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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2819/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
τηr 1ηr ∆εκεµβρου 1998
σχετικ µε τον ενοποιηµνο ισολογισµ του τοµα των νοµισµατικν χρηµατοπιστωτικν
ιδρυµτων
(ΕΚΤ/1998/16)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

(4)

τι, στο βαθµ που δεν τθεται σε κνδυνο η
εκπλρωση των στατιστικν υποχρεσεων που
καθορζονται στον παρντα κανονισµ, οι ΕθνΚΤ
δεν αποτρπονται απ τη συλλογ απ τον πραγµατικ δηλοντα πληθυσµ των στατιστικν πληροφοριν που εναι αναγκαεr για την εκπλρωση των
στατιστικν υποχρεσεων τηr ΕΚΤ ωr µρουr ενr
ευρτερου πλαισου υποβολr στατιστικν στοιχεων, το οποο οι ΕθνΚΤ καθορζουν µε δικ τουr
ευθνη σµφωνα µε το κοινοτικ  το εθνικ δκαιο
 τιr ισχουσεr πρακτικr και το οποο εξυπηρετε
λλουr στατιστικοr σκοποr· τι, προκειµνου να
ενισχυθε η διαφνεια, κρνεται σκπιµο στιr
περιπτσειr αυτr οι δηλοντεr φορεr να ενηµερνονται τι τα στοιχεα συλλγονται για λλουr στατιστικοr σκοποr· τι, σε συγκεκριµνεr περιπτσειr,
η ΕΚΤ, για την εκπλρωση των καθηκντων τηr,
µπορε να λαµβνει υπψη τηr στατιστικr πληροφορεr που χουν συλλεχθε για ττοιουr σκοποr·

(5)

τι το ρθρο 3 του προαναφερθντοr κανονισµο
(ΕΚ) αριθ. 2533/98 ζητ απ την ΕΚΤ να ορζει τον
πραγµατικ δηλοντα πληθυσµ εντr των ορων του
δηλοντοr πληθυσµο αναφορr και τηr παρχει το
δικαωµα να εξαιρε, ολικr  εν µρει, συγκεκριµνεr κατηγορεr δηλοντων φορων απ τιr υποχρεσειr υποβολr στατιστικν πληροφοριν· τι το
ρθρο 6 παργραφοr 4 του διου κανονισµο ορζει
τι η ΕΚΤ µπορε να θεσπζει κανονισµοr που
θτουν τιr προϋποθσειr υπ τιr οποεr µπορε να
ασκεται το δικαωµα επαλθευσηr  εκτλεσηr τηr
υποχρεωτικr συλλογr στατιστικν πληροφοριν·

(6)

τι το ρθρο 5 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2531/98
παρχει στην ΕΚΤ το δικαωµα να εκδδει κανονισµοr και αποφσειr προκειµνου να απαλλσσει
ορισµνα ιδρµατα απ την υποχρωση διατρησηr
ελχιστων αποθεµατικν, να καθορζει τουr ρουr
εξαρεσηr  κπτωσηr ορισµνων υποχρεσεων ναντι λλου ιδρµατοr απ τη βση των αποθεµατικν
και να καθιερνει διαφορετικr αναλογεr αποθεµατικν για συγκεκριµνεr κατηγορεr υποχρεσεων·
τι το ρθρο 6 του προαναφερθντοr κανονισµο
παρχει στην ΕΚΤ το δικαωµα να συλλγει απ τα
ιδρµατα τιr πληροφορεr εκενεr που εναι αναγκαεr για την εφαρµογ των ελχιστων αποθεµατικν, καθr και να επαληθεει την ακρβεια, και
την ποιτητα των πληροφοριν που παρχουν τα
ιδρµατα προκειµνου να αποδεξουν τι συµµορφνονται µε την υποχρωση διατρησηr ελχιστων
αποθεµατικν· τι θα ταν σκπιµο, προκειµνου να
µειωθε το συνολικ βροr τηr υποχρωσηr

χονταr υπψη:
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συµβουλου, τηr 23ηr
Νοεµβρου 1998, σχετικ µε τη συλλογ στατιστικν
πληροφοριν απ την Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα (1), και
ιδωr το ρθρο 5 παργραφοr 1 και το ρθρο 6 παργραφοr
4,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συµβουλου, τηr 23ηr
Νοεµβρου 1998, σχετικ µε την εφαρµογ υποχρεωτικν
ελαχστων αποθεµατικν απ την Ευρωπαϊκ Κεντρικ
Τρπεζα (2), και ιδωr το ρθρο 6 παργραφοr 4,
Εκτιµνταr:
(1)

(2)

(3)

τι το Ευρωπαϊκ Σστηµα Κεντρικν Τραπεζν
(εφεξr «ΕΣΚΤ») απαιτε, για την εκπλρωση του
ργου του, την κατρτιση του ενοποιηµνου ισολογισµο του τοµα των νοµισµατικν χρηµατοπιστωτικν ιδρυµτων, µε βασικ στχο να παρασχεθε
στην Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα (εφεξr «ΕΚΤ»)
µια συνολικ στατιστικ εικνα των νοµισµατικν
εξελξεων που καλπτουν το σνολο του ενεργητικο
και παθητικο των νοµισµατικν χρηµατοπιστωτικν ιδρυµτων (εφεξr «ΝΧΙ») στα συµµετχοντα
κρτη µλη, τα οποα θεωρονται ωr ενιαα οικονοµικ επικρτεια·
τι, σµφωνα µε τιr διατξειr τηr συνθκηr για την
δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr (εφεξr η
«συνθκη») και υπ τουr ρουr που καθορζονται
απ το καταστατικ του Ευρωπαϊκο Συστµατοr
Κεντρικν Τραπεζν και τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr
Τρπεζαr (εφεξr το «καταστατικ»), η ΕΚΤ θεσπζει κανονισµοr στο βαθµ που κρνεται αναγκαοr
για την εκπλρωση των καθηκντων του ΕΣΚΤ,
πωr αυτ καθορζονται στο καταστατικ και, σε
ορισµνεr περιπτσειr, στιr διατξειr του Συµβουλου οι οποεr αναφρονται στο ρθρο 106, παργραφοr 6, τηr συνθκηr·
τι το ρθρο 5.1 του καταστατικο απαιτε απ την
ΕΚΤ, προκειµνου να εκπληρσει τα καθκοντα του
ΕΣΚΤ, να συλλγει, µε τη βοθεια, των εθνικν κεντρικν τραπεζν (εφεξr «ΕθνΚΤ»), τιr αναγκαεr
στατιστικr πληροφορεr ετε απ τιr αρµδιεr εθνικr αρχr, ετε απευθεαr απ τουr οικονοµικοr
φορεr· τι το ρθρο 5.2 του καταστατικο ορζει τι
οι εθνικr κεντρικr τρπεζεr εκτελον, στο βαθµ
που εναι δυνατν, τα καθκοντα που αναφρονται
στο ρθρο 5.1·

(1) ΕΕ L 318 τηr 27. 11. 1998, σ. 8.
(2) ΕΕ L 318 τηr 27. 11. 1998, σ. 1.
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υποβολr στοιχεων, οι στατιστικr πληροφορεr σχετικ µε το µηνιαο ισολογισµ να χρησιµοποιονται
επσηr για τον τακτικ υπολογισµ τηr βσηr των
αποθεµατικν των ιδρυµτων που υπγονται στο
σστηµα των ελχιστων υποχρεωτικν αποθεµατικν στο πλασιο του ΕΣΚΤ·

σµο των ΝΧΙ σε κθε συµµετχον κρτοr µλοr. Οι
ΕθνΚΤ ελγχουν την εφαρµογ αυτο του ρου εγκαρωr
προκειµνου να παρσχουν  να ανακαλσουν, ενδεχοµνωr, οποιαδποτε εξαρεση µε ναρξη ισχοr την αρχ
κθε τουr.

τι το ρθρο 4 τον κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2533/98
ορζει τι τα κρτη µλη αναλαµβνουν µνα τουr
την οργνωση στον τοµα τηr στατιστικr και
συνεργζονται πλρωr µε την ΕΚΤ προκειµνου να
εκπληρσουν τιr υποχρεσειr που απορρουν απ το
ρθρο 5 του καταστατικο·

ρθρο 3

τι, µολοντι αναγνωρζεται τι οι κανονισµο που
εκδδει η ΕΚΤ βσει του ρθρου 34.1 του καταστατικο δεν παρχουν καννα δικαωµα οτε επιβλλουν
καµα υποχρωση στα µη συµµετχοντα κρτη µλη,
το ρθρο 5 του καταστατικο εφαρµζεται τσο στα
συµµετχοντα, σο και στα µη συµµετχοντα κρτη
µλη· τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ορζει τι
το ρθρο 5 του καταστατικο καθr και το ρθρο 5
τηr συνθκηr συνεπγονται την υποχρωση
καθιρωσηr και εφαρµογr, σε εθνικ εππεδο, λων
των µτρων εκενων που τα µη συµµετχοντα κρτη
µλη θεωρον κατλληλα, αφενr, για τη συλλογ
των στατιστικν πληροφοριν που απαιτονται για
την εκπλρωση των υποχρεσεων υποβολr στατιστικν στοιχεων που επιβλλει η ΕΚΤ και, αφετρου, για την γκαιρη προετοιµασα τουr στον τοµα
τηr στατιστικr στε να καταστον συµµετχοντα
κρτη µλη,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1

Κατσταση των ΝΧΙ yια στατιστικοr σκοποr
1. Σµφωνα µε τιr αρχr τηr κατταξηr που καθορζονται
στο παρρτηµα Ι, µροr 1, παργραφοr Ι, η ΕΚΤ καταρτζει
και τηρε κατσταση των ΝΧΙ για, στατιστικοr σκοποr,
σµφωνα µε τιr σχετικr υποχρεσειr συχντηταr και
γκαιρηr εκπνησηr τιr οποεr συνεπγεται η χρση τηr εν
λγω κατστασηr στο πλασιο του συστµατοr των υποχρεωτικν ελαχστων αποθεµατικν του ΕΣΚΤ. Η αρµοδιτητα κατρτισηr και τρησηr τηr κατστασηr των ΝΧΙ
για στατιστικοr σκοποr ανκει στην εκτελεστικ επιτροπ τηr ΕΚΤ.
2. Η κατσταση των ΝΧΙ για στατιστικοr σκοποr και
οι ενηµερωµνεr εκδσειr τηr διατθενται απ τιr ΕθνΚΤ
και την ΕΚΤ στα ενδιαφερµενα ιδρµατα µε τον
κατλληλο τρπο, τοι µε ηλεκτρονικ µσα, µσω του
ντερνετ , κατπιν αιτσεωr των ενδιαφεροµνων
δηλοντων φορων, σε χαρτ.
3. Η κατσταση των ΝΧΙ για στατιστικοr σκοποr
προορζεται µνο για ενηµρωση. Εντοτοιr, σε περπτωση
που η τελευταα διαθσιµη κδοση αυτr, σµφωνα µε το
ρθρο 3 παργραφοr 2, περιχει σφλµατα, η ΕΚΤ δεν
επιβλλει κυρσειr σε κανναν φορα για πληµµελ
εκπλρωση τηr υποχρωσηr υποβολr στοιχεων, στο
βαθµ που αυτr λαβε καλπιστα υπψη την εσφαλµνη
κατσταση.

Ορισµο

ρθρο 4

Για τουr σκοποr του παρντοr κανονισµο, οι ροι
«δηλοντεr φορεr», «συµµετχον κρτοr µλοr», «µνιµοr
κτοικοr» και «µνιµη κατοικα» χουν την ννοια που
καθορζεται στο αρθρο 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2533/
98.

Υποχρεσειr υποβολr στατιστικν στοιχεων

ρθρο 2
Πραγµατικr πληθυσµr παροχr στοιχεων
1. Ο πραγµατικr πληθυσµr παροχr στοιχεων αποτελεται απ τα νοµισµατικ χρηµατοπιστωτικ ιδρµατα
(ΝΧΙ) που χουν µνιµη κατοικα στην επικρτεια των
συµµετεχντων κρατν µελν. Για στατιστικοr σκοποr,
στα ΝΧΙ περιλαµβνονται τα πιστωτικ ιδρµατα που εναι
µνιµοι κτοικοι σµφωνα µε το κοινοτικ δκαιο, καθr
και λα τα λλα χρηµατοπιστωτικ ιδρµατα που εναι
µνιµοι κτοικοι και χουν ωr δραστηριτητα, αφενr, τη
λψη καταθσεων και/ συναφν υποκατστατων καταθσεων απ φορεr λλουr εκτr απ τα ΝΧΙ και, αφετρου,
για διο λογαριασµ (τουλχιστον απ οικονοµικ ποψη),
τη χοργηση πιστσεων και/ πραγµατοποηση επενδσεων σε χρεγραφα.
2. Οι εθνικr κεντρικr τρπεζεr (ΕθνΚΤ) µπορον να
παρχουν εξαιρσειr σε µικρ ΝΧΙ, υπ τον ρο τι τα ΝΧΙ
που συµβλλουν στο µηνιαο ενοποιηµνο ισολογισµ
καλπτουν τουλχιστον το 95 % του συνολικο ισολογι-

1. Για τουr σκοποr τηr τακτικr κατρτισηr του ενοποιηµνου ισολογισµο του τοµα, των ΝΧΙ, ο πραγµατικr
πληθυσµr παροχr στοιχεων υποβλλει µηνιαωr στατιστικr πληροφορεr που αφορον τον ισολογισµ του στην
ΕθνΚΤ του κρτουr µλουr, στο οποο το ΝΧΙ χει τη
µνιµη κατοικα του. Περαιτρω λεπτοµρειεr για ορισµνα
στοιχεα του ισολογισµο υποβλλονται τριµηνιαωr.
2. Οι απαιτοµενεr στατιστικr πληροφορεr καθορζονται στο παρρτηµα Ι του παρντοr κανονισµο.
3. Οι ΕθνΚΤ καθορζουν τιr διαδικασεr υποβολr των
πληροφοριν, τιr οποεr πρπει να ακολουθε ο πραγµατικr πληθυσµr παροχr στοιχεων.
4. Οι εξαιρσειr που αναφρονται στο ρθρο 2, παργραφοr 2, χουν ωr συνπεια τον περιορισµ των υποχρεσεων
υποβολr στατιστικν πληροφοριν των ΝΧΙ, ωr εξr:
— για τα πιστωτικ ιδρµατα τα οποα υπκεινται σε
αυτr τιr εξαιρσειr ισχουν οι µειωµνεr υποχρεσειr
υποβολr πληροφοριν, σµφωνα µε το παρρτηµα ΙΙ
του παρντοr κανονισµο,
— για τα µικρ ΝΧΙ τα οποα δεν συνιστον πιστωτικ
ιδρµατα ισχουν οι µειωµνεr υποχρεσειr υποβολr
πληροφοριν, σµφωνα µε το παρρτηµα ΙΙΙ.
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Τα µικρ ΝΧΙ µπορον να επιλγουν να µην κνουν χρση
των εξαιρσεων και να εκπληρνουν τιr πλρειr υποχρεσειr υποβολr πληροφοριν.
5. Οι απαιτοµενεr στατιστικr πληροφορεr υποβλλονται σµφωνα µε τουr ελχιστουr καννεr σον αφορ τη
διαββαση, την ακρβεια, την εννοιολογικ συµµρφωση
και τιr αναθεωρσειr, πωr ορζονται στο παρρτηµα IV
του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 5
Χρση των υποβαλλµενων στατιστικν πληροφοριν στο
πλασιο του κανονισµο τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr σχετικ µε την εφαρµογ υποχρεωτικν ελαχστων
αποθεµατικν
1. Οι στατιστικr πληροφορεr που υποβλλονται
σµφωνα µε τον παρντα κανονισµ απ τα πιστωτικ
ιδρµατα χρησιµοποιονται για τον υπολογισµ τηr βσηr
των αποθεµατικν, σµφωνα µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2818/98 τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr, τηr 1ηr
∆εκεµβρου 1998, σχετικ µε την εφαρµογ υποχρεωτικν
ελαχστων αποθεµατικν (ΕΚΤ/1998/15) (1). Συγκεκριµνα,
κθε πιστωτικ δρυµα χρησιµοποιε αυτr τιr πληροφορεr
προκειµνου να εξακριβνει την εκπλρωση τηr υποχρωσr του για τη διατρηση ελχιστων αποθεµατικν
κατ την περοδο τρησηr.
2. Οι µεταβατικr και ειδικr διατξειr που ισχουν για
την εφαρµογ του συστµατοr των ελχιστων αποθεµατικν στο πλασιο τον ΕΣΚΤ παρατθενται στο παρρτηµα
ΙΙ του παρντοr κανονισµο.

