6, 7, 10,
11 samt 13–17 omfattas av skyldigheten att rapportera historiska
uppgifter.
(1) EUT L 211, 11.8.2007, s. 8.

ii)

iii) För betalningsstatistik skall uppgifter för fem år, inklusive det senaste referensåret, rapporteras efter bästa
förmåga.

Rapporteringsordning, standarder och rapporteringsdagar

3.

För övriga finansinstitut (OFI) skall historiska uppgifter
rapporteras till ECB med början i den tidigast tillgängliga referensperioden, åtminstone med uppgifter fr.o.m.
referensperioden fjärde kvartalet 1998.

Allmänt

Av denna riktlinje framgår de nationella centralbankernas skyldigheter att rapportera om monetär statistik samt statistik över
finansinstitut och finansmarknader till ECB.
2.

i)
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Artikel 3
Statistik över monetära finansinstituts
balansräkningsposter
1.

Rapporteringens omfattning

L 341/3

— omklassificeringar och andra justeringar: dessa omfattar alla
förändringar i stockarnas balansräkningsvärde som uppstår
till följd av i) förändringar i den statistiska täckningen av MFIpopulationen (3), ii) omklassificeringen av tillgångar eller
skulder samt iii) rapporteringsfel som endast rättats till i
stockarna avseende en begränsad tidsperiod och effekter av
strukturella förändringar (4)..

a) Allmänt
De nationella centralbankerna skall sammanställa och rapportera
två olika aggregerade balansräkningar, båda på bruttobasis, i
enlighet med förordning ECB/2001/13 – en aggregerad balansräkning avseende undersektorn ”centralbanker” och en aggregerad balansräkning avseende undersektorn ”andra MFI”.
De olika nationella centralbankerna skall ta fram de statistiska
uppgifterna som rör respektive centralbanks egen balansräkning
från sina redovisningssystem med hjälp av de överbryggande
tabeller som återfinns i bilaga I till den här riktlinjen. ECB skall för
statistikändamål ta fram de uppgifter från sin egen balansräkning
som motsvarar de uppgifter som de nationella centralbankerna
tar fram från sina balansräkningar.
De nationella centralbankerna skall ta fram de statistiska uppgifterna som rör andra MFI:s balansräkningar genom att aggregera
uppgifterna från balansräkningsposter (BSI) som insamlats från
enskilda inhemska MFI, exklusive den inhemska nationella
centralbanken.
Dessa krav gäller såväl utestående belopp vid månadsslut och
kvartalsslut (1) (stockar) som månads- och kvartalsvisa justeringsuppgifter avseende flöden.

— valutakursjusteringar: dessa omfattar varje förändring i stockuppgifterna som beror på valutakursförändringar avseende
tillgångar och skulder denominerade i utländsk valuta. ECB
beräknar valutakursjusteringar med hjälp av valutaandelar
som hämtas från uppdelningen av tillgångar och skulder efter
större valutor som återfinns i del 2 tabell 4 i bilaga I till förordning ECB/2001/13.

2.

Rapporteringsfrekvens och tidsfrister

De nationella centralbankerna och ECB:s direktorat Redovisning
skall till ECB rapportera månatliga BSI-stockuppgifter och justeringsuppgifter före stängningsdags den femtonde arbetsdagen
efter utgången av den månad som uppgifterna avser.

De nationella centralbankerna och ECB:s direktorat Redovisning
skall till ECB rapportera kvartalsvisa BSI-stockuppgifter och justeringsuppgifter före stängningsdags den tjugoåttonde arbetsdagen efter utgången av det kvartal som uppgifterna avser.

3.
De nationella centralbankerna skall rapportera statistik över
balansräkningsposter i enlighet med del 1 i bilaga III till denna
riktlinje.

b) Flödesjusteringar
De nationella centralbankerna skall till ECB rapportera uppgifter
om månads- och kvartalsserier över ”justering för omklassificering” och på serier över ”justering för omvärderingar” i enlighet
med bilaga V till denna riktlinje.
ECB skall beräkna flöden (2) genom att använda skillnaden mellan stockuppgifterna vid utgången av månaden och sedan rensa
för sådana effekter som inte härrör från transaktioner. Effekter
som inte härrör från transaktioner skall tas bort genom flödesjusteringar. Det finns tre typer av flödesjusteringar:
— omvärderingsjusteringar: dessa skall reflektera effekterna av
avskrivningar/nedskrivningar av lån samt fluktuationer i
marknadspriset på utestående stockar av omsättningsbara
värdepapper som innehafts, sålts eller emitterats.
(1) I princip skall balansräkningen göras per den sista kalenderdagen i
månaden/kvartalet, utan beaktande av lokala helgdagar. I många fall är
detta inte möjligt och balansräkningen görs per slutet av den sista
arbetsdagen i enligt med nationella marknads- eller redovisningsregler.
(2) d.v.s. transaktioner

Revideringspolicy

De nationella centralbankerna kan behöva revidera uppgifterna
för den period som föregår den aktuella referensperioden. Därutöver kan revideringar förekomma avseende uppgifter före den
period som föregår referensmånaden som beror på t.ex. misstag,
omklassificeringar, förbättrade rapporteringsförfaranden m.m.
ECB får bearbeta särskilda och ordinarie revideringar samtidigt
eller besluta om att senarelägga bearbetningen av särskilda revideringar till efter den månadsvisa produktionsperioden för monetära aggregat.

De principer som revideringspolicyn skall följa framgår av ECB:s
publikation Money and Banking Statistics Compilation Guide (5). För
att säkerställa att en god jämvikt mellan den monetära statistikens
kvalitet och dess stabilitet uppnås, samt för att förbättra konsistensen mellan månads- och kvartalsstatistiken, skall särskilda revideringar av månadsuppgifterna lämnas vid samma tidpunkt som
kvartalsuppgifterna inlämnas.
(3) d.v.s. inkludering eller exkludering av MFI om verksamheten har överförts till eller från MFI-sektorn.
(4) d.v.s. sammanslagningar och förvärv.
(5) Europeiska monetära institutet, Money and Banking Statistics Compilation Guide – Guidance provided to NCBs for the compilation of money and
banking statistics for submission to the ECB (Riktlinje för sammanställning av penningmängds-och bankstatistik – anvisningar för nationella
centralbankers rapportering av penningmängds- och bankstatistik
till ECB), finns på www.ecb.int.
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4.

Uppräkning

Om de nationella centralbankerna beviljar undantag för små MFI
i enlighet med artikel 2.2 i förordning ECB/2001/13 skall de, när
de sammanställer och rapporterar MFI:s balansräkningsuppgifter
månads- och kvartalsvis till ECB, räkna upp till 100 procents täckning för dessa MFI.
De nationella centralbankerna får välja ett förfarande för uppräkning till 100 procent, förutsatt att förfarandet uppfyller följande
minimistandarder:
a)

När det gäller saknade uppgifter görs skattningar utifrån relationstal för hela den rapporterande populationen eller utifrån
en delmängd som anses vara mer jämförbar med gruppen
”tail”-institut.

b)

Om uppgifter finns men tar alltför lång tid att få fram, eller
om uppgifterna rapporteras med lägre frekvens, skriver man
fram rapporterade uppgifter till den eller de perioder som följer på den period som uppgifterna avser genom att
i)

repetera uppgifterna om resultaten visat sig vara goda,
eller

ii)

justera uppgifterna med hjälp av lämpliga statistiska
skattningstekniker för att beakta trender eller
säsongvariationer.
5.

Värderings- och redovisningsregler

Vid sammanställningen av centralbankens balansräkning skall de
nationella centralbankerna och ECB följa de harmoniserade räkenskapsreglerna i riktlinje ECB/2002/10 utom
a)

om de nationella centralbankerna och ECB av redovisningsskäl måste omvärdera sina värdepappersinnehav på månadsbasis i stället för på kvartalsbasis,

b)

för räkenskapsposterna 9.5 ”övriga fordringar inom Eurosystemet (netto)” och 10.4 ”övriga skulder inom Eurosystemet
(netto)” som skall rapporteras på bruttobasis,

c)

för räkenskapspost 14 ”värderegleringskonton” som skall
rapporteras på bruttobasis i räkenskapssammanhang och på
nettobasis i statistiksammanhang, samt

d)

för icke realiserade förluster som skall rapporteras under
post 11 ”övriga tillgångar”.
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Därutöver skall de nationella centralbankerna förse ECB med förklaringar till justeringar i ”omklassificeringar och andra justeringar” i enlighet med de förfaranden som framgår av del 2 i
bilaga V till den här riktlinjen.
Artikel 4
Kontroll av överensstämmelse
1.

De nationella centralbankerna och ECB skall kontrollera överensstämmelsen mellan sin respektive aggregerade balansräkning vid
månadsslut, som används för statistiska ändamål och rapporteras
enligt förordning ECB/2001/13, och räkenskapsposterna som
rapporteras för Eurosystemets finansiella veckorapport enligt riktlinje ECB/2002/10. De skall följa det förfarande som framgår av
bilaga II till denna riktlinje.
2.

Rapporteringsfrekvens och tidsfrister

De nationella centralbankerna och ECB skall varje månad kontrollera överensstämmelsen. De skall rapportera resultaten till ECB
före eller tillsammans med BSI-uppgifterna, senast den femtonde
arbetsdagen efter referensperiodens utgång i enlighet med den
årliga tidtabell som ECB tar fram och meddelar de nationella centralbankerna senast i slutet av september varje år. I rapporteringsperioder där datumen för den aggregerade balansräkningen vid
månadsslut för Eurosystemet som används för statistiska ändamål
inte stämmer överens med räkenskapsposterna som rapporteras
för Eurosystemets finansiella veckorapport, kan de nationella centralbankerna jämföra statistikuppgifterna med den dagliga balansräkning som tas fram för den sista arbetsdagen i månaden. ECB
skall följa samma förfarande när den sammanställer sin egen
balansräkning.
3.

6.

Förklaringar

De nationella centralbankerna skall förklara orsakerna bakom
större revideringar och särskilda revideringar.

Förklaringar

De nationella centralbankerna och ECB skall översända förklaringar för varje avvikelse som identifieras till Avdelningen för
monetär statistik och statistik över finansinstitut och finansmarknader – både kompletta och förenklade förklaringar. En komplett
förklaring skall sammanställas endast en gång per år senast den
dag som bestäms av ECB och innehålla den information som
framgår av del 3 i bilaga II till den här riktlinjen. För övriga månader behöver de endast ta fram förenklade förklaringar i enlighet
med den mall som framgår av del 2 i bilaga II till denna riktlinje.
Alla nationella centralbanker och ECB skall översända kompletta
förklaringar vid samma tidpunkt.
Artikel 5
Statistik över elektroniska pengar
1.

Värderings- och redovisningsreglerna i förordning ECB/2001/13
skall gälla för ”övriga MFI”.

Rapporteringens omfattning

Rapporteringens omfattning

ECB skall i samarbete med de nationella centralbankerna årligen
kartlägga och registrera egenskaperna hos systemen för elektroniska pengar inom EU samt vilken relevant statistisk information
som är tillgänglig och hur den har sammanställts. De nationella
centralbankerna skall rapportera statistiska uppgifter om elektroniska pengar som emitterats av MFI i enlighet med förteckningen
i del 2 i bilaga III till den här riktlinjen om sådana statistiska uppgifter finns tillgängliga.
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Rapporteringsfrekvens och tidsfrister

Månadsuppgifter skall rapporteras till ECB minst två gånger per
år, senast den sista arbetsdagen i mars och september. I takt med
att de nationella centralbankerna får tillgång till uppgifter kan mer
frekventa överföringar av uppgifter ske, vilket i så fall skall ske
senast sista arbetsdagen i månaden efter referensperiodens utgång.
Referensperioden skall vara den sista månaden i det kvartal eller
den sexmånadersperiod som uppgiften avser. Om uppgifterna om
elektroniska pengar inte är tillgängliga vid tidsfristens utgång, får
de nationella centralbankerna rapportera de senast tillgängliga
uppgifterna per sista arbetsdagen i månaden.

Artikel 6

L 341/5

centralbankerna rapportera kompletterande statistiska uppgifter i
enlighet med den förteckning över memorandumposter som återfinns i del 4 i bilaga III till den här riktlinjen som komplement till,
och med samma frekvens som, den BSI-statistik som avses i artikel 3.2. ECB skall i samarbete med de nationella centralbankerna
kartlägga och registrera vilken statistisk information som är tillgänglig och hur den har sammanställts. Memorandumposter med
hög prioritet, som återfinns i rutor markerade med fet stil, utgör
uppgifter som behövs för att sammanställa monetära aggregat för
euroområdet och MUFA.

Efter överenskommelse mellan ECB och de nationella centralbankerna finns det en möjlighet att rutor markerade med fet stil och
en pil ( ) inte behöver rapporteras av de nationella centralbankerna i de fall där ECB använder alternativa uppgiftskällor.

Balansräkningsstatistik avseende staten
1.

Rapporteringens omfattning

a) Allmänt
De nationella centralbankerna skall rapportera statistiska uppgifter om inlåning på konto hos staten, d.v.s. nära substitut för inlåning, och statens innehav av kassa och värdepapper i enlighet
med del 3 i bilaga III till den här riktlinjen.
När inlåning inte förekommer eller är obetydlig behöver den för
enkelhetens skull inte rapporteras. Posten ”statens innehav av
eurosedlar och mynt” skall rapporteras som en memorandumpost
med hög prioritet. Skattningar som är baserade på tillgängliga
uppgifter, t.ex. årliga och/eller kvartalsvisa uppgifter från finansräkenskaperna för den monetära unionen (MUFA), får inlämnas.

Med hänvisning till de rutor som avser medlemsstater som inte
har infört euron i tabellerna 3 och 4 i del 2 i bilaga I till förordning ECB/2001/13, kan de nationella centralbankerna dock
besluta att inte kräva fullständig rapportering av dessa uppgifter
om uppgifter som insamlats på en högre nivå visar att de berörda
uppgifterna inte är signifikanta. I ett sådant fall skall de nationella
centralbankerna regelbundet, åtminstone en gång per år, bedöma
huruvida uppgifter avseende rutor som motsvarar medlemsstater
som inte har infört euron är signifikanta och informera ECB och
MFI om dess rapporteringskrav ändras beträffande de nämnda
rutorna. Om uppgifter avseende rutor som motsvarar medlemsstater som inte har infört euron inte är signifikanta, och de nationella centralbankerna inte kräver någon fullständig rapportering,
skall de skatta uppgifterna utifrån befintlig information i enlighet
med de metoder som framgår nedan, och kvartalsvis rapportera
dem som memorandumposter.

b) Flödesjusteringar
b) Flödesjusteringar
Uppgifter om flödesjusteringar skall rapporteras i enlighet med
artikel 3.1 b i denna riktlinje.
2.

Flödesdata kan tillhandahållas i enlighet med bilaterala överenskommelser mellan ECB och den nationella centralbanken. Uppgifter om flödesjusteringar skall rapporteras i enlighet med
artikel 3.1 b i denna riktlinje.

Rapporteringsfrekvens och tidsfrister

Serierna skall rapporteras månadsvis med beaktande av samma
tidsfrister som anges i artikel 3.2 för månadsvis BSI-statistik.

Artikel 7
Memorandumposter
1.

2.

Rapporteringsfrekvens och tidsfrister

Serierna skall rapporteras månadsvis vad gäller posterna i del 4
avsnitt 1 och 2 i bilaga III till denna riktlinje eller kvartalsvis vad
gäller posterna i del 4 avsnitt 3 och 4 i bilaga III till denna riktlinje inom samma tidsfrister som den obligatoriska månadsvisa
och kvartalsvisa balansräkningsstatistiken för sektorn ”monetära
finansinstitut” (MFI) i enlighet med förordning ECB/2001/13.

Rapporteringens omfattning

a) Allmänt
I de fall där uppgifter är tillgängliga, inbegripet uppgifter i form
av välgrundade skattningar, eller om den berörda verksamheten
är betydelsefull ur penningpolitisk synpunkt, skall de nationella

Uppgifter som avser rutor som motsvarar medlemsstater som inte
har infört euron i tabellerna 3 och 4 i del 2 i bilaga I till förordning ECB/2001/13 får, om de skattas av de nationella centralbankerna och rapporteras som memorandumposter, rapporteras till
ECB med ytterligare en månads fördröjning från och med stängningsdags den 28:e arbetsdagen efter utgången av det kvartal som
uppgifterna avser.
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Artikel 8

Värderings- och redovisningsregler

Statistik över kassakravsbasen
Memorandumposter som krävs enligt denna artikel skall rapporteras enligt samma värderings- och redovisningsregler som de
uppgifter som rapporteras i enlighet med förordning
ECB/2001/13.

4.

Skattningsmetoder

Med avseende på tabellerna 3 och 4 i del 2 i bilaga I till förordning ECB/2001/13 skall, där de nationella centralbankerna inte
kräver uppgifter för de rutor som avser medlemsstater som inte
har infört euron, uppgifterna skattas i enlighet med nedanstående
principer.

I de fall en nationell centralbank skattar uppgifterna utifrån befintlig information skall den rapportera dem till ECB som memorandumposter. Följande skattningsmetoder skall användas om inget
annat överenskommits med ECB:

— De kvartalsvis uppgifterna skattas på grundval av uppgifter
som MFI rapporterat med lägre frekvens. Uppgifterna skall
hänföras till de perioder som saknas, genom att de upprepas
eller genom att lämpliga statistiska metoder tillämpas för att
spegla eventuella trender eller säsongsbetingade mönster.

— De kvartalsvisa uppgifterna skattas på grundval av uppgifter
som MFI rapporterat på en mer aggregerad nivå, eller med
särskilda uppdelningar som den nationella centralbanken
anser lämpliga.

1.

Rapporteringens omfattning

Månadsstatistiken över den aggregerade kassakravsbasen, uppdelad efter skuldkategorier, skall beräknas i form av stockar vid
månadssluten i enlighet med förordning ECB/2003/9 och med de
kategorier som framgår av förordning ECB/2001/13. Uppgifter
för att ta fram sådan statistik i enlighet med del 5 i bilaga III till
denna riktlinje skall utgå från de uppgifter som kassakravspliktiga
kreditinstitut rapporterar till de nationella centralbankerna.

2.

Rapporteringsfrekvens och tidsfrister

Statistiken över kassakravsbasen omfattar sex tidsserier för kreditinstituten som avser stockuppgifter vid månadsslut som skall
rapporteras till ECB varje månad, senast den NCB-arbetsdag som
föregår början av uppfyllandeperioden, via ECBS system för datautbyte. Kreditinstitut som klassificerats som ”tail”-institut (d.v.s. de
som inte behöver göra någon fullständig månadsvis rapportering)
rapporterar en begränsad uppdelning på kvartalsbasis till sin
nationella centralbank. När det gäller dessa ”tail”-institut skall förenklad statistik över kassakravsbasen användas för de tre uppfyllandeperioderna. De nationella centralbankerna skall använda
kvartalsuppgifterna om kassakravsbasen från ”tail”-instituten för
de månadsuppgifter som rapporteras till ECB vid de tre närmast
följande överföringstillfällena.

3.

Revideringspolicy

Revideringar som de rapporterande instituten gör avseende
kassakravsbasen/kassakraven efter det att uppfyllandeperioden
börjat får inte medföra några revideringar av statistiken över kassakravsbasen och över kassakraven.

— De kvartalsvisa uppgifterna skattas på grundval av kvartalsvisa uppgifter som insamlats från ledande MFI som står för
minst 80 procent av affärsverksamheten med de länder som
anslutit sig till EU den 1 maj 2004.

Artikel 9
Statistik över makrorelationstal

— De kvartalsvisa uppgifterna skattas på grundval av alternativa
uppgiftskällor, t.ex. uppgifter från Banken för internationell
betalningsutjämning eller betalningsbalansuppgifter, sedan
nödvändiga justeringar gjorts för avvikande begrepp och
definitioner som används i dessa alternativa källor jämfört
med dem som används i den monetära och finansiella
statistiken.

— De kvartalsvisa uppgifterna skattas på grundval av sådana
uppgifter som MFI kvartalsvis rapporterat som en klumpsumma avseende de länder som anslutit sig till EU den 1 maj
2004.

1.

Rapporteringens omfattning

ECB skall månadsvis, på grundval av den månadsslutsstatistik som
kreditinstituten rapporterar till de nationella centralbankerna i
enlighet med förordning ECB/2001/13, kontrollera riktigheten av
de vid varje tillpunkt gällande schablonavdragen från kassakravsbasen som kreditinstitut får tillämpa på utestående skuldförbindelser som emitterats med en löptid om högst två år. De nationella
centralbankerna skall sammanställa nödvändiga aggregat i enlighet med del 6 i bilaga III till den här riktlinjen och rapportera dem
till ECB.

27.12.2007
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3.

Rapporteringsfrekvens och tidsfrister

De tre tidsserierna för sektorn kreditinstitut som avser stockuppgifter vid månadsslut skall rapporteras till ECB månadsvis, senast
den NCB-arbetsdag som föregår början av uppfyllandeperioden.
Dessa serier skall rapporteras även om de berörda balansräkningsposterna inte är tillämpliga i medlemsstaten.

Uppräkning

Uppgifterna om balansräkningen för sektorn kreditinstitut skall
täcka 100 procent av instituten som ingår i sektorn. I de fall där
den faktiska rapporteringen täcker mindre än 100 procent av
instituten på grund av tillämpningen av principen ”cutting off the
tail”, skall de nationella centralbankerna göra en uppräkning av de
rapporterade uppgifterna så att 100 procents täckning uppnås.
Artikel 11
Finansiella strukturindikatorer

Artikel 10
Balansräkningsstatistik avseende kreditinstitut
1.

1.

Rapporteringens omfattning

Rapporteringens omfattning
a) Allmänt
De nationella centralbankerna skall rapportera balansräkningsposter om finansiella strukturindikatorer i enlighet med del 8 i
bilaga III till den här riktlinjen.

a) Allmänt
De nationella centralbankerna skall till ECB rapportera separata
uppgifter om balansräkningsposter för sektorn kreditinstitut
enligt tabellerna 1, 2 och 4 i del 2 i bilaga I till förordning
ECB/2001/13 och del 7 i bilaga III till den här riktlinjen. Eftersom
uppgifter om hela MFI-sektorn redan rapporteras i enlighet med
förordning ECB/2001/13, skall bestämmelserna i denna artikel
endast gälla för de medlemsstater där den rapporterande populationen av andra MFI består av både kreditinstitut och penningmarknadsfonder och där penningmarknadsfondernas inverkan
anses vara statistiskt betydelsefull eftersom båda följande kriterier
uppfylls samtidigt
i) skillnaden mellan balansomslutningen för MFI-sektorn och
balansomslutningen för dess underkategori kreditinstitut överstiger under längre tid 5 miljarder euro, och

De nationella centralbankerna skall rapportera uppgifter för de
18 indikatorer som anges i del 8 i bilaga III till denna riktlinje
enligt de begreppsmässiga och metodologiska föreskrifterna däri.
De statistiska principer som har antagits för sammanställningen
av BSI-statistik skall följas, d.v.s.
i) uppgifter skall inte konsolideras utan aggregeras,
ii) hemvistprincipen skall utgå från den s.k. ”värdlandsansatsen”,
och
iii) balansräkningsuppgifter skall rapporteras på bruttobasis.
b) Flödesjusteringar

ii) sektorn andra monetära finansinstitut än kreditinstitut, d.v.s.
penningmarknadsfonder, inverkar på flera poster på endera
sidan av balansräkningen för sektorn monetära finansinstitut.
Ett litet antal andra institut klassificeras som monetära finansinstitut i vissa länder, men dessa institut är inte väsentliga ur kvantitativ synpunkt.

b) Flödesjusteringar

Uppgifter om flödesjusteringar skall rapporteras i enlighet med
artikel 3.1 b i denna riktlinje.
2.

Uppgifter för beräkning av finansiella strukturindikatorer för kreditinstitut som hänför sig till föregående år skall rapporteras
senast i slutet av mars. Indikatorn ”antal anställda hos KI” som
hänför sig till föregående år skall, om möjligt, rapporteras senast
i slutet av maj.

Uppgifter om flödesjusteringar skall rapporteras i enlighet med
artikel 3.1 b i denna riktlinje.
2.

Rapporteringsfrekvens och tidsfrister

Uppgifter skall rapporteras varje kvartal, senast 28 arbetsdagar
efter referensperiodens utgång.
Uppgifter som efterfrågas enligt tabell 3 i del 7 i bilaga III till
denna riktlinje skall rapporteras från referensmånaden
mars 2005.

Rapporteringsfrekvens och tidsfrister

3.

Revideringspolicy

När de rapporterade uppgifterna revideras skall de nationella centralbankerna tillämpa följande allmänna regler:
a)

Vid alla regelbundna årliga uppgiftsöverföringar skall, förutom det senaste årets uppgifter, i förekommande fall även
ordinarie revideringar och särskilda revideringar av föregående års uppgifter sändas.

b)

I undantagsfall kan särskilda revideringar som i betydande
grad förbättrar uppgifternas kvalitet sändas under året.
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4.

Uppräkning

Uppgifter som insamlas skall täcka 100 procent av de institut som
definieras som kreditinstitut i del I avsnitt I.2 i bilaga I till förordning ECB/2001/13. I de fall där den faktiska rapporteringen täcker
mindre än 100 procent av instituten på grund av tillämpningen
av principen ”cutting off the tail”, skall de nationella centralbankerna göra en uppräkning av de rapporterade uppgifterna i enlighet med artikel 3.4 i denna riktlinje så att 100 procents täckning
uppnås.
5.

Förklaringar

27.12.2007

FVC, och lån som överlåtits till andra aktörer, med eller utan värdepapperisering, separat. Eftersom lånet förutsätts bli sålt till ickeMFI-sektorn krävs den därmed sammanhängande rapporteringen
endast i den mån lånet inte längre tas upp i balansräkningen hos
det MFI som ursprungligen beviljade lånet till de övriga inhemska
sektorerna eller i något annat MFI:s balansräkning.

2.

Rapporteringsfrekvens och tidsfrister

Uppgifterna skall överföras den femtonde arbetsdagen efter
utgången av den månad som uppgifterna avser.

De nationella centralbankerna skall rapportera varje avvikelse från
definitionerna och föreskrifterna ovan till ECB, så att en övervakning av nationell praxis möjliggörs. De nationella centralbankerna
skall förklara orsakerna bakom större revideringar.

Artikel 14
Statistik avseende övriga finansinstitut

Artikel 12
Uppgifter för Internationella valutafonden
1.

Rapporteringsfrekvens och tidsfrister

De nationella centralbankerna skall överföra MFI:s balansräkningsposter enligt del 9 i bilaga III till denna riktlinje till ECB inom
ramen för den normala månatliga överföringen av BSI-uppgifter.
Uppgiftsöverföringarna skall sammanfalla med den normala rapporteringen av BSI-uppgifter till ECB som sker den femtonde
arbetsdagen efter utgången av den månad som uppgifterna avser,
i enlighet med artikel 3.2 i denna riktlinje. Den frekvens och de
tidsramar för memorandumposter med hög prioritet som anges i
artikel 7.2 i denna riktlinje skall även gälla för de serier som definieras här.
Artikel 13
Statistik avseende värdepapperisering och andra
överföringar av MFI-lån som ursprungligen beviljats
icke-MFI
1.

Rapporteringens omfattning

Rapporteringens omfattning

Utan att det påverkar de nationella centralbankernas skyldigheter
gentemot Internationella valutafonden (IMF), får de nationella
centralbankerna överföra kompletterande statistik över MFI:s
balansräkningsposter till IMF via ECB i enlighet med nedanstående
tekniska arrangemang.
2.

1.

Rapporteringens omfattning

Beroende på de statistiska uppgifternas tillgänglighet skall de
nationella centralbankerna rapportera statistisk information om
överlåtelser och överföringar av MFI-lån till tredje man, inbegripet i form av välgrundade skattningar, i enlighet med del 10 i
bilaga III till denna riktlinje.
Uppgiftsöverföringarna till ECB skall inkludera: i) bruttoflöden, ii)
nettoflöden av lån som ursprungligen beviljats av MFI och sålts till
tredje part, om uppgifter om bruttoflöden inte finns tillgängliga,
samt iii) stockuppgifter, där sådana finns tillgängliga, som skall
rapporteras i båda fallen. För dessa tre kategorier av uppgifter rapporteras lån sålda till en FVC, d.v.s. värdepapperiserade via en

a) Allmänt

De nationella centralbankerna skall rapportera statistik avseende
övriga finansinstitut (OFI) i enlighet med del 11 i bilaga III till den
här riktlinjen. Uppgifter skall överföras separat för följande undergrupper av OFI: i) investeringsfonder (utom penningmarknadsfonder), ii) företag som handlar i värdepapper och derivat (SDD),
iii) finansiella företag vars verksamhet utgörs av utlåning (FCL)
samt iv) övriga finansinstitut.

Överföringen av uppgifter avseende OFI skall ske med utgångspunkt från uppgifter som i nuläget finns tillgängliga på nationell
nivå. Om faktiska uppgifter inte finns tillgängliga eller inte kan
sammanställas skall nationella skattningar tillhandahållas. Om
den underliggande ekonomiska företeelsen finns men inte bevakas statistiskt och nationella skattningar därför inte kan tillhandahållas får de nationella centralbankerna välja att inte rapportera
tidsserien eller att rapportera den som saknad. Varje tidsserie som
inte rapporteras kommer sålunda att tolkas som ”uppgifter som
existerar men som inte insamlas” och ECB får göra antaganden
och skattningar när den sammanställer aggregat för euroområdet.
Den rapporterande populationen skall omfatta alla kategorier av
OFI med hemvist i deltagande medlemsstater – institut belägna
inom landet, inbegripet dotterbolag till moderbolag belägna utanför detta land, och inhemska filialer till institut som har sitt
huvudkontor utanför detta land.

Följande nyckelindikatorer
tillhandahållas:

och

tilläggsinformation

skall

— Nyckelindikatorer som skall rapporteras för sammansättning
av aggregat för euroområdet: samtliga deltagande medlemsstater skall överföra dessa detaljerade uppgifter när faktiska
uppgifter finns. När faktiska uppgifter för den begärda uppdelningen eller för de överenskomna frekvenserna, tidsfristerna eller tidsintervallen saknas, skall om möjligt skattningar
lämnas.
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— Tilläggsinformation skall överföras som ”memorandumposter”: dessa uppgifter skall överföras av länder där mer detaljerade uppgifter löpande finns tillgängliga.

b) Flödesjusteringar

Uppgifter om flödesjusteringar får rapporteras om det förekommer betydande brott i ställningsuppgifter eller om omklassificeringar eller justeringar genomförs. Exempelvis kan uppgifter om
flödesjusteringar som sker till följd av omklassificeringar inom
ramen för genomförandet av ENS 95 rapporteras.

Om transaktioner skattas baserat på skillnaderna mellan stockuppgifterna från två på varandra följande perioder, skall tidsserierna antingen inte rapporteras eller rapporteras som saknade.

4.

L 341/9
Värderings- och redovisningsregler

OFI skall i sina räkenskaper tillämpa redovisningsprinciper som
överensstämmer med de nationella genomförandereglerna för
direktiv 86/635/EEG och övriga tillämpliga internationella standarder. Utan att det påverkar gällande bokföringspraxis i medlemsstaterna skall samtliga tillgångar och skulder rapporteras på
bruttobasis för statistikändamål. Värderingsmetoderna framgår av
de relevanta kategorierna.
5.

De nationella centralbankerna skall lämna förklaringar till ECB i
enlighet med del 11 avsnitt 3 i bilaga III till den här riktlinjen. De
nationella centralbankerna skall lämna förklaringar till större
revideringar.
6.

Uppgifter om flödesjusteringar skall rapporteras i enlighet med
artikel 3.1 b i denna riktlinje.

2.

Rapporteringsfrekvens och tidsfrister

Rapporteringsfrekvensen för uppgifter till ECB är kvartalsvis. OFIstatistik skall överföras till ECB senast sista kalenderdagen i den
tredje månaden efter referensperiodens utgång eller, om den sista
kalenderdagen i månaden inte är någon arbetsdag hos den nationella centralbanken, under föregående arbetsdag. I september
varje år skall ECB meddela de nationella centralbankerna de
exakta överföringsdagarna i form av en rapporteringskalender.

3.

Förklaringar

Övergångsbestämmelse

Nationella centralbanker skall sluta rapportera statistisk information avseende statistik över investeringsfonder i samband med
OFI-statistiken så snart ECB-rådet, med beaktande av statistikkommitténs synpunkter, beslutar att tillgänglig statistik över
investeringsfonders tillgångar och skulder, som rapporteras enligt
artikel 18 i denna riktlinje, är av sådan kvalitet att de kan publiceras på euronivå, dock senast under fjärde kvartalet 2009. De
nationella centralbankerna får härleda statistiken över investeringsfonder i enlighet med del 11 i bilaga III till denna riktlinje
från den statistiska information som insamlas avseende statistiken över investeringsfonders tillgångar och skulder i enlighet med
del 14 i bilaga III till denna riktlinje.

Artikel 15

Revideringspolicy

Statistik över värdepappersemissioner
De nationella centralbankerna kan behöva revidera uppgifter som
överförts under föregående kvartal. Därutöver kan revideringar av
uppgifter som avser tidigare kvartal förekomma.

Följande allmänna regler skall tillämpas:

a)

b)

Vid all reguljär överföring av kvartalsuppgifter får, förutom
uppgifter för senaste kvartalet, endast ”ordinarie” revideringar
(d.v.s. revideringar av uppgifterna som översänts föregående
kvartal) lämnas.

Särskilda revideringar skall begränsas och rapporteras på
annat datum än den normala rapporteringen. Mindre, rutinartade historiska revideringar av uppgifterna skall endast lämnas en gång per år i samband med överföringen av
uppgifterna för fjärde kvartalet.

1.

Rapporteringens omfattning

De nationella centralbankerna skall rapportera statistisk information om samtliga värdepappersemissioner som företas av hemmahörande i euroområdet, oavsett valuta, både nationella och
internationella, i enlighet med del 12 i bilaga III till denna riktlinje.
2.

Rapporteringsfrekvens och tidsfrister

Rapportering till ECB skall ske varje månad. Statistik över värdepappersemissioner skall överföras till ECB senast fem veckor efter
det månadsslut som uppgifterna avser. ECB skall i förväg meddela
de nationella centralbankerna om de exakta rapporteringsdagarna
i form av en rapporteringskalender.
3.

c)

Särskilda revideringar som innebär en betydande kvalitetsförbättring av uppgifterna får dock lämnas under året, utanför
de reguljära produktionscyklerna.

Förklaringar

De nationella centralbankerna skall lämna förklaringar till ECB i
enlighet med del 12 avsnitt 3 i bilaga III till denna riktlinje.
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Artikel 16
Räntestatistik för MFI
1.

Rapporteringens omfattning

För MIR-statistiken skall de nationella centralbankerna rapportera
aggregerad nationell månadsstatistik avseende utestående belopp
och nya avtal såsom framgår av tilläggen 1 och 2 i bilaga II till förordning ECB/2001/18.
2.

Rapporteringsfrekvens och tidsfrister

De statistiska uppgifterna skall rapporteras i enlighet med den
årliga tidtabell som ECB tar fram och meddelar de nationella centralbankerna senast i slutet av september varje år.
3.

Revideringspolicy

De nationella centralbankerna kan behöva revidera uppgifterna
avseende föregående referensmånad. Revideringar kan även förekomma till följd av t.ex. misstag, omklassificeringar, förbättrade
rapporteringsförfaranden etc. som avser uppgifter före den föregående referensmånaden.
Följande allmänna regler skall tillämpas:
a)

Om de nationella centralbankerna reviderar uppgifter som
avser den period som föregår förra referensmånaden skall de
lämna förklaringar för detta till ECB.

b)

De nationella centralbankerna skall även lämna förklaringar
till större revideringar.

c)

Vid överföring av reviderade uppgifter skall de nationella centralbankerna beakta den fastställda tidsramen för den regelbundna rapporteringen av MIR-statistik. Särskilda
revideringar skall rapporteras utanför den månadsvisa
produktionsperioden.
4.

Stockuppgifter skall rapporteras för alla poster i tabellerna 1–4
och 7. Alla stockuppgifter avser ställningen vid periodens utgång,
utom posterna i tabell 2 som avser ”genomsnitt för den senaste
uppfyllandeperioden”. Bruttoflöden skall rapporteras för posterna
i tabellerna 5, 6, 8 och 9 som avser uppgifter om
betalningstransaktioner.

De nationella centralbankerna skall rapportera historiska uppgifter för alla poster.

2.

Rapporteringsfrekvens och tidsfrister

Serierna skall rapporteras till ECB årsvis, oavsett uppgiftsfrekvensen. Uppgifternas frekvens skall vara årsvis för alla poster i tabellerna 4–9. Information om MFI:s balansräkningar i tabell 1 skall
vara månadsvis. Information om kreditinstituts balansräkningar
som framgår av tabellerna 2 och 3 skall rapporteras kvartalsvis
utom för sådana poster som avser ställning gentemot nationella
centralbanker och poster som avser institut för elektroniska
pengar, som skall rapporteras årsvis. Strukturell information om
kreditinstitut i tabell 3 skall rapporteras årsvis. Vad gäller tabellerna 1–3 får de nationella centralbankerna, om tillgängligheten
på uppgifterna är mycket begränsad, överföra ett minimum av
uppgifter för att säkerställa en korrekt publicering på utsatt tid.

Uppgifterna skall åtminstone omfatta

— månadsserier: en observation som avser ställningen i slutet av
december,

— kvartalsserier: en observation som avser årets fjärde kvartal,

— årsvisa serier: en observation som avser ställningen i slutet av
december.

Uppräkning

I fall där MIR-rapporteringen de facto uppgår till mindre än
100 procent på grund av att man använder ett urval, skall de
nationella centralbankerna göra en uppräkning av volymerna på
de nya avtalen så att 100 procents täckning uppnås.
Artikel 17
Statistik över betalningar
1.
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ECB skall för varje år meddela de nationella centralbankerna de
exakta dagarna för uppgiftsöverföringarna för varje produktionsomgång. De nationella centralbankerna får överföra faktiska uppgifter antingen före den första produktionsomgången, förutsatt att
ECB bekräftat att man är beredd att ta emot uppgifter, eller vid
någon annan tidpunkt under produktionsomgången.

I avsaknad av faktiska uppgifter skall de nationella centralbankerna använda skattningar eller om möjligt preliminära uppgifter.

Rapporteringens omfattning
3.

De nationella centralbankerna skall rapportera statistik avseende
betalningar i enlighet med del 13 i bilaga III till denna riktlinje.
Denna skall omfatta i) uppgifter om betalningstransaktioner och
-struktur, såsom framgår av tabellerna 4–9, ii) relaterad information om MFI:s och kreditinstituts balansräkningsposter samt
strukturell information om kreditinstitut, såsom framgår av
tabellerna 1–3.

Revideringspolicy

Uppgiftslämnarna eller de nationella centralbankerna får genomföra revideringar baserade på nya beräkningar eller skattningar.
De nationella centralbankerna skall överföra revideringar till ECB
som en del av produktionsomgångarna, helst under den första
delen av produktionsomgången.
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4.

Förklaringar

ECB skall skicka föregående års förklaringar till de nationella centralbankerna i Word-format innan den första produktionsomgången startar, och dessa skall kompletteras och/eller rättas och
returneras till ECB. I dessa förklaringar skall de nationella centralbankerna i detalj förklara avvikelser från kraven och om möjligt
visa konsekvenserna av detta för uppgifterna.

Artikel 18

L 341/11

c) Innehavaraktier
Om de uppgifter om innehavaraktier som rapporteras av investeringsfonder, MFI och/eller andra OFI än investeringsfonder i
enlighet med bilaga I till förordning ECB/2007/8 är ofullständiga
eller ännu inte tillgängliga, skall de nationella centralbankerna tillhandahålla uppgifter om innehavaraktier i form av välgrundade
skattningar enligt den geografiska och sektorvisa uppdelning som
framgår av del 14 tabell 1 i bilaga III till denna riktlinje.

d) Memorandumposter

Statistik över investeringsfonders tillgångar och skulder

1.

Rapporteringens omfattning

Om statistiska uppgifter föreligger, inbegripet välgrundade skattningar, skall de nationella centralbankerna månadsvis rapportera
ytterligare statistiska uppgifter i enlighet med tabell 1 i del 14 i
bilaga III till denna riktlinje.

a) Allmänt

De nationella centralbankerna skall rapportera statistik över
investeringsfonders tillgångar och skulder i enlighet med del 14 i
bilaga III till denna riktlinje för var och en av följande undersektorer: aktiefonder, obligationsfonder, blandfonder, fastighetsfonder, hedgefonder och övriga fonder, d.v.s. efter typ av
investeringar, och dessa skall sedan delas upp ytterligare efter
öppna och slutna fonder, d.v.s. efter typ av investeringsfond. När
det gäller investeringsfonder uppdelade efter typ av investeringar,
skall fonderna inordnas under den kategori i vilken de huvudsakligen placerar.

Dessa krav gäller såväl stockuppgifter vid månadsslut och kvartalsslut samt även månads- och kvartalsvisa flödesjusteringar (1).

2.

Rapporteringsfrekvens och tidsfrister

De nationella centralbankerna skall till ECB rapportera månatliga
stockuppgifter avseende investeringsfonder samt justeringar för
omvärderingar och omklassificeringar före stängningsdags den
tjugoåttonde arbetsdagen efter utgången av den månad som uppgifterna avser. Samma tidsfrist gäller även för rapporteringen av
memorandumposter.
De nationella centralbankerna skall till ECB rapportera kvartalsvisa stockuppgifter avseende investeringsfonder samt justeringar
för omvärderingar och omklassificeringar före stängningsdags
den tjugoåttonde arbetsdagen efter utgången av det kvartal som
uppgifterna avser.

3.

Revideringspolicy

b) Flödesjusteringar

De nationella centralbankerna skall rapportera separata uppgifter
till ECB om justeringar för omvärderingar på grund av pris- och
valutakursförändringar samt justeringar för omklassificeringar
enligt vad som framgår av del 14 i bilaga III och i enlighet med
bilaga V till den här riktlinjen.

Följande allmänna regler skall gälla för revideringar av månadsvisa och kvartalsvisa uppgifter:
a)

Revideringarna skall genomföras så att de månadsvisa och
kvartalsvisa uppgifterna stämmer överens.

b)

Under de normala produktionsperioderna, d.v.s. från den
tjugoåttonde
arbetsdagen
efter
utgången
av
referensmånaden/referenskvartalet till den dag då uppgifterna
sänds tillbaka till de nationella centralbankerna, får de nationella centralbankerna revidera de uppgifter som avser det
föregående referenskvartalet, de två månaderna som föregår
kvartalet samt även månaderna efter det föregående
referenskvartalet.

c)

Utanför de normala produktionsperioderna får de nationella
centralbankerna även revidera uppgifter som avser referensperioder som föregår de två månaderna som föregår det föregående referenskvartalet, t.ex. vid misstag, omklassificeringar
eller förbättrade rapporteringsförfaranden.

Finansiella transaktioner och därmed justeringar skall beräknas i
enlighet med ENS 95, där så är möjligt kallad ”ENS 95-metoden”.
De nationella centralbankerna får göra avsteg från ENS 95 p.g.a.
avvikande nationell praxis i enlighet med förordning ECB/2007/8.
Om uppgifter värdepapper för värdepapper finns tillgängliga får
justeringar för omvärderingar beräknas i enlighet med en gemensam metod för Eurosystemet, d.v.s. metoden för härledning av
flöden i enlighet med bilaga V till denna riktlinje.
(1) I princip skall tillgångar och skulder anges per den sista kalenderdagen i månaden eller kvartalet, utan beaktande av lokala helgdagar. I
många fall kommer detta dock inte att vara möjligt och tillgångar och
skulder kommer att anges per slutet av den sista arbetsdagen i enlighet med nationella marknads- eller redovisningsregler.
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aggregat för i) värdepapper andra än aktier, uppdelade efter
löptid, valuta och motpart, ii) aktier och andra ägarandelar,
uppdelade efter instrument och motpart samt iii) summa
utgivna andelar i investeringsfonder.

Undantag och uppräkning

För att säkerställa kvaliteten på euroområdets statistik över investeringsfonder skall de nationella centralbankerna, om de beviljar
undantag för de minsta investeringsfonderna i enlighet med artikel 3.1 i förordning ECB/2007/8, när de månads- och kvartalsvis
sammanställer och rapporterar investeringsfondernas tillgångar
och skulder till ECB, räkna upp till 100 procents täckning för
dessa investeringsfonder, både avseende stockar och justeringar
för omvärderingar.

c)

De nationella centralbankerna skall härleda nödvändig statistisk information om investeringsfondernas tillgångar och
skulder genom att sammanföra uppgifterna om de värdepapper som härletts under b) och de tillgångar och skulder andra
än värdepapper som insamlats från enskilda inhemska
investeringsfonder.

d)

De nationella centralbankerna skall aggregera tillgångar och
skulder hos alla investeringsfonder med hemvist i en medlemsstat som tillhör samma undersektor.

De nationella centralbankerna får välja ett förfarande för uppräkning till 100 procent förutsatt att förfarandet uppfyller följande
minimistandarder:
a)

b)

Om uppgifter om uppdelningar saknas skall skattningar
göras utifrån relationstal för den undersektor som investeringsfonden tillhör; om t.ex. en öppen obligationsfond räknas som ”tail” och endast uppgifter om av investeringsfonden
utgivna andelar samlas in, skall den uppdelning som saknas
härledas genom användning av strukturen på kategorin
öppna obligationsfonder.
Ingen av investeringsfondernas undersektorer (t.ex. öppna
fastighetsfonder, slutna fastighetsfonder etc.) exkluderas helt.

Enligt artikel 3.2 i förordning ECB/2007/8 får undantag beviljas
för sådana investeringsfonder som p.g.a. nationella räkenskapsregler värderar sina tillgångar mer sällan än kvartalsvis. Trots att
sådana undantag existerar skall de månads- och kvartalsvisa uppgifterna om investeringsfonder som de nationella centralbankerna
rapporterar till ECB alltid inkludera uppgifter avseende dessa
investeringsfonder.
5.

Kombinerad metod: härledning av aggregerade uppgifter

Om den kombinerade metoden som anges i bilaga I i förordning
ECB/2007/8 tillämpas, skall de nationella centralbankerna härleda
aggregerade kvartalsvisa uppgifter om tillgångar och skulder i
undersektorerna för investeringsfonderna enligt tabell 1 i del 14 i
bilaga III till denna riktlinje i enlighet med följande:
a)

b)

För värdepapper med offentligt tillgängliga identifikationskoder skall de nationella centralbankerna sammanlänka den
information som tillhandahålls värdepapper för värdepapper
med den information som härleds från CSDB eller kompatibla nationella värdepappersdatabaser. Den sammanlänkade
informationen värdepapper för värdepapper skall användas
för att beräkna värdet på tillgångar och skulder i euro samt
härleda nödvändiga uppdelningar för varje individuellt värdepapper i investeringsfonden. Om identifikationskoderna
inte finns i CSDB eller kompatibla nationella värdepappersdatabaser, eller om den information som behövs för att sammanställa tillgångar och skulder enligt tabell 1 i del 14 i
bilaga III till den här riktlinjen inte kan erhållas från CSDB
eller kompatibla nationella värdepappersdatabaser, skall den
nationella centralbanken skatta de uppgifter som saknas. De
nationella centralbankerna får också samla in uppgifter värdepapper för värdepapper om sådana värdepapper som saknar offentligt tillgängliga identifikationskoder genom att
använda egna interna identifikationskoder.
De nationella centralbankerna skall aggregera uppgifterna
om de värdepapper som härletts under a) och lägga dem till
den information som rapporteras för värdepapper som saknar offentligt tillgängliga identifikationskoder för att ta fram
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Detta skall även gälla om de nationella centralbankerna månadsvis samlar in uppgifter om investeringsfonders tillgångar och skulder i enlighet med artikel 6.3 i förordning ECB/2007/8.

6.

Skattning av månadsuppgifter

I enlighet med artikel 6.1 b i förordning ECB/2007/8 skall de
nationella centralbankerna månadsvis insamla uppgifter om av
investeringsfonderna utgivna andelar. Under referensmånader
som inte är den sista månaden i kvartalet skall de nationella centralbankerna skatta månadsuppgifter för investeringsfonders tillgångar och skulder andra än utgivna andelar i investeringsfonder,
baserat på den insamlade månads- och kvartalsvisa uppgifterna,
om inte uppgifter samlas in månadsvis i enlighet med artikel 6.3
i förordning ECB/2007/8.

I möjligaste mån skall de nationella centralbankerna göra skattningar för varje enskild investeringsfond. Alternativt kan de nationella centralbankerna göra skattningar efter olika undersektor för
investeringsfonder eller anmoda ECB att göra skattningarna. I det
senare fallet får ECB begära ytterligare information som t.ex. uppgifter fond för fond eller värdepapper för värdepapper.

7.

Värderings- och redovisningsregler

Värderings- och redovisningsreglerna i förordning ECB/2007/8
skall också gälla när de nationella centralbankerna rapporterar
uppgifter om investeringsfonder till ECB. För poster som är föremål för upplupen ränta skall dock följande regler tillämpas

a)

”värdepapper andra än aktier” inkluderar upplupen ränta,

b)

”inlåning och lånefordringar” samt ”inlåning och lån som har
erhållits” exkluderar upplupen ränta som återfinns under
övriga tillgångar/skulder.
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8.

Förklaringar

De nationella centralbankerna skall förklara orsakerna bakom
större revideringar. Därutöver skall de nationella centralbankerna
förse ECB med förklaringar till justeringar för omklassificering. De
nationella centralbankerna skall också tillhandahålla förklaringar
avseende sådana revideringar som framgår av artikel 18.3 c i
denna riktlinje.
9.

Grupprapportering

Enligt artikel 5.3 i förordning ECB/2007/8 får de nationella centralbankerna tillåta att investeringsfonder rapportera sina tillgångar och skulder som en grupp, förutsatt att detta leder till
resultat som liknar rapportering fond för fond. Investeringsfonder som rapporterar som grupp skall tillhöra samma undersektor, t.ex. slutna fastighetsfonder eller öppna fastighetsfonder.
10. Kvalitetskontroll av CSDB eller nationella värdepappersdatabaser i samband med rapportering värdepapper för
värdepapper
De nationella centralbankerna skall årligen tillhandahålla ECB
antingen i) indikatorer som analyserar täckning och kvalitet på de
berörda värdepapperena i CSDB i enlighet med anvisningarna i
CSDB Manual of Procedures eller ii) den information som behövs
för att härleda indikatorerna avseende täckning och kvalitet.
Nationella centralbanker som använder nationella värdepappersdatabaser skall en gång per år överföra aggregerade resultat som
omfattar ett kvartal och minst två statistiskt sett signifikanta
undersektorer för investeringsfonder till ECB. Dessa aggregerade
resultat skall inte avvika mer än 5 procent från de resultat som
skulle ha uppnåtts om CSDB använts. Detta gäller för information som inte rapporteras av investeringsfonder.
Ovannämnda information skall överföras till ECB före februari
månads utgång varje år, med uppgifterna per slutet av december
föregående år som referens.
Artikel 19
Listan över MFI för statistiska ändamål
1.

L 341/13

Vid rapportering av ett nytt institut eller ett institut som kommer
att modifieras skall alla obligatoriska variabler lämnas av de nationella centralbankerna. Vid rapportering av ett institut som lämnar MFI-sektorn och som inte ingår i någon sammanslagning skall
de nationella centralbankerna åtminstone lämna följande information – typ av meddelande, d.v.s. ”delete”, och MFI:s identifieringskod, d.v.s. variabeln ”mfi_id”).

De nationella centralbankerna skall inte återanvända identifieringskoderna för sådana MFI som strukits för nya MFI. Om detta
inte kan undvikas skall den nationella centralbanken samtidigt
skicka en skriftlig förklaring till ECB (och använda
”object_request”-typen ”mfi_req_realloc”).

När uppdateringar rapporteras får de nationella centralbankerna
använda nationella teckenuppsättningar förutsatt att det latinska
alfabetet används. De nationella centralbankerna skall använda
Unicode för att alla specialtecken skall kunna visas korrekt när
information mottas från ECB via Register of Institutions and
Assets Database (RIAD) Data Exchange System.

Innan uppdateringar överförs till ECB skall de nationella centralbankerna utföra verifieringskontrollerna enligt del 2 avsnitt 1–10
i bilaga VI till denna riktlinje.

2.

Rapporteringsfrekvens och tidsfrister

De nationella centralbankerna skall om möjligt rapportera uppdateringar av de variabler som specificeras i del 1 i bilaga VI till
denna riktlinje till ECB så snart det sker förändringar i MFI-sektorn
eller när det sker förändringar i befintliga MFI:s attribut.

Om detta inte är möjligt skall de nationella centralbankerna lämna
en skriftlig förklaring till varför händelsen inte genast rapporterades till ECB.

Rapporteringens omfattning
3.

De variabler som samlas in för att upprätta och upprätthålla listan över MFI för statistiska ändamål som framgår av artikel 3 i förordning ECB/2001/13 specificeras i del 1 i bilaga VI till denna
riktlinje.
De nationella centralbankerna skall rapportera uppdateringar av
de variabler som specificeras i del 1 i bilaga VI till denna riktlinje,
antingen när det sker förändringar i MFI-sektorn eller när det sker
förändringar i befintliga MFI:s attribut. Förändringar i MFI-sektorn
uppstår när ett institut tillträder MFI-sektorn (d.v.s. när ett MFI bildas som resultat av en sammanslagning, när nya juridiska enheter skapas till följd av en uppdelning av ett befintligt MFI, när ett
nytt MFI etableras eller när en enhets status förändras så att ett
tidigare icke-MFI blir ett MFI) eller om ett befintligt MFI lämnar
MFI-sektorn (d.v.s. när ett MFI omfattas av en sammanslagning,
när ett MFI köps upp av ett annat institut, när ett befintligt MFI
delas upp i olika juridiska enheter, när en enhets status förändras
så att ett tidigare MFI blir ett icke-MFI eller när ett MFI träder i
likvidation).

Överföringsstandarder

De nationella centralbankerna skall sända uppdateringar i formatet XML via RIAD Data Exchange System i enlighet med anvisningarna i dokumentet ”Exchange Specification for the RIAD Data
Exchange System”. Om RIAD Data Exchange System inte skulle
fungera skall uppdateringarna överföras i XML-format via Cebamail-konto N13. Om Cebamail-systemet inte är i drift för filöverföring av MFI-uppdateringar eller -rättelser, skall de nationella
centralbankerna överföra dessa filer via e-post i XML-format till
följande adress: birs@ecb.int.

När överföringar görs manuellt skall de nationella centralbankerna utföra tillräckliga kontroller för att minimera fel i hanteringen och säkerställa tillförlitlighet och överensstämmelse för de
MFI-uppdateringar som rapporteras via RIAD Data Exchange
System.
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Bekräftelse av mottagande och felmeddelanden
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Samtidigt som listan över MFI och kassakravspliktiga kreditinstitut publiceras på ECB:s webbplats skall ECB även översända den
till de nationella centralbankerna via RIAD Data Exchange System.

När ECB tar emot uppdateringar skall den genast utföra verifieringskontrollerna enligt del 2 avsnitten 1–11 i bilaga VI till den
här riktlinjen.

Artikel 20
Förteckning över investeringsfonder för statistiska
ändamål

ECB skall omedelbart skicka tillbaka till de nationella centralbankerna i) en mottagningsbekräftelse som innehåller kortfattad
information om de MFI-uppdateringar som har behandlats och
som framgångsrikt genomförts i MFI-datasetet och/eller ii) ett felmeddelande som innehåller detaljerad information om MFIuppdateringarna och de verifieringskontroller som misslyckats. I
enlighet med del 2 avsnitten 1–11 i bilaga VI till denna riktlinje
skall ECB genomföra begärda uppdateringar som är ofullständiga,
felaktiga eller saknas helt eller delvis, eller avvisa dem.

Vid mottagandet av en felanmälan skall de nationella centralbankerna omedelbart vidta åtgärder för att överföra rättad information. Om korrekt information är avhängig av uppdateringar som
sänts av andra nationella centralbanker under den senaste månaden och därför inte är tillgängliga på ECB:s hemsida, skall de
nationella centralbankerna kontakta ECB via Cebamail-konto
”N13” och uppge exakt vilken information de behöver.

5.

Spridning av listan över MFI och listan över MFI och
kassakravspliktiga kreditinstitut

ECB skall göra en förteckning över alla ändringar som gjorts i listan över MFI varje ECB–arbetsdag kl. 17.00 medeleuropeisk tid
(MET) och ställa denna till alla nationella centralbankers förfogande. Meddelandet skall innehålla fullständiga uppgifter om var
och en av följande ändringar som rapporterats av de nationella
centralbankerna: i) nya MFI, ii) ändrade MFI, iii) strukna MFI, iv)
återanvändning av MFI-identifieringskoder, v) ändring av MFIidentifieringskoder samt vi) ändring av MFI-identifieringskoder
som inbegriper återanvändning.

Kl. 17.00 medeleuropeisk tid varje ECB–arbetsdag skall ECB göra
en kopia av MFI-datasetet och göra denna tillgänglig på ECB:s
webbplats. Alla MFI-poster skall visas, oavsett huruvida de överensstämmer med posterna för kvalificerade motparter för penningpolitiska operationer, MPEC (Monetary Policy Eligible
Counterparties) eller inte.

Den sista ECB–arbetsdagen i varje månad skall ECB göra en kopia
av MFI-datasetet tillsammans med en variabel från MPECdatasetet, d.v.s. variabeln ”kassakrav”, som anger huruvida kreditinstitut hemmahörande i euroområdet, per kl. 17.00 MET,
omfattas av kassakrav eller inte. Kopian skall inte innehålla några
inkonsekventa MFI-MPEC-poster, d.v.s. att kreditinstitut med
hemvist i euroområdet visas i MFI-datasetet men inte i MPECdatasetet eller tvärtom. ECB skall offentliggöra en lista över MFI
och kassakravspliktiga kreditinstitut dagen efter det att kopian
upprättats. Om kopian tas på fredag kl. 17.00 MET kommer alltså
ECB att publicera den uppdaterade informationen på lördag
kl. 12.00 MET.

1.

Rapporteringens omfattning

De variabler som samlas in för att ta fram och upprätthålla listan
över investeringsfonder för statistiska ändamål som anges i artikel 4 i förordning ECB/2007/8 specificeras i bilaga VII till denna
riktlinje.
De nationella centralbankerna skall rapportera uppdateringar av
de variabler som specificeras i del 1 i bilaga VII till denna riktlinje,
antingen när det sker förändringar i investeringsfondssektorn eller
när det sker förändringar i befintliga investeringsfonders attribut.
Förändringar i investeringsfondssektorn uppstår när ett institut
tillträder investeringsfondssektorn eller om ett befintligt institut
lämnar den.
De nationella centralbankerna skall härleda uppdateringar genom
att jämföra sina nationella förteckningar över investeringsfonder
per slutet av två på varandra följande kvartalsslut, d.v.s. förändringar under ett kvartal skall inte beaktas.
Vid rapportering av ett nytt institut eller ett institut som kommer
att modifieras skall alla obligatoriska variabler lämnas av de nationella centralbankerna.
Vid rapportering av ett institut som lämnar investeringsfondssektorn skall de nationella centralbankerna åtminstone lämna följande information – typ av meddelande, d.v.s. ”delete”, och
investeringsfondens identifieringskod, d.v.s. variabeln ”if_id”.
En gång per år, med den 31 december som referensdatum, skall
de nationella centralbankerna översända en XML-fil för att rapportera NAV-värdet (net asset value) för varje enskild investeringsfond. Detta innebär att NAV-värdet skall rapporteras separat från
förändringar av andra investeringsfondsattribut. För alla investeringsfonder skall följande information tillhandahållas – typ av
meddelande, d.v.s. if_req_nav, investeringsfondens unika identifieringskod, NAV-värdet och det berörda NAV-datumet.
För varje referensdatum skall information om nya investeringsfonder eller ändringar av befintliga investeringsfonders identifieringskod översändas till ECB innan NAV-informationen sänds.
Om möjligt skall de nationella centralbankerna inte återanvända
identifieringskoderna för sådana investeringsfonder som strukits
för nytillkomna investeringsfonder. Om detta inte kan undvikas
skall den nationella centralbanken skicka en skriftlig förklaring till
ECB via Cebamail-konto N13 samtidigt med posten som rör
investeringsfonden (och använda ”object_request”-kategorin
”if_req_realloc”).

27.12.2007

SV

Europeiska unionens officiella tidning

När uppdateringar rapporteras får de nationella centralbankerna
använda nationella teckenuppsättningar förutsatt att det latinska
alfabetet används. De nationella centralbankerna skall använda
Unicode för att alla specialtecken skall kunna visas korrekt när
information mottas från ECB via RIAD Data Exchange System.

Innan uppdateringar översänds till ECB skall de nationella centralbankerna utföra verifieringskontrollerna enligt del 3 i bilaga VII
till den här riktlinjen.

2.

Rapporteringsfrekvens och tidsfrister

De nationella centralbankerna skall rapportera uppdateringar av
de variabler som specificeras i del 1 i bilaga VII till denna riktlinje
till ECB, åtminstone på kvartalsbasis, inom två månader efter referensdatumet. Variabeln avseende NAV-värdet skall dock uppdateras på årsbasis för alla investeringsfonder, senast två månader
efter referensdatumet sista december.

3.

Vid mottagandet av en felanmälan skall de nationella centralbankerna omedelbart vidta åtgärder för att överföra rättad information. Om åtgärder inte kan vidtas omedelbart skall de nationella
centralbankerna ha maximalt fyra arbetsdagar efter utgången av
tidsfristen för rapportering, d.v.s. fram till 17.59 MET den fjärde
arbetsdagen, på sig för att rapportera rättad information.
5.

Spridning av förteckningen över investeringsfonder

Klockan 18.00 MET den fjärde arbetsdagen efter utgången av tidsfristen för rapportering av uppdateringar skall ECB göra en kopia
av datasetet avseende investeringsfonder, exklusive sådana uppgifter som är hemliga och NAV-variabeln. Den uppdaterade informationen blir tillgänglig kl. 12.00 MET påföljande dag. Om
kopian tas på fredag kl. 18.00 MET skall ECB publicera den uppdaterade informationen på lördag kl. 12.00 MET.
ECB skall inte publicera uppgifter som markerats som hemliga.
ECB skall inte publicera NAV-värdet för de olika investeringsfonderna. Istället skall ECB, baserat på NAV-värdet, införa olika storleksklasser och inordna de olika investeringsfonderna i rätt klass.

Överföringsstandarder

De nationella centralbankerna skall sända uppdateringar i filformatet XML via överföringskanalen ESCB-Net i enlighet med anvisningarna i dokumentet ”Exchange Specification for the RIAD Data
Exchange System”. ECB kommer sedan att bearbeta uppgifterna
via RIAD Data Exchange System. Om ESCB-Net och/eller RIAD
Data Exchange System inte skulle fungera skall uppdateringarna
överföras i XML-format via Cebamail-konto N13. Om Cebamailsystemet inte är i drift för filöverföring av uppdateringar eller rättelser avseende investeringsfonder, skall de nationella
centralbankerna översända dessa filer via e-post i XML-format till
följande adress: birs@ecb.int.

När överföringar görs manuellt skall de nationella centralbankerna göra tillräckliga kontroller för att minimera fel i hanteringen och säkerställa tillförlitlighet och överensstämmelse för de
uppdateringar avseende investeringsfonder som rapporteras via
RIAD Data Exchange System.

4.

L 341/15

Bekräftelse av mottagande och felmeddelanden

När ECB tar emot uppdateringar skall den genast utföra verifieringskontrollerna enligt del 3 i bilaga VII till denna riktlinje.

ECB skall omedelbart skicka tillbaka till de nationella centralbankerna i) en mottagningsbekräftelse som innehåller kortfattad
information om uppdateringarna avseende investeringsfonder
som har behandlats och som framgångsrikt genomförts i datasetet över investeringsfonder och/eller ii) ett felmeddelande som
innehåller detaljerad information om uppdateringarna avseende
investeringsfonder och de verifieringskontroller som misslyckats.
I enlighet med del 3 i bilaga VII skall ECB genomföra begärda
uppdateringar som är ofullständiga, felaktiga eller saknas helt eller
delvis, eller avvisa dem.

Samtidigt som listan över investeringsfonder publiceras på ECB:s
webbplats skall ECB även översända den till de nationella centralbankerna via RIAD Data Exchange System.

Artikel 21
Kontroll
Utan att det påverkar ECB:s rättigheter i fråga om kontroll enligt
förordning (EG) nr 2533/98 och förordning ECB/2001/13, skall
de nationella centralbankerna övervaka och säkerställa kvaliteten
och tillförlitligheten hos de statistiska uppgifter som ställs till
ECB:s förfogande.

Artikel 22
Överföringsstandarder
De nationella centralbankerna skall använda ESCB-Net som tillhandahålls av ECBS för den elektroniska överföringen av de statistiska uppgifter som ECB behöver. Det format för
statistikmeddelanden som utvecklats för detta elektroniska utbyte
av statistiska uppgifter skall vara det standardformat som beslutats av statistikkommittén. Andra metoder får dock användas som
reservlösning för överföringen av statistiska uppgifter om ECB i
förväg godkänt detta.

Artikel 23
Förenklat ändringsförfarande
Med beaktande av statistikkommitténs synpunkter får ECB:s
direktion göra sådana tekniska ändringar i bilagorna till denna
riktlinje som varken ändrar den underliggande begreppsramen
eller påverkar rapporteringsbördan för uppgiftslämnarna i
medlemsstaterna.
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Artikel 24

Artikel 26

Offentliggörande

Ikraftträdande

De nationella centralbankerna skall inte offentliggöra sina nationella bidrag till de månatliga monetära aggregaten för euroområdet förrän ECB har offentliggjort dessa aggregat. Om en nationell
centralbank offentliggör sådana uppgifter skall de vara identiska
med dess bidrag till de senast offentliggjorda aggregaten för euroområdet. Om en nationell centralbank återger aggregat för euroområdet som offentliggjorts av ECB skall de återges troget mot
originalet.

Artikel 25
Upphävande
Riktlinje ECB/2003/2 skall upphöra att gälla.

Denna riktlinje träder i kraft den tredje dagen efter det att förordning ECB/2007/8 träder ikraft.
Artikel 27
Adressater
Denna riktlinje skall tillämpas på alla centralbanker i
Eurosystemet.
Utfärdad i Frankfurt am Main den 1 augusti 2007.
På ECB-rådets vägnar
Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande

27.12.2007
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BILAGA I
ÖVERBRYGGANDE TABELLER
De överbryggande tabellerna ger en detaljerad länk mellan de poster i balansräkningen som används i räkenskapssammanhang och de poster som skall rapporteras för statistiska ändamål.
På vänstra sidan i de överbryggande tabellerna beskrivs, för varje cell i tabellerna 1, 2, 3 och 4 i bilaga I till förordning
ECB/2001/13, postens nummer, beskrivning och uppdelningar; på högra sidan i de överbryggande tabellerna beskrivs för
varje räkenskapspost postens nummer, beskrivning och begärd uppdelning. Vissa balansräkningsposter i förordning
ECB/2001/13 kan inte tillämpas på ECB:s/de nationella centralbankernas balansräkningar (dessa markeras med ”–”).
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ÖVERBRYGGANDE TABELL
(Månadsuppgifter)
Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

Post
Hemvist

8

Utelöpande sedlar och mynt

9

Inlåning (samtliga valutor)

Sektor

Undersektor

MFI

Beskrivning

Löptid

Hemvist

1

Inhemsk

SV

Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Kategori

Valuta

Sektor

Undersektor

Löptid

Utelöpande sedlar och mynt

2,2

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområ- Inhemsk
det relaterade till penningpolitiska transaktioner – inlåningsfacilitet

2,3

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområ- Inhemsk
det relaterade till penningpolitiska transaktioner – inlåning med fast löptid

2,4

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområ- Inhemsk
det relaterade till penningpolitiska transaktioner – finjusterande reverserade
transaktioner

2,5

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområ- Inhemsk
det relaterade till penningpolitiska transaktioner – inlåning avseende tillläggssäkerhet

3

Övriga skulder i euro till kreditinstitut i Inhemsk
euroområdet

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Inhemsk
euroområdet – övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

10,1

Skulder inom Eurosystemet – skulder mot- Inhemsk
svarande överföring av valutareserver
(endast ECB:s balansräkning)

27.12.2007

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområ- Inhemsk
det relaterade till penningpolitiska transaktioner – löpande räkningar (avser
kassakravssystemet)
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Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

Inlåning (samtliga valutor)

Inhemsk

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

MFI

Undersektor

Offentlig sektor Staten

Löptid

Hemvist

10,2

Skulder inom Eurosystemet – skulder med Inhemsk
anknytning till skuldebrev som täcker emission av ECB-skuldcertifikat (endast NCB:s
balansräkning)

10,4

Skulder inom Eurosystemet – övriga skul- Inhemsk
der inom Eurosystemet
Inhemsk

Kategori

Undersektor

5,1

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Inhemsk
euroområdet – offentlig sektor

Icke-MFI

Staten

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Icke-MFI

Staten

12

Övriga skulder

Icke-MFI

Staten

2,1

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområ- Övriga deltadet relaterade till penningpolitiska transak- gande medlemstioner – löpande räkningar (avser stater
kassakravssystemet)

2,2

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområ- Övriga deltadet relaterade till penningpolitiska transak- gande medlemstioner – inlåningsfacilitet
stater

2,3

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområ- Övriga deltadet relaterade till penningpolitiska transak- gande medlemstioner – inlåning med fast löptid
stater

2,4

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområ- Övriga deltadet relaterade till penningpolitiska transak- gande medlemstioner – finjusterande reverserade stater
transaktioner

2,5

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområ- Övriga deltadet relaterade till penningpolitiska transak- gande medlemstioner – inlåning avseende tillläggssäkerhet stater

3

Övriga skulder i euro till kreditinstitut i Övriga deltaeuroområdet
gande medlemsstater

Samtliga valutor

Löptid

MFI
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Övriga skulder

Inlåning

Samtliga valutor

Sektor

12

Inhemsk

Inlåning

Valuta
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9

Inlåning (samtliga valutor)

Sektor

Beskrivning

SV

Hemvist

9

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning
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Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

Undersektor

Offentlig sektor Staten

Beskrivning

Löptid

Hemvist

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Övriga deltaeuroområdet – övriga skulder
gande medlemsstater

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

10,1

Skulder inom Eurosystemet – skulder mot- Övriga deltasvarande överföring av valutareserver gande medlems(endast ECB:s balansräkning)
stater

10,2

Skulder inom Eurosystemet – skulder med Övriga deltaanknytning till skuldebrev som täcker emis- gande medlemssion av ECB-skuldcertifikat (endast NCB:s stater
balansräkning)

10,4

Skulder inom Eurosystemet – övriga skul- Övriga deltader inom Eurosystemet
gande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Kategori

Valuta

Sektor

Undersektor

Övriga skulder

Inlåning

5,1

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Övriga deltaeuroområdet – offentlig sektor
gande medlemsstater

Icke-MFI

Staten

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Icke-MFI

Staten

12

Övriga skulder

Icke-MFI

Staten

Inlåning

Samtliga valutor

Samtliga valutor

MFI

27.12.2007

12

Övriga deltagande medlemsstater

Löptid
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Inlåning (samtliga valutor)

Sektor

SV

Hemvist

9

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning
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Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

9e

Inlåning (samtliga valutor)

Inlåning (euro)

Undersektor

Löptid

Utlandet

Utlandet

Inhemsk

Efter löptid (2
intervall)

MFI

Hemvist

Kategori

Valuta

Sektor

Undersektor

Löptid

Skulder i euro till hemmahörande utanför
euroområdet

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

8,2

Skulder som hänför sig till kreditfaciliteten
under ERM 2

12

Övriga skulder

6

Skulder i euro till hemmahörande utanför
euroområdet

Efter löptid
(2 intervall)

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

Efter löptid
(2 intervall)

8,2

Skulder som hänför sig till kreditfaciliteten
under ERM 2

Efter löptid
(2 intervall)

12

Övriga skulder

2,1

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområ- Inhemsk
det relaterade till penningpolitiska transaktioner – löpande räkningar (avser
kassakravssystemet)

2,2

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområ- Inhemsk
det relaterade till penningpolitiska transaktioner – inlåningsfacilitet

2,3

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområ- Inhemsk
det relaterade till penningpolitiska transaktioner – inlåning med fast löptid

2,4

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområ- Inhemsk
det relaterade till penningpolitiska transaktioner – finjusterande reverserade
transaktioner

Utlandet

Utlandet

Inlåning

Inlåning

Samtliga valutor

Samtliga valutor

Efter löptid
(2 intervall)
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9

Inlåning (samtliga valutor)

Sektor

Beskrivning

SV

Hemvist

9

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning
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Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

Övriga deltagande medlemsstater

MFI

Undersektor

Beskrivning

Löptid

Hemvist

2,5

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområ- Inhemsk
det relaterade till penningpolitiska transaktioner – inlåning avseende tillläggssäkerhet

3

Övriga skulder i euro till kreditinstitut i Inhemsk
euroområdet

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Inhemsk
euroområdet – övriga skulder

10,1

Skulder inom Eurosystemet – skulder mot- Inhemsk
svarande överföring av valutareserver
(endast ECB:s balansräkning)

10,2

Skulder inom Eurosystemet – skulder med Inhemsk
anknytning till skuldebrev som täcker emission av ECB-skuldcertifikat (endast NCB:s
balansräkning)

10,4

Skulder inom Eurosystemet – övriga skul- Inhemsk
der inom Eurosystemet
Övriga skulder

Inhemsk

2,1

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområ- Övriga deltadet relaterade till penningpolitiska transak- gande medlemstioner – löpande räkningar (avser stater
kassakravssystemet)

2,2

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområ- Övriga deltadet relaterade till penningpolitiska transak- gande medlemstioner – inlåningsfacilitet
stater

2,3

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområ- Övriga deltadet relaterade till penningpolitiska transak- gande medlemstioner – inlåning med fast löptid
stater

2,4

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområ- Övriga deltadet relaterade till penningpolitiska transak- gande medlemstioner – finjusterande reverserade stater
transaktioner

Inlåning

Valuta

Euro

Sektor

Undersektor

Löptid

27.12.2007

12

Kategori

Europeiska unionens officiella tidning

Inlåning (euro)

Sektor

SV

Hemvist

9e

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

Över natten

Inhemsk

Inhemsk

IckeMFI

IckeMFI

Undersektor

Offentlig sektor Övrig offentlig
sektor

Övriga inhemska

Löptid

Hemvist

2,5

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområ- Övriga deltadet relaterade till penningpolitiska transak- gande medlemstioner – inlåning avseende tillläggssäkerhet stater

3

Övriga skulder i euro till kreditinstitut i Övriga deltaeuroområdet
gande medlemsstater

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Övriga deltaeuroområdet – övriga skulder
gande medlemsstater

10,1

Skulder inom Eurosystemet – skulder mot- Övriga deltasvarande överföring av valutareserver gande medlems(endast ECB:s balansräkning)
stater

10,2

Skulder inom Eurosystemet – skulder med Övriga deltaanknytning till skuldebrev som täcker emis- gande medlemssion av ECB-skuldcertifikat (endast NCB:s stater
balansräkning)

10,4

Skulder inom Eurosystemet – övriga skul- Övriga deltader inom Eurosystemet
gande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Kategori

Sektor

Undersektor

Löptid

Övriga skulder

Inlåning

5,1

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Inhemsk
euroområdet – offentlig sektor

Över natten

12

Övriga skulder

Inhemsk

Över natten

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Inhemsk
euroområdet – övriga skulder

Över natten

12

Övriga skulder

Över natten

Euro

MFI

Övrig offentlig
sektor

Euro

Icke-MFI

Övrig offentlig
sektor

Euro

Icke-MFI

Övriga inhemska
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Inhemsk

Valuta
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9.1e

Över natten

Sektor

Beskrivning

SV

Hemvist

9.1e

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning
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Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

9.1e

9.1e

9.1e

Över natten

Över natten

Över natten

Över natten

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

Undersektor

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga finansinstitut

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Icke-finansiella
företag

Hushåll

Offentlig sektor Övrig offentlig
sektor

Beskrivning

Löptid

Hemvist

Kategori

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Inhemsk
euroområdet – övriga skulder

Över natten

12

Övriga skulder

Inhemsk

Över natten

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Inhemsk
euroområdet – övriga skulder

Över natten

12

Övriga skulder

Inhemsk

Över natten

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Inhemsk
euroområdet – övriga skulder

Över natten

12

Övriga skulder

Inhemsk

Över natten

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Inhemsk
euroområdet – övriga skulder

Över natten

12

Övriga skulder

Över natten

5,1

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Övriga deltaeuroområdet – offentlig sektor
gande medlemsstater

Över natten

12

Övriga skulder

Över natten

Inhemsk

Övriga deltagande medlemsstater

Sektor

Undersektor

Löptid

Övriga finansinstitut

Euro

Övriga
inhemska

Övriga finansinstitut

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Euro

Övriga
inhemska

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Icke-finansiella
företag

Euro

Övriga
inhemska

Icke-finansiella
företag

Hushåll

Euro

Övriga
inhemska

Hushåll

Övrig offentlig
sektor

Euro

Icke-MFI

Övrig offentlig
sektor

27.12.2007

5,2

Valuta
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9.1e

Över natten

Sektor

SV

Hemvist

9.1e

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning
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Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

9.1e

9.1e

9.1e

Över natten

Över natten

Över natten

Över natten

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

Undersektor

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga finansinstitut

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Icke-finansiella
företag

Hushåll

Löptid

Hemvist

Kategori

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Övriga deltaeuroområdet – övriga skulder
gande medlemsstater

Över natten

12

Övriga skulder

Övriga deltagande medlemsstater

Över natten

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Övriga deltaeuroområdet – övriga skulder
gande medlemsstater

Över natten

12

Övriga skulder

Övriga deltagande medlemsstater

Över natten

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Övriga deltaeuroområdet – övriga skulder
gande medlemsstater

Över natten

12

Övriga skulder

Övriga deltagande medlemsstater

Över natten

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Övriga deltaeuroområdet – övriga skulder
gande medlemsstater

Över natten

12

Övriga skulder

Övriga deltagande medlemsstater

Över natten

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Övriga deltaeuroområdet – övriga skulder
gande medlemsstater

Över natten

12

Övriga skulder

Över natten

Övriga deltagande medlemsstater

Euro

Sektor

Icke-MFI

Undersektor

Övriga inhemska

Övriga finansinstitut

Euro

Övriga
inhemska

Övriga finansinstitut

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Euro

Övriga
inhemska

Löptid

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Icke-finansiella
företag

Euro

Icke-MFI

Icke-finansiella
företag

Hushåll

Euro

Icke-MFI

Hushåll

L 341/25

5,2

Valuta

Europeiska unionens officiella tidning

9.1e

Över natten

Sektor

Beskrivning

SV

Hemvist

9.1e

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

L 341/26

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

9.2e

9.2e

9.2e

Med överenskommen löptid

Med överenskommen löptid

Med överenskommen löptid

Med överenskommen löptid

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

Undersektor

Offentlig sektor Övrig offentlig Efter löptid
sektor
(3 intervall)

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Efter löptid
(3 intervall)

Övriga finansinstitut

Beskrivning

Löptid

Efter löptid
(3 intervall)

Försäkringsfö- Efter löptid
retag och pen- (3 intervall)
sionsinstitut

Icke-finansiella Efter löptid
företag
(3 intervall)

Hemvist

Kategori

Valuta

Sektor

Undersektor

Löptid

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Inhemsk
euroområdet – offentlig sektor

Med överenskommen löptid

Icke-MFI

Övrig offentlig
sektor

Efter löptid
(3 intervall)

12

Övriga skulder

Med överens- Euro
kommen löptid

Icke-MFI

Övrig offentlig
sektor

Efter löptid
(3 intervall)

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Inhemsk
euroområdet – övriga skulder

Med överenskommen löptid

12

Övriga skulder

Med överens- Euro
kommen löptid

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Inhemsk
euroområdet – övriga skulder

Med överenskommen löptid

12

Övriga skulder

Med överens- Euro
kommen löptid

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Inhemsk
euroområdet – övriga skulder

Med överenskommen löptid

12

Övriga skulder

Med överens- Euro
kommen löptid

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Inhemsk
euroområdet – övriga skulder

Med överenskommen löptid

12

Övriga skulder

Med överens- Euro
kommen löptid

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Efter löptid
(3 intervall)

IckeMFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Övriga inhemska

Efter löptid
(3 intervall)

Övriga finansinstitut

Efter löptid
(3 intervall)

Övriga finansinstitut

Efter löptid
(3 intervall)

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Efter löptid
(3 intervall)

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Efter löptid
(3 intervall)

Icke-finansiella
företag

Efter löptid
(3 intervall)

Icke-finansiella
företag

Efter löptid
(3 intervall)

27.12.2007

5,1

Europeiska unionens officiella tidning

9.2e

Med överenskommen löptid

Sektor

SV

Hemvist

9.2e

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

9.2e

9.2e

9.2e

Med överenskommen löptid

Med överenskommen löptid

Med överenskommen löptid

Med överenskommen löptid

Inhemsk

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

Undersektor

Övriga inhemska

Hushåll

Löptid

Efter löptid
(3 intervall)

Offentlig sektor Övrig offentlig Efter löptid
sektor
(3 intervall)

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Efter löptid
(3 intervall)

Övriga finansinstitut

Efter löptid
(3 intervall)

Försäkringsfö- Efter löptid
retag och pen- (3 intervall)
sionsinstitut

Hemvist

Kategori

Valuta

Sektor

Undersektor

Löptid

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Inhemsk
euroområdet – övriga skulder

Med överenskommen löptid

12

Övriga skulder

Med överens- Euro
kommen löptid

5,1

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Övriga deltaeuroområdet – offentlig sektor
gande medlemsstater

Med överenskommen löptid

12

Övriga skulder

Med överens- Euro
kommen löptid

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Övriga deltaeuroområdet – övriga skulder
gande medlemsstater

Med överenskommen löptid

12

Övriga skulder

Med överens- Euro
kommen löptid

Övriga inhemska

Efter löptid
(3 intervall)

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Övriga deltaeuroområdet – övriga skulder
gande medlemsstater

Med överenskommen löptid

Övriga finansinstitut

Efter löptid
(3 intervall)

12

Övriga skulder

Med överens- Euro
kommen löptid

Övriga finansinstitut

Efter löptid
(3 intervall)

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Övriga deltaeuroområdet – övriga skulder
gande medlemsstater

Med överenskommen löptid

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Efter löptid
(3 intervall)

12

Övriga skulder

Med överens- Euro
kommen löptid

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Efter löptid
(3 intervall)

Inhemsk

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Icke-MFI

IckeMFI

Hushåll

Efter löptid
(3 intervall)

Hushåll

Efter löptid
(3 intervall)

Övrig offentlig
sektor

Efter löptid
(3 intervall)

Övrig offentlig
sektor

Efter löptid
(3 intervall)

Efter löptid
(3 intervall)

IckeMFI

Icke-MFI

L 341/27

5,2

Europeiska unionens officiella tidning

9.2e

Med överenskommen löptid

Sektor

Beskrivning

SV

Hemvist

9.2e

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

L 341/28

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

9.2e

Med överenskommen löptid

Med överenskommen löptid

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

IckeMFI

Undersektor

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Icke-finansiella Efter löptid
företag
(3 intervall)

Hushåll

Beskrivning

Löptid

Efter löptid
(3 intervall)

Hemvist

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Övriga deltaeuroområdet – övriga skulder
gande medlemsstater

Med överenskommen löptid

12

Övriga skulder

Med överens- Euro
kommen löptid

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Övriga deltaeuroområdet – övriga skulder
gande medlemsstater

Med överenskommen löptid

12

Övriga skulder

Med överens- Euro
kommen löptid

Med uppsägningstid

Inhemsk

IckeMFI

Offentlig sektor Övrig offentlig Efter löptid
sektor
(2 intervall)

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

9.3e

Med uppsägningstid

Inhemsk

IckeMFI

Övriga inhemska

Efter löptid
(2 intervall)

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

9.3e

Med uppsägningstid

Inhemsk

IckeMFI

Övriga inhemska

Övriga finansinstitut

Efter löptid
(2 intervall)

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

9.3e

Med uppsägningstid

Inhemsk

IckeMFI

Övriga inhemska

Försäkringsfö- Efter löptid
retag och pen- (2 intervall)
sionsinstitut

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

9.3e

Med uppsägningstid

Inhemsk

IckeMFI

Övriga inhemska

Icke-finansiella Efter löptid
företag
(2 intervall)

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

9.3e

Med uppsägningstid

Inhemsk

IckeMFI

Övriga inhemska

Hushåll

Efter löptid
(2 intervall)

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

9.3e

Med uppsägningstid

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

Offentlig sektor Övrig offentlig Efter löptid
sektor
(2 intervall)

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

9.3e

Med uppsägningstid

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

Övriga inhemska

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Valuta

Sektor

IckeMFI

Icke-MFI

Undersektor

Löptid

Icke-finansiella
företag

Efter löptid
(3 intervall)

Icke-finansiella
företag

Efter löptid
(3 intervall)

Hushåll

Efter löptid
(3 intervall)

Hushåll

Efter löptid
(3 intervall)

27.12.2007

9.3e

Efter löptid
(2 intervall)

Kategori

Europeiska unionens officiella tidning

Övriga deltagande medlemsstater

Sektor

SV

Hemvist

9.2e

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

Post
Sektor

Undersektor

Löptid

Hemvist

Med uppsägningstid

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

Övriga inhemska

Övriga finansinstitut

Efter löptid
(2 intervall)

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

9.3e

Med uppsägningstid

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

Övriga inhemska

Försäkringsfö- Efter löptid
retag och pen- (2 intervall)
sionsinstitut

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

9.3e

Med uppsägningstid

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

Övriga inhemska

Icke-finansiella Efter löptid
företag
(2 intervall)

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

9.3e

Med uppsägningstid

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

Övriga inhemska

Hushåll

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

9.4e

Repor

Inhemsk

IckeMFI

Offentlig sektor Övrig offentlig
sektor

9.4e

9.4e

Repor

Repor

Inhemsk

Inhemsk

IckeMFI

IckeMFI

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga finansinstitut

Efter löptid
(2 intervall)

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Inhemsk
euroområdet – offentlig sektor

Repor

12

Övriga skulder

Inhemsk

Repor

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Inhemsk
euroområdet – övriga skulder

Repor

12

Övriga skulder

Inhemsk

Repor

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Inhemsk
euroområdet – övriga skulder

Repor

12

Övriga skulder

Repor

Inhemsk

Sektor

Undersektor

Övrig offentlig
sektor

Euro

Icke-MFI

Övrig offentlig
sektor

Euro

Icke-MFI

Övriga inhemska

Löptid

Övriga finansinstitut

Icke-MFI

Övriga finansinstitut

L 341/29

5,1

Valuta

Europeiska unionens officiella tidning

9.3e

Kategori

SV

Hemvist

Beskrivning

L 341/30

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

9.4e

9.4e

9.4e

Repor

Repor

Repor

Repor

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

Undersektor

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Icke-finansiella
företag

Hushåll

Offentlig sektor Övrig offentlig
sektor

Övriga inhemska

Beskrivning

Löptid

Hemvist

Kategori

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Inhemsk
euroområdet – övriga skulder

Repor

12

Övriga skulder

Inhemsk

Repor

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Inhemsk
euroområdet – övriga skulder

Repor

12

Övriga skulder

Inhemsk

Repor

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Inhemsk
euroområdet – övriga skulder

Repor

12

Övriga skulder

Repor

5,1

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Övriga deltaeuroområdet – offentlig sektor
gande medlemsstater

Repor

12

Övriga skulder

Övriga deltagande medlemsstater

Repor

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Övriga deltaeuroområdet – övriga skulder
gande medlemsstater

Repor

12

Övriga skulder

Repor

Inhemsk

Övriga deltagande medlemsstater

Sektor

Undersektor

Löptid

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Icke-MFI

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Icke-finansiella
företag

Euro

Icke-MFI

Icke-finansiella
företag

Hushåll

Euro

Icke-MFI

Hushåll

Övrig offentlig
sektor

Euro

Icke-MFI

Övrig offentlig
sektor

Euro

Icke-MFI

Övriga inhemska

27.12.2007

5,2

Valuta

Europeiska unionens officiella tidning

9.4e

Repor

Sektor

SV

Hemvist

9.4e

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

9.4e

9.4e

9.1x

Repor

Repor

Repor

Över natten

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Inhemsk

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

Undersektor

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga finansinstitut

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Icke-finansiella
företag

Hushåll

Offentlig sektor Övrig offentlig
sektor

Löptid

Hemvist

Kategori

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Övriga deltaeuroområdet – övriga skulder
gande medlemsstater

Repor

12

Övriga skulder

Övriga deltagande medlemsstater

Repor

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Övriga deltaeuroområdet – övriga skulder
gande medlemsstater

Repor

12

Övriga skulder

Övriga deltagande medlemsstater

Repor

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Övriga deltaeuroområdet – övriga skulder
gande medlemsstater

Repor

12

Övriga skulder

Övriga deltagande medlemsstater

Repor

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Övriga deltaeuroområdet – övriga skulder
gande medlemsstater

Repor

12

Övriga skulder

Repor

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Över natten

12

Övriga skulder

Över natten

Övriga deltagande medlemsstater

Inhemsk

Sektor

Undersektor

Löptid

Övriga finansinstitut

Euro

IckeMFI

Övriga finansinstitut

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Euro

Icke-MFI

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Icke-finansiella
företag

Euro

Icke-MFI

Icke-finansiella
företag

Hushåll

Euro

Icke-MFI

Hushåll

Övrig offentlig
sektor

Utländsk valuta Icke-MFI

Övrig offentlig
sektor

L 341/31

5,2

Valuta

Europeiska unionens officiella tidning

9.4e

Repor

Sektor

Beskrivning

SV

Hemvist

9.4e

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

L 341/32

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

9.1x

9.1x

9.1x

9.1x

Över natten

Över natten

Över natten

Över natten

Över natten

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

Undersektor

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga finansinstitut

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Icke-finansiella
företag

Hushåll

Offentlig sektor Övrig offentlig
sektor

Beskrivning

Löptid

Hemvist

Kategori

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Över natten

12

Övriga skulder

Inhemsk

Över natten

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Över natten

12

Övriga skulder

Inhemsk

Över natten

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Över natten

12

Övriga skulder

Inhemsk

Över natten

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Över natten

12

Övriga skulder

Inhemsk

Över natten

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Över natten

12

Övriga skulder

Över natten

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Över natten

12

Övriga skulder

Över natten

Inhemsk

Övriga deltagande medlemsstater

Sektor

Undersektor

Löptid

Övriga inhemska

Euro

Icke-MFI

Övriga inhemska

Övriga finansinstitut

Euro

Icke-MFI

Övriga finansinstitut

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Euro

Icke-MFI

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Icke-finansiella
företag

Utländsk valuta Icke-MFI

Icke-finansiella
företag

Hushåll

Utländsk valuta Icke-MFI

Hushåll

Övrig offentlig
sektor

Utländsk valuta Icke-MFI

Övrig offentlig
sektor

27.12.2007

7

Valuta

Europeiska unionens officiella tidning

9.1x

Över natten

Sektor

SV

Hemvist

9.1x

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

9.1x

9.1x

9.1x

9.2x

Över natten

Över natten

Över natten

Över natten

Med överenskommen löptid

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Inhemsk

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

Undersektor

Löptid

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga finansinstitut

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Icke-finansiella
företag

Hushåll

Offentlig sektor Övrig offentlig Efter löptid
sektor
(3 intervall)

Hemvist

Kategori

Valuta

Sektor

Undersektor

Löptid

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Över natten

12

Övriga skulder

Övriga deltagande medlemsstater

Över natten

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Över natten

12

Övriga skulder

Övriga deltagande medlemsstater

Över natten

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Över natten

12

Övriga skulder

Övriga deltagande medlemsstater

Över natten

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Över natten

12

Övriga skulder

Övriga deltagande medlemsstater

Över natten

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Över natten

12

Övriga skulder

Över natten

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Med överenskommen löptid

Övrig offentlig
sektor

Efter löptid (3
intervall)

12

Övriga skulder

Med överens- Utländsk valuta Icke-MFI
kommen löptid

Övrig offentlig
sektor

Efter löptid (3
intervall)

Övriga deltagande medlemsstater

Utländsk valuta Icke-MFI

Övriga inhemska

Övriga finansinstitut

Utländsk valuta Icke-MFI

Övriga finansinstitut

Försäkringsföretag och pensionsinstitut
Utländsk valuta Icke-MFI

Försäkringsföretag och pensionsinstitut
Icke-finansiella
företag

Utländsk valuta Icke-MFI

Icke-finansiella
företag

Hushåll

Utländsk valuta Icke-MFI

Hushåll

L 341/33

Inhemsk

Övriga inhemska

Europeiska unionens officiella tidning

9.1x

Över natten

Sektor

Beskrivning

SV

Hemvist

9.1x

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

L 341/34

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

9.2x

9.2x

9.2x

Med överenskommen löptid

Med överenskommen löptid

Med överenskommen löptid

Med överenskommen löptid

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

Undersektor

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Efter löptid
(3 intervall)

Övriga finansinstitut

Efter löptid
(3 intervall)

Försäkringsfö- Efter löptid
retag och pen- (3 intervall)
sionsinstitut

Icke-finansiella Efter löptid
företag
(3 intervall)

Hushåll

Beskrivning

Löptid

Efter löptid
(3 intervall)

Hemvist

Kategori

Valuta

Sektor

Undersektor

Löptid

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Med överenskommen löptid

Övriga inhemska

Efter löptid
(3 intervall)

12

Övriga skulder

Med överens- Utländsk valuta Icke-MFI
kommen löptid

Övriga inhemska

Efter löptid
(3 intervall)

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Med överenskommen löptid

Övriga finansinstitut

Efter löptid
(3 intervall)

12

Övriga skulder

Med överens- Utländsk valuta Icke-MFI
kommen löptid

Övriga finansinstitut

Efter löptid
(3 intervall)

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Med överenskommen löptid

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Efter löptid
(3 intervall)

12

Övriga skulder

Med överens- Utländsk valuta Icke-MFI
kommen löptid

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Efter löptid
(3 intervall)

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Med överenskommen löptid

Icke-finansiella
företag

Efter löptid
(3 intervall)

12

Övriga skulder

Med överens- Utländsk valuta Icke-MFI
kommen löptid

Icke-finansiella
företag

Efter löptid
(3 intervall)

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Med överenskommen löptid

Hushåll

Efter löptid
(3 intervall)

12

Övriga skulder

Med överens- Utländsk valuta Icke-MFI
kommen löptid

Hushåll

Efter löptid
(3 intervall)

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

27.12.2007

7

Europeiska unionens officiella tidning

9.2x

Med överenskommen löptid

Sektor

SV

Hemvist

9.2x

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

9.2x

9.2x

9.2x

Med överenskommen löptid

Med överenskommen löptid

Med överenskommen löptid

Med överenskommen löptid

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

Undersektor

Löptid

Offentlig sektor Övrig offentlig Efter löptid
sektor
(3 intervall)

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Efter löptid
(3 intervall)

Övriga finansinstitut

Efter löptid
(3 intervall)

Försäkringsfö- Efter löptid
retag och pen- (3 intervall)
sionsinstitut

Icke-finansiella Efter löptid
företag
(3 intervall)

Hemvist

Kategori

Valuta

Sektor

Undersektor

Löptid

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Med överenskommen löptid

Övrig offentlig
sektor

Efter löptid (3
intervall)

12

Övriga skulder

Med överens- Utländsk valuta Icke-MFI
kommen löptid

Övrig offentlig
sektor

Efter löptid (3
intervall)

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Med överenskommen löptid

Övriga inhemska

Efter löptid (3
intervall)

12

Övriga skulder

Med överens- Utländsk valuta Icke-MFI
kommen löptid

Övriga inhemska

Efter löptid (3
intervall)

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Med överenskommen löptid

Övriga finansinstitut

Efter löptid (3
intervall)

12

Övriga skulder

Med överens- Utländsk valuta Icke-MFI
kommen löptid

Övriga finansinstitut

Efter löptid (3
intervall)

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Med överenskommen löptid

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Efter löptid (3
intervall)

12

Övriga skulder

Med överens- Utländsk valuta Icke-MFI
kommen löptid

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Efter löptid (3
intervall)

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Med överenskommen löptid

Icke-finansiella
företag

Efter löptid (3
intervall)

12

Övriga skulder

Med överens- Utländsk valuta Icke-MFI
kommen löptid

Icke-finansiella
företag

Efter löptid (3
intervall)

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

L 341/35

7

Europeiska unionens officiella tidning

9.2x

Med överenskommen löptid

Sektor

Beskrivning

SV

Hemvist

9.2x

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

L 341/36

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

Med överenskommen löptid

Övriga deltagande medlemsstater

Sektor

IckeMFI

Undersektor

Övriga inhemska

Hushåll

Beskrivning

Löptid

Efter löptid
(3 intervall)

Hemvist

Valuta

Sektor

Undersektor

Löptid

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Med överenskommen löptid

Hushåll

Efter löptid
(3 intervall)

12

Övriga skulder

Med överens- Utländsk valuta Icke-MFI
kommen löptid

Hushåll

Efter löptid
(3 intervall)

Inhemsk

IckeMFI

Offentlig sektor Övrig offentlig Efter löptid
sektor
(2 intervall)

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

9.3x

Med uppsägningstid

Inhemsk

IckeMFI

Övriga inhemska

Efter löptid
(2 intervall)

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

9.3x

Med uppsägningstid

Inhemsk

IckeMFI

Övriga inhemska

Övriga finansinstitut

Efter löptid
(2 intervall)

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

9.3x

Med uppsägningstid

Inhemsk

IckeMFI

Övriga inhemska

Försäkringsfö- Efter löptid
retag och pen- (2 intervall)
sionsinstitut

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

9.3x

Med uppsägningstid

Inhemsk

IckeMFI

Övriga inhemska

Icke-finansiella Efter löptid
företag
(2 intervall)

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

9.3x

Med uppsägningstid

Inhemsk

IckeMFI

Övriga inhemska

Hushåll

Efter löptid
(2 intervall)

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

9.3x

Med uppsägningstid

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

Offentlig sektor Övrig offentlig Efter löptid
sektor
(2 intervall)

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

9.3x

Med uppsägningstid

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

Övriga inhemska

Efter löptid
(2 intervall)

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

9.3x

Med uppsägningstid

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

Övriga inhemska

Efter löptid
(2 intervall)

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

27.12.2007

Med uppsägningstid

Övriga deltagande medlemsstater

Europeiska unionens officiella tidning

9.3x

Övriga finansinstitut

Kategori

SV

Hemvist

9.2x

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

Post
Sektor

Undersektor

Löptid

Hemvist

Med uppsägningstid

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

Övriga inhemska

Försäkringsfö- Efter löptid
retag och pen- (2 intervall)
sionsinstitut

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

9.3x

Med uppsägningstid

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

Övriga inhemska

Icke-finansiella Efter löptid
företag
(2 intervall)

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

9.3x

Med uppsägningstid

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

Övriga inhemska

Hushåll

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

9.4x

Repor

Inhemsk

IckeMFI

Offentlig sektor Övrig offentlig
sektor

9.4x

9.4x

9.4x

Repor

Repor

Repor

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga finansinstitut

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Efter löptid
(2 intervall)

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Repor

12

Övriga skulder

Inhemsk

Repor

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Repor

12

Övriga skulder

Inhemsk

Repor

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Repor

12

Övriga skulder

Inhemsk

Repor

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Repor

12

Övriga skulder

Repor

Inhemsk

Sektor

Undersektor

Övrig offentlig
sektor

Utländsk valuta Icke-MFI

Övrig offentlig
sektor

Övriga inhemska

Utländsk valuta Icke-MFI

Löptid

Övriga inhemska

Övriga finansinstitut

Icke-MFI

Övriga finansinstitut

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Icke-MFI

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

L 341/37

7

Valuta

Europeiska unionens officiella tidning

9.3x

Kategori

SV

Hemvist

Beskrivning

L 341/38

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

9.4x

9.4x

9.4x

Repor

Repor

Repor

Repor

Inhemsk

Inhemsk

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

Undersektor

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Icke-finansiella
företag

Hushåll

Offentlig sektor Övrig offentlig
sektor

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga finansinstitut

Beskrivning

Löptid

Hemvist

Kategori

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Repor

12

Övriga skulder

Inhemsk

Repor

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Repor

12

Övriga skulder

Repor

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Repor

12

Övriga skulder

Övriga deltagande medlemsstater

Repor

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Repor

12

Övriga skulder

Övriga deltagande medlemsstater

Repor

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Repor

12

Övriga skulder

Repor

Inhemsk

Övriga deltagande medlemsstater

Sektor

Undersektor

Löptid

Icke-finansiella
företag

Utländsk valuta Icke-MFI

Icke-finansiella
företag

Hushåll

Utländsk valuta Icke-MFI

Hushåll

Övrig offentlig
sektor

Utländsk valuta Icke-MFI

Övrig offentlig
sektor

Övriga inhemska

Icke-MFI

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Icke-MFI

Övriga inhemska

27.12.2007

7

Valuta

Europeiska unionens officiella tidning

9.4x

Repor

Sektor

SV

Hemvist

9.4x

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

9.4x

Repor

Repor

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

Undersektor

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Löptid

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Icke-finansiella
företag

Hushåll

Hemvist

Kategori

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Repor

12

Övriga skulder

Övriga deltagande medlemsstater

Repor

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Repor

12

Övriga skulder

Övriga deltagande medlemsstater

Repor

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Repor

12

Övriga skulder

Repor

Andelar i penningmarknadsfonder

11e

Emitterade värdepapper

Upp till 1 år

11e

Emitterade värdepapper

Över 1 och
upp till 2 år

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

11e

Emitterade värdepapper

Över 2 år

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

11x

Emitterade värdepapper

Upp till 1 år

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

11x

Emitterade värdepapper

Över 1 och
upp till 2 år

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

11x

Emitterade värdepapper

Över 2 år

ej til- ej tillämpligt
lämpligt

Sektor

Undersektor

Löptid

Övriga inhemska
Utländsk valuta Icke-MFI

Övriga inhemska
Övriga inhemska

Utländsk valuta Icke-MFI

Övriga inhemska
Övriga inhemska

Utländsk valuta Icke-MFI

Övriga inhemska

ej til- ej tillämpligt
lämpligt
4

Emitterade skuldcertifikat

Upp till 1 år

L 341/39

10

Övriga deltagande medlemsstater

Valuta

Europeiska unionens officiella tidning

9.4x

Repor

Sektor

Beskrivning

SV

Hemvist

9.4x

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

L 341/40

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

CB3

Undersektor

Eget kapital och
reserver

Återstående skulder

Motpost till SDR
(1)

Inhemska positioner inom Eurosystemet gäller endast ECB eller Deutsche Bundesbank.

Beskrivning

Löptid

Hemvist

Kategori

(11)

(Övriga tillgångar)

12

Övriga skulder

Eget kapital
och reserver

13

Avsättningar

Eget kapital
och reserver

14

Värderegleringskonton

15

Eget kapital och reserver

10,3

Skulder inom Eurosystemet – nettoskulder
relaterade till tilldelningen av eurosedlar
inom Eurosystemet

Återstående
skulder

11

Oreglerade poster

Återstående
skulder

12

Övriga skulder

Återstående
skulder

13

Avsättningar

Återstående
skulder

9

Motpost till SDR som tilldelats av IMF

Valuta

Sektor

Undersektor

Löptid

Europeiska unionens officiella tidning

13

Sektor

SV

Hemvist

12

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

27.12.2007

ÖVERBRYGGANDE TABELL
(Månadsuppgifter)
Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

1

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

Post
Hemvist

Sektor

Kontanter
(samtliga valutor)

Kontanter,
därav euro

2

Lån

Inhemsk

MFI

Ändamål

Beskrivning

Löptid

Hemvist

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga
tillgångar

11

Övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

5,1

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroom- Inhemsk
rådet relaterade till penningpolitiska
transaktioner – huvudsakliga refinansieringstransaktioner

5,2

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroom- Inhemsk
rådet relaterade till penningpolitiska
transaktioner – långfristiga refinansieringstransaktioner

5,3

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroom- Inhemsk
rådet relaterade till penningpolitiska transaktioner – finjusterande reverserade
transaktioner

5,4

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroom- Inhemsk
rådet relaterade till penningpolitiska transaktioner – strukturella reverserade
transaktioner

5,5

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroom- Inhemsk
rådet relaterade till penningpolitiska transaktioner – utlåningsfaciliteten

Sektor

Undersektor

Ändamål

Löptid/valuta

Kontanter

Lån

L 341/41

2,2

Kategori

Europeiska unionens officiella tidning

1e

Undersektor

SV

Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

L 341/42

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

Lån

Inhemsk

Inhemsk

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

Ändamål

Löptid

Offentlig
sektor

Övriga
inhemska

Övriga
inhemska

Övriga finansinstitut

Efter löptid
(3 intervall)

Hemvist

Kategori

5,6

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroom- Inhemsk
rådet relaterade till penningpolitiska transaktioner
–
utlåning
avseende
tillläggssäkerhet

6

Övriga fordringar i euro till kreditinstitut i Inhemsk
euroområdet

9,2

Fordringar inom Eurosystemet – fordringar Inhemsk
motsvarande överföring av valutareserver
(endast NCB:s balansräkning)

9,3

Fordringar inom Eurosystemet – fordringar Inhemsk
med anknytning till skuldebrev som täcker
emission av ECB-skuldcertifikat (endast
ECB:s balansräkning)

9,5

Fordringar inom Eurosystemet – övriga Inhemsk
fordringar inom Eurosystemet

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Lån

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Lån

8

Offentliga sektorns skulder i euro

Inhemsk

Lån

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Lån

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Lån

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Lån

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Lån

11

Övriga tillgångar

Lån

Inhemsk

Sektor

Undersektor

Ändamål

Löptid/valuta

Lån

MFI

Icke-MFI

Offentlig sektor

Icke-MFI

Övriga inhemska

Icke-MFI

Övriga finansinstitut

Efter löptid
(3 intervall)

Övriga inhem- Övriga finansinska
stitut

Efter löptid
(3 intervall)

27.12.2007

2

Lån

Inhemsk

Undersektor

Europeiska unionens officiella tidning

2

Lån

Sektor

Beskrivning

SV

Hemvist

2

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

2

2

2

Lån

Lån

Lån

Lån

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

Undersektor

Övriga
inhemska

Övriga
inhemska

Övriga
inhemska

Övriga
inhemska

Övriga
inhemska

Ändamål

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Efter löptid
(3 intervall)

Icke-finansiella
företag

Hushåll

Hushåll

Hushåll

Efter löptid
(3 intervall)

Konsumtionskredit

Bostadslån

Annat (restpost)

Beskrivning

Löptid

Efter löptid
(3 intervall)

Efter löptid
(3 intervall)

Efter löptid
(3 intervall)

Hemvist

Kategori

Fordringar i utländsk valuta på hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Lån

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Lån

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Lån

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Lån

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Lån

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Lån

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Lån

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Lån

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Lån

11

Övriga tillgångar

Lån

Inhemsk

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Undersektor

Ändamål

Löptid/valuta

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Efter löptid
(3 intervall)

Övriga inhem- Försäkringsföreska
tag och pensionsinstitut

Efter löptid
(3 intervall)

Icke-finansiella
företag

Efter löptid
(3 intervall)

Övriga inhem- Icke-finansiella
ska
företag

Efter löptid
(3 intervall)

Hushåll

Konsumtionskredit

Efter löptid
(3 intervall)

Övriga inhem- Hushåll
ska

Konsumtionskredit

Efter löptid
(3 intervall)

Hushåll

Bostadslån

Efter löptid
(3 intervall)

Övriga inhem- Hushåll
ska

Bostadslån

Efter löptid
(3 intervall)

Hushåll

Annat (restpost)

Efter löptid
(3 intervall)

Övriga inhem- Hushåll
ska

Annat (restpost)

Efter löptid
(3 intervall)

L 341/43

3

Sektor

Europeiska unionens officiella tidning

2

Lån

Sektor

SV

Hemvist

2

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

L 341/44

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

Lån

Övriga deltagande medlemsstater

Sektor

MFI

Undersektor

Ändamål

Löptid

Beskrivning
Hemvist

5,1

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroom- Övriga deltarådet relaterade till penningpolitiska gande medtransaktioner – huvudsakliga refinansie- lemsstater
ringstransaktioner

5,2

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroom- Övriga deltarådet relaterade till penningpolitiska gande medtransaktioner – långfristiga refinansierings- lemsstater
transaktioner

5,3

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroom- Övriga deltarådet relaterade till penningpolitiska trans- gande medaktioner – finjusterande reverserade lemsstater
transaktioner

5,4

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroom- Övriga deltarådet relaterade till penningpolitiska trans- gande medaktioner – strukturella reverserade lemsstater
transaktioner

5,5

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroom- Övriga deltarådet relaterade till penningpolitiska trans- gande medaktioner – utlåningsfaciliteten
lemsstater

5,6

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroom- Övriga deltarådet relaterade till penningpolitiska trans- gande medaktioner
–
utlåning
avseende lemsstater
tillläggssäkerhet

6

Övriga fordringar i euro till kreditinstitut i Övriga deltaeuroområdet
gande medlemsstater

9,2

Fordringar inom Eurosystemet – fordringar Övriga deltamotsvarande överföring av valutareserver gande med(endast NCB:s balansräkning)
lemsstater

9,3

Fordringar inom Eurosystemet – fordringar Övriga deltamed anknytning till skuldebrev som täcker gande medemission av ECB-skuldcertifikat (endast lemsstater
ECB:s balansräkning)

Kategori

Sektor

Undersektor

Ändamål

Löptid/valuta

Lån

Lån

27.12.2007

Fordringar i utländsk valuta på hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Europeiska unionens officiella tidning

3

SV

Hemvist

2

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

2

2

Lån

Lån

Lån

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

Undersektor

Ändamål

Offentlig
sektor

Övriga
inhemska

Övriga
inhemska

Övriga
inhemska

Övriga finansinstitut

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Beskrivning

Löptid

Efter löptid
(3 intervall)

Efter löptid
(3 intervall)

Hemvist

Kategori

Fordringar inom Eurosystemet – övriga Övriga deltafordringar inom Eurosystemet
gande medlemsstater

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Lån

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Lån

8

Offentliga sektorns skulder i euro

Övriga deltagande medlemsstater

Lån

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Lån

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Lån

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Lån

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Lån

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Lån

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Lån

11

Övriga tillgångar

Lån

Övriga deltagande medlemsstater

Undersektor

Ändamål

Löptid/valuta

MFI

IckeMFI

Offentlig sektor

Icke-MFI

Övriga inhemska

Övriga finansinstitut

Icke-MFI

Icke-MFI

Övriga inhem- Övriga
ska
finansinstitut

Efter löptid
(3 intervall)

Efter löptid
(3 intervall)

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

Efter löptid
(3 intervall)

Övriga inhem- Försäkringsföreska
tag och pensionsinstitut

Efter löptid
(3 intervall)

L 341/45

9,5

Sektor

Europeiska unionens officiella tidning

2

Lån

Sektor

SV

Hemvist

2

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

L 341/46

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

2

2

2

Lån

Lån

Lån

Lån

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Utlandet

Sektor

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

Undersektor

Övriga
inhemska

Övriga
inhemska

Övriga
inhemska

Övriga
inhemska

Ändamål

Icke-finansiella
företag

Hushåll

Hushåll

Hushåll

Löptid

Efter löptid
(3 intervall)

Konsumtionskredit

Bostadslån

Annat (restpost)

Efter löptid
(3 intervall)

Efter löptid
(3 intervall)

Efter löptid
(3 intervall)

Hemvist

Kategori

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Lån

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Lån

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Lån

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Lån

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Lån

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Lån

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Lån

11

Övriga tillgångar

Lån

2,1

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar på
IMF

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga
tillgångar

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet – saldon i banker, värdepappersinnehav och lån

Övriga deltagande medlemsstater

Sektor

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Undersektor

Ändamål

Löptid/valuta

Icke-finansiella
företag

Efter löptid
(3 intervall)

Övriga inhem- Icke-finansiella
ska
företag

Efter löptid
(3 intervall)

Hushåll

Konsumtionskredit

Efter löptid
(3 intervall)

Övriga inhem- Hushåll
ska

Konsumtionskredit

Efter löptid
(3 intervall)

Hushåll

Bostadslån

Efter löptid
(3 intervall)

Övriga inhem- Hushåll
ska

Bostadslån

Efter löptid
(3 intervall)

Hushåll

Annat (restpost)

Efter löptid
(3 intervall)

Övriga inhem- Hushåll
ska

Annat (restpost)

Efter löptid
(3 intervall)

Europeiska unionens officiella tidning

2

Lån

Beskrivning

SV

Hemvist

2

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

Lån

27.12.2007

Lån

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

Lån

Utlandet

Utlandet

Undersektor

Ändamål

Beskrivning

Löptid

Upp till 1 år

Över 1 år

Hemvist

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar relaterade till
kreditfaciliteten under ERM 2

11

Övriga tillgångar

2,1

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar på
IMF

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga
tillgångar

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet – saldon i banker, värdepappersinnehav och lån

4,2

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar relaterade till
kreditfaciliteten under ERM 2

11

Övriga tillgångar

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga
tillgångar

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet – saldon i banker, värdepappersinnehav och lån

11

Övriga tillgångar

Utlandet

Sektor

Undersektor

Ändamål

Löptid/valuta

Lån

Lån

Upp till 1 år

Utlandet

Lån

Upp till 1 år

Lån

Upp till 1 år

Över 1 år

Utlandet

Lån

Över 1 år

Lån

Över 1 år

L 341/47

4,2

Kategori

Europeiska unionens officiella tidning

2

Lån

Sektor

SV

Hemvist

2

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

L 341/48

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

Lån, därav euro Inhemsk

Sektor

IckeMFI

Undersektor

Offentlig
sektor

Ändamål

Beskrivning

Löptid

Hemvist

Kategori

Sektor

Undersektor

Ändamål

Löptid/valuta

8

Offentliga sektorns skulder i euro

Inhemsk

Lån

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Lån

Icke-MFI

Offentlig sektor

Euro

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Lån

Icke-MFI

Övriga inhemska

Euro

Lån, därav euro Inhemsk

IckeMFI

Övriga
inhemska

2e

Lån, därav euro Inhemsk

IckeMFI

Övriga
inhemska

Övriga finansinstitut

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Lån

Icke-MFI

Övriga inhem- Övriga finansinska
stitut

Euro

2e

Lån, därav euro Inhemsk

IckeMFI

Övriga
inhemska

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Lån

Icke-MFI

Övriga inhem- Försäkringsföreska
tag och pensionsinstitut

Euro

2e

Lån, därav euro Inhemsk

IckeMFI

Övriga
inhemska

Icke-finansiella
företag

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Lån

Icke-MFI

Övriga inhem- Icke-finansiella
ska
företag

Euro

2e

Lån, därav euro Inhemsk

IckeMFI

Övriga
inhemska

Hushåll

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Lån

Icke-MFI

Övriga inhem- Hushåll
ska

Euro

2e

Lån, därav euro Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

Offentlig
sektor

8

Offentliga sektorns skulder i euro

Övriga deltagande medlemsstater

Lån

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Lån

Icke-MFI

Offentlig sektor

Euro

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Lån

Icke-MFI

Övriga inhemska

Euro

Lån, därav euro Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

Övriga
inhemska

2e

Lån, därav euro Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

Övriga
inhemska

Övriga finansinstitut

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Lån

Icke-MFI

Övriga inhem- Övriga finansinska
stitut

Euro

2e

Lån, därav euro Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

Övriga
inhemska

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Lån

Icke-MFI

Övriga inhem- Försäkringsföreska
tag och pensionsinstitut

Euro

27.12.2007

2e

Europeiska unionens officiella tidning

2e

SV

Hemvist

2e

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

Post
Sektor

Undersektor

Ändamål

Beskrivning

Löptid

Hemvist

Kategori

Sektor

Undersektor

Ändamål

Löptid/valuta

2e

Lån, därav euro Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

Övriga
inhemska

Icke-finansiella
företag

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Lån

Icke-MFI

Övriga inhem- Icke-finansiella
ska
företag

Euro

2e

Lån, därav euro Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

Övriga
inhemska

Hushåll

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Lån

Icke-MFI

Övriga inhem- Hushåll
ska

Euro

3e

Värdepapper
andra än aktier
– euro

IckeMFI

Offentlig
sektor

7

Värdepapper i euro utgivna av hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

VärdeIcke-MFI
papper
(andra än
aktier)

8

Offentliga sektorns skulder i euro

Inhemsk

Värdepapper
(andra än
aktier)

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

VärdeIcke-MFI
papper
(andra än
aktier)

Offentlig sektor

7

Värdepapper i euro utgivna av hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

VärdeIcke-MFI
papper
(andra än
aktier)

Övriga inhemska

11

Övriga tillgångar

VärdeIcke-MFI
papper
(andra än
aktier)

Övriga inhemska

7

Värdepapper i euro utgivna av hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

VärdeIcke-MFI
papper
(andra än
aktier)

Offentlig sektor

8

Offentliga sektorns skulder i euro

Övriga deltagande medlemsstater

Värdepapper
(andra än
aktier)

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

VärdeIcke-MFI
papper
(andra än
aktier)

3e

Värdepapper
andra än aktier
– euro

Värdepapper
andra än aktier
– euro

Inhemsk

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

IckeMFI

Övriga
inhemska

Offentlig
sektor

Inhemsk

Offentlig sektor

Euro

Euro

L 341/49

Offentlig sektor

Euro

Europeiska unionens officiella tidning

3e

Inhemsk

SV

Hemvist

L 341/50

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Beskrivning

3e

Värdepapper
andra än aktier
– euro

Hemvist

3e

3x

Värdepapper
andra än aktier
– euro

Värdepapper
andra än aktier
– euro

Värdepapper
andra än aktier
– utländsk
valuta

Övriga deltagande medlemsstater

Inhemsk

Övriga deltagande medlemsstater

Inhemsk

Sektor

IckeMFI

Undersektor

Löptid

Övriga
inhemska

MFI

Efter löptid
(3 intervall)

MFI

IckeMFI

Ändamål

Efter löptid
(3 intervall)

Offentlig
sektor

Beskrivning
Hemvist

Kategori

Sektor

Undersektor

Ändamål

Löptid/valuta

7

Värdepapper i euro utgivna av hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

VärdeIcke-MFI
papper
(andra än
aktier)

Övriga inhemska

11

Övriga tillgångar

Icke-MFI
Värdepapper
(andra än
aktier)

Övriga inhemska

6

Övriga fordringar i euro till kreditinstitut i Inhemsk
euroområdet

VärdeMFI
papper
(andra än
aktier)

Efter löptid
(3 intervall)

7

Värdepapper i euro utgivna av hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

VärdeMFI
papper
(andra än
aktier)

Efter löptid
(3 intervall)

11

Övriga tillgångar

VärdeMFI
papper
(andra än
aktier)

Efter löptid
(3 intervall) /
euro

6

Övriga fordringar i euro till kreditinstitut i Övriga deltaeuroområdet
gande medlemsstater

VärdeMFI
papper
(andra än
aktier)

Efter löptid
(3 intervall)

7

Värdepapper i euro utgivna av hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

VärdeMFI
papper
(andra än
aktier)

Efter löptid
(3 intervall)

11

Övriga tillgångar

VärdeMFI
papper
(andra än
aktier)

Efter löptid
(3 intervall) /
euro

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Värdepapper
(andra än
aktier)

11

Övriga tillgångar

VärdeIcke-MFI
papper
(andra än
aktier)

Övriga deltagande medlemsstater

Inhemsk

Övriga deltagande medlemsstater

Offentlig sektor

Utländska valutor

27.12.2007

Inhemsk

Euro

Europeiska unionens officiella tidning

3e

Ytterligare uppdelning möjlig
Post

SV

Post

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

3x

3x

3x

Värdepapper
andra än aktier
– utländsk
valuta

Värdepapper
andra än aktier
– utländsk
valuta

Värdepapper
andra än aktier
– utländsk
valuta

Värdepapper
andra än aktier
– utländsk
valuta

Inhemsk

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Inhemsk

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

MFI

MFI

Undersektor

Ändamål

Beskrivning

Löptid

Övriga
inhemska

Offentlig
sektor

Övriga
inhemska

Efter löptid
(3 intervall)

Efter löptid
(3 intervall)

Hemvist

Kategori

Sektor

Undersektor

Ändamål

Löptid/valuta

Fordringar i utländsk valuta på hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Värdepapper
(andra än
aktier)

11

Övriga tillgångar

VärdeIcke-MFI
papper
(andra än
aktier)

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Värdepapper
(andra än
aktier)

11

Övriga tillgångar

VärdeIcke-MFI
papper
(andra än
aktier)

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Värdepapper
(andra än
aktier)

11

Övriga tillgångar

VärdeIcke-MFI
papper
(andra än
aktier)

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahö- Inhemsk
rande i euroområdet

Värdepapper
(andra än
aktier)

Efter löptid
(3 intervall)

11

Övriga tillgångar

VärdeMFI
papper
(andra än
aktier)

Efter löptid
(3 intervall) /
utländska valutor

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahö- Övriga deltarande i euroområdet
gande medlemsstater

Värdepapper
(andra än
aktier)

Efter löptid
(3 intervall)

11

Övriga tillgångar

VärdeMFI
papper
(andra än
aktier)

Efter löptid
(3 intervall) /
utländska valutor

Inhemsk

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Inhemsk

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga inhemska

Utländska valutor

Offentlig sektor

Utländska valutor

Övriga inhemska

Utländska valutor

L 341/51

3

Europeiska unionens officiella tidning

3x

Värdepapper
andra än aktier
– utländsk
valuta

Sektor

SV

Hemvist

3x

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

L 341/52

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Beskrivning

3

Värdepapper
andra än aktier

Hemvist

Sektor

Utlandet

Undersektor

Ytterligare uppdelning möjlig
Ändamål

Beskrivning

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga
tillgångar

Värdepapper
(andra än
aktier)

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet – saldon i banker, värdepappersinnehav och lån

Värdepapper
(andra än
aktier)

11

Övriga tillgångar

Utlandet

Värdepapper
(andra än
aktier)

Löptid

Hemvist

Kategori

4

Andelar i penningmarknadsfonder

Inhemsk

MFI

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Andelar i
penningmarknadsfonder

4

Andelar i penningmarknadsfonder

Övriga deltagande medlemsstater

MFI

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Andelar i
penningmarknadsfonder

5

Aktier och
Inhemsk
andra ägarandelar

MFI

6

Övriga fordringar i euro till kreditinstitut i Inhemsk
euroområdet

9,1

Fordringar inom Eurosystemet – andel i ECB Inhemsk
(endast NCB:s balansräkning)

11

Övriga tillgångar

Undersektor

Ändamål

Löptid/valuta

Aktier
och
andra
ägarandelar

Aktier
och
andra
ägarandelar

MFI

27.12.2007

Inhemsk

Sektor

Europeiska unionens officiella tidning

Post

SV

Post

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

Post
Sektor

5

Aktier och
Inhemsk
andra ägarandelar

IckeMFI

5

Aktier och
Övriga deltaandra ägarande- gande medlar
lemsstater

MFI

Övriga
inhemska

Övriga
inhemska

Ändamål

Beskrivning

Löptid

Hemvist

Övriga tillgångar

6

Övriga fordringar i euro till kreditinstitut i Övriga deltaeuroområdet
gande medlemsstater

9,1

Fordringar inom Eurosystemet – andel i ECB Övriga delta(endast NCB:s balansräkning)
gande medlemsstater

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Aktier
och
andra
ägarandelar

MFI

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Aktier
och
andra
ägarandelar

Icke-MFI

Utlandet

Aktier
och
andra
ägarandelar

5

Aktier och
Utlandet
andra ägarandelar

11

Övriga tillgångar

6

Fasta tillgångar

11

Övriga tillgångar

Ändamål

Löptid/valuta

Icke-MFI

Aktier
och
andra
ägarandelar

Fasta
tillgångar

Undersektor

L 341/53

Aktier och
Övriga deltaandra ägarande- gande medlar
lemsstater

Aktier
och
andra
ägarandelar

Sektor

11

5

Inhemsk

Kategori

Europeiska unionens officiella tidning

IckeMFI

Undersektor

SV

Hemvist

L 341/54

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 1

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

9,4

Fordringar inom Eurosystemet – nettofordringar relaterade till tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet

Övriga
tillgångar

10

Oreglerade poster

Övriga
tillgångar

11

Övriga tillgångar

Övriga
tillgångar

CB1 Guld och guldfordringar
(endast monetärt guld)

1

Guld och guldfordringar

CB2 Fordringar på
IMF – dragningsrätter,
SDR, övriga
fordringar

2,1

Hemvist

7

Sektor

Undersektor

Övriga tillgångar

Inhemska positioner inom Eurosystemet gäller endast ECB eller Deutsche Bundesbank.

Ändamål

Löptid

Hemvist

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar på
IMF

Kategori

SDR

Sektor

Undersektor

Ändamål

Löptid/valuta

Europeiska unionens officiella tidning

Beskrivning

SV

Post

27.12.2007

27.12.2007

ÖVERBRYGGANDE TABELL
Sektorfördelning (kvartalsuppgifter)
Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

9

Post

9

Inlåning (samtliga Utlandet
valutor)

Inlåning (samtliga Utlandet
valutor)

Inlåning (samtliga Utlandet
valutor)

Sektor

Banker

IckeOffentlig sektor
banker

IckeÖvriga inhembanker ska

Beskrivning

Undersektorer

Hemvist

Kategori

Sektor

Undersektorer

Skulder i euro till hemmahörande utanför
euroområdet

Banker

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande
utanför euroområdet – inlåning, saldon och
övriga skulder

Banker

8,2

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande
utanför euroområdet – skulder relaterade till
kreditfaciliteten under ERM 2

12

Övriga skulder

6

Skulder i euro till hemmahörande utanför
euroområdet

Icke-banker

Offentlig sektor

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande
utanför euroområdet – inlåning, saldon och
övriga skulder

Icke-banker

Offentlig sektor

12

Övriga skulder

Icke-banker

Offentlig sektor

6

Skulder i euro till hemmahörande utanför
euroområdet

Icke-banker

Övriga inhemska

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande
utanför euroområdet – inlåning, saldon och
övriga skulder

Icke-banker

Övriga inhemska

12

Övriga skulder

Icke-banker

Övriga inhemska

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Banker

L 341/55

6

Löptid

Europeiska unionens officiella tidning

9

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning
Hemvist

SV

Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 2

L 341/56

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 2

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

9,1

9,1

Över natten

Över natten

Över natten

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

Övriga deltagande Ickemedlemsstater
MFI

Beskrivning

Undersektorer

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Övrig offentlig
sektor

Övrig offentlig
sektor

Övrig offentlig
sektor

Övrig offentlig
sektor

Hemvist

Delstater

Kommuner

Socialförsäkring

Delstater

Kategori

Sektor

Undersektorer

5,1

Skulder i euro till övriga hemmahörande Inhemsk
i euroområdet – offentlig sektor

Över natten

Delstater

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

Över natten

Delstater

12

Övriga skulder

Inhemsk

Över natten

5,1

Skulder i euro till övriga hemmahörande Inhemsk
i euroområdet – offentlig sektor

Över natten

Kommuner

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

Över natten

Kommuner

12

Övriga skulder

Inhemsk

Över natten

5,1

Skulder i euro till övriga hemmahörande Inhemsk
i euroområdet – offentlig sektor

Över natten

Socialförsäkring

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

Över natten

Socialförsäkring

12

Övriga skulder

Över natten

5,1

Skulder i euro till övriga hemmahörande Övriga deltagande Över natten
i euroområdet – offentlig sektor
medlemsstater

Delstater

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande Övriga deltagande Över natten
i euroområdet
medlemsstater

Delstater

12

Övriga skulder

Inhemsk

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Delstater

Kommuner

Socialförsäkring

Delstater

27.12.2007

Övriga deltagande Över natten
medlemsstater

Offentlig sektor

Löptid

Europeiska unionens officiella tidning

9,1

Över natten

Sektor

SV

Hemvist

9,1

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 2

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

9,2

9,2

Över natten

Övriga deltagande Ickemedlemsstater
MFI

Övriga deltagande Ickemedlemsstater
MFI

Med överenskom- Inhemsk
men löptid

Med överenskom- Inhemsk
men löptid

IckeMFI

IckeMFI

Undersektorer

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Övrig offentlig
sektor

Övrig offentlig
sektor

Övrig offentlig
sektor

Övrig offentlig
sektor

Hemvist

Kommuner

Socialförsäkring

Delstater

Kommuner

Kategori

Sektor

Undersektorer

5,1

Skulder i euro till övriga hemmahörande Övriga deltagande Över natten
i euroområdet – offentlig sektor
medlemsstater

Kommuner

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande Övriga deltagande Över natten
i euroområdet
medlemsstater

Kommuner

12

Övriga skulder

5,1

Skulder i euro till övriga hemmahörande Övriga deltagande Över natten
i euroområdet – offentlig sektor
medlemsstater

Socialförsäkring

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande Övriga deltagande Över natten
i euroområdet
medlemsstater

Socialförsäkring

12

Övriga skulder

5,1

Skulder i euro till övriga hemmahörande Inhemsk
i euroområdet – offentlig sektor

Med överenskommen
löptid

Delstater

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

Med överenskommen
löptid

Delstater

12

Övriga skulder

Inhemsk

Med överenskommen
löptid

5,1

Skulder i euro till övriga hemmahörande Inhemsk
i euroområdet – offentlig sektor

Med överenskommen
löptid

Kommuner

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

Med överenskommen
löptid

Kommuner

12

Övriga skulder

Med överenskommen
löptid

Övriga deltagande Över natten
medlemsstater

Övriga deltagande Över natten
medlemsstater

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Kommuner

Socialförsäkring

Delstater

Kommuner

L 341/57

Inhemsk

Offentlig sektor

Löptid

Europeiska unionens officiella tidning

9,1

Över natten

Sektor

Beskrivning

SV

Hemvist

9,1

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

L 341/58

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 2

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

9,2

9,2

IckeMFI

Med överenskom- Övriga deltagande Ickemen löptid
medlemsstater
MFI

Med överenskom- Övriga deltagande Ickemen löptid
medlemsstater
MFI

Med överenskom- Övriga deltagande Ickemen löptid
medlemsstater
MFI

Beskrivning

Undersektorer

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Övrig offentlig
sektor

Övrig offentlig
sektor

Övrig offentlig
sektor

Övrig offentlig
sektor

Hemvist

Socialförsäkring

Delstater

Kommuner

Socialförsäkring

Kategori

Sektor

Undersektorer

5,1

Skulder i euro till övriga hemmahörande Inhemsk
i euroområdet – offentlig sektor

Med överenskommen
löptid

Socialförsäkring

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

Med överenskommen
löptid

Socialförsäkring

12

Övriga skulder

Med överenskommen
löptid

5,1

Skulder i euro till övriga hemmahörande Övriga deltagande Med överensi euroområdet – offentlig sektor
medlemsstater
kommen
löptid

Delstater

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande Övriga deltagande Med överensi euroområdet
medlemsstater
kommen
löptid

Delstater

12

Övriga skulder

5,1

Skulder i euro till övriga hemmahörande Övriga deltagande Med överensi euroområdet – offentlig sektor
medlemsstater
kommen
löptid

Kommuner

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande Övriga deltagande Med överensi euroområdet
medlemsstater
kommen
löptid

Kommuner

12

Övriga skulder

5,1

Skulder i euro till övriga hemmahörande i Övriga deltagande Med överenseuroområdet – offentlig sektor
medlemsstater
kommen
löptid

Socialförsäkring

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i Övriga deltagande Med överenseuroområdet
medlemsstater
kommen
löptid

Socialförsäkring

12

Övriga skulder

Inhemsk

Övriga deltagande Med överensmedlemsstater
kommen
löptid

Övriga deltagande Med överensmedlemsstater
kommen
löptid

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Socialförsäkring

Delstater

Kommuner

Socialförsäkring

27.12.2007

Övriga deltagande Med överensmedlemsstater
kommen
löptid

Offentlig sektor

Löptid
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9,2

Med överenskom- Inhemsk
men löptid

Sektor

SV

Hemvist

9,2

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 2

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

Post
Sektor

Undersektorer

Hemvist

Med uppsägnings- Inhemsk
tid

IckeMFI

Offentlig sektor

Övrig offentlig
sektor

Delstater

ej tillämpligt

ej tillämpligt

9,3

Med uppsägnings- Inhemsk
tid

IckeMFI

Offentlig sektor

Övrig offentlig
sektor

Socialförsäkring

ej tillämpligt

ej tillämpligt

9,3

Med uppsägnings- Övriga deltagande Icketid
medlemsstater
MFI

Offentlig sektor

Övrig offentlig
sektor

Delstater

ej tillämpligt

ej tillämpligt

9,3

Med uppsägnings- Övriga deltagande Icketid
medlemsstater
MFI

Offentlig sektor

Övrig offentlig
sektor

Kommuner

ej tillämpligt

ej tillämpligt

9,3

Med uppsägnings- Övriga deltagande Icketid
medlemsstater
MFI

Offentlig sektor

Övrig offentlig
sektor

Socialförsäkring

ej tillämpligt

ej tillämpligt

9,4

Repor

Offentlig sektor

Övrig offentlig
sektor

Delstater

9,4

Repor

Inhemsk

Inhemsk

IckeMFI

IckeMFI

Offentlig sektor

Övrig offentlig
sektor

Kommuner

Sektor

Undersektorer

5,1

Skulder i euro till övriga hemmahörande Inhemsk
i euroområdet – offentlig sektor

Repor

Delstater

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

Repor

Delstater

12

Övriga skulder

Inhemsk

Repor

5,1

Skulder i euro till övriga hemmahörande Inhemsk
i euroområdet – offentlig sektor

Repor

Kommuner

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

Repor

Kommuner

12

Övriga skulder

Repor

Offentlig sektor

Delstater

Kommuner

L 341/59

Inhemsk

Offentlig sektor

Löptid
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9,3

Kategori

SV

Hemvist

Beskrivning

L 341/60

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 2

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

9,4

9,4

Repor

Repor

Repor

Inhemsk

IckeMFI

Övriga deltagande Ickemedlemsstater
MFI

Övriga deltagande Ickemedlemsstater
MFI

Övriga deltagande Ickemedlemsstater
MFI

Beskrivning

Undersektorer

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Övrig offentlig
sektor

Övrig offentlig
sektor

Övrig offentlig
sektor

Övrig offentlig
sektor

Hemvist

Socialförsäkring

Delstater

Kommuner

Socialförsäkring

Kategori

Sektor

Undersektorer

5,1

Skulder i euro till övriga hemmahörande Inhemsk
i euroområdet – offentlig sektor

Repor

Socialförsäkring

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

Repor

Socialförsäkring

12

Övriga skulder

Repor

5,1

Skulder i euro till övriga hemmahörande Övriga deltagande Repor
i euroområdet – offentlig sektor
medlemsstater

Delstater

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande Övriga deltagande Repor
i euroområdet
medlemsstater

Delstater

12

Övriga skulder

5,1

Skulder i euro till övriga hemmahörande Övriga deltagande Repor
i euroområdet – offentlig sektor
medlemsstater

Kommuner

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande Övriga deltagande Repor
i euroområdet
medlemsstater

Kommuner

12

Övriga skulder

5,1

Skulder i euro till övriga hemmahörande Övriga deltagande Repor
i euroområdet – offentlig sektor
medlemsstater

Socialförsäkring

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande Övriga deltagande Repor
i euroområdet
medlemsstater

Socialförsäkring

12

Övriga skulder

Inhemsk

Inhemsk

Repor

Övriga deltagande Repor
medlemsstater

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Socialförsäkring

Delstater

Kommuner

Socialförsäkring

27.12.2007

Övriga deltagande Repor
medlemsstater

Offentlig sektor

Löptid
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9,4

Repor

Sektor

SV

Hemvist

9,4

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

ÖVERBRYGGANDE TABELL
Sektorfördelning (kvartalsuppgifter)
Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Beskrivning
Hemvist

2

2

Lån

Lån

Inhemsk

Övriga deltagande medlemsstater

Utlandet

IckeMFI

IckeMFI

Banker

Beskrivning

Undersektorer

Offentlig
sektor

Offentlig
sektor

Staten

Staten

Hemvist

Kategori

Sektor

Undersektor

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

Inhemsk

Lån

Staten

8

Offentliga sektorns skulder i euro

Inhemsk

Lån

Staten

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Lån

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

Övriga deltagande medlemsstater

Lån

Staten

8

Offentliga sektorns skulder i euro

Övriga deltagande medlemsstater

Lån

Staten

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Lån

Offentlig
sektor

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga
tillgångar

Lån

Banker

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet – saldon i banker, värdepappersinnehav och lån

Lån

Banker

4,2

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar relaterade till
kreditfaciliteten under ERM 2

11

Övriga tillgångar

Lån

Banker

Utlandet

Offentlig
sektor

Staten

Staten

L 341/61

3

Löptid
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2

Lån

Ytterligare uppdelning möjlig
Post

Sektor

SV

Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 2

L 341/62

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 2

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Beskrivning
Hemvist

2

2

Lån

Lån (3 intervall
för löptid)

Utlandet

Utlandet

Inhemsk

Ickebanker

Ickebanker

IckeMFI

Beskrivning

Undersektorer

Hemvist

Offentlig
sektor

Övriga
inhemska

Offentlig
sektor

Övrig offentlig sektor

Delstater

Kategori

Sektor

Undersektor

Löptid

2,1

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar på
IMF

Lån

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga
tillgångar

Lån

Icke-banker

Offentlig sektor

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet – saldon i banker, värdepappersinnehav och lån

Lån

Icke-banker

Offentlig sektor

11

Övriga tillgångar

Lån

Icke-banker

Offentlig sektor

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga
tillgångar

Lån

Icke-banker

Övriga inhemska

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet – saldon i banker, värdepappersinnehav och lån

Lån

Icke-banker

Övriga inhemska

11

Övriga tillgångar

Utlandet

Lån

Icke-banker

Övriga inhemska

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

Inhemsk

Lån

Delstater

Efter löptid
(3 intervall)

8

Offentliga sektorns skulder i euro

Inhemsk

Lån

Delstater

Efter löptid
(3 intervall)

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Lån

Delstater

Efter löptid
(3 intervall)

Utlandet

Offentlig sektor

27.12.2007

Offentlig
sektor

Europeiska unionens officiella tidning

2

Lån

Ytterligare uppdelning möjlig
Post

Sektor

SV

Post

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 2

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Beskrivning
Hemvist

2

2

2

Lån (3 intervall
för löptid)

Lån (3 intervall
för löptid)

Lån (3 intervall
för löptid)

Inhemsk

Inhemsk

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Sektor

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

Beskrivning

Undersektorer

Offentlig
sektor

Offentlig
sektor

Offentlig
sektor

Offentlig
sektor

Övrig offentlig sektor

Övrig offentlig sektor

Övrig offentlig sektor

Övrig offentlig sektor

Hemvist

Kommuner

Socialförsäkring

Delstater

Kommuner

Kategori

Sektor

Undersektor

Löptid

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

Inhemsk

Lån

Kommuner

Efter löptid
(3 intervall)

8

Offentliga sektorns skulder i euro

Inhemsk

Lån

Kommuner

Efter löptid
(3 intervall)

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Lån

Kommuner

Efter löptid
(3 intervall)

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

Inhemsk

Lån

Socialförsäkring

Efter löptid
(3 intervall)

8

Offentliga sektorns skulder i euro

Inhemsk

Lån

Socialförsäkring

Efter löptid
(3 intervall)

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Lån

Socialförsäkring

Efter löptid
(3 intervall)

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

Övriga deltagande medlemsstater

Lån

Delstater

Efter löptid
(3 intervall)

8

Offentliga sektorns skulder i euro

Övriga deltagande medlemsstater

Lån

Delstater

Efter löptid
(3 intervall)

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Lån

Delstater

Efter löptid
(3 intervall)

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

Övriga deltagande medlemsstater

Lån

Kommuner

Efter löptid
(3 intervall)

8

Offentliga sektorns skulder i euro

Övriga deltagande medlemsstater

Lån

Kommuner

Efter löptid
(3 intervall)

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Lån

Kommuner

Efter löptid
(3 intervall)

Offentlig
sektor

Offentlig
sektor

Offentlig
sektor

Offentlig
sektor

L 341/63

3
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2

Lån (3 intervall
för löptid)

Ytterligare uppdelning möjlig
Post

SV

Post

L 341/64

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 2

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Beskrivning
Hemvist

2

3

Värdepapper
andra än aktier

Värdepapper
andra än aktier

Övriga deltagande medlemsstater

Inhemsk

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

Beskrivning

Undersektorer

Offentlig
sektor

Offentlig
sektor

Offentlig
sektor

Övrig offentlig sektor

Staten

Staten

Hemvist

Socialförsäkring

Kategori

Sektor

Undersektor

Löptid

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

Övriga deltagande medlemsstater

Lån

Socialförsäkring

Efter löptid
(3 intervall)

8

Offentliga sektorns skulder i euro

Övriga deltagande medlemsstater

Lån

Socialförsäkring

Efter löptid
(3 intervall)

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Lån

Socialförsäkring

Efter löptid
(3 intervall)

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

Inhemsk

Värdepapper
(andra än
aktier)

7

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet

Inhemsk

8

Offentliga sektorns skulder i euro

Inhemsk

Värdepapper
(andra än
aktier)

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Värdepapper
(andra än
aktier)

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

Övriga deltagande medlemsstater

Värdepapper
(andra än
aktier)

7

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet

Övriga deltagande medlemsstater

8

Offentliga sektorns skulder i euro

Övriga deltagande medlemsstater

Värdepapper
(andra än
aktier)

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Värdepapper
(andra än
aktier)

Offentlig
sektor

Staten

Offentlig
sektor

Staten

Staten

Offentlig
sektor

Europeiska unionens officiella tidning

3

Lån (3 intervall
för löptid)

Ytterligare uppdelning möjlig
Post

Sektor

SV

Post

Staten

Staten

Offentlig
sektor

Staten

Staten

Staten

27.12.2007

Offentlig
sektor

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 2

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Beskrivning
Hemvist

3

3

Värdepapper
andra än aktier

Värdepapper
andra än aktier

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Sektor

Undersektorer

Banker

Ickebanker

Ickebanker

Beskrivning

Offentlig
sektor

Övriga inhemska

Hemvist

Kategori

Sektor

Undersektor

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga
tillgångar

Värdepapper
(andra än
aktier)

