
SPROSTOWANIA

Sprostowanie do Wytycznych Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie
statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (przeredagowanych)

(EBC/2007/9)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341 z dnia 27 grudnia 2007 r.)

Strona 178, załącznik III, część 14, tablica 1 otrzymuje brzmienie:
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„A. Instytucje krajowe B. Instytucje pozostałych uczestniczących państw członkowskich C. Reszta świata
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AKTYWA

1 Kredyty, pozyczki i inne naleznosci

2 Dłużne papiery wartościowe

w tym narosłe odsetki

2e. W euro

do 1 roku

od 1 roku do 2 lat

powyżej 2 lat

2x. W walutach obcych

do 1 roku

od 1 roku do 2 lat

powyżej 2 lat

2t. W walutach razem

do 1 roku

od 1 roku do 2 lat

powyżej 2 lat

3 Papiery wartościowe z prawem do
kapitału i udziały

w tym akcje notowane, z wyłączeniem
jednostek uczestnictwa FI i FRP

w tym jednostki uczestnictwa FI/FRP

4 Pochodne instrumenty finansowe

5 Aktywa niefinansowe (właczając
aktywa trwałe)

6 Pozostałe aktywa

w tym narosłe odsetki od depozytów
oraz kredytów, pozyczek i innych nalez-
nosci

PASYWA

7 Otrzymane pożyczki i kredyty oraz
depozyty

8 Jednostki uczestnictwa FI

9 Finansowe instrumenty pochodne

10 Pozostałe pasywa

w tym odsetki narosłe od otrzymanych
kredytów i pożyczek oraz depozytów”
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