(1) Βλπε σελδα 1 τηr παροσαr Επσηµηr Εφηµερδαr.

L 356/9
ρθρο 6

Επαλθευση και υποχρεωτικ συλλογ
Το δικαωµα τηr επαλθευσηr  τηr υποχρεωτικr συλλογr των πληροφοριν που παρχουν οι δηλοντεr φορεr
προr εκπλρωση των υποχρεσεων υποβολr στατιστικν
στοιχεων, που καθιερνονται στον παρντα κανονισµ,
ασκεται απ τιr ΕθνΚΤ, µε την επιφλαξη του δικαιµατοr
τηr ΕΚΤ να ασκσει το εν λγω δικαωµα η δια. Το
δικαωµα αυτ ασκεται, ιδωr, ταν δρυµα που περιλαµβνεται στον πραγµατικ δηλοντα πληθυσµ δεν τηρε τουr
ελχιστουr καννεr σον αφορ τη διαββαση, την ακρβεια, την εννοιολογικ συµµρφωση και τιr αναθεωρσειr,
πωr ορζονται στο παρρτηµα IV του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 7
Τελικ διταξη
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την 1η Ιανουαρου
1999.
Vρανκφορτη επ του Μιν, 1 ∆εκεµβρου 1998.
Εκ µρουr του ∆ιοικητικο Συµβουλου
τηr ΕΚΤ
Ο Πρεδροr
Willem F. DUISENBERG
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟVΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ 1
Εισαγωγ
Η εισαγωγ αποβλπει στην κατρτιση, επ τακτικr βσεωr, κατλληλα διαρθρωµνου ενοποιηµνου ισολογισµο των διαµεσολαβητικν χρηµατοδοτικν οργανισµν που δηµιουργον χρµα στη ζνη του ευρ, η οποα
νοεται ωr ενιαα οικονοµικ επικρτεια, µε βση ναν πλρη και οµοιογεν νοµισµατικ τοµα και δηλοντα
πληθυσµ.
Για το σκοπ αυτ, το σστηµα στατιστικr τηr ζνηr του ευρ, που καλπτει τον ενοποιηµνο ισολογισµ του
τοµα των νοµισµατικν χρηµατοδοτικν ιδρυµτων (ΝΧΙ), περιλαµβνει τα ακλουθα δο κρια στοιχεα:
— κατσταση νοµισµατικν χρηµατοδοτικν ιδρυµτων για στατισικοr σκοποr
και
— καθορισµ των στατιστικν πληροφοριν που υποβλλονται απ αυτ τα ΝΧΙ σε µηνιαα και τριµηνιαα
βση.
Τιr στατιστικr αυτr πληροφορεr συλλγουν απ τα ΝΧΙ οι εθνικr κεντρικr τρπεζεr, σµφωνα µε επιµρουr
εθνικr διαδικασεr βασισµνεr στουr εναρµονισµνουr ορισµοr και ταξινοµσειr που ορζονται στο παρν
παρρτηµα.
I. Νοµισµατικ χρηµατοδοτικ ιδρµατα (ΝΧΙ)
1. Η Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα συντσσει και αναθεωρε σε τακτικ βση την κατσταση των ΝΧΙ για
στατιστικοr σκοποr, σµφωνα µε τιr αρχr ταξινµησηr που περιγρφονται στη συνχεια. Σηµαντικ πτυχ
αποτελον οι χρηµατοοικονοµικr καινοτοµεr, που και αυτr επηρεζονται απ τιr εξελξειr στην ενιαα
αγορ και απ την πορεα προr τη νοµισµατικ νωση, παργοντεr που επιδρον στα χαρακτηριστικ των
χρηµατοπιστωτικν µσων και παρακινον τουr χρηµατοδοτικοr οργανισµοr να µετατοπζουν το κντρο
των επιχειρησιακν ενδιαφερντων τουr. Με διαδικασεr παρακολοθησηr και µε συνεχεr ελγχουr διασφαλζεται η ενηµρωση, η ακρβεια, η καλτερη δυνατ οµοιογνεια και ικανοποιητικ σταθερτητα τηr
κατστασηr των ΝΧΙ για στατιστικοr σκοποr. Η κατσταση των ΝΧΙ για στατιστικοr σκοποr περιλαµβνει καταχρηση σχετικ µε το αν τα ΝΧΙ υπγονται νοµικ στο σστηµα του ΕΣΚΤ για την υποχρεωτικ
διατρηση ελχιστων αποθεµατικν.
2. τσι, σµφωνα µε τον ορισµ που δνει το ρθρο 2 παργραφοr 1 του παρντοr κανονισµο, ο τοµαr των
ΝΧΙ, εκτr απ τιr κεντρικr τρπεζεr, περιλαµβνει και δο µεγλεr οµδεr µνιµων κατοκων χρηµατοδοτικν οργανισµν. Πρκειται για τουr πιστωτικοr οργανισµοr (ΠΟ) µε την ννοια του κοινοτικο δικαου
(«φοραr που ασχολεται µε τη λψη καταθσεων  λλων αποδοτων χρηµατικν ποσν απ το κοιν
—συµπεριλαµβανοµνου του προϊντοr απ την πληση τραπεζικν οµολγων στο κοιν— και µε τη
χοργηση πιστσεων για διο λογαριασµ») (1) και για τα λοιπ ΝΧΙ, δηλαδ λοιπ χρηµατοπιστωτικ
ιδρµατα µνιµηr κατοικαr που πληρον τον ορισµ των ΝΧΙ, ανεξαρττωr των επιχειρησιακν δραστηριοττων τουr. Ο βαθµr υποκαταστασιµτηταr µεταξ των µσων που εκδδουν τα τελευταα και των
καταθσεων στα πιστωτικ ιδρµατα προσδιορζει την ταξινµησ τουr, µε την προϋπθεση τι αυτ πληρον
τον ορισµ των ΝΧΙ απ κθε λλη ποψη.
3. Η υποκαταστασιµτητα των καταθσεων σε σχση µε τα χρηµατοπιστωτικ µσα που εκδδουν διαµεσολαβητικο χρηµατοπιστωτικο οργανισµο, οι οποοι δεν ανκουν σε πιστωτικ ιδρµατα, καθορζεται απ τη
ρευσττητ τουr, που συνδυζει µεταβιβασιµτητα, µετατρεψιµτητα, βεβαιτητα και εµπορευσιµτητα,
καθr και τρηση, που αρµζει, των ρων κδοσr τουr.
4. Για τον προσδιορισµ τηr υποκαταστασιµτηταr των καταθσεων τηr προηγοµενηr παραγρφου:
— η µεταβιβασιµτητα αναφρεται στη δυναττητα κινητοποησηr κεφαλαων τοποθετηµνων σε χρηµατοπιστωτικ µσα µε χρση ευκολιν πληρωµr, παραδεγµατοr χρη επιταγν, εντολν εµβασµτων,
µεσηr χρωσηr  λλων παρµοιων µσων,
— η µετατρεψιµτητα αναφρεται στη δυναττητα και στο κστοr µετατροπr χρηµατοπιστωτικν µσων σε
νµισµα  σε µεταβιβσιµεr καταθσειr· η τυχν απλεια οικονοµικν πλεονεκτηµτων σε αυτ την
περπτωση µετατροπr µπορε να θεωρηθε ωr εδοr ποινr, µε την οποα προορζεται ο βαθµr ρευσττηταr,
— µε τον ρο βεβαιτητα νοεται η ακριβr γνση εκ των προτρων τηr αξαr ρευστοποησηr χρηµατοπιστωτικο µσου εκφρασµνηr σε εθνικ νµισµα, και
— χρεγραφα για τα οποα δηµοσιεονται τιµr και αποτελον αντικεµενα συναλλαγν τακτικ σε οργανωµνη αγορ θεωρονται εµπορεσιµα. Για µετοχr οργανισµν συλλογικν επενδσεων µεταβαλλµενου
κεφαλαου δεν υπρχει αγορ µε τη συνθη ννοια του ρου. Οι επενδυτr µωr γνωρζουν καθηµερινr
τιr τιµr των µετοχν, µε βση τιr οποεr και χουν τη δυναττητα να αποσρουν κεφλαια.
(1) Τραπεζικr συντονιστικr οδηγεr (77/780/ΕΟΚ τηr 12ηr ∆εκεµβρου 1977 και 89/646/ΕΟΚ τηr 30r ∆εκεµβρου 1989), στιr
οποεr περιλαµβνονται τα «εξαιροµενα πιστωτικ ιδρµατα».

30. 12. 98

30. 12. 98

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

5. Στην περπτωση των οργανισµν συλλογικν επενδσεων (ΟΣΕ), τα αµοιβαα κεφλαια τηr χρηµαταγορr
(ΑΚΧΑ) πληρον τουr ρουr ρευσττηταr που χουν συµφωνηθε και, ωr εκ τοτου, περιλαµβνονται στον
τοµα των ΝΧΙ. Ωr ΑΚΧΑ ορζονται οι ΟΣΕ, τα µερδια των οποων, απ την ποψη ρευσττηταr, συνιστον
συγγεν υποκατστατα των καταθσεων και οι οποοι κατ βση επενδουν σε ττλουr τηr χρηµαταγορr
και/ σε λοιπ µεταβιβσιµα χρεγραφα µε εναποµνουσα διρκεια λξηr µχριr ενr τουr, και/ σε
τραπεζικr καταθσειr, και/ οι οποοι επιδικουν αποδσειr που πλησιζουν τα επιτκια των ττλων τηr
χρηµαταγορr. Τα κριτρια για τον προσδιορισµ των ΑΚΧΑ µπορον να προκψουν απ την αναγγελα
κδοσηr των ττλων, τιr κανονιστικr διατξειr των κεφαλαων, τον οργανισµ σστασηr, τα καταστατικ
σστασηr  τιr πρσθετεr διατξειr, τα ντυπα εγγραφr  τα συµβλαια τηr επνδυσηr, τα ντυπα διθεσηr
στην αγορ  απ οιοδποτε λλο γγραφο των ΟΣΕ ανλογηr ισχοr.
6. Για τον προσδιορισµ των ΑΚΧΑ τηr ωr νω παραγρφου 5:
— µε τον ρο ΟΣΕ νοονται οργανισµο, αποκλειστικ αντικεµενο των οποων αποτελε η συλλογικ
επνδυση κεφαλαων που συγκεντρνονται απ το κοιν, και τα µερδια των οποων εξαγορζονται 
εξοφλονται, κατπιν αιτµατοr των κατχων, απευθεαr  εµµσωr απ το ενεργητικ του οργανισµο.
Παρµοιοι οργανισµο εναι δυνατν να συσταθον σµφωνα µε τον νµο, ετε βσει του δικαου
συµβσεων (εταιρεεr κοινr διαχερισηr κεφαλαων), ετε βσει τηr νοµοθεσαr περ επενδσεων κεφαλαων (ωr εταιρεεr επενδσεων χαρτοφυλακου), ετε βσει καταστατικο (ωr εταιρεεr επενδσεων),
— µε τον ρο τραπεζικr καταθσειr νοονται καταθσειr ρευστν σε πιστωτικ ιδρµατα αποδοτεr επ τη
εµφανσει  µε προειδοποηση ωr τριν µηνν  µε συµφωνηµνη προθεσµα λξηr ωr δο ετν,
συµπεριλαµβανοµνων των ποσν που καταβλλονται σε πιστωτικ ιδρµατα σχετικ µε τη µεταββαση
χρεογρφων µε συµφωνα επαναγορr  µε χρεγραφα δανεων,
— µε τον ρο συγγενr υποκαταστασιµτητα µε τιr καταθσειr απ την ποψη ρευσττηταr νοεται η
δυναττητα εξαγορr, εξφλησηr  µεταββασηr µεριδων των ΟΣΕ, υπ κανονικr συνθκεr αγορr και
σµφωνα µε την επιθυµα των κατχων, µε τρπο στε η ρευσττητα των µεριδων να εναι συγκρσιµη
προr τη ρευσττητα των καταθσεων,
— µε τον ρο κατ βση νοεται τουλχιστον το 85 % του χαρτοφυλακου των τοποθετσεων,
— µε τον ρο ττλοι τηr χρηµαταγορr νοονται οι κατηγορεr εκενεr των µεταβιβσιµων χρεογρφων που
αποτελον συνθωr αντικεµενο συναλλαγν στη χρηµαταγορ (παραδεγµατοr χρη πιστοποιητικ
καταθσεων, εµπορικ γραµµτια και αποδοχr τραπεζν, ντοκα γραµµτια του δηµοσου και τηr
τοπικr αυτοδιοκησηr), δεδοµνου τι διαθτουν τα ακλουθα χαρακτηριστικ:
i.

ρευσττητα, µε την ννοια τι εναι δυνατ η επαναγορ, εξφληση  πλησ τουr µε χαµηλ
κστοr, λγω µικρο ψουr τελν και περιορισµνου περιθωρου προσφορr/ζτησηr, και µε πολ
βραχεα καθυστρηση διακανονισµο,

ii.

βθοr αγορr, µε την ννοια τι οι σχετικr συναλλαγr διενεργονται σε µια αγορ ικαν να
απορροφσει µεγλο γκο συναλλαγν, εν συναλλαγr σε µεγλα ποσ χουν πολ µικρ εππτωση
στιr τιµr,

iii. βεβαιτητα αξαr, µε την ννοια τι η αξα τουr µπορε να προσδιορζεται µε ακρβεια αν πσα
στιγµ  τουλχιστον µα φορ τον µνα,
iv.

χαµηλ κνδυνο επιτοκου, µε την ννοια τι χουν εναποµνουσα διρκεια λξηr µχρι και να τοr,
 τι υπκεινται σε τακτικr προσαρµογr τηr απδοσηr ανλογα µε τιr συνθκεr τηr χρηµαταγορr
τουλχιστον αν δωδεκµηνο,

v.

