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I. Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai 

Per savaitę, kuri baigiasi 2004 m. gruodžio 31 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) 
sumažėjo 4,2 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo ir dėl vieno iš Eurosistemos 
centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso 
sutartimi). 

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius 
įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 11,5 mlrd. eurų – iki 154,3 mlrd. eurų, daugiausiai dėl turto ir 
įsipareigojimų ketvirtinio perkainojimo, o dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio 
valdymu, kurias per apžvelgiamą laikotarpį atliko Eurosistemos centriniai bankai, Eurosistemos grynoji 
pozicija užsienio valiuta padidėjo 0,1 mlrd. eurų.  

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 
straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 70,2 mlrd. eurų.  Banknotai apyvartoje (1 straipsnis 
įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,3 mlrd. eurų – iki 501,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 
straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,3 mlrd. eurų – iki 36 mlrd. eurų. 

 

II. Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai 

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 
straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 13,5 mlrd. eurų – iki 345 mlrd. eurų. Ketvirtadienį, 2004 m. 
gruodžio 30 d., baigėsi 283,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo 
atlikta nauja 270 mlrd. eurų vertės operacija. 

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 
0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų 
dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų, beveik toks pat kaip praėjusią savaitę. 
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III. Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos 

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis 
įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 138,6 mlrd. eurų. 

 

IV. Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas metų pabaigoje  

Pagal Eurosistemos suderintas apskaitos taisykles, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai 
popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos kainomis ir 
palūkanų normomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2004 m. gruodžio 31 d., 
parodyta lentelės papildomame stulpelyje „Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl 
perkainojimo“. Toliau nurodyta likučių perkainojimui naudota aukso kaina ir pagrindiniai valiutų kursai:  

 

1,3621 USD/EUR 

139,65 JPY/EUR 

Auksas: 321,562 EUR/aukštos prabos aukso uncija  

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,1396 EUR/SST 

 

 

 



Likutis  Likutis
2004 m. gruodžio 31 d. dėl sandorių dėl perkainojimo 2004 m. gruodžio 31 d. dėl sandorių dėl perkainojimo

      
1 125 730 -10 -4 190  1 501 256 -3 331 0

    

2
 2

2.1 Iš TVF gautinos lėšos 23 948 -137 -1 059 2.1 Einamosios sąskaitos 
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 138 624 -1 810 0

išorės paskolos ir kitas išorės turtas 129 872 -1 972 -10 129  2.2 Indėlių galimybė  105 -29 0
153 820 -2 109 -11 188 2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0

 2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0

3 16 969 423 -1 401
 

2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole  5 5 0

138 734 -1 834 0
4    

4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos  6 849 -607 4
 

3  126 0 0

4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II  0 0  0   

6 849 -607 4  4 0 0 0
 

5  
5

5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 270 001 -13 497  0 5.1 Valdžiai 35 968 -8 324 -2
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 75 000  0  0  5.2 Kiti įsipareigojimai 6 224 38 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0  0    42 192 -8 286 -2
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0  0   
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 109 -46  0  6 10 912 -282 0 
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 0  0    

345 113 -13 543 0  7 247 -5 -23
  

6 3 763 54 1  8
 8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 679 -1 752 -810

7 70 244 211 191  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II  0 0 0
 10 679 -1 752 -810

8 41 317 -190 -26  
 9 5 573 0 -234

9 120 428 -646 1 553    
 10 51 443 -945 -6 459
 
 11 64 842 -1 -5 853
 

12 58 229 17 -1 673
 

   
 

  
  
  
    

884 233 -16 418 -15 055 884 233 -16 418 -15 055
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
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Eurosistemos konsoliduota savaitinė finansinė ataskaita 2004 m. gruodžio 31 d.
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Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite

Auksas ir gautinas auksas Banknotai apyvartoje
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Išleisti skolos sertifikatai

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais

Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais




