
Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1074/2013 z dnia 18 października 
2013 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej dotyczących instytucji świadczących żyro 
pocztowe przyjmujących depozyty od rezydentów strefy euro innych niż monetarne instytucje finansowe 

(EBC/2013/39) 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 297 z dnia 7 listopada 2013 r.) 

Strona 97, załącznik I, „Wymogi sprawozdawczości statystycznej”, tabela otrzymuje brzmienie:
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POZYCJE BILANSU Strefa euro 

MIF A. Instytucje krajowe B. Instytucje w strefie euro inne niż krajowe 

MIF Instytucje niemonetarne MIF Instytucje niemonetarne 

Sektor instytucji rządo
wych i samorządowych 

(S.13) 
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finansowe 
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S.126+S.127) 
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niowe 
(S.128) 
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domo
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(S.14+ 
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AKTYWA 
1 Gotówka w kasie 

1e w tym: euro 
2 Kredyty i pożyczki 

do 1 roku włącznie 
powyżej 1 roku do 5 lat włącznie 
powyżej 5 lat 

3 Dłużne papiery wartościowe 
3e Euro 

do 1 roku włącznie 
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie 

3x Waluty obce 
do 1 roku włącznie 
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie 

4 Udziały/jednostki uczestnictwa 
w FRP 

PASYWA 
5 Depozyty 
5e Euro 
5.1e Depozyty bieżące 
5.2e Depozyty terminowe 

do 1 roku włącznie 
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie 

5.3e Depozyty z terminem 
wypowiedzenia 

do 3 miesięcy włącznie (1 ) 
5.4e Operacje z przyrzeczeniem 

odkupu 
5x Waluty obce 
5.1x Depozyty bieżące 
5.2x Depozyty terminowe 

do 1 roku włącznie 
powyżej 1 roku do 2 lat włącznie 

5.3x Depozyty z terminem 
wypowiedzenia 

do 3 miesięcy włącznie (1 ) 
5.4x Operacje z przyrzeczeniem 

odkupu 

(1 ) W tym również nierozliczeniowe depozyty oszczędnościowe na żądanie.
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