χαµηλ πιστωτικ κνδυνο, µε την ννοια τι οι ττλοι αυτο του τπου ετε:
— γνονται επσηµα δεκτο για εισαγωγ σε χρηµατιστριο  γνονται αντικεµενα συναλλαγr σε
λλεr διοικητικ ρυθµιζµενεr αγορr που λειτουργον κανονικ, εναι αναγνωρισµνεr και εναι
ανοικτr στο κοιν,

— εκδδονται βσει κανονισµν που στοχεουν στην προστασα των επενδυτν και των αποταµιεσεων,

— εκδδονται:
— απ κεντρικ, περιφερειακ  τοπικ αρχ, απ κεντρικ τρπεζα κρτουr µλουr, απ την
Ευρωπαϊκ νωση, απ την Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα, απ την Ευρωπαϊκ Τρπεζα
Επενδσεων, απ κρτοr µη µλοr , προκειµνου για οµοσπονδιακ κρτοr, απ να απ τα
µλη τηr οµοσπονδαr,  απ διεθν µη ιδιωτικ φορα στον οποον ανκουν να  περισστερα κρτη µλη,

— απ οργανισµ υποκεµενο σε καννεr προληπτικr εποπτεαr, σµφωνα µε κριτρια που
ορζονται απ το κοινοτικ δκαιο,  απ οργανισµ υποκεµενο και συµµορφοµενο προr
καννεr προληπτικr εποπτεαr, τουr οποουr οι αρµδιεr υπηρεσεr θεωρον τουλχιστον
εξσου αυστηροr µε εκενουr που ορζει το κοινοτικ δκαιο,  για τουr οποουr παρχονται
εγγυσειr απ παρµοιο οργανισµ,
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— απ φορα τα χρεγραφα του οποου εναι επσηµα εισηγµνα σε χρηµατιστριο  γνονται
αντικεµενα συναλλαγr σε λλεr διοικητικ ρυθµιζµενεr αγορr που λειτουργον κανονικ,
εναι αναγνωρισµνεr και εναι ανοικτr στο κοιν.
7. Στον ΕΣΛ 95, τα χρηµατοπιστωτικ ιδρµατα που χαρακτηρζονται ωr ΝΧΙ κατατσσονται σε δο κατηγορεr, δηλαδ σε κεντρικr τρπεζεr (S.121) (1) και σε λοιπ νοµισµατικ χρηµατοδοτικ ιδρµατα (S.122).
II. Ο ενοποιηµνοr ισολογισµr σε µηνιαα βση
Σκοπr
1. Σκοπr εναι η παροχ λεπτοµερν πληροφοριν σε µηνιαα βση σχετικ µε τιr δραστηριτητεr των ΝΧΙ,
στε η ΕΚΤ να διαθτει ολοκληρωµνη στατιστικ εικνα των νοµισµατικν εξελξεων στη ζνη του ευρ
ωr ενιαα οικονοµικ επικρτεια και να εξασφαλζεται ευελιξα στον υπολογισµ συνολικν νοµισµατικν
µεγεθν και των παραγντων µεταβολr τουr στη ζνη του ευρ. Επιπλον, οι επιµρουr µηνιαεr πληροφορεr που παρχουν τα πιστωτικ ιδρµατα τα οποα υπκεινται στο σστηµα του ΕΣΚΤ για υποχρεωτικ
διατρηση ελχιστων αποθεµατικν χρησιµοποιονται για τον υπολογισµ τηr βσηr αποθεµατικν των
πιστωτικν αυτν ιδρυµτων, σµφωνα µε τον κανονισµ τηr ΕΚΤ σχετικ µε τα ελχιστα αποθεµατικ. Οι
υποχρεσειr µηνιααr παροχr πληροφοριν απεικονζονται κατωτρω στον πνακα 1. Τα τετραγωνδια µε
αχν εκτπωση (2) συµπληρνονται αποκλειστικ απ πιστωτικ ιδρµατα που υπκεινται στην υποχρωση
ελχιστων αποθεµατικν (για πλρη στοιχεα, βλπε παρρτηµα ΙΙ)· η υποβολ των πληροφοριν αυτν
εναι υποχρεωτικ µε ναρξη τα στοιχεα που αναφρονται στο τλοr ∆εκεµβρου 1999, µε εξαρεση τιr
πληροφορεr σχετικ µε «καταθσειr υπ προειδοποηση διρκειαr νω των δο ετν», κατηγορα για την
οποα η υποβολ στοιχεων εξακολουθε να εναι προαιρετικ µχρι νεοτρων οδηγιν. Στο µροr 3 του
παρντοr παραρτµατοr δνεται λεπτοµερr ορισµr των διαφρων κατηγοριν στοιχεων.
Υποχρεσειr
2. Το απθεµα χρµατα περιλαµβνει τα κυκλοφοροντα χαρτονοµσµατα και κρµατα και τιr νοµισµατικr
υποχρεσειr (καταθσειr και λοιπ χρηµατοπιστωτικ µσα που αποτελον συγγεν υποκατστατα των
καταθσεων) των ΝΧΙ. Οι παργοντεr µεταβολ του χρµατοr περιλαµβνουν το σνολο των λοιπν
στοιχεων που αναγρφονται στουr ισολογισµοr των ΝΧΙ. Η ΕΚΤ καταγρφει τα µεγθη αυτ για τη ζνη
του ευρ ωr υπλοιπα (αποθµατα) και ωr ροr που προκπτουν απ αυτ.
3. Η ΕΚΤ ζητ την παροχ στατιστικν στοιχεων σχετικ µε τιr κατηγορεr µσων/διρκειαr λξηr, µε τα
νοµσµατα και τουr αντισυµβαλλοµνουr των ΝΧΙ. ∆εδοµνου τι οι υποχρεσειr σον αφορ το ενεργητικ
και το παθητικ εναι διαφορετικr, οι δο πλευρr του ισολογισµο εξετζονται η καθεµα χωριστ µε τη
σειρ. Απεικονζονται στον παρακτω Πνακα Α. πωr και στην περπτωση τηr ταξινµησηr των ΝΧΙ, η
χρηµατοοικονοµικ καινοτοµα αποτελε σηµαντικ πτυχ, η οποα επηρεζει τα χαρακτηριστικ των
χρηµατοπιστωτικν µσων.
i) Κ α τ η γ ο ρ  ε r µ  σ ω ν κ α ι δ ι  ρ κ ε ι α λ  ξ η r α υ τ  ν
α) Υποχρεσειr
4. Για την κατρτιση των νοµισµατικν µεγεθν στη ζνη του ευρ, απαιτονται οι σχετικr κατηγορεr
µσων. Οι κατηγορεr αυτr εναι το νµισµα σε κυκλοφορα, οι υποχρεσειr απ καταθσειr (3), οι
υποχρεσειr των αµοιβαων κεφαλαων χρηµαταγορr, τα εκδοθντα χρεγραφα, οι εκδοθντεr ττλοι
χρηµαταγορr, το κεφλαιο και τα αποθεµατικ, και οι λοιπr υποχρεσειr. Προκειµνου να γνει διαχωρισµr των νοµισµατικν απ τιr µη νοµισµατικr υποχρεσειr, οι υποχρεσειr απ καταθσειr αναλονται
περαιτρω σε καταθσειr διρκειαr µιαr ηµραr (overnight), καταθσειr µε προθεσµα λξηr, καταθσειr µε
προειδοποηση και συµφωνεr µε ρο επαναγορr (repos).
5. Ο διαχωρισµr των προθεσµιν λξηr σε κατηγορεr αποτελοσε στοιχεο τηr νοµισµατικr στατιστικr σε
πολλ κρτη µλη και εναι δυνατν να προσφρει και αυτr να υποκατστατο ανλυσηr των µσων, στιr
περιπτσειr που τα χρηµατοπιστωτικ µσα δεν εναι πλρωr συγκρσιµα στιr διφορεr αγορr.Τα σηµεα
διαχωρισµο των προθεσµιν λξηr ( για περιδουr προειδοποησηr) εναι τα εξr: για «καταθσειr µε
προθεσµα λξηr», προθεσµα 1 τουr και 2 ετν κατ την κδοση, και για «καταθσειr υπ προειδοποηση»,
προειδοποηση 3 µηνν και, για διαστµατα νω των 3 µηνν, προειδοποηση 2 ετν. Οι µη µεταβιβσιµεr
καταθσειr ψεωr («αποταµιευτικr καταθσειr ψεωr») περιλαµβνονται στην καηγορα «µχρι 3 µηνν». Τα
repos δεν αναλονται βσει των προθεσµιν λξηr, δεδοµνου τι συνθωr αποτελον πολ βραχυπρθεσµα
µσα (συνθωr µε προθεσµα κτω των 3 µηνν κατ την κδοση). Τα χρεγραφα που εκδδονται απ ΝΧΙ
(εκτr απ τουr ττλουr τηr χρηµαταγορr) αναλονται επσηr σε µονοετ και σε διετ. ∆εν απαιτεται
ανλυση βσει των προθεσµιν λξηr για ττλουr χρηµαταγορr που εκδδονται απ ΝΧΙ  για ττλουr που
εκδδονται απ αµοιβαα κεφλαια που επενδουν σε µσα χρηµαταγορr.
(1) Με τον παρντα κωδικ και αυτοr που ακολουθον γνεται αναφορ στιr κατηγορεr και στιr υποκατηγορεr του ΕΣΛ 95.
(2) Τα πιστωτικ ιδρµατα µπορον να αναφρουν τιr θσειr τουr ναντι «ΝΧΙ εκτr ΠΙ υποκειµνων στην υποχρωση
διατρησηr ελχιστων αποθεµατικν και τηr ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ» αντ ναντι «ΝΧΙ» και «Πι υποκειµνων στην υποχρωση διατρησηr ελχιστων αποθεµατικν, τηr ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ», υπ τον ρον τι αυτ δεν συνεπγεται απλεια
στοιχεων και δεν επηρεζει θσειr που εµφανζονται µε ντονουr τυπογραφικοr χαρακτρεr.
3
( ) Τα υπλοιπα προπληρωµνων καρτν που εκδδονται απ ΝΧΙ θα πρπει να περιλαµβνονται στιr καταθσειr διρκειαr
µιαr ηµραr (overnight).
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β) Στοιχεα ενεργητικο
6. Οι τοποθετσειr των ΝΧΙ αναλονται σε µετρητ δνεια, χρεγραφα εκτr µετοχν, ττλουr χρηµαταγορr,
µετοχr και λοιπr συµµετοχr σε κεφλαιο, πγια στοιχεα ενεργητικο, και λοιπ στοιχεα ενεργητικο.
Για τιr τοποθετσειr των ΝΧΙ σε χρεγραφα που εκδδονται απ λλα ΝΧΙ εκτr τηr ζνηr του ευρ
απαιτεται ανλυση των προθεσµιν λξηr βσει τηr προθεσµαr κατ την κδοση. Αυτr οι τοποθετσειr
πρπει να αναλονται στιr κατηγορεr των προθεσµιν 1 και 2 ετν, στε οι τοποθετσειr στο µσο αυτ
µεταξ των ΝΧΙ να µπορε να ξεκαθαρζεται και να εναι δυνατr ο υπολογισµr εξ υπολοπου των
τοποθετσεων σε χρεγραφα των µη ΝΧΙ, οι οποεr µπορε να περιλαµβνονται σε να νοµισµατικ
συνολικ µγεθοr.
ii) Ν ο µ  σ µ α τ α
7. Η ΕΚΤ θα πρπει να χει τη δυναττητα να καθορζει τα νοµισµατικ συνολικ µεγθη µε τρπο στε σε
αυτ να περιλαµβνονται υπλοιπα εκφρασµνα σε οιοδποτε νµισµα  µνο σε ευρ. Για το λγο αυτ,
τα υπολοιπα σε ευρ καταχωρονται χωριστ στην κατσταση παροχr πληροφοριν σον αφορ τα
στοιχεα εκενα του ισολογισµο που εναι δυνατν να χρησιµοποιηθον στον υπολογισµ των συνολικν
νοµισµατικν µεγεθν.
iii) Α ν τ ι σ υ µ β α λ λ  µ ε ν ο ι
8. Η επεξεργασα των συνολικν νοµισµατικν µεγεθν και των αντισυµβαλλοµνων για τη ζνη του ευρ
προϋποθτει τον προσδιορισµ των αντισυµβαλλοµνων που βρσκονται στην περιοχ που αποτελε τον
τοµα που διακρατε χρµα. Οι αντισυµβαλλµενοι που ανκουν στην εγχρια επικρτεια και αλλο στη
ζνη του ευρ κατατσσονται ξεχωριστ και η επεξεργασα τουr γνεται µε τον διο ακριβr τρπο σε λεr
τιr στατιστικr αναλσειr. ∆εν υπρχει γεωγραφικ ανλυση αντισυµβαλλοµνων εκτr τηr ζνηr του ευρ
στιr πληροφορεr που υποβλλονται σε µηνιαα βση.
9. Οι αντισυµβαλλµενοι στη ζνη του ευρ διακρνονται, ανλογα µε τον εγχριο τοµα τουr  µε τη θεσµικ
τουr ταξινµηση, βσει τηr κατστασηr των ΝΧΙ για στατιστικοr σκοποr και µε τιr οδηγεr για
στατιστικ ταξινµηση των πελατν που υπρχουν στο εγχειρδιο του Τοµα Νοµισµατικν και Τραπεζικν
Στατιστικν («Οδηγεr για στατιστικ ταξινµηση πελατν»), που ακολουθονται αρχr ταξινµησηr κατ
το δυνατν συνεπεr προr τον ΕΣΛ 95. Για να καταστε δυνατ η δικριση ενr τοµα που διακρατε χρµα,
τα αντισυµβαλλµενα µη ΝΧΙ διακρνονται σε αυτ τηr γενικr κυβρνησηr, που η κεντρικ διοκηση
καταχωρεται ξεχωριστ στιr συνολικr υποχρεσειr υποκαταθσειr, και στουr λοιποr µνιµουr κατοκουr.
σον αφορ τιr συνολικr καταθσειr και εκενεr των κατηγοριν «µε προθεσµα λξηr νω των 2 ετν»,
«υπ προειδοποηση νω των 2 ετν» και «repos», γνεται µια πρσθετη δικριση µεταξ των πιστωτικν
ιδρυµτων, λοιπν αντισυµβαλλοµνων ΝΧΙ και τηr κεντρικr διοκησηr για τουr σκοποr του συστµατοr
του ΕΣΚΤ για την τρηση ελχιστων αποθεµατικν.
iv)