Banker

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet – saldon i banker, värdepappersinnehav och lån

Värdepapper
(andra än
aktier)

Banker

11

Övriga tillgångar

Värdepapper
(andra än
aktier)

Banker

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga
tillgångar

Värdepapper
(andra än
aktier)

Icke-banker

Offentlig sektor

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet – saldon i banker, värdepappersinnehav och lån

Värdepapper
(andra än
aktier)

Icke-banker

Offentlig sektor

11

Övriga tillgångar

Värdepapper
(andra än
aktier)

Icke-banker

Offentlig sektor

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga
tillgångar

Värdepapper
(andra än
aktier)

Icke-banker

Övriga inhemska

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet – saldon i banker, värdepappersinnehav och lån

Värdepapper
(andra än
aktier)

Icke-banker

Övriga inhemska

11

Övriga tillgångar

Värdepapper
(andra än
aktier)

Icke-banker

Övriga inhemska

Utlandet

Utlandet

Utlandet

L 341/65

2,2

Löptid
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3

Värdepapper
andra än aktier

Ytterligare uppdelning möjlig
Post

SV

Post

L 341/66

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 2

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Beskrivning
Hemvist

3

3

Värdepapper
andra än aktier
(2 intervall för
löptid)

Värdepapper
andra än aktier
(2 intervall för
löptid)

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

Beskrivning

Undersektorer

Offentlig
sektor

Offentlig
sektor

Offentlig
sektor

Övrig offentlig sektor

Övrig offentlig sektor

Övrig offentlig sektor

Hemvist

Delstater

Kommuner

Socialförsäkring

Kategori

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

Inhemsk

Värdepapper
(andra än
aktier)

7

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet

Inhemsk

8

Offentliga sektorns skulder i euro

Inhemsk

Värdepapper
(andra än
aktier)

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Värdepapper
(andra än
aktier)

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

Inhemsk

Värdepapper
(andra än
aktier)

7

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet

Inhemsk

8

Offentliga sektorns skulder i euro

Inhemsk

Värdepapper
(andra än
aktier)

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Värdepapper
(andra än
aktier)

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

Inhemsk

Värdepapper
(andra än
aktier)

7

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet

Inhemsk

8

Offentliga sektorns skulder i euro

Inhemsk

Värdepapper
(andra än
aktier)

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Värdepapper
(andra än
aktier)

Offentlig
sektor

Offentlig
sektor

Offentlig
sektor

Offentlig
sektor

Offentlig
sektor

Offentlig
sektor

Undersektor

Löptid

Delstater

Efter löptid
(2 intervall)

Delstater

Efter löptid
(2 intervall)

Delstater

Efter löptid
(2 intervall)

Delstater

Efter löptid
(2 intervall)

Kommuner

Efter löptid
(2 intervall)

Kommuner

Efter löptid
(2 intervall)

Kommuner

Efter löptid
(2 intervall)

Kommuner

Efter löptid
(2 intervall)

Socialförsäkring

Efter löptid
(2 intervall)

Socialförsäkring

Efter löptid
(2 intervall)

Socialförsäkring

Efter löptid
(2 intervall)

Socialförsäkring

Efter löptid
(2 intervall)

27.12.2007

3

Sektor

Europeiska unionens officiella tidning

3

Värdepapper
andra än aktier
(2 intervall för
löptid)

Ytterligare uppdelning möjlig
Post

Sektor

SV

Post

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 2

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Beskrivning
Hemvist

3

3

Värdepapper
andra än aktier
(2 intervall för
löptid)

Värdepapper
andra än aktier
(2 intervall för
löptid)

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

Undersektorer

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga
finansinstitut

Försäkringsföretag och
pensionsinstitut

Ickefinansiella
företag

Hushåll

Hemvist

Kategori

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

Inhemsk

7

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet

Inhemsk

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Värdepapper
(andra än
aktier)

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

Inhemsk

Värdepapper
(andra än
aktier)

7

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet

Inhemsk

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Värdepapper
(andra än
aktier)

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

Inhemsk

Värdepapper
(andra än
aktier)

7

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet

Inhemsk

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

ej
tillämpligt

ej tillämpligt

Sektor

Värdepapper
(andra än
aktier)

Värdepapper
(andra än
aktier)

Undersektor

Löptid

Övriga finansinstitut

Efter löptid
(2 intervall)

Övriga inhemska

Övriga finansinstitut

Efter löptid
(2 intervall)

Övriga inhemska

Övriga finansinstitut

Efter löptid
(2 intervall)

Försäkringsföretag
och pensionsinstitut

Efter löptid
(2 intervall)

Övriga inhemska

Försäkringsföretag
och pensionsinstitut

Efter löptid
(2 intervall)

Övriga inhemska

Försäkringsföretag
och pensionsinstitut

Efter löptid
(2 intervall)

Icke-finansiella
företag

Efter löptid
(2 intervall)

Övriga inhemska

Icke-finansiella
företag

Efter löptid
(2 intervall)

Övriga inhemska

Icke-finansiella
företag

Efter löptid
(2 intervall)

L 341/67

3

Värdepapper
andra än aktier
(2 intervall för
löptid)

Inhemsk

Sektor

Beskrivning

Europeiska unionens officiella tidning

3

Värdepapper
andra än aktier
(2 intervall för
löptid)

Ytterligare uppdelning möjlig
Post

SV

Post

L 341/68

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 2

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Beskrivning
Hemvist

3

3

Värdepapper
andra än aktier
(2 intervall för
löptid)

Värdepapper
andra än aktier
(2 intervall för
löptid)

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

Beskrivning

Undersektorer

Offentlig
sektor

Offentlig
sektor

Offentlig
sektor

Övrig offentlig sektor

Övrig offentlig sektor

Övrig offentlig sektor

Hemvist

Delstater

Kommuner

Socialförsäkring

Kategori

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

Övriga deltagande medlemsstater

Värdepapper
(andra än
aktier)

7

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet

Övriga deltagande medlemsstater

8

Offentliga sektorns skulder i euro

Övriga deltagande medlemsstater

Värdepapper
(andra än
aktier)

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Värdepapper
(andra än
aktier)

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

Övriga deltagande medlemsstater

Värdepapper
(andra än
aktier)

7

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet

Övriga deltagande medlemsstater

8

Offentliga sektorns skulder i euro

Övriga deltagande medlemsstater

Värdepapper
(andra än
aktier)

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Värdepapper
(andra än
aktier)

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

Övriga deltagande medlemsstater

Värdepapper
(andra än
aktier)

7

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet

Övriga deltagande medlemsstater

8

Offentliga sektorns skulder i euro

Övriga deltagande medlemsstater

Värdepapper
(andra än
aktier)

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Värdepapper
(andra än
aktier)

Offentlig
sektor

Offentlig
sektor

Offentlig
sektor

Offentlig
sektor

Offentlig
sektor

Offentlig
sektor

Undersektor

Löptid

Delstater

Efter löptid
(2 intervall)

Delstater

Efter löptid
(2 intervall)

Delstater

Efter löptid
(2 intervall)

Delstater

Efter löptid
(2 intervall)

Kommuner

Efter löptid
(2 intervall)

Kommuner

Efter löptid
(2 intervall)

Kommuner

Efter löptid
(2 intervall)

Kommuner

Efter löptid
(2 intervall)

Socialförsäkring

Efter löptid
(2 intervall)

Socialförsäkring

Efter löptid
(2 intervall)

Socialförsäkring

Efter löptid
(2 intervall)

Socialförsäkring

Efter löptid
(2 intervall)

27.12.2007

3

Sektor

Europeiska unionens officiella tidning

3

Värdepapper
andra än aktier
(2 intervall för
löptid)

Ytterligare uppdelning möjlig
Post

Sektor

SV

Post

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 2

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Beskrivning
Hemvist

3

3

Värdepapper
andra än aktier
(2 intervall för
löptid)

Värdepapper
andra än aktier
(2 intervall för
löptid)

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Övriga deltagande medlemsstater

Sektor

IckeMFI

IckeMFI

IckeMFI

Beskrivning

Undersektorer

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga inhemska

Övriga
finansinstitut

Försäkringsföretag och
pensionsinstitut

Ickefinansiella
företag

Värdepapper
andra än aktier
(2 intervall för
löptid)

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

Övriga inhemska

Hushåll

5

Aktier och
andra ägarandelar

Inhemsk

IckeMFI

Övriga inhemska

Övriga
finansinstitut

Kategori

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

Övriga deltagande medlemsstater

7

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet

Övriga deltagande medlemsstater

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Värdepapper
(andra än
aktier)

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

Övriga deltagande medlemsstater

Värdepapper
(andra än
aktier)

7

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet

Övriga deltagande medlemsstater

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Värdepapper
(andra än
aktier)

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet

Övriga deltagande medlemsstater

Värdepapper
(andra än
aktier)

7

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet

Övriga deltagande medlemsstater

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Inhemsk

ej
tillämpligt

11

Sektor

Värdepapper
(andra än
aktier)

Undersektor

Löptid

Övriga finansinstitut

Efter löptid
(2 intervall)

Övriga inhemska

Övriga finansinstitut

Efter löptid
(2 intervall)

Övriga inhemska

Övriga finansinstitut

Efter löptid
(2 intervall)

Försäkringsföretag
och pensionsinstitut

Efter löptid
(2 intervall)

Övriga inhemska

Försäkringsföretag
och pensionsinstitut

Efter löptid
(2 intervall)

Övriga inhemska

Försäkringsföretag
och pensionsinstitut

Efter löptid
(2 intervall)

Icke-finansiella
företag

Efter löptid
(2 intervall)

Övriga inhemska

Icke-finansiella
företag

Efter löptid
(2 intervall)

Värdepapper
(andra än
aktier)

Övriga inhemska

Icke-finansiella
företag

Efter löptid
(2 intervall)

Aktier och
andra ägarandelar

Övriga inhemska

Övriga finansinstitut

ej tillämpligt

Övriga tillgångar

L 341/69

3

Hemvist

Europeiska unionens officiella tidning

3

Värdepapper
andra än aktier
(2 intervall för
löptid)

Ytterligare uppdelning möjlig
Post

SV

Post

L 341/70

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 2

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Beskrivning
Hemvist

Ytterligare uppdelning möjlig
Post

Sektor

Beskrivning

Undersektorer

Hemvist

Kategori

Sektor

Undersektor

Aktier och
andra ägarandelar

Inhemsk

IckeMFI

Övriga inhemska

Försäkringsföretag och
pensionsinstitut

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Aktier och
andra ägarandelar

Övriga inhemska

Försäkringsföretag
och pensionsinstitut

5

Aktier och
andra ägarandelar

Inhemsk

IckeMFI

Övriga inhemska

Ickefinansiella
företag

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Aktier och
andra ägarandelar

Övriga inhemska

Icke-finansiella
företag

5

Aktier och
andra ägarandelar

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

Övriga inhemska

Övriga
finansinstitut

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Aktier och
andra ägarandelar

Övriga inhemska

Övriga finansinstitut

5

Aktier och
andra ägarandelar

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

Övriga inhemska

Försäkringsföretag och
pensionsinstitut

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Aktier och
andra ägarandelar

Övriga inhemska

Försäkringsföretag
och pensionsinstitut

5

Aktier och
andra ägarandelar

Övriga deltagande medlemsstater

IckeMFI

Övriga inhemska

Ickefinansiella
företag

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande medlemsstater

Aktier och
andra ägarandelar

Övriga inhemska

Icke-finansiella
företag

Europeiska unionens officiella tidning

5

Löptid

SV

Post

27.12.2007

27.12.2007

ÖVERBRYGGANDE TABELL
Länderfördelning (kvartalsuppgifter)
Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar

SV

Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 3

Balansräkningsformat i räkenskaperna
Ytterligare uppdelning möjlig

Post

Beskrivning

Hemvist

Sektor

Post

Beskrivning
Hemvist

9

Inlåning (samtliga
valutor)

EU-länder (exkl.
inhemska)
-- x–y–z

MFI

Sektor

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpoli- Övriga deltagande medlemsstater:
tiska transaktioner – löpande räkningar (omfattar kassakravssystemet)

--a–b–c

2,2

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpoli- Övriga deltagande medlemsstater:
tiska transaktioner – inlåningsfacilitet

--a–b–c

2,3

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpoli- Övriga deltagande medlemsstater:
tiska transaktioner – inlåning med fast löptid

--a–b–c

2,4

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpoli- Övriga deltagande medlemsstater:
tiska transaktioner – finjusterande reverserade transaktioner

--a–b–c

2,5

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpoli- Övriga deltagande medlemsstater:
tiska transaktioner – inlåning avseende tillläggssäkerhet

--a–b–c

3

Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet

Övriga deltagande medlemsstater:

--a–b–c

6

Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet

Övriga EU-länder (icke-deltagande med- --x–y–z
lemsstater):

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet

Övriga deltagande medlemsstater:

--a–b–c

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlå- Övriga EU-länder (icke-deltagande med- --x–y–z
ning, saldon och övriga skulder
lemsstater):

8,2

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – skul- Övriga EU-länder (icke-deltagande med- --x–y–z
der relaterade till kreditfaciliteten under ERM 2
lemsstater):

10,1

Skulder inom Eurosystemet – skulder motsvarande överföring av valutare- Övriga deltagande medlemsstater:
server

10,2

Skulder inom Eurosystemet – skulder med anknytning till skuldebrev som (DE)
täcker emission av ECB-skuldcertifikat (endast NCB:s balansräkning)

10,4

Skulder inom Eurosystemet – övriga skulder inom Eurosystemet

Övriga deltagande medlemsstater:

Övriga skulder

EU-länder

MFI

--a–b–c

--a–b–c
MFI

L 341/71

12

MFI

Europeiska unionens officiella tidning

2,1

L 341/72

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 3

Balansräkningsformat i räkenskaperna
Ytterligare uppdelning möjlig

Post

Beskrivning

Hemvist

Sektor

Post

Beskrivning

9

9

Inlåning (samtliga
valutor)

Inlåning (samtliga
valutor)

Utlandet (exkl. EU),
totalt

EU-länder (exkl.
inhemska)

MFI

Icke-MFI

-- x–y–z

Inlåning (samtliga
valutor)

Utlandet (exkl. EU),
totalt

Icke-MFI

Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet

Utlandet (exkl. EU)

Banker

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlå- Utlandet (exkl. EU)
ning, saldon och övriga skulder

Banker

12

Övriga skulder

Banker

5,1

Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet – offentlig sektor Övriga deltagande medlemsstater:

--a–b–c

5,2

Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet – övriga skulder

Övriga deltagande medlemsstater:

--a–b–c

6

Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet

Övriga EU-länder (icke-deltagande med- --x–y–z
lemsstater):

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet

Övriga deltagande medlemsstater:

Utlandet (exkl. EU)

MFI

--a–b–c

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlå- Övriga EU-länder (icke-deltagande med- --x–y–z
ning, saldon och övriga skulder
lemsstater):

12

Övriga skulder

EU-länder

Icke-MFI

6

Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet

Utlandet (exkl. EU)

Icke-banker

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlå- Utlandet (exkl. EU)
ning, saldon och övriga skulder

Icke-banker

12

Övriga skulder

Icke-banker

Utlandet (exkl. EU)

Icke-MFI

Europeiska unionens officiella tidning

9

6

Sektor

SV

Hemvist

27.12.2007

27.12.2007

ÖVERBRYGGANDE TABELL
Länderfördelning (kvartalsuppgifter)
Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR

SV

Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 3

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post
Hemvist

2

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

Lån (samtliga valu- EU-länder (exkl.
tor)
inhemska)

-- x–y–z

Sektor

MFI

Beskrivning

Löptid

Hemvist

Kategori

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför Övriga
EU-länder
(icke- --x–y–z
euroområdet – saldon i banker och värdepappersinnehav, deltagande medlemsstater):
lån och andra externa tillgångar

Lån

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroom- Övriga deltagande medlemssta- --a–b–c
rådet
ter:

Lån

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområ- Övriga
EU-länder
(icke- --x–y–z
det – saldon i banker, värdepappersinnehav och lån
deltagande medlemsstater):

Lån

4,2

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområ- Övriga
EU-länder
(icke- --x–y–z
det – fordringar relaterade till kreditfaciliteten under ERM deltagande medlemsstater):
2

5,1

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade Övriga deltagande medlemssta- --a–b–c
till penningpolitiska transaktioner – huvudsakliga refi- ter:
nansieringstransaktioner

5,2

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade Övriga deltagande medlemssta- --a–b–c
till penningpolitiska transaktioner – långfristiga refinan- ter:
sieringstransaktioner

5,3

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade Övriga deltagande medlemssta- --a–b–c
till penningpolitiska transaktioner – finjusterande rever- ter:
serade transaktioner

5,4

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade Övriga deltagande medlemssta- --a–b–c
till penningpolitiska transaktioner – strukturella reverse- ter:
rade transaktioner

5,5

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade Övriga deltagande medlemssta- --a–b–c
till penningpolitiska transaktioner – utlåningsfaciliteten ter:

5,6

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade Övriga deltagande medlemssta- --a–b–c
till penningpolitiska transaktioner – utlåning avseende ter:
tillläggssäkerhet

6

Övriga fordringar i euro till kreditinstitut i euroområdet Övriga deltagande medlemssta- --a–b–c
ter:
Fordringar inom Eurosystemet – fordringar motsvarande (DE)
överföring av valutareserver (endast NCB:s balansräkning)

MFI

MFI

Lån

L 341/73

9,2

Löptid

Europeiska unionens officiella tidning

2,2

Sektor

L 341/74

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 3

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post
Hemvist

2

Sektor

Lån (samtliga valu- Utlandet (exkl. EU), MFI
tor)
totalt

Lån (samtliga valu- EU-länder (exkl.
tor)
inhemska)

Icke-MFI

-- x–y–z

2

Lån (samtliga valu- Utlandet (exkl. EU), Icke-MFI
tor)
totalt

Beskrivning

Löptid

Hemvist

9,3

Fordringar inom Eurosystemet – fordringar med anknyt- Övriga deltagande medlemssta- --a–b–c
ning till skuldebrev som täcker emission av ECB- ter:
skuldcertifikat (endast ECB:s balansräkning)

9,5

Fordringar inom Eurosystemet – övriga fordringar inom Övriga deltagande medlemssta- --a–b–c
Eurosystemet
ter:

11

Övriga tillgångar

2,2

EU-länder

Kategori

Sektor

Lån

MFI

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför Utlandet (exkl. EU)
euroområdet – saldon i banker och värdepappersinnehav,
lån och andra externa tillgångar

Lån

Banker

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområ- Utlandet (exkl. EU)
det – saldon i banker, värdepappersinnehav och lån

Lån

Banker

11

Övriga tillgångar

Lån

Banker

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför Övriga
EU-länder
(icke- --x–y–z
euroområdet – saldon i banker och värdepappersinnehav, deltagande medlemsstater):
lån och andra externa tillgångar

Lån

Icke-MFI

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroom- Övriga deltagande medlemssta- --a–b–c
rådet
ter:

Lån

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområ- Övriga
EU-länder
(icke- --x–y–z
det – saldon i banker, värdepappersinnehav och lån
deltagande medlemsstater):

Lån

8

Offentliga sektorns skulder i euro

Övriga deltagande medlemssta- --a–b–c
ter:

Lån

11

Övriga tillgångar

EU-länder

Lån

Icke-MFI

2,1

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför Utlandet (exkl. EU)
euroområdet – fordringar på IMF

Lån

Icke-banker

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför Utlandet (exkl. EU)
euroområdet – saldon i banker och värdepappersinnehav,
lån och andra externa tillgångar

Lån

Icke-banker

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområ- Utlandet (exkl. EU)
det – saldon i banker, värdepappersinnehav och lån

Lån

Icke-banker

11

Övriga tillgångar

Lån

Icke-banker

Utlandet (exkl. EU)

Icke-MFI

27.12.2007

Utlandet (exkl. EU)

Löptid

Europeiska unionens officiella tidning

2

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

SV

Post

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 3

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post
Hemvist

3

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

Värdepapper andra EU-länder (exkl.
än aktier (samtliga inhemska)
valutor)

Sektor

Löptid

MFI

-- x–y–z

3

Värdepapper andra Utlandet (exkl. EU), MFI
än aktier (samtliga totalt
valutor)

Värdepapper andra EU-länder (exkl.
än aktier (samtliga inhemska)
valutor)
-- x–y–z

MFI

Efter löptid (3
intervall)

Hemvist

Kategori

Sektor

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför Övriga
EU-länder
(icke- --x–y–z
euroområdet – saldon i banker och värdepappersinnehav, deltagande medlemsstater):
lån och andra externa tillgångar

Värdepapper
andra än aktier

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroom- Övriga deltagande medlemssta- --a–b–c
rådet
ter:

Värdepapper
andra än aktier

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområ- Övriga
EU-länder
(icke- --x–y–z
det – saldon i banker, värdepappersinnehav och lån
deltagande medlemsstater):

Värdepapper
andra än aktier

6

Övriga fordringar i euro till kreditinstitut i euroområdet Övriga deltagande medlemssta- --a–b–c
ter:

Värdepapper
andra än aktier

7

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroom- Övriga deltagande medlemssta- --a–b–c
rådet
ter:

Värdepapper
andra än aktier

MFI

11

Övriga tillgångar

Värdepapper
andra än aktier

MFI

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför Utlandet (exkl. EU)
euroområdet – saldon i banker och värdepappersinnehav,
lån och andra externa tillgångar

Värdepapper
andra än aktier

Banker

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområ- Utlandet (exkl. EU)
det – saldon i banker, värdepappersinnehav och lån

Värdepapper
andra än aktier

Banker

11

Övriga tillgångar

Värdepapper
andra än aktier

Banker

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför Övriga
EU-länder
(icke- --x–y–z
euroområdet – saldon i banker och värdepappersinnehav, deltagande medlemsstater):
lån och andra externa tillgångar

Värdepapper
andra än aktier

MFI

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroom- Övriga deltagande medlemssta- --a–b–c
rådet
ter:

Värdepapper
andra än aktier

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområ- Övriga
EU-länder
(icke- --x–y–z
det – saldon i banker, värdepappersinnehav och lån
deltagande medlemsstater):

Värdepapper
andra än aktier

6

Övriga fordringar i euro till kreditinstitut i euroområdet Övriga deltagande medlemssta- --a–b–c
ter:

Värdepapper
andra än aktier

EU-länder

Utlandet (exkl. EU)

Löptid

MFI

MFI

Europeiska unionens officiella tidning

3

Beskrivning

SV

Post

Efter löptid
(3 intervall)

Efter löptid
(3 intervall)
MFI

Efter löptid
(3 intervall)

L 341/75

Efter löptid
(3 intervall)

L 341/76

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 3

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post
Hemvist

3

Värdepapper andra EU-länder (exkl.
än aktier (samtliga inhemska)
valutor)

Sektor

Icke-MFI

4

Värdepapper andra Utlandet (exkl. EU), Icke-MFI
än aktier (samtliga totalt
valutor)

Andelar i penningmarknadsfonder

EU-länder (exkl.
inhemska)

Beskrivning

Löptid

Hemvist

Kategori

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroom- Övriga deltagande medlemssta- --a–b–c
rådet
ter:

Värdepapper
andra än aktier

MFI

Efter löptid
(3 intervall)

11

Övriga tillgångar

Värdepapper
andra än aktier

MFI

Efter löptid
(3 intervall)

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför Övriga
EU-länder
(icke- --x–y–z
euroområdet – saldon i banker och värdepappersinnehav, deltagande medlemsstater):
lån och andra externa tillgångar

Värdepapper
andra än aktier

Icke-MFI

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroom- Övriga deltagande medlemssta- --a–b–c
rådet
ter:

Värdepapper
andra än aktier

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområ- Övriga
EU-länder
(icke- --x–y–z
det – saldon i banker, värdepappersinnehav och lån
deltagande medlemsstater):

Värdepapper
andra än aktier

Icke-MFI

7

Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroom- Övriga deltagande medlemssta- --a–b–c
rådet
ter:

Värdepapper
andra än aktier

Icke-MFI

8

Offentliga sektorns skulder i euro

Övriga deltagande medlemssta- --a–b–c
ter:

Värdepapper
andra än aktier

11

Övriga tillgångar

EU-länder

Värdepapper
andra än aktier

Icke-MFI

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför Utlandet (exkl. EU)
euroområdet – saldon i banker och värdepappersinnehav,
lån och andra externa tillgångar

Värdepapper
andra än aktier

Icke-banker

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområ- Utlandet (exkl. EU)
det – saldon i banker, värdepappersinnehav och lån

Värdepapper
andra än aktier

Icke-banker

11

Övriga tillgångar

Utlandet (exkl. EU)

Värdepapper
andra än aktier

Icke-banker

11

Övriga tillgångar

EU-länder

Andelar i penningmarknadsfonder

11

Övriga tillgångar

Utlandet (exkl. EU), totalt

Andelar i penningmarknadsfonder

EU-länder

Utlandet (exkl. EU),
totalt

27.12.2007

Andelar i penningmarknadsfonder

Löptid

7

–x–y–z
4

Sektor

Europeiska unionens officiella tidning

-- x–y–z

3

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

SV

Post

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 3

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post
Hemvist

5

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

Aktier och andra
ägarandelar

EU-länder (exkl.
inhemska)

Sektor

Beskrivning

Löptid

Hemvist

6

Övriga fordringar i euro till kreditinstitut i euroområdet Övriga
EU-länder
(icke- --x–y–z
deltagande medlemsstater):

Kategori

Sektor

Löptid

SV

Post

Aktier och
andra ägarandelar

–x–y–z

Aktier och andra
ägarandelar

Utlandet (exkl. EU),
totalt

Fordringar inom Eurosystemet – andel i ECB (endast (DE)
NCB:s balansräkning)

11

Övriga tillgångar

EU-länder

Aktier och
andra ägarandelar

11

Övriga tillgångar

Utlandet (exkl. EU)

Aktier och
andra ägarandelar

Europeiska unionens officiella tidning

5

9,1

L 341/77

L 341/78

ÖVERBRYGGANDE TABELL
Uppdelning efter valuta (kvartalsuppgifter)
Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster.
SKULDER
Stockar
Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

9A

Post

9A

9A

9A

9A

9A

9A

Inlåning – inhemsk

Inlåning – inhemsk

Inlåning – inhemsk

Inlåning – inhemsk

Inlåning – inhemsk

Inlåning – inhemsk

Inlåning – inhemsk

Inlåning – inhemsk

MFI

MFI

MFI

MFI

MFI

MFI

MFI

MFI

MFI

Andra medlemsstaters valuta, totalt

DKK

SEK

GBP

Övriga valutor, totalt

USD

JPY

CHF

Resterande valutor
sammanlagt

Löptid

Hemvist

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Inhemsk
det

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Inhemsk
det

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Inhemsk
det

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Inhemsk
det

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Inhemsk
det

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Inhemsk
det

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Inhemsk
det

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Inhemsk
det

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Inhemsk
det

12

Övriga skulder

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Sektor

Valuta

Löptid

Andra medlemsstaters valuta, totalt
MFI

Andra medlemsstaters valuta, totalt
DKK

MFI

DKK
SEK

MFI

SEK
GBP

MFI

GBP
Övriga valutor, totalt

MFI

Övriga valutor, totalt
USD

MFI

USD
JPY

MFI

JPY
CHF

MFI

CHF
Resterande valutor
sammanlagt

MFI

Resterande valutor
sammanlagt

27.12.2007

9A

Inlåning – inhemsk

Valuta

Beskrivning

Europeiska unionens officiella tidning

9A

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning
Sektor

SV

Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster.
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

9A

9A

9A

9A

9A

9A

9A

9A

Inlåning – inhemsk

Inlåning – inhemsk

Inlåning – inhemsk

Inlåning – inhemsk

Inlåning – inhemsk

Inlåning – inhemsk

Inlåning – inhemsk

Inlåning – inhemsk

Inlåning – inhemsk

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Euro

Andra medlemsstaters valuta, totalt

DKK

SEK

GBP

Övriga valutor, totalt

USD

JPY

CHF

Hemvist

5,1

Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet – Inhemsk
offentlig sektor

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Inhemsk
det

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Inhemsk
det

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Inhemsk
det

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Inhemsk
det

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Inhemsk
det

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Inhemsk
det

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Inhemsk
det

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Inhemsk
det

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Inhemsk
det

12

Övriga skulder

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Sektor

Icke-MFI

Valuta

Löptid

Euro
Andra medlemsstaters valuta, totalt

Icke-MFI

Andra medlemsstaters valuta, totalt
DKK

Icke-MFI

DKK
SEK

Icke-MFI

SEK
GBP

Icke-MFI

GBP
Övriga valutor, totalt

Icke-MFI

Övriga valutor, totalt
USD

Icke-MFI

USD
JPY

Icke-MFI

JPY
CHF

Icke-MFI

CHF
Resterande valutor
sammanlagt

Icke-MFI

Resterande valutor
sammanlagt

L 341/79

Resterande valutor
sammanlagt

Löptid

Europeiska unionens officiella tidning

9A

Inlåning – inhemsk

Valuta

Beskrivning

SV

Sektor

9A

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

L 341/80

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster.
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

9B

9B

9B

9B

9B

Inlåning – andra deltagande medlemsstater

Inlåning – andra deltagande medlemsstater

Inlåning – andra deltagande medlemsstater

Inlåning – andra deltagande medlemsstater

Inlåning – andra deltagande medlemsstater

MFI

MFI

MFI

MFI

MFI

MFI

Andra medlemsstaters valuta, totalt

DKK

SEK

GBP

Övriga valutor, totalt

USD

JPY

Hemvist

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Övriga deltagande
det
medlemsstater

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Övriga deltagande
det
medlemsstater

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Övriga deltagande
det
medlemsstater

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Övriga deltagande
det
medlemsstater

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Övriga deltagande
det
medlemsstater

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Övriga deltagande
det
medlemsstater

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Övriga deltagande
det
medlemsstater

12

Övriga skulder

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Sektor

Valuta

Löptid

Andra medlemsstaters valuta, totalt

MFI

Andra medlemsstaters valuta, totalt
DKK

MFI

DKK

SEK

MFI

SEK

GBP

MFI

GBP

Övriga valutor, totalt

MFI

Övriga valutor, totalt

USD

MFI

USD

JPY

MFI

JPY

27.12.2007

Inlåning – andra deltagande medlemsstater

MFI

Beskrivning

Löptid

Europeiska unionens officiella tidning

9B

Inlåning – andra deltagande medlemsstater

Valuta

SV

Sektor

9B

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster.
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

9B

9B

9B

9B

9B

Inlåning – andra deltagande medlemsstater

Inlåning – andra deltagande medlemsstater

Inlåning – andra deltagande medlemsstater

Inlåning – andra deltagande medlemsstater

Inlåning – andra deltagande medlemsstater

MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

CHF

Resterande valutor
sammanlagt

Euro

Andra medlemsstaters valuta, totalt

DKK

SEK

GBP

Hemvist

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Övriga deltagande
det
medlemsstater

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Övriga deltagande
det
medlemsstater

12

Övriga skulder

5,1

Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet – Övriga deltagande
offentlig sektor
medlemsstater

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Övriga deltagande
det
medlemsstater

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Övriga deltagande
det
medlemsstater

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Övriga deltagande
det
medlemsstater

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Övriga deltagande
det
medlemsstater

12

Övriga skulder

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Sektor

Valuta

Löptid

CHF

MFI

CHF

Resterande valutor
sammanlagt

MFI

Resterande valutor
sammanlagt

Icke-MFI

Euro

Andra medlemsstaters valuta, totalt

Icke-MFI

Andra medlemsstaters valuta, totalt
DKK

Icke-MFI

DKK

SEK

Icke-MFI

SEK

GBP

Icke-MFI

GBP

L 341/81

Inlåning – andra deltagande medlemsstater

MFI

Löptid

Europeiska unionens officiella tidning

9B

Inlåning – andra deltagande medlemsstater

Valuta

Beskrivning

SV

Sektor

9B

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

L 341/82

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster.
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

9B

9B

9B

9C

Inlåning – andra deltagande medlemsstater

Inlåning – andra deltagande medlemsstater

Inlåning – andra deltagande medlemsstater

Inlåning – andra deltagande medlemsstater

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Övriga valutor, totalt

USD

JPY

CHF

Resterande valutor
sammanlagt

Euro

Efter löptid
(2 intervall)

Hemvist

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Övriga deltagande
det
medlemsstater

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Övriga deltagande
det
medlemsstater

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Övriga deltagande
det
medlemsstater

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Övriga deltagande
det
medlemsstater

12

Övriga skulder

7

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområ- Övriga deltagande
det
medlemsstater

12

Övriga skulder

6

Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet

12

Övriga skulder

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Sektor

Valuta

Löptid

Övriga valutor, totalt

Icke-MFI

Övriga valutor, totalt

USD

Icke-MFI

USD

JPY

Icke-MFI

JPY

CHF

Icke-MFI

CHF

Resterande valutor
sammanlagt

Icke-MFI

Resterande valutor
sammanlagt
Efter löptid
(2 intervall)
Euro

Efter löptid
(2 intervall)

27.12.2007

Inlåning – övriga
världen

Icke-MFI

Beskrivning

Löptid

Europeiska unionens officiella tidning

9B

Inlåning – andra deltagande medlemsstater

Valuta

SV

Sektor

9B

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster.
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

9C

9C

Inlåning – övriga
världen

Inlåning – övriga
världen

Inlåning – övriga
världen

Andra medlemsstaters valuta, totalt

DKK

SEK

GBP

Löptid

Efter löptid
(2 intervall)

Efter löptid
(2 intervall)

Efter löptid
(2 intervall)

Efter löptid
(2 intervall)

Hemvist

Sektor

Valuta

Löptid

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

Andra medlemsstaters valuta, totalt

Efter löptid
(2 intervall)

8,2

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – skulder relaterade till kreditfaciliteten under
ERM 2

Andra medlemsstaters valuta, totalt

Efter löptid
(2 intervall)

12

Övriga skulder

Andra medlemsstaters valuta, totalt

Efter löptid
(2 intervall)

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

DKK

Efter löptid
(2 intervall)

8,2

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – skulder relaterade till kreditfaciliteten under
ERM 2

DKK

Efter löptid
(2 intervall)

12

Övriga skulder

DKK

Efter löptid
(2 intervall)

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

SEK

Efter löptid
(2 intervall)

8,2

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – skulder relaterade till kreditfaciliteten under
ERM 2

SEK

Efter löptid
(2 intervall)

12

Övriga skulder

SEK

Efter löptid
(2 intervall)

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

GBP

Efter löptid
(2 intervall)

8,2

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – skulder relaterade till kreditfaciliteten under
ERM 2

GBP

Efter löptid
(2 intervall)

12

Övriga skulder

GBP

Efter löptid
(2 intervall)

L 341/83

8,1

Europeiska unionens officiella tidning

9C

Inlåning – övriga
världen

Valuta

Beskrivning

SV

Sektor

9C

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

L 341/84

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster.
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

9C

9C

Inlåning – övriga
världen

Inlåning – övriga
världen

Inlåning – övriga
världen

Övriga valutor, totalt

USD

JPY

CHF

Beskrivning

Löptid

Efter löptid
(2 intervall)

Efter löptid
(2 intervall)

Efter löptid
(2 intervall)

Efter löptid
(2 intervall)

Hemvist

Sektor

Valuta

Löptid

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

Övriga valutor, totalt

Efter löptid
(2 intervall)

8,2

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – skulder relaterade till kreditfaciliteten under
ERM 2

Övriga valutor, totalt

Efter löptid
(2 intervall)

12

Övriga skulder

Övriga valutor, totalt

Efter löptid
(2 intervall)

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

USD

Efter löptid
(2 intervall)

8,2

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – skulder relaterade till kreditfaciliteten under
ERM 2

USD

Efter löptid
(2 intervall)

12

Övriga skulder

USD

Efter löptid
(2 intervall)

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

JPY

Efter löptid
(2 intervall)

8,2

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – skulder relaterade till kreditfaciliteten under
ERM 2

JPY

Efter löptid
(2 intervall)

12

Övriga skulder

JPY

Efter löptid
(2 intervall)

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

CHF

Efter löptid
(2 intervall)

8,2

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – skulder relaterade till kreditfaciliteten under
ERM 2

CHF

Efter löptid
(2 intervall)

12

Övriga skulder

CHF

Efter löptid
(2 intervall)

27.12.2007

8,1

Europeiska unionens officiella tidning

9C

Inlåning – övriga
världen

Valuta

SV

Sektor

9C

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster.
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

9C

9C

9C

Inlåning – övriga
världen

Inlåning – övriga
världen

Inlåning – övriga
världen

Inlåning – övriga
världen

Resterande valutor
sammanlagt

Banker

Banker

Banker

Banker

Alla valutor sammanlagt

Euro

Andra medlemsstaters valuta, totalt

DKK

Löptid

Efter löptid
(2 intervall)

Hemvist

Sektor

Valuta

Löptid

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

Resterande valutor
sammanlagt

Efter löptid
(2 intervall)

8,2

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – skulder relaterade till kreditfaciliteten under
ERM 2

Resterande valutor
sammanlagt

Efter löptid
(2 intervall)

12

Övriga skulder

Resterande valutor
sammanlagt

Efter löptid
(2 intervall)

6

Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet

Banker

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

Banker

8,2

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – skulder relaterade till kreditfaciliteten under
ERM 2

12

Övriga skulder

Banker

6

Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet

Banker

12

Övriga skulder

Banker

Euro

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

Banker

Andra medlemsstaters valuta, totalt

8,2

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – skulder relaterade till kreditfaciliteten under
ERM 2

12

Övriga skulder

Banker

Andra medlemsstaters valuta, totalt

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

Banker

DKK

8,2

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – skulder relaterade till kreditfaciliteten under
ERM 2

12

Övriga skulder

Europeiska unionens officiella tidning

9C

Inlåning – övriga
världen

Valuta

Beskrivning

SV

Sektor

9C

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

Andra medlemsstaters valuta, totalt

DKK

DKK

L 341/85

Banker

L 341/86

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster.
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

9C

9C

9C

9C

Inlåning – övriga
världen

Inlåning – övriga
världen

Inlåning – övriga
världen

Inlåning – övriga
världen

Inlåning – övriga
världen

Banker

Banker

Banker

Banker

Banker

Banker

SEK

GBP

Övriga valutor, totalt

USD

JPY

CHF

Resterande valutor
sammanlagt

Hemvist

Sektor

Banker

Valuta

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

8,2

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – skulder relaterade till kreditfaciliteten under
ERM 2

12

Övriga skulder

Banker

SEK

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

Banker

GBP

8,2

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – skulder relaterade till kreditfaciliteten under
ERM 2

12

Övriga skulder

Banker

GBP

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

Banker

Övriga valutor, totalt

12

Övriga skulder

Banker

Övriga valutor, totalt

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

Banker

USD

12

Övriga skulder

Banker

USD

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

Banker

JPY

12

Övriga skulder

Banker

JPY

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

Banker

CHF

12

Övriga skulder

Banker

CHF

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

Banker

Resterande valutor
sammanlagt

12

Övriga skulder

Banker

Resterande valutor
sammanlagt

Löptid

SEK

SEK

GBP

27.12.2007

9C

Inlåning – övriga
världen

Banker

Beskrivning

Löptid

Europeiska unionens officiella tidning

9C

Inlåning – övriga
världen

Valuta

SV

Sektor

9C

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster.
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

9C

9C

9C

9C

9C

Inlåning – övriga
världen

Inlåning – övriga
världen

Inlåning – övriga
världen

Inlåning – övriga
världen

Inlåning – övriga
världen

Inlåning – övriga
världen

Icke-banker

Icke-banker

Icke-banker

Icke-banker

Icke-banker

Icke-banker

Icke-banker

Alla valutor sammanlagt

Euro

Andra medlemsstaters valuta, totalt

DKK

SEK

GBP

Övriga valutor, totalt

USD

Hemvist

6

Sektor

Valuta

Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet

Icke-banker

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

Icke-banker

12

Övriga skulder

Icke-banker

6

Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet

Icke-banker

12

Övriga skulder

Icke-banker

Euro

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

Icke-banker

Andra medlemsstaters valuta, totalt

12

Övriga skulder

Icke-banker

Andra medlemsstaters valuta, totalt

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

Icke-banker

DKK

12

Övriga skulder

Icke-banker

DKK

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

Icke-banker

SEK

12

Övriga skulder

Icke-banker

SEK

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

Icke-banker

GBP

12

Övriga skulder

Icke-banker

GBP

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

Icke-banker

Övriga valutor, totalt

12

Övriga skulder

Icke-banker

Övriga valutor, totalt

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

Icke-banker

USD

12

Övriga skulder

Icke-banker

USD

Löptid

L 341/87

9C

Inlåning – övriga
världen

Icke-banker

Löptid

Europeiska unionens officiella tidning

9C

Inlåning – övriga
världen

Valuta

Beskrivning

SV

Sektor

9C

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

L 341/88

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster.
SKULDER
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

Post
Valuta

Beskrivning

Löptid

Hemvist

Sektor

Inlåning – övriga
världen

Icke-banker

JPY

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

12

Övriga skulder

Icke-banker

JPY

9C

Inlåning – övriga
världen

Icke-banker

CHF

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

Icke-banker

CHF

12

Övriga skulder

Icke-banker

CHF

8,1

Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet – inlåning, saldon och övriga skulder

Icke-banker

Resterande valutor
sammanlagt

12

Övriga skulder

Icke-banker

Resterande valutor
sammanlagt

Inlåning – övriga
världen

Icke-banker

Resterande valutor
sammanlagt

11

Emitterade värdepapper

Andra medlemsstaters valuta, totalt

ej tillämpligt

ej tillämpligt

11

Emitterade värdepapper

DKK

ej tillämpligt

ej tillämpligt

11

Emitterade värdepapper

SEK

ej tillämpligt

ej tillämpligt

11

Emitterade värdepapper

GBP

ej tillämpligt

ej tillämpligt

11

Emitterade värdepapper

Övriga valutor, totalt

ej tillämpligt

ej tillämpligt

11

Emitterade värdepapper

USD

ej tillämpligt

ej tillämpligt

11

Emitterade värdepapper

JPY

ej tillämpligt

ej tillämpligt

11

Emitterade värdepapper

CHF

ej tillämpligt

ej tillämpligt

11

Emitterade värdepapper

Resterande valutor
sammanlagt

ej tillämpligt

ej tillämpligt

Löptid

JPY

Europeiska unionens officiella tidning

9C

9C

Icke-banker

Valuta

SV

Sektor

27.12.2007

27.12.2007

ÖVERBRYGGANDE TABELL
Uppdelning efter valuta (kvartalsuppgifter)
Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

2A

Post

2A

2A

2A

2A

2A

2A

2A

Lån – inhemska

Lån – inhemska

Lån – inhemska

Lån – inhemska

Lån – inhemska

Lån – inhemska

Lån – inhemska

Lån – inhemska

Lån – inhemska

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Valuta

Andra medlemsstaters valuta

DKK

SEK

GBP

Övriga valutor,
totalt

USD

JPY

CHF

Löptid

Hemvist

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Sektor

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Kategori

Valuta

Lån

Andra medlemsstaters valuta

Lån

Andra medlemsstaters valuta

Lån

DKK

Lån

DKK

Lån

SEK

Lån

SEK

Lån

GBP

Lån

GBP

Lån

Övriga valutor,
totalt

Lån

Övriga valutor,
totalt

Lån

USD

Lån

USD

Lån

JPY

Lån

JPY

Lån

CHF

Lån

CHF

Lån

Resterande valutor
sammanlagt

Lån

Resterande valutor
sammanlagt

Löptid

L 341/89

Resterande valutor
sammanlagt

Beskrivning

Europeiska unionens officiella tidning

2A

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning
Sektor

SV

Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

L 341/90

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

2B

2B

2B

2B

2B

Lån – andra delta- Icke-MFI
gande medlemsstater

Lån – andra delta- Icke-MFI
gande medlemsstater

Lån – andra delta- Icke-MFI
gande medlemsstater

Lån – andra delta- Icke-MFI
gande medlemsstater

Lån – andra delta- Icke-MFI
gande medlemsstater

DKK

SEK

GBP

Övriga valutor,
totalt

USD

JPY

Hemvist

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Övriga deltagande
i euroområdet
medlemsstater

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Övriga deltagande
i euroområdet
medlemsstater

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Övriga deltagande
i euroområdet
medlemsstater

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Övriga deltagande
i euroområdet
medlemsstater

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Övriga deltagande
i euroområdet
medlemsstater

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Övriga deltagande
i euroområdet
medlemsstater

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Övriga deltagande
i euroområdet
medlemsstater

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Sektor

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Icke-MFI

Kategori

Valuta

Lån

Andra medlemsstaters valuta

Lån

Andra medlemsstaters valuta

Lån

DKK

Lån

DKK

Lån

SEK

Lån

SEK

Lån

GBP

Lån

GBP

Lån

Övriga valutor,
totalt

Lån

Övriga valutor,
totalt

Lån

USD

Lån

USD

Lån

JPY

Lån

JPY

Löptid

27.12.2007

Lån – andra delta- Icke-MFI
gande medlemsstater

Andra medlemsstaters valuta

Beskrivning

Löptid

Europeiska unionens officiella tidning

2B

Lån – andra delta- Icke-MFI
gande medlemsstater

Valuta

SV

Sektor

2B

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

2B

2C

2C

Lån – andra delta- Icke-MFI
gande medlemsstater

Lån – övriga världen

Lån – övriga världen

Lån – övriga världen

Löptid

CHF

Resterande valutor
sammanlagt

Euro

Upp till 1 år

Andra medlemssta- Upp till 1 år
ters valuta

DKK

Upp till 1 år

Hemvist

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Övriga deltagande
i euroområdet
medlemsstater

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Övriga deltagande
i euroområdet
medlemsstater

11

Övriga tillgångar

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet – saldon i banker, värdepappersinnehav och
lån

4,2

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar relaterade till kreditfaciliteten
under ERM 2

11

Övriga tillgångar

2,1

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Sektor

Icke-MFI

Icke-MFI

Kategori

Valuta

Lån

CHF

Lån

CHF

Lån

Resterande valutor
sammanlagt

Lån

Resterande valutor
sammanlagt

Lån

Utlandet

Löptid

Upp till 1 år

Euro

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar på IMF

Lån

Andra medlemsstaters valuta

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Lån

Andra medlemssta- Upp till 1 år
ters valuta

11

Övriga tillgångar

Lån

Andra medlemssta- Upp till 1 år
ters valuta

2,1

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar på IMF

Lån

Andra medlemsstaters valuta

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Lån

Andra medlemssta- Upp till 1 år
ters valuta

11

Övriga tillgångar

Lån

Andra medlemssta- Upp till 1 år
ters valuta

Utlandet

Utlandet

Upp till 1 år

L 341/91

Lån

Europeiska unionens officiella tidning

2C

Lån – andra delta- Icke-MFI
gande medlemsstater

Valuta

Beskrivning

SV

Sektor

2B

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

L 341/92

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

2C

2C

Lån – övriga världen

Lån – övriga världen

Lån – övriga världen

SEK

GBP

Övriga valutor,
totalt

USD

Beskrivning

Löptid

Upp till 1 år

Upp till 1 år

Upp till 1 år

Upp till 1 år

Hemvist

Sektor

Kategori

Valuta

Löptid

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar på IMF

Lån

Andra medlemsstaters valuta

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Lån

Andra medlemssta- Upp till 1 år
ters valuta

11

Övriga tillgångar

Lån

Andra medlemssta- Upp till 1 år
ters valuta

2,1

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar på IMF

Lån

Andra medlemsstaters valuta

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Lån

Andra medlemssta- Upp till 1 år
ters valuta

11

Övriga tillgångar

Lån

Andra medlemssta- Upp till 1 år
ters valuta

2,1

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar på IMF

Lån

Andra medlemsstaters valuta

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Lån

Andra medlemssta- Upp till 1 år
ters valuta

11

Övriga tillgångar

Lån

Andra medlemssta- Upp till 1 år
ters valuta

2,1

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar på IMF

Lån

Andra medlemsstaters valuta

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Lån

Andra medlemssta- Upp till 1 år
ters valuta

11

Övriga tillgångar

Lån

Andra medlemssta- Upp till 1 år
ters valuta

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Utlandet

27.12.2007

2,1

Europeiska unionens officiella tidning

2C

Lån – övriga världen

Valuta

SV

Sektor

2C

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

2C

2C

2C

Lån – övriga världen

Lån – övriga världen

Lån – övriga världen

Lån – övriga världen

JPY

CHF

Resterande valutor
sammanlagt

Euro

Löptid

Upp till 1 år

Upp till 1 år

Upp till 1 år

Över 1 år

Andra medlemssta- Över 1 år
ters valuta

Hemvist

Sektor

Kategori

Valuta

Löptid

2,1

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar på IMF

Lån

Andra medlemsstaters valuta

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Lån

Andra medlemssta- Upp till 1 år
ters valuta

11

Övriga tillgångar

Lån

Andra medlemssta- Upp till 1 år
ters valuta

2,1

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar på IMF

Lån

Andra medlemsstaters valuta

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Lån

Andra medlemssta- Upp till 1 år
ters valuta

11

Övriga tillgångar

Lån

Andra medlemssta- Upp till 1 år
ters valuta

2,1

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar på IMF

Lån

Andra medlemsstaters valuta

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Lån

Andra medlemssta- Upp till 1 år
ters valuta

11

Övriga tillgångar

Lån

Andra medlemssta- Upp till 1 år
ters valuta

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet – saldon i banker, värdepappersinnehav och
lån

11

Övriga tillgångar

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Lån

Övriga världen

Över 1 år

Lån

Euro

Över 1 år

Lån

Andra medlemssta- Över 1 år
ters valuta

Lån

Andra medlemssta- Över 1 år
ters valuta

L 341/93

Utlandet

Europeiska unionens officiella tidning

2C

Lån – övriga världen

Valuta

Beskrivning

SV

Sektor

2C

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

L 341/94

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

2C

2C

2C

2C

Lån – övriga världen

Lån – övriga världen

Lån – övriga världen

Lån – övriga världen

Lån – övriga världen

SEK

GBP

Övriga valutor,
totalt

USD

JPY

CHF

Över 1 år

Över 1 år

Över 1 år

Över 1 år

Över 1 år

Över 1 år

Över 1 år

Hemvist

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Sektor

Kategori

Valuta

Löptid

Lån

DKK

Över 1 år

Lån

DKK

Över 1 år

Lån

SEK

Över 1 år

Lån

SEK

Över 1 år

Lån

GBP

Över 1 år

Lån

GBP

Över 1 år

Lån

Övriga valutor,
totalt

Över 1 år

Lån

Övriga valutor,
totalt

Över 1 år

Lån

USD

Över 1 år

Lån

USD

Över 1 år

Lån

JPY

Över 1 år

Lån

JPY

Över 1 år

Lån

CHF

Över 1 år

Lån

CHF

Över 1 år

27.12.2007

2C

Lån – övriga världen

DKK

Beskrivning

Löptid

Europeiska unionens officiella tidning

2C

Lån – övriga världen

Valuta

SV

Sektor

2C

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

2C

2C

2C

Lån – övriga världen

Lån – övriga världen

Lån – övriga världen

Banker

Banker

Banker

Banker

Alla valutor sammanlagt

Euro

Andra medlemsstaters valuta

DKK

Över 1 år

Hemvist

Sektor

Kategori

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Banker

Lån

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet – saldon i banker, värdepappersinnehav och
lån

Banker

Lån

4,2

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar relaterade till kreditfaciliteten
under ERM 2

Banker

11

Övriga tillgångar

4,1

Utlandet

Utlandet

Resterande valutor
sammanlagt

Över 1 år

Lån

Resterande valutor
sammanlagt

Över 1 år

Lån

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet – saldon i banker, värdepappersinnehav och
lån

Banker

Lån

4,2

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar relaterade till kreditfaciliteten
under ERM 2

Banker

11

Övriga tillgångar

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

Utlandet

Utlandet

Löptid

Lån

Banker

Utlandet

Valuta

Banker

Lån

Euro

Banker

Lån

Andra medlemsstaters valuta

Banker

Lån

Andra medlemsstaters valuta

Banker

Lån

DKK

Banker

Lån

DKK

L 341/95

Lån – övriga världen

Resterande valutor
sammanlagt

Löptid

Europeiska unionens officiella tidning

2C

Lån – övriga världen

Valuta

Beskrivning

SV

Sektor

2C

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

L 341/96

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

2C

2C

2C

2C

2C

Lån – övriga världen

Lån – övriga världen

Lån – övriga världen

Lån – övriga världen

Lån – övriga världen

Banker

Banker

Banker

Banker

Banker

Banker

SEK

GBP

Övriga valutor,
totalt

USD

JPY

CHF

Resterande valutor
sammanlagt

Hemvist

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Sektor

Kategori

Valuta

Banker

Lån

SEK

Banker

Lån

SEK

Banker

Lån

GBP

Banker

Lån

GBP

Banker

Lån

Övriga valutor,
totalt

Banker

Lån

Övriga valutor,
totalt

Banker

Lån

USD

Banker

Lån

USD

Banker

Lån

JPY

Banker

Lån

JPY

Banker

Lån

CHF

Banker

Lån

CHF

Banker

Lån

Resterande valutor
sammanlagt

Banker

Lån

Resterande valutor
sammanlagt

Löptid

27.12.2007

Lån – övriga världen

Banker

Beskrivning

Löptid

Europeiska unionens officiella tidning

2C

Lån – övriga världen

Valuta

SV

Sektor

2C

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

2C

2C

2C

Lån – övriga världen

Lån – övriga världen

Lån – övriga världen

Lån – övriga världen

Icke-banker

Icke-banker

Icke-banker

Icke-banker

Icke-banker

Alla valutor sammanlagt

Euro

Andra medlemsstaters valuta

DKK

SEK

Löptid

Hemvist

Sektor

Kategori

Valuta

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar på IMF

Icke-banker

Lån

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Icke-banker

Lån

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet – saldon i banker, värdepappersinnehav och
lån

Icke-banker

Lån

11

Övriga tillgångar

Icke-banker

Lån

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet – saldon i banker, värdepappersinnehav och
lån

Icke-banker

Lån

11

Övriga tillgångar

Icke-banker

Lån

Euro

2,1

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar på IMF

Icke-banker

Lån

Andra medlemsstaters valuta

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Icke-banker

Lån

Andra medlemsstaters valuta

11

Övriga tillgångar

Icke-banker

Lån

Andra medlemsstaters valuta

2,1

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar på IMF

Icke-banker

Lån

DKK

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Icke-banker

Lån

DKK

11

Övriga tillgångar

Icke-banker

Lån

DKK

2,1

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar på IMF

Icke-banker

Lån

SEK

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Icke-banker

Lån

SEK

11

Övriga tillgångar

Icke-banker

Lån

SEK

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Utlandet

L 341/97

2,1

Löptid

Europeiska unionens officiella tidning

2C

Lån – övriga världen

Valuta

Beskrivning

SV

Sektor

2C

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

L 341/98

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

2C

2C

2C

Lån – övriga världen

Lån – övriga världen

Lån – övriga världen

Lån – övriga världen

Icke-banker

Icke-banker

Icke-banker

Icke-banker

Icke-banker

GBP

Övriga valutor,
totalt

USD

JPY

CHF

Beskrivning

Löptid

Hemvist

Sektor

Kategori

Valuta

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar på IMF

Icke-banker

Lån

GBP

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Icke-banker

Lån

GBP

11

Övriga tillgångar

Icke-banker

Lån

GBP

2,1

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar på IMF

Icke-banker

Lån

Övriga valutor,
totalt

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Icke-banker

Lån

Övriga valutor,
totalt

11

Övriga tillgångar

Icke-banker

Lån

Övriga valutor,
totalt

2,1

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar på IMF

Icke-banker

Lån

USD

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Icke-banker

Lån

USD

11

Övriga tillgångar

Icke-banker

Lån

USD

2,1

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar på IMF

Icke-banker

Lån

JPY

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Icke-banker

Lån

JPY

11

Övriga tillgångar

Icke-banker

Lån

JPY

2,1

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar på IMF

Icke-banker

Lån

CHF

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Icke-banker

Lån

CHF

11

Övriga tillgångar

Icke-banker

Lån

CHF

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Utlandet

27.12.2007

2,1

Löptid

Europeiska unionens officiella tidning

2C

Lån – övriga världen

Valuta

SV

Sektor

2C

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

3A

3A

3A

3A

3A

Icke-banker

Värdepapper andra MFI
än aktier – inhemska

Värdepapper andra MFI
än aktier – inhemska

Värdepapper andra MFI
än aktier – inhemska

Värdepapper andra MFI
än aktier – inhemska

Värdepapper andra MFI
än aktier – inhemska

Andra medlemsstaters valuta

DKK

SEK

GBP

Övriga valutor,
totalt

USD

Hemvist

Sektor

Kategori

Valuta

2,1

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – fordringar på IMF

Icke-banker

Lån

Resterande valutor
sammanlagt

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Icke-banker

Lån

Resterande valutor
sammanlagt

11

Övriga tillgångar

Icke-banker

Lån

Resterande valutor
sammanlagt

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

11

Övriga tillgångar

Utlandet

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Värdepapper andra Andra medlemsstaän aktier
ters valuta
MFI

Värdepapper andra Andra medlemsstaän aktier
ters valuta
Värdepapper andra DKK
än aktier

MFI

Värdepapper andra DKK
än aktier
Värdepapper andra SEK
än aktier

MFI

Värdepapper andra SEK
än aktier

Löptid

Värdepapper andra GBP
än aktier
MFI

Värdepapper andra GBP
än aktier
Värdepapper andra Övriga valutor,
än aktier
totalt

MFI

Värdepapper andra Övriga valutor,
än aktier
totalt
Värdepapper andra USD
än aktier

MFI

Värdepapper andra USD
än aktier

L 341/99

Värdepapper andra MFI
än aktier – inhemska

Resterande valutor
sammanlagt

Löptid

Europeiska unionens officiella tidning

3A

Lån – övriga världen

Valuta

Beskrivning

SV

Sektor

2C

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

L 341/100

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

3A

3A

3A

3A

3A

Värdepapper andra MFI
än aktier – inhemska

Värdepapper andra Icke-MFI
än aktier – inhemska

Värdepapper andra Icke-MFI
än aktier – inhemska

Värdepapper andra Icke-MFI
än aktier – inhemska

Värdepapper andra Icke-MFI
än aktier – inhemska

Värdepapper andra Icke-MFI
än aktier – inhemska

CHF

Resterande valutor
sammanlagt

Andra medlemsstaters valuta

DKK

SEK

GBP

Övriga valutor,
totalt

Hemvist

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Sektor

Kategori

Valuta

Löptid

Värdepapper andra JPY
än aktier
MFI

Värdepapper andra JPY
än aktier
Värdepapper andra CHF
än aktier

MFI

Värdepapper andra CHF
än aktier
Värdepapper andra Resterande valutor
än aktier
sammanlagt

MFI

Värdepapper andra Resterande valutor
än aktier
sammanlagt
Värdepapper andra Andra medlemsstaän aktier
ters valuta

Icke-MFI

Värdepapper andra Andra medlemsstaän aktier
ters valuta
Värdepapper andra DKK
än aktier

Icke-MFI

Värdepapper andra DKK
än aktier
Värdepapper andra SEK
än aktier

Icke-MFI

Värdepapper andra SEK
än aktier
Värdepapper andra GBP
än aktier

Icke-MFI

Värdepapper andra GBP
än aktier
Värdepapper andra Övriga valutor,
än aktier
totalt

Icke-MFI

Värdepapper andra Övriga valutor,
än aktier
totalt

27.12.2007

3A

Värdepapper andra MFI
än aktier – inhemska

JPY

Beskrivning

Löptid

Europeiska unionens officiella tidning

3A

Värdepapper andra MFI
än aktier – inhemska

Valuta

SV

Sektor

3A

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

3A

3A

3B

3B

Värdepapper andra Icke-MFI
än aktier – inhemska

Värdepapper andra Icke-MFI
än aktier – inhemska

Värdepapper andra Icke-MFI
än aktier – inhemska

Värdepapper andra MFI
än aktier – andra
deltagande medlemsstater

JPY

CHF

Resterande valutor
sammanlagt

Andra medlemsstaters valuta

DKK

Hemvist

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Inhemsk
i euroområdet

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Övriga deltagande
i euroområdet
medlemsstater

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Övriga deltagande
i euroområdet
medlemsstater

11

Övriga tillgångar

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Inhemsk

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Sektor

Kategori

Valuta

Löptid

Värdepapper andra USD
än aktier

Icke-MFI

Värdepapper andra USD
än aktier
Värdepapper andra JPY
än aktier

Icke-MFI

Värdepapper andra JPY
än aktier
Värdepapper andra CHF
än aktier

Icke-MFI

Värdepapper andra CHF
än aktier
Värdepapper andra Resterande valutor
än aktier
sammanlagt

Icke-MFI

Värdepapper andra Resterande valutor
än aktier
sammanlagt
Värdepapper andra Andra medlemsstaän aktier
ters valuta

MFI

Värdepapper andra Andra medlemsstaän aktier
ters valuta
Värdepapper andra DKK
än aktier

MFI

Värdepapper andra DKK
än aktier

L 341/101

Värdepapper andra MFI
än aktier – andra
deltagande medlemsstater

USD

Löptid

Europeiska unionens officiella tidning

3A

Värdepapper andra Icke-MFI
än aktier – inhemska

Valuta

Beskrivning

SV

Sektor

3A

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

L 341/102

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

3B

3B

3B

Värdepapper andra MFI
än aktier – andra
deltagande medlemsstater

Värdepapper andra MFI
än aktier – andra
deltagande medlemsstater

Värdepapper andra MFI
än aktier – andra
deltagande medlemsstater

GBP

Övriga valutor,
totalt

USD

JPY

Hemvist

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Övriga deltagande
i euroområdet
medlemsstater

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Övriga deltagande
i euroområdet
medlemsstater

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Övriga deltagande
i euroområdet
medlemsstater

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Övriga deltagande
i euroområdet
medlemsstater

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Övriga deltagande
i euroområdet
medlemsstater

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Sektor

Kategori

Valuta

Löptid

Värdepapper andra SEK
än aktier

MFI

Värdepapper andra SEK
än aktier

Värdepapper andra GBP
än aktier

MFI

Värdepapper andra GBP
än aktier

Värdepapper andra Övriga valutor,
än aktier
totalt

MFI

Värdepapper andra Övriga valutor,
än aktier
totalt

Värdepapper andra USD
än aktier

MFI

Värdepapper andra USD
än aktier

Värdepapper andra JPY
än aktier

MFI

Värdepapper andra JPY
än aktier

27.12.2007

Värdepapper andra MFI
än aktier – andra
deltagande medlemsstater

SEK

Beskrivning

Löptid

Europeiska unionens officiella tidning

3B

Värdepapper andra MFI
än aktier – andra
deltagande medlemsstater

Valuta

SV

Sektor

3B

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

3B

3B

3B

Värdepapper andra MFI
än aktier – andra
deltagande medlemsstater

Värdepapper andra Icke-MFI
än aktier – andra
deltagande medlemsstater

Värdepapper andra Icke-MFI
än aktier – andra
deltagande medlemsstater

Värdepapper andra Icke-MFI
än aktier – andra
deltagande medlemsstater

CHF

Resterande valutor
sammanlagt

Andra medlemsstaters valuta

DKK

SEK

Löptid

Hemvist

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Övriga deltagande
i euroområdet
medlemsstater

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Övriga deltagande
i euroområdet
medlemsstater

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Övriga deltagande
i euroområdet
medlemsstater

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Övriga deltagande
i euroområdet
medlemsstater

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Övriga deltagande
i euroområdet
medlemsstater

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Kategori

Valuta

Löptid

Värdepapper andra CHF
än aktier

MFI

Värdepapper andra CHF
än aktier

Värdepapper andra Resterande valutor
än aktier
sammanlagt

MFI

Värdepapper andra Resterande valutor
än aktier
sammanlagt

Värdepapper andra Andra medlemsstaän aktier
ters valuta

Icke-MFI

Värdepapper andra Andra medlemsstaän aktier
ters valuta

Värdepapper andra DKK
än aktier

Icke-MFI

Värdepapper andra DKK
än aktier

Värdepapper andra SEK
än aktier

Icke-MFI

Värdepapper andra SEK
än aktier

L 341/103

3

Sektor

Europeiska unionens officiella tidning

3B

Värdepapper andra MFI
än aktier – andra
deltagande medlemsstater

Valuta

Beskrivning

SV

Sektor

3B

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

L 341/104

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

3B

3B

3B

Värdepapper andra Icke-MFI
än aktier – andra
deltagande medlemsstater

Värdepapper andra Icke-MFI
än aktier – andra
deltagande medlemsstater

Värdepapper andra Icke-MFI
än aktier – andra
deltagande medlemsstater

Övriga valutor,
totalt

USD

JPY

CHF

Hemvist

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Övriga deltagande
i euroområdet
medlemsstater

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Övriga deltagande
i euroområdet
medlemsstater

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Övriga deltagande
i euroområdet
medlemsstater

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Övriga deltagande
i euroområdet
medlemsstater

11

Övriga tillgångar

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Övriga deltagande
i euroområdet
medlemsstater

11

Övriga tillgångar

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Övriga deltagande
medlemsstater

Sektor

Kategori

Valuta

Löptid

Värdepapper andra GBP
än aktier

Icke-MFI

Värdepapper andra GBP
än aktier

Värdepapper andra Övriga valutor,
än aktier
totalt

Icke-MFI

Värdepapper andra Övriga valutor,
än aktier
totalt

Värdepapper andra USD
än aktier

Icke-MFI

Värdepapper andra USD
än aktier

Värdepapper andra JPY
än aktier

Icke-MFI

Värdepapper andra JPY
än aktier

Värdepapper andra CHF
än aktier

Icke-MFI

Värdepapper andra CHF
än aktier

27.12.2007

Värdepapper andra Icke-MFI
än aktier – andra
deltagande medlemsstater

GBP

Beskrivning

Löptid

Europeiska unionens officiella tidning

3B

Värdepapper andra Icke-MFI
än aktier – andra
deltagande medlemsstater

Valuta

SV

Sektor

3B

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

3C

3C

3C

3C

Värdepapper andra Banker
än aktier – övriga
världen

Värdepapper andra Banker
än aktier – övriga
världen

Värdepapper andra Banker
än aktier – övriga
världen

Värdepapper andra Banker
än aktier – övriga
världen

Alla valutor sammanlagt

Euro

Andra medlemsstaters valuta

DKK

SEK

Hemvist

3

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande Övriga deltagande
i euroområdet
medlemsstater

11

Övriga tillgångar

2,2

Övriga deltagande
medlemsstater

Sektor

Kategori

Valuta

Värdepapper andra Resterande valutor
än aktier
sammanlagt

Icke-MFI

Värdepapper andra Resterande valutor
än aktier
sammanlagt

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Banker

Värdepapper andra
än aktier

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet – saldon i banker, värdepappersinnehav och
lån

Banker

Värdepapper andra
än aktier

11

Övriga tillgångar

Banker

Värdepapper andra
än aktier

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet – saldon i banker, värdepappersinnehav och
lån

Banker

Värdepapper andra
än aktier

11

Övriga tillgångar

Banker

Värdepapper andra Euro
än aktier

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Banker

Värdepapper andra Andra medlemsstaän aktier
ters valuta

11

Övriga tillgångar

Banker

Värdepapper andra Andra medlemsstaän aktier
ters valuta

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Banker

Värdepapper andra DKK
än aktier

11

Övriga tillgångar

Banker

Värdepapper andra DKK
än aktier

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Banker

Värdepapper andra SEK
än aktier

11

Övriga tillgångar

Banker

Värdepapper andra SEK
än aktier

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Löptid

L 341/105

Värdepapper andra Banker
än aktier – övriga
världen

Resterande valutor
sammanlagt

Löptid
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3C

Värdepapper andra Icke-MFI
än aktier – andra
deltagande medlemsstater

Valuta

Beskrivning

SV

Sektor

3B

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning
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Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

3C

3C

3C

3C

Värdepapper andra Banker
än aktier – övriga
världen

Värdepapper andra Banker
än aktier – övriga
världen

Värdepapper andra Banker
än aktier – övriga
världen

Värdepapper andra Banker
än aktier – övriga
världen

Övriga valutor,
totalt

USD

JPY

CHF

Resterande valutor
sammanlagt

Hemvist

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Sektor

Kategori

Valuta

Banker

Värdepapper andra GBP
än aktier

Banker

Värdepapper andra GBP
än aktier

Banker

Värdepapper andra Övriga valutor,
än aktier
totalt

Banker

Värdepapper andra Övriga valutor,
än aktier
totalt

Banker

Värdepapper andra USD
än aktier

Banker

Värdepapper andra USD
än aktier

Banker

Värdepapper andra JPY
än aktier

Banker

Värdepapper andra JPY
än aktier

Banker

Värdepapper andra CHF
än aktier

Banker

Värdepapper andra CHF
än aktier

Banker

Värdepapper andra Resterande valutor
än aktier
sammanlagt

Banker

Värdepapper andra Resterande valutor
än aktier
sammanlagt

Löptid

27.12.2007

Värdepapper andra Banker
än aktier – övriga
världen

GBP

Beskrivning

Löptid
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3C

Värdepapper andra Banker
än aktier – övriga
världen

Valuta

SV

Sektor

3C

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning
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Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

3C

3C

3C

3C

Värdepapper andra Icke-banker
än aktier – övriga
världen

Värdepapper andra Icke-banker
än aktier – övriga
världen

Värdepapper andra Icke-banker
än aktier – övriga
världen

Värdepapper andra Icke-banker
än aktier – övriga
världen

Euro

Andra medlemsstaters valuta

DKK

SEK

GBP

Hemvist

Sektor

Kategori

Valuta

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Icke-banker

Värdepapper andra
än aktier

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet – saldon i banker, värdepappersinnehav och
lån

Icke-banker

Värdepapper andra
än aktier

11

Övriga tillgångar

Icke-banker

Värdepapper andra
än aktier

4,1

Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet – saldon i banker, värdepappersinnehav och
lån

Icke-banker

Värdepapper andra
än aktier

11

Övriga tillgångar

Icke-banker

Värdepapper andra Euro
än aktier

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Icke-banker

Värdepapper andra Andra medlemsstaän aktier
ters valuta

11

Övriga tillgångar

Icke-banker

Värdepapper andra Andra medlemsstaän aktier
ters valuta

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Icke-banker

Värdepapper andra DKK
än aktier

11

Övriga tillgångar

Icke-banker

Värdepapper andra DKK
än aktier

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Icke-banker

Värdepapper andra SEK
än aktier

11

Övriga tillgångar

Icke-banker

Värdepapper andra SEK
än aktier

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

Icke-banker

Värdepapper andra GBP
än aktier

11

Övriga tillgångar

Icke-banker

Värdepapper andra GBP
än aktier

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Löptid

L 341/107

Värdepapper andra Icke-banker
än aktier – övriga
världen

Alla valutor sammanlagt

Löptid
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3C

Värdepapper andra Icke-banker
än aktier – övriga
världen

Valuta

Beskrivning

SV

Sektor

3C

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning
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Överbryggande tabell. Överensstämmelse mellan enskilda poster
TILLGÅNGAR
Stockar
Förordning ECB/2001/13 – bilaga 1 – tabell 4

Balansräkningsformat i räkenskaperna

Uppdelning
Post

Post

3C

3C

3C

Värdepapper andra Icke-banker
än aktier – övriga
världen

Värdepapper andra Icke-banker
än aktier – övriga
världen

Värdepapper andra Icke-banker
än aktier – övriga
världen

Värdepapper andra Icke-banker
än aktier – övriga
världen

Övriga valutor,
totalt

USD

JPY

CHF

Resterande valutor
sammanlagt

Beskrivning

Löptid

Hemvist

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

2,2

Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet – banktillgodohavanden, värdepapper, lån och övriga tillgångar

11

Övriga tillgångar

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Utlandet

Sektor

Kategori

Valuta

Icke-banker

Värdepapper andra Övriga valutor,
än aktier
totalt

Icke-banker

Värdepapper andra Övriga valutor,
än aktier
totalt

Icke-banker

Värdepapper andra USD
än aktier

Icke-banker

Värdepapper andra USD
än aktier

Icke-banker

Värdepapper andra JPY
än aktier

Icke-banker

Värdepapper andra JPY
än aktier

Icke-banker

Värdepapper andra CHF
än aktier

Icke-banker

Värdepapper andra CHF
än aktier

Icke-banker

Värdepapper andra Resterande valutor
än aktier
sammanlagt

Icke-banker

Värdepapper andra Resterande valutor
än aktier
sammanlagt

Löptid

Europeiska unionens officiella tidning

3C

Värdepapper andra Icke-banker
än aktier – övriga
världen

Valuta

SV

Sektor

3C

Ytterligare uppdelning möjlig

Beskrivning

27.12.2007

27.12.2007
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BILAGA II
Konsistenskontroll mellan räkenskaps- och statistikuppgifter avseende ECB:S/de nationella centralbankernas
balansräkningar

DEL 1
Beskrivning av kontrollerna

Kontroll
nr

SKULDER

Statistikpost NCB/ECB
balansräkning

Relation

Räkenskapspost

1

Utelöpande sedlar
och mynt

>=

Denna statistikkategori skall vara
något större än räkenskapskategorin, eftersom endast statistikkategorin inkluderar mynt som getts
ut av staten.

