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eurosystemets konsoliderede balanCe  
pr. 31. deCember 2011
(millioner euro)

aktiver 31.12.2011 31.12.2010

1 Guld og tilgodehavender i guld 423.458 367.402

2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden 
for euroområdet 244.623 224.001
2.1 Tilgodehavender hos IMF 85.655 71.319
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, 

eksterne lån og andre eksterne aktiver 158.968 152.681

3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i 
euroområdet 98.226 26.940

4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for 
euroområdet 25.355 22.603
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 25.355 22.603
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten 

under ERM2 0 0

5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i 
forbindelse med pengepolitiske operationer 863.568 546.747
5.1 Primære markedsoperationer 144.755 227.865
5.2 Langfristede markedsoperationer 703.894 298.217
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 20.623
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 14.823 25
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 97 17

6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i 
euroområdet 78.653 45.655

7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 618.764 457.415
7.1 Værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde 273.854 134.829
7.2 Andre værdipapirer 344.910 322.586

8 Den offentlige gæld i euro 33.926 34.954

9 Andre aktiver 346.694 276.493

Aktiver i alt 2.733.267 2.002.210

På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
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passiver 31.12.2011 31.12.2010

1 Seddelomløb 888.676 839.702

2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i 
euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 849.477 378.008
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 223.539 212.739
2.2 Indlånsfacilitet 413.882 104.458
2.3 Indskud med fast løbetid 211.000 60.784
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1.056 27

3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i 
euroområdet 2.423 2.808

4 Udstedte gældsbeviser 0 0

5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i 
euroområdet 79.726 79.792

5.1 Offentlig forvaltning og service 65.590 71.685
5.2 Andre forpligtelser 14.137 8.107

6 Forpligtelser i euro over for residenter 
uden for euroområdet 156.876 47.703

7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter 
i euroområdet 4.546 1.995

8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden 
for euroområdet 9.027 14.346

8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.027 14.346
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under 

ERM2 0 0

9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.942 54.480

10 Andre forpligtelser 209.582 172.388

11 Revalueringskonti 394.013 331.510

12 Kapital og reserver 82.978 79.479

Passiver i alt 2.733.267 2.002.210
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