Συσχετισµr
κατηγοριν
αντισυµβαλλοµνουr

µσων

και

προθεσµιν

µε

νοµσµατα

και

10. Η κατρτιση νοµισµατικν στατιστικν για την ζνη ευρ και τα στοιχεα που απαιτονται για τον
υπολογισµ τηr βσηr των αποθεµατικν των πιστωτικν ιδρυµτων που υπγονται στην υποχρωση
ελχιστων αποθεµατικν του ΕΣΚΤ καθιστ αναγκαο να περιχουν οι ισολογισµο ορισµνουr συσχετισµοr µεταξ µσων/προθεσµιν λξηr/νοµισµτων και αντισυµβαλλοµνων. Οι συσχετισµο αυτο εναι
περισστερο λεπτοµερεr ταν οι αντισυµβαλλµενοι ανκουν δυνητικ στον τοµα που διακρατε χρµα.
Αναλσειr των θσεων ναντι λλων ΝΧΙ περιλαµβνονται µνον στο µτρο που εναι αναγκαο για το
καθρισµα ισοζυγων µεταξ ΝΧΙ  για τον υπολογισµ τηr βσηr των αποθεµατικν. Θσειr ναντι τηr
«αλλοδαπr» απαιτονται µνον για «καταθσειr µε προθεσµα λξηr νω των 2 ετν», για «καταθσειr υπ
προειδοποηση νω των 2 ετν» και για «συµφωνεr µε ρο επαναγορr» (στε να υπολογζεται η βση των
αποθεµατικν η οποα υπκειται στη θετικ αναλογα αποθεµατικν), καθr και για το σνολο των
καταθσεων (στε να υπολογζονται οι εξωτερικο παργοντεr µεταβολr).
11. Ορισµνεr µεταβατικr ιδιοµορφεr διπουν την ναρξη του τρτου σταδου τηr νοµισµατικr νωσηr.
Πρτον, σµφωνα µε την κοινοτικ νοµοθεσα, οι εθνικr ονοµαστικr αξεr του ευρ θα συνεχσουν να
υφστανται µχρι την ολοκλρωση τηr µετβασηr στο ευρ, και εναι ενδεχµενο να παρουσιζονται στουr
ισολογισµοr των δηλοντων φορων. Για να εναι δυνατ η δηµιουργα «εγχριων» συνολικν νοµισµατικν µεγεθν στην ζνη ευρ, τα ΝΧΙ µετατρπουν και αθροζουν τα υπλοιπα στιr εθνικr ονοµαστικr
αξεr µε τα υπλοιπα που εναι εκπεφρασµνα σε ευρ. (Τα συνδυασµνα σνολα διαχωρζονται απ τα
υπλοιπα που εναι εκπεφρασµνα σε λα τα λοιπ νοµσµατα στιr µηνιαεr εκθσειr.)
12. Η δετερη µεταβατικ ιδιοµορφα συνσταται στη διαδοχικ συµµετοχ χωρν τηr Ευρωπαϊκr νωσηr στη
ζνη ευρ µετ την ναρξη του τρτου σταδου. Τα ΝΧΙ το λαµβνουν υπψη, διατηρνταr τη δυναττητα
ανλυσηr κατ χρα των θσεων µονµων κατοκων των χωρν τηr ΕΕ που παραµνουν εκτr τηr ζνηr
ευρ µετ την ναρξη του τρτου σταδου. Θα ταν καταρχν επσηr απαρατητη η ανλυση των υπολοπων
αυτν κατ νµισµα. Για την αποφυγ πιθανν µεγληr επιβρυνσηr απ την υποβολ στοιχεων, παλαιτερα στοιχεα που καλπτουν την περοδο προ τηr µεταβολr στη σνθεση τηr ζνηr ευρ µπορον να
παρουσιζονται µε κποιο περιθριο ευελιξαr, υπ τον ρο τηr γκρισηr απ την ΕΚΤ.
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13. Η ΕΚΤ λαµβνει να συνολικ µηνιαο ισολογισµ ο οποοr καλπτει τιr θσειr των ΝΧΙ κθε χραr που
µετχει στη ζνη ευρ, στο τλοr τηr 15ηr εργσιµηr ηµραr µετ το τλοr του µνα τον οποο αφορον τα
στοιχεα. Οι εθνικr κεντρικr τρπεζεr αποφασζουν για το πτε πρπει να λαµβνουν στοιχεα απ τουr
δηλοντεr φορεr, στε να εναι σε θση να τηρον την προθεσµα αυτ, λαµβνονταr υπψη την ανγκη
ενηµερτηταr του συτµατοr ελχιστων υποχρεωτικν αποθεµατικν του ΕΣΚΤ.

III. Τριµηνιαα στατιστικ στοιχεα ισολογισµν
Στχοr
1. Ορισµνεr απαιτσειr στοιχεων δεν εναι ουσιαστικr για την κατρτιση νοµισµατικν µεγεθν για τη ζνη
ευρ, αλλ θα καταστον απαρατητεr κατ το τρτο στδιο για την περαιτρω ανλυση των νοµισµατικν
εξελξεων  για χρση για λλουr στατιστικοr σκοποr, πωr λγου χρη στουr χρηµατοοικονοµικοr
λογαριασµοr. Ο στχοr εναι να παρχονται περαιτρω λεπτοµρειεr για ορισµνα στοιχεα του ισολογισµο
για τουr σκοποr αυτοr.
Απαιτσειr
2. Οι τριµηνιαεr αναλσειr αναφρονται µνο σε ουσιδειr εγγραφr του συνολικο ισολογισµο (οι ουσιδειr
εγγραφr φανονται µε ντονα τυπογραφικ στοιχεα στην αριστερ στλη του πνακα 1.) Επιπλον, η ΕΚΤ
µπορε να επιτρψει κποια ευελιξα στον υπολογισµ των συνολικν µεγεθν, ταν αποδεικνεται απ
αριθµοr που απορρουν απ αντερο εππεδο συγκντρωσηr τι τα σχετικ στοιχεα εναι απθανο να εναι
σηµαντικ.
α) Α ν  λ υ σ η π ρ ο θ ε σ µ ι  ν λ  ξ η r δ α ν ε ι σ µ ο  σ ε µ η Ν Χ Ι σ τ η ζ  ν η ε υ ρ 
3. Για να εναι δυνατr ο λεγχοr τηr δοµr των προθεσµιν λξηr τηr ληr χρηµατοδτησηr των ΝΧΙ (δνεια
και χρεγραφα), τα δνεια προr µη ΝΧΙ υποδιαιρονται κατ τρµηνα µε τµηµατοποηση τηr αρχικr
προθεσµαr λξηr στο να τοr και στα πντε τη και οι επενδσειr σε χρεγραφα που εκδδονται απ µη ΝΧΙ
µε τµηµατοποηση τηr αρχικr προθεσµαr λξηr στο να τοr.
β) Α ν  λ υ σ η κ α τ  τ ο µ  α σ τ ο υ r ε ν ο π ο ι η µ  ν ο υ r ι σ ο λ ο γ ι σ µ ο  r
4. Η τριµηνιαα κατ τοµα ανλυση των θσεων του παθητικο και του ενεργητικο ναντι των µη ΝΧΙ στη
ζνη ευρ υποδιαιρεται (κατ περπτωση) στη γενικ κυβρνηση [κεντρικ διοκηση (S.1311), διοκηση
οµσπονδων κρατιδων (S.1312), τοπικ αυτοδιοκηση (S.1313), οργανισµοr κοινωνικr ασφλισηr (S.1314)]
και στουr λοιποr τοµεr µνιµων κατοκων [λοιποr ενδιµεσουr χρηµατοπιστωτικοr οργανισµοr (S.123),
ασφαλιστικr επιχειρσειr συνταξιοδοτικ ταµεα (S.125), µη χρηµατοπιστωτικr εταιρεεr (S.11), νοικοκυρι
και µη κερδοσκοπικ ιδρµατα που εξυπηρετον νοικοκυρι (συνδυασµr S.14 και S.15)]. Για τον προσδιορισµ των στοιχεων των συνολικν νοµισµατικν µεγεθν του υποτοµα, θα ταν θεωρητικ αναγκαο, να
συνδυαστε η ανλυση του υποτοµα µε µια λεπτοµερειακ ανλυση των υποχρεσεων απ καταθσειr (κατ
µσον, προθεσµα λξηr και κατανοµ µεταξ ευρ/λοιπν νοµισµτων). Ενψει του φρτου που θα προκυπτε, οι απαιτσειr σε στοιχεα περιορζονται σε ορισµνα κρια στοιχεα του ισολογισµο (δηλαδ υποχρεσειr απ καταθσειr σε µη ΝΧΙ, δνεια προr µη ΝΧΙ, και χαρτοφυλκια σε χρεγραφα που χουν εκδοθε απ
µη ΝΧΙ).
γ) Α ν  λ υ σ η τ ω ν δ α ν ε  ω ν π ρ ο r µ η Ν Χ Ι κ α τ  δ ρ α σ τ η ρ ι  τ η τ α τ ο υ ο φ ε ι λ  τ η
5. Αυτ η ανλυση των δανεων προr µη ΝΧΙ που βρσκονται στη ζνη ευρ περιορζεται στουr υποτοµεr «µη
χρηµατοπιστωτικν εταιρειν και νοικοκυριν» και «µη κερδοσκοπικν ιδρυµτων που εξυπηρετον νοικοκυρι». ∆ιακρνει δνεια προr επιχειρσειr, προr νοικοκυρι [µε ανλυση σε καταναλωτικ πστη, δανεισµ για
αγορ κατοικαr και λοιπ δανεισµ (υπλοιπα)], και προr µη κερδοσκοπικ ιδρµατα που εξυπηρετον
νοικοκυρι.
α) Α ν  λ υ σ η κ α τ  χ  ρ α
6. Προσδιορζονται οι αντισυµβαλλµενοι εντr και εκτr τηr ζνηr ευρ, µεταξ λλων και για τουr σκοποr
των µεταβατικν απαιτσεων.
ε) Α ν  λ υ σ η κ α τ  ν  µ ι σ µ α
7. Εναι απαρατητη η ανλυση των θσεων των ΝΧΙ κατ τα κρια εκτr ΕΕ νοµσµατα, στε να εναι δυνατr
ο υπολογισµr των στατιστικν µεγεθν χρηµατικν και πιστωτικν ρον διορθωµνεr για τιr µεταβολr τηr
συναλλαγµατικr ισοτιµαr που τα συνολικ µεγθη προσδιορζονται κατ τρπον στε να περιλαµβνονται
συνδυασµνα λα τα νοµσµατα. Αναλονται µνο τα βασικ στοιχεα των ισολογισµν κατ τα κρια
διεθν νοµσµατα (το δολριο ΗΠΑ, το ιαπωνικ γεν και το ελβετικ φργκο).
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στ) Τ ο µ ε α κ  α ν  λ υ σ η θ  σ ε ω ν µ ε α ν τ ι σ υ µ β α λ λ ο µ  ν ο υ r ε κ τ  r ζ  ν η r ε υ ρ  ( λ ο ι π  κ ρ  τ η
µλη ΕΕ και υπλοιποr κσµοr)
8.

σον αφορ τιr θσειr των ΝΧΙ ναντι αντισυµβαλλοµνων που βρσκονται εκτr τηr ζνηr ευρ, πρπει να
γνεται δικριση µεταξ των θσεων ναντι των τραπεζν ( ΝΧΙ χωρν τηr ΕΕ εκτr τηr ζνηr ευρ) και
ναντι φορων που δεν εναι τρπεζεr· σον αφορ τουr φορεr που δεν εναι τρπεζεr, πρπει να γνεται
δικριση µεταξ τηr γενικr κυβερνσεωr και των λοιπν µνιµων κατοκων. Η ταξινµηση κατ τοµα
σµφωνα µε το ΣΕΛ 93 ισχει στιr περιπτσειr που δεν εφαρµζεται το ΕΣΛ 95.
Προθεσµεr

9. Τα τριµηνιαα στατιστικ µεγθη διαβιβζονται απ τιr εθνικr κεντρικr τρπεζεr προr την ΕΚΤ µχρι το
τλοr τηr 28ηr εργσιµηr ηµραr µετ το τλοr του µνα τον οποο αφορον τα στοιχεα. Οι εθνικr κεντρικr
τρπεζεr αποφασζουν για το πτε πρπει να λαµβνουν στοιχεα απ τουr δηλοµενουr φορεr, στε να εναι
σε θση να τηρον την προθεσµα αυτ.
IV. Επεξεργασα στατιστικν στοιχεων ρον
Στχοr
1. Για να καταστε δυνατ η επεξεργασα στατιστικν στοιχεων ρον αναφορικ µε τα νοµισµατικ συνολικ
µεγθη και τουr παργοντεr µεταβολr τουr, εναι αναγκαα η γκαιρη υποβολ των πληροφοριν σχετικ µε
την αξα των συναλλαγν µεταξ των ηµεροµηνιν αναφορr. Οι πληροφορεr αυτr προκπτουν απ τον
ενοποιηµνο ισολογισµ, ο οποοr παρχει στοιχεα σχετικ µε τα υπλοιπα των απαιτσεων και τιr
υποχρεσειr και απ πρσθετα στατιστικ στοιχεα αναφορικ µε τιr µεταβολr αποτµησηr, καθr και
ορισµνεr λλεr διορθσειr, πωr διαγραφr δανεων.
Απαιτσειr
2. Η ΕΚΤ οφελει να επεξεργζεται στατιστικ στοιχεα ρον για τα νοµισµατικ συνολικ µεγθη και τουr
παργοντεr µεταβολr τουr καταµετρνταr τιr χρηµατοοικονοµικr συναλλαγr που λαµβνουν χρα κατ
τη διρκεια του ηµερολογιακο µνα. Ωr «χρηµατοοικονοµικr συναλλαγr» ορζονται οι διαφορr µεταξ των
υπολοπων των θσεων κατ τιr ηµεροµηνεr δλωσηr στο τλοr του µνα και απαλεφονταr απ τιr διαφορr
αυτr τιr επιπτσειr που προκπτουν απ επιδρσειr λλεr πλην συναλλαγν. Για το σκοπ αυτ, η ΕΚΤ
ζητ, σχετικ µε τιr επιδρσειr αυτr, στατιστικr πληροφορεr οι οποεr αναφρονται στο σνολο σχεδν των
στοιχεων του ισολογισµο των ΝΧΙ. Οι πληροφορεr αυτr χουν τη µορφ διορθσεων που καλπτουν
«αναταξινοµσειr και λοιπr διορθσειr» και «επανεκτιµσειr και διαγραφr/µεισειr δανεων». Επιπλον, η
ΕΚΤ ζητ διευκρινιστικ στοιχεα σχετικ µε τιr διορθσειr «αναταξινοµσειr και λοιπr διορθσειr».
Απαιτονται χωριστ στατιστικ στοιχεα για τιr εθνικr κεντρικr τρπεζεr και τα λοιπ ΝΧΙ.
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ΜΕΡΟΣ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Πνακαr Α
κθεση αναλσεων για τουr σκοποr του συνολικο ισολογισµο του τοµα των ΝΧΙ αν κατηγορεr/προθεσµιν, αντισυµβαλλµενοι και
νοµσµατα
(Οι αναλσειr των «Μηνιαων στοιχεων» σηµεινονται µε ντονουr χαρακτρεr και µε το σµβολο *)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΣΩΝ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
Στοιχεα ενεργητικο

1 Ταµεο *
2 ∆νεια *
ωr 1 τοr (1)
νω του 1 τουr και µχρι 5 τη (1)
νω των 5 ετν (1)
3 Χρεγραφα εκτr απ µετοχr (2) (3) *
ωr 1 τοr (2) *
νω του 1 τουr και ωr 2 τη (2) *
νω των 2 ετν (2) *
4 Ττλοι χρηµαταγορr (4) *
5 Μετοχr και λοιπr συµµετοχr σε κεφλαιο *
6 Πγια στοιχεα *
7 Λοιπ στοιχεα ενεργητικο *

Υποχρεσειr

8
9
9.1
9.2

9.3

9.4
10
11

12
13
14

Νµισµα σε κυκλοφορα
Καταθσειr
Καταθσειr overnight (5) *
Καταθσειr µε προθεσµα λξηr *
ωr 1 τοr *
νω του 1 τουr και ωr 2 τη *
νω των 2 ετν (6) *
Καταθσειr υπ προειδοποηση *
ωr 3 µνεr (7) *
νω των 3 µηνν *
εκ των οποων νω των 2 ετν (11) *
Συµφωνεr επαναγορr *
Μερδια/µονδεr αµοιβαων κεφαλαων χρηµαταγορr *
Εκδοθντα χρεγραφα (3) *
ωr 1 τοr *
νω του 1 τουr και ωr 2 τη *
νω των 2 ετν *
Ττλοι χρηµαταγορr (8) *
Κεφλαιο και αποθεµατικ *
Λοιπr υποχρεσειr *
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ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Στοιχεα ενεργητικο

Υποχρεσειr

Α. Εγχριοι µνιµοι κτοικοι *
Νοµισµατικ χρηµατοδοτικ ιδρµατα (ΝΧΙ) *
Μη ΝΧΙ *
Γενικ κυβρνηση *
κεντρικ κυβρνηση
διοκηση οµσπονδων κρατιδων
τοπικ αυτοδιοκηση
οργανισµο κοινωνικr ασφλισηr
Λοιπο µνιµοι κτοικοι *
λοιπο διαµεσολαβητικο χρηµατοπιστωτικο οργανισµο (S.123)
ασφαλιστικr επιχειρσειr και συνταξιοδοτικ ταµεα
(S.125)
µη χρηµατοπιστωτικr εταιρεεr (S.11)
νοικοκυρι, κ.λπ. (S.14 + S.15) (9)