Utelöpande sedlar

2

Inlåning från enheter med hemvist i
euroområdet

>=<

Denna statistikkategori skall vara
större än summan av räkenskapsposterna. Detta beror på att positionerna inom Eurosystemet ingår
i statistikkategorin på aggregerad
nivå men inte tas med i räkenskapsposterna (1). Förhållandet kan
dock vara annorlunda eftersom
räkenskapsposterna omfattar positionerna inom Eurosystemet som
representerar motposten till eurosedeljusteringen som ingår under
”övriga tillgångar/skulder” för statistiska ändamål, och eftersom
saldon i utländsk valuta omvärderas med olika frekvens (kvartalsvis
för räkenskapsuppgifter och
månadsvis för statistiska uppgifter).

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet + övriga
skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet + skulder i
euro till övriga aktörer med
hemvist i euroområdet +
skulder i utländsk valuta till
aktörer med hemvist i euroområdet

3

Inlåning från hemmahörande i euroområdet, därav
monetära finansinstitut (MFI)

>=<

Denna kontroll skall visa effekten
av att positionerna inom Eurosystemet inkluderas på bruttobasis
inom statistikkategorin men exkluderas från räkenskapskategorin (1).
I princip skall de statistiska uppgifterna vara större än räkenskapsuppgifterna, bl.a. på grund av att
de inkluderar skulder till finansiella motparter i utländsk valuta.
Den omständighet att motposten
till eurosedeljusteringen klassificeras annorlunda kan dock förändra
detta förhållande.

Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet + övriga
skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet
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Kontroll
nr

Statistikpost NCB/ECB
balansräkning

4

Inlåning från enheter med hemvist i
euroområdet; därav
staten + övrig
offentlig
sektor/övriga enheter med hemvist i
euroområdet

=<

Summan av statistikkategorierna
skall vara mindre än summan av
än räkenskapskategorierna eftersom skulder till kreditinstitut i
utländsk valuta endast inkluderas i
räkenskapsuppgifterna.

Skulder i euro till övriga
aktörer med hemvist i euroområdet + skulder i utländsk
valuta till aktörer med hemvist i euroområdet

5

Emitterade värdepapper

=

Denna statistikkategori skall motsvara räkenskapskategorin.

Emitterade skuldcertifikat

6

Kapital och reserver

>=

Denna statistiska kategori kan
avvika något från räkenskapskategorin p.g.a. omvärderingseffekten
som sker kvartalsvis i vissa centralbanker. Dessutom uppkommer en
skillnad när balansräkningsposten
i räkenskaperna ”ickeutdelade vinster” och en del av posten ”reserveringskonton” registreras som en
undergrupp av restposten i räkenskapsuppgifterna, men utgör del
av ”kapital och reserver” i statistikuppgifterna.

Kapital och reserver + värderegleringskonton

7

Externa skulder

≈

Denna statistikkategori skall vara
ungefär lika stor som summan av
räkenskapsposterna. De två värdena kan endast avvika från varandra p.g.a. olika periodicitet i
värderingen.

Skulder i euro till aktörer
med hemvist utanför euroområdet + skulder i utländsk
valuta till aktörer med hemvist utanför euroområdet +
motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av
IMF

8

Övriga skulder

≈

Samtliga avvikelser mellan statistikkategorin och räkenskapskategorin bör kunna förklaras med de
avvikelser som har identifierats på
annan plats i balansräkningen.

Andra skulder

9

Lån till enheter
med hemvist i
euroområdet

>=

Se kontrollerna nr 10 och 11

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet + övriga
fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet + fordringar i euro på den
offentliga sektorn

Relation

Räkenskapspost

27.12.2007
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Kontroll
nr

Statistikpost NCB/ECB
balansräkning

10

Lån till MFI med
hemvist i euroområdet

>=

Statistikkategorin skall vara större
än summan av räkenskapsposterna. Om det förekommer skillnader beror de huvudsakligen på att
positioner inom Eurosystemet
rapporteras brutto i statistiken
men nettas ut i räkenskapsrapporten (se även under skulder
ovan) (1). Därutöver ingår inte
saldon i utländsk valuta i räkenskapsuppgifterna.

Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet + övriga
fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet

11

Lån till offentlig
sektor i euroområdet

>=

Statistikkategori omfattar samtliga
valutor och kan vara större än
räkenskapskategorin som endast
avser lån denominerade i euro.

Fordringar i euro på den
offentliga sektorn

12

Innehav av andra
värdepapper än
aktier emitterade
av enheter med
hemvist i euroområdet

>=

Statistikkategorin skall vara större
än räkenskapskategorin eftersom
räkenskapskategorin inte innehåller innehav av värdepapper
denominerade i utländsk valuta
och innehav av vissa andra värdepapper klassificeras under ”övriga
tillgångar” (personalens pensionsfonder, placeringar i eget kapital
etc.).

Värdepappersinnehav i euro
av enheter med hemvist i
euroområdet

13

Lån till enheter
med hemvist i
euroområdet +
innehav av
aktier/andelar emitterade av enheter
med hemvist i
euroområdet +
anläggningstillgångar + övriga
tillgångar

≈

Se kontroll nr 8.

Övriga tillgångar + fordringar i utländsk valuta på
enheter med hemvist i euroområdet

14

Externa tillgångar

>=

Statistikkategorin skall vara något
större än summan av räkenskapskategorierna eftersom den inkluderar vissa aktier och annat kapital
samt kassa (sedlar) i utländsk
valuta som exkluderas från räkenskapskategorin. De två värdena
kan också avvika från varandra
p.g.a. olika periodicitet i värderingen.

Guld och guldfordringar +
fordringar i utländsk valuta
på enheter med hemvist
utanför euroområdet + fordringar i euro på enheter med
hemvist utanför euroområdet

Relation

Räkenskapspost

(1) Ur ett nationellt perspektiv bör denna effekt dock inte existera, eftersom båda uppgiftsuppsättningarna rapporteras på bruttobasis medan
endast räkenskapsuppgifter konsolideras av Europeiska centralbanken (ECB) (andra positioner inom Eurosystemet nettas) för sammanställningen av veckobalansräkningen.
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DEL 2
Förlaga för den månatliga förenklade förklaringen till konsistenskontrollerna
Centralbankens namn: …

Konsistenskontroll per månadsslutet: …
Statistiskt
värde
A

Räkenskapsvärde
B

Skillnad
C

Resultat av
kontrollen
D (*)

Kort förklaring
E

1 — Utelöpande sedlar och mynt
2 — Inlåning från enheter med hemvist i euroområdet
3 — Inlåning från hemmahörande i euroområdet,
därav MFI
4 — Inlåning från hemmahörande i euroområdet,
därav icke-MFI
5 — Emitterade värdepapper
6 — Kapital och reserver
7 — Externa skulder
8 — Övriga skulder
9 — Lån till enheter med hemvist i euroområdet
10 — Lån till MFI med hemvist i euroområdet
11 — Lån till offentlig sektor i euroområdet
12 — Innehav av andra värdepapper än aktier emitterade av enheter med hemvist i euroområdet
13 — Tillgångar, restposter
14 — Externa tillgångar
(*) Skriv ”OK” om konsistenskontrollens linjära förhållande är uppfyllt, i annat fall skriv ”NO”.

DEL 3
Den årliga utförliga förklaringen av konsistenskontrollerna
De nationella centralbankerna skall rapportera och förklara tre kategorier av avvikelser mellan statistikuppgifter och räkenskapsuppgifter: i) avvikelser p.g.a. revideringar, ii) avvikelser p.g.a. olika regler för presentation och klassificering samt iii)
samtliga övriga avvikelser, inbegripet rapporteringsfel.
För varje av dessa kategorier skall de nationella centralbankerna rapportera och förklara
—

belopp,

—

i förekommande fall inverkan på tidigare uppgiftsserier, samt

—

huruvida avvikelsen är konsekvensen av en engångsrevidering eller regelbunden revidering.

27.12.2007

Europeiska unionens officiella tidning

SV

L 341/113

BILAGA III
RAPPORTERINGSORDNINGAR

DEL 1
Balansräkningsstatistik över monetära finansinstitut
All statistik som rapporteras måste ange antalet uppgifter som föreskrivs i berörda tabeller i förordning ECB/2001/13 eller i
denna riktlinje oberoende av om underliggande företeelse existerar eller ej, även när det rör sig om nollvärden eller saknade
värden. ”NC” måste användas för att ange att företeelsen inte existerar. Men om det saknas data för en hel sektor i memorandumposterna, t.ex. serier för staten, kan de nationella centralbankerna (NCB) besluta att inte lämna dem.
Historiska uppgifter och revidering av perioder före januari 2003 för månadsserier enligt förordning ECB/2001/13 som har
rapporterats kvartalsvis för perioden före januari 2003 enligt förordning ECB/1998/16, måste sändas som månadsserier, i
enlighet med nedanstående tabell. Revideringar av kvartalsserierna måste sändas som månadsuppgifter med hänvisning till
sista månaden i det kvartal som de hänför sig till, och med användning av de månatliga serienycklarna. Historiska uppgifter
före januari 2003 kan rapporteras på frivillig basis där så kan ske och markeras på lämpligt sätt genom användning av attributen för observationsstatus och observationskommentar (1). Historiska uppgifter som har erhållits genom skattning kan
sändas som skattningar med lämplig markering. I så fall måste även en beskrivning av skattningsmetoden lämnas vid första
överföringstillfället.
Serier med förändringar i tidsramen. Revideringar och historiska uppgifter för perioder före januari 2003
Giltighet
Månadsserier

Tidsram

Rapportering (*)
T.o.m.

Rapporterade på
kvartals-

Q

bas före januari
2003

M

Fr.o.m.

Revideringar: rapporteras med användning av den
månatliga serienyckel som avser sista månaden i
det kvartal uppgiften hänför sig till

December
2002 data
Januari
2003 data

Historiska uppgifter: månadsuppgifter rapporteras
om de är tillgängliga

(*) Revideringar: revidering av uppgifter före januari 2003 som tidigare rapporterades på kvartalsbasis.
Historiska uppgifter: månadsuppgifter för perioden före januari 2003 för vilka inte några specifika krav ställs i förordning ECB/2001/13.

(1) Värden som framkommer genom skattning måste sändas med observationsstatusattributet (OBS_STATUS) ”E” och med en observationskommentar (OBS_COM) med en detaljerad beskrivning av skattningsförfarandet.

L 341/114

TABELL 1

Poster för vilka det krävs månatliga flödesjusteringar (*)

MFI

BALANSRÄKNINGSPOSTER

Staten

Övrig
offentlig
sektor

MFI

Övriga inhemska sektorer

Totalt

Icke-MFI
Offentlig sektor

varav kassakravspliktiga
kreditinstitut (1), ECB
och NCB

Andra finansHushåll +
institut +
Försäkringsföhushållens
Ickefinansiella
retag och
ickevinstdrifinansiella
servicepensionsfonvande organiföretag (S.11)
företag
der (S.125)
sationer
(S.123+S.124)
(S.14+S.15)

Staten

Övrig
offentlig
sektor

Övriga inhemska sektorer

Totalt

Andra finansFörsäkringsföinstitut +
retag och
finansiella
pensionsfonserviceföretag
der (S.125)
(S.123+S.124)

Ickefinansiella
företag
(S.11)

Hushåll +
hushållens
ickevinstdrivande organisationer
(S.14+S.15)

C. Övriga
utlandet

D. Ofördelat

1
2

3

4

9

5

6
7
8

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
35
47

24
36
48

25
37
49

26
38
50

27
39
51

28
40
52

29
41
53

30
42
54

31
43
55

32
44
56

33
45
57

34
46
58

59
71

60
72

61
73

62
74

63
75

64
76

65
77

66
78

67
79

68
80

69
81

70
82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107
119
131

108
120
132

109
121
133

110
122
134

111
123
135

112
124
136

113
125
137

114
126
138

115
127
139

116
128
140

117
129
141

118
130
142

143
155

144
156

145
157

146
158

147
159

148
160

149
161

150
162

151
163

152
164

153
165

154
166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178
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179

180 #
181 #
182 #
183 #
184 #
185 #
186 #
187 #

27.12.2007

SKULDER
8
Utelöpande sedlar och mynt
9
Inlåning
upp till 1 år
över 1 år
9e
Euro
9.1e Över natten
9.2e Överenskommen löptid
upp till 1 år
över 1 och upp till 2 år
över 2 år
9.3e Med uppsägningstid
upp till 3 månader
över 3 månader
varav över 2 år
9.4e Repor
9x
Utländska valutor
9.1x Över natten
9.2x Överenskommen löptid
upp till 1 år
över 1 och upp till 2 år
över 2 år
9.3x Med uppsägningstid
upp till 3 månader
över 3 månader
varav över 2 år
9.4x Repor
10
Penningmarknadsfondandelar
11
Emitterade värdepapper
11e Euro
upp till 1 år
över 1 och upp till 2 år
över 2 år
11x Utländska valutor
upp till 1 år
över 1 och upp till 2 år
över 2 år
12
Eget kapital och reserver
13
Övriga skulder

varav kassakravspliktiga
kreditinstitut (1), ECB
och NCB

B. Övriga deltagande medlemsstater

Icke-MFI
Offentlig sektor

SV

A. Inhemska motparter

B. Övriga deltagande medlemsstater

Icke-MFI

Icke-MFI

Övriga inhemska sektorer
BALANSRÄKNINGSPOSTER
MFI

Offentlig
sektor

Totalt

Hushåll + hushållens icke-vinstdrivande
organisationer (S.14+S.15)

Konsumtionskredit

Bostadslån

MFI

Offentlig
sektor

Totalt

Övrigt
(restpost)

Andra finansinstitut +
Försäkringsfinansiella
företag och
servicepensionsföretag
fonder
(S.123+
(S.125)
S.124)

Ickefinansiella
företag (S.11)

Hushåll + hushållens icke-vinstdrivande
organisationer (S.14+S.15)

Konsumtionskredit

Bostadslån

C. Övriga
utlandet

D. Ofördelat

Övrigt
(restpost)

SV

Andra finansinstitut +
Försäkringsfinansiella
Ickeföretag och
servicefinansiella
pensionsfonföretag
företag (S.11)
der (S.125)
(S.123+
S.124)

Övriga inhemska sektorer

27.12.2007

A. Inhemska motparter

TILLGÅNGAR
1

Kassa

188

1e därav euro

189

2

Utlåning

190 #

191 #

192 #

193 #

194 #

195 #

196 #

197 #

198 #

199 #

200 #

201 #

202 #

203 #

204 #

205 #

206 #

207 #

208 #

över 1 och upp till 5 år

210 #

211 #

212 #

213 #

214 #

215 #

216 #

217 #

218 #

219 #

220 #

221 #

över 5 år

223 #

224 #

225 #

226 #

227 #

228 #

229 #

230 #

231 #

232 #

233 #

234 #

237 #

238 #

239 #

243 #

244 #

245 #

209 #

Europeiska unionens officiella tidning

upp till 1 år

222 #

2e därav euro
3

235 #

236 #

240 #

241 #

242 #

Obligationer och andra räntebärande papper

246 #
247 #

3e Euro

251 #

252 #

upp till 1 år

248 #

253 #

över 1 och upp till 2 år

249 #

254 #

över 2 år

250 #

255 #

3x Utländska valutor

261 #

262 #

upp till 1 år

258 #

263 #

över 1 och upp till 2 år

259 #

264 #

över 2 år

260 #

265 #

268

269

256 #

257 #

266 #

267 #

4

Penningmarknadsfondandelar

5

Aktier och andra andelar

6

Anläggningstillgångar

276 #

7

Övriga tillgångar

277 #

(1)
(*)

Kassakrav.
Omklassificeringsjusteringar skall rapporteras till ECB för samtliga celler; omvärderingsjusteringar endast för de celler som är markerade med #.

271 #

272 #

273 #

270
274 #

275 #

L 341/115

L 341/116

TABELL 2
Poster för vilka det krävs kvartalsvisa flödesjusteringar (*)
A. Inhemska motparter

B. Övriga deltagande medlemsstater

Icke-MFI

Icke-MFI

Offentlig sektor
Övrig offentlig sektor

Totalt

Staten
(S.1311)
Totalt

(*)

Totalt

Andra finans- Försäkinstitut +
ringsförefinansiella
tag och
serviceföretag pensions(S.123+
fonder
S.124)
(S.125)

Ickefinansiella
företag
(S.11)

Totalt

Offentlig sektor
Hushåll +
hushållens
ickevinstdrivande
organisationer
(S.14+
S.15)

Övriga inhemska sektorer

Övrig offentlig sektor

Totalt

Staten
(S.1311)

Delstater
(S.1312)

Kommuner
(S.1313)

Socialförsäkringsfonder
(S.1314)

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293
299

294
300

295
301

296
302

297
303

298
304

310 #

311 #

312 #

313 #

314 #

315 #

316 #

317 #

318 #

319 #

320 #

321 #

322 #

323 #

324 #

325 #

326 #

327 #

305 #

Totalt

Delstater
(S.1312)

SocialKommuförsäkner
ringsfonder
(S.1313)
(S.1314)

Totalt

Andra
finansinsti- Försäktut +
ringsförefinansiella
tag och
servicepensionsföretag
fonder
(S.123+
(S.125)
S.124)

Ickefinansiella
företag
(S.11)

Banker
Hushåll +
hushållens
ickevinstdrivande
organisationer
(S.14+
S.15)

306 #

328 #

329 #
333 #
347 #

334 #
348 #

335 #
349 #

336 #
350 #

337 #
351 #

338 #
352 #

361 #

362 #

363 #

339 #
353 #

340 #
354 #

341 #
355 #

342 #
356 #

343 #
357 #

344 #
358 #

345 #
359 #

364 #

365 #

366 #

Icke-banker

Offentlig
sektor

Övriga
inhemska
sektorer

278

279

280

307 #

308 #

309 #

330 #

331 #

332 #

Europeiska unionens officiella tidning

SKULDER
8. Utelöpande sedlar och mynt
9. Inlåning
9.1. Över natten
9.2. Överenskommen
löptid
9.3. Med uppsägningstid
9.4. Repor
10. Penningmarknadsfondandelar
11. Emitterade värdepapper
12. Eget kapital och reserver
13. Övriga skulder
TILLGÅNGAR
1. Kassa
2. Utlåning
upp till 1 år
över 1 och upp till
5 år
över 5 år
3. Obligationer och andra räntebärande papper
upp till 1 år
över 1 år
4. Penningmarknadsfondandelar
5. Aktier och andra andelar
6. Anläggningstillgångar
7. Övriga tillgångar

Övriga inhemska sektorer

SV

BALANSRÄKNINGSPOSTER

C. Övriga utlandet

346 #
360 #

Omklassificeringsjusteringar skall rapporteras till ECB för samtliga celler; omvärderingsjusteringar endast för de celler som är markerade med #.

27.12.2007

27.12.2007

Europeiska unionens officiella tidning

SV

L 341/117

DEL 2
Statistik över elektroniska pengar
Uppgifter om övriga monetära finansinstitut (övriga MFI) (stockar)

A. Inhemska motparter

B. Motparter i andra deltagande medlemsstater

Icke-MFI

Icke-MFI

Offentlig sektor
MFI
Staten

Övrig
offentlig sektor

Offentlig sektor
Övriga
motparter

MFI
Staten

Övrig
offentlig sektor

Övriga
motparter

C.
Övriga D. Oförutlandelat
det

SKULDER
9 Inlåning (alla valutor)
9e Euro
9.1e Inlåning över natten
Varav e-pengar
9.1.1e Hårdvarubaserade
e-pengar

E1

9.1.2e Mjukvarubaserade
e-pengar

E2

9x Icke-EMU-valutor
9.1x Inlåning över natten
Varav e-pengar
9.1.1x Hårdvarubaserade
e-pengar

E3

9.1.2x Mjukvarubaserade
e-pengar

E4

L 341/118

DEL 3
Statens balansräkningsstatistik
Inlåning på konto och innehav av kassa och värdepapper
Anpassad ordning som utgår från rapporteringstabellen för MFI-sektorn

SV

TABELL 1
Uppgifter om staten (stockar)
A. Inhemska motparter
MFI

Icke-MFI
Offentlig sektor

SKULDER
9
9e

Inlåning
Euro

9.1e Över natten
9.2e Överenskommen löptid
upp till 1 år
över 1 och upp till 2 år
9.3e Med uppsägningstid
upp till 3 månader (1)

varav kassakravspliktiga
kreditinstitut (3), ECB
och NCB

Staten

Övrig
offentlig
sektor

MFI

Övriga inhemska sektorer

Totalt

Övriga
finansinstitut
+ finansiella
serviceföretag (S.123 +
S 124)

Försäkringsföretag och
pensions
fonder
(S.125)

Icke-finansiella
företag (S.11)

Icke-MFI
Offentlig sektor

Hushåll +
hushållens
ickevinstdrivande
organisa
tioner
(S.14+S.15)

varav kassakravspliktiga
kreditinstitut (3), ECB
och NCB

Staten

Övrig
offentlig
sektor

Övriga inhemska sektorer

Totalt

Övriga
finansinstitut
+ finansiella
serviceföretag (S.123 +
S 124)

Försäkringsföretag och
pensionsfonder
(S.125)

Icke-finansiella företag (S.11)

Hushåll +
hushållens
icke-vinstdrivande
organisationer
(S.14 +
S.15)

C. Övriga
utlandet

D. Ofördelat

Europeiska unionens officiella tidning

BALANSRÄKNINGSPOSTER

B. Andra deltagande medlemsstater

9.4e Repor
9x

Utländska valutor

9.1x Över natten
9.2x Överenskommen löptid
upp till 1 år
över 1 och upp till 2 år
9.3x Med uppsägningstid
upp till 3 månader (1)
9.4x Repor
TILLGÅNGAR
1

Kassa

Euro
3

Andra värdepapper än aktier (2)
upp till 1 år
PMF-andelar

(1)
(2)
(3)

Häri ingår icke-överlåtbara kortfristiga spartillgodohavanden.
Utgivna av MFI i euroområdet.
Kassakrav.

27.12.2007

över 1 och upp till 2 år
4

27.12.2007

TABELL 2
Uppgifter om staten (flödesjusteringar)
Euroområdet
A. Inhemska sektorer
MFI

B. Andra deltagande medlemsstater

Icke-MFI

därav
kassakravspliktiga
kreditinstitut, ECB
och NCB

Övriga inhemska sektorer

Övrig
offentlig
sektor

Totalt

Andra
finansinstitut +
finansiella
serviceföretag
(S.123
+S 124)

367

368

369

370

371

upp till 1 år

379

380

381

382

över 1 och upp till 2 år

391

392

393

394

403

404

405

415

416

upp till 1 år

427

över 1 och upp till 2 år

439
451

MFI

Staten

Icke-MFI
Offentlig sektor

Försäkringsföretag och
pensionsfonder
(S.125)

Ickefinansiella
företag (S.11)

Households
+ non-profit
institutions
serving
households
(S.14+S.15)

därav
kassakravspliktiga
kreditinstitut, ECB
och NCB

SV

Offentlig sektor
BALANSRÄKNINGSPOSTER

MFI

Övriga inhemska sektorer

Totalt

Andra finansinstitut +
finansiella
serviceföretag
(S.123+S 124)

Försäkringsföretag och
pensionsfonder
(S.125)

Ickefinansiella
företag (S.11)

Hushåll +
hushållens
ideella
organisationer
(S.14+S.15)

373

374

375

376

377

378

384

385

386

387

388

389

390

396

397

398

399

400

401

402

407

408

409

410

411

412

413

414

418

419

420

421

422

423

424

425

426

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

Övrig
offentlig
sektor

372

383
395

406

417

428
440
452

Staten

SKULDER
9

Inlåning
Euro

9.1e Över natten
9.2e Överenskommen löptid

9.3e Med uppsägningstid
upp till 3 månader (1)
9.4e Repor
9x

Utländsk valuta

9.1x Över natten
9.2x Med överenskommen löptid

9.3x Med uppsägningstid
upp till 3 månader (1)

Europeiska unionens officiella tidning

9e

9.4x Repor
TILLGÅNGAR
1

Kassa
1e därav euro

3

463

Andra värdepapper än aktier (1)
upp till 1 år

464 #

över 1 och upp till 2 år

465 #

466 #
467 #

4

PMF-andelar (1)

468 #

469 #

(1)

Omklassificeringsjusteringar måste rapporteras till ECB för samtliga celler; omvärderingsjusteringar endast för de celler som är markerade med #.
Justeringar för prisomvärdering lämnas också.

L 341/119

L 341/120

SV

Europeiska unionens officiella tidning

27.12.2007

DEL 4
Memorandumposter

Avsnitt 1: Månatliga memorandumposter för härledning och bedömning av monetära aggregat och motparter
TABELL 1
Uppgifter från ECB/NCB (stockar)
Andra
deltagande
medlemsstater

Inhemska
motparter

Övriga världen

Ofördelat

SKULDER
8

Utelöpande sedlar och mynt
Därav sedlar
—

Eurosedlar

M1

—

Nationellt denominerade sedlar

M2

Därav mynt

M3

—

Mynt denominerade i euro

M4

—

Nationellt denominerade mynt

M5

11 Emitterade värdepapper
Upp till 1 år

M6

M7

M8

14 Övriga skulder
Därav upplupna belopp på inlåning

M9

Därav övergångsposter

M10

Därav poster under avveckling

M11

Därav finansiella derivat

M12

Därav skulder inom Eurosystemet i samband
med tilldelning av eurosedlar

M13

TILLGÅNGAR
7

Övriga tillgångar
Därav upplupna belopp på lån

M14

Därav övergångsposter

M15

Därav poster under avveckling

M16

Därav finansiella derivat

M17

Därav fordringar inom Eurosystemet i samband med tilldelning av eurosedlar
Celler med fetstil visar memorandumposter med hög prioritet.

M18

27.12.2007

SV
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L 341/121

TABELL 2
Uppgifter för andra MFI (stockar)

Inhemska
motparter

Andra
deltagande
medlemsstater

Övriga världen

M19

M20

M21

Euro

M22

M23

M24

Utländska valutor

M25

M26

M27

Ofördelat

SKULDER
11 Emitterade värdepapper
Upp till 1 år

Över 1 och upp till 2 år

M28

M29

M30

Euro

M31

M32

M33

Utländska valutor

M34

M35

M36

13 Kapital och reserver
Därav avsättningar

M37

14 Övriga skulder
Därav upplupna belopp på inlåning

M38

Därav övergångsposter

M39

Därav poster under avveckling

M40

Därav finansiella derivat

M41

TILLGÅNGAR
7

Övriga tillgångar
Därav upplupna belopp på lån

M42

Därav övergångsposter

M43

Därav poster under avveckling

M44

Därav finansiella derivat

M45

Celler med fetstil visar memorandumposter med hög prioritet.

M2: Sedlar denominerade i det föregående systemets valutor utgivna av NCB före den 1 januari 2002 som inte ännu har
blivit inlösta hos NCB. Rapporteras fr.o.m. januari 2002, under minst hela året 2002.

M5: Mynt denominerade i det föregående systemets valutor utgivna av nationella myndigheter (NCB/staten) före
den 1 januari 2002 som inte ännu har blivit inlösta hos NCB.

M9, M38: Upplupen ränta på inlåning redovisas i den takt den ackumuleras (d.v.s. på ackumuleringsbasis) och inte när den
faktiskt betalas (d.v.s. på kassabas).

M14, M42: Upplupen ränta på utlåning redovisas i den takt den ackumuleras (d.v.s. på ackumuleringsbasis) och inte när
den faktiskt betalas (d.v.s. på kassabas).

M13, M18: Nettopositioner gentemot Eurosystemet som uppkommit genom 1) distributionen av eurosedlar utgivna av
Europeiska centralbanken (ECB) (8 procent av totala utgivningen) och 2) tillämpningen av kapitalandelsfördelningen. De
individuella NCB:s och ECB:s netto kredit- eller debetposition måste tas upp till antingen tillgångs- eller skuldsidan av balansräkningen i enlighet med (saldots) tecken, d.v.s. en positiv nettoställning gentemot Eurosystemet måste rapporteras på tillgångssidan, en negativ nettoställning på skuldsidan.

L 341/122

TABELL 3
Uppgifter för andra MFI (flödesjusteringar) (*)

A. Inhemska motparter
MFI

Icke-MFI

därav kassakravspliktiga
kreditinstitut, ECB
och NCB

Staten

Övrig
offentlig
sektor

MFI

Övriga inhemska sektorer

Andra finansinstitut +
finansiella
serviceföretag
(S.123
+S 124)

Totalt

Försäkringsföretag och
pensionsfonder
(S.125)

Ickefinansiella
företag (S.11)

Icke-MFI
Offentlig sektor

därav kassakravspliktiga
kreditinstitut, ECB
och NCB

Hushåll +
hushållens
ickevinstdrivande
organisationer
(S.14+S.15)

Staten

Övrig
offentlig
sektor

SV

Offentlig sektor
BALANSRÄKNINGSPOSTER

C. Övriga
utlandet

B. Andra deltagande medlemsstater

Övriga inhemska sektorer

Totalt

Andra
finansinstitut + finansiella
serviceföretag (S.123
+S 124)

Försäkringsföretag och
pensionsfonder (S.125)

Ickefinansiella
företag (S.11)

Hushåll +
hushållens
ickevinstdrivande
organisationer
(S.14+S.15)

SKULDER
Penningmarknadsfondandelar

11

Skuldebrev

11e

11x

(*)

179a

179b

179c

Upp till 1 år

470 #

471 #

472

Över 1 och upp till 2 år

473 #

474 #

475

Upp till 1 år

476 #

477 #

478

Över 1 och upp till 2 år

479 #

480 #

481

Upp till 1 år

482 #

483 #

484

Över 1 och upp till 2 år

485 #

486 #

487

Euro

Utländsk valuta

Europeiska unionens officiella tidning

10

Omklassificeringsjusteringar skall rapporteras till ECB för samtliga celler; omvärderingsjusteringar endast för de celler som är markerade med #.

TABELL 4
ECB/NCB-uppgifter (omklassificeringsjusteringar)
BALANSRÄKNINGSPOSTER

Ofördelat

SKULDER
8

Utelöpande sedlar och mynt
därav sedlar
488

Nationellt denominerade sedlar

489

därav mynt

490

Euromynt

491

Nationellt denominerade mynt

492

27.12.2007

Eurosedlar

27.12.2007
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L 341/123

Avsnitt 2: Månatliga memorandumposter för att härleda uppgifter om viktning av MFI:s räntestatistik
Uppgifter för andra MFI (stockar)
Lån denominerade i euro lämnade av andra MFI till angivna delkategorier av ”övriga inhemska motparter”
Hushåll etc. (S.14+S.15)
Icke-finans.
företag (S.11) Konsumtionskredit
Bostadslån
Övrigt (restpost)

TILLGÅNGAR

A. Inhemska motparter
Lån
Därav euro
Upp till 1 år

M46

M47

M48

M49

Över 1 och upp till 5 år

M50

M51

M52

M53

Över 5 år

M54

M55

M56

M57

Upp till 1 år

M58

M59

M60

M61

Över 1 och upp till 5 år

M62

M63

M64

M65

Över 5 år

M66

M67

M68

M69

B. Andra deltagande medlemsstater
Lån
Därav euro

Avsnitt 3: Kvartalsvisa memorandumposter för att sammanställa monetära finansräkenskaper
NCB-/ECB-/ uppgifter för andra MFI(stockar)

Inhemska motparter

Andra deltagande
medlemsstater

Totalt

Totalt

Staten

Övriga
världen

Ofördelat

Staten

SKULDER
14 Övriga skulder
Hushållens nettofordran i pensionsfonder

M70

TILLGÅNGAR
3 Andra värdepapper än aktier
Upp till 1 år
Därav: euro
Över 1 år
Därav: euro

M71

M72

M74

M75

M73
M76

M77

M78

M79

M80

M81

M82

5 Aktier och andelar
Noterade aktier

M83

M84

M85

Andelar i investeringsfonder (ej PMF)

M86

M87

M88

7 Övriga tillgångar
Förutbetalda försäkringspremier och reserver för
utestående fordringar

M89

M70: MFI:s skulder till hushåll i form av tekniska avsättningar som är avsedda för anställdas pensioner. Detta gäller normalt sådana pensionsfonder för anställda som inte har externaliserats till någon oberoende institution.
M83, M84, M85: Aktier vilkas kurser noteras på en erkänd börs eller någon annan typ av reglerad sekundärmarknad.
M86, M87, M88: Andelar som ges ut när flera investerare på ett organiserat sätt betalar in medel för att tillsammans förvärva finansiella eller icke-finansiella tillgångar, exklusive sådana som omfattas av MFI-sektorn (även kallade andelar utgivna
av investeringsfonder).
M89: Den del av bruttopremierna som betalats av MFI som skall fördelas på kommande redovisningsperiod tillsammans
med skador av MFI som ännu inte ersatts.
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DEL 5
Statistik över kassakravsbasen
TABELL 1
Uppgifter om balansräkningsposter som krävs för att sammanställa statistik över kassakravsbasen
Världen
Övriga MFI inom EMU-området som ej är
kassakravspliktiga, icke-MFI inom
EMU-området och övriga utlandet

BALANSRÄKNINGSPOSTER

Ofördelat

SKULDER
9 Inlåning (alla valutor)
9.1 Över natten
9.2 Med överenskommen löptid – upp till 2 år

R1

9.3 Med uppsägningstid – upp till 2 år
9 Inlåning (alla valutor)
9.2 Med överenskommen löptid – över 2 år

R2

9.3 Med uppsägningstid – över 2 år
9.4 Repoavtal

R3

11 Emitterade värdepapper (alla valutor)
Upp till 2 år

R4

Över 2 år (1)

R5

(1) Beloppen av skuldförbindelser med överenskommen löptid över två år innefattar även sådana skuldförbindelser som innehas av andra kassakravspliktiga kreditinstitut (KI), av ECB eller NCB i deltagande medlemsstater.

TABELL 2
Uppgifter om balansräkningsposter som krävs för kontroll
A. Inhemska motparter
Ofördelat

Schablonavdrag

R6

27.12.2007
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DEL 6
Makrorelationsstatistik
Kreditinstituts balansräkningsuppgifter för beräkning av makrorelationstal

A. Inhemska motparter
BALANSRÄKNINGSPOSTER
MFI

Icke-MFI

B. Motparter i andra
deltagande
medlemsstater
MFI

C. Övriga
utlandet

D. Ofördelat

Icke-MFI

SKULDER
11. Emitterade värdepapper
(alla valutor)
upp till 2 år

MR1

TILLGÅNGAR
3. Andra värdepapper än aktier
(alla valutor)
upp till 2 år

MR2

MR3

L 341/126

DEL 7
Kreditinstitutens balansräkningsstatistik

Avsnitt 1: Uppgifter om stockar
SV

TABELL 1
Kreditinstitut (stockar)
A. Inhemska motparter

B. Andra deltagande medlemsstater

Icke-MFI
Offentlig sektor

Icke-MFI

Övriga inhemska sektorer

Offentlig sektor

Övriga inhemska sektorer

C. Övriga
utlandet

BALANSRÄKNINGSPOSTER
MFI
Totalt

Icke-finansiella
företag (S.11)

Hushåll etc.
(S.14 +
S.15)

Staten

Övrig offentlig
sektor

Totalt

OFI (S.123)
+ finansiella
serviceföretag (S.124)

Försäkringsföretag och
pensionsfonder
(S.125)

Icke-finansiella
företag (S.11)

Hushåll etc.
(S.14 +
S.15)

D. Ofördelat

27.12.2007

SKULDER
Utelöpande sedlar och mynt
Inlåning
upp till 1 år
över 1 år
Inlåning – Euro
Över natten
Överenskommen löptid
upp till 1 år
över 1 och upp till 2 år
över 2 år
Med uppsägningstid
upp till 3 månader
över 3 månader
Repor
Inlåning – utländsk valuta
Över natten
Överenskommen löptid
upp till 1 år
över 1 och upp till 2 år
över 2 år
Med uppsägningstid
upp till 3 månader
över 3 månader
Repor
Emitterade värdepapper
Euro
upp till 1 år
över 1 och upp till 2 år
över 2 år
Utländska valutor
upp till 1 år
över 1 och upp till 2 år
över 2 år
Kapital och reserver
Övriga skulder

Övrig offentlig
sektor

MFI

Europeiska unionens officiella tidning

Staten

OFI (S.123)
+ finansiella
serviceföretag (S.124)

Försäkringsföretag och
pensionsfonder
(S.125)

B. Andra deltagande medlemsstater

Icke-MFI

Icke-MFI

Övriga inhemska sektorer
BALANSRÄKNINGSPOSTER
MFI

Offentlig
sektor

Totalt
e)

Försäkringsf. och
pensionsfonder
(S.125)

Ickefinansiella
företag
(S.11)

Hushåll etc. (S.14+S.15)

Konsumtionskredit

Bostadslån

Övrigt
(restpost)

MFI

Offentlig sektor

Totalt
p)

OFI
(S.123) +
finansiella
serviceföretag
(S.124)
f)

Försäkringsf. och
pensionsfonder
(S.125)

Hushåll etc. (S.14+S.15)
Ickefinansiella
företag (S.11)

Konsumtionskredit

Bostadslån

Övrigt
(restpost)

C. Övriga
utlandet

D. Ofördelat

SV

OFI
(S.123) +
finansiella
serviceföretag
(S.124)
f)

Övriga inhemska sektorer

27.12.2007

A. Inhemska motparter

TILLGÅNGAR
Kassa
därav euro
Utlåning
upp till 1 år
över 1 och upp till 5 år

därav euro
Andra värdepapper än aktier
Euro
upp till 1 år
över 1 och upp till 2 år
över 2 år
Utländska valutor
upp till 1 år
över 1 och upp till 2 år
över 2 år
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över 5 år

PMF-andelar
Aktier och andelar
Anläggningstillgångar
Övriga tillgångar

L 341/127

L 341/128

TABELL 2
Kreditinstitut, uppdelning efter sektor (stockar)
A. Inhemska motparter

B. Andra deltagande medlemsstater

Icke-MFI

Icke-MFI

Offentlig sektor (S.13)

Övriga inhemska sektorer

Övrig offentlig sektor
Totalt

Staten
(S.1311)

Totalt

Delstater
(S.1312)

Kommuner
(S.1313)

Socialförsäkringsfonder
(S.1314)

Totalt

OFI (S.123)
+ finansiella
serviceföretag
(S.124)

Försäkringsföretag
och pensionsfonder
(S.125)

Totalt

Offentlig sektor (S.13)

Övriga inhemska sektorer

Icke-banker

SV

BALANSRÄKNINGSPOSTER

C. Övriga utlandet

Ickefinansiella
företag
(S.11)

Övrig offentlig sektor
Hushåll
etc. (S.14
+S.15)

Totalt

Staten
(S.1311)

Totalt

Delstater
(S.1312)

Kommuner
(S.1313)

Socialförsäkringsfonder
(S.1314)

Totalt

OFI
(S.123) +
finansiella
serviceföretag
(S.124)

Försäkringsföretag och
pensionsfonder
(S.125)

Ickefinansiella
företag
(S.11)

Hushåll
etc.
(S.14+
S.15)

Banker

Offentlig
sektor

Övriga
inhemska
sektorer

SKULDER
Utelöpande sedlar och mynt
Inlåning

Överenskommen löptid
Med uppsägningstid
Repor
Emitterade värdepapper
Kapital och reserver
Övriga skulder
TILLGÅNGAR
Kassa

Europeiska unionens officiella tidning

Över natten

Utlåning
upp till 1 år
över 1 och upp till 5 år
över 5 år
Andra värdepapper än aktier
upp till 1 år
över 1 år
PMF-andelar

Anläggningstillgångar
Övriga tillgångar

27.12.2007

Aktier och andelar

Kreditinstitut, uppdelning efter valuta (stockar)
Övriga valutor (inkl. andra EU-medlemsstaters valutor exklusive
DKK, SEK, GBP)

Andra EU-medlemsstaters valutor
BALANSRÄKNINGSPOSTER

Samtliga
valutor
sammanlagt

Euro
BGN

CZK

DKK

EEK

CYP

LVL

LTL

HUF

MTL

PLN

RON

SKK

SEK

GBP

Totalt (1)

USD

JPY

CHF

SV

Övriga valutor sammanlagt (1)

27.12.2007

TABELL 3

SKULDER
Inlåning
A. Inhemsk
från MFI
från icke-MFI
B. Andra deltagande medlemsstater
från MFI
från icke-MFI
C. Övriga utlandet
över 1 år
från banker
från icke-banker
Emitterade värdepapper
Kapital och reserver
Övriga skulder
TILLGÅNGAR
Utlåning
A. Inhemsk
till MFI
till icke-MFI
B. Andra deltagande medlemsstater
till MFI
till icke-MFI

Europeiska unionens officiella tidning

upp till 1 år

C. Övriga utlandet
upp till 1 år
över 1 år
till banker
till icke-banker
Andra värdepapper än aktier
A. Inhemska
emitterade av MFI
emitterade av icke-MFI
B. Andra deltagande medlemsstater
emitterade av MFI
emitterade av icke-MFI
C. Övriga utlandet
emitterade av banker

Övriga tillgångar
(1)

Övriga EU-medlemsstaters valutor (exkl. DKK, SEK, GBP) ingår i denna kolumn.

L 341/129

emitterade av icke-banker
PMF-andelar

L 341/130

Avsnitt 2: Uppgifter om flödesjusteringar

TABELL 1

SV

Kreditinstitut (omklassificeringar)
A. Inhemska motparter

B. Andra deltagande medlemsstater

Icke-MFI
Offentlig sektor
BALANSRÄKNINGSPOSTER
MFI
Staten

Utelöpande sedlar och mynt
Inlåning
upp till 1 år
över 1 år
Inlåning – Euro
Över natten
Överenskommen löptid
upp till 1 år
över 1 och upp till 2 år
över 2 år
Med uppsägningstid
upp till 3 månader

Totalt

OFI (S.123)
och finansiella
serviceföretag
(S.124)

Försäkringsföretag
och pensionsfonder
(S.125)

Ickefinansiella
företag
(S.11)

Offentlig sektor

Hushåll etc. (S.14+S.15)

Konsumtionskredit

Bostadslån

Övrigt
(restpost)

Övriga inhemska motparter

MFI
Staten

Övrig
offentlig
sektor

Totalt

OFI (S.123)
och finansiella serviceföretag
(S.124)

Försäkringsföretag
och pensionsfonder
(S.125)

Hushåll etc. (S.14+S.15)
Ickefinansiella
företag
(S.11)

Konsumtionskredit

Bostadslån

C.
Övriga
utlandet

D. Ofördelat

Övrigt
(restpost)

Europeiska unionens officiella tidning

SKULDER

Övrig
offentlig
sektor

Icke-MFI

Övriga inhemska motparter

över 3 månader
Repor
Inlåning – utländsk valuta
Över natten
Överenskommen löptid
upp till 1 år
över 1 och upp till 2 år
över 2 år
Med uppsägningstid
upp till 3 månader
över 3 månader
Repor
Euro
upp till 1 år
över 1 och upp till 2 år
över 2 år

27.12.2007

Emitterade värdepapper

B. Andra deltagande medlemsstater

Icke-MFI
Offentlig sektor
BALANSRÄKNINGSPOSTER
MFI
Staten

Totalt

OFI (S.123)
och finansiella
serviceföretag
(S.124)

Försäkringsföretag
och pensionsfonder
(S.125)

Ickefinansiella
företag
(S.11)

Offentlig sektor

Hushåll etc. (S.14+S.15)

Konsumtionskredit

Bostadslån

Övrigt
(restpost)

Övriga inhemska motparter

MFI
Staten

Övrig
offentlig
sektor

Totalt

OFI (S.123)
och finansiella serviceföretag
(S.124)

Försäkringsföretag
och pensionsfonder
(S.125)

Hushåll etc. (S.14+S.15)
Ickefinansiella
företag
(S.11)

Konsumtionskredit

Bostadslån

Övrigt
(restpost)

C.
Övriga
utlandet

D. Ofördelat

SV

Övrig
offentlig
sektor

Icke-MFI

Övriga inhemska motparter

27.12.2007

A. Inhemska motparter

Utländsk valuta
upp till 1 år
över 1 och upp till 2 år
över 2 år
Eget kapital och reserver
Övriga skulder
TILLGÅNGAR
Kassa (samtliga valutor)
Utlåning
upp till 1 år
över 1 och upp till 5 år
över 5 år
därav euro
Andra värdepapper än aktier
Euro
upp till 1 år
över 1 och upp till 2 år
över 2 år
Utländsk valuta
upp till 1 år
över 1 och upp till 2 år

Europeiska unionens officiella tidning

därav euro

över 2 år
PMF-andelar
Aktier och andelar
Anläggningstillgångar
Övriga tillgångar

L 341/131

L 341/132

TABELL 2
Kreditinstitut (omvärderingar)
A. Inhemska motparter

B. Andra deltagande medlemsstater

Icke-MFI
Övriga inhemska motparter

BALANSRÄKNINGSPOSTER
MFI
Staten

Övrig
offentlig sektor

Totalt

OFI
(S.123)
och finansiella serviceföretag
(S.124)

Försäkringsföretag
och
pensionsfonder
(S.125)

Ickefinansiella
företag
(S.11)

Offentlig sektor
Hushåll etc.
(S.14+S.15)

MFI
Staten

Konsumtionskredit

Bostadslån

Övrigt
(restpost)

Övrig
offentlig sektor

Övriga inhemska motparter

Totalt

OFI
(S.123)
och finansiella serviceföretag
(S.124)

Försäkringsföretag
och
pensionsfonder
(S.125)

Hushåll etc. (S.14+S.15)
Ickefinansiella
företag
(S.11)

Konsumtionskredit

Bostadslån

C.
Övriga
utlandet

D. Ofördelat

SV

Offentlig sektor

Icke-MFI

Övrigt
(restpost)

SKULDER
Emitterade värdepapper
Euro
över 1 och upp till 2 år
över 2 år
Utländsk valuta
upp till 1 år
över 1 och upp till 2 år
över 2 år
Eget kapital och reserver
Övriga skulder
TILLGÅNGAR
Kassa (samtliga valutor)
därav euro
Utlåning
upp till 1 år
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upp till 1 år

över 1 och upp till 5 år
över 5 år
därav euro
Andra värdepapper än aktier
därav över 2 år
Euro
upp till 1 år
över 1 och upp till 2 år
över 2 år
Utländsk valuta
upp till 1 år
över 1 och upp till 2 år
över 2 år
Aktier och andelar
Anläggningstillgångar
Övriga tillgångar

27.12.2007

PMF-andelar

27.12.2007

TABELL 3
Kreditinstitut, uppdelning efter sektor (omklassificeringar)
A. Inhemska motparter

B. Andra deltagande medlemsstater

Icke-MFI

Icke-MFI

C. Övriga utlandet

Totalt
Offentlig sektor
Övrig offentlig sektor

Totalt

Staten
Totalt

Delstater

Kommuner

Socialförsäkringsfonder

Totalt

OFI (S.123)
och finansiella serviceföretag
(S.124)

Försäkringsföretag
och pensionsfonder
(S.125)

Offentlig sektor

Övriga inhemska motparter

Övrig offentlig sektor
Ickefinansiella
företag
(S.11)

Hushåll
etc (1).

Totalt

Staten
Totalt

Delstater

Kommuner

Socialförsäkringsfonder

Totalt

OFI
(S.123)
och
finansiella
serviceföretag
(S.124)

SV

BALANSRÄKNINGSPOSTER

Övriga inhemska motparter

Försäkringsföretag och
pensionsfonder
(S.125)

Icke-banker
Ickefinansiella
företag
(S.11)

Hushåll
etc (1).

Banker
Offentlig
sektor

Övriga
hemmahörande
motparter

SKULDER
Utelöpande sedlar och mynt
Inlåning

Överenskommen löptid
Med uppsägningstid
Repor
Emitterade värdepapper
Eget kapital och reserver
Övriga skulder
TILLGÅNGAR
Kassa
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Över natten

Utlåning
upp till 1 år
över 1 och upp till 5 år
över 5 år
Andra värdepapper än aktier
upp till 1 år
över 1 år
PMF-andelar
Aktier och andelar

Övriga tillgångar
(1)

Omfattar hushåll (S.14) och hushållens ideella organisationer (S.15).

L 341/133

Anläggningstillgångar

L 341/134

TABELL 4
Kreditinstitut, uppdelning efter sektor (omvärderingar)
A. Inhemska motparter

B. Andra deltagande medlemsstater

Icke-MFI

C. Övriga utlandet

Icke-MFI
Totalt

Offentlig sektor
Övrig offentlig sektor

Totalt

Staten
Totalt

Delstater

Kommuner

Socialförsäkringsfonder

Totalt

OFI (S.123)
och finansiella serviceföretag
(S.124)

Försäkringsföretag och
pensionsfonder
(S.125)

Offentlig sektor

Övriga hemmahörande motparter

Övrig offentlig sektor
Ickefinansiella
företag
(S.11)

Hushåll
etc (1).

Totalt

Staten
Totalt

Delstater

Kommuner

Socialförsäkringsfonder

Totalt

OFI
(S.123)
och
finansiella
serviceföretag
(S.124)

SV

BALANSRÄKNINGSPOSTER

Övriga hemmahörande motparter

Försäkringsföretag och
pensionsfonder
(S.125)

Icke-banker
Ickefinansiella
företag
(S.11)

Hushåll
etc (1).

Banker
Offentlig
sektor

Övriga
hemmahörande
motparter

SKULDER
Utelöpande sedlar och mynt
Inlåning

Eget kapital och reserver
Övriga skulder
TILLGÅNGAR
Kassa
Utlåning
upp till 1 år
över 1 och upp till 5 år
över 5 år
Andra värdepapper än aktier
upp till 1 år
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Emitterade värdepapper

över 1 år
PMF-andelar
Aktier och andelar
Anläggningstillgångar
Övriga tillgångar
(1)

Omfattar hushåll (S.14) och hushållens icke-vinstdrivande institutioner (S.15).

27.12.2007

27.12.2007

Europeiska unionens officiella tidning

SV

DEL 8
Finansiella strukturindikatorer

1.

Antalet filialer till KI vid slutet av referensperioden. Indikatorn får endast omfatta filialer som ägs av KI. Kontor av
institutionella enheter som själva inte är KI skall inte ingå, även om de tillhör samma grupp som ett KI.

2.

Antal anställda i KI. Denna indikator avser genomsnittsantalet KI-anställda under referensåret. Anställda av finansinstitut som inte är KI skall inte ingå, även om dessa institut tillhör samma grupp.

3.

De fem största KI:s andel av totala tillgångar (CR5). Denna indikator avser koncentrationen i banksektorn. NCB
måste hålla sig till följande okonsoliderade aggregerade ansats för att härleda den: 1) rangordna samtliga rapporterande
KI:s balansomslutning och 2) beräkna i) summan av de fem största balansomslutningarna och ii) summan av samtliga
balansomslutningar och 3) beräkna hur i) står i förhållande till ii). De uppgifter som skall rapporteras till ECB måste
uttryckas i procenttal – exempelvis bör ett värde på 72,4296 procent rapporteras som 72,4296 och inte som 0,7243.
Även om sammansättningen av de fem största bankerna kan variera i tiden skall NCB endast rapportera andelen av de
fem största KI vid en given tidpunkt (slutet av december av referensåret).

4.

Herfindahl-index (HI) för KI:s samtliga tillgångar. I likhet med föregående indikator hänför sig denna indikator till
koncentrationen i banksektorn. NCB måste så långt det går följa en aggregerad ansats. I detta fall måste beräkningen av
HI inbegripa den aggregerade balansräkningen för varje KI som ingår i gruppen, kanske med hjälp av räkenskapsuppgifter ur årsredovisningar för dessa institut. Om inte alla KI i ”tail” rapporterar uppgifter, måste uppgifterna räknas upp.

HI erhålls genom att summera kvadraterna av samtliga KI:s marknadsandelar i banksektorn och måste rapporteras till
ECB enligt följande formel:

2

n
HI = ∑i=1
(Xi/X) , i vilket:

n = totala antalet KI i landet
Xi = summa tillgångar av CIi
X =

n
Xi = summa tillgångar för alla KI i landet.
∑i=1

5.

Summa placeringar av försäkringsföretag (1). Uppgifterna avser dessa bolags totala finansiella tillgångar, vilka härleds genom att från den aggregerade balansomslutningen subtrahera ickefinansiella tillgångar såsom anläggningstillgångar. Om det är nödvändigt bör siffrorna räknas upp för att åstadkomma 100 procents täckning. Om separata
uppgifter över försäkringsföretag inte är tillgängliga kan denna indikator kombineras med indikatorn ”summa tillgångar
förvaltade av pensionsinstitut” för att bilda en enda indikator. NCB måste markera serien om rapportering sker i ”kombinerad” form.

6.

Summa tillgångar förvaltade av pensionsinstitut (2). Dessa uppgifter avser den aggregerade balansomslutningen av
autonoma pensionsinstitut. Om särskilda uppgifter för pensionsinstitut inte är tillgängliga kan denna indikator kombineras med indikatorn ”summa placeringar av försäkringsföretag” för att bilda en enda indikator. I detta fall bör ”uppgift saknas” anges för indikatorn ”summa tillgångar förvaltade av pensionsinstitut”.

7.

Antal filialer till KI från andra EU-länder. Denna indikator avser antalet filialer i det rapporterande landet som hör
till KI med hemvist i andra EU-länder. Om ett kreditinstitut har fler än en filial i ett visst land räknas dessa som en. NCB
måste se till att uppgifter fr.o.m. slutet av 1999 är konsistenta med de uppgifter som rapporteras inom ramen för listan
över MFI.

8.

Summa tillgångar av filialer till KI från andra EU-länder. Denna indikator avser den aggregerade balansomslutningen av de filialer som täcks av indikatorn ”Antal filialer till KI från andra EU-länder”.

9.

Antal dotterbolag till KI från andra EU-länder. Denna indikator avser antalet dotterbolag i det rapporterande landet
som kontrolleras av KI med hemvist i andra EU-länder. Endast dotterbolag som själva är KI räknas.

(1) I ENS 95 är motsvarande sektor för denna indikator S. 125a.
(2) I ENS 95 är motsvarande sektor för denna indikator S. 125b.
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10. Summa tillgångar av dotterbolag till KI från andra EU-länder. Denna indikator avser den aggregerade balansomslutningen av de dotterbolag som täcks av indikatorn ”Antal dotterbolag till KI från andra EU-länder”.
11. Antal filialer till KI från länder utanför EU. Denna indikator avser antalet filialer med hemvist i det rapporterande
land som hör till KI med hemvist i länder som inte är medlemsstater. Om en bank har fler än en filial i ett visst land
räknas de som en enda. NCB måste se till att uppgifterna är konsistenta med dem som rapporteras inom ramen för
listan över MFI.
12. Summa tillgångar av filialer till KI från länder utanför EU. Denna indikator avser den aggregerade balansomslutningen av de filialer som täcks av indikatorn ”Antal filialer till KI från länder utanför EU”.
13. Antal dotterbolag till KI från länder utanför EU. Denna indikator avser antalet dotterbolag med hemvist i det rapporterande land som kontrolleras av KI med hemvist i länder som inte är medlemsstater.
14. Summa tillgångar av dotterbolag till KI från länder utanför EU. Denna indikator avser den aggregerade balansomslutningen av de dotterbolag som täcks av indikatorn ”Antal dotterbolag till KI från länder utanför EU”.
15. Antal filialer till KI från andra deltagande medlemsstater. Denna indikator avser antalet filialer med hemvist i det
rapporterande landet som hör till KI med hemvist i andra deltagande medlemsstater. Om en bank har fler än en filial i
ett visst land räknas de som en enda. NCB måste se till att uppgifterna är konsistenta med dem som rapporteras inom
ramen för listan över MFI.
16. Summa tillgångar av filialer till KI från andra deltagande medlemsstater. Denna indikator avser den aggregerade
balansomslutningen av de filialer som täcks av indikatorn ”Antal filialer till KI från andra deltagande medlemsstater”.
17. Antal dotterbolag till KI från andra deltagande medlemsstater. Denna indikator avser antalet dotterbolag med hemvist i det rapporterande landet som kontrolleras av KI med hemvist i andra deltagande medlemsstater.
18. Summa tillgångar av dotterbolag till KI från andra deltagande medlemsstater. Denna indikator avser den aggregerade balansomslutningen av de dotterbolag som täcks av indikatorn ”Antal dotterbolag till KI från andra deltagande
medlemsstater”.

27.12.2007

27.12.2007
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TABELL 1
Finansiella strukturindikatorer (stockar)

3. Länder utanför EU

4. Andra deltagande
medlemsstater

KI

KI

KI

S3

S4

S5

S6

S7

S8

Summa tillgångar av filialer

S14

S15

S16

Summa tillgångar av dotterbolag

S17

S18

S19

Strukturindikatorer

Försäkringsföretag och pensionsinstitut
KI
Totalt

Antal anställda av KI

S1

Antal filialer till KI

S2

Försäkringsföretag

Pensionsinstitut

Antal dotterbolag till KI
Herfindahl-index för KI:s summa tillgångar

S9

5 största KI:s andel av summa tillgångar
(CR5)

S10

Summa tillgångar

S11

S12

Europeiska unionens officiella tidning

2. Andra EU-länder

1. Inom landet

S13

L 341/137

L 341/138
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TABELL 2
Finansiella strukturindikatorer (flödesjusteringar)

3. Utanför EU

4. Andra deltagande
medlemsstater

KI

KI

KI

Summa tillgångar av filialer

S23

S24

S25

Summa tillgångar av dotterbolag

S26

S27

S28

Summa tillgångar av filialer

S32

S33

S34

Summa tillgångar av dotterbolag

S35

S36

S37

Strukturindikatorer

Försäkringsföretag och pensionsinstitut
KI
Totalt

Försäkrings-företag

Pensionsinstitut

S20

S21

S22

Omklassifikationer och andra justeringar
Summa tillgångar

Andra omvärderingsjusteringar
Summa tillgångar

S29

S30

Europeiska unionens officiella tidning

2. Andra EU-länder

1. Inom landet

S31

27.12.2007

27.12.2007
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DEL 9
Uppgifter för Internationella valutafonden
TABELL 1
NCB-uppgifter (stockar)

Inhemska motparter (1)

Andra deltagande
medlemsstater

Övriga
utlandet

Ofördelat

SKULDER
9 Inlåning
Varav inlåning hos NCB
Varav inlåning hos ECB

S1
S2 (Formulär 10S –
endast DE)

S3 (Formulär 10S)

Varav utlåning till ECB

S5 (Formulär 10S –
endast DE)

S6 (Formulär 10S)

Varav internationell reservrelaterad inlåning i ECB (2)

S7 (Formulär 10S –
endast DE)

S8 (Formulär 10S)

TILLGÅNGAR
2 Utlåning
Varav utlåning till NCB

S4

3 Andra värdepapper än
aktier
Varav utställda av NCB
Varav utställda av ECB

S9
S10 (Formulär 10S –
endast DE)

S11 (Formulär 10S)

S12 (Formulär 10S –
endast DE)

S13 (Formulär 10S)

5 Aktier och andelar
Varav utställda av ECB

(1) Inhemska positioner gentemot ECB gäller endast för Tyskland, som angivet.
(2) Denna post omfattar de nationella centralbankernas (NCB) fordringar i euro som motsvarar överföringen av utländska valutareserver från
NCB till ECB.
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TABELL 2
OMFI-uppgifter (stockar)

Inhemska motparter (1)

Andra deltagande
medlemsstater

SKULDER
9 Inlåning
Varav inlåning hos ECB (*)

S14 (Formulär 20S –
endast DE)

S15 (Formulär 20S)

Varav inlåning hos NCB

S16 (Formulär 20S)

S17 (*)

Varav utlåning till ECB (*)

S18 (Formulär 20S –
endast DE)

S19 (Formulär 20S)

Varav utlåning till NCB

S20 (Formulär 20S)

S21 (*)

Varav emitterade av ECB (*)

S22 (Formulär 20S –
endast DE)

S23 (Formulär 20S)

Varav emitterade av NCB

S24 (Formulär 20S)

S25 (*)

S26 (Formulär 20S)

S27 (*)

TILLGÅNGAR
2 Utlåning

3 Andra värdepapper än
aktier

5 Aktier och andelar
Varav emitterade av NCB

(*) Frivillig serie.
(1) Inhemska positioner gentemot ECB gäller endast för Tyskland, som angivet.

Övriga
utlandet

Ofördelat

27.12.2007
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DEL 10
Statistik över värdepapperisering och andra överlåtelser av MFI-lån som ursprungligen har beviljats till
icke-MFI

Avsnitt 1:

Värdepapperisering av lån från andra MFI:er genom finansiella företag (FVC)

TABELL 1
Brutto månadsflöden
Inhemska
MFI

Staten

Övrig
offentlig
sektor

Andra deltagande medlemsstater
Övriga
inhemska
sektorer

MFI

Staten

Övrig
offentlig
sektor

Övriga
inhemska
sektorer

Övriga
utlandet

TILLGÅNGAR
2 Lån

S1

TABELL 2
Utestående belopp
Inhemska
MFI

Staten

Övrig
offentlig
sektor

Andra deltagande medlemsstater
Övriga
inhemska
sektorer

MFI

Staten

Övrig
offentlig
sektor

Övriga
inhemska
sektorer

Övriga
utlandet

TILLGÅNGAR
2 Lån

S2

TABELL 3
Netto månadsflöden (*)
Inhemska
MFI

Staten

Övrig
offentlig
sektor

Andra deltagande medlemsstater
Övriga
inhemska
sektorer

TILLGÅNGAR
2 Lån
(*) Rapporteras om bruttoflöden inte är tillgängliga.

S3

MFI

Staten

Övrig
offentlig
sektor

Övriga
inhemska
sektorer

Övriga
utlandet

L 341/142

Europeiska unionens officiella tidning

SV
Avsnitt 2:

27.12.2007

Värdepapperisering/överlåtelse av andra MFI-lån utan finansiella företag

TABELL 1
Brutto månadsflöden
Inhemska
MFI

Staten

Övrig
offentlig
sektor

Andra deltagande medlemsstater
Övriga
inhemska
sektorer

MFI

Staten

Övrig
offentlig
sektor

Övriga
inhemska
sektorer

Övriga
utlandet

TILLGÅNGAR
2 Lån

S4

TABELL 2
Utestående belopp
Inhemska
MFI

Staten

Övrig
offentlig
sektor

Andra deltagande medlemsstater
Övriga
inhemska
sektorer

MFI

Staten

Övrig
offentlig
sektor

Övriga
inhemska
sektorer

Övriga
utlandet

TILLGÅNGAR
2 Lån

S5

TABELL 3
Netto månadsflöden (*)
Inhemska
MFI

Staten

Övrig
offentlig
sektor

Andra deltagande medlemsstater
Övriga
inhemska
sektorer

MFI

Staten

Övrig
offentlig
sektor

Övriga
inhemska
sektorer

Övriga
utlandet

TILLGÅNGAR
2 Lån

S5

(*) Rapporteras om bruttoflöden inte är tillgängliga.

Bruttoflöden: Belopp av lån som ursprungligen beviljats av andra MFI (OMFI) till inhemska ”övriga hemmahörande sektorer”,
som därefter har blivit värdepapperiserade eller överlåtna av MFI under referensperioden, d.v.s. belopp som direkt uppkommer genom försäljning av lån till tredje part som inte är MFI under referensperioden. Denna tredje part är vanligtvis en finansiell institution, med eller utan hemvist, som emitterar värdepapper för att finansiera de fordringar som förvärvats. Ingen
hänsyn tas till inlösen eller återköp av lån som tidigare avyttrats. När uppgifter om bruttoflöden inte finns måste det, om
möjligt, lämnas uppgifter om nettoflöden av lån som ursprungligen lämnats av MFI och som sålts till tredje part.

Nettoflöden: Förändringar i utestående belopp av värdepapperiserade eller överlåtna lån som ursprungligen beviljats av OMFI
till inhemska ”övriga hemmahörande sektorer” men som därefter har blivit värdepapperiserade eller överlåtna till tredje part
och som därför inte längre förekommer i MFI:s balansräkning. Denna tredje part är vanligtvis en inhemsk eller utländsk
finansiell institution som emitterar värdepapper för att finansiera de fordringar som förvärvats. Nettoflödet är lika med de
nya brutto värdepapperiserade eller överlåtna lånen (d.v.s. försäljning av MFI-lån till tredje part) efter avdrag för återbetalningar av lån som gjorts av låntagaren eller lån som återköpts av den MFI som ursprungligen lämnat lånet under
referensperioden.
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Utestående belopp: Utestående belopp av lån som ursprungligen beviljats av OMFI till inhemska övriga hemmahörande sektorer som har blivit värdepapperiserade eller överlåtna (d.v.s. sålda till tredje part) och som därför inte längre förekommer i
MFI:s balansräkning. Skillnaden mellan stock-uppgifterna vid slutet av perioderna är lika med nettoflödet. Förändringar som
inte utgör transaktioner beaktas ej.
Sålda lån: Lån som säljs till icke-MFI-sektorn påverkar den därmed sammanhängande rapporteringen endast i den mån det
inte längre registreras i balansräkningen av de MFI som ursprungligen hade beviljat lånet till de övriga inhemska sektorerna
eller i något annat MFI:s balansräkning.
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DEL 11

Statistik över övriga finansinstitut
Avsnitt 1: Rapporteringstabeller
Uppgifter om investeringsfonder (tabellerna 1–3) skall lämnas avseende: summan av investeringsfonder, som skall täcka alla
kategorier av investeringsfonder som har verksamhet i landet, och en uppdelning per kategori av investeringsfond:
—

Kategori av placeringar. Olika uppgifter lämnas för investeringsfonder per kategori av placeringar för aktiefonder, obligationsfonder, blandfonder, fastighetsfonder samt övriga fonder. I princip måste investeringsfonder uppdelade efter placeringarna klassificeras enligt den kategori av tillgångar som utgör huvuddelen av placeringarna. Investeringsfonder som
placerar såväl i kapitalandelar som i obligationer, utan någon tydlig policy att företrädesvis placera i det ena eller det
andra instrumentet, skall räknas till kategorin blandfonder. Om ingen klassificering i ovannämnda kategorier kan göras
måste fonderna räknas till restkategorin ”övriga fonder”. Beträffande ”funds of funds”, d.v.s. fonder som huvudsakligen
placerar i andelar utgivna av investeringsfonder, måste de hänföras till den kategori av fonder i vilka de huvudsakligen
placerar. Om denna indelning inte bedöms som lämplig skall fonderna hänföras till restkategorin ”övriga fonder”. Investeringsfonder måste klassificeras per kategori på basis av kriterier från offentliga prospekt, fondreglementen, bolagsordningsinstrument, stadgar eller förordningar, teckningsdokument eller placeringsavtal, marknadsföringsdokument
eller annan källa med liknande ställning.

—

Kategori av placerare. Uppgifter om investeringsfonder uppdelade efter kategori av placerare måste lämnas för 1) fonder
som vänder sig till allmänheten och 2) fonder som är avsedda för särskilda grupper av placerare. Uppgifter för dessa
kategorier av fonder rapporteras endast som memorandumposter.
Vilka data som skall rapporteras för SDD (mäklare som köper och säljer värdepapper), FCL (finansiella företag vars verksamhet utgörs av utlåning) samt andra OFI (övriga finansinstitut) anges i tabell 4.