Α. Εγχριοι µνιµοι κτοικοι *
ΝΧΙ *
Εκ των οποων: πιστωτικ ιδρµατα
Μη ΝΧΙ *
Γενικ κυβρνηση *
κεντρικ κυβρνηση *
διοκηση οµσπονδων κρατιδων
τοπικ αυτοδιοκηση
οργανισµο κοινωνικr ασφλισηr
Λοιπο µνιµοι κτοικοι *
λοιπο διαµεσολαβητικο χρηµατοπιστωτικο οργανισµο
(S.123)
ασφαλιστικr επιχειρσειr και συνταξιοδοτικ ταµεα
(S.125)
µη χρηµατοπιστωτικr εταιρεεr (S.11)
νοικοκυρι, κ.λπ. (S.14 + S.15) (9)

Β. Μνιµοι κτοικοι λοιπν ΚΜΝΕ (10) *
ΝΧΙ *
Μη ΝΧΙ *
Γενικ κυβρνηση *
κεντρικ κυβρνηση
διοκηση οµσπονδων κρατιδων
τοπικ αυτοδιοκηση
οργανισµο κοινωνικr ασφλισηr
Λοιπο µνιµοι κτοικοι *
λοιπο διαµεσολαβητικο χρηµατοπιστωτικο οργανισµο (S.123)
ασφαλιστικr επιχειρσειr και συνταξιοδοτικ ταµεα
(S.125)
µη χρηµατοπιστωτικr εταιρεεr (S.11)
νοικοκυρι, κ.λπ. (S.14 + S.15) (9)

Β. Μνιµοι κτοικοι λοιπν ΚΜΝΕ (10) *
ΝΧΙ *
Εκ των οποων:
Μη ΝΧΙ *
Γενικ κυβρνηση *
κεντρικ κυβρνηση *
διοκηση οµσπονδων κρατιδων
τοπικ αυτοδιοκηση
οργανισµο κοινωνικr ασφλισηr
Λοιπο µνιµοι κτοικοι *
λοιπο διαµεσολαβητικο χρηµατοπιστωτικο οργανισµο
(S.123)
ασφαλιστικr επιχειρσειr και συνταξιοδοτικ ταµεα
(S.125)
µη χρηµατοπιστωτικr εταιρεεr (S.11)
νοικοκυρι, κ.λπ. (S.14 + S.15) (9)

Γ. Μνιµοι κτοικοι λοιπο κσµου *
Τρπεζεr
Μη τρπεζεr
Γενικ κυβρνηση
Λοιπο µνιµοι κτοικοι

Γ. Μνιµοι κτοικοι λοιπο κσµου *
Τρπεζεr
Μη τρπεζεr
Γενικ κυβρνηση
Λοιπο µνιµοι κτοικοι

∆. Λοιπ

∆. Λοιπ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

e

ευρ

ονοµαστικ αξα ευρ (περιλαµβνει τιr ονοµαστικr αξεr των εθνικν νοµισµτων των συµµετεχντων κρατν µελν πριν απ την ολοκλρωση τηr µετβασηr στο ευρ)

x

Νοµσµατα εκτr τηr ΝΕ

λοιπ νοµσµατα (λοιπ νοµσµατα τηr ΕΕ, δολριο ΗΠΑ, ιαπωνικ γεν, ελβετικ φργκο, κ.λπ.)

(1) Η ανλυση των προθεσµιν ισχει µνο για δνεια σε µη ΝΧΙ.
(2) Η υποχρωση υποβολr µηνιαων δεδοµνων αφορ µνο στα χαρτοφυλκια χρεογρφων που εκδδονται απ ΝΧΙ εντr τηr ζνηr του ευρ.
Ωr τριµηνιαα στοιχεα, τα χαρτοφυλκια χρεογρφων εκδοθντων απ µη ΝΧΙ εντr τηr ζνηr του ευρ διαχωρζονται σε χρεγραφα «ωr 1 τοr» και «νω
του 1 τουr».
(3) Εκτr των ττλων χρηµαταγορr.
(4) Ορζονται ωr χαρτοφυλκια ττλων χρηµαταγορr εκδοθντων απ ΝΧΙ. Εδ, οι ττλοι χρηµαταγορr περιλαµβνουν µερδια/µονδεr που χουν εκδοθε απ
οργανισµοr ΑΚΧΑ.
Χαρτοφυλκια εµπορεσιµων χρεογρφων, τα οποα ενδχεται να χουν τα δια χαρακτηριστικ µε τουr ττλουr χρηµαταγορr, αλλ χουν εκδοθε απ µη ΝΧΙ,
αναφρονται ωr «χρεγραφα εκτr απ µετοχr».
(5) Περιλαµβνονται εκκρεµ υπλοιπα προπληρωµνων καρτν, που χουν εκδοθε στο νοµα των ΝΧΙ.
6
( ) Περιλαµβνονται καταθσειr ρυθµιζµενεr διοικητικ.
(7) Περιλαµβνονται µη µεταβιβσιµεr καταθσειr ψεωr.
(8) Ορζονται ωr ττλοι χρηµαταγορr εκδοθντεr απ ΝΧΙ.
(9) Νοικοκυρι (S.14) και µη κερδοσκοπικ ιδρµατα που εξυπηρετον νοικοκυρι (S.15).
(10) Κρτη µλη νοµισµατικr νωσηr, εννοεται η επικρτεια των συµµετεχντων κρατν µελν.
(11) Η παροχ πληροφοριν για το στοιχεο «καταθσειr υπ προειδοποηση νω των 2 ετν» εναι προαιρετικ, µχρι νεωτραr ανακονωσηr.

L 356/18

Πνακαr 1
Στοιχεα που υποβλλονται υποχρεωτικ σε µηνιαα βση
Στοιχεα µε αχν εκτπωση υποβλλονται µνο απ πιστωτικ ιδρµατα που υπκεινται στην υποχρωση ελχιστων αποθεµατικν (7)
Α. Εγχρια

Β. Λοιπ ΚΜΝΕ

ΝΧΙ (5)

Κεντρικ
κυβρνηση

Λοιπr
δηµσιοr
τοµαr

(β)

(γ)

(δ)

*

*
*

*

*
*

*

*
*

*

Γενικ κυβρνηση

Λοιπο
µνιµοι
κτοικοι

εκ των
Γενικ κυβρνηση
οποων Πι
υποκεµενοι
Λοιπr
σε ΕΑ, ΕΚ Κεντρικ
και ΕθνΚΤ κυβρνηση δηµσιοr
τοµαr

(ε)

*

Μη ΝΧΙ

(στ)

*
*

(ζ)

*
*

(η)

Λοιπο
µνιµοι
κτοικοι

(θ)

Γ.
Υπλοιποr
κσµοr

∆. Λοιπ

(ια)

(ιβ)

(ι)

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

*

*
*
*

*
*
*

*

*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

*
*

ΝΧΙ (5)

EL

εκ των
οποων Πι
υποκεµενα
σε ΕΑ, ΕΚ
και ΕθνΚΤ
(α)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
8
Νµισµα σε κυκλοφορα
9
Καταθσειr (λα τα νοµσµατα)
9e
Ευρ
9.1e Overnight
9.2e Με προθεσµα λξηr
ωr 1 τοr
νω του 1 και ωr 2 τη
νω των 2 ετν (1)
9.3e Υπ προειδοποηση
ωr 3 µνεr (2)
νω των 3 µηνν
εκ των οποων νω των 2 ετν (6)
9.4e Repos
9x
Νοµσµατα εκτr τηr ΝΕ
9.1x Overnight
9.2x Με προθεσµα λξηr
ωr 1 τοr
νω του 1 και ωr 2 τη
νω των 2 ετν (1)

Μη ΝΧΙ

*

30. 12. 98

Β. Λοιπ ΚΜΝΕ

Κεντρικ
κυβρνηση

Λοιπr
δηµσιοr
τοµαr

(β)

(γ)

(δ)

*
*

Γενικ κυβρνηση

*
*

*
*
*
*

Λοιπο
µνιµοι
κτοικοι

εκ των
Γενικ κυβρνηση
οποων Πι
υποκεµενοι
Λοιπr
σε ΕΑ, ΕΚ Κεντρικ
και ΕθνΚΤ κυβρνηση δηµσιοr
τοµαr

(ε)

*
*
*
*

Μη ΝΧΙ

(στ)

*
*

(ζ)

*
*

(η)

*
*

Λοιπο
µνιµοι
κτοικοι

(θ)

*
*
*
*

Γ.
Υπλοιποr
κσµοr

∆. Λοιπ

(ια)

(ιβ)

(ι)

*
*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

*
*

ΝΧΙ (5)

EL

εκ των
οποων Πι
υποκεµενα
σε ΕΑ, ΕΚ
και ΕθνΚΤ
(α)

9.3x Υπ προειδοποηση
ωr 3 µνεr (2)
νω των 3 µηνν
εκ των οποων νω των 2 ετν (6)
9.4x Repos
10
Αµοιβαα κεφλαια χρηµαταγορr
11
Εκδοθντα χρεγραφα
11e Ευρ
ωr 1 τοr
νω του 1 και ωr 2 τη
νω των 2 ετν
11x Νοµσµατα εκτr τηr ΝΕ
ωr 1 τοr
νω του 1 και ωr 2 τη
νω των 2 ετν
12
Ττλοι χρηµαταγορr (3)
Ευρ
Νοµσµατα εκτr τηr ΝΕ
13
Κεφλαιο & αποθεµατικ
14
Λοιπr υποχρεσειr

Μη ΝΧΙ

30. 12. 98

Α. Εγχρια
ΝΧΙ (5)

L 356/19

Γενικ κυβρνηση
Κεντρικ
κυβρνηση

Λοιπr
δηµσιοr
τοµαr

(β)

(γ)

(δ)

Λοιπο
µνιµοι
κτοικοι

(ε)

Μη ΝΧΙ

εκ των
Γενικ κυβρνηση
οποων Πι
υποκεµενοι
Λοιπr
σε ΕΑ, ΕΚ Κεντρικ
και ΕθνΚΤ κυβρνηση δηµσιοr
τοµαr
(στ)

(ζ)

(η)

(θ)

Λοιπο
µνιµοι
κτοικοι

(ι)

Γ.
Υπλοιποr
κσµοr

∆. Λοιπ

(ια)

(ιβ)

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1
Ταµεο (λα τα νοµσµατα)
1e
εκ των οποων ευρ
2
∆νεια
2e
εκ των οποων ευρ
3
Χρεγραφα εκτr απ µετοχr
3e
Ευρ
ωr 1 τοr
νω του 1 και ωr 2 τη
νω των 2 ετν
3x
Νοµσµατα εκτr τηr ΝΕ
ωr 1 τοr
νω του 1 και ωr 2 τη
νω των 2 ετν
4
Ττλοι χρηµαταγορr (4)
ευρ
νοµσµατα εκτr τηr ΝΕ
5
Μετοχr και λοιπr συµµετοχr σε κεφλαιο
6
Πγια στοιχεα ενεργητικο
7
Λοιπ στοιχεα ενεργητικο

εκ των
οποων Πι
υποκεµενα
σε ΕΑ, ΕΚ
και ΕθνΚΤ

ΝΧΙ (5)

EL

(α)

Β. Λοιπ ΚΜΝΕ
Μη ΝΧΙ

L 356/20

Α. Εγχρια
ΝΧΙ (5)

30. 12. 98

30. 12. 98
EL

Γενικ σηµεωση:Τα στοιχεα µε το σµβολο * χρησιµοποιονται για τον υπολογισµ τηr βσηr των αποθεµατικν. σον αφορ τα εκδοθντα χρεγραφα και τουr ττλουr χρηµαταγορr, οι Πι πρπει ετε να παρχουν αποδεξειr των
υποχρεσεν τουr προκειµνου να εξαιρεθον απ τη βση των αποθεµατικν ετε να ζητσουν να καθορισθε συγκεκριµνη κπτωση σε σταθερ ποσοστ απ την ΕΚΤ.
(1) Περιλαµβνονται καταθσειr ρυθµιζµενεr διοικητικ.
2
( ) Περιλαµβνονται µη µεταβιβσιµεr αποταµιευτικr καταθσειr ψεωr.
(3) Ορζονται ωr ττλοι χρηµαταγορr εκδοθντεr απ ΝΧΙ.
(4) Ορζονται ωr χαρτοφυλκια ττλων χρηµαταγορr (ΤΧ) εκδοθντα απ ΝΧΙ. Εδ, οι ττλοι χρηµαταγορr περιλαµβνουν µερδια/µονδεr που χουν εκδοθε απ οργανισµοr ΑΚΧΑ. Χαρτοφυλκια εµπορεσιµων χρεογρφων, τα
οποα ενδχεται να χουν τα δια χαρακτηριστικ µε τουr ΤΧ, αλλ χουν εκδοθε απ µη ΝΧΙ, αναφρονται ωr «χρεγραφα εκτr απ µετοχr».
(5) Οι πιστωτικο οργανισµο µπορον να αναφρουν τιr θσειr τουr ναντι «ΝΧΙ εκτr Πι που υπκεινται στην υποχρωση διατρησηr ελχιστων αποθεµατικν, ΕΚΤ και ΕθνΚΤ» αντ ναντι «ΝΧΙ» και «Πι που υπκεινται στην
υποχρωση διατρησηr ελχιστων αποθεµατικν, ΕΚΤ και ΕθνΚΤ», µε τον ρο τι αυτ δεν συνεπγεται απλεια στοιχεων και δεν επηρεζονται θσειr µε ντονουr τυπογραφικοr χαρακτρεr.
(6) Η υποβολ πληροφοριν για αυτ το στοιχεο εναι προαιρετικ µχρι νεωτραr ανακονωσηr.
7) Ανλογα µε τα εθνικ συστµατα συλλογr και µε την επιφλαξη τι τηρονται απλυτα οι ροι και οι αρχr ταξινµησηr του ισολογισµο των ΝΧΙ του παρντοr κανονισµο, οι πιστωτικο οργανισµο που υπκεινται στην
(
υποχρωση ελχιστων αποθεµατικν µπορον εναλλακτικ να παρχουν τα αναγκαα στοιχεα για τον υπολογισµ τηr βσηr των αποθεµατικν (στοιχεα που σηµεινονται µε *) εκτr αυτν που αναφρονται σε
διαπραγµατεσιµα χρεγραφα, σµφωνα µε τον κατωτρω πνακα, µε την προϋπθεση τι δεν θγονται θσειr µε ντονουr τυπογραφικοr χαρακτρεr. Στον παρντα πνακα, πρπει να διασφαλιστε αυστηρ αντιστοιχα µε τον
πνακα 1, πωr παρουσιζεται κατωτρω.
Βση των αποθεµατικν (εκτr των διαπραγµατεσιµων χρεογρφων)
που υπολογζονται ωr το θροισµα των εξr στηλν του πνακα 1:
(α) – (β) + (γ) + (δ) + (ε) + (στ) – (ζ) + (η) + (θ) + (ι) + (ια)

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
9.1e + 9.1x
9.2e + 9.2x
9.3e + 9.3x
9.4e + 9.4x
Απ τιr οποεr:
9.2e + 9.2x µε προθεσµα λξηr
νω των 2 ετν
Απ τιr οποεr:
9.3e + 9.3x υπ προειδοποηση
νω των 2 ετν
Απ τιr οποεr:
9.4e + 9.4x συµφωνεr µε ρο επαναγορr

Προαιρετικ υποβολ στοιχεων

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(σε ευρ και σε νοµσµατα που δεν ανκουν στην ΝΕ)

L 356/21

L 356/22

Πνακαr 2
Ανλυση κατ τοµα («Τριµηνιαα στοιχεα»)
Στοιχεα που υποβλλονται υποχρεωτικ σε τριµηνιαα βση
Α. Εγχρια

Β. Λοιπ ΚΜΝΕ

Μη ΝΧΙ

Μη ΝΧΙ

Οργανισµο
κοινωνικr
ασφλισηr

Γενικ Κυβρνηση

Σνολο ΚεντριΛοιπr δηµσιοr
κ
τοµαr
κυβρΣνολο Ενδι- Ασφα- Μη ΝοικοΣνολο ∆ιοκη- Τοπικ
νηση
µεσοι λιστικ χρηµα- κυρι,
ση οµ- αυτοδιχρηµα- συντα- τοπιστω- κ.λπ.
σπον- οκηση
τοπιστω- ξιοδο- τικr
(3)
δων
τικο
τικ εταιρεεr
κρατν
οργα- ταµεα
νισµο
(S.123) (S.125) (S.11)

Λοιπο µνιµοι κτοικοι

Οργα- Σνολο Ενδι- Ασφα- Μη Νοικονισµο
µεσοι λιστικ χρηµα- κυρι,
κοινωχρηµα- συντα- τοπιστω- κ.λπ.
νικr
τοπιστω- ξιοδο- τικr
(3)
τικ
εταιασφτικο
λισηr
οργα- ταµεα ρεεr
νισµο
(S.123) (S.125) (S.11)

∆ηµ- Λοιπο
σιοr µνιµοι
τοµαr κτοικοι

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
8

Μετρητ σε κυκλοφορα

9

Καταθσειr (λα τα νοµσµατα)

M

M

M

9.1 Overnight

M

M

M

M

9.2 Με προθεσµα λξηr (1)

M

M

M

M

9.3 Υπ προειδοποηση ( )

M

M

M

M

9.4 Υπ επαναγορ

M

M

M

M

2

10 Μερδια χρηµαταγορr
11 Εκδοθντα χρεγραφα
12 Ττλοι χρηµαταγορr
13 Κεφλαιο και αποθεµατικ
14 Λοιπr υποχρεσειr

Μη τρπεζεr

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

Σνολο ΚεντριΛοιπr δηµσιοr
κ
τοµαr
κυβρΣνολο ∆ιοκη- Τοπικ
νηση
ση οµ- αυτοδισπον- οκηση
δων
κρατν

Λοιπο µνιµοι κτοικοι

EL

Γενικ Κυβρνηση

Γ. Λοιπ
Σνολο Τρπεζεr

30. 12. 98

Β. Λοιπ ΚΜΝΕ

Μη ΝΧΙ

Μη ΝΧΙ

Γενικ Κυβρνηση

Λοιπο µνιµοι κτοικοι

Οργανισµο
κοινωνικr
ασφλισηr

Γενικ Κυβρνηση

Σνολο ΚεντριΛοιπr δηµσιοr
κ
τοµαr
κυβρΣνολο ∆ιοκη- Τοπικ
Σνολο Ενδι- Ασφα- Μη Νοικονηση
ση οµ- αυτοδιµεσοι λιστικ χρηµα- κυρι,
σπον- οκηση
χρηµα- συντα- τοπιστω- κ.λπ.
3
δων
()
τοπιστω- ξιοδο- τικr
κρατν
τικο
τικ εταιρεεr
οργα- ταµεα
νισµο
(S.123) (S.125) (S.11)

Λοιπο µνιµοι κτοικοι

Οργα- Σνολο Ενδι- Ασφα- Μη Νοικονισµο
µεσοι λιστικ χρηµα- κυρι,
κοινωχρηµα- συντα- τοπιστω- κ.λπ.
νικr
τοπιστω- ξιοδο- τικr
(3)
ασφτικο
τικ
εταιλισηr
οργα- ταµεα ρεεr
νισµο
(S.123) (S.125) (S.11)

∆ηµ- Λοιπο
σιοr µνιµοι
τοµαr κτοικοι

Πληρωµr

2

∆νεια (λα τα νοµσµατα)

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

ωr 1 τοr
νω του 1 τουr και ωr 5 τη
νω των 5 ετν
3

Χρεγραφα εκτr µετοχν
(λα τα νοµσµατα)
ωr 1 τοr
νω του 1 τουr

4

Ττλοι χρηµαταγορr

5

Μετοχr και λλεr συµµετοχr

6

Πγια στοιχεα ενεργητικο

7

Λοιπ στοιχεα ενεργητικο

M

M

«Υποχρεωτικ µηνιαα στοιχεα» (βλπε πνακα 1)

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1

Μη τρπεζεr

EL

Σνολο ΚεντριΛοιπr δηµσιοr
κ
τοµαr
κυβρΣνολο ∆ιοκη- Τοπικ
νηση
ση οµ- αυτοδισπον- οκηση
δων
κρατν

Γ. Λοιπ
Σνολο Τρπεζεr

30. 12. 98

Α. Εγχρια

( ) Περιλαµβνονται καταθσειr ρυθµιζµενεr διοικητικ.
(2) Περιλαµβνονται µη µεταβιβσιµεr καταθσειr ψεωr.
(3) Συµπεριλαµβνονται τα νοικοκυρι (S.14) και τα µη κερδοσκοπικ ιδρµατα που εξυπηρετον τα νοικοκυρι (S.15).
1

L 356/23

L 356/24

Πνακαr 3
Ανλυση κατ τοµα δανεων προr µη ΝΧΙ κατ κατηγορα («Τριµηνιαα στοιχεα»)
Στοιχεα που υποβλλονται σε τριµηνιαα βση
Α. Εγχρια

Β. Λοιπ ΚΜΝΕ

Μη χρηµατοδοτικr εταιρεεr (S.11) και νοικοκυρι κ.λπ. (S.14 + S.15)

Μη χρηµατοδοτικr εταιρεεr (S.11) και νοικοκυρι κ.λπ. (S.14 + S.15)

Μη χρηµατοδοτικr
εταιρεεr

(S.11)

2 ∆νεια
ωr 1 τοr
νω του 1 τουr ωr 5 τη
νω των 5 ετν

Καταναλωτικ πστη

∆νεια για
αγορ
κατοικαr

Λοιπ
(υπλοιπα)

Μη κερδοσκοπικ
ιδρµατα
εξυπηρτησηr
κοικοκυριν

Σνολο

Μη χρηµατοδοτικr
εταιρεεr

(S.11)

Νοικοκυρι κ.λπ. (S.14)
Καταναλωτικ πστη

∆νεια για
αγορ
κατοικαr

Λοιπ
(υπλοιπα)

Μη κερδοσκοπικ
ιδρµατα
εξυπηρτησηr
νοικοκυριν

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (λα τα νοµσµατα)

Νοικοκυρι κ.λπ. (S.14)
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Σνολο
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Πνακαr 4
Ανλυση κατ χρα («τριµηναα στοιχεα»)
Στοιχεα που υποβλλονται σε τριµηνιαα βση
Β. + µροr του Γ. Λοιπ ΚΜΝΕ (εκτr του εγχριου τοµα)
και λοιπr χρεr ΕΕ (2)
DK

DE

GR

ES

FR

IE

IT

LU

NL

AT

PT

FI

SE

UK

Σνολο (3)

EL

BE

Μροr του Γ.
Λοιπr κσµοr
(εκτr ΕΕ)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
8

Μετρητ σε κυκλοφορα

9

Καταθσειr (λα τα νοµσµατα)
β. Μη ΝΧΙ

10 Κεφλαια χρηµαταγορr
11 Εκδοθντα χρεγραφα
12 Ττλοι χρηµαταγορr
13 Κεφλαιο και αποθεµατικ
14 Λοιπr υποχρεσειr
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1

Ταµεο

2

∆νεια (λα τα νοµσµατα)
α. σε ΝΧΙ
Β. σε µη ΝΧΙ

3

Χρεγραφα εκτr µετοχν (σε λα τα νοµσµατα)
α. εκδοθντα απ ΝΧΙ

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

α. ΝΧΙ

β. εκδοθντα απ µη ΝΧΙ
4

Ττλοι χρηµαταγορr (1)
α. εκδοθντεr απ ΝΧΙ

5

Μετοχr και λλεr συµµετοχr

6

Πγια στοιχεα ενεργητικο

7

Λοιπ στοιχεα ενεργητικο
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(1) Ορζονται ωr χαρτοφυλκια ττλων χρηµαταγορr εκδοθντων απ ΝΧΙ. Εδ, οι ττλοι χρηµαταγορr περιλαµβνουν µερδια/µονδεr που χουν εκδοθε απ οργανισµοr ΑΚΧΑ.
(2) Για τον υπολογισµ των µεγεθν του ενοποιηµνου ισολογισµο, απαιτεται διαφοροποηση απ κθε κρτοr µλοr τηr χραr µνιµηr κατοικαr των αντισυµβαλλοµνων ΝΧΙ.
(3) Ξεχωριστ ανλυση κατ χρα για το «λοιπ κσµο» (εκτr των χωρν ΕΕ) ενδεχοµνωr να εχε ενδιαφρον, ωστσο θεωρεται εκτr του πεδου των παρντων στχων. Για τα «ΝΧΙ» βλπε ΣΕΛ 93 τοµεr S. 121 και S. 122.
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Πνακαr 5
Ανλυση κατ νµισµα («Τριµηναα στοιχεα»)
Στοιχεα που υποβλλονται σε τριµηναα βση
Εθνικ
νοµσµατα
Ευρ και ΝΕ
( 3)

α. ΝΧΙ

M

M

β. Μη ΝΧΙ

M

α. ΝΧΙ

M

β. Μη ΝΧΙ

M

Λοιπ
νοµµατα
ΕΕ
( 3)

Λοιπ νοµσµατα
Σνολο

USD

JPY

CHF

Λοιπ
νοµσµατα

EL

λα τα
νοµσµατα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
9

Καταθσειr

Α.

Εγχριεr

Γ.

λλα ΚΜΝΕ
Αλλοδαπ

10

Αµοιβαα κεφλαια χρηµαταγορr

11

Εκδοθντα χρεγραφα

12
13 + 14

M

α. Τρπεζεr

(4)

β. Μη τρπεζεr

(4)

M

M

Ττλοι χρηµαταγορr ( )

M

M

Λοιπr υποχρεσειr

M

1
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Β.
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Εθνικ
νοµσµατα
Ευρ και ΝΕ
(3)

Λοιπ
νοµµατα
ΕΕ
(3)

Λοιπ νοµσµατα
Σνολο

USD

JPY

CHF

Λοιπ
νοµσµατα

30. 12. 98

λα τα
νοµσµατα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
2

∆νεια

Β. λλα ΚΜΝΕ
Γ. Λοιπr κσµοr

M

α. προr ΝΧΙ

M

β. προr µη ΝΧΙ

M

M

M

α. προr τρπεζεr

(4)

β.

(4)

προr µη τρπεζεr

Χρεγραφα εκτr µετοχν
Α. Εγχρια
Β. λλα ΚΜΝΕ
Γ. Λοιπr κσµοr

4

α. εκδοθντα απ ΝΧΙ

M

M

β. εκδοθντα απ µη ΝΧΙ

M

M

α. εκδοθντα απ ΝΧΙ

M

M

β. εκδοθντα απ µη ΝΧΙ

M

M

α. εκδοθντα απ τρπεζεr

(4)

β. εκδοθντα απ µη τρπεζεr

(4)

Ττλοι χρηµαταγορr (2)

5 + 6 + 7
M

M

β. προr µη ΝΧΙ

Α. Εγχρια

α. εκδοθντεr απ ΝΧΙ

M

M

Β. λλα ΚΜΝΕ

α. εκδοθντεr απ ΝΧΙ

M

M

Λοιπ στοιχεα του ενεργητικο

M

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

3

α. προr ΝΧΙ

EL

Α. Εγχρια

Υποχρεσειr σε «Μηνηαα στοιχεα» (βλπε πνακα 1).

(1) Ορζονται ωr ττλοι χρηµαταγορr εκδοθντεr απ ΝΧΙ.
(2) Ορζονται ωr χαρτοφυλκια ττλων χρηµαταγορr εκδοθντων απ ΝΧΙ. Εδ, οι ττλοι χρηµαταγορr περιλαµβνουν µερδια/µονδεr εκδοθντων απ οργανισµοr ΑΚΧΑ. Χαρτοφυλκια εµπορεσιµων χρεογρφων, τα οποα
ενδεχοµνων χουν τα δια χαρακτηριστικ µε τουr ττλουr τηr χρηµταταγορr, αλλ χουν εκδοθε απ µη ΝΧΙ, αναφρονται ωr «χρεγραφα εκτr απ µετοχr».
(3) Για τον υπολογισµ των µεγεθν του ενοποιηµνου ισολογισµο, απαιτεται διαφοροποηση του νοµσµατοr που εναι εκπεφρασµνοι οι λογαριασµο των ΝΧΙ κατ κθε εν δυνµει νµισµα ΚΜΝΕ.
(4) Πληροφορεr γι’ αυτ τα στοιχεα παρχονται µε σκοπ τον λεγχο τηr ποιτηταr. Επειδ αυτ τα στοιχεα δεν περιλαµβνονται στουr επσηµουr πνακεr τηr δσµηr εφαρµογr, προβλπεται τι οι πληροφορεr θα παρχονται µνο
εφσον χουν δη συλλεχθε απ τουr δηλοντεr φορεr των ΝΧΙ.
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Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
ΜΕΡΟΣ 3