27.12.2007

Uppgifter om investeringsfonder (stockar). Nyckelindikatorer och memorandumposter

Investeringsfonder/totalt

Aktiefonder

Obligationsfonder

Blandfonder

Fastighetsfonder

Övriga fonder

Fonder öppna för
allmänheten

Fonder öppna för
speciella placerargrupper

Inlåning/utlandet/totalt

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Memo

Memo

Andra värdepapper än aktier, alla löptider/utlandet/totalt

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Memo

Memo

Andra värdepapper än aktier, alla löptider/inhemska/totalt

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Andra värdepapper än aktier, alla löptider/inhemska/MFI

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Andra värdepapper än aktier, alla löptider/inhemska/icke-MFI

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Andra värdepapper än aktier, alla löptider/övriga deltagande
medlemsstater/totalt

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Andra värdepapper än aktier, alla löptider/övriga deltagande
medlemsstater/MFI

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Andra värdepapper än aktier, alla löptider/övriga deltagande
medlemsstater/icke-MFI

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Andra värdepapper än aktier, alla löptider/övriga
utlandet/totalt

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Andra värdepapper än aktier, upp till 1 år/utlandet/totalt

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Andra värdepapper än aktier, upp till 1 år/inhemska/totalt

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Andra värdepapper än aktier, upp till 1 år/inhemska/MFI

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Andra värdepapper än aktier, upp till 1 år/inhemska/icke-MFI

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Andra värdepapper än aktier, upp till 1 år/övriga deltagande
medlemsstater/totalt

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Andra värdepapper än aktier, upp till 1 år/övriga deltagande
medlemsstater/MFI

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Andra värdepapper än aktier, upp till 1 år/övriga deltagande
medlemsstater/icke-MFI

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Andra värdepapper än aktier, upp till 1 år/övriga
utlandet/totalt

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Andra värdepapper än aktier, över 1 år/utlandet/totalt

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Andra värdepapper än aktier, över 1 år/inhemska/totalt

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Andra värdepapper än aktier, över 1 år/inhemska/MFI

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Andra värdepapper än aktier, över 1 år/inhemska/icke-MFI

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Postens namn och löptid/geografisk uppdelning/sektorvis uppdelning
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Nyckel

Nyckel
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Nyckel

Nyckel

L 341/145

Aktiefonder

Obligationsfonder

Blandfonder

Andra värdepapper än aktier, över 1 år/övriga deltagande
medlemsstater/totalt

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Andra värdepapper än aktier, över 1 år/övriga deltagande
medlemsstater/MFI

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Andra värdepapper än aktier, över 1 år/övriga deltagande
medlemsstater/icke-MFI

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Andra värdepapper än aktier, över 1 år/övriga utlandet/totalt

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Aktier och andelar/utlandet/totalt

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Aktier och andelar/inhemska/totalt

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Aktier och andelar/inhemska/MFI

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Aktier och andelar/inhemska/icke-MFI

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Aktier och andelar/övriga deltagande medlemsstater/totalt

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Aktier och andelar/övriga deltagande medlemsstater/MFI

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Aktier och andelar/övriga deltagande medlemsstater/icke-MFI

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Aktier och andelar/övriga utlandet/totalt

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Noterade aktier och andelar/utlandet/totalt

Memo

Andelar i investeringsfonder/utlandet/totalt

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Andelar i investeringsfonder/inhemska/totalt

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Andelar i investeringsfonder/inhemska/MFI

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Andelar i investeringsfonder/inhemska/icke-MFI

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Andelar i investeringsfonder/övriga deltagande
medlemsstater/totalt

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Andelar i investeringsfonder/övriga deltagande
medlemsstater/MFI

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Andelar i investeringsfonder/övriga deltagande
medlemsstater/icke-MFI

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Andelar i investeringsfonder/övriga utlandet/totalt

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Fastighetsfonder

Övriga fonder

Fonder öppna för
speciella placerargrupper

Memo

Memo

Memo

Memo

SV

Fonder öppna för
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Investeringsfonder/totalt

Aktiefonder

Obligationsfonder

Blandfonder

Fastighetsfonder

Övriga fonder

Fonder öppna för
allmänheten

Fonder öppna för
speciella placerargrupper

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Memo

Memo

Memo

Anläggningstillgångar/utlandet/totalt

Nyckel

Finansiella derivat/utlandet/totalt

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Memo

Memo

Övriga tillgångar inkl. ”lån”/utlandet/totalt

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Memo

Memo

Övriga tillgångar varav lån, alla löptider/utlandet/totalt

Memo

Övriga tillgångar varav kortfristiga lån/utlandet/totalt

Memo

Övriga tillgångar varav långfristiga lån/utlandet/totalt

Memo

SUMMA TILLGÅNGAR/SKULDER/utlandet/totalt

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Memo

Memo

SV

Penningmarknadsfondandelar/utlandet/MFI
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Postens namn och löptid/geografisk uppdelning/sektorvis uppdelning

SKULDER
Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Memo

Memo

Andelar i investeringsfonder/utlandet/totalt

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Memo

Memo

Andelar i investeringsfonder/inhemska/totalt

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Andelar i investeringsfonder/inhemska/MFI

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Andelar i investeringsfonder/inhemska/icke-MFI

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Andelar i investeringsfonder/övriga deltagande
medlemsstater/totalt

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Andelar i investeringsfonder/övriga deltagande
medlemsstater/MFI

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Andelar i investeringsfonder/övriga deltagande
medlemsstater/icke-MFI

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Andelar i investeringsfonder/övriga utlandet/totalt

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Finansiella derivat/utlandet/totalt

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Memo

Memo

Övriga skulder inkl. ”värdepapper” och ”kapital och
reserver”/utlandet/totalt

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Nyckel

Memo

Memo
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TABELL 2
Transaktionsuppgifter för investeringsfonder. Memorandumposter

Investeringsfonder/
totalt

Aktiefonder

Obligationsfonder

Blandfonder

Fastighetsfonder

Övriga
fonder

Inlåning/utlandet/totalt

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Andra värdepapper än aktier, alla
löptider/utlandet/totalt

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Andra värdepapper än aktier, upp till 1
år/utlandet/totalt

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Andra värdepapper än aktier, över 1
år/utlandet/totalt

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Aktier och andelar/utlandet/totalt

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Noterade aktier/utlandet/totalt

Memo

Andelar i investeringsfonder/utlandet/totalt

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Penningmarknadsfondandelar/utlandet/MFI

Memo

Anläggningstillgångar/utlandet/totalt

Memo

Memo

Memo

Memo

Övriga tillgångar inkl. ”lån” och ”finansiella
derivat”/utlandet/totalt

Memo

Övriga tillgångar varav lån, alla
löptider/utlandet/totalt

Memo

Övriga tillgångar varav lån upp
till 1 år/utlandet/totalt

Memo

Övriga tillgångar varav lån över
1 år/utlandet/totalt

Memo

SUMMA tillgångar/skulder/utlandet/totalt

Postens namn och löptid/geografisk
uppdelning/sektorvis uppdelning

Fonder
öppna för
allmänheten

Fonder
öppna för
speciella
placerargrupper

Fonder
öppna för
allmänheten

Fonder
öppna för
speciella
placerargrupper

TILLGÅNGAR

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Inlåning och upplåning/utlandet/totalt

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Andelar i investeringsfonder/utlandet/totalt

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Övriga skulder inkl. ”värdepapper”, ”kapital
och reserver” och ”finansiella
derivat”/utlandet/totalt

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

SKULDER

TABELL 3
Försäljning och inlösen av andelar i investeringsfonder. Memorandumposter

Investeringsfonder/
totalt

Aktiefonder

Obligationsfonder

Blandfonder

Fastighetsfonder

Övriga
fonder

Andelar i investeringsfonder/utlandet/totalt –
försäljning av nya andelar

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Andelar i investeringsfonder/utlandet/totalt –
inlösen av andelar

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Postens namn och löptid/geografisk
uppdelning/sektorvis uppdelning

SKULDER
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TABELL 4
Uppgifter om andra än investeringsfonder. Nyckelindikatorer/memorandumposter
Postens namn och löptid/geografisk uppdelning/sektorvis uppdelning

SDD

FCL

Andra OFI

TILLGÅNGAR
Inlåning/utlandet/totalt

Nyckel

Utlåning/utlandet/totalt

Nyckel

Utlåning/utlandet/MFI

Nyckel

Utlåning/utlandet/icke-MFI/totalt

Nyckel

Utlåning/utlandet/icke-MFI/icke-finansiella företag

Nyckel

Utlåning/utlandet/icke-MFI/hushåll/totalt

Nyckel

Utlåning/utlandet/icke-MFI/hushåll/konsumtionskredit

Nyckel

Utlåning/utlandet/icke-MFI/hushåll/bostadslån

Nyckel

Utlåning/utlandet/icke-MFI/hushåll/övrigt (restpost)

Nyckel

Utlåning/inhemsk/totalt

Nyckel

Utlåning/inhemsk/MFI

Nyckel

Utlåning/inhemsk/icke-MFI/totalt

Nyckel

Utlåning/inhemsk/icke-MFI/icke-finansiella företag

Nyckel

Utlåning/inhemsk/icke-MFI/hushåll/totalt

Nyckel

Utlåning/inhemsk/icke-MFI/hushåll/konsumtionskredit

Nyckel

Utlåning/inhemsk/icke-MFI/hushåll/bostadslån

Nyckel

Utlåning/inhemsk/icke-MFI/hushåll/övrigt (restpost)

Nyckel

Utlåning/andra EMU-medlemsstater/totalt

Nyckel

Utlåning/andra EMU-medlemsstater/MFI

Nyckel

Utlåning/andra EMU-medlemsstater/icke-MFI/totalt

Nyckel

Utlåning/andra EMU-medlemsstater/icke-MFI/icke-finansiella företag

Nyckel

Utlåning/andra EMU-medlemsstater/icke-MFI/hushåll/totalt

Nyckel

Utlåning/andra EMU-medlemsstater/icke-MFI/hushåll/konsumtionskredit

Nyckel

Utlåning/andra EMU-medlemsstater/icke-MFI/hushåll/bostadslån

Nyckel

Utlåning/andra EMU-medlemsstater/icke-MFI/hushåll/övrigt (restpost)

Nyckel

Andra värdepapper än aktier/utlandet/totalt

Nyckel

Nyckel

Aktier och andra ägarandelar exkl. andelar i investeringsfonder/utlandet/totalt

Nyckel

Nyckel

Andelar i investeringsfonder/utlandet/totalt

Nyckel

Finansiella derivat/utlandet/totalt

Nyckel

Övriga tillgångar inkl. ”lån”/utlandet/totalt

Nyckel

Övriga tillgångar inkl. ”inlåning”, ”kassa”, ”andelar i investeringsfonder”, ”anläggningstillgångar”
och ”finansiella derivat”/utlandet/totalt
SUMMA TILLGÅNGAR/SKULDER/utlandet/totalt

Nyckel
Nyckel

Nyckel

Inlåning och upplåning/utlandet/totalt

Nyckel

Nyckel

Emitterade värdepapper/utlandet/totalt

Nyckel

Nyckel

Kapital och reserver/utlandet/totalt

Nyckel

Nyckel

Finansiella derivat/utlandet/totalt

Nyckel

Övriga skulder/utlandet/totalt

Nyckel

SKULDER

Övriga skulder inkl. finansiella derivat/utlandet/totalt

Nyckel

Memo
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Avsnitt 2: Kategorier av instrument och värderingsregler
Enligt Europeiska räkenskapssystemet (ENS 95) måste i princip tillgångar och skulder värderas med användning av löpande
marknadspriser vid den tidpunkt balansräkningen avser. Inlåning och lån måste rapporteras till nominellt värde; upplupen
ränta skall inte ingå.
Tillgångar
Summa tillgångar/skulder: Summa tillgångar måste vara lika med summan av samtliga poster som särredovisas på tillgångssidan av balansräkningen och skall även vara lika med summan av skulderna.
1. Inlåning: I denna post (1) ingår två viktiga underkategorier: överförbar inlåning och annan inlåning. Innehav av kassa
måste också ingå i denna post.
Där inlåningen avser FCL skall den hänföras till ”övriga tillgångar”.
2. Lån: Denna post omfattar:
—

Lån till hushåll i form av konsumtionskredit (lån att användas för personligt bruk för konsumtion av varor och tjänster), utlåning för förvärv av fastighet (kreditgivning för investering i bostäder, inbegripet byggnads- och reparationsverksamhet) och annan kreditgivning (lån till affärsändamål, skuldkonsolidering, utbildning etc.).

—

Finansiell leasing till tredje part.

—

Osäkra fordringar som ännu inte har blivit återbetalda eller avskrivna.

—

Innehav av icke-omsättbara värdepapper.

—

Efterställda skuld i form av lån.

För underkategorierna investeringsfonder och SDD skall utlåning redovisas under ”övriga tillgångar”.
Värderingsregler: OFI-lån måste rapporteras brutto utan avdrag för avsättningar, såväl allmänna som speciella, till dess
lånen har avskrivits av den rapporterande enheten, vid vilket tillfälle lånet tas ur balansräkningen.
I enlighet med allmänna principer för bokföringen av upplupen ränta skall upplupen ränta på utlåning redovisas i balansen
i den takt den ackumuleras (d.v.s. på ackumuleringsbasis), snarare än när den faktiskt tas emot eller blir betald (d.v.s. på kassabas). Upplupen ränta på utlåning måste klassificeras brutto under kategorin ”övriga tillgångar”.
3. Andra värdepapper än aktier: I denna post ingår innehav av värdepapper som ger innehavaren en ovillkorlig rätt till en fast
eller avtalsmässig inkomst i form av kupongbetalningar och/eller ett givet fast belopp vid en specifik tidpunkt (eller tidpunkter) eller som påbörjas vid en tidpunkt som bestäms vid emissionstillfället. I denna kategori ingår även överlåtbara lån som
har omstrukturerats till ett stort antal identiska dokument och som är föremål för handel på organiserade marknader.
Värderingsregler: I enlighet med ENS 95 måste ”värdepapper andra än aktier” rapporteras till marknadsvärden.
4. Aktier och andra ägarandelar exkl. andelar i investeringsfonder: Denna kategori innefattar följande tre underkategorier:
—

Noterade aktier, med undantag av andelar i investeringsfonder: aktier vars pris noteras på en officiell fondbörs eller
annan form av andrahandsmarknad (ENS 95, p. 5.88–5.93). Uppgifter om noterade aktier måste rapporteras separat
för underkategorin ”Investeringsfonder totalt”.

—

Icke-noterade aktier, med undantag av andelar i investeringsfonder: aktier som inte är noterade (ENS 95, p. 5.88–5.93).

(1) I MFI:s balansräkning görs inte åtskillnad mellan inlåning och utlåning på tillgångs- och skuldsidan. I stället betraktas alla icke-överförbara
medel som är insatta i eller utlånade till MFI (= skulder) som ”deposits” (inlåning) och alla medel insatta av eller utlånade av MFI (= tillgångar) som ”loans” (utlåning). I ENS 95 anges skillnaden med utgångspunkt i kriteriet vem som tagit initiativet till transaktionen. När
initiativet tas av låntagaren klassificeras transaktionen som ”loan” (upplåning eller utlåning). När initiativet tas av långivaren klassificeras
transaktionen som ”deposit” (inlåning).
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Övriga ägarandelar: samtliga transaktioner i andra ägarandelar som inte täcks i ovannämnda punkter (ENS 95,
p. 5.94–5.95).

Värderingsregler: I enlighet med ENS 95 måste aktier och andra ägarandelar rapporteras till marknadsvärden.
5. Aktier/andelar i investeringsfonder: Investeringsfonders aktier/andelar måste i sin helhet avse skulder av MFI, d.v.s. endast
PMF, och investeringsfonder klassificerade som OFI.
För underkategorin FCL måste aktier/andelar i investeringsfonder hänföras till ”övriga tillgångar”.
Värderingsregler: I enlighet med ENS 95 måste aktier/andelar i investeringsfonder rapporteras till marknadsvärden.
6. Anläggningstillgångar: I denna post ingår:
—

Fast egendom för investeringsändamål, d.v.s. bostäder, andra byggnader och anläggningar, kommersiella fastigheter.
Denna del betecknas som innehav av fastigheter.

—

Icke finansiella – materiella eller immateriella – tillgångar som är avsedda att användas regelbundet av rapporterande
OFI under mer än ett år. Häri ingår tomtmark och byggnader som är i bruk hos OFI, samt maskinell utrustning, mjukvaror och annan infrastruktur.

I de fall anläggningstillgångar inte behöver rapporteras separat måste de hänföras till ”övriga tillgångar”.
7. Finansiella derivat: Under denna post måste följande finansiella derivat rapporteras:
i)

Optioner, överförbara och OTC.

ii)

Warrants.

iii)

Futures, men endast om de har ett marknadsvärde på grund av att de kan omsättas eller kvitteras.

iv)

Swappar, men endast om de har ett marknadsvärde på grund av att de kan omsättas eller kvitteras.

Där inlåningen avser FCL skall den hänföras till ”övriga tillgångar”.
Derivat måste registreras i balansräkningen på bruttobasis. Individuella derivatavtal med positivt bruttomarknadsvärde måste
upptas på tillgångssidan av balansräkningen och avtal med negativa bruttomarknadsvärden på skuldsidan. Brutto framtida
åtaganden som följer av derivatavtal skall inte tas upp som poster i balansräkningen. Finansiella derivat kan registreras på
nettobasis i enlighet med olika värderingsmetoder. Om endast nettopositionerna är tillgängliga eller om positionerna har
registrerats till annat än marknadsvärden måste sådana uppgifter rapporteras i stället.
8. Övriga tillgångar: Samtliga belopp som inte kan hänföras till någon av dessa huvudposter i balansräkningen (BSI) måste
ingå i ”övriga tillgångar”. Denna post avser tillgångar som upplupen ränta på utlåning och upplupen hyra på fastigheter, förväntade utdelningar, fordringsbelopp som förfaller och som inte hänför sig till OFI:s huvudsakliga verksamhet, bruttobelopp av utestående fordringar som avser poster under avveckling, bruttobelopp av utestående fordringar avseende poster
som är under transport, övriga tillgångar som inte särredovisas, t.ex. anläggningstillgångar, utlåning, inlåning, beroende på
vilken underkategori av OFI det gäller.

Skulder
Summa tillgångar/skulder: ”Summa skulder” måste vara lika med summan av samtliga poster som särredovisas på balansräkningens skuldsida och även vara lika med ”summa tillgångar” (se även tillgångsposten ”Summa tillgångar/skulder”).
1. Inlåning och upplåning: Denna post omfattar:
—

Inlåning: Inlåning som kan överföras och annan inlåning (se tillgångssidan) placerade i OFI. Sådan inlåning placeras i
allmänhet av MFI.

—

Lån: Utlåning till rapporterande OFI, som inte framgår av dokument eller motsvaras av ett enskilt dokument, även om
den har blivit överlåtbar.

L 341/151

L 341/152

SV

Europeiska unionens officiella tidning

2. Emitterade värdepapper: I vissa länder kan OFI emittera överlåtbara instrument med egenskaper som liknar de penningmarknadspapper som emitteras av MFI. I denna rapporteringsordning måste alla sådana instrument klassificeras som
värdepapper.
För investeringsfonder skall denna post ingå i ”övriga skulder”.
3. Kapital och reserver: Här ingår de belopp som uppkommer när rapporterande OFI emitterar aktier och andelar till aktieägare eller andra ägare, innebärande att innehavaren erhåller en äganderätt i ett OFI och i allmänhet även rätt till en andel i
vinsten och en andel i det egna kapitalet vid eventuell likvidation av företaget. I denna post ingår även medel som hänför sig
till icke utdelade ersättningar eller medel avsatta av rapporterande OFI i avvaktan på förväntade framtida betalningar och
förpliktelser. Följande element ingår i kapital och reserver:
—

Aktier eller andra ägarandelar.

—

Icke-utdelade förmåner eller reserver.

—

Specifika medel avsatta för utlåning, värdepapper och andra tillgångsslag.

—

Rörelsevinst/förlust.

För investeringsfonder skall denna post ingå i ”övriga skulder”.
4. Investeringsfonders aktier och andelar: Denna post avser aktier eller andelar emitterade av investeringsfonder som inte är PMF.
5. Finansiella derivat: Se tillgångsposten ”Finansiella derivat”.
6. Övriga skulder: Samtliga belopp som inte kan hänföras till någon av dessa huvudposter på skuldsidan måste ingå i ”övriga
skulder”. Denna post avser skulder som bruttobelopp att betala för poster som är under avveckling, bruttobelopp att betala
avseende poster som är i transit, upplupen ränta att betala på inlåning, utdelningar som skall utbetalas, belopp att betala
som inte hänför sig till OFI:s huvudsakliga verksamhet, avsättningar som avser skulder till tredje part, marginalbetalningar
i enlighet med derivatavtal, avseende likvidsäkerhet placerad som skydd mot kreditrisk, som återbetalas till insättaren när
avtalet avslutats men där insättaren behåller äganderätten, nettopositioner avseende utlåning av värdepapper utan likvidsäkerhet, nettobelopp att betala avseende framtida avslut av värdepapperstransaktioner, övriga skulder som inte särredovisas,
t.ex. värdepapper eller finansiella derivat, beroende på vilken underkategori av OFI det gäller.

Avsnitt 3: Nationella förklaringar
1.

Uppgiftskällor/system för uppgiftsinsamling: Detta måste omfatta:
—

Uppgiftskällor som används för sammanställning av statistik för finansiella förmedlare, med undantag av försäkringsföretag och pensionsfonder, t.ex. statistikmyndigheter, direkt rapportering från OFI:s fondledning.

—

Detaljer över insamlingssystemen, t.ex. frivilliga rapporter, företagsenkäter, stickprov, rapportering med begränsning i form av tröskelvärden och uppräkning.

2.

Sammanställningsförfaranden: Den metod som används för att sammanställa uppgifter måste beskrivas, t.ex. en detaljerad beskrivning av antaganden eller skattningar som gjorts, hur serier aggregeras om två serier har olika frekvens.

3.

Den rättsliga bakgrunden: Utförlig information måste lämnas om den nationella rättsliga ramen för institutionerna.
Länkar med gemenskapslagstiftningen måste anges speciellt. Om olika typer av institutioner ingår i samma kategori
måste denna information lämnas för samtliga institutionstyper.

4.

Avvikelser från ECB:s rapporteringsanvisningar: NCB måste lämna information om avvikelser från
rapporteringsanvisningarna.
Avvikelser från rapporteringsanvisningarna kan avse:
—

Uppdelning på instrument: Täckningen av instrumenten kan avvika från ECB:s rapporteringsanvisningar, t.ex. två
olika instrument som inte kan särskiljas.

—

Uppdelningen på löptider.

—

Geografisk uppdelning.
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Sektoruppdelning.

—

Värderingsmetoder.
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5.

Kategorier av investeringsfonder: De kriterier som används för klassificering av olika kategorier av placeringsfonder
måste förklaras, t.ex. en fond klassificeras som aktiefond när minst 60 procent av dess totala tillgångar är placerade i
aktier. Information måste lämnas om huruvida dessa kriterier är fastlagda eller definieras i allmänna prospekt, fondreglementen, bolagsordningar, förordningar eller stadgar, ingår i marknadsföringsdokument etc.

6.

Rapporterande population: I en viss underkategori av OFI kan NCB klassificera samtliga institutioner som uppfyller
OFI-definitionen. De måste beskriva alla institutioner som ingår i eller har uteslutits ur varje underkategori av OFI. I
summa investeringsfonder måste fonder som vänder sig till allmänheten ingå, men alla fonder för speciella placerargrupper uteslutas. NCB skall om möjligt lämna skattningar av uppgifternas täckning uttryckt som andel av summa tillgångar för hela den rapporterande populationen.

7.

Avbrott i historiska serier: Brott och större förändringar över tiden i insamlingen, rapporteringens täckning, rapporteringsramen och sammanställningen av historiska serier måste beskrivas. När det gäller brott måste det anges i vilken utsträckning gamla och nya uppgifter kan betraktas som jämförbara.

8.

Övriga synpunkter: Alla övriga relevanta synpunkter eller anvisningar.
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DEL 12
Statistik över värdepappersemissioner

Avsnitt 1: Inledning
Statistiken över värdepappersemissioner för euroområdet resulterar i två huvudaggregat:
—

Alla emissioner, oavsett valuta, av emittenter som har hemvist i euroområdet.

—

Alla emissioner i euro, oavsett var emittenten har hemvist, d.v.s. både inhemska och icke-inhemska emissioner.

En primär distinktion måste avse emittentens hemvist, där Eurosystemets NCB gemensamt täcker alla emissioner som görs
av enheter med hemvist i euroområdet. Bank for International Settlements (BIS) rapporterar emissioner som görs av ”Övriga
utlandet”, d.v.s. alla enheter som inte har hemvist i euroområdet, med separat rapportering av emissioner som görs av enheter med hemvist i vart och ett av de EU-länder som inte ingår i euroområdet.
Nedanstående figur sammanfattar rapporteringskraven.
Värdepappersemissioner

Av enheter med hemvist i euroområdet
(varje NCB rapporterar emissioner av dess inhemska enheter)

I euro/nationella
denomineringar av euro
I övriga valutor (*)

Av enheter i ”Övriga utlandet”
(BIS/NCB)
Icke-deltagande
medlemsstater

Andra länder

Block A

Block B

Block C

Block D
Behövs inte

(*) ”Övriga valutor” avser alla andra valutor, inbegripet de nationella valutorna i de EU-medlemsstater som inte ingår i euroområdet.

Avsnitt 2: Rapporteringskrav

TABELL 1
Block A, rapportformulär för nationella centralbanker (*)
INHEMSKA EMITTENTERS EMISSIONER I EURO/NAT. DENOM.

1.

Utestående
belopp

Bruttoemissioner

Inlöst belopp

Nettoemissioner

A1

A2

A3

A4

Totalt

S1

S51

S101

S151

ECB/nationella centralbanker

S2

S52

S102

S152

MFI (utom centralbanker)

S3

S53

S103

S153

Övriga finansinstitut

S4

S54

S104

S154

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

S5

S55

S105

S155

Icke-finansiella företag

S6

S56

S106

S156

Staten

S7

S57

S107

S157

Delstater och kommuner

S8

S58

S108

S158

Socialförsäkring

S9

S59

S109

S159
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INHEMSKA EMITTENTERS EMISSIONER I EURO/NAT. DENOM.

2.

Utestående
belopp

Bruttoemissioner

Inlöst belopp

Nettoemissioner

A1

A2

A3

A4

Totalt

S10

S60

S110

S160

ECB/nationella centralbanker

S11

S61

S111

S161

MFI (utom centralbanker)

S12

S62

S112

S162

Övriga finansinstitut

S13

S63

S113

S163

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

S14

S64

S114

S164

Icke-finansiella företag

S15

S65

S115

S165

Staten

S16

S66

S116

S166

Delstater och kommuner

S17

S67

S117

S167

Socialförsäkring

S18

S68

S118

S168

Summa

S19

S69

S119

S169

ECB/nationella centralbanker

S20

S70

S120

S170

MFI (utom centralbanker)

S21

S71

S121

S171

Övriga finansinstitut

S22

S72

S122

S172

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

S23

S73

S123

S173

Icke-finansiella företag

S24

S74

S124

S174

Staten

S25

S75

S125

S175

Delstater och kommuner

S26

S76

S126

S176

Socialförsäkring

S27

S77

S127

S177

Summa

S28

S78

S128

S178

ECB/nationella centralbanker

S29

S79

S129

S179

MFI (utom centralbanker)

S30

S80

S130

S180

Övriga finansinstitut

S31

S81

S131

S181

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

S32

S82

S132

S182

Icke-finansiella företag

S33

S83

S133

S183

Staten

S34

S84

S134

S184

Delstater och kommuner

S35

S85

S135

S185

Socialförsäkring

S36

S86

S136

S186

Summa

S37

S87

S137

S187

ECB/nationella centralbanker

S38

S88

S138

S188

MFI (utom centralbanker)

S39

S89

S139

S189

Övriga finansinstitut

S40

S90

S140

S190

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

S41

S91

S141

S191

Icke-finansiella företag

S42

S92

S142

S192

LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPER

2.1 varav emissioner med fast ränta:

2.2 varav emissioner med rörlig ränta:

2.3 varav nollkupongobligationer:
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INHEMSKA EMITTENTERS EMISSIONER I EURO/NAT. DENOM.
Utestående
belopp

Bruttoemissioner

Inlöst belopp

Nettoemissioner

A1

A2

A3

A4

Staten

S43

S93

S143

S193

Delstater och kommuner

S44

S94

S144

S194

Socialförsäkring

S45

S95

S145

S195

Summa

S46

S96

S146

S196

MFI (utom centralbanker)

S47

S97

S147

S197

Övriga finansinstitut

S48

S98

S148

S198

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

S49

S99

S149

S199

Icke-finansiella företag

S50

S100

S150

S200

3. NOTERADE AKTIER (**)

(*) Värdepapper frånsett aktier avser ”andra värdepapper än aktier, med undantag av finansiella derivat”.
(**) Noterade aktier avser ”noterade aktier med undantag av aktier i investeringsfonder och penningmarknadsfondandelar”.

TABELL 2
Block C, rapportformulär för nationella centralbanker*
INHEMSKA EMITTENTERS EMISSIONER I ÖVRIGA VALUTOR

4.

5.

Utestående
belopp

Bruttoemissioner

Inlöst belopp

Nettoemissioner

C1

C2

C3

C4

Summa

S201

S241

S281

S321

MFI (utom centralbanker)

S202

S242

S282

S322

Övriga finansinstitut

S203

S243

S283

S323

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

S204

S244

S284

S324

Icke-finansiella företag

S205

S245

S285

S325

Staten

S206

S246

S286

S326

Delstater och kommuner

S207

S247

S287

S327

Socialförsäkring

S208

S248

S288

S328

Summa

S209

S249

S289

S329

MFI (utom centralbanker)

S210

S250

S290

S330

Övriga finansinstitut

S211

S251

S291

S331

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

S212

S252

S292

S332

Icke-finansiella företag

S213

S253

S293

S333

Staten

S214

S254

S294

S334

Delstater och kommuner

S215

S255

S295

S335

Socialförsäkring

S216

S256

S296

S336
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INHEMSKA EMITTENTERS EMISSIONER I ÖVRIGA VALUTOR
Utestående
belopp

Bruttoemissioner

Inlöst belopp

Nettoemissioner

C1

C2

C3

C4

Summa

S217

S257

S297

S337

MFI (utom centralbanker)

S218

S258

S298

S338

Övriga finansinstitut

S219

S259

S299

S339

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

S220

S260

S300

S340

Icke-finansiella företag

S221

S261

S301

S341

5.1 varav emissioner med fast ränta:

Staten

S222

S262

S302

S342

Delstater och kommuner

S223

S263

S303

S343

Socialförsäkring

S224

S264

S304

S344

Summa

S225

S265

S305

S345

MFI (utom centralbanker)

S226

S266

S306

S346

5.2 varav emissioner med rörlig ränta:

Övriga finansinstitut

S227

S267

S307

S347

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

S228

S268

S308

S348

Icke-finansiella företag

S229

S269

S309

S349

Staten

S230

S270

S310

S350

Delstater och kommuner

S231

S271

S311

S351

Socialförsäkring

S232

S272

S312

S352

Summa

S233

S273

S313

S353

MFI (utom centralbanker)

S234

S274

S314

S354

Övriga finansinstitut

S235

S275

S315

S355

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

S236

S276

S316

S356

Icke-finansiella företag

S237

S277

S317

S357

5.3 varav nollkupongobligationer:

Staten

S238

S278

S318

S358

Delstater och kommuner

S239

S279

S319

S359

Socialförsäkring

S240

S280

S320

S360

TABELL 3
Block B, rapportformulär för BIS
ICKE-INHEMSKA EMITTENTERS EMISSIONER I EURO/NAT.
DENOM.

6.

Utestående belopp

Bruttoemissioner

Inlöst belopp

B1

B2

B3

KORTFRISTIGA VÄRDEPAPPER
Summa

S361

S411

S461

Nationella centralbanker

S362

S412

S462

MFI (utom centralbanker)

S363

S413

S463

Övriga finansinstitut

S364

S414

S464
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ICKE-INHEMSKA EMITTENTERS EMISSIONER I EURO/NAT.
DENOM.

7.

Utestående belopp

Bruttoemissioner

Inlöst belopp

B1

B2

B3

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

S365

S415

S465

Icke-finansiella företag

S366

S416

S466

Staten

S367

S417

S467

Delstater och kommuner

S368

S418

S468

Socialförsäkring

S369

S419

S469

Internationella organisationer

S370

S420

S470

Summa

S371

S421

S471

Nationella centralbanker

S372

S422

S472

MFI (utom centralbanker)

S373

S423

S473

Övriga finansinstitut

S374

S424

S474

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

S375

S425

S475

Icke-finansiella företag

S376

S426

S476

Staten

S377

S427

S477

Delstater och kommuner

S378

S428

S478

Socialförsäkring

S379

S429

S479

Internationella organisationer

S380

S430

S480

Summa

S381

S431

S481

Nationella centralbanker

S382

S432

S482

MFI (utom centralbanker)

S383

S433

S483

Övriga finansinstitut

S384

S434

S484

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

S385

S435

S485

Icke-finansiella företag

S386

S436

S486

Staten

S387

S437

S487

Delstater och kommuner

S388

S438

S488

Socialförsäkring

S389

S439

S489

Internationella organisationer

S390

S440

S490

Summa

S391

S441

S491

Nationella centralbanker

S392

S442

S492

MFI (utom centralbanker)

S393

S443

S493

Övriga finansinstitut

S394

S444

S494

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

S395

S445

S495

Icke-finansiella företag

S396

S446

S496

Staten

S397

S447

S497

Delstater och kommuner

S398

S448

S498

Socialförsäkring

S399

S449

S499

Internationella organisationer

S400

S450

S500

LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPER

7.1 varav emissioner med fast ränta:

7.2 varav emissioner med rörlig ränta:
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ICKE-INHEMSKA EMITTENTERS EMISSIONER I EURO/NAT.
DENOM.
Utestående belopp

Bruttoemissioner

Inlöst belopp

B1

B2

B3

Summa

S401

S451

S501

Nationella centralbanker

S402

S452

S502

MFI (utom centralbanker)

S403

S453

S503

Övriga finansinstitut

S404

S454

S504

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

S405

S455

S505

Icke-finansiella företag

S406

S456

S506

Staten

S407

S457

S507

Delstater och kommuner

S408

S458

S508

Socialförsäkring

S409

S459

S509

Internationella organisationer

S410

S460

S510

7.3 varav nollkupongobligationer:

TABELL 4
Block A, memorandumposter, rapportformulär för nationella centralbanker
INHEMSKA EMITTENTERS EMISSIONER I EURO/NAT. DENOM.

8.

9.

1.

Utestående
belopp

Bruttoemissioner

Inlöst belopp

Nettoemissioner

A1

A2

A3

A4

Summa

S511

S521

S531

S541

MFI (utom centralbanker)

S512

S522

S532

S542

Övriga finansinstitut

S513

S523

S533

S543

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

S514

S524

S534

S544

Icke-finansiella företag

S515

S525

S535

S545

Summa

S516

S526

S536

S546

MFI (utom centralbanker)

S517

S526

S536

S546

Övriga finansinstitut

S518

S526

S536

S546

Försäkringsföretag och pensionsinstitut

S519

S526

S536

S546

Icke-finansiella företag

S520

S526

S536

S546

ONOTERADE AKTIER

ANDRA ÄGARANDELAR

Emittentens hemvist

Emissioner av enheter som är dotterföretag till enheter med hemvist utanför det rapporterande landet men som är verksamma inom det rapporterande landets territorium måste klassificeras som emissioner av inhemska enheter i det rapporterande landet.
Emissioner av huvudkontor som är belägna inom det rapporterande landets ekonomiska territorium men som är verksamma
internationellt måste också betraktas som emissioner av inhemska enheter. Emissioner av huvudkontor eller dotterbolag som
är belägna utanför det rapporterande landets ekonomiska territorium men som ägs av enheter med hemvist i det rapporterande landet måste betraktas som emissioner av icke-inhemska enheter. Exempel: En emission som görs av ”Volkswagen Brasilien” anses exempelvis ha gjorts av en enhet med hemvist i Brasilien och inte av en enhet inom det rapporterande landets
territorium.

L 341/160

Europeiska unionens officiella tidning

SV

27.12.2007

Uppgifterna om emissioner av finansiella företag som bildats för att inneha värdepapperiserade tillgångar måste beräknas på
bilateral basis genom samverkan mellan BIS och den berörda NCB, så att man kan undvika att emissioner räknas två gånger
eller att luckor i uppgifterna uppstår. Emissioner av finansiella företag som uppfyller hemvistkriteriet i ENS 95 och klassificeras som enheter med hemvist i euroområdet måste rapporteras av de nationella centralbankerna och inte av BIS.
2.

Sektoruppdelning av emittenterna

En emission måste klassificeras efter sektorstillhörigheten för den enhet som ådrar sig den skuld som är knuten till de emitterade värdepapperen. Värdepapper som emitteras genom finansiella företag (FVC), varvid den till emissionen knutna skulden belastar moderbolaget och inte det finansiella företaget, är det moderbolagets sektortillhörighet, inte det finansiella
företagets, som avgör klassificeringen. Exempel: En emission av ett sådant finansiellt företag som ägs av Philips måste klassificeras som tillhörande sektorn ”Icke-finansiella företag” och rapporteras av Nederländerna. Men det finansiella företaget
och moderbolaget måste vara belägna i samma land. Om moderbolaget inte har hemvist i det rapporterande landet måste
det finansiella företaget i stället ses som en ”konstruerad inhemsk statistisk enhet” med hemvist i det rapporterande landet,
och emitterande sektor måste vara ”Övriga finansinstitut” (OFI). Exempel: En emission av Toyota Motor Finance Netherlands BV måste föras till sektorn ”Övriga finansinstitut” (OFI) i Nederländerna eftersom moderbolaget Toyota inte har hemvist i Nederländerna.
Sektorklassificeringen omfattar följande nio typer av emittenter:
—

ECB/NCB.

—

Monetära finansinstitut.

—

Övriga finansinstitut.

—

Försäkringsföretag och pensionsinstitut.

—

Icke-finansiella företag.

—

Staten.

—

Delstater och kommuner.

—

Socialförsäkring.

—

Internationella institutioner.

Om ett offentligt företag privatiseras genom emission av noterade aktier är det ”Icke-finansiella företag” som skall vara emitterande sektor. Om ett offentligt kreditinstitut privatiseras måste det på motsvarande sätt vara ”Monetära finansinstitut med
undantag av centralbanker” som är emitterande sektor. Om sektorerna ”hushåll” eller ”hushållens ideella organisationer”
skulle emittera värdepapper måste sådana emissioner klassificeras som emitterade av ”Icke-finansiella företag”.
BIS tillämpar vad som visas i nedanstående figur när det gäller förhållandet mellan sektoruppdelningen av emittenter i BIS
databas och den uppdelning som krävs i rapportformulären.
Sektoruppdelning i BIS databas

Klassificering i rapportformulären

Centralbanker

Nationella centralbanker och ECB

Affärsbanker

Monetära finansinstitut (MFI)

Övriga finansinstitut

Övriga finansinstitut (OFI)

Staten

Staten

Andra territorialförvaltningsorgan, delstatsmyndigheter

Delstater och kommuner

Företag

Icke-finansiella företag

Internationella institutioner

Internationella institutioner (”Övriga utlandet”)

3.

Emissionernas löptider

Kortfristiga värdepapper omfattar värdepapper med en ursprunglig löptid av ett år eller mindre, även om de emitteras inom
ramen för mer långfristiga faciliteter.
Långfristiga värdepapper omfattar värdepapper med en ursprunglig löptid av mer än ett år. Som långfristiga värdepapper klassificeras dessutom dels värdepapper med alternativa förfallodagar där den senaste förfallodagen ligger mer än ett år framåt
i tiden, dels värdepapper med obegränsad löptid. I linje med förslaget i punkt 5.22 i ENS 95 accepteras viss flexibilitet i fråga
om löptidsuppdelningen: i undantagsfall kan ”Kortfristiga värdepapper” ha en ursprunglig löptid av två år.
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BIS nuvarande metod avviker från detta. BIS betraktar alla euro-företagscertifikat och andra euroväxlar utställda inom ramen
för ett kortfristigt program som kortfristiga instrument, och alla instrument utställda inom ramen för ett långfristigt program som långfristiga instrument, oavsett ursprunglig löptid.
Någon ytterligare löptidsuppdelning med två år som gräns, som i statistiken över MFI-sektorns balansräkning, bedöms inte
som nödvändig.
4.

Klassificering av emissioner

Emissionerna delas upp i två huvudkategorier: 1) värdepapper, d.v.s. ”andra värdepapper än aktier” exklusive finansiella derivat (1) och 2) ”noterade aktier” med undantag av aktier/andelar i investeringsfonder (2). Privatplaceringar täcks så långt som
möjligt. Penningmarknadspapper ingår i värdepapper. Onoterade aktier och andra ägarandelar kan rapporteras frivilligt som
memorandumposter.
Följande instrumentkategorier i BIS-databasen klassificeras som värdepapper:
—

Bankcertifikat (inlåningsbevis).

—

Företagscertifikat.

—

Statsskuldväxlar.

—

Obligationer.

—

Euro-företagscertifikat (ECP).

—

Medelfristiga skuldförbindelser.

—

Andra kortfristiga instrument.

a)

Värdepapper
i)

Kortfristiga värdepapper
Detta omfattar åtminstone följande instrumentkategorier:

ii)

—

Statsskuldväxlar och andra kortfristiga värdepapper som emitterats av den offentliga sektorn.

—

Omsättbara kortfristiga papper som emitterats av finansiella och icke-finansiella företag. En mängd olika termer används för sådana papper, bl.a. certifikat, växlar, egna växlar, handelsväxlar, finansväxlar och
inlåningsbevis.

—

Kortfristiga värdepapper som emitterats med stöd av långfristiga löften om försäljning (Note Issuance Facilities).

—

Bankaccepter.

Långfristiga värdepapper
Följande instrumentkategorier anges som exempel och skall åtminstone ingå:
—

Innehavarobligationer.

—

Förlagsobligationer.

—

Obligationer med alternativa förfallodagar, av vilka den senaste ligger mer än ett år framåt i tiden.

—

Odaterade obligationer eller obligationer med obegränsad löptid (eviga).

—

Skuldförbindelser med rörlig ränta (FRN – floating-rate notes).

—

Konvertibla skuldebrev.

—

Indexreglerade värdepapper, vilkas värde är knutet till ett prisindex, priset på en råvara eller ett
valutakursindex.

(1) Kategori F.33 i ENS 95.
(2) Kategori F.511 i ENS 95.
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—

Diskonteringsobligationer.

—

Nollkupongare.

—

Eurobonds.

—

Globala obligationer.

—

Privat emitterade obligationer.

—

Värdepapper tillkomna som resultat av konvertering av lån.

—

Lån som de facto har blivit föremål för handel.

—

Förlagslån och obligationer som kan konverteras till aktier antingen i det emitterande bolaget eller i ett annat
bolag, så länge de inte har konverterats. Om konverteringsoptionen/teckningsoptionen kan skiljas från det
underliggande papperet, betraktas den som ett finansiellt derivat och ingår inte.

—

Aktier och obligationer med fast avkastning men utan rätt att få del av restvärdet när ett bolag upplöses,
inklusive preferensaktier utan äganderätt.

—

Finansiella tillgångar som emitterats i samband med värdepapperiseringen av lån, inteckningslån, kreditkortsfordringar, utestående fordringar och andra tillgångar.
Följande instrumentkategorier ingår inte:

—

Transaktioner i värdepapper som ingår i återköpsavtal.

—

Emissioner av värdepapper som inte är föremål för handel.

—

Lån som inte är föremål för handel.
Emissioner av långfristiga värdepapper delas upp i:

b)

—

Emissioner med fast ränta, d.v.s. obligationer för vilka den nominella kupongbetalningen inte ändras under
emissionens löptid.

—

Emissioner med rörlig ränta, d.v.s. obligationer för vilka kupongräntan eller det underliggande kapitalbeloppet kopplas till en ränta eller något annat index, vilket resulterar i en rörlig nominell kupongbetalning under
emissionens löptid.

—

Nollkupongare, d.v.s. instrument som inte betalar ut några periodiska kupongbetalningar. Ofta emitteras
sådana obligationer till underkurs och inlöses till nominella värdet. Huvuddelen av underkursen motsvarar
den upplupna räntan under obligationens löptid.

Noterade aktier
I kategorin ”Noterade aktier” ingår följande:
—

Aktier emitterade av aktiebolag.

—

Inlösta aktier i aktiebolag.

—

Utdelningsaktier emitterade av aktiebolag.

—

Preferensaktier eller aktier som ger rätt till del i utdelningen av restvärdet vid upplösningen av ett bolag. De kan
vara noterade eller onoterade på en erkänd fondbörs.

—

Privatplaceringar där så är möjligt.

Om ett företag privatiseras och staten behåller en del av aktierna under det att övriga aktier noteras på en reglerad marknad, registreras hela värdet av företagets kapital under utestående belopp i kategorin ”Noterade aktier” eftersom samtliga aktier vid varje tid teoretiskt skulle kunna köpas och säljas till marknadskursen. Detsamma gäller om en del av
aktierna säljs till stora placerare och endast återstoden, d.v.s. free float, handlas på börsen.
Följande ingår inte i kategorin ”Noterade aktier”:
—

Utbjudna men inte tecknade aktier.

—

Förlagslån och obligationer som kan konverteras till aktier. De ingår emellertid i kategorin ”Noterade aktier” när
de har konverterats till aktier.

—

De andelar som har tecknats av komplementärerna i kommanditbolag eller av andra delägare med obegränsat
ansvar.

—

Statens tillskott av kapital till internationella organisationer som juridiskt sett är aktiebolag.

—

Emissioner av fondaktier (endast vid emissionstidpunkten) och splitemissioner (aktieuppdelningar). Fondaktier och
splitemissioner medtas emellertid utan separat angivelse i totalstocken av de noterade aktierna.
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Emissionsvaluta

Obligationer för vilka inlösen eller kupongutbetalning sker i en annan valuta än den som obligationen är uttryckt i måste
klassificeras efter den valuta som obligationen är uttryckt i. Om globala obligationer emitteras i två valutor, skall det rapporteras som om det rörde sig om en separat emission per valuta. Emissioner som är uttryckta i flera valutor, till exempel
70 procent i euro och 30 procent i USA-dollar, skall där så är möjligt rapporteras i form av separata delar som motsvarar
varje valutas andel. Här måste således 70 procent av emissionen rapporteras som emissioner i ”euro/nationella denomineringar av euro” (1) och 30 procent som emissioner i ”övriga valutor”. Om en sådan uppdelning inte kan göras, måste det
rapporterande landet i sina nationella förklaringar ange hur uppdelningen har gjorts.
Noterade aktier måste antas ha emitterats i den valuta som gäller i det land där bolaget har hemvist; emissioner av aktier i
andra valutor finns endast i försumbara volymer eller inte alls. Uppgifterna om noterade aktier avser således enbart alla emissioner som görs av enheter med hemvist i euroområdet.

6.

Tidpunkt för emissionsregistrering

En emission anses äga rum när emittenten erhåller betalning, inte när syndikatet åtar sig emissionsuppdraget.

7.

Avstämning av stockar och flöden

NCB måste rapportera information om utestående belopp, bruttoemissioner, inlösen och nettoemissioner av kort- och långfristiga värdepapper samt om noterade aktier.
Nedanstående figur visar sambandet mellan stockar (d.v.s. utestående belopp) och flöden (d.v.s. bruttoemissioner, inlösta
belopp och nettoemissioner). I praktiken är sambandet mer komplicerat på grund av värdeförändringar orsakade av förändringar i marknads- och valutakurser, återinvestering av (upplupen) ränta, omklassificeringar, revideringar och andra
justeringar (2).
a)

b)

a)

Utestående emissioner
per rapporteringsperiodens slut

≈

Utestående emissioner
per förra rapporteringsperiodens slut

+

Bruttoemissioner under
rapporteringsperioden

Utestående emissioner
per rapporteringsperiodens slut

≈

Utestående emissioner
per förra rapporteringsperiodens slut

+

Nettoemissioner under
rapporteringsperioden

–

Inlöst belopp under rapporteringsperioden

Bruttoemissioner

Bruttoemissionerna under rapporteringsperioden måste innefatta alla emissioner av värdepapper och noterade aktier där
emittenten säljer nyutfärdade värdepapper mot kontant vederlag. Vad som avses är reguljärt skapande av nya instrument.
En emission anses vara slutförd när betalning sker. Bokföringen av emissioner måste således så nära som möjligt återspegla
tidpunkten för betalningen av den underliggande emissionen.
I bruttoemissionerna ingår nyutfärdade aktier som emitteras mot kontant vederlag av bolag som börsnoterats för första
gången, inbegripet nybildade företag och privata företag som blir offentliga företag. I bruttoemissionerna ingår också nyutfärdade aktier som emitteras mot kontant vederlag i samband med privatisering av offentliga företag i de fall där aktierna i
företaget börsnoteras. Däremot ingår inte emission av fondaktier (3). Bruttoemissioner skall inte rapporteras om ett företag
endast börsnoteras utan att det tillförs nytt kapital.
Byte och överlåtelse av befintliga värdepapper i samband med övertaganden och fusioner ingår inte (4) i rapporterade bruttoemissioner eller inlösta belopp annat än om nya instrument skapas och emitteras mot kontant vederlag av en enhet med
hemvist i euroområdet.

Emissioner av värdepapper som efter emissionsdagen kan konverteras till andra instrument måste till en början bokföras
som emissioner i den kategori som det ursprungliga instrumentet tillhör. Vid konvertering bokför man ett inlösen i den kategorin och behandlar detta sedan som bruttoemission med samma belopp i den nya kategorin (5).
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

Block A för de nationella centralbankerna och block B för BIS.
Kategori F.511 i ENS 95.
Emission av fondaktier anses inte vara en finansiell transaktion; se ENS 95, punkterna 5.93 och 6.56, och avsnitt 4 b) i denna del.
Transaktioner på andrahandsmarknaden som innebär byte av innehavare; omfattas inte av denna statistik.
Betraktas som två finansiella transaktioner; se ENS 95, punkterna 5.62 och 6.54, och avsnitt 4 a. ii) i denna del.
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Inlösen

Inlöst belopp under rapporteringsperioden innefattar alla fall där emittenten mot kontant vederlag köper tillbaka värdepapper och noterade aktier av placerare. Här avses reguljär annullering av instrument. Här ingår alla värdepapper som förfaller
till inlösen liksom alla fall av inlösen före förfallodagen. Företags återköp av egna aktier ingår i de fall där företaget återköper
samtliga aktier mot kontant vederlag innan dess associationsform ändras eller där företaget återköper en del av sina aktier
mot kontant vederlag, dessa annulleras och företagets eget kapital därigenom minskas. Däremot ingår inte företags återköp
av egna aktier i fall där det är fråga om investering i egna aktier (1).
Inlösen får inte rapporteras endast för en avregistrering från börsen.
c)

Nettoemissioner

Nettoemissioner är saldot av beloppet för de emissioner som gjorts och det inlösen som skett under rapporteringsperioden.
De utestående beloppen för noterade aktier måste täcka marknadsvärdet för de inhemska enheternas samtliga noterade
aktier. De utestående belopp för noterade aktier som rapporteras av ett land i euroområdet kan därför öka eller minska efter
en börsnoterad enhets omlokalisering. Samma sak gäller också i samband med övertaganden och fusioner där instrument
inte skapas och emitteras mot kontant vederlag/eller inlöses mot kontant vederlag och annulleras. För att undvika att värdepapper och noterade aktier räknas två gånger eller att det uppstår luckor i uppgifterna i samband med en emittents omlokalisering till ett annat hemvistland måste de nationella centralbankerna samordna rapporteringstillfället för en sådan
händelse bilateralt.

8.

Värdering

Värderingen av värdepappersemissioner har en marknadskurs- eller priskomponent och – om emissionen inte är uttryckt i
rapporteringsvalutan – en växelkurskomponent.
De nationella centralbankerna måste rapportera värdepapper till nominella värdet och noterade aktier till marknadsvärdet
(d.v.s. till transaktionsvärdet). För långfristiga värdepapper kan de olika emissionskategorierna (fast ränta, rörlig ränta
och nollkupongare) värderas med olika metoder, vilket ger en blandad värdering för totalbeloppet. Exempelvis värderas emissioner med fast och rörlig ränta oftast till det nominella värdet, nollkupongare däremot till det faktiskt betalade beloppet.
Eftersom nollkupongare i allmänhet utgör bara en liten del av totalbeloppet har ingen kod för blandad värdering införts i
kodlistan, utan totalbeloppet av långfristiga värdepapper rapporteras med koden för nominellt värde (N). I fall där de ovannämnda företeelserna har väsentlig omfattning används koden ”Z” (”ospecificerat”). I situationer där blandad värdering förekommer redovisar NCB i allmänhet mer detaljerad information på attributnivå i enlighet med attributen i bilaga IV.
a)

Värderingens kurs/priskomponent
Stockar och flöden av noterade aktier måste rapporteras till marknadsvärdet, medan stockar och flöden av värdepapper rapporteras till nominella värdet. Undantag från regeln om att stockar och flöden av värdepapper skall bokföras till
nominella värdet görs när det gäller diskonteringsobligationer och nollkupongare; emissioner av sådana bokförs med
det belopp som faktiskt betalats, d.v.s. till den diskonterade kursen vid köptillfället, och inlösen på förfallodagen bokförs till nominella värdet. Det utestående beloppet av diskonteringsobligationer och nollkupongare är det faktiskt betalade beloppet plus upplupen ränta såsom framgår nedan.

A=E×

((

100
E / P) × 100

)

( Tt )

där
A

= erlagt belopp och upplupen ränta

E

= faktiskt värde (belopp som betalats vid emissions- eller inlösenstillfället)

P

= nominellt värde (återbetalas på förfallodagen)

T

= tid till förfallodagen från emissionsdagen (i dagar)

t

= tid som gått sedan emissionsdagen (i dagar)

Det kan förekomma vissa skillnader mellan länder i fråga om värderingens kurs/prisaspekt.
(1) Transaktioner på andrahandsmarknaden som innebär byte av innehavare; omfattas inte av denna statistik.
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Prisvärdering enligt ENS 95, där det krävs att flöden av värdepapper och aktier skall bokföras till transaktionsvärdet
och stockar därav till marknadsvärdet, tillämpas inte i det här sammanhanget.

Enligt BIS nuvarande värderingsregler värderas värdepapper till nominella värdet och noterade aktier till emissionskursen. För diskonteringsobligationer och nollkupongare måste de rapporterande nationella centralbankerna göra en
beräkning av upplupen ränta där detta är möjligt.

b)

Rapporteringsvaluta och värderingens växelkurskomponent

De nationella centralbankerna måste rapportera alla uppgifter till ECB uttryckta i euro, inbegripet historiska serier. Vid
omräkning till euro av värdepapper som emitterats av inhemska enheter i övriga valutor (block C) (1) måste de nationella centralbankerna så noggrant som möjligt följa följande principer för växelkursrelaterad värdering, vilka bygger på
ENS 95 (2):

i)

Utestående emissioner måste omräknas till ”euro/nationella denomineringar av euro” med användning av marknadens mittkurs (medelvärdet av köp- och säljkurs för den berörda valutan) vid rapporteringsperiodens slut, d.v.s.
per stängningsdags sista bankdagen i rapporteringsperioden.

ii)

Bruttoemissioner och inlösta belopp måste omräknas till ”euro/nationella denomineringar av euro” med användning av marknadens mittkurs vid betalningstillfället. Om det inte är möjligt att exakt fastställa den växelkurs som
gäller för denna omräkning, får den kurs som vid betalningstillfället ligger närmast marknadens mittkurs användas.

När det gäller perioder före den 1 januari 1999 måste de nationella centralbankerna så noga som möjligt följa dessa ENS 95normer när de räknar om alla emitterade belopp, inlösta belopp och utelöpande belopp uttryckta i icke-inhemsk valuta till
sin respektive nationella denominering av euro. Innan tidsserierna rapporteras till ECB skall de i sin helhet räknas om till
euro med användning av de oåterkalleliga omräkningskurserna per den 31 december 1998.

BIS rapporterar till ECB alla emissioner uttryckta i ”euro/nationella denomineringar av euro” (block B) som görs av enheter
med hemvist i ”Övriga utlandet”. Dessa uppgifter uttrycks i USA-dollar, varvid växelkurser per periodsluten används för
stockuppgifter och växelkursens genomsnitt för perioden för emissioner och inlösen. ECB räknar om dessa uppgifter till euro
enligt samma princip som BIS använder. För tiden före den 1 januari 1999 måste i stället växelkursen mellan ecu och USAdollar användas.

9.

Begreppsmässig enhetlighet

Statistiken över värdepappersemissioner stämmer överens med statistiken över MFI-sektorns balansräkning när det gäller
MFI:s emissioner av omsättbara instrument. Det råder begreppsmässig enhetlighet i fråga om vilka instrument och MFIemittenter som täcks, liksom i fråga om indelningen av instrumenten i löptidskategorier och uppdelningen efter valuta. Däremot finns det skillnader i värderingsprinciper: nominella värdet används för emissionsstatistiken, marknadsvärdet för MFIbalansräkningsstatistiken. Bortsett från detta redovisar varje rapporterande land för emissionsstatistiken ett belopp av
utestående värdepapper emitterade av MFI som motsvarar posterna 11 (”Emitterade värdepapper”) och 12 (”Penningmarknadspapper”) på skuldsidan av balansräkningen för MFI-sektorn. ”Kortfristiga värdepapper” enligt emissionsstatistikens definition motsvarar summan av ”Penningmarknadspapper” och ”Emitterade värdepapper upp till 1 år”. ”Långfristiga
värdepapper” är lika med summan av ”Emitterade värdepapper över 1 år och upp till 2 år” och ”Emitterade värdepapper över
2 år”.

De nationella centralbankerna måste se över täckningen för emissionsstatistiken och MFI-balansräkningsstatistiken, och i
förekommande fall redovisa begreppsmässiga skillnader dem emellan till ECB. Härvidlag kontrolleras 1) emissioner av ”nationella centralbanker” i ”euro/nationella denomineringar av euro”, 2) emissioner av ”monetära finansinstitut med undantag av
centralbanker” i ”euro/nationella denomineringar av euro” och 3) emissioner av ”monetära finansinstitut med undantag av
centralbanker” i ”övriga valutor”. Mindre skillnader får förekomma eftersom emissionsstatistiken och MFIbalansräkningsstatistiken hämtas från rapporteringssystem på nationell nivå som tjänar olika syften.
(1) Sedan den 1 januari 1999 behövs ingen växelkursrelaterad värdering av värdepapper emitterade i euro (del av block A), medan värdepapper emitterade av inhemska enheter i nationella denomineringar av euro (återstoden av block A) räknas om till euro med användning
av den oåterkalleliga omräkningskursen per den 31 december 1998.
(2) Definitioner enligt ENS 95, punkt 6.58.
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10. Krav på uppgifter
ECB förväntar sig statistiska uppgifter från varje land för varje tillämplig tidsserie. Om en viss post inte är tillämplig i ett visst
land, skall de nationella centralbankerna utan dröjsmål anmäla detta skriftligen till ECB och lämna en förklaring. Om en viss
företeelse inte existerar behöver de nationella centralbankerna tills vidare inte rapportera motsvarande tidsserie. Sådana fall
och andra förändringar av det kodningssystem som beskrivs i bilaga IV måste också anmälas. De måste också informera ECB
varje gång en revidering med tillhörande förklaring rapporteras.

Avsnitt 3: Nationella förklaringar
Varje nationell centralbank måste inge en rapport där den beskriver de uppgifter som lämnas för emissionsstatistiken. Rapporten täcker de ämnen som beskrivs nedan och följer så långt möjligt den föreslagna utformningen. De nationella centralbankerna måste lämna tilläggsinformation i de fall där de rapporterade uppgifterna avviker från denna riktlinje eller där inga
uppgifter lämnas samt vad gäller orsakerna till sådana fall. De måste sända rapporten till ECB som ett Word-dokument med
Cebamail. Rapporten får inte sändas senare än uppgifterna.
1. Uppgiftskällor/system för uppgiftsinsamling: Här redovisas information om källorna till uppgifter för sammanställandet av emissionsstatistiken: förvaltningskällor för statliga emissioner, direktrapportering från monetära finansinstitut och
andra institut samt tidningar och dataleverantörer som International Financial Review osv. De nationella centralbankerna
måste ange om uppgifterna samlas in och lagras emissionsvis och vilka kriterier som har använts. Om uppgifterna i stället
samlas in och lagras i form av totalbelopp för enskilda emittenters emissioner under rapporteringsperioden, vilket kan förekomma i system för direktrapportering, skall detta anges. Där direktrapportering förekommer måste de nationella centralbankerna redovisa vilka kriterier som används för identifiering av rapporterande enheter och vilken information dessa
enheter måste lämna.
2. Sammanställningsförfaranden: Här beskrivs kortfattat den metod som använts för att sammanställa uppgifterna, t.ex.
aggregering av information om enskilda värdepappersemissioner. Dessutom anges hur befintliga tidsserier framställs och om
de publiceras eller ej.
3. Emittentens hemvist: Här måste de nationella centralbankerna ange om det är möjligt att fullständigt tillämpa definitionen av ”hemvist”/”inhemsk” enligt ENS 95 (och IMF) vid klassificeringen av emissioner. Om detta inte eller bara delvis
är möjligt, måste de ge en fullständig förklaring av de kriterier som faktiskt använts.
4. Sektoruppdelning av emittenter: Här måste de nationella centralbankerna ange avvikelser från den sektorklassificering av emittenter som redovisas i avsnitt 2.2. Både upptäckta avvikelser och eventuella gråzoner måste förklaras.
5. Emissionsvaluta: Här måste de nationella centralbankerna förklara avvikelser från vad som sägs i dessa anvisningar i
fall där det inte finns möjlighet att dela upp en emission i dess komponenter med olika emissionsvaluta. NCB som inte för
alla värdepapper kan göra åtskillnad mellan emissioner i den lokala valutan, i andra nationella denomineringar av euro och i
övriga valutor, måste här beskriva hur de olika emissionerna har klassificerats och ange totalbeloppet av emissioner som
inte fördelats på vederbörligt sätt så att ECB kan få en uppfattning om storleken av den förvanskning som uppstått.
6. Klassificering av emissioner: NCB måste här lämna heltäckande information om vilken typ av värdepapper som
omfattas av de nationella uppgifterna, inbegripet deras nationella benämningar. Om det är känt att täckningen är ofullständig, måste NCB förklara de luckor som finns.
—

Privatplaceringar: NCB måste ange om sådana ingår i de rapporterade uppgifterna eller ej.

—

Bankaccepter: Om bankaccepter är överlåtbara och ingår i de rapporterade uppgifterna för kortfristiga värdepapper,
måste det rapporterande landet i sina nationella förklaringar redovisa hur bankaccepter registreras och vilka egenskaper som kännetecknar bankaccepter i det landet.

—

Noterade aktier: NCB måste ange om onoterade aktier eller andra ägarandelar ingår i de rapporterade uppgifterna samt
redovisa en skattning av beloppet för onoterade aktier och/eller andra ägarandelar, så att det blir möjligt att bedöma
omfattningen av den förvanskning som uppstår. NCB måste i sina nationella förklaringar ange om det finns några kända
luckor i täckningen av noterade aktier.

7. Uppdelning av långfristiga värdepapper andra än aktier: Om summan av papper med fast ränta, papper med rörlig
ränta och nollkupongare avviker från beloppet för kategorin ”Långfristiga värdepapper”, måste NCB här redovisa för vilka
typer av långfristiga värdepapper det saknas uppdelning och vilka belopp detta motsvarar.
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8. Emissionernas löptider: Om det inte är möjligt att följa den strikta definitionen mellan kortfristiga och långfristiga
papper, måste NCB i de nationella förklaringarna ange var de rapporterade uppgifterna avviker.
9. Inlösen: NCB måste redovisa hur de får fram informationen om inlöst belopp och om detta sker genom direktrapportering eller genom beräkning av restvärde.
10. Pris/kursvärdering: I de nationella förklaringarna måste NCB i detalj ange vilket förfarande de använder för värdering
av 1) kortfristiga värdepapper, 2) långfristiga värdepapper, 3) diskonteringsobligationer och 4) noterade aktier. Om stockar
och flöden värderas på annat sätt måste detta förklaras här.
11. Rapporteringsfrekvens, tidsfrister och räckvidd: Här måste anges i vilken utsträckning de sammanställda uppgifterna har tillhandahållits i enlighet med användarkraven, t.ex. för månatliga uppgifter och en tidsfrist på fem veckor. Information om längden på tidsserien måste också lämnas här. Dessutom skall här i förekommande fall rapporteras avbrott i
tidsserier, exempelvis förändringar i fråga om vilka värdepapper som omfattas.
12.

Revideringar: För gjorda revideringar förklaras här kortfattat skäl och omfattning.

13. Skattning av täckningen för olika instrumentkategorier med inhemska emittenter: NCB måste redovisa nationella skattningar av täckningen för varje instrumentkategori med inhemska emittenter, d.v.s. för emissioner av kortfristiga
värdepapper, av långfristiga värdepapper och av noterade aktier i den lokala valutan, i andra denomineringar av euro inbegripet ecu och i övriga valutor. I skattningarna av ”täckning i %” skall för varje kategori anges täckningen som andel av det
totala emissionsbeloppet, som skall anges under respektive rubrik enligt rapporteringsanvisningarna. Korta beskrivningar
kan lämnas under ”kommentarer”. NCB måste också i förekommande fall ange förändringar i täckningen som föranletts av
EMU.
Täckning i %:

Emissioner i euro/nationella denomineringar av
euro

Lokal

STS

denominering

LTS
QUS

Euro/övriga nationella
denomineringar av euro,
inbegripet ecu
I övriga valutor

STS
LTS
STS
LTS

STS = kortfristiga värdepapper.
LTS = långfristiga värdepapper.
QUS = noterade aktier.

Kommentarer:
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DEL 13
Betalningsstatistik

Avsnitt 1: Betalningsmedel
Betalningsmedel är tillgångar eller fordringar avseende tillgångar som används för betalningar.

TABELL 1
Betalningsmedel som används av icke-MFI (*)
Poster
I. NCB-skulder
Inlåning vid NCB

II. OMFI-skulder
Inlåning vid OMFI

I.a Inlåning över natten
– Euro

från den inhemska staten
från staten i euroområdets andra medlemsstater
från övriga utlandet, med undantag av
banker

från den inhemska staten
från euroområdets stater
från övriga utlandet, med undantag av
banker

I.b Inlåning över natten
– Övriga valutor

från den inhemska staten
från staten i euroområdets andra medlemsstater
från övriga utlandet, med undantag av
banker

från den inhemska staten
från euroområdets stater
från övriga utlandet, med undantag av
banker

(*) Miljoner EUR, slutet av perioden.

TABELL 2
Betalningsmedel som används av kreditinstitut (*)
Poster

Inlåning över natten i euro vid andra kreditinstitut (slutet av perioden)
Memorandumpost:
Intradagslån i euro från centralbanken (genomsnitt den sista perioden då kravet skall uppfyllas) (1)
(*) Miljoner EUR.
(1) Totala värdet för den kreditgivning från centralbanken till kreditinstitut som återbetalas inom en bankdag. Detta är genomsnittet av det
dagliga maxvärdet för samtidiga och faktiska kreditposter eller kredituttag på intradagsbasis från faciliteter för intradagskrediter under
dagen för alla kreditinstitut totalt.

Avsnitt 2: Institutioner som tillhandahåller betalningstjänster
De institutioner som tillhandahåller betalningstjänster är rättsligt fristående institutioner som är verksamma i det rapporterande landet och omfattar följande:
—

Centralbanken.

—

Kreditinstitut som är rättsligt erkända i det rapporterande landet (inklusive ”Institut för elektroniska pengar”).

—

Filialer av euroområdesbaserade kreditinstitut.

—

Filialer av EES-baserade kreditinstitut utanför euroområdet.

—

Filialer av icke-EES-baserade banker.

—

Övriga institutioner som tillhandahåller betaltjänster till icke-MFI.
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TABELL 3
Övriga institutioner som tillhandahåller betaltjänster till icke-MFI (*)
Poster

Centralbanken

Antal kontor
Inlåning över natten av icke-MFI (2), antal (1 000-tal)

Kreditinstitut oberoende av rättsligt
erkännande

Inlåning över natten av icke-MFI (2), antal (1 000-tal)

— Kreditinstitut som är rättsligt
erkända i det rapporterande landet

Antal institutioner (1)

Därav: Internet/PC-relaterad (2) (1 000-tal)

Antal kontor
Inlåning över natten av icke-MFI (2), värde (miljoner euro)

— Filialer av euroområdesbaserade
kreditinstitut

Antal institutioner (1)
Antal kontor
Inlåning över natten av icke-MFI (2), värde (miljoner euro)

— Filialer av EES-baserade kreditinstitut utanför euroområdet

Antal institutioner (1)
Antal kontor
Inlåning över natten av icke-MFI (2), värde (miljoner euro)

— Filialer av icke-EES-baserade
banker

Antal institutioner (1)
Antal kontor
Inlåning över natten av icke-MFI (2), värde (miljoner euro)

Övriga institutioner som tillhandahåller betaltjänster till icke-MFI

Antal institutioner (1)
Antal kontor
Inlåning över natten av icke-MFI (2), antal (1 000-tal)
Inlåning över natten av icke-MFI (2), värde (miljoner euro)

Memorandumposter
Institutioner för elektroniska pengar

Antal institutioner (1)
Utestående värde av elektroniska pengar som emitteras av institutioner för elektroniska pengar och innehas av andra enheter än emittenten, inklusive andra kreditinstitut än emittenten (miljoner euro)

(*) Slutet av perioden.
(1) Varje institution räknas en gång, oberoende av hur många kontor den har i landet. Underkategorierna av institutionerna är ömsesidigt
uteslutande. Det totala antalet institutioner är summan av alla underkategorier. Institutioner medräknas från det första tillfället de rapporteras till ECB med avseende på MFI-statistik.
(2) Om ett icke-MFI har flera konton räknas varje konto separat.

—

Antalet kontor omfattar institutionens huvudkontor under förutsättning att detta tillhandahåller betaltjänster med kontantlös clearing och avveckling. Mobila kontor ingår inte. Varje driftsställe som har etablerats i samma rapporterande
land räknas separat.

—

Internet/PC-relaterad inlåning över natten: Detta omfattar inte inlåning över natten via bankaccess med telefon eller
mobiltelefon, om denna inte också är tillgänglig via Internet- eller PC-banktjänster.

L 341/169

L 341/170

Europeiska unionens officiella tidning

SV

27.12.2007

Avsnitt 3: Betalkortsfunktioner och automater

TABELL 4
Betalkortsfunktioner och automater (*)
Poster
Antal utgivna kort i landet (1)

Antal kort med kontantfunktion
Antal kort med betalningsfunktion med undantag för kort som enbart
har en funktion för elektroniska pengar (2)
— med debetfunktion
— med fördröjd debetfunktion
— med kreditfunktion
— med debet- och/eller fördröjd debetfunktion (3)
— med kredit- och/eller fördröjd debetfunktion (4)
Antal kort med funktion för elektroniska pengar
— kort som har laddats minst en gång
Totalt antal kort med ett antal olika funktioner (5)
— med kombinerad debetfunktion, kontantfunktion samt funktion
för elektroniska pengar (6)

Terminaler i landet (1)

Bankomater (7)
— med kontantuttagsfunktion
— med överföringsfunktion
POS-terminaler
— EFTPOS-terminaler
Kortterminaler för elektroniska pengar (7)
— terminaler för kortladdning/kortuttag
— kortläsningsterminaler

(*) Ursprungliga enheter, slutet av perioden.
(1) Kort eller terminaler som tillhandahåller flera funktioner räknas i varje tillämplig underkategori.
(2) Kort som tillhandahåller flera funktioner räknas endast en gång. Varje betalningsfunktion anges emellertid också under varje relevant
underkategori.
(3) Endast om det inte finns tillgängliga separata uppgifter om ”Kort med debetfunktion” och ”Kort med fördröjd debetfunktion”.
(4) Endast om det inte finns tillgängliga separata uppgifter om ”Kort med kreditfunktion” och ”Kort med fördröjd debetfunktion”.
(5) Kort med flera olika funktioner får endast räknas en gång.
(6) Ange eventuella kompletterande funktioner för dessa kort, t.ex. kreditfunktion, i slutkommentarerna.
(7) Om en terminal tillhandahåller flera funktioner räknas den endast en gång. Varje funktion anges emellertid också under varje relevant
underkategori.

1.

Kort

Korten räknas på den kortutgivande sidan. Varje land skall redovisa antalet kort som har utgivits i landet och som har använts
för transaktioner i och utanför utgivningslandet.
Om ett kort tillhandahåller flera av de funktioner som anges nedan skall det räknas inom varje tillämplig underkategori. Det
totala antalet kort kan därför understiga summan av underkategorierna och för att undvika att de räknas dubbelt får underkategorierna inte adderas.
Kortfunktionerna omfattar följande:
—

Kontantfunktion: Gör det möjligt för kortinnehavaren att ta ut kontanter från en uttagsautomat och/eller sätta in kontanter. Kontantfunktionen kombineras vanligtvis med en betalningsfunktion.