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑVΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤ
— ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΣΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Γενικο ορισµο
Η µνιµη κατοικα χει την ννοια που καθορζεται στον κανονισµ του Συµβουλου που αφορ τη συλλογ
στατιστικν στοιχεων απ την Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα.
Για τουr σκοποr τηr σνταξηr του ενοποιηµνου ισολογισµο των νοµισµατικν χρηµατοπιστωτικν ιδρυµτων
(ΝΧΙ) τηr ζνηr ευρ, ο δηλν πληθυσµr αποτελεται απ τα ΝΧΙ που περιχονται στον κατλογο των
νοµισµατικν χρηµατοπιστωτικν ιδρυµτων για στατιστικοr σκοποr και µε µνιµη κατοικα στην επικρτεια
των µετεχντων κρατν µελν. Αυτ εναι:
— ιδρµατα που χουν συγκροτηθε και βρσκονται στην επικρτεια, στα οποα περιλαµβνονται οι θυγατρικr
µητρικν εταιρειν που βρσκονται εκτr αυτr τηr επικρτειαr, και
— υποκαταστµατα ιδρυµτων που χουν την δρα τουr εκτr τηr επικρτειαr αυτr.
Οι θυγατρικr εναι χωριστο οργανισµο εταιρικr µορφr στιr οποεr µια λλη εντητα κατχει την πλειοψηφα
 το σνολο, εν τα υποκαταστµατα εναι οργανισµο µη εταιρικr µορφr (στεροµενεr ανεξρτητηr νοµικr
υπστασηr) οι οποεr ανκουν εξ ολοκλρου στη µητρικ εταιρεα.
Τα ΝΧΙ ενοποιον για στατιστικοr σκοποr τιr εργασεr λων των γραφεων τουr (κεντρικ /και υποκαταστµατα) που βρσκονται εντr τηr διαr εθνικr επικρτειαr. Επιπλον, επιτρπεται στα κεντρικ γραφεα να
ενοποιον στουr στατιστικοr τουr απολογισµοr τιr εργασεr των θυγατρικν ΝΧΙ που βρσκονται εντr τηr
εθνικr επικρτειαr, αλλ πρπει να τηρον χωριστ τιr εργασεr των χρηµατοπιστωτικν ιδρυµτων και λοιπν
ΝΧΙ για τουr σκοποr του συστµατοr ελαχστων υποχρεωτικν αποθεµατικν του Ευρωπαϊκο Συστµατοr
Κεντρικν Τραπεζν (ΕΣΚΤ). ∆εν επιτρπεται ενοποηση εκατρωθεν εθνικν συνρων για τουr σκοποr των
στατιστικν απολογισµν.
Ιδρµατα εγκαταστσεων σε υπερκτια χρηµατοοικονοµικ κντρα θεωρονται στατιστικr µνιµοι κτοικοι
των επικρατειν στιr οποεr εναι εγκατεστηµνα.
Ωr προθεσµα λξηr κατ την κδοση (αρχικ προθεσµα λξηr) νοεται η συγκεκριµνη διρκεια ζωr χρηµατοπιστωτικο µσου πριν απ την παρλευση τηr οποαr δεν µπορε να εξοφληθε (παραδεγµατοr χρη χρεγραφα)
 πριν απ την οποα µπορε να εξοφληθε µνον µε την εφαρµογ κποιαr µορφr ποινικr ρτραr (παραδεγµατοr χρη καταθσειr ορισµνηr µορφr). Ωr περοδοr προειδοποησηr νοεται ο χρνοr µεταξ τηr στιγµr που ο
κτοχοr προειδοποιε για την πρθεσ του να εξοφλσει το µσον και την ηµεροµηνα κατ την οποα ο κτοχοr
το µετατρπει σε µετρητ χωρr να υποστε ποιν. Τα χρηµατοπιστωτικ µσα ταξινοµονται ανλογα µε την
περοδο προειδοποησηr µνον εφσον δεν χει συµφωνηθε προθεσµα λξηr.
Οι λογιστικο καννεr τουr οποουr ακολουθον τα ΝΧΙ κατ τη σνταξη των λογαριασµν τουr ακολουθον την
ευρωπαϊκ οδηγα για τουr λογαριασµοr των τραπεζν (86/635/ΕΟΚ), πωr χει ενσωµατωθε στο εθνικ τουr
δκαιο, και κθε λλο σχετικ διεθνr πρτυπο. Με την επιφλαξη των προβλεποµνων απ τιr λογιστικr
πρακτικr που επικρατον στα κρτη µλη, λα τα στοιχεα ενεργητικο και οι υπορχρσειr αναφρονται για
στατιστικοr σκοποr µεικτ.
Προσδιορισµr τοµων
Το ευρωπαϊκ σστηµα λογαριασµν (ΕΣΛ 95) παρχει το πρτυπο ταξινµησηr σε τοµεr. Για την ταξινµηση σε
τοµεr των αντισυµβαλλοµνων που δεν ανκουν στα ΝΧΙ (µη ΝΧΙ) και εναι εγκατεστηµνοι εκτr τηr εθνικr
επικρτειαr, περαιτρω σχετικr οδηγεr µπορον να βρεθον στο εγχειρδιο στατιστικr του νοµισµατικο και
τραπεζικο τοµα.
Ο ορισµr των ΝΧΙ διατυπθηκε ανωτρω. Τραπεζικ ιδρµατα που εναι εγκατεστηµνα εκτr τηr ζνηr ευρ
αναφρονται µλλον ωr «τρπεζεr» παρ ωr ΝΧΙ, διτι ο ροr «ΝΧΙ» χρησιµοποιεται µνο εντr τηr ζνηr
ευρ. Αντιστοχωr, ο ροr «µη ΝΧΙ» χρησιµοποιεται µνο εντr τηr ζνηr ευρ· για λλεr χρεr εναι
προτιµτεροr ο ροr «µη τρπεζεr». Ο ροr «µη ΝΧΙ» περιλαµβνει τουr ακλουθουr τοµεr και υποτοµεr:
— γενικ κυβρνηση: µονδεr µνιµοι κτοικοι κυρωr απασχολοµενοι µε την παραγωγ µη εµπορεσιµων
αγαθν και υπηρεσιν, µε προορισµ την ατοµικ και συλλογικ κατανλωση /και µε την αναδιανοµ του
εθνικο εισοδµατοr του πλοτου (ΕΣΛ 95, παργραφοι 2.68-2.70),
— κεντρικ κυβρνηση: διοικητικr υπηρεσεr του κρτουr και λοιποr κεντρικοr φορεr των οποων η αρµοδιτητα εκτενεται στο σνολο τηr οικονοµικr επικρτειαr, µε εξαρεση τη διαχεριση οργανισµν κοινωνικr ασφλισηr (ΕΣΛ 95, παργραφοr 2.71),
— διοκηση οµσπονδων κρατιδων: χωριστr θεσµικr µονδεr που ασκον µροr των εξουσιν τηr κυβρνησηr
σε εππεδο καττερο απ τηr κεντρικr διοκησηr και αντερο απ τηr τοπικr αυτοδιοκησηr, µε εξαρεση
τη διαχεριση των οργανισµν κοινωνικr ασφλισηr (ΕΣΛ 95, παργραφοr 2.72),
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— τοπικ αυτοδιοκηση: δηµσια διοκηση τηr οποαr η αρµοδιτητα εκτενεται µνο σε τοπικ τµµα τηr
οικονοµικr επικρτειαr, µε εξαρεση τιr τοπικr υπηρεσεr των οργανισµν κοινωνικr ασφλισηr (ΕΣΛ 95,
παργραφοr 2.73),
— οργανισµο κοινωνικr ασφλισηr: κεντρικr, οµσπονδων κρατιδων και τοπικr θεσµικr µονδεr των
οποων η κρια δραστηριτητα εναι να προσφρουν κοινωνικr παροχr (ΕΣΛ 95, παργραφοr 2.74).
Οι λοιπο µνιµοι κτοικοι, οι µνιµοι κτοικοι µη ΝΧΙ, εκτr τηr γενικr κυβρνησηr, περιλαµβνουν τουr
ακλουθουr τοµεr και υποτοµεr:
— λοιπο διαµεσολαβητικο χρηµατοπιστωτικο οργανισµο: µη νοµισµατικr χρηµατοδοτικr εταιρεεr και
οιονε εταιρεεr (µε εξαρεση τιr ασφαλιστικr εταιρεεr και τα συνταξιοδοτικ ταµεα) που ασχολονται κατ
κριο λγο µε τη χρηµατοπιστωτικ διαµεσολβηση, και των οποων η δραστηριτητα συνσταται στο να
δχονται υποχρεσειr λληr µορφr πλην νοµσµατοr, καταθσειr /και συγγεν υποκατστατα καταθσεων
απ θεσµικr µονδεr πλην ΝΧΙ (ΕΣΛ 95, παργραφοι 2.53-2.67),
— ασφαλιστικr επιχειρσειr και συνταξιοδοτικ ταµεα: µη νοµισµατικr χρηµατοδοτικr εταιρεεr και οιονε
εταιρεεr µε κρια απασχληση τη χρηµατοπιστωτικ διαµεσολβηση ωr αποτλεσµα τηr συγκντρωσηr των
κινδνων (ΕΣΛ 95, παργραφοι 2.60-2.67),
— µη χρηµατοδοτικr εταιρεεr: εταιρεεr και οιονε εταιρεεr που δεν απασχολονται στην χρηµατοπιστωτικ
διαµεσολβηση, αλλ κυρωr στην παραγωγ εµπορεσιµων αγαθν και µη χρηµατοδοτικν υπηρεσιν (ΕΣΛ
95, παργραφοι 2.21-2.31)·
— νοικοκυρι: τοµα  οµδεr ατµων ωr καταναλωτr, και παραγωγο αγαθν και µη χρηµατοπιστωτικν
υπηρεσιν αποκλειστικr για δια τελικ κατανλωση και ωr παραγωγο εµπορεσιµων αγαθν και χρηµατοπιστωτικν  µη υπηρεσιν, υπ τον ρο τι οι δραστηριτητr τουr δεν εναι δραστηριτητεr των οιονε
εταιρειν. Περιλαµβνονται τα µη κερδοσκοπικ ιδρµατα που εξυπηρετον νοικοκυρι και τα οποα κυρωr
απασχολονται στην παραγωγ µη εµπορεσιµων αγαθν και υπηρεσιν που προορζονται για επ µρουr
οµδεr νοικοκυριν (ΕΣΛ, παργραφοι 2.75-2.88).
Ορισµο κατηγοριν µσων
Ορισµο των κατηγοριν απαιτσεων και υποχρεσεων που περιλαµβνονται στον ενοποιηµνο ισολογισµ
λαµβνουν υπψη τιr ιδιοµορφεr των διαφρων χρηµατοπιστωτικν συστηµτων. Οι αναλσειr προθεσµιν
λξηr µπορε να παρχουν να υποκατστατο για τη συνπεια στον ορισµ του µσου, ταν τα µσα δεν εναι
πλρωr συγκρσιµα µεταξ χρηµατοπιστωτικν αγορν.
Οι κατωτρω πνακεr παρχουν λεπτοµερεr πρτυπεr περιγραφr των κατηγοριν µσων, τιr οποεr οι εθνικr
κεντρικr τρπεζεr µετατρπουν σε κατηγορεr εφαρµσιµεr σε εθνικ εππεδο σµφωνα µε τον κανονισµ τηr
ΕΚΤ (1).

(1) Με λλεr λξειr, οι πνακεr αυτο δεν απαριθµον επιµρουr χρηµατοπιστωτικ µσα. Κατ περπτωση, λεπτοµερστερεr
οδηγεr µπορον να βρεθον στον «Οδηγ σνταξηr νοµισµατικν και τραπεζικν στατιστικν» και τα παραρτµατ του.

L 356/29

L 356/30

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

30. 12. 98

Λεπτοµερr περιγραφ των κατηγοριν µσων του µηνιαου συνολικο ισολογισµο του τοµα των ΝΧΙ στο πλασιο τηr δσµηr εφαρµογr
των στατιστικν υποχρεσεων (Implementation Package)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Κατηγορα δσµηr εφαρµογr

1.
Ταµεο

2.
∆νεια

Περιγραφ των κριων χαρακτηριστικν (ορολογα δσµηr εφαρµογr)

∆ιαθσιµα σε εγχρια και ξνα τραπεζογραµµτια και κρµατα σε κυκλοφορα που χρησιµοποιονται
συνθωr για πληρωµr.

Για τουr σκοποr του καθεσττοr υποβολr πληροφοριν, αυτ συνστανται σε κεφλαια που χορηγονται απ τα δηλοντα ΝΧΙ σε δανειζµενουr, που δεν αποδεικνονται µε διαπραγµατεσιµουr
ττλουr  αντιπροσωπεονται απ να µνο ττλο (ακµη και αν αυτr χει καταστε διαπραγµατεσιµοr). Η θση αυτ περιλαµβνει τιr καταθσειr (που τοποθετονται) σε λλα ΝΧΙ.
— ∆νεια που χορηγονται σε νοικοκυρι µε τη µορφ καταναλωτικr πστηr (δνεια που χορηγονται για προσωπικ χρση για την κατανλωση αγαθν και υπηρεσιν), δανεισµr για αγορ
κατοικαr (πιστσειr που χορηγονται για επενδσειr στο στεγαστικ τοµα, συµπεριλαµβανοµνηr
τηr κατασκευr και τηr ανακανισηr των κατοικιν) και λλα δνεια (δνεια που χορηγονται για,
παραδεγµατοr χρη, επιχειρσειr, παγιοποηση χρουr, εκπαδευση κ.λπ.)
— Καταθσειr σε λλα ΝΧΙ
— Χρηµατοδοτικr µισθσειr σε τρτουr
— ∆νεια επισφαλν απαιτσεων που δεν χουν ακµη προεξοφληθε  παραγραφε
— Χαρτοφυλκιο µη εµπορεσιµων χρεωγρφων
— Μειωµνηr εξασφλισηr χρη µε τη µορφ καταθσεων  δανεων

3.
Χρεγραφα εκτr απ µετοχr

3./α.
Χρεγραφα εκτr απ µετοχr µε
αρχικ προθεσµα λξηr µχρι και 1
τουr

Χαρτοφυλκιο χρεογρφων πλην µετοχν, λλεr µετοχr  ττλοι χρηµαταγορr που συνθωr εναι
διαπραγµατεσιµοι και εµπορεσιµοι σε δευτερογενεr αγορr  µπορον να συµψηφιστον στην αγορ
και δεν παρχουν στον κτοχο δικαιµατα κυριτηταr επ του εκδδοντοr ιδρµατοr. Αυτ το στοιχεο
περιλαµβνει χρεγραφα (εκτr απ εκενα των οποων η διαπραγµτευση γνεται σε χρηµαταγορr —
βλπε θση 4) που παρχουν στον κτοχο το απεριριστο δικαωµα ενr σταθερο  συµβατικ
καθοριζµενου εισοδµατοr µε τη µορφ πληρωµr τοκοµεριδων /και ενr καθορισµνου σταθερο
ποσο σε µια συγκεκριµνη ηµεροµηνα ( ηµεροµηνεr)  αρχζονταr απ µια ηµεροµηνα που ορζεται
κατ τη χρονικ στιγµ τηr κδοσηr. Περιλαµβνει επσηr διαπραγµατεσιµα δνεια που χουν
αναδιαρθρωθε σε να µεγλο αριθµ πανοµοιτυπων ττλων και αποτελον αντικεµενο συναλλαγr σε
οργανωµνεr (δευτερογενεr) αγορr.

— Χαρτοφυλκιο διαπραγµατεσιµων χρεογρφων (που αποδεικνονται  δεν αποδεικνονται µε
ττλουr) αρχικr ηµεροµηναr λξηr µχρι και 1 τουr, τα οποα µωr δεν αποτελον αντικεµενο
συναλλαγr σε χρηµαταγορr (βλπε θση 4).
— ∆ιαπραγµατεσιµα δνεια αρχικr ηµεροµηναr λξηr µχρι 1 τουr που χουν αναδιαρθρωθε σε
να µεγλο αριθµ πανοµοιτυπων ττλων και αποτελον αντικεµενο συναλλαγr σε οργανωµνεr
(δευτερογενεr) αγορr.
— Μειωµνηr εξασφλισηr χρη µε τη µορφ χρεογρφων και καταθσεων  δανεων αρχικr ηµεροµηναr λξηr µχρι και 1 τουr.

3./β.
Χρεγραφα εκτr απ µετοχr µε
αρχικ προθεσµα λξηr νω του 1
τουr και µχρι 2 ετν

— Χαρτοφυλκιο διαπραγµατεσιµων χρεωγρφων (που αποδεικνονται  δεν αποδεικνονται µε
ττλουr) αρχικr ηµεροµηναr λξηr µεταξ 1 και 2 ετν, τα οποα µωr δεν αποτελον αντικεµενο
συναλλαγr σε χρηµαταγορr (βλπε θση 4).
— ∆ιαπραγµατεσιµα δνεια αρχικr ηµεροµηναr λξηr νω του 1 τουr και µχρι 2 ετν που χουν
αναδιαρθρωθε σε να µεγλο αριθµ πανοµοιτυπων ττλων και αποτελον αντικεµενο συναλλαγr σε οργανωµνεr (δευτερογενεr) αγορr.
— Μειωµνηr εξασφλισηr χρη µε τη µορφ χρεογρφων και καταθσεων  δανεων αρχικr ηµεροµηναr λξηr µεταξ 1 και 2 ετν.
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— Χαρτοφυλκιο διαπραγµατεσιµων χρεωγρφων (που αποδεικνονται  δεν αποδεικνονται µε
ττλουr) αρχικr ηµεροµηναr λξηr νω των 2 ετν, τα οποα µωr δεν αποτελον αντικεµενο
συναλλαγr σε χρηµαταγορr (βλπε θση 4).
— ∆ιαπραγµατεσιµα δνεια αρχικr ηµεροµηναr λξηr νω των 2 ετν που χουν αναδιαρθρωθε σε
να µεγλο αριθµ πανοµοιτυπων ττλων και αποτελον αντικεµενο συναλλαγr σε οργανωµνεr
(δευτερογενεr) αγορr.
— Μειωµνηr εξασφλισηr χρη µε τη µορφ χρεογρφων και καταθσεων  δανεων αρχικr ηµεροµηναr λξηr νω των 2 ετν.