—

Betalningsfunktion (exklusive funktion för elektroniska pengar): Debetfunktion och/eller fördröjd debetfunktion
och/eller kreditfunktion. Kortet kan även ha andra funktioner, t.ex. en funktion för elektroniska pengar, men kort som
endast har en funktion för elektroniska pengar räknas inte till denna kategori.

—

Debetfunktion: Möjliggör att inköpsbeloppet direkt och omedelbart debiteras kortinnehavarens konto, oavsett om kontot finns hos kortutgivaren eller ej. Denna funktion kan vara kopplad till ett konto där det också finns möjlighet till
övertrassering.

—

Fördröjd debetfunktion: Möjliggör att kortinnehavarnas inköpsbelopp debiteras ett konto hos kortutgivaren upp till en
tillåten gräns. Saldot på detta konto regleras därefter till fullo i slutet av en förutbestämd period.

—

Kreditfunktion: Gör det möjligt för kortinnehavarna att genomföra inköp och/eller ta ut kontanter upp till en viss förutbestämd nivå. Den beviljade krediten kan regleras till fullo i sluten av en angiven period eller till viss del, där saldot
ses som en förlängd kredit på vilken ränta vanligtvis tas ut.
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—

Kort med debet- och/eller fördröjd debetfunktion: Denna kategori redovisas endast om uppgifterna inte går att fördela
mellan ”Kort med debetfunktion” och ”Kort med fördröjd debetfunktion”.

—

Kort med kredit- och/eller fördröjd debetfunktion: Denna kategori redovisas endast om uppgifterna inte går att fördela
mellan ”Kort med kreditfunktion” och ”Kort med fördröjd debetfunktion”.

—

Funktion för elektroniska pengar: Kort på vilka det är möjligt att lagra elektroniska pengar direkt.

2.

Terminaler

Alla terminaler som finns i landet räknas. Det omfattar inte icke-fysiska accesspunkter, som Internet- eller telefonaccess till
tjänsterna. Om en terminal tillhandahåller flera funktioner räknas den i varje tillämplig underkategori. Det totala antalet terminaler kan därför understiga summan av underkategorierna och för att undvika att de räknas dubbelt får underkategorierna inte adderas.

Avsnitt 4: Betalnings- och terminaltransaktioner där icke-MFI berörs
1.

Transaktioner per kategori av betalningsinstrument

Detta avsnitt omfattar alla transaktioner som initieras av icke-MFI samt transaktioner som initieras av MFI om den andra
sidan av transaktionen utgörs av icke-MFI. Detta omfattar transaktioner som är denominerade i utländsk valuta och som
initieras i landet. Uppgifterna räknas om med hjälp av ECB:s växelkurs. Vid partier av betalningar räknas varje enskild
betalning.
2.

Transaktioner per kategori av terminal

Detta avsnitt omfattar kontanta och kontantlösa transaktioner som genomförs vid en fysisk (icke-virtuell) terminal. De betalningstransaktioner med kort som redovisas under detta avsnitt är av mindre omfattning än de transaktioner som redovisas
under avsnitt 4, punkt 1 ”Transaktioner per kategori av betalningsinstrument” eftersom korttransaktioner vid virtuella försäljningsställen, d.v.s. via Internet eller telefon, inte ingår här, medan sådana transaktioner redovisas under avsnitt 4, punkt 1.
Transaktioner per kategori av terminal räknas på tre olika nivåer utifrån terminalens placering och kortutgivarens hemvist.
Om det inte är möjligt att göra någon åtskillnad på grundval av terminalens placering och/eller kortutgivarens hemvist, skall
transaktionerna ingå under posten ”a) Terminaler som finns i landet med kort som är utgivna i landet” som den vanligaste kategorin och en förklaring skall då lämnas i slutkommentarerna.
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TABELL 5
Betalnings- och terminaltransaktioner där icke-MFI berörs – antal transaktioner (*)
Poster

Transaktioner per kategori av betalningsinstrument (1)

Kredittransfereringar
— Pappersbaserade
— Ej pappersbaserade
Direktdebiteringar
Kortbetalningar med kort som är utgivna i landet, med
undantag för kort som enbart har en funktion för elektroniska pengar
— med debetfunktion
— med fördröjd debetfunktion
— med kreditfunktion
— med debet- och/eller fördröjd debetfunktion (2)
— med kredit- och/eller fördröjd debetfunktion (3)
Köptransaktioner med elektroniska pengar
— med kort som har en funktion för elektroniska
pengar
— med andra lagringsmöjligheter för elektroniska
pengar
Checkar
Andra betalningsinstrument
Totala transaktioner med betalningsinstrument
— Avsända gränsöverskridande transaktioner

Memorandumposter:
Mottagna gränsöverskridande transaktioner (4)
Kontokrediteringar genom en enkel bokföringstransaktion
Kontodebiteringar genom en enkel bokföringstransaktion

Transaktioner per kategori av terminal (1)

a)

b)

c)

Terminaler som finns i landet med kort som är utgivna i
landet
Kontantuttag ur automater
Kontantinsättningar i automater
POS-transaktioner oberoende av vilken kategori av
kort som används
Kortladdnings-/kortuttagstransaktioner för kort med
elektroniska pengar
Terminaler som finns i landet med kort som är utgivna
utanför landet
Kontantuttag ur automater
Kontantinsättningar i automater
POS-transaktioner oberoende av vilken kategori av
kort som används
Kortladdnings-/kortuttagstransaktioner för kort med
elektroniska pengar
Terminaler som finns utanför landet med kort som är
utgivna i landet
Kontantuttag ur automater
Kontantinsättningar i automater
POS-transaktioner oberoende av vilken kategori av
kort som används
Kortladdnings-/kortuttagstransaktioner för kort med
elektroniska pengar

Memorandumposter:
Kontantförskott vid POS-terminaler
Kontantuttag OTC
Kontantinsättningar OTC

(*) miljoner, totalt under perioden.
(1) Varje transaktion redovisas endast i en underkategori.
(2) Endast om det inte finns tillgängliga separata uppgifter om ”Betalningar med kort med debetfunktion” och ”Betalningar med kort med
fördröjd debetfunktion”.
(3) Endast om det inte finns tillgängliga separata uppgifter om ”Betalningar med kort med kreditfunktion” och ”Betalningar med kort med
fördröjd debetfunktion”.
(4) Endast om det finns tillgängliga uppgifter om mottagna transaktioner.
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TABELL 6
Betalnings- och terminaltransaktioner där icke-MFI berörs – värdet av transaktioner (*)
Poster

Transaktioner per kategori av betalningsinstrument (1)

Kredittransfereringar
— Pappersbaserade
— Ej pappersbaserade
Direktdebiteringar
Kortbetalningar med kort som är utgivna i landet, med
undantag för kort som enbart har en funktion för elektroniska pengar
— med debetfunktion
— med fördröjd debetfunktion
— med kreditfunktion
— med debet- och/eller fördröjd debetfunktion (2)
— med kredit- och/eller fördröjd debetfunktion (3)
Köptransaktioner med elektroniska pengar
— med kort som har en funktion för elektroniska
pengar
— med andra lagringsmöjligheter för elektroniska
pengar
Checkar
Andra betalningsinstrument
Totala transaktioner med betalningsinstrument
— Avsända gränsöverskridande transaktioner

Memorandumposter:
Mottagna gränsöverskridande transaktioner (4)
Kontokrediteringar genom en enkel bokföringstransaktion
Kontodebiteringar genom en enkel bokföringstransaktion

Transaktioner per kategori av terminal (1)

a)

b)

c)

Terminaler som finns i landet med kort som som är utgivna
i landet
Kontantuttag ur automater
Kontantinsättningar i automater
POS-transaktioner oberoende av vilken kategori av
kort som används
Kortladdnings-/kortuttagstransaktioner för kort med
elektroniska pengar
Terminaler som finns i landet med kort som är utgivna
utanför landet
Kontantuttag ur automater
Kontantinsättningar i automater
POS-transaktioner oberoende av vilken kategori av
kort som används
Kortladdnings-/kortuttagstransaktioner för kort med
elektroniska pengar
Terminaler som finns utanför landet med kort som är
utgivna i landet
Kontantuttag ur automater
Kontantinsättningar i automater
POS-transaktioner oberoende av vilken kategori av
kort som används
Kortladdnings-/kortuttagstransaktioner för kort med
elektroniska pengar

Memorandumposter:
Kontantförskott vid POS-terminaler
OTC-kontantuttag
OTC-kontantinsättningar

(*) miljoner EUR, totalt under perioden.
(1) Varje transaktion redovisas endast i en underkategori.
(2) Endast om det inte finns tillgängliga separata uppgifter om ”Betalningar med kort med debetfunktion” och ”Betalningar med kort med
fördröjd debetfunktion”.
(3) Endast om det inte finns tillgängliga separata uppgifter om ”Betalningar med kort med kreditfunktion” och ”Betalningar med kort med
fördröjd debetfunktion”.
(4) Endast om det finns tillgängliga uppgifter om mottagna transaktioner.

—

Kredittransfereringar räknas på betalarens sida. De omfattar postanvisningar och betalningsorder.
Kredittransfereringar är antingen pappersbaserade eller ej pappersbaserade:
i) Pappersbaserade kredittransfereringar: Kredittransfereringar som betalaren gör i pappersbaserad form.
ii) Ej pappersbaserade kredittransfereringar: Kredittransfereringar som betalaren gör utan att använda pappersbaserade formulär, d.v.s. elektroniskt.

—

Direktdebiteringar räknas på betalningsmottagarens sida. Här ingår både enstaka och återkommande direktdebiteringar.
Vid återkommande direktdebiteringar räknas varje enskild betalning som en transaktion.

—

Kortbetalningar med kort som är utgivna i landet, med undantag för kort som enbart har en funktion för elektroniska
pengar, räknas på den kortutgivande sidan. Detta omfattar inte transaktioner med elektroniska pengar.

—

Köptransaktioner med elektroniska pengar räknas på den utgivande sidan för kortet eller annan lagringsmöjlighet som
används. Endast transaktioner med kort eller lagringsmöjligheter som utgivits i landet skall rapporteras.

—

Checkar räknas på betalningsmottagarens sida när de lämnas för checkavräkning. Detta omfattar inte utställda checkar
som inte lämnas för avräkning.
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—

Andra betalningsinstrument. Betalningar med instrument som förekommer i vissa länder och som inte kan ingå i någon
av de andra kategorierna av betalningsinstrument, t.ex. växlar, vilket även omfattar växlar som har clearats elektroniskt. I slutkommentarerna skall det anges vilka instrument som ingår.

—

Avsända gränsöverskridande transaktioner. Underkategori av ”Totalt antal/värde av transaktioner med
betalningsinstrument”.

—

Mottagna gränsöverskridande transaktioner. Om det finns tillgänglig information i det rapporterande landet skall den
lämnas. Kredittransfereringar räknas på betalningsmottagarens (d.v.s. på uppdragsmottagarens) sida. Direktdebiteringar
och checkar räknas på betalarens (d.v.s. på uppdragsmottagarens) sida. Korttransaktioner räknas på den inlösande sidan
(d.v.s. betalningsmottagarens sida).

—

Kontokrediteringar genom en enkel bokföringstransaktion. Obligatoriska dataelement, d.v.s. dessa data behöver rapporteras så snart det är genomförbart med hänsyn till de nationella förutsättningarna.

—

Kontodebiteringar genom en enkel bokföringstransaktion. Obligatoriska dataelement, d.v.s. dessa data behöver rapporteras så snart det är genomförbart med hänsyn till de nationella förutsättningarna.

—

Kontokrediteringar/-debiteringar genom en enkel bokföringstransaktion skall uteslutas från kredittransfereringar, direktdebiteringar eller andra kategorier av traditionella betalningsinstrument och endast rapporteras under motsvarande
memorandumposter. Detta gäller även för historiska uppgifter, under förutsättning att uppgifter finns tillgängliga.

—

Kontantuttag ur automater. Kontantuttag som görs vid en automat med ett kort som har kontantfunktion. Kontantförskott vid POS-terminaler med ett kort som har debet-, kredit- eller fördröjd debetfunktion ingår inte här, utan rapporteras under ”POS-transaktioner”.

—

Kontantinsättningar i automater. Kontantinsättningar som görs vid en automat med hjälp av ett kort som har
kontantfunktion.

—

POS-transaktioner omfattar transaktioner vid EFTPOS-terminaler samt transaktioner genom manuella kortdragare.
Omfattar kontantförskott vid POS-terminaler; om dessa går att särskilja kan de även rapporteras i memorandumposten ”Kontantförskott vid POS-terminaler”.

—

Kortladdnings-/kortuttagstransaktioner för kort med elektroniska pengar. Här ingår såväl laddnings- som
uttagstransaktioner.

—

OTC-kontantuttag ingår inte i uppdelningen av betalningsinstrument. Om det finns tillgängliga data kan de emellertid
rapporteras som memorandumposter.

—

OTC-kontantinsättningar ingår inte i uppdelningen av betalningsinstrument. Om det finns tillgängliga data kan de emellertid rapporteras som memorandumposter.

Avsnitt 5: Utvalda interbankbetalningssystem
Interbankbetalningssystem (IFTS) ingår, oavsett om de förvaltas av en centralbank eller en privat aktör. Uppgifterna lämnas
system för system. Angivna är endast system som hanterar en stor verksamhetsvolym. Dessa är vanligtvis system som
omnämns i textdelen av blåboken. Systemen ingår om de har varit i drift under något av de fem föregående referensåren.
IFTS delas in i TARGET-komponenter och betalningssystem utanför TARGET:
—

En TARGET-komponent är ett nationellt system för bruttoavveckling i realtid (RTGS-system) som ingår i TARGET och
är förtecknat i bilaga I till riktlinje ECB/2005/16 av den 30 december 2005 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET), ECB:s betalningsmekanism (EPM) eller RTGS-systemet i en
medlemsstat som ännu inte har infört euron, men som är direktansluten till TARGET och har undertecknat ett
TARGET-avtal.

—

Ett betalningssystem utanför TARGET är ett IFTS som inte ingår i TARGET.

1.

Deltagande i utvalda interbankbetalningssystem

Varje deltagare som har enskild åtkomst till systemet eller som det går att vända sig till enskilt inom systemet skall räknas
separat, oberoende av om det finns ett rättsligt samband mellan två eller flera sådana deltagare, t.ex. vid en fusion.

27.12.2007

27.12.2007
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TABELL 7
Deltagande i utvalda interbankbetalningssystem (*)
Poster
Betalningssystem utanför TARGET
(Se listan över betalningssystem)
TARGET-komponent
LVPS
(rapporteras separat för varje LVPS 1, 2)

Detaljhandelssystem
[Rapporteras separat för varje betalningssystem inom detaljhandel 1, 2, 3, 4]

Antal deltagare
a) Direkta deltagare
Därav:
Kreditinstitut
Centralbanken
Andra direkta deltagare
Därav
— Offentlig förvaltning
— Postinstitut
— Clearing- och avvecklingsorganisationer
— Övriga finansinstitut
— Övriga

Antal deltagare
a) Direkta deltagare
Därav:
Kreditinstitut
Centralbanken
Andra direkta deltagare
Därav
— Offentlig förvaltning
— Postinstitut
— Clearing- och avvecklingsorganisationer
— Övriga finansinstitut
— Övriga

Antal deltagare
a) Direkta deltagare
Därav:
Kreditinstitut
Centralbanken
Andra direkta deltagare
Därav
— Offentlig förvaltning
— Postinstitut
— Clearing- och avvecklingsorganisationer
— Övriga finansinstitut
— Övriga

b)

b)

b)

Indirekta deltagare

Indirekta deltagare

Indirekta deltagare

( ) Slutet av perioden, ursprungliga enheter.
*

—

Med direkt deltagare avses en enhet som är identifierad eller erkänd av ett IFTS och som har befogenhet att sända eller
ta emot betalningsorder direkt till eller från systemet utan mellanhand eller som är direkt bunden av reglerna för IFTS.
I vissa system kan direkta deltagare också utbyta order för indirekta deltagares räkning.

—

Med indirekt deltagare avses en deltagare i ett betalningssystem med nivåindelning, där en direkt deltagare används som
mellanhand för att utföra en del av de aktiviteter som kan utföras inom systemet (framför allt avveckling).

2.

Betalningar som utförs av utvalda interbankbetalningssystem

Tabellerna 8 och 9 innehåller uppgifter om transaktioner som lämnas till och utförs inom ett interbankbetalningssystem.
Varje betalning räknas en gång på den sändande deltagarens sida och inte två gånger – vilket innebär att debiteringen av
betalarens konto och krediteringen av betalningsmottagarens konto inte räknas separat. Häri ingår endast betalningar som
genomförs inom systemet. Avvisade eller inställda betalningar omfattas inte.
För att undvika att gränsöverskridande transaktioner räknas dubbelt skall de räknas i det land som transaktionen härrör från.
Beskrivningarna av betalningsinstrument i avsnitt 4 gäller för de olika posterna i detta avsnitt. Samtliga transaktioner räknas
på den sida där deltagaren sänder ordern.
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TABELL 8
Betalningar som utförs av utvalda interbankbetalningssystem – antal transaktioner (*)
Poster
Betalningssystem utanför TARGET
(Se listan över betalningssystem)
TARGET-komponent
LVPS (1)
(Rapporteras separat för varje LVPS 1, 2)

Avsända transaktioner totalt
— Inom samma TARGETkomponent
— Till en annan TARGETkomponent
Därav:
— till en komponent inom
euroområdet
— till en komponent utanför
euroområdet
Koncentrationskvot sett till volymen
(andel)
Memorandumpost:
Transaktioner som mottagits från en
annan
TARGET-komponent

Avsända transaktioner totalt
— Kredittransfereringar
Därav:
— Pappersbaserade
— Ej pappersbaserade
— Direktdebiteringar
— Kortbetalningar
— Automattransaktioner
— Transaktioner med elektroniska
pengar
— Checkar
— Andra betalningsinstrument
Koncentrationskvot sett till volymen
(andel)

Betalningssystem inom detaljhandel
(Rapporteras separat för varje betalningssystem inom detaljhandel 1, 2, 3, 4)

Avsända transaktioner totalt
— Kredittransfereringar
Därav:
— Pappersbaserade
— Ej pappersbaserade
— Direktdebiteringar
— Kortbetalningar
— Automattransaktioner
— Transaktioner med elektroniska
pengar
— Checkar
— Andra betalningsinstrument
Koncentrationskvot sett till volymen
(andel)

(*) miljoner, totalt under perioden.
(1) Betalningssystem för stora belopp.

TABELL 9
Betalningar som utförs av utvalda interbankbetalningssystem – värdet av transaktioner (*)
Poster
Betalningssystem utanför TARGET
(Se listan över betalningssystem)
TARGET-komponent
LVPS
(rapporteras separat för varje LVPS 1, 2)

Avsända transaktioner totalt
— Inom samma TARGETkomponent
— Till en annan TARGETkomponent
Därav:
— till en komponent inom
euroområdet
— till en komponent utanför
euroområdet
Koncentrationskvot sett till värdet
(andel)
Memorandumpost:
Transaktioner som mottagits från en
annan
TARGET-komponent

Avsända transaktioner totalt
— Kredittransfereringar
Därav:
— Pappersbaserade
— Ej pappersbaserade
— Direktdebiteringar
— Kortbetalningar
— Automattransaktioner
— Transaktioner med elektroniska
pengar
— Checkar
— Andra betalningsinstrument
Koncentrationskvot sett till värdet
(andel)

Betalningssystem inom detaljhandel
(Rapporteras separat för varje betalningssystem inom detaljhandel 1, 2, 3, 4)

Avsända transaktioner totalt
— Kredittransfereringar
Därav:
— Pappersbaserade
— Ej pappersbaserade
— Direktdebiteringar
— Kortbetalningar
— Automattransaktioner
— Transaktioner med elektroniska
pengar
— Checkar
— Andra betalningsinstrument
Koncentrationskvot sett till värdet
(andel)

(*) miljoner EUR, totalt under perioden.

Koncentrationskvot sett till volymen/värdet motsvarar marknadsandelen för de fem största sändarna av betalningsmeddelanden inom varje IFTS sett till transaktionernas antal/värde och kan omfatta en centralbank. Den beräknas i förhållandet till
det totala antalet/värdet av transaktioner inom systemet under året.

TARGET
CC

Betalningssystem för stora belopp (LVPS) (utanför TARGET)

Betalningssystem inom detaljhandel

Land
Namn

Systemhänvisning

Namn

PSS-kodning

Namn

Systemhänvisning

Belgien

ELLIPS

TARGET-komponent

—

—

Clearing House;
CEC

Detaljh.system 1
Detaljh.system 2

DE

Tyskland

RTGSplus
ELS (fram till 2001)

TARGET-komponenter

EAF (fram till nov
2001)

LVPS (utanför TARGET) system 1

RPS

Detaljh.system 1

GR

Grekland

HERMES

TARGET-komponent

HERMES GRD

LVPS (utanför TARGET) system 1

DIAS;

Detaljh.system 1

ACO

Detaljh.system 2

(stängdes jan. 2001)
Spanien

SLBE

TARGET-komponent

SPI (fram till dec.
2004)

LVPS (utanför TARGET) system 1

SNCE

Detaljh.system 1

FR

Frankrike

TBF

TARGET-komponent

PNS

LVPS (utanför TARGET) system 1

SIT

Detaljh.system 1

CH Paris (stängdes 2002);

Detaljh.system 2

CH Province (stängdes 2002);

Detaljh.system 3

CREIC (stängdes 2002)

Detaljh.system 4

IE

Irland

IRIS

TARGET-komponent

—

—

IPCC och IRECC

Detaljh.system 1

IT

Italien

BI-REL

TARGET-komponent

—

—

BI-COMP

Detaljh.system 1

LU

Luxemburg

LIPS-Gross

TARGET-komponent

—

—
Detaljh.system 1

NL

Nederländerna

TOP

TARGET-komponent

—

—

Interpay

AT

Österrike

ARTIS

TARGET-komponent

—

—

—

PT

Portugal

SPGT

TARGET-komponent

—

—

SICOI;

Detaljh.system 1

SLOD

Detaljh.system 2

LVPS (utanför TARGET) system 1

Giro Clearing-system

Detaljh.system 1

LVPS (utanför TARGET) system 1

PMJ

Detaljh.system 1

SI

Slovenien

—

—

SIBPS
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Lista över betalningssystem i tabellerna 7, 8 och 9

(stängdes dec. 2006)
FI

Finland

BoF-RTGS

TARGET-komponent

POPS
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DEL 14
Statistik över investeringsfonders tillgångar och skulder
Den statistik som rapporteras skall innehålla uppgifter för samtliga celler i de berörda tabellerna i denna riktlinje, även när det rör sig om nollvärden, saknade värden eller företeelsen inte existerar.
TABELL 1
Kvartalsvisa stock- och flödesjusteringar

SV

A. Inhemska

B. Övriga deltagande medlemsstater

Icke-MFI – Totalt

Icke-MFI – Totalt

Övriga inhemska
Totalt

MFI

Offentlig
sektor

Totalt

Andra
finansinstitut
+ finansiella
serviceföretag
(S.123+S.124)

Försäkringsföretag
och
pensionsinstitut
(S.125)

C. Utlandet
Totalt

Övriga inhemska

Ickefinansiella
företag
(S.11)

Hushåll +
hushållens
ideella
organisationer
(S.14+S.15)

Totalt

MFI

Offentlig
sektor

Totalt

Övriga
finansinstitut
+ finansiella
serviceföretag
(S.123+S.124)

Försäkringsföretag och
pensionsinstitut
(S.125)

Ickefinansiella
företag
(S.11)

Hushåll +
hushållens
ideella
organisationer
(S.14+S.15)

Icke deltagande
medlemsstater

Förenta
stater

D. Ofördelat
Japan

TILLGÅNGAR
2

Inlåning och lånefordringar
Värdepapper andra än aktier
varav upplupen ränta

2e.

Euro
upp till 1 år
över 1 år och upp till 2 år
över 2 år

2x.

Utländska valutor
upp till 1 år
över 1 år och upp till 2 år
över 2 år

2t. Valutor totalt
upp till 1 år
över 1 år och upp till 2 år
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1

över 2 år
3

Aktier och andra ägarandelar
varav noterade aktier, exklusive andelar
i investeringsfonder och penningmarknadsfonder
varav andelar i investeringsfonder och
penningmarknadsfonder

4

Finansiella derivat

5

Icke-finansiella tillgångar (inkl. fasta
tillgångar)

6

Övriga tillgångar
varav upplupen ränta på inlåning och
lånefordringar
SKULDER
Lån och inlåning som erhållits

8

Andelar i investeringsfonder

9

Finansiella derivat

10 Övriga skulder
varav upplupen ränta på lån och inlåning som erhållits

27.12.2007
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TABELL 2
Månatliga stock- och flödesjusteringar
B. Övriga deltagande medlemsstater

Totalt

Totalt

MFI

Icke-MFI

MFI

SV

A. Inhemska

C. Utlandet

D. Ofördelat

Icke-MFI

TILLGÅNGAR
1 Inlåning och lånefordringar
2 Värdepapper andra än aktier
2e. Euro

Europeiska unionens officiella tidning

upp till 1 år
över 1 år och upp till 2 år
över 2 år
2x. Utländska valutor
upp till 1 år
över 1 år och upp till 2 år
över 2 år
3 Aktier och andra ägarandelar
varav: andelar i investeringsfonder och penningmarknadsfonder
4 Finansiella derivat
5 Icke-finansiella tillgångar (inkl. fasta tillgångar)
6 Övriga tillgångar
SKULDER
7 Lån och inlåning som erhållits
9 Andelar i investeringsfonder

#

10 Finansiella derivat
11 Övriga skulder
#

Minimiuppgifter som uppgiftslämnarna skall lämna till NCB månadsvis.
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TABELL 3
Månatliga memorandumposter
A. Inhemska

B. Övriga deltagande medlemsstater

Totalt

Totalt
Icke-MFI

MFI

C. Utlandet
Icke-MFI

D. Ofördelat

SV

MFI

SKULDER
9 Andelar i investeringsfonder
9.1 Försäljning av andelar i investeringsfonder
9.2 Inlösen av andelar i investeringsfonder
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BILAGA IV
ELEKTRONISK ÖVERFÖRING

DEL 1
Inledning

Europeiska centralbanken (ECB) har särskilda arrangemang för utbyte av uppgifter med de nationella centralbankerna inom
Europeiska centralbankssystemet (ECBS), centralbankerna i kandidatländerna och vissa nationella statistikkontor. Uppgiftsutbytet sker via standardiserade, plattformsoberoende meddelanden (Gesmes/TS) och inkluderar uppgifter (numeriska värden) och/eller attribut (metadata som förklarar uppgifterna som skickas).

För att statistiska uppgifter skall kunna bytas ut måste uppgifterna struktureras enligt precisa ”nyckelfamiljer” som bygger
på statistiska koncept och kodlistor som gör det möjligt att beskriva deras innehåll korrekt och otvetydigt. Nyckelfamiljerna,
de associerade koncepten och kodlistorna kallas för strukturella definitioner.

ECB:s strukturella definitioner innehåller förteckningen över statistiska koncept, kodlistor och definitioner av nyckelfamiljer
som tagits fram av ECB och används när statistiska uppgifter byts ut via dess system Gesmes/TS. ECB:s strukturella definitioner återfinns på Europeiska kommissionens webbplats CIRCA (http://forum.europa.eu.int/Members/irc/dsis/eeg6/library
i katalogen med namnet ”structural definitions”) och kan användas av medlemmarna i Electronic Data Interchange (EDI) samt
Statistics interest group (inklusive medlemmarna i WGSIM, Working Group of Statistical Information Management. En lokal
kopia finns normalt hos de nationella centralbankerna. Om så inte är fallet bör de nationella centralbankernas kontakta ECB
WGSIM.

Bilaga IV beskriver i detalj hur ett uppgiftsutbyte mellan euroområdets nationella centralbanker och ECB går till på området
monetär och finansiell statistik. Av del 2 nedan framgår ECB:s nyckelfamiljer och tillhörande dataset som används av ECBS.
I del 3 beskrivs nyckelfamiljerna tillsammans med de specifika dimensionerna som utgör serienycklarna, deras format och
de kodlistor från vilka de kodade värdena hämtas. I del 4 beskrivs sambandet mellan serienycklarna och deras attribut samt
anger vem som ansvarar för deras underhåll.

DEL 2
Nyckelfamiljer och dataset

1.

I Gesmes/TS meddelanden kan statistiska koncept antingen användas som dimensioner (genom att utgöra de ”nycklar”
som anger tidsserierna) eller som attribut (som innehåller information om uppgifterna). Kodade dimensioner och attribut tar sina värden från fördefinierade kodlistor. Nyckelfamiljerna anger strukturen av det serienycklar som byts ut, i
termer av koncept och associerade kodlistor. Därutöver anger de även sitt förhållande till de relevanta attributen.
Samma struktur kan användas för flera dataflöden, som skiljs åt genom informationen i datasetet.

2.

Inom området monetär och finansiell statistik har ECB definierat sju nyckelfamiljer som för närvarande används vid
statistikutbyte med ECBS och internationella organisationer. Dessa hör samman med:

—

Balansräkningsposter (BSI), nyckelfamilj ”ECB_BSI1”.

—

Finansiella strukturindikatorer för banker (SSI), nyckelfamilj ”ECB_SSI1”.

—

Monetära finansinstituts räntor (MIR), nyckelfamilj ”ECB_MIR1”.

—

Övriga finansinstitut (OFI), nyckelfamilj ”ECB_OFI1”.

—

Emissionsstatistik (SEC), nyckelfamilj ”ECB_SEC1”.
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3.

—

Betalningssystem (PSS), nyckelfamilj ”ECB_PSS1”.

—

Investeringsfonder (IF), nyckelfamilj ”ECB_IVF1”.

27.12.2007

För varje ovan angiven nyckelfamilj skall data utbytas förutsatt att nyckelfamiljen och identifikationskoden för datasetet (DSI) är desamma.
För bearbetning, tidsfrister och ansvarighetsfrågor har två uppsättningar data som följer nyckelfamiljen ”ECB_BSI” definierats och dessa identifieras på datasetsnivå.

3.1 Identifikationskoden för dataset ”ECB_BSI1” används för att definiera serienycklarna för uppgifter om
—

balansräkningsstatistik avseende MFI,

—

elektroniska pengar,

—

balansräkningsstatistik avseende kreditinstitut,

—

statens inlåningsskulder och innehav av kassa och värdepapper

—

memorandumposter,

—

kompletterande BSI-uppgifter som de nationella centralbankerna rapporterar till IMF via ECB,

—

MFI-lån som värdepapperiserats och sålts till tredje part,

—

statistik över kassakravsbasen,

—

uppgifter om makrorelationstal.

3.2 Identifikationskoden för dataset ”ECB_BSP” används för att definiera serienycklarna för uppgifter om balansräkningen
i samband med Blue Book.

DEL 3
Dimensioner
Av tabellen nedan framgår de dimensioner som utgör serienycklarna för den specifika monetära och finansiella statistik som
räknats upp i den föregående delen, deras format och de kodlistor från vilka de kodade värdena hämtas.

Nyckelfamilj
BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

Begrepp
(identifikationskod)

Värdeformat

Begreppsnamn

Dimensionens position i nyckeln

Kodlista

Kodlistans namn

Dimensioner

1

1

1

1

1

1

1

FREQ

Frekvens

AN1 CL_FREQ

Frekvens

2

2

2

2

2

2

2

REF_AREA

Referensområde

AN2 CL_AREA_EE

Område

3

ADJUSTMENT

Justeringsindikator

AN1 CL_ADJUSTMENT

Justeringsindikator

BS_REP_SECTOR

Uppdelning av balansräkningens referenssektor

AN1 CL_BS_REP_SECTOR

Uppdelning av balansräkningens referenssektor

REF_SECTOR

Uppdelning efter referenssektor

AN4 CL_ESA95_SECTOR

ENS 95 referenssektoruppdelning

SEC_ISSUING SECTOR

Emittentsektor

AN4 CL_ESA95_SECTOR

ENS 95 referenssektoruppdelning

PSS_INFO_TYPE

PSS informationstyp

AN4 CL_PSS_INFO_TYPE

Betalnings- och
avvecklingssystem –
informationstyp

3

3

4

3

3

3

3

27.12.2007

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Nyckelfamilj
BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

Begrepp
(identifikationskod)

PSS_INSTRUMENT

PSS instrument

AN3 CL_PSS_INSTRUMENT

Betalnings- och
avvecklingssystem –
instrument

5

PSS_SYSTEM

PSS entry point

AN4 CL_PSS_SYSTEM

Betalnings- och
avvecklingssystem –
entry point

6

DATA_TYPE_PSS

Kategori av PSS-uppgift

AN2 CL_DATA_TYPE_PSS Betalnings- och
avvecklingssystem –
datatyp

OFI_REP_SECTOR

Rapporterande OFI-sektor

AN2 CL_OFI_REP_SECTOR OFI referenssektoruppdelning

IVF_REP_SECTOR

Rapporterande IF-sektor

AN2 CL_IVF_REP_SECTOR Investeringsfonders
referenssektoruppdelning

SSI_INDICATOR

Finansiell strukturindikator

AN3 CL_SSI_INDICATOR

Finansiell strukturindikator

BS_ITEM

Balansräkningspost

AN3 CL_BS_ITEM

Balansräkningspost

OFI_ITEM

OFI-balansräkningspost

AN3 CL_OFI_ITEM

OFI-balansräkningspost

SEC_ITEM

Värdepapperspost

AN6 CL_ESA95_ACCOUNT Konton ENS 95

5

IF_ITEM

Investeringsfonders tillgångar och skulder

AN3 CL_IF_ITEM

6

MATURITY_ORIG

Ursprunglig löptid

AN1 CL_MATURITY_ORIG Ursprunglig löptid

SEC_VALUATION

Värderingsmetod

AN1 CL_MUFA_VALUATION

Värdering i MUFA

DATA_TYPE

Typ av uppgifter

AN1 CL_DATA_TYPE

Penningmängds- och
bankstatistisk uppgift,
flöde & position

DATA_TYPE_MIR

Kategori av MIR-uppgift

AN1 CL_DATA_TYPE_MIR Kategori av MIRuppgift

DATA_TYPE_SEC

Typ av värdepappersuppgifter

AN1 CL_DATA_TYPE_SEC Värdepappersdatatyp

COUNT_AREA

Motpartsområde

AN2 CL_AREA_EE

Område

AMOUNT_CAT

Beloppskategori

AN1 CL_AMOUNT_CAT

Beloppskategori

4

4
5

4

5

6
5

7

5

7

7

6

6

8

6

8

7

8

7
9

8

9

9

8

10

7

9

10

7

Kodlistans namn

4

4

6

Kodlista

Dimensioner

4

5

Värdeformat

Begreppsnamn

Dimensionens position i nyckeln
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9

Investeringsfonders
tillgångar och skulder

BS_COUNT_SECTOR Motpartssektor i balansräkningen

AN4 CL_BS_COUNT_SEC- Motpartssektor i
TOR
balansräkningen

COUNT_SECTOR

Motpartssektor

AN2 CL_PS_COUNT_SECTOR

Mottagande/förvärvande
sektor i betalningsoch avvecklingssystem

Transaktionsvaluta

AN3 CL_CURRENCY

Transaktionsvaluta

10 CURRENCY_TRANS
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Nyckelfamilj
BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

Begrepp
(identifikationskod)

8

11

8

11

9

10

10

Värdeformat

Begreppsnamn

Dimensionens position i nyckeln

27.12.2007

Kodlista

Kodlistans namn

Dimensioner

11 SERIES_DENOM

Seriens denominering eller
specialkalkyl

AN1 CL_SERIES_DENOM

Seriens denominering
eller specialkalkyl

BS_SUFFIX

Balansräkningssuffix

AN..3 CL_BS_SUFFIX

Balansräkningssuffix

SEC_SUFFIX

Särskilt seriesuffix för värdepapper

AN1 CL_SEC_SUFFIX

Värdepapperssuffix

IR_BUS_COV

Täckning ränteverksamhet

AN1 CL_IR_BUS_COV

Täckning ränteverksamhet

Frekvens. Denna dimension anger den rapporterade tidsseriens frekvens. Specifika krav avseende datautbyte
—

avseende nyckelfamiljen ”ECB_OFI1”: om nationella uppgifter endast är tillgängliga med lägre frekvens (d.v.s. halvårseller helårsvis) skattar de nationella centralbankerna kvartalsuppgifterna. När kvartalsuppgifter inte kan skattas rapporteras uppgifterna likväl i form av en kvartalsserie, d.v.s. helårsuppgifter rapporteras som yyyyQ4 och halvårsuppgifter
som yyyyQ2 och yyyyQ4 medan övriga kvartal antingen inte rapporteras alls eller rapporteras som saknade med observationsstatus ”L”.

—

avseende nyckelfamiljen ”ECB_SEC1”: om de efterfrågade månadsvisa uppgifterna inte finns tillgängliga och skattningar
inte kan göras, kan kvartals- eller årsvisa uppgifter lämnas.

Referensområde. Denna dimension avser det land där det rapporterande institutet har sitt hemvist. I nyckelfamiljen ”ECB_SEC1” anger den det land där emittentsektorn har sitt hemvist (1).
Justeringsindikator. Denna dimension anger om en säsongsjustering och/eller en arbetsdagsjustering har gjorts.
Uppdelning av balansräkningens referenssektor. Denna dimension avser den rapporterande sektorn enligt den uppdelning som fastställs i den aktuella kodlistan.
Uppdelning efter referenssektor. Denna dimension anger referenssektorn för de finansiella strukturindikatorerna (i
”ECB_SSI1”).
Emittentsektor. Denna dimension avser sektorn för värdepappersemittenter (in ”ECB_SEC1”).
PSS informationstyp. Denna dimension representerar den allmänna typen av information som skall tillhandahållas i samband med nyckelfamiljen ”ECB_PSS1”.
PSS instrument. Denna dimension, som används i nyckelfamiljen ”ECB_PSS1”, anger vilken typ av instrument/anordning
som använts för betalningstransaktionerna, t.ex. kort med kontantfunktion eller betalningsöverföring etc.
PSS entry point. Denna dimension anger den typ av terminal eller system genom vilket betalningstransaktionen gjordes.
För överensstämmelse mellan betalningssystem och kodvärdet för PSS entry point, se del 13 i bilaga III.
Kategori av PSS-uppgift. I samband med PSS anger denna dimension måttenheten på observationen, d.v.s. huruvida ett
antal eller ett värde skall rapporteras för posten (t.ex. antal korttransaktioner, transaktionsvärde per kort etc.).
Uppdelning efter rapporterande OFI-sektor. Denna dimension anger den sektor vilken den rapporterande enheten tillhör inom OFI-sektorn.
Uppdelning efter rapporterande IF-sektor. Denna dimension anger den sektor vilken den rapporterande enheten tillhör
inom sektorn investeringsfonder.
(1) För de nationella centralbankerna gäller att emittentsektorn är hemmahörande i det land där den nationella centralbanken har sitt hemvist.
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Finansiell strukturindikator. Denna dimension är specifik för nyckelfamiljen ”ECB_SSI1” och anger typen av finansiell
strukturindikator.

Balansräkningspost. Denna dimension anger posten i monetära finansinstitutets balansräkning enligt definitionerna i förordningen ECB/2001/13.

OFI-balansräkningspost. Denna dimension anger en post i en OFI-balansräkning. Övriga finansinstitut inriktar sig på olika
typer av finansiella aktiviteter beroende på vilken kategori de tillhör, och alla balansräkningsposter är inte tillämpliga på alla
typer av företag. Trots att de flesta balansräkningsposter är desamma för alla typer av övriga finansinstitut, kan ”övriga tillgångar” och ”övriga skulder” ha olika definitioner för olika typer av företag. På tillgångssidan finns två olika definitioner för
posten ”övriga tillgångar”: i) för alla kategorier av OFI utom finansiella företag som ägnar sig åt utlåning (FCL) inkluderar
denna post lån, och ii) för finansiella företag som ägnar sig åt utlåning (FCL) inkluderar posten inlåning, kassa, andelar i investeringsfonder, anläggningstillgångar och finansiella derivat. För posten ”övriga skulder” gäller följande: i) för enheter som
bedriver handel i värdepapper och derivat (SDD) exkluderar denna post skuldförbindelser, kapital och reserver samt finansiella derivat, ii) för FCL inkluderar denna post finansiella derivat, samt iii) för kategorierna investeringsfonder inkluderar
denna post skuldförbindelser samt kapital och reserver.

Värdepapperspost. Denna dimension avser de poster som hämtas från listan över poster som tagits fram för finansräkenskaperna för den monetära unionen (MUFA) i enlighet med ENS 95. Den används endast för nyckelfamiljen ”ECB_SEC1”.
Två av instrumentkategorierna i kodlistan anger ”memorandumposter” som kan rapporteras på frivillig basis – ”icke-noterade
aktier” och ”övriga ägarandelar”.

Investeringsfonders tillgångar och skulder. Denna dimension avser posten investeringsfonders tillgångar och skulder
enligt definitionen i förordningen ECB/2007/8.

Ursprunglig löptid. För nyckelfamiljerna ”ECB_BSI1”, ”ECB_IVF1” och ”ECB_OFI1” anger denna dimension den ursprungliga löptiden för balansräkningsposten. För nyckelfamiljen ”ECB_MIR1” anger denna dimension, för poster som visar utestående belopp, inlåningens och lånens uppdelning på ursprunglig löptid eller uppsägningsperiod; för poster som avser nya
transaktioner anger den uppdelningen efter ursprunglig löptid eller uppsägningsperiod när det gäller inlåning, och den
ursprungliga räntebindningsperioden när det gäller lån.

Värderingsmetod. Denna dimension anger vilken värderingsmetod som används för emissionsstatistiken i nyckelfamiljen
”ECB_SEC1”.

Typ av uppgifter. Denna dimension beskriver vilken typ av uppgifter som rapporteras i nyckelfamiljerna ”ECB_BSI1”,
”ECB_SSI1”, ”ECB_OFI1” och ”ECB_IVF1”.

Kategori av MIR-uppgift. I nyckelfamiljen ”ECB_MIR1” anger denna dimension distinktionen mellan MIR-statistik som
avser räntor och den statistik som avser volymen av nya transaktioner eller utestående belopp.

Typ av värdepappersuppgifter. Denna dimension anger den typ av uppgifter som finns i emissionsstatistiken i nyckelfamiljen ”ECB_SEC1”. Nettoemissioner rapporteras bara då det inte går att separera bruttoemissioner från inlöst belopp.

Motpartsområde. Denna dimension anger hemvistområdet för motparten till den relevanta posten.

Beloppskategori. Denna dimension anger beloppskategorin för nya lån till icke-finansiella företag; nya lån rapporteras även
i enlighet med storlek. Den är endast relevant för nyckelfamiljen ”ECB_MIR1”.

Motpartssektor i balansräkningen. Denna dimension hör samman med den sektorvisa uppdelningen av motparten till den
relevanta balansräkningsposten.

Motpartssektor. Denna dimension som definieras i nyckelfamiljen ”ECB_PSS1” representerar sektoruppdelningen av typ
av mottagare (motpart) som är inblandad i betalningstransaktionen.

Transaktionsvaluta. Denna dimension anger den valuta i vilken följande är denominerade: i) MFI-balansräkningsposterna
(för nyckelfamiljen ”ECB_BSI1”), ii) finansiella strukturindikatorer (för nyckelfamiljen ”ECB_SSI1”), iii) inlåning och utlåning
(för nyckelfamiljen ”ECB_MIR1”), iv) investeringsfonders tillgångar och skulder (för nyckelfamiljen ”ECB_IVF1”), v) betalningstransaktionen (för nyckelfamiljen ”ECB_PSS1”) samt vi) OFI-balansräkningsposterna (för nyckelfamiljen ”ECB_OFI1”)
eller i vilken värdepapperena emitteras (för nyckelfamiljen ”ECB_SEC1”).
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Seriens denominering eller specialkalkyl. Denna dimension anger den denomineringsvaluta i vilken obeservationerna
inom en tidsserie uttrycks eller anger den underliggande beräkningen.
Balansräkningssuffix. Denna dimension förekommer i nyckelfamiljen ”ECB_BSI1” och anger den denomineringsvaluta i vilken obeservationerna inom en tidsserie uttrycks eller anger den underliggande beräkningen.
Särskilt seriesuffix för värdepapper. Denna dimension innehåller ytterligare uppgiftstyper för härledda serier. Den
används endast för nyckelfamiljen ”ECB_SEC1”.
Täckning ränteverksamhet. Denna dimension, som är specifik för nyckelfamiljen ”ECB_MIR1”, beskriver huruvida MIRstatistiken avser utestående belopp eller nya avtal.

DEL 4
Attribut
Detta avsnitt beskriver i detalj de attribut som hör samman med de uppgifter som byts ut. Avsnitt 1 behandlar definitionen
av attributen i nyckelfamiljerna inklusive deras format och deras tillämpningsnivå. Av avsnitt 2 framgår vilket ansvar deltagarna i ECBS system för datautbyte har i samband med framtagandet av attribut och underhåll samt även deras status.
Avsnitten 3, 4 och 5 diskuterar attributens innehåll sorterat efter tillämpningsnivå respektive syskon, tidsserier och
observationsnivå.
Avsnitt 1: Kodade och okodade attribut fastställda i nyckelfamiljerna ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1,
ECB_SEC1, ECB_IVF1, och ECB_PSS1
Förutom de dimensioner som definierar serienycklarna fastställts även ett antal attribut. Dessa attribut medföljer på olika
nivåer den information som utväxlas – på syskon-, tidsserie- eller observationsnivå. Så som framgår nedan tar de sitt värde
antingen från fördefinierade kodlistor eller är okodade, och används för att lägga till förklaringar om relevanta uppgiftsaspekter i textform.
Med undantag för de obligatoriska attribut som medföljer på observationsnivå, som medföljer varje observation och som
rapporteras vid varje dataöverföring, skall attributvärden bara utväxlas då de anges för första gången och när de ändras.
Tabellen nedan innehåller information om attributen som definierats för varje aktuell nyckelfamilj, den nivå där de tillämpas, deras format och namnet på kodlistan från vilken de kodade attributen hämtar sina värden.

Nyckelfamiljer
BSI

SSI

√

√

√

√

√

OFI

SEC

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

MIR

Statistiskt begrepp
PSS

IVF

ATTRIBUT PÅ SYSKONNIVÅ

Kodlista
(utväxlas med hjälp av FNS-grupp)

√

TITLE

Titel

AN..70

Okodat

√

√

UNIT

Enhet

AN..12

CL_UNIT

Kodlista för enheter

√

√

√

UNIT_MULT

Enhetsmultiplikator

AN..2

CL_UNIT_MULT

Kodlista för
enhetsmultiplikator

√

√

√

√

DECIMALS

Decimaler

CL_DECIMALS

Kodlista för decimaler

√

√

√

√

√

TITLE_COMPL

Titelkomplement

AN..1050

Okodat

√

√

√

√

√

√

NAT_TITLE

Titel på nationellt
språk

AN..350

Okodat

√

√

√

√

√

√

COMPILATION

Sammanställning

AN..1050

Okodat

√

√

√

√

√

COVERAGE

Täckning

AN..350

Okodat

√

√

√

√

√

SOURCE_AGENCY

Källa

METHOD_REF

Metodhänvisning

√
√

ATTRIBUT PÅ TIDSSERIENIVÅ

√

Format (1)

√

√

√

√

√

√

COLLECTION

Insamlingsindikator

N1

AN3
AN..1050

CL_ORGANISATION

Kodlista för organisationer

Okodat

(utväxlas med hjälp av FNS-grupp)

AN1

CL_COLLECTION

Kodlista för insamlingsindikatorer
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Format (1)

Kodlista

√

√

√

√

√

√

√

DOM_SER_IDS

Inhemskt serie-ID

AN..70

Okodat

√

√

√

√

√

√

√

BREAKS

Brott i tidsserien

AN..350

Okodat

UNIT_INDEX_BASE

Basvärde för
indexar

AN..35

Okodat

√
√

√

√

√

√

√

√

PUBL_PUBLIC

Källpublikation

AN..1050

Okodat

√

√

√

√

√

√

√

PUBL_MU

Källpublikation
(endast euroområdet)

AN..1050

Okodat

√

√

√

√

√

√

√

PUBL_ECB

Källpublikation
(endast ECB)

AN..1050

Okodat

ATTRIBUT PÅ OBSERVATIONSNIVÅ

(utväxlas tillsammans med data i huvudsegment ARR utom för OBS_COM som utväxlas i FNS-gruppen)

√

√

√

√

√

√

√

OBS_STATUS

Observationsstatus

AN1

CL_OBS_STATUS

Kodlista för observationsstatus

√

√

√

√

√

√

√

OBS_CONF

Observationskonfidentialitet

AN1

CL_OBS_CONF

Kodlista för observationskonfidentialitet

√

√

√

√

√

√

√

OBS_PRE_BREAK

Observationsvärde före brott i
serie

AN..15

Okodat

√

√

√

√

√

√

√

OBS_COM

Observationskommentar

AN..1050

Okodat

(1) Här anges antalet bokstäver/siffror som är tillåtna för överföringen av varje attribut (t.ex. betyder AN..1050 en alfanumerisk sträng med max. 1050 tecken, AN1 betyder ett
alfanumeriskt tecken, och N1 betyder 1 siffra).

Avsnitt 2: Gemensamma attribut för ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, ECB_SEC1, ECB_IVF1 och
ECB_PSS1 – nationella centralbankers rapportering till ECB (1)

Varje attribut kännetecknas av vissa tekniska egenskaper som återges i nedanstående tabell.

Status

Första värdet fastställs, lagras och distribueras
av … (1)

Kan modifieras av NCB

TITLE_COMPL

M

ECB

Nej (*)

NAT_TITLE

C

NCB

Ja

COMPILATION

C

NCB

Ja (**)

COVERAGE (ej BSI)

C

NCB

Ja (**)

METHOD_REF

M

NCB

Ja

DOM_SER_IDS (2)

C

NCB

Ja

BREAKS

C

NCB

Ja

OBS_STATUS

M

NCB

Ja

OBS_CONF

C

NCB

Ja

OBS_PRE_BREAK

C

NCB

Ja

OBS_COM

C

NCB

Ja

M: obligatorisk
C: villkorlig
(*)
(**)
(1 )
(2 )

Om en nationell centralbank vill företa en modifiering skall den konsultera ECB som sedan genomför ändringen.
Ändringar meddelas ansvarig avdelning inom ECB per fax/e-post.
Med ECB avses här ECB:s generaldirektorat för statistik.
För att säkerställa en tydlig kommunikation rekommenderar ECB att de nationella centralbankerna inkommer med denna information.

(1) Alla attribut som specificeras i tabellen i avsnitt 1 och bestäms av ECB finns inte med i denna tabell.

L 341/188

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Definitionen av en uppsättning attribut som skall utväxlas tillsammans med uppgifterna gör det möjligt att utväxla ytterligare information om de tidsserier som utväxlas. Nedan förklaras mer i detalj vilken information attributen för de berörda
ECB-nyckelfamiljerna innehåller.

Avsnitt 3: Attribut på syskonnivå
Obligatoriska
TITLE_COMPL (titelkomplement). Detta attribut tillåter ett större antal tecken än attributet TITLE och ersätter därför
TITLE som det obligatoriska attributet för att spara titeln på serien.
UNIT (Unit)
BSI

För medlemsstater i euroområdet: EUR

SSI

För medlemsstater i euroområdet: EUR
För serier som rapporteras som absoluta värden och för index: PURE_NUMB
För serier som rapporteras som procent: PCT

OFI

För medlemsstater i euroområdet: EUR

MIR

För volymer: EUR

SEC

För medlemsstater i euroområdet: EUR

PSS

För serier om originalenheter (del 13 tabellerna 4, 5, 7 och 8 i bilaga III) och serierna som rör koncentrationer (del 13 tabellerna 8 och 9 i bilaga III): PURE_NUMB
För serier om transaktionsvärde i TARGET (del 3 tabell 8 i bilaga III): EUR
För serier om transaktionsvärde efter deltagande medlemsstater (del 13 tabellerna 6 och 9 i bilaga III): EUR

IVF

För medlemsstater i euroområdet: EUR

För räntesatser: PCPA

UNIT_MULT (enhetsmultiplikator)
BSI

6

SSI

0

OFI
MIR (1)

6
För volymer: 6 För räntesatser: 0

SEC

6

PSS

För serier om originalenheter utom serier om transaktioner (del 13 tabellerna 4 och 7 i bilaga III): 0
För serier om transaktioner (del 13 tabellerna 5, 6, 8 och 9 i bilaga III, exkl. uppgifter om koncentrationer): 6
För serier om koncentrationer (del 13 tabellerna 8 och 9 i bilaga III): 0

IVF

6

( ) Uppgifter om räntor anges som procentsatser.
1

DECIMALS (decimaler)
BSI

0

SSI

För absoluta värden: 0 För indexserier och procentsatser: 4

OFI

0

MIR

För volymer: 0 För räntesatser: 4

SEC

0

PSS

Serier om originalenheter, utom uppgifterna om transaktioner och koncentrationer (del 13 tabellerna 4 och 7
i bilaga III): 0
Serier om transaktioner och koncentrationer (del 13 tabellerna 5, 6, 8 och 9 i bilaga III): 3

IVF

0
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METHOD_REF (metodhänvisning). Detta attribut används endast för nyckelfamiljen PSS och anger huruvida, för varje
tidsserie eller del därav, 2005 års ”förbättrade” definition används eller om den gamla definitionen används. Två värden
definieras:
PSS

De ”förbättrade” definitionerna som genomfördes 2005 används: ”2005”.
De definitionerna som användes tidigare år (2004 eller tidigare) används: ”tidigare”.

Attributet skall även ange den period för vilken varje definition gäller. Exempelvis ”2005 års definitioner för hela serien”,
”2005 års definitioner fr.o.m. uppgifter avseende 2003, tidigare definitioner för resten”, eller ”tidigare definitioner fram till
uppgifter avseende 2004”.
Villkorliga
NAT_TITLE (titel på nationellt språk). De nationella centralbankerna kan använda attributet NAT_TITLE för att ge en
exakt beskrivning och andra kompletterande förtydliganden på sitt nationella språk. Användning av versaler och gemener
vållar inga problem, men de nationella centralbankerna ombeds att endast använda teckenuppsättningen Latin-1. Normalt
skall användningen av tecken med accent och vidgade alfanumeriska symboler testas innan de kan tas i reguljärt bruk.
COMPILATION (sammanställning). För nyckelfamiljerna BSI, IVF och MIR kan detta attribut användas för ytterligare förklaringar i textform av sammanställningsmetoder, viktning och statistiska förfaranden som använts för att sammanställa de
underliggande serierna, särskilt om dessa avviker från ECB:s regler och standarder. Normalt är strukturen på de nödvändiga
nationella förklaringarna följande
—

uppgiftskällor/system för insamling av uppgifter,

—

förfaranden vid insamling (även beskrivning av skattningar och antaganden som gjorts),

—

avvikelser från ECB:s rapporteringsanvisningar (uppdelning på geografiska områden/sektorer och/eller
värderingsmetoder),

—

information om den nationella rättsliga ramen.

För nyckelfamiljen SSI inkluderar attributet ”sammanställning” information om förhållandet till EU:s regelverk för andra institut än kreditinstitut.
För nyckelfamiljen OFI finns en detaljerad beskrivning av den information som skall ingå under detta attribut i punkterna 1–5 i de nationella förklaringarna (del 11 i bilaga III).
På samma sätt finns det för nyckelfamiljen SEC en detaljerad beskrivning av den information som skall infogas under detta
attribut i punkterna 1, 2, 4, 5, 8, 9 och 10 i de nationella förklaringarna (del 12 i bilaga III).
COVERAGE (täckning)
Information om

SSI

—
—

täckning av olika kategorier av institut
typ av institut för de olika indikatorerna

OFI

—

täckning av serierna för summa tillgångar/
skulder
typ av OFI som ingår i huvudkategorierna

Anmärkningar

—
—

—

MIR

—

stratifieringskriterier, urvalsförfarande (lika
sannolikhet/sannolikheten proportionell till
storleken/urvalet av de största instituten) om
urval görs.

SEC

—

klassificering av emissioner

—
—
—

—

om skattning använts när täckningen inte är
fullständig
information om uppräkning (vid behov)
om skattning använts när täckningen inte är
fullständig
information om uppräkning (vid behov)
se även del 11 i bilaga III (nationella förklaringarna, punkt 6)

se även del 12 avsnitt 2 (punkt 4) och avsnitt 3
(punkt 6) i bilaga III

SOURCE_AGENCY (källa). ECB kommer att bestämmas ett värde för detta attribut som anger namnet på den nationella
centralbank som lämnar uppgifterna.
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Avsnitt 4: Attribut på tidsserienivå

Obligatoriska

COLLECTION (insamlingsindikator). Detta attribut ger information om den tidsperiod eller tidpunkt när tidsserierna
insamlas (t.ex. början, mitten eller slutet av en period) eller innehåller förklaringar huruvida uppgifterna utgör genomsnitt.
BSI

Utestående belopp: vid periodens utgång (E) För flödesserier: summa av observationer under perioden (S)

SSI

Vid periodens utgång (E)

OFI

Utestående belopp: vid periodens utgång (E) För flödesserier: summa av observationer under perioden (S)

MIR

För ränta på utestående belopp: vid periodens utgång (E)
För räntor på nya transaktioner: genomsnittet av observationerna under perioden (A)
För volymer avseende utestående belopp: vid periodens utgång (E)
Volymer avseende nya verksamhet: summan av (uppräknade) observationer under perioden (S)

SEC:

Utestående belopp: vid periodens utgång (E)
För flödesserier: summa av observationer under perioden (S)

PSS

För utestående belopp (del 13 tabellerna 4 och 7 i bilaga III samt uppgifter om koncentrationer): vid periodens
utgång (E)
För transaktioner (del 13 tabellerna 5, 6, 8 och 9 i bilaga III, exkl. uppgifter om koncentrationer): summa av
observationer under perioden (S)

IVF

Utestående belopp: vid periodens utgång (E)
För flödesserier: summa observationer under perioden (S)

Villkorliga

DOM_SER_IDS (inhemskt serie-ID). Detta attribut medger hänvisning till den kod som används i nationella databaser
för den berörda serien (dessutom kan formler som använder nationella referenskoder specificeras).

UNIT_INDEX_BASE (basvärde för index). Detta attribut är obligatoriskt när det hör till en serienyckel som beskriver ett
index. Attribut anger basreferens och basvärde för index och används endast för serierna i indexet över teoretiska stockar
som härleds av ECB och tillhandahålls ECBS. Från början sattes detta värde av ECB till ”Index Dec98 = 100” och ändrades till
”Index Dec01 = 100” när ECB tillhandahöll uppgifterna för oktober 2002.

BREAKS (brott i tidsserien): Detta attribut ger en beskrivning av brott och större förändringar i fråga om seriens insamling, täckning och sammanställning. Vid avbrott bör man om möjligt meddela i vilken utsträckning gamla och nya uppgifter kan betraktas som jämförbara.

PUBL_PUBLIC, PUBL_MU, PUBL_ECB (källpublikation, källpublikation (endast euroområdet), källpublikation
(endast ECB)). Dessa attribut kommer att bestämmas av ECB om uppgifterna publiceras i ECB:s publikationer, antingen i
ECB:s offentliga eller ECB:s sekretessbelagda publikationer. De ger en hänvisning (d.v.s. publikationer, poster etc.) till publicerade uppgifter.

Avsnitt 5: Attribut på observationsnivå

Om en nationell centralbank vill revidera ett attribut på observationsnivå skall respektive observation(er) samtidigt återrapporteras. Om en nationell centralbank reviderar en observation utan att även tillhandahålla det tillhörande attributsvärdet,
kommer de befintliga värdena att ersättas med normalvärden.

Obligatoriska

OBS_STATUS (observationsstatus). De nationella centralbankerna anger ett observationsstatusvärde för varje observation de rapporterar. Detta attribut är obligatoriskt och skall tillhandahållas vid varje dataöverföring för varje individuell observation. När nationella centralbanker reviderar värdet för detta attribut återrapporteras såväl observationsvärdet (även om det
är oförändrat) som markeringen för det nya observationsvärdet.
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I förteckningen nedan beskrivs de för statistiken förväntade värdena, enligt den överenskomna ordningsföljden, för dessa
attribut:
”A”= normalt värde (normalt för observationer som inte saknas).
”B”= värde vid brott i tidsserien för följande nyckelfamiljer: SSI, MIR, OFI och PSS (1).
”M”= värde saknas, uppgifter existerar ej.
”L”= värde saknas, uppgifter finns men samlas inte in.
”E”= skattat värde (2).
”P”= preliminärt värde (detta värde kan användas vid varje rapportering av den senast tillgängliga observationen om
denna betraktas som preliminär).
I normala fall skall numeriska värden rapporteras med tillägget observationsstatus ”A” (normalt värde). I annat fall anges ett
annat värde än ”A” enligt förteckningen ovan. Om två egenskaper enligt ovan är tillämpliga på en observation, rapporteras
den viktigaste enligt ovan angiven ordningsföljd.
Vid varje uppgiftsöverföring kan de senast tillgängliga observationerna rapporteras som preliminära, och markeras med
observationsstatusvärde ”P”, om de anses vara preliminära. Sådana observationer får sina slutgiltiga värden och rapporteras
med observationsstatus ”A” vid en senare tidpunkt när de nya reviderade värdena och observationsstatusflaggan ersätter de
preliminära observationerna.
Saknade värden (”-”) används när det inte går att rapportera ett numeriskt värde (t.ex. när uppgifter inte finns eller inte har
samlats in). Under inga förhållanden får en saknad observation rapporteras i form av värdet ”noll”, eftersom noll är ett normalt numeriskt värde som anger ett exakt och giltigt beloppet. Om de nationella centralbankerna inte kan ge någon exakt
förklaring till varför ett värde saknas, eller om de inte kan använda hela uppsättningen av värden i kodlistan CL_OBS_STATUS för att rapportera observationer som saknas (”L” eller ”M”), skall värdet ”M” användas.
—

När uppgifter för en tidsserie, beroende på lokala statistikförhållanden, inte insamlas på specifika tidpunkter eller för
hela tidsseriens längd (den underliggande ekonomiska företeelsen existerar men bevakas inte statistiskt), rapporteras ett
saknat värde (”-”) med observationsstatus ”L” för varje period.

—

När en tidsserie (eller en del därav), beroende på lokal marknadspraxis eller den rättsliga/ekonomiska ramen, inte är
relevant (den underliggande företeelsen existerar inte), rapporteras ett saknat värde (”-”) med observationsstatus ”M”.

Villkorliga
OBS_CONF (observationskonfidentialitet). De nationella centralbankerna anger ett konfidentialitetsvärde för varje observation de rapporterar. Trots att detta attribut anges som villkorligt i ECB:s strukturella definitionsfil skall det tillhandahållas
vid varje dataöverföring för varje individuell observation eftersom varje konfidentiell observation måste förses med en markering. När nationella centralbanker reviderar värdet för detta attribut skall såväl det berörda observationsvärdet som markeringen för observationsvärdet (även om det är oförändrat) återrapporteras.
I förteckningen nedan beskrivs de för statistiken förväntade värdena för dessa attribut:
”F”= får publiceras.
”N”= skall ej publiceras, får endast användas internt.
”C”= insynsskyddad statistisk information i enlighet med artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 2533/98.
”S”= sekundär konfidentialitet som bestäms och hanteras av mottagaren, skall ej publiceras.
”D”= sekundär konfidentialitet som bestäms av avsändaren, skall ej publiceras. Denna kod kan användas av de nationella centralbanker som redan skiljer mellan primär och sekundär konfidentialitet i sina rapporteringssystem. I annat
fall måste den rapporterande nationella centralbanken använda ”C” för att ange sekundär konfidentialitet.
OBS_PRE_BREAK (observationsvärde före brott i serie). Detta attribut innehåller observationsvärdet före ett brott i en
serie och är i likhet med observationen ett numeriskt fält (3). Normalt används det när ett brott förekommer i en serie, och i
sådana fall måste observationsstatusen sättas till ”B” (värde vid brott i tidsserien).

(1) Om OBS_STATUS rapporteras som ”B” måste ett värde rapporteras under attributet OBS_PRE_BREAK.
(2) Observationsstatus ”E” bör användas för alla observationer eller uppgiftsperioder som utgör skattningar och som inte kan betraktas som
normala värden.
(3) De fyra objekten observationsvärde samt OBS_STATUS, OBS_CONF och OBS_PRE_BREAK behandlas som en enhet. Detta betyder att de
nationella centralbankerna skall sända all tilläggsinformation för en observation. (När attributen inte rapporteras blir deras tidigare värden
ersatta med normalvärden).
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För nyckelgrupperna BSI, IVF och OFI behövs detta attribut inte eftersom informationen redan kan hämtas från omklassificeringsserien. Det har lagts till attributlistan eftersom det ingår i den undergrupp av attribut som är gemensam för samtliga
nyckelfamiljer.
OBS_COM (observationskommentar). Detta attribut kan användas för att ge textkommentar på observationsnivå (t.ex.
för att beskriva en skattning av en specifik observation som gjorts p.g.a. att uppgifter saknas. Här kan även en avvikande
observation förklaras eller så kan information lämnas om förändringar i den rapporterade tidsserien).
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BILAGA V
FLÖDESJUSTERINGAR I SAMBAND MED BSI- OCH IF-STATISTIK

DEL 1
Ram samt allmän beskrivning av justeringsförfarandet

Avsnitt 1: Ram

1.

Den ram inom vilken flödesstatistik för MFI:s balansräkningsposter (BSI) respektive statistik över värdepappersfonders
(IF) tillgångar och skulder erhålls utgår från ENS 95 (1). Avvikelser från denna internationella standard görs när så
behövs både när det gäller uppgifternas innehåll och beskrivningen av de statistiska begreppen. Denna bilaga tolkas i
enlighet med ENS 95, om inte förordning ECB/2001/13 av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar
för monetära finansinstitut, förordning ECB/2007/8 av den 27 juli 2007 om statistik över tillgångar och skulder hos
investeringsfonder eller denna riktlinje uttryckligen eller implicit ger en annan tolkning av dess bestämmelser.

2.

I BSI- och IF-statistik mäts flödesuppgifter i form av finansiella transaktioner. Finansiella transaktioner definieras som
nettoförvärv av finansiella tillgångar eller nettoåtagande av skulder för varje kategori av finansiellt instrument, d.v.s.
summan av alla finansiella transaktioner som förekommer under en given rapporteringsperiod (2). Flödesuppgifter som
täcker varje post specificerad i förordning ECB/2001/13 och förordning ECB/2007/8 beräknas på nettobasis, d.v.s. det
föreligger inget krav på att fastställa brutto finansiella transaktioner eller omsättning (3). Värderingsmetoden för varje
transaktion består i att man tar det värde till vilket tillgångarna anskaffas/avyttras och/eller skulder uppstår, inlöses eller
byts. Ändå medger förordning ECB/2001/13 och förordning ECB/2007/8 avvikelser från ENS i fråga om flödena vad
avser begreppet finansiella transaktioner.

Avsnitt 2: ECB:s beräkning av flödesuppgifter samt rapportering av justeringsuppgifter från
nationella centralbanker (NCB) till ECB

1.

Inledning

1.

Europeiska centralbanken (ECB) beräknar flödesuppgifter genom att för varje tillgångs- och skuldpost ta differensen
mellan stockuppgifter enligt rapporteringstillfället vid periodens slut, varefter effekterna av utvecklingen som inte är
resultatet av transaktionerna tas bort, d.v.s. ”andra förändringar”. ”Andra förändringar” grupperas i två huvudkategorier ”omklassificeringar och andra justeringar” och ”justeringar för omvärdering” (4).

2.

De nationella centralbankerna (NCB) rapporterar ”omklassificeringar och andra justeringar” och ”justeringar för omvärdering” till ECB på så sätt att effekterna av dessa icke-transaktioner kan avlägsnas vid beräkningen av flödesstatistiken.

(1) Europeiska räkenskapssystemet (ENS) 1995, ingår i bilaga A till rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen.
(2) I enlighet med ENS 95 och andra internationella statistikstandarder.
(3) Vad gäller IF-statistik begärs emellertid enligt denna riktlinje uppgifter om försäljning och inlösen av andelar i investeringsfonder i den
mån som dessa uppgifter är tillgängliga för NCB, vilket även inbegriper bästa möjliga skattningar (artikel 18.1 d).
(4) Definitionen och klassificeringen av ”andra förändringar” är i huvudsak i överensstämmelse med ENS 95. ”Omklassificeringar och andra
justeringar” överensstämmer i stort med ”andra volymförändringar” (K.3–K.10 och K.12), medan ”omvärderingar” kan överföras till ”nominella innehavs vinster/förluster” (K.11). En viktig avvikelse för BSI-statistik är att ”avskrivningar av lån” förs in under ”omvärderingar”,
medan dessa i ENS 95 betraktas som ”volymförändringar” (p. 5.09). I praktiken medger rapporteringsförfarandet för härledning av flöden
att uppgifter sammanställs i enlighet med ENS 95 eftersom nedskrivningar/avskrivningar av lån utgör den enda uppgiften under kolumnen ”justeringar för omvärdering” när det gäller posten ”lån”. Att inkludera ”avskrivningar av lån” i ”justeringar för omvärdering” innebär
också en avvikelse från reglerna för internationella investeringar (i.i.p.). I i.i.p. behandlas dessa som ”andra justeringar” och inte som ”priseller växelkursförändringar”. För IF-statistik begärs inte nedskrivningar/avskrivningar av lån.
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Vad gäller BSI-statistik skall NCB rapportera justeringsuppgifter till ECB i enlighet med del 1 i bilaga III. De ”justeringar
för omvärdering” som rapporteras av NCB omfattar nedskrivningar/avskrivningar av lån samt omvärderingsjusteringar
på grund av prisändringar. Omvärderingsjusteringar på grund av växelkursförändringar beräknas av ECB (1).

Vad gäller IF-statistik skall NCB rapportera justeringsuppgifter till ECB i enlighet med del 14 i bilaga III. De ”justeringar
för omvärdering” som rapporteras av NCB omfattar omvärderingsjusteringar till följd av pris- och
växelkursförändringar.

2.

Omklassificeringar och andra justeringar

1.

NCB sammanställer uppgifter avseende ”omklassificeringar och andra justeringar” i enlighet med kraven i denna riktlinje med hjälp av tillsynsinformation, rimlighetsbedömningar, engångsundersökningar (t.ex. avseende specialfall),
nationella statistikkrav, information om tillträdande eller avgående enheter ur den rapporterande populationen och
samtliga andra källor som de har tillgång till. Det förväntas inte att ECB skall göra justeringar i efterhand om inte NCB
pekar på distinkta förändringar i de slutliga uppgifterna.

2.

NCB fastställer stockförändringar till följd av omklassificeringar och anger det fastställda nettobeloppet under ”omklassificeringar och andra justeringar”. En nettoökning av stockar till följd av omklassificeringar tas upp med positivt
tecken, en nettominskning med negativt tecken.

3.

I princip rapporterar NCB samtliga ”omklassificeringar och andra justeringar”. NCB skall åtminstone sända samtliga
”omklassificeringar och andra justeringar” över 50 miljoner euro. Avsikten med denna tröskel är att hjälpa NCB att
fatta beslut om de skall göra en justering eller inte. Om emellertid informationen inte är lättillgänglig eller av dålig kvalitet kan beslut fattas om att antingen inte göra något alls eller göra skattningar. Av denna anledning är det nödvändigt
att tillämpa tröskeln smidigt, inte minst på grund av att de nuvarande sätten att beräkna justeringar är mycket olika.
När till exempel förhållandevis detaljerad information insamlas utan att beakta tröskeln kan det vara kontraproduktivt
att försöka tillämpa en sådan tröskel.

3.

Omvärderingsjusteringar

1.

För att härleda ”justeringar för omvärdering” kan NCB behöva beräkna justeringarna från de transaktioner, uppgifter
för enstaka värdepapper eller andra uppgifter som rapporterats av den rapporterande populationen och/eller göra en
skattning av justeringarna avseende några av de uppdelningar som inte rapporterats av den rapporterande populationen eftersom dessa inte betraktas som ”minimikrav”.

2.

”Justeringar för omvärdering” sammanställs av NCB med utgångspunkt från uppgifter rapporterade av de rapporterande populationerna enligt förordning ECB/2001/13 för BSI-statistik och förordning ECB/2007/8 för IF-statistik. För
uppgiftslämnarna gäller minimikrav för rapportering, som säkerställer det minimum som erfordras för att sammanställa och skatta justeringar avseende den fullständiga uppsättning uppgifter som ECB behöver. NCB får samla in ytterligare uppgifter från uppgiftslämnarna. NCB skall åtminstone lämna en fullständig uppsättning uppgifter till ECB i
enlighet med del 1 i bilaga III vad gäller BSI-statistik och del 14 i bilaga III vad gäller IF-statistik.

DEL 2
Detaljerad beskrivning av flödesjusteringar

Avsnitt 1: Omklassificeringar och andra justeringar

1.

1.

Förändringar i den rapporterande sektorns sammansättning

Förändringar i den rapporterande sektorns sammansättning kan ge upphov till en överföring av verksamheter över de
ekonomiska sektorernas gränser. Sådana överföringar motsvarar inte transaktioner och behandlas därför som en justering under ”omklassificeringar och andra justeringar”.

(1) De justeringar som motsvarar ECB:s egen balansräkning rapporteras av ECB:s direktorat för redovisning.
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2.

Ett institut som tillträder den rapporterande sektorn kan föra in verksamhet till sektorn, medan ett institut som lämnar
den rapporterande sektorn kan föra ut verksamhet ur sektorn. I den mån det tillträdande institutet nystartar sin verksamhet efter att ha tillträtt den rapporterande sektorn motsvarar detta ett transaktionsflöde som inte avlägsnas från
flödet i statistiken (1). På samma sätt tas ett institut som lämnar sektorn och minskar sin verksamhet innan det lämnar
den rapporterande sektorn in i flödet i statistiken.

3.

Effekten på tillgångs- och skuldposterna av att verksamhet överförs till eller från den rapporterande sektorn beror bl.a.
på om det sker en fullständig rapportering eller en delrapportering (”tail”) av några uppgiftslämnare. När samtliga uppgiftslämnare skall göra fullständig rapportering, d.v.s. när det inte finns någon ”tail”, kommer ett institut som tillträder
den rapporterande sektorn att rapportera sina första uppgifter efter ett lämpligt intervall, vanligtvis vid slutet av den
månad i vilken det tillträder eller vid närmaste kvartalsslut. På liknande sätt kommer uppgifterna av ett institut som
lämnar den rapporterande sektorn att avlägsnas vid tidpunkten för utträdet, som sammanfaller med de sist rapporterade uppgifterna. I den utsträckning de första/sista rapporterade tillgångarna och skulderna förs över till eller från den
rapporterande sektorn kan en justering göras under den rapporteringsperiod i vilken överföringen sker. I de fall där
institut tillkommer eller utgår som rapportörer i den rapporterande ”tail” kommer effekten på tillgångs- och skuldposterna att bero på vilket uppräkningsförfarande som används.

4.

Huvuddelen av den information som behövs för att göra justeringar för förändringar i statistikens täckning kan normalt hämtas från det statistiska rapporteringssystemet. Det kan dock vara nödvändigt för NCB att ta in ad hoc-uppgifter
från institut som tillträder den rapporterande sektorn för att fastställa om de först rapporterade tillgångarna och skulderna har överförts till den rapporterande sektorn utifrån eller om de har byggts upp efter inträdet. Liknande information samlas in från de institut som lämnar den rapporterande sektorn.

5.

Nettoeffekten av tillkommande och avgående enheter på den rapporterande sektorns aggregerade tillgångar och skulder beräknas genom att aggregera de första tillgångar och skulder som rapporterats av nytillträdande enheter och de
sista tillgångar och skulder som rapporterats av avgående enheter, och genom att ta differensen mellan dessa två för
varje post. Denna nettosiffra tas in under ”omklassificeringar och andra justeringar”. Under vissa omständigheter kan
det förekomma effekter på motparters rapportering, så dessa effekter måste därför tas in i justeringarna, i detta fall en
förändring av sektor. Om exempelvis ett MFI avstår från sin oktroj men fortsätter sin verksamhet som OFI med finansiering på interbankmarknaden, finns det en konstgjord uppgång i MFI:s utlåning till OFI, vilket kräver en justering
(täcks av ”förändringar i klassificeringen av motpartssektor”).

6.

I EU:s medlemsstater är det möjligt med förändringar av placeringsinriktning för en IF, inklusive en penningsmarknadsfond (PMF). Placerarna måste samtycka till och informeras om varje förändring av placeringsinriktningen innan
förändringen sker. Kommunikationskanalerna omfattar brev, tidningsannonser, bolagsstämma etc. Om en placerare
inte vidtar några åtgärder anses denne ha gett sitt implicita godkännande till fondens förändring av placeringsinriktningen. Detta innebär att det i EU inte är möjligt med ensidiga förändringar av placeringsinriktningen. Att placerarna
behåller en fond efter en förändring av placeringsinriktningen betraktas som att dessa placerare har fattat ett medvetet
beslut att ändra portföljallokering från en sektor (MFI) till en annan (IF) eller från en fondkategori till en annan (inom
IF). Statistiskt sett är detta samma situation som när en placerare tar ut pengar från en fond och placerar dem i en annan
fond. Båda situationerna behandlas på samma sätt, d.v.s. som rena finansiella transaktioner där omklassificeringsjusteringar inte rapporteras. Som standard redovisas därför en förändring av en fonds placeringsinriktning, vilket omfattar både PMF i BSI-statistik och IF-statistik, som en finansiell transaktion. NCB får avvika från denna standard och
rapportera en omklassificeringsjustering endast om den har förhandsinformation om att den ändrade placeringsinriktningen inte genomfördes p.g.a. ett medvetet beslut från placerarnas sida.

2.

Förändringar i strukturen

1.

En förändring i strukturen innebär att vissa finansiella tillgångar och skulder uppkommer eller försvinner till följd av
omstrukturering. Det handlar oftast om samgåenden, förvärv och uppdelningar. När ett rapporterande institut försvinner p.g.a. att ett eller flera andra rapporterande institut övertar det, försvinner samtliga finansiella tillgångar och
skulder som tidigare fanns mellan det rapporterande institutet och de övertagande instituten från systemet.

2.

Den informationskälla genom vilken dessa justeringar kan identifieras är de sista tillgångar och skulder som rapporterats av de gamla instituten och de första tillgångar och skulder som rapporterats av de nya instituten.

(1) Detta kriterium gäller i gränsfall, t.ex. när en ny bank etableras som tar över transaktioner som tidigare utfördes av ett representationskontor för en inte hemmahörande banks räkning ger detta upphov till ett transaktionsflöde som inte skall avlägsnas från flödet i statistiken.
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3.

NCB identifierar de utestående saldona mellan de enheter som omstruktureras. Dessa belopp uppkommer eller salderas till följd av samgåenden, övertaganden eller uppdelning och utgör inte verkliga transaktioner. De betraktas därför
som ”omklassificeringar och andra justeringar”. Omvärderingseffekter kan sammanhänga med förändringar i struktur
och sammanställs för sig.

4.

För en fullständig analys av förändringar i strukturen, tillsammans med annan utveckling till följd av samgåenden, övertaganden och avyttranden, se tillägg 1.

3.

Omklassificering av tillgångar och skulder

1.

En förändring i exempelvis sektor- eller instrumentklassificeringen av motparterna ger uppgiftslämnarna anledning att
omklassificera tillgångs-/skuldposterna gentemot dessa motparter. En sådan omklassificering leder till en förändring i
det rapporterade stockläget under den period under vilken överföringen äger rum. Eftersom denna förändring utgör
en bokförd överföring av verksamhet mellan sektorer och instrumentkategorier och inte motsvarar någon transaktion
måste en justering ske för att avlägsna dess inverkan på flödesstatistiken.

2.

Förändringar i klassificeringen sker av olika anledningar. En förändring i sektorklassificeringen av motparter kan ske
p.g.a. att en offentlig enhet överförs till den privata sektorn eller till följd av att samgåenden eller avyttringar medför
ändringar i ett bolags huvudsakliga verksamhetsinriktning. Värdepapperisering innebär nästan alltid finansiella transaktioner, men när de endast innebär en bokföringsmässig förändring bör de ingå här.

3.

Det kan vara svårt för en NCB att fastställa omklassificeringen av tillgångar och skulder eftersom dessa normalt inte
skiljer sig från andra rörelser inom tillgångarna och skulderna. Med hänsyn till detta bör NCB koncentrera sig på att
fastställa förändringar via de rapporterade tillgångarna och skulderna, d.v.s. genom rimlighetskontroll, eller genom att
använda tillsynsinformation, ytterligare ad hoc-information (t.ex. relaterade till ytterlighetsfall), nationella statistikkrav,
information om tillkommande eller avgående enheter i populationen och alla andra källor som står till buds. I fall där
potentiella förändringar till följd av omklassificeringar har fastställts ombeds uppgiftslämnarna att lämna ad hoc-information om den exakta inverkan på den rapporterade balansräkningen. Eftersom omklassificeringar vanligtvis fastställs
utanför den reguljära rapporteringsramen accepteras att NCB inriktar sig på att avlägsna förändringar av betydelse.

4.

Justering av rapporteringsfel

Inom revideringspolicyns gränser rättar NCB rapporteringsfel i stockuppgifterna så snart felet har konstaterats. I idealfallet
innebär revideringarna att felet helt avlägsnas från uppgifterna, särskilt om det endast påverkar en enda period eller ett
begränsat tidsintervall. Under dessa förhållanden uppkommer inte något brott i serierna. Om däremot felet påverkar historiska uppgifter och ingen rättelse av tidigare uppgifter görs eller sker för endast en begränsad tidsperiod, föreligger det ett
brott mellan den förra perioden med den rättade siffran och den senare perioden som innehåller den felaktiga siffran. I så
fall fastställer NCB storleken på det brott som förekommer och tar upp en justering under ”omklassificeringar och andra
justeringar”.

Avsnitt 2: Justering för omvärdering

1.

Avskrivningar/nedskrivningar av lån

Justeringen för ”avskrivningar/nedskrivningar” avser effekten av förändringar i värdet av på balansräkningen upptagna lån
som har förorsakats av avskrivning/nedskrivning av lån. Denna justering återspeglar också förändringar i nivån för avsättningar för låneförluster om en nationell centralbank bestämmer att utestående stockar skall rapporteras exklusive avsättningar. Avskrivningar som konstateras vid den tidpunkt då lånet säljs eller överförs till tredje part tas också med, om de kan
fastställas.

2.

1.

Omvärderingsjusteringar på grund av prisförändringar

Justeringen för prisomvärdering av tillgångar och skulder hänför sig till fluktuationer i värderingen av tillgångar och
skulder till följd av en förändring i det pris till vilket tillgångar och skulder rapporteras eller handlas. Justeringen omfattar de förändringar över tiden som uppstår i stockarnas värde i slutet av perioden till följd av förändringar i den redovisade referensnivån, d.v.s. vinster eller förluster på innehav. Den kan också omfatta förändringar i värderingen som
en följd av transaktioner i tillgångar/skulder, d.v.s. realiserade vinster eller förluster. Här förekommer det emellertid
avvikande nationell praxis.
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Innehåll och storlek för ”justeringar för omvärdering” avgörs av de värderingsmetoder som tillämpas. Även om det
rekommenderas att båda sidor av balansräkningen rapporteras till marknadsvärden kan i praktiken en rad olika värderingsmetoder för såväl tillgångs- som skuldsidan av balansräkningen komma till användning. Detta kan accepteras
så länge det bokförda värdet inte väsentligt avviker från marknadsvärdet.

Avsnitt 3: Omvärderingsjusteringar på grund av växelkursförändringar

1.

För att tillhandahålla statistiska uppgifter till ECB ser NCB till att tillgångs- och skuldpositioner denominerade i utländsk
valuta räknas om till euro med användning av växelkursen för periodens sista dag. ECB:s växelkurs är den enhetliga
kurs som används (1).

2.

Växelkursrörelser gentemot euron som sker mellan rapporteringstillfällena per slutet av perioden ger upphov till förändringar i värdet av tillgångar eller skulder i utländsk valuta när de uttrycks i euro. Eftersom dessa förändringar motsvarar vinster eller förluster på innehav och inte är en följd av finansiella transaktioner måste dessa effekter tas bort ur
flödesuppgifterna. Omvärderingsjusteringar på grund av växelkursförändringar kan också omfatta förändringar som
är en följd av transaktioner i tillgångar/skulder, d.v.s. realiserade vinster eller förluster. Här förekommer det emellertid
avvikande nationell praxis.

DEL 3
BSI-statistik – flödesjusteringar

Avsnitt 1: Inledning

1.

När det gäller BSI-statistik tillhandahåller varje NCB separata justeringsuppgifter som täcker dess egen och övriga MFI:s
balansräkningar. Justeringar av ECB:s balansräkning sammanställs också internt av ECB:s direktorat för redovisning.
NCB tillhandahåller justeringar för samtliga poster i MFI:s balansräkning med den frekvens som anges i artikel 3.2 i
denna riktlinje. Vid detta förfarande kan NCB behöva beräkna och/eller göra en skattning av justeringarna för några av
de uppdelningar som inte rapporterats av MFI eftersom dessa inte betraktas som ”minimikrav” i
förordning ECB/2001/13, bilaga I, del 2, tabell 1A. I del 1 i bilaga III till den här riktlinjen anges om endast ”omklassificeringar och andra justeringar” eller även ”justeringar för omvärdering” behöver lämnas till ECB.

Justeringar för växelkursrörelser beräknas av ECB. Därför ingår effekten av växelkursförändringar inte i de justeringar
som lämnas av NCB för saldon denominerade i utländsk valuta.

2.

För flödesjusteringar gäller samma dubbelbokföringssystem som för stockar. I samtliga fall har justeringar en motpost, som i många fall sannolikt blir ”eget kapital och reserver” eller ”övriga skulder”, beroende på verksamhet och
nationell bokföringspraxis.

3.

I princip lämnas följande riktlinje för transaktionsvärdena avseende inlåning/lån och värdepapper. Transaktionsvärdet
av inlåning/lån omfattar inte avgifter o.s.v (2). I transaktionsvärdet ingår inte upplupen ränta som är en fordran eller
som skall betalas men som inte ännu har emottagits eller betalats. I stället registreras upplupen ränta på inlåning/lån
i förekommande fall under ”övriga tillgångar” eller ”övriga skulder”. Transaktionsvärdet för innehav av värdepapper
och för emitterade värdepapper är i överensstämmelse med principerna för registrering och rapportering av stockar i
enlighet med förordning ECB/2001/13. Den förordningen innefattar inte någon föreskrift för klassificering av upplupen ränta när det gäller värdepapper. Detta kan innebära att upplupen ränta för stockuppgifter som sammanställts för
värdepapper antingen ingår eller inte ingår. För att åstadkomma en enhetlig behandling mellan länder och med hänsyn till att det är en väsentlig svårighet att särskilja upplupen ränta och prisförändringar, och att några begreppsmässiga problem kan uppkomma för att fastställa räntor för omsättningsbara instrument, tillämpas en smidig och enkel
regel enligt följande:

a)

Om upplupen ränta ingår i det bokförda priset som rapporterats i den statistiska balansräkningen, ingår den inte
i transaktionsvärdet och ingår i stället, utan särredovisning, i ”justeringar för omvärdering”.

(1) Se ECB:s pressmeddelande av den 7 juli 1998.
(2) Nedskrivningar förenade med transaktioner rapporteras emellertid inte alltid, vilket innebär en avvikelse från denna grundregel som har
antagits i förordning ECB/2001/13.
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Om upplupen ränta inte ingår i stockvärdet av de värdepapper som det hänför sig till i den statistiska balansräkningen skall den i förekommande fall klassificeras under ”övriga tillgångar” eller ”övriga skulder” och blir således
inte beaktad vid beräkningen av flöden eller justeringar för omvärdering (1).

Avsnitt 2: Justering för omvärdering

1.

Avskrivningar/nedskrivningar

1.

När NCB inordnar justeringarna i motsvarande löptidsintervall eller motpartssektor tas hänsyn till de bokföringsbestämmelser som gäller för osäkra fordringar (t.ex. att placera osäkra fordringar i ett visst löptidsintervall) och den relativa kreditrisken för varje sektor.

2.

När det inte finns tillräcklig information för att inordna justeringen kan den delas upp på de kategorier som finns i
förordning ECB/2001/13 utifrån andelar som bestäms av stocklägets storlek.

3.

Celler markerade som ”minimum” i förordning ECB/2001/13 rapporteras till ECB även om de inte är direkt sammanställda p.g.a. att NCB insamlar mer detaljerad information om avskrivningar/nedskrivningar. I detta fall beräknas
minimum-cellerna som summan av beståndsdelarna.

2.

Prisomvärdering av värdepapper

1.

Prisomvärderingar påverkar endast en begränsad uppsättning BSI: på skuldsidan posten ”emitterade skuldebrev”, och
på tillgångssidan ”andra värdepapper än aktier” och ”aktier och andelar” samt deras motposter, som huvudsakligen
utgörs av ”eget kapital och reserver” och ”övriga skulder”. Inlåning och lån har fasta nominella värden och är därför
inte föremål för prisförändringar.

2.

På balansräkningens skuldsida får även omvärderingar av emitterade skuldebrev rapporteras. Rapporteringsskyldigheten för MFI ändras dock inte, eftersom prisomvärderingar av emitterade skuldebrev även fortsättningsvis ligger utanför de ”minimikrav” som framgår av förordning ECB/2001/13.

3.

På balansräkningens tillgångssida kan innehav av värdepapper tas upp till marknadspris, anskaffningspris, det lägsta
av marknads- eller anskaffningspris eller inlösenvärde i enlighet med sedvanlig bokföringspraxis. Justeringens innehåll
beror på den värderingsmetod som tillämpas.

4.

Om inte någon annan information är tillgänglig kan det i detta sammanhang förutsättas att omvärderingar för värdepapper med löptider över två år är lika med det totala beloppet av justering för omvärdering av innehav av andra värdepapper än aktier emitterade för varje sektor.

5.

Förordningen medger flexibilitet vad avser typ av uppgifter som behövs för att beräkna prisomvärdering av värdepapper och den form i vilken dessa uppgifter bör insamlas och sammanställas. Beslut om metoden överlämnas till NCB
och utgår från följande alternativ:

— MFI skall rapportera justeringar: MFI rapporterar de justeringar som tillämpas för varje post, och som står för förändringar i värdering till följd av förändringar i priser. NCB som väljer denna metod aggregerar de justeringar som
rapporterats av MFI för att överlämna uppgifterna till ECB.
(1) Definitionen och värderingen av finansiella transaktioner för sammanställning av flödesstatistik för BSI-statistik avviker i vissa avseenden
från dem som föreskrivs i ENS 95 vid beräkning av finansiella räkenskaper (flöden). ENS 95 föreskriver att finansiella transaktioner som
härrör från skillnader i tidpunkterna mellan upplupna eller omfördelande transaktioner eller finansiella transaktioner på andrahandsmarknader och motsvarande betalningar klassificeras som ”F.79 Övriga utestående fordringar/belopp att betala, exklusive handelskrediter
och förskott” (p. 5.128 och 5.129). I motsats därtill föreskriver ENS 95 också att ”företrädesvis bör den finansiella transaktion som utgör
motpost till upplupen ränta på finansiella tillgångar registreras som återinvesterad i denna finansiella tillgång”. Registreringen av ränta
måste dock följa nationell praxis. Om upplupen ränta inte registreras som återinvesterad i den finansiella tillgången bör den registreras
under ”andra utestående fordringar/belopp att betala” (p. 5.130). I betalningsbalanssammanhang behandlas upplupna belopp som en
ökning av det finansiella instrumentets värde. Följaktligen uppkommer en diskrepans när upplupna räntor inkluderas i ”övriga tillgångar”
eller ”övriga skulder”. Behandlingen av upplupen ränta på omsättbara instrument inom ramen för balansräkningsstatistiken för MFI (såväl
stockar som flöden) kan komma att undersökas närmare.
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6.

—

MFI skall rapportera flöden: MFI samlar in flöden under månaden och överför värdet av köp och försäljning av värdepapper till NCB. Det är acceptabelt att nettoflöden sammanställs och lämnas till NCB. NCB som inhämtar transaktionsuppgifter måste beräkna ”justeringen för omvärdering” som en restpost från differensen mellan stockar,
transaktioner och andra justeringar och lämnar justeringen för omvärdering till ECB i enlighet med denna
riktlinje.

—

Rapportering av varje enskilt värdepapper: MFI rapporterar till NCB all relevant information om innehav av värdepapper, som nominellt värde, bokfört värde, marknadsvärde, köp och försäljning för varje enskilt värdepapper.
Denna information ger NCB en möjlighet att få exakt information om den ”justering för omvärdering” som skall
lämnas till ECB. Denna metod skall tillgodose de NCB som redan tillämpar denna ansats vid insamlingen av uppgifter på lokal nivå.

I princip skall NCB hålla sig till ovannämnda metoder. Även andra metoder kan dock komma till användning förutsatt
att det kan visas att de kan leverera uppgifter av jämförbar kvalitet.

Avsnitt 3: Månatliga flödesjusteringar – speciella anpassningar
1.

ECB:s och NCB:s balansräkningsstatistik

1.

I enlighet med överbryggningsansatsen har kravet för balansräkningsstatistik ändrats något för att spegla ECB:s/NCB:s
aktiviteter. Vissa poster har tagits bort, exemplevis krävs inga uppgifter för uppdelningen av repo-avtal eller inlåning
med uppsägningstid. Andra poster har lagts till, t.ex. på skuldsidan ”motposter till SDR” och på tillgångssidan ”guld
och guldfordringar” och ”fordringar från dragningsrätter, SDR, annat” eftersom stockar för dessa poster också krävs
enligt denna riktlinje. ECB/NCB lämnar justeringsuppgifter för var och en av dessa poster.

2.

ECB/NCB lämnar justeringar till ECB enligt det förfarande som beskrivs i denna riktlinje. Vissa modifikationer kan emellertid observeras:
— Omklassificeringar och andra justeringar: Justeringarna till ”förändringar i statistisk täckning” är inte relevanta.
ECB/NCB kan emellertid ha positioner som skall omklassificeras eller revideras, i vilket fall justeringar görs.

3.

—

Justeringar för växelkursförändringar: I enlighet med förordning ECB/2001/13, bilaga I, del 2, tabell 4 lämnas uppgifter för varje enskild valuta fr.o.m. slutet av december 1998. För att justeringen för växelkurser skall kunna
beräknas får tidigare och historiska uppgifter lämnas. När det gäller ECB uppskattas justeringen för växelkurser
inte med hjälp av standardförfarandet utan rapporteras direkt från räkenskapsuppgifterna.

—

Justeringar för omvärdering: I enlighet med det förfarande som överenskommits lämnar ECB/NCB uppgifter om
omvärderingens storlek. I statistiken presenteras ECB:s/NCB:s balansräkning månadsvis till marknadsvärden. Följaktligen bör justeringar för omvärdering rapporteras varje månad.

En tröskel på 5 miljoner euro har satts för NCB:s uppgifter om ”omklassificering och andra justeringar”. Denna tröskel
behövs eftersom NCB:s balansräkningar rapporteras var för sig och kan publiceras var för sig (inom den konsoliderade
balansräkningen för Europeiska centralbankssystemet, ECBS).
2.

Penningmarknadsfonder

1.

NCB tillhandahåller justeringar avseende ”omklassificeringar och andra justeringar” och ”justeringar för omvärdering”
i enlighet med rapporteringsramen för penningmarknadsfonder (PMF). Under vissa förhållanden kan dessa förfaranden behöva anpassas. Artikel 4.6 i förordning ECB/2001/13 ger dock NCB en möjlighet att bevilja undantag till vissa
eller samtliga PMF vad gäller rapportering av ”justeringar för omvärderingar”.

2.

Följande regler gäller om inga undantag tillämpas:
a)

Tillgångssidan i PMF:s balansräkning kräver inte någon speciell behandling eftersom den redan i sin helhet täcks
av denna riktlinje.

b)

Skuldsidan utgörs nästan helt av posten ”penningmarknadsfondandelar”. PMF är egna institutionella enheter och
kan därför inte betraktas som transparenta. Behandlingen av tillgångssidan av PMF:s balansräkning har därför
inte någon direkt konsekvens för behandlingen av skuldsidan. Dessutom liknar behandlingen den som ges liknande instrument på skuldsidan.
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3.

c)

PMF ingår i förteckningen över MFI eftersom andelar utgivna av PMF utgör nära substitut till inlåning. PMFandelar ges därför samma behandling som inlåning. Finansiella transaktioner i inlåning omfattar flöden till och
från inlåningskonton i samband med kreditering, debitering och gottskrivning av ränta. Eftersom inlåning har
ett fast nominellt värde förekommer inte några vinster eller förluster förenade med innehav. Samtliga förändringar i stockar mellan två perioder motsvarar därför, med undantag av ”omklassificeringar och andra justeringar”, finansiella transaktioner.

d)

Vad gäller PMF-andelar har kunders krediteringar och debiteringar till och från inlåningskonton en motsvarighet
i köp och försäljning av andelar. Gottskrivning av ränta på inlåning motsvaras av förändringar i andelarnas värde.
Eftersom förändringar i PMF-andelars värde vanligtvis förekommer varje dag liknar detta instrument inlåning
med daglig räntegottskrivning. Detta förklaras av att det är lätt att lösa in PMF-andelar. Som fallet är med inlåning måste samtliga förändringar i stockarna av PMF-andelar behandlas som finansiella transaktioner (återigen,
med undantag av ”omklassificeringar och andra justeringar”).

Sammanfattningsvis behandlas PMF-andelar, såvitt undantaget avseende ”justeringar för omvärdering” inte tillämpas,
i enlighet med det gemensamma förfarandet (1). På skuldsidan räcker det med att vid beräkningen av ”penningmarknadsfondsandelar” ta bort ”justeringar för omklassificering” från differensen mellan balanserna så länge som det inte
rapporteras någon justering för omvärdering för detta instrument.

3.

Den offentliga sektorns skulder (och tillgångar)

Stockuppgifter samlas in för den offentliga sektorns inlåningsskulder och tillgångar. För att flödesstatistik skall kunna sammanställas tillhandahålls i princip justeringsuppgifter i enlighet med de krav som gäller för MFI:s balansräkningsstatistik. I
praktiken är det osannolikt att förändringar av annat slag än transaktioner (d.v.s. till följd av förändringar i växelkurser
eller priser) inträffar. Dessa uppgifter rapporteras på det sätt som anges i del 3 i bilaga III.

4.

Memorandumposter

Flöden beräknas också för memorandumposter som avser uppdelningen efter hemvist för innehavare av värdepapper utgivna
av MFI, för att inordna dessa uppgifter i den regelbundna produktionen av BSI-statistik och för beräkningen av monetära
aggregat. Därför beräknas justeringar för omklassificering, justeringar för växelkursförändring och justeringar för omvärdering avseende dessa memorandumposter. Dessa uppgifter rapporteras på det sätt som anges i del 4 i bilaga III.

Avsnitt 4: Beräkning av flödesjusteringar

1.

Med utgångspunkt från att de uppgifter som tidigare rapporterades på kvartalsbasis i enlighet med förordning
ECB/1998/16 (2) bilaga I, del 2, tabellerna 2 och 3, rapporteras på månadsbasis enligt förordning ECB/2001/13,
bilaga I, del 2, tabell 1 (nedan ”tabell 1”), och med hänsyn till behovet att fortsätta med beräkningar av flödesstatistik
för de poster som även fortsättningsvis skall rapporteras på kvartalsbasis, d.v.s. poster som krävs enligt förordning
ECB/2001/13, bilaga I, del 2, tabell 2 (nedan ”tabell 2”) krävs att NCB tillhandahåller justeringsuppgifter för kvartalsuppgifter enligt följande beskrivning, om så erfordras med hjälp av skattningar.

2.

För fullständighets skull gäller detta krav även för rapportering av justeringar avseende uppgifter om NCB, inbegripet
historiska uppgifter, åtminstone fr.o.m. januari 1999.

3.

Förfarandet för beräkning av flöden för tabell 2 liknar det som tillämpas för tabell 1, vilket beskrivs under punkt a)
och b) nedan. Aktuella kvartalsjusteringar rapporteras i följande fall:

a)

När en justering tillhandahålls för tabell 1 kan den påverka de uppdelade posterna som finns i tabell 2. M.a.o. när
en justering rapporteras i tabell 1 innebär detta att det rapporteras justeringar som avser poster som finns i
tabell 2. Konsistens säkras mellan de två uppsättningarna uppgifter på kvartalsbasis, d.v.s. summan av månadsjusteringarna måste vara lika med kvartalsjusteringen. Om en tröskel har upprättats för de kvartalsvisa justeringarna, eller om de kvartalsvisa justeringarna inte kan fastställas till fullo eller till samma detaljnivå som
månadsjusteringarna, beräknas justeringen på så sätt att avvikelser undviks jämfört med den justering som rapporteras för månadsuppgifterna.

(1) Motposten till omvärdering på tillgångssidan är, när det gäller PMF, inte ”penningmarknadsfondsandelar” utan ”övriga skulder”.
(2) EGT L 356, 30.12.1998, s. 7. Förordningen upphävd genom förordning ECB/2001/13.
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b)

Vad gäller ”prisomvärdering av värdepapper” skulle borttagandet av de förändringar i värdering som uppkommer vid transaktioner i värdepapper, d.v.s. tillämpning av den s.k. ”balansräkningsmetoden” (se förklaringen till
riktlinje 2001/13) kunna förorsaka inkonsistenser mellan månads- och kvartalsjusteringar. Med denna metod
beaktas endast omvärderingar som påverkar värdepapper rapporterade som stockar vid slutet av såväl den aktuella som den föregående perioden. Följaktligen skulle en förskjutning i rapporteringsfrekvens leda till differenser
i den rapporterade justeringen. För att undvika denna effekt och för att säkra konsistens mellan kvartalvisa och
månatliga justeringar görs beräkningen av ”prisomvärderingar av värdepapper” på månadsbasis när ”balansräkningsmetoden” används, oberoende av om uppgifterna rapporteras månadsvis eller kvartalsvis. M.a.o. beräknas
den kvartalsvisa justeringen som summan av månadsvisa justeringar, vilket innebär att konsistens behålls mellan
månadsvisa och kvartalsvisa justeringar. Om de underliggande uppgifterna inte är tillgängliga på månadsbasis
accepteras skattningar för att säkra konsistens mellan månadsvisa och kvartalsvisa justeringar. Att beakta förändringar i värdering till följd av transaktioner i värdepapper, d.v.s. tillämpa den s.k. ”transaktionsmetoden”, ger däremot kvartalsvisa justeringar som är helt konsistenta med månadsuppgifterna. Med ”transaktionsmetoden”
rapporteras samtliga omvärderingar som påverkar värdepapper, utan hänsyn till stockarna i början och i slutet
av perioden. Följaktligen överensstämmer de kvartalsvisa justeringarna med summan av de månadsvisa
justeringarna.

c)

Justeringar kan behövas för kvartalstabellerna även om ingen justering rapporteras i tabell 1. Så är fallet när en
omklassificering äger rum på kvartalsnivå vad gäller detaljer, men tas bort på en mer aggregerad månadsnivå. Den
kan också tillämpas på ”justeringar för omvärdering” när olika komponenter i en månadspost rör sig åt olika håll.
I dessa fall säkras konsistens också mellan månads- och kvartalsuppgifter. För ”prisomvärdering av värdepapper”
säkras konsistensen genom att tillämpa ”balansräkningsmetoden” på månadsbasis, inte endast när det gäller
månadstabeller utan även när det gäller kvartalstabeller.

4.

I vilken utsträckning NCB levererar justeringar för kvartalsstatistiken beror på deras kapacitet att fastställa eller med
rimlig grad av säkerhet uppskatta den detaljerade klassificeringen efter sektor/instrument av befintliga månatliga justeringar. För ”omklassificeringar och andra justeringar” finns information tillgänglig. Närmare bestämt har NCB tillräckligt detaljerad information för att på enkelt sätt länka stora engångsjusteringar (t.ex. omklassificering till följd av
ett rapporteringsfel) till specifika kvartalsposter. Likaså medför kvartalsvisa justeringar till följd av förändringar i den
rapporterande populationen inte några svårigheter för NCB. Vad beträffar ”justering för omvärdering” är det svårare
att erhålla avskrivningar och omvärderingar p.g.a. brist på lämpliga uppdelningar i de primära uppgiftskällorna. Det
förväntas att ”justering för omvärdering” åtminstone till en del bygger på skattningar. När skattningar levereras bifogas förklaringar till dessa om den metod som använts (t.ex. uppdelningar är uppskattade med utgångspunkt från andelar genom att stockuppgifter har använts).

5.

För att säkra konsistens mellan justeringarna för tabell 2 och tabell 1 avser justeringarna i tabell 1 en period på en
månad, medan justeringarna i tabell 2 avser en period på ett kvartal. Justeringarna till kvartalsuppgifterna är lika med
summan av tre månadsperioder (d.v.s. den kvartalsvisa justering som rapporteras i mars bör vara konsistent med summan av månadsjusteringarna för januari, februari och mars). Eftersom kvartalsflöden använder samma ram som
månadsflöden, inbegripet användningen av ”balansräkningsmetoden” på månadsbasis även för kvartalsflödena, måste
de vara konsistenta över tiden.

6.

Flöden beräknas också för kvartalsvisa memorandumposter för sammanställningen av euroområdets finansräkenskaper för den monetära unionen. För att undvika att rapporteringsbördan ökar har dessa memorandumposter integrerats i det existerande statistiska regelverkets regelbundna produktion av penningmängds- och bankstatistik. Därför
beräknas justeringar för omklassificering och omvärdering avseende dessa memorandumposter.

DEL 4
IF-statistik – flödesjusteringar

Avsnitt 1: Inledning

1.

Vad gäller IF-statistik skall NCB lämna justeringar för omvärdering, vilket omfattar såväl omvärderingar på grund av
pris- och växelkursförändringar, som justeringar för omklassificering för alla poster på IF:s balansräkning med den frekvens som anges i artikel 18. Vid detta förfarande kan NCB behöva beräkna och/eller göra en skattning av justeringarna
för några av de uppdelningar som inte rapporterats av IF eftersom dessa inte betraktas som ”minimikrav” i
förordning ECB/2007/8, bilaga I, del 3, tabell 3.
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2.

För flödesjusteringar gäller samma dubbelbokföringssystem som för stockar. I samtliga fall har justeringar en motpost, som i många fall sannolikt blir ”värdepappersfondandelar” eller ”övriga skulder”, beroende på verksamhet och
lokal bokföringspraxis.

3.

I princip lämnas följande riktlinje för transaktionsvärdena avseende inlåning/lån och värdepapper. Transaktionsvärdet
av inlåning/lån och värdepapper omfattar inte avgifter o.s.v. I transaktionsvärdet ingår inte upplupen ränta som är en
fordran eller som skall betalas men som inte ännu har emottagits eller betalats. I stället registreras upplupen ränta på
inlåning/lån i förekommande fall under ”övriga tillgångar” eller ”övriga skulder”.
Upplupen ränta på innehav av värdepapper och på emitterade värdepapper ingår i stockuppgifterna för värdepapper
och i transaktionsvärdet.

Avsnitt 2: Justeringar för omvärdering
1.

Förordning ECB/2007/8 medger flexibilitet vad avser typ av uppgifter som behövs för att beräkna justeringar för
omvärdering av tillgångar och skulder och den form i vilken dessa uppgifter bör insamlas och sammanställas. Beslut
om metod överlämnas till NCB.

2.

Om IF följer den kombinerade metoden i enlighet med bilaga I i förordning ECB/2007/8 kan omvärderingsjusteringar
för värdepapper härledas enligt följande båda alternativ:

3.

—

IF rapporterar information om enskilda värdepapper, vilket gör det möjligt för NCB att härleda omvärderingsjusteringar: IF
rapporterar till NCB den information som fastställs i tabell 2, punkterna a, b och d, i förordning ECB/2007/8,
bilaga I, del 3 för varje enskilt värdepapper. Denna information ger NCB en möjlighet att få exakt information
om den ”justering för omvärdering” som skall lämnas till ECB. Med detta alternativ kan NCB härleda ”justeringar
för omvärdering” enligt en gemensam metod för Eurosystemet, d.v.s. ”metoden för härledning av flöden” som
beskrivs i IF-manualen som medföljer förordning ECB/2007/8.

—

IF rapporterar transaktioner direkt för varje enskilt värdepapper till NCB: IF rapporterar de ackumulerade beloppen av
köp och försäljning av värdepapper som har skett under referensperioden i enlighet med tabell 2, punkterna a
och c, i förordning ECB/2007/8 för varje enskilt värdepapper. NCB beräknar ”justering för omvärdering” genom
att ta differensen mellan stockarna i slutet av perioden, avlägsna transaktionerna och lämna omvärderingsjusteringen till ECB i enlighet med denna riktlinje.

För tillgångar och skulder andra än värdepapper eller för värdepapper om IF följer den aggregerade metoden, finns
följande båda alternativ för att härleda omvärderingsjusteringar:
—

IF rapporterar aggregerade justeringar: IF rapporterar de justeringar som tillämpas för varje post, och som står för
förändringar i värdering till följd av pris- och växelkursförändringar (1). NCB som väljer denna metod aggregerar
de justeringar som rapporterats av IF för att överlämna uppgifterna till ECB.

—

IF rapporterar aggregerade transaktioner: IF samlar upp transaktioner under månaden och överför till NCB värdet av
köp och försäljning. NCB som inhämtar transaktionsuppgifter beräknar ”justeringen för omvärdering” som en
restpost från differensen mellan stockar och transaktioner och lämnar justeringen för omvärdering till ECB i
enlighet med ECB:s riktlinje.

(1) I enlighet med förordning ECB/2007/8 skall NCB antingen samla in uppgifter om omvärderingar på grund av pris- och växelkursförändringar från IF eller också från IF endast samla in uppgifter om omvärderingar på grund av prisförändringar samt de nödvändiga uppgifterna, vilket åtminstone omfattar en uppdelning efter valuta i brittiska pund, US-dollar, japanska yen och schweizerfranc, i syfte att härleda
omvärderingar på grund av växelkursförändringar.
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Tillägg I
EFFEKTEN AV SAMMANSLAGNING, FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR PÅ SAMMANSTÄLLNINGEN
AV FLÖDEN

1.

Sammanslagning av två eller fler rapporterande institut till ett nytt rapporterande institut (två eller fler MFI
till ett nytt MFI eller två eller fler IF till ett nytt IF)
När en sammanslagning äger rum kan två olika kategorier av icke-transaktioner uppkomma. För det första, och förmodligen av störst betydelse, kan det ske en förändring i tillgångars och skulders värde. En sådan uppvärdering eller
nedvärdering utgör inte någon transaktion och berört belopp registreras därför under ”justeringar för omvärdering”.
Därutöver sker en annullering av utestående saldon mellan de två sammanslagna instituten. Enligt punkt 6.30 i ENS 95
är en annullering inte en finansiell transaktion och därför ingår en justering för att avlägsna dessa effekter från flödesstatistiken under ”omklassificeringar och andra justeringar” med negativt tecken (1). När värderingsmetoder för tillgångar och skulder skiljer sig förekommer även uppvärdering/nedvärdering av de nettade posterna.
Informationskällorna för att fastställa dessa justeringar är de sista tillgångar och skulder som har redovisats för de båda
sammanslagna instituten och de första tillgångar och skulder som har redovisats för det nya institutet. I idealfallet
ombeds de sammanslagna instituten att lämna uppgifter om sina tillgångar och skulder både på sammanslagen och
icke-sammanslagen basis vid den tidpunkt sammanslagningen äger rum. På så sätt motsvaras differensen mellan tillgångar och skulder på icke-sammanslagen basis och tillgångar och skulder på sammanslagen basis helt av icketransaktionsflöden. Tillväxttakten beräknas dock av Europeiska centralbanken utifrån det implicita antagandet att
justeringar för omklassificering sker vid slutet av varje rapporteringsmånad. Det är därför korrekt att låta justeringarna
utgå från de sista tillgångar och skulder som rapporterats till de nationella centralbankerna av de enskilda instituten
och de första tillgångar och skulder som rapporterats av det sammanslagna institutet under följande rapporteringsperiod. I detta fall rapporteras effekten av sammanslagningen och de transaktioner som skett under rapporteringsperioden mellan dessa två observationer tillsammans som en justering.

2.

Förvärv av ett rapporterande institut av ett annat rapporterande institut (ett MFI av ett annat MFI eller ett IF
av ett annat IF)
Denna transaktion är mycket lik en sammanslagning och båda kategorier av icke-transaktioner som redovisats ovan
kan förekomma. Det finns dock en skillnad. I stället för en situation med tillgångar och skulder från tre olika institut
handlar det här om att det institut som genomför förvärvet redovisar två uppsättningar tillgångar och skulder och det
institut som blir föremål för förvärvet redovisar en uppsättning tillgångar och skulder. Förfarandet för att fastställa
effekten av förvärvet är dock detsamma som vid en sammanslagning. Återigen ombeds i idealfallet det förvärvande
institutet och det institut som är föremål för förvärvet att lämna uppgifter om tillgångar och skulder för läget såväl
före som efter förvärvet vid den tidpunkt då förvärvet äger rum. En lösning som är helt i överensstämmelse med beräkningen av tillväxttakter utgörs dock av att en justering görs med utgångspunkt från de sista tillgångar och skulder som
rapporteras av de enskilda instituten och de första tillgångarna och skulderna efter förvärvet för det förvärvande
institutet.

3.

Uppdelning av ett rapporterande institut på två olika rapporterande institut (ett MFI på två MFI eller en IF på
två IF)
Denna transaktion utgör motsatsen till en sammanslagning. Varje förändring i värderingen av tillgångar eller skulder
har dock samma verkan som vid en sammanslagning. Även här kan saldon gentemot andra institut innehålla belopp
mellan de två instituten som inte kan hänföras till transaktioner. Dessa belopp ingår som en justering i ”omklassificeringar och andra justeringar” (med positivt tecken). Den information som föreligger i detta sammanhang är annorlunda. Om två nya institut skapas finns det en uppsättning tillgångar och skulder för det föregående institutet och två
uppsättningar tillgångar och skulder för de nya instituten. Det förfarande som förutses och som beskrivs ovan kan tillämpas på detta fall genom att utgå från tidpunkten för uppdelningen i stället för tidpunkten för sammanslagningen
och använda den information som är relevant vid en uppdelning.

4.

Sammanslagningar, förvärv och uppdelning när ett av instituten inte tillhör den rapporterande sektorn
I samtliga tre fall där ett institut inte tillhör den rapporterande sektorn sker det också en förändring i den rapporterande populationen (2). I så fall är det svårt att särskilja mellan justeringar som uppstår på grund av omstruktureringen
respektive andra justeringar och transaktioner.

(1) I ENS 95 betraktas sammanslagningar som en strukturförändring i ”förändringar i sektorklassificering och struktur” (K.12.1).
(2) En förändring i den rapporterande populationen innebär inte nödvändigtvis en förändring i antalet rapporterande institut. Det är den verksamhet som inte rapporterades och som rapporteras nu som räknas.
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I princip efterlyses data från samtliga inblandade institut, även om det är klart att uppgifter om tillgångar och skulder
för ett institut som inte tillhör den rapporterande sektorn kanske inte är tillgängliga. I annat fall görs en skattning av
transaktionerna för det institut som tillhör den rapporterande sektorn före och efter omvandlingen (kanske med
utgångspunkt från trenden i de uppgifter som finns för föregående rapporteringsperioder). Resten av differensen mellan de två uppsättningarna tillgångar och skulder ingår under ”omklassificeringar och andra justeringar”.

5.

Effekter av sammanslagningar, förvärv och uppdelningar på monetära aggregat/kreditaggregat i samband med
BSI-statistik
Sannolikheten för att monetära aggregat/kreditaggregat påverkas av denna utveckling är inte stor, men kan inte ignoreras. Huvudskälen till att dessa kan bli påverkade är:
—

Förändringar i den rapporterande populationen: Dessa förorsakas inte i sig av sammanslagningar/förvärv/uppdelningar
utan endast av en förändring i ett instituts sektor.

—

Omvärdering: En omvärdering kan sammanhänga med en sammanslagning/ett förvärv och påverka nästan samtliga poster. Tillgångssidan i balansräkningen förväntas påverkas mest.

—

Att saldon nettas mellan två institut: Detta kan endast påverka monetära aggregat/kreditaggregat om värderingsmetoderna är olika för tillgångar och för skulder. I detta fall har endast förändringar i värde någon effekt på monetära aggregat/kreditaggregat, medan ”strukturförändring”, d.v.s. nettning, inte förväntas ha någon inverkan på
dessa aggregat.
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Tillägg II
BEHANDLING AV ÖVERTAGANDE AV SKULDER

1.

Definition av övertagande av skulder

1.

Övertagande av skulder är en transaktion som vanligtvis innebär att staten ersätter offentliga företag (del av ”övriga
inhemska sektorer”) som gäldenär för lån som ursprungligen har lämnats av banker (sektorn ”monetära finansinstitut”,
MFI). Denna finansiella transaktion kan också äga rum mellan andra institutionella sektorer och kan avse värdepapper
i stället för lån. I så fall blir behandlingen likartad.

2.

Eftersom övertagande av skuld har en inverkan på MFI:s balansräkning, är det viktigt att se till att finansiella aspekterna
av denna transaktion behandlas på rätt sätt i penningmängds- och bankstatistiken. I detta tillägg beskrivs den statistiska behandling som krävs för övertagande av skulder.

2.

Statistisk behandling

1.

Skuldövertagande, som innebär ett trepartsförhållande mellan staten, de övriga inhemska sektorerna och MFI-sektorn,
registreras på följande sätt (1). Statens skuldövertagande behandlas som en kapitalöverföring från staten (den enhet som
tar över skulden) till övriga inhemska sektorer (gäldenärerna). Den finansiella motposten till det kapital som erhålls från
övriga inhemska sektorer innebär en nedgång i MFI-lån till de övriga inhemska sektorerna (d.v.s. återbetalningen av de
övriga inhemska sektorernas ursprungliga skuld till MFI-sektorn), och den finansiella motposten till statens kapitalbetalning registreras som en ökning av MFI-lån till staten.

2.

Flödesstatistiken som sammanställs för MFI:s balansräkning visar sålunda två olika finansiella transaktioner: i) återbetalning av de övriga inhemska sektorernas skuld till MFI-sektorn samt ii) samtidigt lån som MFI-sektorn beviljar till staten. Det faktum att det inte förekommer några kassarörelser mellan parterna ändrar inte operationens ekonomiska
betydelse eller dess behandling i statistiken.

3.

I MFI:s balansräkning och därmed sammanhängande statistik som sammanställs i enlighet med förordning
ECB/2001/13 behandlas skuldövertagande på följande sätt:

a)

I MFI:s balansräkningsstatistik registreras själva skuldövertagandet automatiskt i balansräkningen som en nedgång i stocken av MFI-lån till de övriga inhemska sektorerna, med en motsvarande uppgång i MFI-lån till offentliga sektorn i balansräkningens månadsstatistik i tabell 1 i förordning ECB/2001/13, bilaga I, del 2. I en mer
detaljerad sektoruppdelning redovisas transaktionen som en nedgång i MFI-lån till icke-finansiella företag (tabell
1) eller, om det offentliga bolaget är ett finansiellt företag, till andra finansinstitut och en uppgång i MFI-lån till
staten i tabell 2 i förordning ECB/2001/13, bilaga I, del 2.

b)

För justeringsuppgifter vid sammanställning av flöden beräknas penningmängds- och bankstatistiken för euroområdets (finansiella) transaktionsflöden som differensen mellan utestående stockar med avdrag för justeringar
för icke-transaktioner. Nedgången i MFI-lån till övriga inhemska sektorer och uppgången i MFI-lån till offentliga
sektorn registreras sålunda implicit som finansiella transaktioner, utan att det behövs ytterligare ändringar i siffrorna. Det finns inget krav på NCB att skaffa några justeringsuppgifter för dessa finansiella operationer.

(1) I ENS 95 behandlas skuldövertagande som en kapitalöverföring, d.v.s. ”den mot skuldövertagandet […] svarande transfereringen klassificeras som kapitaltransferering” (p. 5.16) och den finansiella motposten till en kapitalöverföring är per definition en transaktion. Även
om denna tolkning i ENS 95 och den föreslagna behandlingen av skuldövertagande inom MFI:s balansräkningsstatistik är helt i linje med
behandlingen av skuldövertagande i euroområdets finansräkenskaper bör observeras att det förekommer vissa undantag till regeln att
skuldövertagande behandlas som en kapitalöverföring (listas i ENS 95 punkt 5.16, 6.29 och 6.30). Dessa undantag gäller dock endast när
skuldövertagandet innebär att staten övertar ett offentligt bolag, d.v.s. inordnar bolaget i staten. I detta fall bör förfarandet inte behandlas
som en finansiell transaktion utan som en sektoromklassificering, d.v.s. från övriga inhemska sektorer till staten. För att avlägsna effekten
av denna sektoromklassificering från flödena måste de nationella centralbankerna (NCB) rapportera en justering för denna omklassificering.
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Exempel med bokföringsposter

1.

I första delen av detta exempel visas bokföringsposterna under hela förfarandet vid skuldövertagande i form av
T-konton. I andra delen i nästa avsnitt jämförs skuldövertagande med andra betalningar från staten till de övriga inhemska sektorerna och hur de återges i räkenskapstermer.

2.

Upphovet till denna operation är ett lån som ursprungligen beviljats av ett MFI till ett offentligt ägt bolag i de övriga
inhemska sektorerna. Lånet garanteras vanligtvis av staten. När lånet beviljas sker följande stiliserade bokningar (1):
Övriga inhemska sektorer

MFI
T

T

S

– Kassa

Inlåning --

+ Kassa

Staten

S

T

S

Lån från MFI +

+ Lån till övriga
inhemska sektorer

3.

Vid ett senare tillfälle har bolaget inte möjlighet att återbetala lånet och staten övertar därför skulden. Därefter är gäldenären inte längre ”övriga inhemska sektorer” utan staten. Följande bokningar sker (2):

MFI
T

Övriga inhemska sektorer
S

T

Inlåning -+ Lån till staten

Staten

S

T

S

Kapital +

Kapital +

Lån från MFI -

Lån från MFI -

– Lån till övriga
inhemska sektorer

4.

I MFI:s balansräkning sker endast en förändring i lånets motpartssektor. Denna förändring är verklig, eftersom den följer regler som avser en real överföring mellan staten och de övriga inhemska sektorerna. Bokningen på kapitalräkningen sker p.g.a. den kapitalöverföring som äger rum.

5.

I exemplet ovan förekommer inte någon kassa, men om så vore fallet skulle det slutliga läget vara detsamma. Om staten finansierar ett skuldövertagande genom att dra ner på sin inlåning, snarare än att öka sin upplåning, skulle ett trepartsförhållande uppstå med obestämt slutligt nettoresultat enligt följande.
I första steget lånar staten från MFI:

MFI
T

+ Lån till staten

Övriga inhemska sektorer
S

T

Staten

S

Lån från MFI --

T

+ Kassa

S

Lån från MFI +

– Kassa
-- Lån till övriga
inhemska sektorer

(1) Tecknen har följande betydelse: + betyder en ökning, – betyder en minskning, – betyder ingen förändring i denna post.
(2) Det är terminologin för MFI:s balansräkning som används. ”Kapital” betyder därför ”resultatträkningen” när det gäller övriga inhemska
sektorer och ”netto utlåning eller upplåning” när det gäller staten.
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I andra steget gör staten en kassaöverföring till de övriga inhemska sektorerna:

MFI
T

Övriga inhemska sektorer
S

-- Lån till staten

T

+ Kassa

Kapital +

– Lån till övriga
inhemska sektorer

Staten

S

T

– Kassa

S

Kapital -

Lån från MFI --

Lån från MFI --

I det tredje steget använder de övriga inhemska sektorerna de medel de fått av staten för att finansiera återbetalningen
av lånet till MFI:

MFI
T

Övriga inhemska sektorer
S

-- Lån till staten

T

–

Kassa

– Lån till övriga
inhemska sektorer

S

Staten
T

S

Kapita –

Kapital –

Lån från MFI -

Lån från MFI --

+ Kassa

Som framgår ovan förekommer kassa två gånger med olika tecken i olika balansräkningar. Nettoeffekten är därför noll.

4.
1.

Andra betalningar av staten

För att jämföra med operationer med skuldövertagande visas nedan de bokföringsposter som motsvarar andra överföringar av staten. En överföring från staten till de övriga inhemska sektorerna sker oftast i form av kontant betalning
eller genom insättning.
Staten har inlåning i banker eller i centralbanken och denna inlåning används för att göra betalningar eller för utgifter.
När således staten gör en betalning som är en följd av en överföring till de övriga inhemska sektorerna uppkommer
följande bokningar:

MFI
T

Övriga inhemska sektorer
S

Inlåning från
staten -

T

+ Inlåning i MFI

S

Kapital +

Staten
T

Inlåning i MFI -

S

Kapital -

Inlåning från
övriga inhemska
sektorer +

2.

Denna överföring har samma karaktär som när ett skuldövertagande äger rum, bokningarna skiljer sig endast såvitt
olika finansiella instrument används i operationen. Vad gäller monetär analys är skillnaden den att ett skuldövertagande av staten har en inverkan på kreditaggregaten (lån till de övriga inhemska sektorerna minskar, medan lån till staten ökar), medan samma kapitalöverföring i form av kontant betalning inverkar på de monetära aggregaten (statens
inlåningstillgodohavanden – som ligger i den penningmängdsneutrala sektorn – minskar medan inlåningstillgodohavanden av de övriga inhemska sektorerna – den sektor i vilken penningmängdstillgodohavanden ligger – ökar). I båda
fallen är det fråga om en finansiell transaktion och det behövs därför inte någon justering.
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Tillägg III
BEHANDLING AV VÄRDEPAPPERISERING OCH ÖVERFÖRING AV LÅN VID BERÄKNINGEN
AV BSI-FLÖDESSTATISTIK

1.

Värdepapperisering och överföring av lån

1.

”Värdepapperisering” är ett förfarande varigenom finansiering kan erhållas från externa placerare genom att erbjuda
dem möjlighet att placera i paket med specifika finansiella tillgångar. Det innebär antingen att MFI säljer lån till tredje
part, som använder dessa lån som säkerhet för emission av värdepapper, eller att MFI förvärvar omsättbara värdepapper som en ersättning för lån. Denna operation innebär att MFI antingen säljer lån till en mellanhand och att denna
mellanhand därefter eller samtidigt emitterar värdepapper med lånen som säkerhet eller att MFI förvärvar värdepapper
emitterade av gäldenären som ersättning för ett lån utan att någon mellanhand ingår. Båda typer av operation leder till
samma resultat i MFI:s balansräkning. Den förra är mycket vanligare, den senare kommer dock att förklaras först eftersom den är mindre komplicerad.

2.

”Överföring av lån” är en operation som liknar värdepapperisering i vilken MFI säljer lån till placerare genom ett förfarande som inte medför någon emission av värdepapper. Det ekonomiska syftet med denna operation och dess statistiska behandling liknar dock i vissa avseenden värdepapperisering.

2.

a)

Värdepapperisering utan mellanhand och överföring av lån

Beskrivning

Denna operation sker när ”det nyemitterade värdepapperet [ersätter] den ursprungliga tillgången, som annulleras” (ENS 95, p. 5.63) och detta nya värdepapper säljs samtidigt till tredjepartsplacerare.

b)

Ekonomisk betydelse

Förfarandet innebär att det ursprungliga lånet av gäldenären återbetalas till det MFI som är fordringsägare. Gäldenären finansierar denna återbetalning genom emission av värdepapper. De värdepapper som emitteras av gäldenären skulle teoretiskt under kort tid kunna ingå i det fordringsägande MFI:s innehav, men säljs vanligen direkt
till placerarna. Det råder viss osäkerhet om denna kategori av operation egentligen förekommer så ofta, eftersom
det i praktiken endast är stora bolag och offentliga organ som emitterar värdepapper. Om operationen inte medför att lånet omvandlas till värdepapper, d.v.s. om det instrument som säljs till placerarna förblir icke-omsättbart,
är bedömningen att det sker en överföring av lån. En överföring av lån genomförs ändå oftast genom att det
ursprungliga lånet delas upp på mindre enheter som säljs av det fordringsägande MFI, tillsammans med
fördelarna/riskerna, till tredje part.

c)

Statistisk behandling

Ur det fordringsägande MFI:s synvinkel innebär värdepapperisering oftast kontant försäljning av lånen, d.v.s. MFI
erhåller pengar från gäldenären i form av återbetalning av ett lån. Detta behandlas som en minskning av ”lån till
icke-MFI” och en ökning av ”kassa/inlåning”. Gäldenären finansierar denna återbetalning av lånet med de medel
som erhålls genom värdepappersemissionen (1). MFI kan erhålla de emitterade värdepapperen istället för kontanter från gäldenären. I detta fall kommer MFI att behandla motposten till minskningen av ”lån” som en ökning av
”andra värdepapper än aktier”. I normala fall säljer MFI de nya värdepapperen till tredjepartsplacerare. I båda dessa
fall kan MFI avlägsna lånet/värdepapperen från sin balansräkning om de ”risker och fördelar” som är förknippade
med ägandet helt övergår till tredje part. När det sker en överföring av lån uppkommer en förändring i balansräkningen när försäljningen till tredje part har genomförts.
(1) De instrument som emitteras av gäldenären klassificeras endast som värdepapper om de uppfyller de nödvändiga vilkoren beträffande
omsättbarhet och säljbarhet. Enligt förordning ECB/2001/13 omfattar posten ”andra värdepapper än andelar” även ”överförbara lån som
omstrukturerats till ett stort antal identiska dokument och som är föremål för handel på andrahandsmarknader”.
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I statistiken skall det fordringsägande MFI:s försäljning av ett lån behandlas som en finansiell transaktion. Om
lånen värdepapperiseras accepterar det fordringsägande MFI antingen kontant betalning eller tillfälligt de nya värdepapper som emitterats av gäldenären som återbetalning av lånet. Om lånen inte värdepapperiseras (t.ex. genom
överföring av lån) erhåller MFI vanligtvis kontanter från gäldenären, vilket finansieras genom försäljning av lånet
till tredjepartsplacerare. Dessa operationer behandlas som finansiella transaktioner. Eftersom dessa operationer
utgör transaktioner (verkliga flöden) rapporteras inga justeringar. Denna behandling är i överensstämmelse med
p. 5.62 k i ENS 95, där det föreskrivs att konvertering av lån till värdepapper ”innebär två finansiella transaktioner: likvidation av lånet och skapandet av det nya värdepapperet”.
d)

Exempel
Värdepapperisering/överföring av lån innebär försäljning av ett lån till tredje part. Det återspeglas i MFI:s balansräkning som försäljning av ett lån med en motpost kassa (eller inlåning).
MFI
T

S

+ 100 Kassa
– 100 Lån

3.
a)

Värdepapperisering via en finansiell mellanhand

Beskrivning
Värdepapperisering äger rum när ”den ursprungliga tillgången [lånet] överförs [av fordringsägaren] till en annan
institutionell enhet och de nya värdepapperen ersätter den ursprungliga tillgången [lånet] i den ursprungliga institutionella enhetens balansräkning” (ENS 95, p. 5.63) och dessa nya värdepapper samtidigt eller senare säljs till
tredjepartsplacerare. I praktiken kan denna operation vara strukturerad på sådant sätt att de värdepapper som har
emitterats av den finansiella mellanhanden säljs direkt till tredjepartsplacerare.

b)

Ekonomisk betydelse
Syftet för det fordringsägande MFI är att frigöra resurser genom att överföra tillgångar till tredje part. I detta fall
säljs den ursprungliga tillgången, d.v.s. lånet, till en speciell finansiell mellanhand. Denna finansiella mellanhand,
ett s.k. finansiellt företag som bildats för att inneha värdepapperiserade tillgångar (FVC) (ENS 95, punkt 2.55) bildas oftast med som enda uppgift att inneha värdepapperiserade tillgångar. MFI säljer den tillgång som skall värdepapperiseras till FVC i utbyte mot antingen kassa eller de värdepapper som emitteras av FVC.

c)

Statistisk behandling
Ur det fordringsägande MFI:s synvinkel innebär operationen ett utbyte av tillgångar, som i det ovanstående fallet.
MFI erhåller en ny tillgång, kassa eller värdepapper, för försäljningen av lånet. I MFI:s balansräkning återges utbytet därför som en minskning av ”lån” och en ökning av ”kassa/inlåning” eller ”värdepapper”. Denna behandling
tillämpas endast om det fordringsägande MFI överför samtliga risker och fördelar förenade med ägandet av
ursprungliga lån till FVC. Om ägandets risker och fördelar stannar kvar hos MFI måste detta behandlas som en
värdepapperisering inom balansräkningen (se nedan). I statistiken skall ett fordringsägande MFI:s försäljning av
lån behandlas som en finansiell transaktion, d.v.s. som ett verkligt flöde, och inga justeringar skall rapporteras.

d)

Exempel
Vanligtvis sker denna kategori av värdepapperisering i form av en ”trepartsoperation”. MFI äger ett lån och säljer
det till FVC som finansierar köpet genom att emittera värdepapper mot säkerhet av lånet. Detta avspeglas i balansräkningen enligt följande:

MFI
T

+ 100 Kassa
– 100 Lån

FVC
S

T

+ 100 Lån

S

+ 100 Emitterade skuldebrev
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Om MFI erhåller värdepapper emitterade av FVC istället för kontanter, delas operationen upp i två steg på följande sätt.
Steg 1: Detta lån säljs till FVC i utbyte mot värdepapper emitterade av FVC:

MFI

FVC

T

S

T

– 100 Lån

S

+ 100 Lån

+ 100 Emitterade skuldebrev

+ 100 Andra värdepapper
än aktier

Steg 2: Vid senare tillfälle säljer MFI värdepapperen:

MFI

FVC

T

S

T

S

+ 100 Kassa
– 100 Andra värdepapper
än aktier

4.
a)

Värdepapper mot säkerhet av tillgångar (”asset-backed”)

Beskrivning
Emission av värdepapper mot säkerhet av tillgångar är en operation som är besläktad med värdepapperisering.
Denna operation består i att det fordringsägande MFI emitterar värdepapper som säkras av lån i institutets portfölj. ”Asset-backed” emissioner betraktas inte som värdepapperisering i ENS 95 (1).

b)

Ekonomisk betydelse
För det fordringsägande MFI är syftet med denna operation att skaffa finansiering från externa placerare genom
att erbjuda placerare en möjlighet att på indirekt sätt placera i paket av specifika tillgångar. Detta sker genom köp
av värdepapper som emitterats i det fordringsägande MFI:s namn (eller för dess räkning), men med dessa lån som
säkerhet. Denna kategori av operation innebär inte någon förändring i relationen mellan den ursprungliga fordringsägaren och gäldenären. Så småningom kan det fordringsägande MFI bli befriat från samtliga rättigheter och
skyldigheter gentemot de övriga två parterna. Om så är fallet måste operationen behandlas som en
värdepapperisering.

c)

Statistisk behandling
I princip skiljer sig denna operation inte från emission av skuldebrev med en extra garanti utanför balansräkningen, d.v.s. operationen behandlas i statistiken på samma sätt, oberoende av om säkerheter ingår. Därför betraktas värdepappersemissionen som en transaktion. Inga justeringar rapporteras. Om det fordringsägande MFI senare
befrias från samtliga skyldigheter gentemot den slutliga placeraren betyder detta en betalning av skulden med lånet
upptaget på tillgångssidan. Detta är också en finansiell transaktion. Sammanfattningsvis utgör emission och försäljning av värdepapper mot säkerhet i tillgångar (”asset backed”) finansiella transaktioner, där inga justeringar
rapporteras.

d)

Exempel
Den statistiska behandlingen avspeglas steg för steg i balansräkningen enligt följande:
MFI
T

S

+ 100 Kassa
+ 100 Skuldebrev
(1) Även om uttrycket ”värdepapperisering” används i företagsvärlden för att hänvisa till ”asset-backed” operationer avser uttrycket när det
gäller monetär och finansiell statistik endast definitionen av värdepapperisering enligt ENS 95.

27.12.2007

Europeiska unionens officiella tidning

SV

MFI emitterar värdepapper mot säkerhet av tillgångar. I princip är operationen genomförd. I slutänden kan MFI
bli befriat från samtliga skyldigheter gentemot fordringsägaren, d.v.s. värdepappersplaceraren, genom att återbetala sin skuld med det lån som är upptaget på tillgångssidan. I så fall blir operationen en värdepapperisering:
MFI
T

S

+ 100 Lån
+ 100 Skuldebrev

5.
1.

Avskrivningar och värdepapperisering

En avskrivning kan förenas med en värdepapperisering. Detta sker när nödlidande krediter värdepapperiseras. Om
det har gjorts avsättningar för de nödlidande krediterna och dessa avsättningar ingår på skuldsidan, eller om inga
avsättningar har gjorts alls, erhåller MFI, vid den tidpunkt när lånen värdepapperiseras under posten ”skuldebrev”
(eller kassa), mindre än bruttobeloppet av de värdepapperiserade lånen. Differensen mellan lånets bokförda värde
och dess marknadsvärde när det byts ut mot värdepapper utgör en förlust för MFI.
Operationen blir följande: MFI säljer till FVC en nödlidande krediter som handlas till 50 procent av sitt värde mot
värdepapper som emitteras FVC. Tidigare hade avsättningar gjorts för lånet men det var upptaget till bruttovärdet, d.v.s. avsättningarna registrerades på skuldsidan under ”eget kapital och reserver”.

2.

I själva verket har en avskrivning ägt rum vid samma tidpunkt som lånet värdepapperiserades. Därför rapporteras en justering till det belopp som berörs av avskrivningen (50 procent) för att flödet skall kunna beräknas på
rätt sätt. När en avskrivning sker vid samma tidpunkt som värdepapperiseringen rapporteras en justering för
denna avskrivning om uppgifter finns (se även anvisningarna till förordning ECB/2001/13).
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BILAGA VI
LISTAN ÖVER MFI FÖR STATISTISKA ÄNDAMÅL
DEL 1
Variabler för listan över MFI för statistiska ändamål
Variabelns namn

object_request

Beskrivning av variabeln

Här anges den typ av uppdateringar som monetära finansinstitut (MFI)
sänder och kan anta ett av sju fördefinierade värden:

Status

Obligatorisk

”mfi_req_new”: anger att uppgifter lämnas om ett nytt MFI.
”mfi_req_mod”: anger att uppgifter lämnas om förändringar i ett befintligt MFI.
”mfi_req_del”: anger att uppgifter lämnas om ett befintligt MFI som skall
strykas.
”mfi_req_merger”: anger att uppgifter lämnas om institut som berörs av
en sammanslagning (1).
”mfi_req_realloc”: anger att ett struket mfi_id måste återanvändas för ett
nytt MFI.
”mfi_req_mod_id_realloc”: anger att ett byte av mfi_id för ett befintligt
MFI till ett som innehafts av ett struket MFI är nödvändigt.
”mfi_req_mod_id”: anger att byte av ”mfi_id” krävs.
mfi_id

Detta är primärnyckeln för MFI-datasetet. Den anger ett MFI:s unika kod
för identifiering (nedan ”id-kod”) och består av två delar: ”host” och ”id”.
De två delarnas kombinerade värden garanterar att ”mfi_id” är unikt för
varje MFI.

Obligatorisk

host

Denna variabel anger det land där MFI är registrerat och anges med tvåställig ISO landskod.

Obligatorisk om den ingår
i id-koden

id

Anger MFI:s id-kod (utan ”host” tvåställig ISO landskod som prefix)

Obligatorisk om den ingår
i id-koden

name

Här anges MFI:s fullständiga registrerade namn, inklusive företagsbeteckningen (d.v.s. Plc, Ltd, SpA, etc.)

Obligatorisk

address

Här anges mer detaljerade uppgifter om var MFI är belägna; detta består
av fyra delar: ”postal_address”, ”postal_box”, ”postal_code” and ”city”.

Obligatorisk för ”new” och
”mod” meddelanden

postal_address

Här anges gatunamn och husnummer.

Obligatorisk för ”new” och
”mod” meddelanden

postal_box

Här anges boxnummer enligt nationella regler för angivande av boxnummer

Obligatorisk för ”new” och
”mod” meddelanden

postal_code

Här anges postnummer enligt nationella regler för angivande av postnummer

Obligatorisk för ”new” och
”mod” meddelanden

city

Här anges den stad där MFI är beläget.

Obligatorisk för ”new” och
”mod” meddelanden

category

Här anges typ av MFI med något av följande fyra fördefinierade värden:
”central bank” (centralbank),”credit institution” (kreditinstitut), ”money
market fund” (penningmarknadsfond) eller ”other institution” (andra institut).

Obligatorisk för ”new” och
”mod” meddelanden
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Beskrivning av variabeln

Status

report

Här anges huruvida ett MFI rapporterar månadsvis balansräkningsstatistik
och posten kan innehålla endera av följande två fördefinierade värden: i)
”true” anges om fullständiga rapporteringskrav gäller för detta MFI och ii)
”false” anges om fullständiga rapporteringskrav inte gäller för detta MFI.

Obligatorisk för ”new” och
”mod” meddelanden

order_r

Här anges den önskade ordningsföljden i MFI-listan om engelsk alfabetisk
ordning ej är tillämplig. Varje MFI skall ges ett numeriskt värde i stigande
följd.

Icke-obligatorisk

head_of_branch

Här anges att MFI är en utländsk filial. Här kan ett av följande tre värden
anges: ”non_eu_head”, ”eu_non_mfi_head” eller ”eu_mfi_head”.

Obligatorisk för utländska
filialer

non_eu_head

Här anges att huvudkontoret är ej beläget inom EU och utgörs av två delar:
”host” och ”name”.

Obligatorisk för utländska
filialer

eu_non_mfi_head Här anges att huvudkontoret är beläget inom EU och inte är ett MFI.
Utgörs av två delar: ”non_mfi_id” (registreringsland och id-kod) och
”name” (huvudkontorets namn). id-koden för non_mfi kan antingen vara
”OFI” (andra finansinstitut) eller en tvåställig ISO-landskod som följs av ett
suffix avseende gällande sektorklassificering enligt ENS 95.

Obligatorisk för utländska
filialer

eu_mfi_head

Här anges att huvudkontoret är beläget inom EU och är ett MFI. Värdet
för denna variabel utgörs av ”mfi_id”.

Obligatorisk för utländska
filialer

mfi_req_merger

Här anges att information om sammanslagning sänds.

Obligatorisk för sammanslagningar (både nationella
och gränsöverskridande)

submerger

Detta används för att rapportera institut som har samma ”date” med
rättslig verkan för sammanslagningen, och består av fyra delar: ”date”,
”comment”, ”involved_mfi” och ”involved_non_mfi”.

Obligatorisk för
sammanslagningar

involved_mfi

Här anges att ett MFI berörs av en gränsöverskridande sammanslagning.
Värdet för denna variabel utgörs av ”mfi_ref”.

Obligatorisk för
gränsöverskridande
sammanslagningar

involved_non_mfi Här anges att ett icke-MFI berörs av en sammanslagning. Värdet för denna
variabel utgörs av ”non_mfi_obj”.

Obligatorisk för
sammanslagningar

mfi_ref

Här anges uppgifter om ett MFI som berörs av en gränsöverskridande
sammanslagning och består av två delar: ”mfi_id” och ”name”.

Obligatorisk för
gränsöverskridande
sammanslagningar

non_mfi_obj

Här anges uppgifter om ett icke-MFI som berörs av en gränsöverskridande
sammanslagning med ett MFI och består av två delar: ”non_mfi_id” och
”name”.

Obligatorisk för
sammanslagningar

non_mfi_id

Här anges uppgifter om ett icke-MFI som berörs av en gränsöverskridande
sammanslagning med ett MFI och består av två delar: ”host” och ”id”.

Obligatorisk för
sammanslagningar

ecb_id

Detta är en unik kod som fastställts av ECB och som tilldelats varje MFI.
Den sänds via RIAD Data Exchange System till NCB med alla
standardmeddelanden. NCB kan välja att antingen godta den eller radera
den.

Inte tillämplig för
NCB-uppdateringar.
Endast för spridning.

head_ecb_id

Detta är en unik kod som fastställts av ECB och som tilldelats
huvudkontoren för utländska MFI-filialer i EU. Den sänds via RIAD Data
Exchange System till NCB med alla standardmeddelanden. NCB kan välja
att antingen godta den eller radera den.

Inte tillämplig för
NCB-uppdateringar.
Endast för spridning.

(1) Om inte uttryckligen något annat föreskrivs avser uttrycket ”sammanslagning” inhemska sammanslagningar.
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Verifieringskontroll

1.

Allmänna kontroller
Det kommer att kontrolleras att

2.

—

alla obligatoriska variabler är fullständiga,

—

värdena för variabeln ”object_request” utgörs av en av sju fördefinierade kategorier som framgår av del 1 i denna
bilaga (”mfi_req_new”, ”mfi_req_mod”, ”mfi_req_del”, ”mfi_req_merger”, ”mfi_req_realloc”, ”mfi_req_mod_id_realloc” och ”mfi_req_mod_id”), beroende på vilken information som sänds, och

—

de nationella centralbankerna använder det latinska alfabetet för rapportering av uppdateringar till ECB.

Kontroll av id-kod
Det kommer att kontrolleras att
—

variabeln ”mfi_id” består av två skilda delar, en variabel ”host” och en variabel ”id”, samt att de två delarnas kombinerade värden garanterar att ”mfi_id” är unikt för varje enskilt MFI,

—

värdet för variabeln ”host” för ett MFI är en tvåställig EU ISO-landskod,

—

en tidigare använd id-kod inte återanvänds för ett nytt MFI utom under de förutsättningar som framgår av artikel 19.1 fjärde stycket i den här riktlinjen. I sådana fall skall de nationella centralbankerna skicka en
”mfi_req_realloc”-begäran till ECB.

—

samma id-koder som publiceras varje månad i listan över MFI på ECB:s hemsida används,

—

ett särskilt meddelande ”mfi_req_mod_id” används när ändringar av id-koder rapporteras, och

—

ett särskilt meddelande ”mfi_req_mod_id realloc” används när ändringar av en id-kod till en tidigare struken id-kod
rapporteras.

Om den nya MFI id-koden redan har använts och ansökan inte sker via ”mfi_req_mod_id_realloc” (eller om den nya
MFI id-koden finns i den aktuella listan) kommer ECB att underkänna meddelandet.
Om variabeln ”mfi_id” är ofullständig, felaktig eller saknas kommer ECB att underkänna hela meddelandet.

3.

Name
Det kommer att kontrolleras att
—

denna variabel innehåller institutets fullständiga registrerade namn (1), inkl. bolagets rättsliga form som anges i
namnet, d.v.s. Plc, Ltd, SpA, etc., samt att bolagets rättsliga form alltid anges för alla namn där så kan ske,

—

gemener används för korrekt accenthantering, och

—

gemener användas där så kan ske.

Om variabeln ”name” är ofullständig, felaktig eller saknas kommer ECB att underkänna hela meddelandet.
(1) For example, as registered with a Commercial or Business Register.
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Address
Det kommer att kontrolleras att
—

åtminstone en av adressvariablerna ”postal_address”, ”postal_box” eller ”postal_code” är ifyllda,

—

variabeln ”postal_address” anger gatunamn och husnummer där institutet är beläget,

—

variabeln ”postal_box” använder nationella regler för angivande av boxnummer, att inga texthänvisningar till ”post
office box” placeras framför ”postal_box”-nummer, och

—

variabeln ”postal_box” anges enligt nationella regler för angivande av postnummer och anger det berörda
postnumret.

Om variablen ”address” är ofullständig, felaktig eller saknas kommer ECB att underkänna hela meddelandet.
5.

City
Det kommer att kontrolleras att
—

variabeln ”city” anger den stad där institutet är beläget.

Om variabeln ”city” är ofullständig, felaktig eller saknas kommer ECB att underkänna hela meddelandet.
6.

Category
Det kommer att kontrolleras att
—

variabeln ”category” anger MFI-typ enligt fyra fördefinierade värden som framgår av del 1 i den här bilagan (”central bank” (centralbank), ”credit institution” (kreditinstitut), ”money market fund” (penningmarknadsfond) eller
”other institution” (annat institut); gemener skall användas, dock skall första bokstaven i varje ord skrivas med
versal.

Om variabeln ”category” är ofullständig, felaktig eller saknas kommer ECB att underkänna hela meddelandet.
7.

Report
Det kommer att kontrolleras att
—

endast ett av det två värdena (”true” eller ”false”) som framgår av del 1 till den här bilagan används för variabeln
”report”.

Om variabeln ”report” är ofullständig, felaktig eller saknas kommer ECB att underkänna hela meddelandet.
8.

Order
Det kommer att kontrolleras att
—

variabeln ”order_r” anger önskad ordningsföljd för listan över MFI om den engelska alfabetiska ordningsföljden
inte kan tillämpas, och att varje MFI ges ett numeriskt värde i stigande följd.

Om variablen ”order_r” är ofullständig eller saknas (och alla andra verifieringskontroller stämmer) kommer meddelandet att införlivas med MFI-datasetet.
9.

Kontroll av utländska filialer
Det kommer att kontrolleras att
—

ett värde för variabeln ”head_of_branch” angetts om MFI är en utländsk filial,
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—

variabeln ”head_of_branch” anger typ av huvudkontor enligt någon av tre fördefinierade variabler som framgår
av del 1 till den här bilagan (”non_eu_head”, ”eu_non_mfi_head” eller ”eu_mfi_head”),

—

värdlandet och huvudkontorets namn uppges om variabeln ”head_of_branch” anges som ”non_eu_head” (huvudkontoret är inte beläget inom EU),

—

värdlandet, namnet och id på huvudkontoret uppges om variabeln ”head_of_branch” anges som ”eu_non_mfi_head” (huvudkontoret, som inte är ett MFI, är beläget inom EU), ”id” för ”non_mfi” är antingen ”OFI” (andra
finansinstitut) eller en tvåställig ISO-landskod som följs av ett suffix som hänvisar till den korrekta sektorklassificeringen enligt ENS 95,

—

värdlandet och huvudkontorets id uppges när variabeln ”head_of_branch” är ”eu_mfi_head” (ett MFI),

—

huvudkontorets namn inte uppges när variabeln ”head_of_branch” är ”eu_mfi_head” (ett MFI).

Om någon av ovannämnda verifieringskontroller av utländska filialer ej är uppfyllda kommer ECB att underkänna hela
meddelandet.
I två fall kan det förekomma motstridiga uppgifter om huvudkontor i ECB:s MFI-dataset:
—

Om variabeln ”head_of_branch” anges som ”eu_mfi_head” medan huvudkontorets id inte överensstämmer med
det som finns i ECB:s MFI-dataset kommer meddelandet ändå att införlivas. Huvudkontorets namn kommer dock
inte att tas in i ECB:s MFI-dataset.

—

Om ett meddelande sänds om en kodändring för ett MFI:s id är det möjligt att uppgifter avseende huvudkontor
för detta MFI:s utländska filialer med hemvist i andra medlemsstater blir inkonsistenta.
För att begränsa denna bristande överensstämmelse sänds en lista över motstridiga uppgifter rörande huvudkontoren genom RIAD Data Exchange System tillsammans med de bekräftelser som sänds till de nationella
centralbankerna.
Om en utländsk filial anmäls för att inkluderas i, eller exkluderas från, listan över MFI av den nationella centralbanken i värdlandet, och detta ifrågasätts av den nationella centralbanken i hemlandet skall följande åtgärder vidtas: i) ECB skall i samarbete med de nationella centralbankerna i hemlandet och värdlandet försöka jämka samman
information. Om detta inte är möjligt skall ii) ECB besluta att följa den information, förutsatt att denna anses adekvat, som lämnats av den nationella centralbanken i värdlandet.

10. Kontroll av sammanslagningar
Det kommer att kontrolleras att
—

variabeln ”mfi_req_merger” anges vid rapportering av inhemska eller gränsöverskridande sammanslagningar,

—

varje grupp, d.v.s. två eller fler institut, som har samma ”date” för sammanslagningens rättsliga verkan, rapporteras med den särskilda markeringen ”submerger”,

—

att ett värde för variabeln ”date” anges när variabeln ”submerger” används,

—

åtminstone ett institut som ingår i en sammanslagning är ett MFI,

—

vid rapportering av en sammanslagning (d.v.s. ”mfi_req_merger” används) där det inte sker någon förändring i ett
inblandat MFI:s attribut, detta MFI rapporteras som en modifiering (d.v.s. ”mfi_req_mod”) inom ramen för
sammanslagningen,

—

variabeln ”involved_mfi” endast rapporteras vid gränsöverskridande sammanslagningar,

—

variabeln ”mfi_ref” uppges om ett institut anges som ”involved_mfi”,

—

variabeln ”mfi_ref” består av två delar: i) ”mfi_id” som själv består av variablerna ”host” och ”id” samt ii) ”name”,

—

”non_mfi_id” och ”name” uppges om ett institut anges som ”involved_non_mfi”,
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”non_mfi_id” för ett ”involved_non_mfi” består av två delar: ”host” och ”id” med en längd på fem tecken. ”host” är
en tvåställig ISO-landskod. Koden ”id” består av tre tecken och hänför sig till gällande sektorklassificering enligt
ENS 95.

ECB kommer inte att ta med information om gränsöverskridande sammanslagningar i sitt MFI-dataset om inte fullständiga meddelanden om sammanslagningen från samtliga berörda medlemsstater har rapporterats och verifierats.
Om någon av ovannämnda verifieringskontroller avseende sammanslagningar inte är uppfyllda kommer ECB att underkänna hela meddelandet.
11. Dubbelkontroll av MFI-MPEC
Om en nationell centralbank begär att ECB utför en dubbelkontroll av uppgifter i MFI- och MPEC-datasetet (MPEC –
motparter godkända för penningpolitiska operationer) skall de sätta ut en markering för dubbelkontroll i den fil som
överförs i RIAD Data Exchange System. ECB utför dubbelkontrollen på de fullständiga MFI- och MPEC-uppgifter som
rapporteras av den nationella centralbank som sänt informationen, d.v.s. inbegripet existerande MFI- och MPECuppgifter i respektive dataset, och inte bara på de uppgifter som erhålls i filen med markeringen. Resultatet återsänds
omedelbart i form av en bekräftelse.
Flaggan för dubbelkontroll skall användas på följande sätt:
—

När MFI- och MPEC-uppgifter kan samordnas mellan berörda verksamhetsområden skall markeringen för dubbelkontroll endast ingå i den andra fil som överförs för motsvarande MFI- och MPEC-uppgifter.

—

När samordning inte är genomförbar skall ytterligare ett meddelande som endast innehåller markeringen för dubbelkontroll sändas vid dagens slut. Detta meddelande kan sändas av ett eller båda
MFI-MPEC-verksamhetsområdena.

—

När en dubbelkontroll inte krävs omedelbart för överensstämmelsen mellan MFI och MPEC skall markeringen inte
placeras i filen.

—

När dubbelkontrollen begärs för att utföras senare på dagen skall uppgifterna sändas utan markeringen för dubbelkontroll. Därefter skall en tom fil med markeringen för dubbelkontroll sändas. I detta fall utförs dubbelkontrollen omedelbart eftersom det inte finns några uppgifter som behöver kontrolleras i den tomma filen.

—

Svaret kommer endast att innehålla resultatet av dubbelkontrollen mellan sändarens MFI- och MPEC-dataset.

Dubbelkontrollen av MFI-MPEC genererar endast en varning. Om dubbelkontrollen inte ger något korrekt svar kommer ECB alltså ändå att implementera meddelandet i ECB:s MFI-dataset.
Bristande överensstämmelse mellan MFI och MPEC kontrolleras av respektive MFI- och MPEC-verksamhetsområde fem
arbetsdagar före, och samma dag som, listan över MFI och kassakravspliktiga institut publiceras vid månadens slut. Via
e-post uppmanas de nationella centralbankerna att snarast korrigera motstridiga uppgifter. Om motstridiga uppgifter
inte kan korrigeras före publiceringen skall de nationella centralbankerna inkomma med en förklaring. MFI-MPECposter som innehåller motstridiga uppgifter kommer inte att publiceras på ECB:s hemsida vid månadsslutet.
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BILAGA VII
LISTA ÖVER INVESTERINGSFONDER FÖR STATISTISKA ÄNDAMÅL
DEL 1
Variabler för rapportering av listan över investeringsfonder för statistiska ändamål
Variabelns namn

object_request

Beskrivning av variabeln

Denna variable anger typen av uppdatering om investeringsfonder (IF)
som sänds och kan anta ett av åtta fördefinierade värden:

Status

Obligatorisk

”if_req_new”: information om en ny IF
”if_req_mod”: information om ändringar av en IF
”if_req_del”: information om att en IF skall strykas
”if_req_merger”: information om institut som berörs av en sammanslagning (1)
”if_req_realloc”: anger att ett struket if_id återanvänds för en ny IF
”if_req_mod_id_realloc”: ändring av if_id för en IF till den av en struken
IF
”if_req_mod_id”: en ändring av ”if_id”
”if_req_nav”: information om NAV-värdet (net asset value) per investeringsfond (*)
if_id

Primärnyckel för IF-datasetet som anger IF:s unika kod för identifiering
(nedan ”id-kod”) och består av två delar: ”host” och ”id”. De två delarnas
kombinerade värden garanterar att ”if_id” är unikt för varje IF.

Obligatorisk

host

Den tvåställiga ISO landskod för det land där IF är registrerad – en av två
delar av variabeln ”if_id”, se ovan.

Obligatorisk om den ingår
i id-koden

id

IF:s id-kod – en av två delar av variabeln ”if_id”, se ovan.

Obligatorisk om den ingår
i id-koden

name

IF:s fullständiga registrerade namn, inklusive företagsbeteckningen, d.v.s.
Plc, Ltd, SpA, etc.

Obligatorisk

address

Här anges mer detaljerade uppgifter om var IF eller dess förvaltningsbolag är belägna; består av fyra delar: ”postal_address”, ”postal_box”, ”postal_code” och ”city”.

Obligatorisk för ”new” och
”mod” meddelanden

postal_address

Byggnadens gatuadress och husnummer.

Obligatorisk för ”new” och
”mod” meddelanden

postal_box

Boxnummer anges enligt nationella regler för angivande av boxnummer.

Obligatorisk för ”new” och
”mod” meddelanden

postal_code

Postnummer anges enligt nationella regler för angivande av postnummer.

Obligatorisk för ”new” och
”mod” meddelanden

city

Stad där IF är belägen.

Obligatorisk för ”new” och
”mod” meddelanden

management
company name

En IF:s förvaltningsbolags fullständiga, registrerade namn Om denna
information saknas skall värdet ”not available” (om IF har ett förvaltningsbolag) eller ”not applicable” (om IF saknar förvaltningsbolag) rapporteras.

Obligatorisk

investment
policy

Den typ av tillgångar som utgör huvuddelen av IF:s placeringar. De finns
sju olika fördefinierade värden: ”bonds”, ”equities”, ”hedge”, ”mixed”, ”real
estate”, ”other” och ”not available”.
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Variabelns namn

Beskrivning av variabeln

Status

variability of the
capital

Denna variabel anger vilken rättslig form IF har och kan anta ett av tre
fördefinierade värden: ”open-end” eller ”closed-end” eller ”not available”.

Obligatorisk

structure_1

Denna variabel anger vilken struktur IF har och kan anta ett av tre
fördefinierade värden: ”UCITS” (2)eller ”non-UCITS” eller ”not available”.

Obligatorisk

structure_2

Mer detaljerad information om investeringsfondsstrukturen med hjälp av
ett av elva fördefinierade värden. Se del 2 nedan.

Obligatorisk

sub-fund

Denna variabel anger huruvida investeringsfonden är en underfond och
kan anta ett av fyra fördefinierade värden: ”yes” eller ”no” eller ”not
available” eller ”not applicable”.

Obligatorisk

ISIN codes

Denna variabel anger ISIN (3)koden för varje andelsklass per
investeringsfond. Variabeln består av olika delar inkl. hänvisning till:
”ISIN_1”, ”ISIN_2”, ”ISIN_3”, ”ISIN_4” och ”ISIN_n”. Alla tillämpliga
ISIN-koder per investeringsfond skall rapporteras (*). Om rapportering
sker för en IF för vilken ISIN-koder ej är tillämpliga skall de 12 tecknen
”XXXXXXXXXXXX” rapporteras för ”ISIN_1”.

Obligatorisk

If_req_nav

Denna variabel anger att information om NAV-värdet för
investeringsfonden sänds. Den består av två delar: ”if_nav_value” och
”if_nav_date”. Om informationen saknas skall värdet ”not available”
rapporteras (*).

Obligatorisk

if_req_merger

Denna variabel anger att information om en sammanslagning sänds.

Obligatorisk för både
nationella och gränsöverskridande
sammanslagningar

submerger

Denna variabel används för att rapportera institut som har samma ”date”
med rättslig verkan för sammanslagningen, och består av fyra delar:
”date”, ”comment”, ”involved_if” och ”involved_non_if”.

Obligatorisk för
sammanslagningar

involved_if

Denna variabel anger att en IF berörs av en gränsöverskridande
sammanslagning. Värdet för denna variabel består av ”if_ref”.

Obligatorisk för
gränsöverskridande
sammanslagningar

involved_non_if

Denna variabel anger att en enhet som inte är någon IF berörs av en
sammanslagning med en IF. Värdet för denna variabel består av
”non_if_obj”.

Obligatorisk för
sammanslagningar

if_ref

Denna variabel specificerar uppgifter om ett IF som berörs av en
gränsöverskridande sammanslagning och består av två delar: ”if_id” och
”name”.

Obligatorisk för
gränsöverskridande
sammanslagningar

non_if_obj

Denna variabel innehåller information om en enhet som inte är någon IF
men som ingår i en sammanslagning med en IF, och består av två delar:
”non_if_id” och ”name”.

Obligatorisk för
sammanslagningar

non_if_id

Denna variabel innehåller information om en enhet som inte är någon IF
men som ingår i en sammanslagning med en IF, och består av två delar:
”host” och ”id”.

Obligatorisk för
sammanslagningar

confidentiality
flag

ECB-mekanism (*) som anger att specifika värden är sekretessbelagda.

Frivillig

free_text

Förklaringar som rör investeringsfonden.

(*) Se dokumentet RIAD Exchange Specifications för mer detaljerad information om hur dessa variabler skall rapporteras.
(1) Om inte uttryckligen något annat föreskrivs avser uttrycket ”sammanslagning” inhemska sammanslagningar.
(2) Rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva
investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag).
(3) International Securities Identification Number: en unik kod som identifierar varje enskild värdepappersemission; består av 12 alfanumeriska tecken.
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DEL 2
Rapporteringsmöjligheter och definitioner för variabeln ”structure_2”

Följande fördefinierade värden skall gälla för rapporteringen av variabeln ”structure_2”.

1. Investeringsfonden är godkänd som fondföretag (UCITS)
Om investeringsfonden är godkänd som fondföretag skall ett av följande fem fördefinierade värden rapporteras under
variabeln ”structure_2”:
—

”UCITS unit trust”: ett företag bildat med stöd av trustlagstiftning för kollektiva investeringar i överlåtbara
värdepapper.

—

”UCITS variable capital corporation”: ett arrangemang med aktier och begränsat ansvar. Huvudsakligt fokus ligger på
hur enkelt institutet kan återköpa eller inlösa sitt kapital. Det utgivna kapitalet skall vid varje tidpunkt motsvara de
underliggande tillgångarnas NAV-värde. Andelsägare i ett företag med variabelt kapital har begränsat ansvar.

—

”UCITS unincorporated”: ett institut som ej är juridisk person.

—

”other”: anger att inget av de ovan nämnda fördefinierade värden gäller för investeringsfonden. Om detta värde rapporteras skall en omfattande definition samtidigt rapporteras som ”free_text”.

—

”not available”: anger att informationen om ”structure_2” för institutet för närvarande inte är tillgänglig.

2. Investeringsfonden är inte godkänd som fondföretag (UCITS)
Om investeringsfonden inte är godkänd som fondföretag skall ett av följande åtta fördefinierade värden rapporteras
under variabeln ”structure_2”:
—

”unit trust”: ett företag bildat med stöd av trustlagstiftning för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper.

—

”variable capital corporation”: ett arrangemang med aktier och begränsat ansvar. Huvudsakligt fokus ligger på hur
enkelt institutet kan återköpa eller inlösa sitt kapital. Det utgivna kapitalet skall vid varje tidpunkt motsvara de
underliggande tillgångarnas NAV-värde. Andelsägare i ett företag med variabelt kapital har begränsat ansvar.

—

”limited partnership”: ett arrangemang som medger ett deltagande med begränsat ansvar men som klart och tydligt
reglerar investerarens skattesituation, d.v.s. varje delägare beskattas direkt för sin andel i de underliggande investeringarna. Därutöver kan inbetalat kapital enkelt utbetalas till investerarna när vinster på individuella placeringar
realiseras.

—

”investment trust”: ett börsnoterat företag för kollektiva investeringar som främst investerar i en diversifierad portfölj
bestående av aktier och värdepapper utgivna av andra företag. Aktiemarknaden bestämmer priset på företagets
aktier.

—

”unincorporated investment trust”: en trust som ej är juridisk person.

—

”unincorporated”: ett institut som ej är juridisk person.

—

”other”: anger att inget av de ovan nämnda fördefinierade värdena gäller för investeringsfonden. Om detta värde rapporteras skall en omfattande definition samtidigt rapporteras som ”free_text”.

—

”not available”: anger att informationen om ”structure_2” för institutet för närvarande inte är tillgänglig.
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DEL 3
Verifieringskontroll

1.

Allmänna kontroller
Det kommer att kontrolleras att

2.

—

alla obligatoriska variabler är fullständiga,

—

värdena för variabeln ”object_request” utgörs av en av åtta fördefinierade kategorier som framgår av del 1 i denna
bilaga (”if_req_new”, ”if_req_mod”, ”if_req_del”, ”if_req_merger”, ”if_req_realloc”, ”if_req_mod_id_realloc”, ”if_req_mod_id” och ”if_req_nav”), beroende på vilken information som sänds, och

—

de nationella centralbankerna använder det latinska alfabetet för rapportering av uppdateringar till ECB.

Kontroll av id-kod
Det kommer att kontrolleras att
—

variabeln ”if_id” består av två skilda delar, en variabel ”host” och en variabel ”id”, samt att de två delarnas kombinerade värden garanterar att ”if_id” är unikt för varje enskild investeringsfond,

—

värdet för variabeln ”host” för en IF är en tvåställig EU ISO-landskod,

—

en tidigare använd id-kod inte tilldelas en ny IF. Om detta inte kan undvikas skall de nationella centralbankerna
skicka en ”if_req_realloc”-begäran till ECB.

—

ett särskilt meddelande ”if_req_mod_id” används när ändringar av en existerande IF:s id-kod rapporteras, och

—

ett särskilt meddelande ”if_req_mod_id_realloc” används när ändringar av en id-kod till en tidigare struken id-kod
rapporteras.

Om den nya investeringsfondens id-kod redan har använts och ansökan inte sker via ”if_req_mod_id_realloc” (eller om
investeringsfondens nya id-kod finns på den aktuella listan) kommer ECB att underkänna meddelandet.
Om variabeln ”if_id” är ofullständig, felaktig eller saknas kommer ECB att underkänna hela meddelandet.
3.

Name
Det kommer att kontrolleras att
—

denna variabel anger investeringsfondens namn,

—

företagets namn och bolagets rättsliga form alltid anges för alla namn där detta är tillämpligt,

—

gemener används för korrekt accenthantering, och

—

gemener användas där så kan ske.

Om variabeln ”name” saknas kommer ECB att underkänna hela meddelandet.
4.

Address
Det kommer att kontrolleras att
—

åtminstone en av adressvariablerna ”postal_address”, ”postal_box” eller ”postal_code” är ifyllda,

—

variabeln ”postal_address” anger gatunamn och husnummer där institutet är beläget (eller i förekommande fall
dess förvaltningsbolag),

—

variabeln ”postal_box” använder nationella regler för angivande av boxnummer, att inga texthänvisningar till ”post
office box” placeras framför ”postal_box”-nummer, och
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variabeln ”postal_box” anges enligt nationella regler för angivande av postnummer och anger det berörda
postnumret.

Om variabeln ”address” saknas kommer ECB att underkänna hela meddelandet.
5.

City
Det kommer att kontrolleras att
—

variabeln ”city” anger den stad där institutet är beläget.

Om variabeln ”city” saknas kommer ECB att underkänna hela meddelandet.
6.

Förvaltningsbolagets namn
Ett förvaltningsbolag är ett institut som ansvarar för den dagliga driften av en investeringsfond. Förvaltningsbolaget kan
även förse fonden med research och portföljförvaltning. Om en investeringsfond har både en förvaltare och en investeringsförvaltare som fått i uppdrag att sköta driften, skall de nationella centralbankerna lämna uppgifter om
förvaltaren.
Det kommer att kontrolleras att
—

variabeln ”management company name” består av antingen ett företagsnamn eller anges som ”not available” eller
”not applicable”, och

—

en närmare förklaring ges i fältet ”free_text” om variabeln ”management company name” anges som ”not
available”.

Om variabeln ”management company name” saknas kommer ECB att sända ut ett varningsmeddelande till den nationella centralbanken i bekräftelsen.
7.

Investment policy
Denna variabel anger den typ av tillgångar som utgör huvuddelen av investeringsfondens placeringar.
Det kommer att kontrolleras att
—

variabeln ”investment policy” anges med ett av sju fördefinierade värden: ”bonds”, ”equities”, ”hedge”, ”mixed”, ”real
estate”, ”other” eller ”not available”.

Om variabeln ”investment policy” är ofullständig, felaktig eller saknas kommer ECB att sända ut ett varningsmeddelande till den nationella centralbanken i bekräftelsen.
8.

Variability of capital
En fond kan vara antigen av typen öppen (open-end) eller stängd (closed-end).
Det kommer att kontrolleras att
—

variabeln ”variability of capital” anges antingen som ”open-end”, ”closed-end” eller ”not available”.

Om variabeln ”variability of capital” är ofullständig, felaktig eller saknas kommer ECB att sända ut ett varningsmeddelande till den nationella centralbanken i bekräftelsen.
9.

Structure_1
Det kommer att kontrolleras att
—

variabeln ”structure_1” anges antingen som ”UCITS” eller ”icke-UCITS” eller ”ej tillgänglig”, och

—

variabeln ”variability of capital” har angetts som ”open-end” om variabeln ”structure_1” anges som ”UCITS”.

Om variabeln ”structure_1” är ofullständig, felaktig eller saknas kommer ECB att sända ut ett varningsmeddelande till
den nationella centralbanken i bekräftelsen.
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10. Structure_2
Det kommer att kontrolleras att
—

variabeln ”structure_2” anges med ett av elva fördefinierade värden: ”UCITS unit trust”, ”UCITS variable capital corporation”, ”UCITS unincorporated”, ”unit trust”, ”variable capital corporation”, ”limited partnership”, ”investment
trust”, ”unincorporated investment trust”, ”unincorporated”, ”other” eller ”not available”,

—

variabeln ”structure_2” har angetts som ”UCITS unit trust” eller ”UCITS variable capital corporation” eller ”UCITS
unincorporated” eller ”other” eller ”not available” om variabeln ”structure_1” har angetts som ”UCITS”, och

—

variabeln ”structure_2” har angetts som ”unit trust” eller ”variable capital corporation” eller ”limited partnership”
eller ”investment trust” eller ”unincorporated investment trust” eller ”unincorporated” eller ”other” eller ”not available” om variabeln ”structure_1” har angetts som ”non-UCITS”.

Om variabeln ”structure_2” är ofullständig, felaktig eller saknas kommer ECB att sända ut ett varningsmeddelande till
den nationella centralbanken i bekräftelsen.
11. Sub-fund
Det kommer att kontrolleras att
—

variabeln ”sub-fund” anges med ett av fyra fördefinierade värden: ”yes” eller ”no” eller ”not available” eller ”not
applicable”.

Om variabeln ”sub-fund” är ofullständig, felaktig eller saknas kommer ECB att sända ut ett varningsmeddelande till den
nationella centralbanken i bekräftelsen.
12. ISIN codes
Det kommer att kontrolleras att
—

under variabeln ”ISIN codes”, åtminstone variabeln ”ISIN_1” rapporteras för varje investeringsfond och att värdet
för ”ISIN_1” är antingen den faktiska koden eller de 12 tecknen ”XXXXXXXXXXXX”,

—

alla ISIN-koder för alla andelsklasser som investeringsfonden gett ut rapporteras enligt konventionen: ISIN_1,
ISIN_2, ISIN_3 …. ISIN_n.

Om variablerna ”ISIN codes” och ”ISIN_1” saknas kommer ECB att underkänna hela meddelandet.
13. NAV per investment fund
Det kommer att kontrolleras att
—

variabeln ”if_req_nav” anges vid rapporteringen av NAV-värdet (net asset value) per investeringsfond,

—

variabeln ”if_req_nav” består av två delar: ”if_nav_value” och ”if_nav_date”. Om det verkliga värdet inte är tillgängligt anges ”not available”.

—

ytterligare information också ges i fältet ”free_text” om en orsak till ”not available” används.

Om variabeln ”if_req_nav” och dess delar är ofullständig eller saknas kommer ECB att sända ut ett varningsmeddelande
till den nationella centralbanken i bekräftelsen.
14. Kontroll av sammanslagningar
Det kommer att kontrolleras att
—

variabeln ”if_req_merger” anges vid rapportering av inhemska eller gränsöverskridande sammanslagningar,

—

varje grupp (d.v.s. två eller fler institut) som har samma ”date” för sammanslagningens rättsliga verkan, rapporteras med den särskilda markeringen ”submerger”,
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—

att ett värde för variabeln ”date” anges när variabeln ”submerger” används,

—

åtminstone ett institut som ingår i en sammanslagning är en investeringsfond,

—

investeringsfonden rapporteras som en modifiering (d.v.s. ”if_req_mod”) om det inte sker någon förändring i investeringsfondens attribut till följd av sammanslagningen,

—

variabeln ”involved_if” endast rapporteras vid gränsöverskridande sammanslagningar,

—

variabeln ”if_ref” uppges om ett institut anges som ”involved_if”,

—

variabeln ”if_ref” består av två delar: ”if_id” som själv består av variablerna ”host” och ”id” samt ”name”,

—

”non_if_id” och ”name” uppges om ett institut anges som ”involved_non_if”,

—

”non_if_id” för ett ”involved_non_if” består av två delar: ”host” och ”id”. ”host” är en tvåställig ISO-landskod. Uppgiften ”id” skall avse antingen den korrekta sektorklassificeringen enligt ENS 95 om t.ex. ”involved_non-if” är ett
belgiskt finansiellt serviceföretag skall ”host” rapporteras som ”BE” och ”id” som ”124” eller, om investeringsfonden slagits samman med ett MFI, skall ”id” motsvara MFI:s unika kod för identifiering (exklusive den tvåsiffriga
kod som avser hemvistlandet som skall rapporteras under delen ”host”).

Om någon av ovannämnda verifieringskontroller avseende sammanslagningar inte är uppfyllda kommer ECB att underkänna hela meddelandet.
15. Confidentiality flag
När de nationella centralbankerna rapporterar uppdateringar om en investeringsfond till ECB får de ange vissa värden
som sekretessbelagda. I dessa fall skall en närmare förklaring till varför uppgifterna är sekretessbelagda ges i fältet ”free_text”. Dessa värden publiceras inte på ECB:s webbplats och skickas heller inte ut till de nationella centralbankerna.
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ORDLISTA

Aktie emitterad av aktiebolag(capital shares issued by limited liability companies): värdepapper som ger innehavaren ställning av delägare med rätt till en andel i företagets sammanlagda utdelade vinst och till en andel i det egna kapitalet
vid en likvidation.
Aktiefond (equity funds): investeringsfond som huvudsakligen placerar i aktier och andra ägarandelar. De kriterier som
används för att klassificera investeringsfonder som aktiefonder hämtas från prospektet, fondreglementen, bolagsordningsinstrument, stadgar eller förordningar, teckningsdokument eller placeringsavtal, marknadsföringsdokument eller andra liknande källor.
Aktier (shares): alla innehav av finansiella tillgångar som representerar äganderätt till bolag eller kvasibolag. Dessa finansiella tillgångar berättigar vanligtvis innehavarna till en del av bolagens eller kvasibolagens vinster och till en del av nettotillgångarna vid en eventuell likvidering.
Aktier och andra ägarandelar exkl. andelar i investeringsfonder (shares and other equity, excluding investment
fund shares): innehav av värdepapper som representerar äganderätt till bolag eller kvasibolag. Dessa värdepapper ger i allmänhet innehavaren rätt till en andel i företagets eller kvasibolagets vinst och till en andel i det egna kapitalet vid eventuell
likvidation.
Andra ägarandelar (other equity): alla transaktioner i andra ägarandelar som inte omfattas av noterade och icke noterade
aktier (ENS 95, p. 5.94–5.95).
Användare av betalningstjänster (payment service user): en fysisk eller juridisk person som i egenskap av betalare eller
betalningsmottagare utnyttjar en betalningstjänst. Betalaren är den part i betalningstransaktionen som ställer ut betalningsordern eller godkänner att medlen överförs till betalningsmottagaren. Betalningsmottagaren är en fysisk eller juridisk person
som är den avsedde slutlige mottagaren av de medel som omfattas av betalningstransaktionen.
Attribut (attributs): statistiska begrepp som ger användarna tilläggsinformation om de uppgifter som byts ut antingen i
kodad form (t.ex. om enheten) eller i okodad form (t.ex. om sammanställningsmetoden). Obligatoriska attribut är sådana som
måste ha ett värde, i annat fall bedöms de observationer de hänför sig till som meningslösa. Villkorliga attribut är sådana som
definieras endast om de förekommer i den rapporterande institutionen (t.ex. inhemsk serie-id) eller när de är relevanta (t.ex.
sammanställning, avbrott) och för dessa attribut måste något värde inte fyllas i.
Avsända gränsöverskridande betalningar(cross-border transactions sent): transaktioner med betalningsinstrument
som involverar icke-MFI och sänds från ett annat land än det rapporterande landet, d.v.s. betalningsmottagaren som erhåller
medlen från transaktionerna befinner sig utanför det rapporterande landet.
Betalningsanvisning (money order): ett instrument som ofta används av personer som saknar ett checkkonto hos ett
finansinstitut och som främst används för att transferera pengar till en angiven betalningsmottagare, betala räkningar eller
överföra pengar till en annan person eller annat företag. Postanvisningar är betalningsanvisningar där trassatbanken är ett
postinstitut.
Betalningsinstrument (payment instrument): ett verktyg eller ett uppsättning förfaranden som möjliggör överföring av
medel från betalare till betalningsmottagare.
Betalningsleverantör (payment service provider): en fysisk eller juridisk person vars normala affärsverksamhet inkluderar tillhandahållandet av betalningstjänster till användarna av betalningstjänster.
Betalningsmedel (means of payments, settlement media): tillgångar eller fordringar avseende tillgångar som betalningsmottagaren godkänner som fullgörande av betalarens betalningsskyldighet gentemot betalningsmottagaren.
Betalningsmedel (settlement media, also referred to as means of payment): tillgångar eller fordringar avseende tillgångar som används för betalningar.
Betalningsorder (payment order): en instruktion från betalare eller betalningsmottagare till sin resp. tillhandahållare av
betaltjänster där denne ombeds utföra en betalningstransaktion.
Betalningstjänster (payment service): affärsverksamhet som består i utförandet av betalningstransaktioner för en fysisk
eller juridisk persons räkning, där minst en av tillhandahållarna av betalningstjänsterna är etablerad i Europeiska gemenskapen. Inom ramen för betalningsstatistiken avses med betalningstjänst att en enhet (t.ex. ett kreditinstitut) accepterar en betalningstransaktion för vidare bearbetning (som kan vara en annan enhets uppgift) i form av kontantlös clearing och/eller
avveckling. Betalningstjänster är inte kopplade till tillhandahållandet av teknisk infrastruktur (t.ex. telekommunikationsutrustning eller terminaler installerade hos detaljister) eller till tillhandahållandet av avveckling (t.ex. betalsystem).

L 341/225

L 341/226

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Betalningstransaktion (payment transaction): en handling som inleds av betalaren eller betalningsmottagaren i form av
insättning, uttag eller överföring av medel från betalaren till betalningsmottagaren, oberoende av eventuella underliggande
förpliktelser mellan användarna av betalningstjänsten. Se även medel och betalningsmedel.
Betalningsöverföring(credit transfer): ett betalningsinstrument som gör det möjligt för betalaren att instruera sitt kontoförande institut att överföra medel till mottagaren. Det är en betalningsorder eller en serie betalningsorder som görs för
att ställa medel till mottagarens förfogande. Både betalningsordern och de medel som omnämns däri flyttas från betalarens
kreditinstitut till betalningsmottagarens kreditinstitut, eventuellt via flera mellanliggande kreditinstitut och/eller ett eller flera
betalnings- och avvecklingssystem.
Blandfonder (mixed funds): investeringsfonder som placerar såväl i kapitalandelar som i obligationer, utan någon tydlig
policy att företrädesvis placera i det ena eller andra instrumentet. De kriterier som används för att klassificera investeringsfonder som blandfonder hämtas från prospektet, fondreglementen, bolagsordningsinstrument, stadgar eller förordningar,
teckningsdokument eller placeringsavtal, marknadsföringsdokument eller andra liknande källor.
Check(cheque): en skriftlig order från en part (trassenten) till en annan (trassatbanken, normalt ett kreditinstitut) att betala
ett visst belopp till utställaren eller till en tredje part som trassenten anger.
Delstater och kommuner (state and local government): delstater som är separata institutionella enheter vilka utövar
några av en regerings funktioner på en nivå under statens men över lokal nivå, utom vad beträffar socialförsäkring (ENS 95,
2.72). Kommuner inkluderar de typer av allmän administration vars behörighet sträcker sig endast över en lokal del av det
ekonomiska territoriet i det rapporterande landet, förutom lokala avdelningar av socialförsäkring (ENS 95, p. 2.72 och 2.73).
Deltagare (participant): en enhet som är identifierad/erkänd av överföringssystemet och som har befogenhet att sända/och
kan ta emot överföringsuppdrag till/från systemet, antingen direkt eller indirekt.
Direktdebitering (direct debits): betalningsinstrument som tillåter en debitering på betalarens bankkonto och som initieras av betalningsmottagaren med betalarens godkännande.
Dotterbolag (subsidiaries): fristående juridiska enheter i vilka någon annan enhet är majoritetsägare eller ensam ägare.
Efterställda skuldförbindelser, ofta kallade för efterställd skuld (subordinated bonds, often referred to as subordinated debt): medför en underordnad fordran på emissionsinstitutet som endast kan göras gällande sedan alla bättre ställda
fordringar (t.ex. in- och utlåning eller fordringar med bättre förmånsrätt) tillgodosetts, vilket medför att de under vissa
omständigheter kan få egenskaper som liknar aktier och andra ägarandelar.
Emissioner med rörlig ränta (variable rate issues): alla värdepapper där en kupongbetalning sker och där kupongbetalningen eller kapitalbeloppet regelbundet anpassas till en oberoende ränta eller ett index.
Emissionsvaluta (currency of issuance): den valuta ett värdepapper är utställt i.
Emittentens hemvist (residency of issuer): en emitterande enhet definieras som en inhemsk enhet i ett land när den har
ett centrum av ekonomisk betydelse på det ekonomiska territoriet i det landet – vilket innebär att den under en utsträckt tid
(ett år eller mer) inriktar sig på ekonomiska aktiviteter inom det ekonomiska territoriet (ENS 95, p. 1.30).
Emittenter av värdepapper (issuers of securities): företag och kvasibolag vars verksamhet består i att emittera värdepapper och åta sig en rättslig skyldighet gentemot innehavarna av dessa instrument i enlighet med emissionsvillkoren.
e-pengar (E-money): ett penningvärde som utgörs av en fordran på emittenten som i) sparas på ett elektroniskt medium,
ii) som inte ges ut förrän medel som uppgår till minst samma penningvärde har emottagits och iii) godtas som betalningsmedel av andra företag än emittenten. Denna definition följer andemeningen i Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/46/EG av den 18 september 2000 om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar
samt om tillsyn av sådan verksamhet.
Eurobonds (eurobonds): obligationer som samtidigt placeras på marknaden i minst två länder och som är utställda i en
valuta som inte behöver vara någon av dessa länders, vanligtvis genom internationella syndikat av finansiella företag från
olika länder.
Fastighetsfond (real estate funds): investeringsfond som huvudsakligen placerar i fastigheter. De kriterier som används
för att klassificera investeringsfonder som fastighetsfonder hämtas från prospektet, fondreglementen, bolagsordningsinstrument, stadgar eller förordningar, teckningsdokument eller placeringsavtal, marknadsföringsdokument eller andra liknande
källor.
Filial till ett kreditinstitut (branch of a credit institution): avser ett driftsställ som inte är huvudkontoret, som befinner
sig i det rapporterande landet och har etablerats av ett kreditinstitut som är som är rättsligt erkänt i ett annat land. Alla driftsställen i det rapporterande landet som grundats av ett institut som är rättsligt erkänt i ett annat land utgör en enda filial. Var
och ett av dessa driftsställen räknas som ett individuellt kontor (se under kontor).
Filialer (branches): oregistrerade enheter, som inte är några självständiga juridiska personer och som i sin helhet ägs av
moderbolaget.
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Finansiella derivat (financial derivatives): finansiella tillgångar som är baserade på eller härledda från ett annat underliggande instrument. Det underliggande instrumentet är oftast en annan finansiell tillgång, men kan också utgöras av en vara
eller ett index (ENS 95, p. 5.65).
Finansiella företag (FVC), även kallade enheter för särskilda ändamål eller särskilda finansinstitut (financial vehicle
corporations (FVCs), also referred to as special purpose vehicles/entities or special financing institutions): företag
som bildats för att inneha värdepapperiserade tillgångar.
Finansiella företag vars verksamhet utgörs av utlåning (financial corporations engaged in lending, FCL): klassificeras som OFI, är finansiella företag främst specialiserade i att finansiera hushållens och de icke-finansiella företagens tillgångar. Företag som är specialiserade på finansiell leasing, factoring, utlåning mot hypotek och konsumtionslån skall ingå i
denna grupp. Dessa finansiella företag kan bedriva sin verksamhet i rättslig form av hypoteksinstitut, kommunalt kreditinstitut, finansiella bolag, företag som bildats för att inneha värdepapperiserade tillgångar etc.
Finansiella serviceföretag (financial auxiliaries): finansiella företag och kvasibolag som främst ägnar sig åt finansiell serviceverksamhet (ENS 95, p. 2.57–2.59).
Flöden, även kallade (finansiella) transaktioner (flows, also referred to as (financial) transactions): beräknas genom
att använda skillnaden mellan stockuppgifterna vid utgången av månaden och sedan rensa för sådana effekter som inte härrör från transaktioner. Effekter som inte härrör från transaktioner tas bort genom flödesjusteringar.
Fond i fond (funds of funds): investeringsfond som huvudsakligen placerar i investeringsfonders aktier eller andelar. De
kriterier som används för att klassificera fonder i kategorin fond-i-fond hämtas från prospektet, fondreglementen, bolagsordningsinstrument, stadgar eller förordningar, teckningsdokument eller placeringsavtal, marknadsföringsdokument eller
andra liknande källor. De skall klassificeras i den kategori av fonder i vilken de huvudsakligen placerar.
Fonder som vänder sig till allmänheten (general public funds): fonder vars andelar/aktier säljs till allmänheten. Fonder
öppna för speciella placerargrupper (special investors funds) fonder där andelarna/aktierna är reserverade för speciella
typer av placerare.
Företag som handlar i värdepapper och derivat, SDD (security and derivative dealers, SDD:s): dessa klassificeras som
OFI och är finansiella företag vars huvudsakliga verksamhet består i i) handel i värdepapper för egen räkning, genom köp
och försäljning av dessa värdepapper för räkning av och med tagande av risk för institutionen med enda syfte att dra fördel
av spreaden mellan inköps- och försäljningspris och ii) handel för egen räkning, genom en finansiell institution som är auktoriserad att handla på aktiemarknaden eller på andra organiserade marknader.
Försäkringsbolag (insurance companies): definieras som ett företag som har erhållit auktorisation i enlighet med artikel 6 i rådets första direktiv 73/239/EEG av den 24 juli 1973 om samordning av lagar och andra författningar angående
rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring eller artikel 6 i rådets första direktiv
79/267/EEG av den 5 mars 1979 om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva direkt livförsäkringsrörelse. Återförsäkringsverksamhet ingår ej.
Försäkringsföretag och pensionsinstitut (insurance corporations and pension funds): icke-monetära finansiella företag och kvasibolag som främst ägnar sig åt finansförmedling som en följd av spridning av risker (ENS 95 p. 2.60–2.67).
Försäljning utanför börsen (private placements): försäljning av en aktieemission till en enda köpare eller till ett begränsat antal köpare utan att aktierna erbjuds allmänheten.
Globala obligationer (global bonds): obligationer som emitteras samtidigt på den inhemska marknaden och
euromarknaden.
Hedgefond (hedge funds): inom ramen för denna riktlinje ett företag för kollektiva investeringar, oavsett dess juridiska
form, som tillämpar relativt fria placeringsstrategier för att uppnå positiv absolut avkastning och vars förvaltare, utöver förvaltningsavgiften, även erhåller ersättning i relation till fondens värdeutveckling. För att nå dessa mål finns det få begränsningar av de typer av finansiella instrument som hedgefonderna får investera i, och de kan på ett flexibelt sätt använda en
rad finanstekniker som t.ex. belåning, blankning etc. Denna definition omfattar även fonder som helt eller delvis investerar
i andra hedgefonder förutsatt att de i övrigt uppfyller definitionen. De kriterier som används för att klassificera hedgefonder
hämtas från det offentliga emissionsprospektet, fondreglementen, stadgar eller förordningar, teckningsdokument eller placeringsavtal, marknadsföringsdokument eller andra liknande källor.
Hushåll (households): individer eller grupper av individer i deras egenskap av konsumenter och producenter av varor och
icke-finansiella tjänster uteslutande för egen slutlig konsumtion och som producenter av marknadsmässiga varor och ickefinansiella och finansiella tjänster, förutsatt att deras aktiviteter inte är sådana som utförs av kvasibolag. Hit räknas de av
hushållens ideella organisationer som främst ägnar sig åt produktion av icke marknadsförda varor och tjänster avsedda för
specifika grupper av hushåll (ENS 95, 2.75–2.88).
Hårdvarubaserade elektroniska pengar (hardware-based e-money): produkter som tillhandahåller kunden ett bärbart
elektroniskt medium, normalt ett kort med en integrerad krets som innehåller en mikroprocessor (t.ex. kontantkort).
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Icke noterade aktier, exklusive andelar i investeringsfonder (unquoted shares, excluding investment fund shares): aktier som inte är noterade (ENS 95, p. 5.88–5.93).
Icke-finansiella företag (non-financial corporations): företag och kvasibolag vars huvudsakliga aktivitet är produktion
av varor och icke-finansiella tjänster, och som inte ägnar sig åt finansförmedling (ENS 95, 2.21–2.31).
Icke-monetära finansinstitut, icke-MFI (non-monetary financial institutions, non-MFIs): definieras i bilaga I, del 3 i
förordning ECB/2001/13 av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut.
Inlåning med uppsägningstid (deposits redeemable at notice): icke överförbar inlåning utan överenskommen löptid,
som inte kan tas ut i sedlar eller mynt utan uppsägningstid och som inte kan tas ut i kontanter före uppsägningstidens utgång
eller endast mot viss straffavgift. Här ingår inlåning som, trots att insättningarna i vissa fall juridiskt sett kan tas ut utan uppsägningstid, enligt nationell praxis skulle vara föremål för straffavgifter och begränsningar (klassificerade under löptidskategorin upp till 3 månader), liksom placeringskonton utan uppsägningstid eller överenskommen löptid men med restriktiva
uttagsvillkor (klassificerade under löptidskategorin över 3 månader).
Inlåning med överenskommen löptid (deposits with agreed maturity): icke överförbar inlåning som inte kan tas ut i
sedlar eller mynt före en överenskommen förfallodag, eller som kan tas ut i kontanter under löptiden endast mot någon form
av straffavgift. Finansiella produkter med roll over-bestämmelser skall klassificeras efter kortaste löptid. Även om inlåning
med överenskommen löptid kan tillåta tidigare inlösen efter uppsägning eller kan inlösas på anfordran mot viss straffavgift,
är dessa kriterier inte betydelsefulla för klassificeringsändamål.
Inlåning över natten (overnight deposits): insättningar som kan tas ut i kontanter och/eller på begäran kan överföras
utan uppsägningstid med check, girering, debitering eller liknande utan större dröjsmål, begränsningar eller straffavgift. I
denna kategori ingår saldon avseende förutbetalda belopp på området elektroniska pengar, antingen hårdvarubaserade elektroniska pengar (t.ex. kontantkort) eller mjukvarubaserade elektroniska pengar som ställts ut av MFI. Här ingår inte icke överförbara insättningar som tekniskt sett kan tas ut vid anfordran, men där avsevärd straffavgift tas ut.
Inlösta aktier i aktiebolag (redeemed shares in limited liability companies): aktier vars kapital har återbetalats men
vars innehavare fortsätter att vara delägare som är berättigade till en del av den vinst som återstår efter det att utdelningarna
på det återstående registrerade kapitalet betalats och även till en del av det återstående överskottet vid likvidering.
Innehavarsektorn (money-holding sector): omfattar alla icke-MFI med hemvist i euroområdet, exklusive staten.
Institut för elektroniska pengar (E-money institution): ett företag eller annan juridisk person som inte är ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1 a i direktiv 2006/48/EG och som ger ut betalningsmedel i form av elektroniska pengar.
Interbankbetalningssystem, IFTS (Interbank funds transfer systems): formella arrangemang baserade på kontrakt eller
lagstiftning, med flera medlemmar, gemensamma regler och standardiserade arrangemang för överföring och avveckling av
ekonomiska förpliktelser mellan medlemmarna, där de flesta direkta deltagarna är kreditinstitut och arrangemangen används
främst för att hantera kontantlösa betalningar.
Internationella institutioner (international institutions): består av överstatliga och internationella organisationer som
t.ex. Europeiska investeringsbanken, IMF och Världsbanken.
Internet/PC-relaterad inlåning över natten: (Internet/PC-linked overnight deposits): konton för inlåning över natten
som innehas av icke-MFI där kontoinnehavaren har tillgång elektroniskt via Internet- eller PC-banktjänster med hjälp av programvara och telekommunikationsnät (t.ex. för att göra betalningsöverföringar eller betala räkningar). Ofta krävs en ändring av avtalet mellan kontoinnehavaren och dennes MFI för att inkludera sådana här tjänster och kan även kräva att MFI
ger kontoinnehavaren elektroniska id-koder (PIN, TAN, etc.).
Intradagslån från centralbanken(intraday borrowing from the central bank): det totala värdet för den kreditgivning
från centralbanken till kreditinstitut som återbetalas inom en bankdag.
Investeringsfonder (investment funds): definieras i artikel 1 första strecksatsen i förordning ECB/2007/8.
Konstruerade inhemska statistiska enheter (notional resident units): i) utländska enheter som har sin ekonomiska
hemvist inom landets ekonomiska territorium eller ii) utländska enheter i sin egenskap av ägare till mark eller byggnader på
landets ekonomiska territorium men då bara i fråga om transaktioner som avser sådan mark eller sådana byggnader (ENS 95
p. 2.15).
Kontant utbetalning vid POS-terminal (cash advance at POS terminals): en transaktion där kortinnehavaren erhåller
kontanter vid en POS-terminal i samband med en POS-betalning för varor eller tjänster.
Kontanttransaktion i uttagsautomat(ATM cash transaction): ett kontantuttag från, eller en insättning till, ett konto som
görs i en uttagsautomat med hjälp av ett kort som har kontantfunktion.
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Kontodebiteringar genom en enkel bokföringstransaktion (debits from the account by simple book entry): debiteringar som initieras av ett MFI utan specifik transaktionsanvisning och utförs genom en enkel bokföringstransaktion, d.v.s.
debitering av kundens konto(-n) utan att några traditionella betalningsinstrument används.
Kontokreditering genom en enkel bokföringstransaktion (credits to the accounts by simple book entry): kreditering som initieras av ett MFI utan specifik transaktionsanvisning och utförs genom en enkel bokföringstransaktion, d.v.s.
kreditering av kundens konto utan att några traditionella betalningsinstrument används.
Kontor (office): ett driftsställe som utgör en juridiskt beroende del av i) ett kreditinstitut eller en icke-EES-baserad bank, ii)
en centralbank eller iii) en annan institution som tillhandahåller betaltjänster till icke-MFI och som utför vissa eller delar av
de transaktioner som ingår i ett kreditinstituts verksamhet.
Kort (cards): inom ramen för betalningsstatistik sådant plastkort som av sina innehavare kan användas antingen för att
betala varor och tjänster eller för att göra kontantuttag.
Kortbetalning, exklusive funktion för elektroniska pengar (card payment, except with an e-money function): en
betalningstransaktion med hjälp av ett kort med debet-, kredit- eller fördröjd debetfunktion via en terminal eller andra
kanaler.
Kortfristiga räntebärande värdepapper (short-term debt securities): omfattar all utgivning av skuldförbindelser med
en ursprunglig löptid av mindre än ett år; kortfristiga värdepapper emitteras vanligen till underkurs. Denna underposition
omfattar inte värdepapper där handeln, om än teoretiskt möjlig, är mycket begränsad (ENS 95, p. 5.56–5.59). Detta motsvarar kategori F.331 i ENS 95.
Kortladdnings-/kortuttagstransaktioner för kort med e-pengar (E-money card-loading/card-unloading transaction): en transaktion som gör det möjligt att transferera e-pengar från emittenten av e-pengarna till ett kort med funktion för
e-pengar och tvärtom.
Kortsystem (card scheme): det tekniska och kommersiella arrangemang som skapats för ett eller flera kortmärken och
som tillhandahåller de organisatoriska, rättsliga och allmänna regler som behövs för att de tjänster som marknadsförs av
märket skall fungera.
Kortterminaler för e-pengar (E-money card terminals): gör det möjligt att transferera e-pengar från emittenten av
e-pengarna till ett kort med funktion för e-pengar och tvärtom (terminal för kortladdning/kortuttag av e-pengar) eller från
saldot på ett kort till en mottagare (terminal som accepterar av e-pengar).
Kortutgivare (card issuer): när det gäller fyrpartssystem ett kreditinstitut (eller i mer ovanliga fall ett annat företag) som är
medlem i ett kortsystem och har ett avtalsrättsligt förhållande till kortinnehavaren som resulterar i tillhandahållandet och
användningen av ett kort från det kortsystemet. När det gäller trepartssystem (t.ex. American Express, Diners Club International etc.) är kortutgivaren identisk med kortsystemet.
Köpman (merchant): en yrkesman, eller enhet som representerar en grupp av yrkesmän, som är auktoriserad att ta emot
medel i utbyte mot leverans av varor eller tjänster som har ett avtal med ett kreditinstitut om att ta emot sådana medel (betalningsmedel). En köpman kan driva en server (server för köpmän), som kan ge kunder möjligheten att välja betalningssätt
och som sparar transaktionen för slutlig avveckling.
Köptransaktion med e-pengar (E-money purchase transaction): en transaktion där innehavaren av e-pengar överför
e-pengar från sitt tillgodohavande till betalningsmottagaren, antingen med ett kort med funktion för e-pengar eller något
annat lagringsmedium.
Leasing (leasing): för statistikändamål definieras leasing som finansiell leasing när leasingperioden täcker hela eller större
delen av den varaktiga varans ekonomiska livslängd. Vid slutet av leasingperioden har leasingtagaren ofta en möjlighet att
köpa varan till ett nominellt pris (ENS 95, bilaga II)
Lån (loans): medel som uppgiftslämnarna lånat ut till låntagare och som inte ges formen av dokument eller som representeras av ett enda dokument (även om detta senare har blivit överlåtbart).
Långfristiga räntebärande värdepapper (long-term debt securities): omfattar all utgivning av skuldförbindelser med en
ursprunglig löptid av mer än ett år; långfristiga värdepapper emitteras vanligtvis med kupong (se ENS 95 p. 5.60–5.64). Detta
motsvarar kategori F.332 i ENS 95.
M-betalning (M-payment): en betalning där en mobiltelefon används för att ställa ut en betalningsorder och eventuellt
överföra betalningsmedel.
Medel (Funds): kontanter, kontotillgodohavanden och elektroniska pengar enligt vad som avses i direktiv 2000/46/EG.
Mjukvarubaserade e-pengar (software-based e-money): produkter för elektroniska pengar som använder speciell programvara som körs på PC och som vanligtvis kan användas för att överföra elektroniska värden via telekommunikationsnätverk som Internet.
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Monetära finansinstitut (MFI) andra än centralbanker (monetary financial institutions (MFIs) other than central
banks): definieras i artikel 2.1 i förordning ECB/2001/13 av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för
monetära finansinstitut.
Mottagna gränsöverskridande betalningar (cross-border transactions received): transaktioner med betalningsinstrument som involverar icke-MFI och erhålls från ett annat land än det rapporterande landet, d.v.s. betalaren som initierar transaktionen befinner sig utanför det rapporterande landet.
NAV-värde (net asset value, NAV): det samlade värdet på investeringsfondens tillgångar minus dess skulder, exklusive
investeringsfondandelar.
Nollkupongobligationer (zero coupon bonds): alla värdepapper utan kupongbetalning. Ofta emitteras sådana obligationer till underkurs och inlöses till det nominella värdet. De inkluderar också obligationer som emitteras till nominellt värde
och inlöses till överkurs, t.ex. obligationer där inlösenvärdet är knutet till utvecklingen för en valutakurs eller ett index.
Huvuddelen av under- eller överkursen motsvarar den upplupna räntan under obligationens löptid.
Noterade aktier, även kallade börsnoterade aktier, exklusive fondandelar (quoted shares, also referred to as listed
shares, excluding investment fund’s shares/units): alla aktier vars pris noteras på en erkänd fondbörs eller annan form
av reglerad marknad (ENS 95, p. 5.88–5.93). Noterade aktier rapporteras till marknadsvärdet. Detta motsvarar kategori F.511
i ENS 95.
Obligationsfonder (bond funds): investeringsfonder (IF) som huvudsakligen placerar i andra värdepapper än aktier. De
kriterier som används för att klassificera investeringsfonder som obligationsfonder hämtas från prospektet, fondreglementen, bolagsordningsinstrument, stadgar eller förordningar, teckningsdokument eller placeringsavtal, marknadsföringsdokument eller andra liknande källor.
Offentlig sektor (general government): enheter med hemvist i medlemsstaten som främst producerar icke-marknadsförda
varor och tjänster avsedda för individuell och kollektiv konsumtion och/eller i omfördelning av inkomster och förmögenhet
(ENS 95 p. 2.68–2.70). Offentlig sektor omfattar staten, delstater, kommuner och socialförsäkring (ENS 95 p. 2.71–2.74).
Närmare anvisningar till sektorklassificeringen finns i Money and Banking Statistics Manual: Guidance for the statistical classification of customers, Europeiska centralbanken, andra upplagan, november 1999.
Ordinarie revidering (ordinary revision): en revidering av uppgifter som avser perioden som föregår den aktuella
perioden.
OTC-kontanttransaktioner (over-the-counter (OTC) cash transaction): kontantuttag från, eller en insättning på, ett
konto i ett bankkontor med hjälp av en förtryckt blankett. Dessa transaktioner utgör inte betalningar i strikt bemärkelse eftersom de bara innebär en övergång från centralbankspengar till bankkontopengar eller tvärtom.
Penningmarknadsfonder, PMF (money market funds, MMF): definieras i bilaga I, del 1 (I.6) i förordning ECB/2001/13
av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut.
POS transaktion (POS transaction): en betalningstransaktion som genomförs vid en POS-terminal med hjälp av ett kort
med debet-, kredit- eller fördröjd debetfunktion.
Privat emitterade obligationer (privately issued bonds): obligationer som genom bilaterala avtal riktar sig till vissa placerare, om de åtminstone potentiellt kan bli föremål för handel.
Självständiga pensionsfonder (autonomous pension funds): separata institutionella enheter vars verksamhet främst
består i att finansiera pensioner. De är inte försäkringsföretag.
Skuldförbindelser (debt securities): värdepapper andra än aktier exklusive finansiella derivat består av finansiella tillgångar som är innehavarinstrument vilka vanligtvis är överlåtbara och i vilka det förekommer handel på andrahandsmarknader, och som inte ger innehavaren någon form av äganderätt till den institutionella enhet som givit ut dem. Denna kategori
omfattar finansiella tillgångar som vanligtvis representeras av dokument som är avsedda att omsättas och vars nominella
värde bestäms vid utgivningen. Kategorin omfattar utgivning av bl.a. växlar, obligationer, förlagslån och liknande instrument som vanligtvis är föremål för handel på de finansiella marknaderna. Instrumenten i denna kategori kännetecknas av
att de ger innehavaren en ovillkorlig rätt till en fast eller i kontrakt bestämd rörlig avkastning i form av kupongbetalningar
(ränta) och/eller en bestämd fast summa på en eller flera specificerade dagar eller som börjar från en vid emission bestämd
dag. Privatplaceringar täcks så långt som möjligt. Globala obligationer inkluderas (ENS 95, punkterna 5.50–5.55). Detta motsvarar kategori F.33 i ENS 95.
Sluten investeringsfond (closed-end investment funds): investeringsfond som har ett fast antal emitterade aktier och
vars aktieägare måste köpa eller sälja existerande aktier när de tillträder eller lämnar fonden.
Socialförsäkring (social security funds): statliga, delstatliga och kommunala institutionella enheter vars huvudsakliga aktivitet är att tillhandahålla sociala förmåner (ENS 95, 2.74).
Splitemissioner (split share issues): aktieemissioner där företaget eller kvasibolaget ökar antalet aktier i ett visst förhållande eller enligt en viss multiplikator.
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Staten (central government): alla administrativa statliga departement och andra centrala myndigheter vars behörighet
sträcker sig över hela det ekonomiska territoriet, utom vad avser administration av socialförsäkring (ENS 95, 2.71).
Statens innehav av eurosedlar och mynt (euro banknotes and coins held by the central government): sedlar och
mynt som ges ut av ECB, de nationella centralbankerna och stater, och innehas av staten.
Statens innehav av instrument utgivna av MFI i euroområdet (central government holdings of instruments issued
by euro area MFIs): skuldförbindelser och penningmarknadsfondandelar utgivna av MFI i euroområdet som innehas av
staten.
Särskild revidering (exceptional revision): en revidering av uppgifter som avser tidigare perioder än den föregående
referensperioden.
Terminal (terminals): elektromagnetisk anordning som ger behöriga användare tillgång till en rad tjänster. Användaren
får tillgång till terminalens tjänster med kort som har en eller flera av följande funktioner: kontanter, debet-, kredit- eller fördröjd debetfunktion eller elektroniska pengar. Terminalerna är fysiska accesspunkter och kan vara bemannade (med operatör eller kassör) eller obemannade (självbetjäning).
Terminaler vid försäljningsstället för elektronisk överföring av medel, EFTPOS (electronic funds transfer at point
of sale (EFTPOS) terminals): POS-terminaler som elektroniskt registrerar betalningsinformation. De kan antingen vara
utformade så att de överför betalningsinformation online (med en förfrågan om godkännande i realtid) eller offline.
Terminaler vid försäljningsstället, POS-terminal (point of sale (POS) terminals): anordning som möjliggör kortbetalning vid ett fysiskt försäljningsställe, inte ett virtuellt. Ett försäljningsställe innebär försäljning av varor eller tjänster vid
bemannade eller obemannade terminaler.
Underfond (sub-funds): anger en separat andelsklass eller enhet i fonden som placerar i en separat del eller investeringsportfölj. En underfond kan ibland även kallas för delfond. Varje underfond utgör en självständig och specialiserad del. Specialiseringen kan avse ett särkilt finansiellt instrument eller en viss marknad.
Utdelningsaktier emitterade av aktiebolag (dividend shares issued by limited liability companies): värdepapper vilka
allt efter land och omständigheter vid emissionerna har olika namn som t.ex. stiftaraktier, vinstaktier, utdelningsaktier etc.
Dessa värdepapper i) ingår inte i det registrerade kapitalet, ii) ger inte innehavarna delägarstatus i egentlig mening och iii)
berättigar inte innehavarna till en del av den vinst som återstår efter det att utdelningarna på det registrerade kapitalet betalats eller till en del av det återstående överskottet vid likvidering.
Utelöpande sedlar och mynt (currency in circulation): omfattar sedlar och mynt som normalt används för att göra
betalningar.
Utgivning av fondaktier (issue of bonus shares): utgivning av sådana nya aktier som aktieägarna erhåller i proportion
till sina innehav.
Utländska emittenter (non-resident issuers): enheter som är i) belägna inom det rapporterande landets ekonomiska territorium men som varken bedriver, eller avser att bedriva, ekonomisk aktivitet eller ekonomiska transaktioner under ett år
eller mer inom det rapporterande landets territorium eller ii) belägna utanför det rapporterande landets ekonomiska
territorium.
Uttagsautomat (automated teller machine): en elektromagnetisk automat som gör det möjligt för behöriga kortinnehavare att, normalt genom att använda maskinläsbara plastkort, göra kontantuttag från sina konton och/eller få tillgång till
andra tjänster som t.ex. kontroll av saldo på konto, överföring av pengar eller insättning av pengar. En maskin där endast
saldon visas betecknas inte som uttagsautomat. Följande funktioner speglas i statistiken: ”kontantuttagsfunktione” som gör
det möjligt för behöriga användare att ta ut kontanter från sitt konto med hjälp av ett kort med kontantfunktion och ”överföringsfunktionen” som gör det möjligt för behöriga användare att göra betalningsöverföringar med hjälp av ett betalkort.
Värdepapper med fast ränta (fixed rate issues): alla värdepapper där kupongbetalningen, baserad på kupongräntan, inte
ändras under värdepapperets löptid. Värdepapper som inte ges ut med en fastställd fast eller rörlig ränta, s.k. ”mixed rate
issues” ingår också (t.ex. värdepapper där räntan först är fast och sedan rörlig (eller tvärtom), värdepapper där kupongbetalningar inte är identiska under värdepapperets löptid, värdepapper där räntekupongen stegvis ökar eller minskar).
Värdepapperisering (securitisation): ett förfarande varigenom finansiering kan erhållas från externa placerare genom att
erbjuda dem möjlighet att placera i paket med specifika finansiella tillgångar. Denna operation innebär att MFI antingen säljer lån till en mellanhand och att denna mellanhand därefter, eller samtidigt, emitterar värdepapper med lånen som säkerhet,
eller att MFI förvärvar värdepapper emitterade av gäldenären som ersättning för ett lån (utan att någon mellanhand involveras). Båda typer av operation leder till samma resultat i MFI:s balansräkning.
Öppen investeringsfond (open-end investment funds): investeringsfonder vars andelar eller aktier, på begäran av innehavarna, återköps eller inlöses direkt eller indirekt från företagets tillgångar.
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Överförbar inlåning (transferable deposits): inlåning (i nationell eller utländsk valuta) som omedelbart kan omvandlas
till kontanter eller som är överförbar med check, girering, debitering eller liknande utan någon form av märkbar begränsning eller straffavgift (ENS 95, p. 5.42–5.44).
Överföring av lån (loan transfer): en operation som liknar värdepapperisering i vilken MFI säljer lån till placerare genom
ett förfarande som inte medför någon emission av värdepapper. Det ekonomiska syftet med denna operation och dess statistiska behandling liknar dock i vissa avseenden värdepapperisering.
Övertagande av skulder (debt assumption): en transaktion som vanligtvis innebär att staten ersätter offentliga företag
(del av övriga inhemska sektorer) som gäldenär för lån som ursprungligen har lämnats av banker (sektorn monetära finansinstitut (MFI-sektorn)). Denna finansiella transaktion kan också äga rum mellan andra institutionella sektorer.
Övrig inlåning (other deposits): all inlåning som inte är överförbar. Övrig inlåning kan inte användas för att när som helst
göra betalningar och kan bara omvandlas till kontanter eller överförbar inlåning med avsevärda begränsningar eller straffavgifter. I denna underkategori ingår inlåning på tid, sparkonton etc. (ENS 95, p. 5.45–5.49).
Övriga finansinstitut, OFI (other financial intermediaries, OFIs): icke-monetära finansiella företag och kvasibolag (utom
försäkringsföretag och pensionsinstitut), som främst ägnar sig åt finansförmedling genom att ta upp lån i andra former än
sedlar och mynt, inlåning och/eller nära substitut till inlåning från andra institutionella enheter än MFI (ENS 95, 2.53–2.56).
Övriga fonder (other funds): andra investeringsfonder än obligationsfonder, aktiefonder, blandfonder, fastighetsfonder
och hedgefonder.
Övriga kategorier av OFI (other categories of OFIs): en restkategori som utgörs av finansiella företag som inte är specialiserade inom något av de verksamhetsområden som gäller för de övriga tre OFI-kategorier (investeringsfonder, företag
som handlar i värdepapper och derivat samt finansiella företag vars verksamhet utgörs av utlåning). Finansiella holdingbolag, riskkapitalbolag eller företag som förmedlar utvecklingskapital ingår exempelvis i denna kategori.
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