4.
Ττλοι χρηµαταγορr

5.
Μετοχr και λλοι ττλοι συµµετοχr σε δια κεφλαια

6.
Στοιχεα πγιου ενεργητικο

7.
Λοιπ στοιχεα ενεργητικο

Συνσταται σε χαρτοφυλκιο διαπραγµατεσιµων ττλων που εκδδονται απ ΝΧΙ, µε υψηλ βαθµ
ρευσττηταr, δεδοµνου τι αποτελον αντικεµενο συναλλαγr σε χρηµαταγορr µεγληr ρευσττηταr
(παραδεγµατοr χρη αγορr µε υψηλ κκλο εργασιν και σηµαντικ ποσ χρηµατοπιστωτικν
µσων, που παρχουν µεση και χαµηλο κστουr µετατρεψιµτητα αυτν των ττλων σε µετρητ και
εµπεριχουν µικρ κνδυνο αδυναµαr εκπλρωσηr υποχρεσεων  επιτοκων), στιr οποεr συµµετχουν
κατ κριο λγο ΝΧΙ και λλα χρηµατοπιστωτικ ιδρµατα. Εκτενστερη ενηµρωση σχετικ µε τον
ορισµ των ττλων χρηµαταγορr και την κατ χρεr ταξινµηση παρχεται στο παρρτηµα 1 του
Οδηγο κατρτισηr χρηµατικr και τραπεζικr στατιστικr τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr, στο
κεφλαιο µε ττλο Ττλοι χρηµαταγορr — Οδηγεr για τη διασφλιση συνπειαr στην ταξινµηση σε
ολκληρη την ΟΝΕ. Αυτ το στοιχεο του ενεργητικο περιλαµβνει επσηr την κατοχ µετοχν/
µονδων που εκδδονται απ οργανισµοr ΑΚΧΑ (βλπε θση 10).

Κατοχ χρεογρφων που αντιπροσωπεουν δικαιµατα ιδιοκτησαr επ εταιρειν  οιονε εταιρειν.
Αυτ τα χρεγραφα παρχουν γενικ στουr κατχουr δικαωµα µεριδου επ των κερδν των εταιρειν
 των οιονε εταιρειν και µεριδου επ των ιδων κεφαλαων τουr σε περπτωση ρευστοποησηr.

Για τουr σκοποr τουr καθεσττοr υποβολr πληροφοριν, αυτ συνστανται σε µη χρηµατοπιστωτικ
ενσµατα  ασµατα πγια στοιχεα ενεργητικο που προορζονται για επανειληµµνη χρση για
διστηµα µεγαλτερο του 1 τουr απ δηλοντα ΝΧΙ. Περιλαµβνουν τη γη και τα κτρια που
καταλαµβνουν τα ΝΧΙ, καθr και τον εξοπλισµ, το λογισµικ και λλεr υποδοµr.

Στοιχεα ενεργητικο που δεν περιλαµβνονται σε λλη θση
— Χρηµατοπιστωτικr παργωγεr θσειr µε θετικ ακαθριστη αγοραα αξα
— Ακαθριστα ποσ εισπρακτα σε σχση µε εκκρεµ στοιχεα
— Ακαθριστα ποσ εισπρακτα σε σχση µε αξα υπ εκκαθριση
— Εισπρακτοr δεδουλευµνοr τκοr δανεων
— Ειπρακτα µερσµατα
— Ειπρακτα ποσ που δεν δεσµεονται µε την κρια δραστηριτητα των ΝΧΙ
— Στοιχεα ενεργητικο σε αντιστοιχα µε κρµατα που δεν εκδδονται απ το κρτοr (µνο ισολογισµο των εθνικν κεντρικν τραπεζν)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Κατηγορα δσµηr εφαρµογr

8.
Νµισµα σε κυκλοφορα

Περιγραφ των κριων χαρακτηριστικν (ορολογα δσµηr εφαρµογr)

Τραπεζογραµµτια και κρµατα σε κυκλοφορα που γενικ χρησιµοποιονται για πληρωµr
— Τραπεζογραµµτια που εκδδονται απ τιr εθνικr κεντρικr τρπεζεr
— Τραπεζογραµµτια που εκδδονται απ λλα ΝΧΙ
— Κρµατα που εκδδονται απ τιr εθνικr κεντρικr τρπεζεr
— Κρµατα που εκδδονται απ την κεντρικ διοκηση
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9.
Καταθσειr

9.1.
Καταθσειr overnight
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Ποσ που οφελονται σε πιστωτr απ τα δηλοντα ΝΧΙ, εκτr απ εκενα που προκπτουν απ την
κδοση διαπραγµατεσεων χρεογρφων. Για τουr σκοποr του καθεσττοr υποβολr πληροφοριν, η
κατηγορα αυτ αναλεται σε καταθσειr overnight, καταθσειr µε προθεσµα λξηr, καταθσειr µε
προειδοποηση και συµφωνεr µε ρο επαναγορr.

Καταθσειr που εναι µετατρψιµεr σε µετρητ /και µεταβιβσιµεr, ταν αυτ ζητηθε µε επιταγ,
γραπτ εντολ πληρωµr, εγγραφ χρωσηr λογαριασµο  παρµοια µσα, χωρr σηµαντικ καθυστρηση, περιορισµ  κρωση. Σε αυτ το στοιχεο περιλαµβνονται υπλοιπα προπληρωµνων
καρτν που εκδδονται απ ΝΧΙ. Αυτ το στοιχεο δεν περιλαµβνει µη µεταβιβσιµεr καταθσειr οι
οποεr εναι αναλψιµεr ταν αυτ ζητηθε, υπκεινται µωr στην επιβολ σηµαντικr κρωσηr.
— Υπλοιπα (τοκοφρα  µη) που εναι µεσα µετατρψιµα σε µετρητ ταν αυτ ζητηθε, χωρr
καµα σηµαντικ κρωση  περιορισµ, τα οποα µωr δεν εναι µεταβιβσιµα
— Υπλοιπα (τοκοφρα  µη) που εναι µεσα µετατρψιµα σε µετρητ, µε το κλεσιµο τηr ηµραr
που πεται τηr κατθεσηr, χωρr καµα σηµαντικ κρωση  περιορισµ, τα οποα µωr δεν εναι
µεταβιβσιµα
— Υπλοιπα (τοκοφρα  µη) που εναι µεταβιβσιµα µε επιταγ, γραπτ εντολ πληρωµr, εγγραφ
χρωσηr λογαριασµο  παρµοια µσα, χωρr καµα σηµαντικ κρωση  περιορισµ
— Υπλοιπα (τοκοφρα  µη) προπληρωµνων καρτν, οι οποεr δεν χουν εξοφληθε
— Μη διαπραγµατεσιµα δνεια, που πρπει να αποπληρωθον, µε το κλεσιµο τηr ηµραr που πεται
τηr χοργησηr του δανεου
— Ακαθριστα ποσ εισπρακτα σε σχση µε εκκρεµ στοιχεα που συνδονται µε «καταθσειr
overnight»

9.2.
Καταθσειr µε προθεσµα λξηr

9.2./α.
Καταθσειr µε προθεσµα λξηr
µχρι και 1 τοr

Μη µεταβιβσιµεr καταθσειr που δεν µπορον να µετατραπον σε µετρητ πριν απ τη λξη µιαr
συµφωνηµνηr προθεσµαr  που µπορον να µετατραπον σε µετρητ πριν απ τη λξη αυτr τηr
προθεσµαr, µε τον ρο τι ο δικαιοχοr επιβαρνεται µε ορισµνη κρωση. Αυτ το στοιχεο περιλαµβνει επσηr διοικητικ ρυθµιζµενεr αποταµιευτικr καταθσειr, που το κριτριο για την προθεσµα
δεν εφαρµζεται (κατατσσονται στην κατηγορα προθεσµα λξηr «νω των 2 ετν»).

— Υπλοιπα που τοποθετονται µε προθεσµα λξηr χι µεγαλτερη του 1 τουr, τα οποα δεν εναι
µεταβιβσιµα και δεν µπορον να µετατραπον σε µετηρ πριν απ την προθεσµα λξηr.
— Υπλοιπα που τοποθετονται µε προθεσµα λξηr χι µεγαλτερη του 1 τουr, τα οποα δεν εναι
µεταβιβσιµα, µπορον µωr να εξαργυρωθον πριν απ τη λξη τηr προθεσµαr µετ απ προηγοµενη ειδοποηση. που χει προηγηθε προειδοποηση, αυτ τα υπλοιπα πρπει να ταξινοµονται
στα στοιχεα 9.3./α.  9.3./β, αντστοιχα.
— Υπλοιπα που τοποθετονται µε προθεσµα λξηr χι µεγαλτερη του 1 τουr, τα οποα δεν εναι
µεταβιβσιµα, µπορον µωr να εξαργυρωθον ταν αυτ ζητηθε, µε την επιβολ ορισµνων
κυρσεων.
— Ποσ που τοποθετονται ωr περιθριο εγγησηr στο πλασιο συµβσεων παραγγων που πρπει να
εκκαθαριστον εντr 1 τουr, τα οποα αντιπροσωπεουν δεσµευµνεr καταθσειr τοποθετηµνεr
για προστασα απ πιστωτικοr κινδνουr, παραµνουν ωστσο στην κυριτητα του καταθτη και
εναι πληρωτεr προr αυτν κατ την λξη τηr σµβασηr.
— Μη διαπραγµατεσιµα και διαπραγµατεσιµα δνεια που αποδεικνονται απ να και µνο ττλο,
αρχικr ηµεροµηναr λξηr µχρι και 1 τουr.
— Μη διαπραγµατεσιµα χρεγραφα που εκδδονται απ ΝΧΙ (που αποδεικνονται  δεν αποδεικνονται µε ττλουr) αρχικr ηµεροµηναr λξηr µχρι και 1 τουr.
— Χρη µειωµνηr εξασφλισηr που εκδδονται απ ΝΧΙ µε τη µορφ καταθσεων  δανεων αρχικr
ηµεροµηναr λξηr ωr και 1 τουr.
— Ακαθριστα ποσ σε σχση µε εκκρεµ στοιχεα, στεν συνδεδεµνα µε τιr «καταθσειr µε
προθεσµα λξηr ωr 1 τοr».
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— Υπλοιπα που τοποθετονται µε προθεσµα λξηr µεταξ 1 και 2 ετν, τα οποα δεν εναι
µεταβιβσιµα και δεν µπορον να µετατραπον σε µετρητ πριν απ την προθεσµα λξηr.
— Υπλοιπα που τοποθετονται µε προθεσµα λξηr µεταξ 1 και 2 ετν, τα οποα δεν εναι
µεταβιβσιµα, µπορον µωr να εξαργυρωθον πριν απ την προθεσµα λξηr µετ απ προηγοµενη ειδοποηση. που χει προηγηθε ειδοποηση, αυτ τα υπλοιπα πρπει να ταξινοµονται στα
στοιχεα 9.3./α.  9.3./β, αντστοιχα.
— Υπλοιπα που τοποθετονται µε προθεσµα λξηr µεταξ 1 και 2 ετν, τα οποα δεν εναι
µεταβιβσιµα, µπορον µωr να εξαργυρωθον ταν αυτ ζητηθε, µε την επιβολ ορισµνων
κυρσεων.
— Ποσ που τοποθετονται ωr περιθρια εγγησηr στο πλασιο συµβσεων παραγγων που πρπει να
εκκαθαριστον µεταξ 1 και 2 ετν, τα οποα αντιπροσωπεουν δεσµευµνεr καταθσειr τοποθετηµνεr για προστασα απ πιστωτικοr κινδνουr, παραµνουν ωστσο στην κυριτητα του καταθτη
και εναι πληρωτεr προr αυτν κατ τη λξη τηr σµβασηr.
— Μη διαπραγµατεσιµα και διαπραγµατεσιµα δνεια που αποδεικνονται απ να και µνο ττλο,
αρχικr ηµεροµηναr λξηr µεταξ 1 και 2 ετν.
— Μη εµπορεσιµοι ττλοι που εκδδονται απ ΝΧΙ (που αποδεικνονται  δεν αποδεικνονται µε
ττλουr) αρχικr ηµεροµηναr λξηr µεταξ 1 και 2 ετν.
— Χρη µειωµνηr εξασφλισηr που εκδδονται απ ΝΧΙ µε τη µορφ καταθσεων  δανεων αρχικr
ηµεροµηναr λξηr µεταξ 1 και 2 ετν.
— Ακαθριστα ποσ σε σχση µε εκκρεµ στοιχεα, στεν συνδεδεµνα µε τιr «καταθσειr µε
προθεσµα νω του 1 τουr και ωr 2 ετν».

9.2./γ.
Καταθσειr µε προθεσµα λξηr
νω των 2 ετν

— Υπλοιπα που τοποθετονται µε προθεσµα λξηr νω των 2 ετν, τα οποα δεν εναι µεταβιβσιµα
και δεν µπορον να µετατραπον σε µετρητ πριν απ την ηµεροµηνα λξηr.
— Υπλοιπα που τοποθετονται µε προθεσµα λξηr νω των 2 ετν, τα οποα δεν εναι µεταβιβσιµα, µπορον µωr να εξαργυρωθον πριν απ την ηµεροµηνα λξηr µετ απ προηγοµενη
ειδοποηση. που χει προηγηθε ειδοποηση, αυτ τα υπλοιπα πρπει να ταξινοµονται στα
στοιχεα 9.3./α  9.3./β, αντστοιχα.
— Υπλοιπα που τοποθετονται µε προθεσµα λξηr νω των 2 ετν, τα οποα δεν εναι µεταβιβσιµα, µπρον µωr να εξαργυρωθον ταν αυτ ζητηθε, µε την επιβολ ορισµνων κυρσεων.
— Υπλοιπα (ανεξαρττωr ηµεροµηναr λξηr) στα οποα τα επιτκια /και ροι καθορζονται στο
εθνικ δκαιο και τα οποα εναι σχεδιασµνα για συγκεκριµνουr σκοποr (παραδεγµατοr χρη
χρηµατοδτηση κατοικαr) που θα λβουν χρα µετ το χρονικ πλασιο των 2 ετν (ακµη και αν
απ τεχνικ ποψη εναι µεσα εξαργυρσιµα κατπιν απατησηr του κατχου).
— Ποσ που κατατθενται ωr περιθριο εγγησηr στο πλασιο συµβσεωr παραγγων που λγουν σε
περισστερα απ 2 χρνια, τα οποα αντιπροσωπεουν δεσµευµνεr καταθσειr τοποθετηµνεr για
προστασα απ πιστωτικοr κινδνουr, παραµνουν ωστσο στην κυριτητα του καταθτη και εναι
πληρωτεr προr αυτν κατ τη λξη τηr σµβασηr.
— Μη διαπραγµατεσιµα και διαπραγµατεσιµα δνεια που αποδεικνονται απ να και µνο ττλο,
αρχικr ηµεροµηναr λξηr νω των 2 ετν.
— Μη διαπραγµατεσιµα χρεγραφα που επιδδονται απ τα ΝΧΙ (που αποδεικνονται  δεν αποδεικνονται µε ττλουr) αρχικr προθεσµαr νω των 2 ετν.
— Χρη µειωµνηr εξασφλισηr που εκδδονται απ τα ΝΧΙ µε τη µορφ καταθσεων  δανεων
αρχικr προθεσµαr νω των 2 ετν.
— Ακαθριστα ποσ σε σχση µε εκκρεµ στοιχεα, στεν συνδεδεµνα µε τιr «καταθσειr µε
προθεσµα λξηr νω των 2 ετν».

9.3.
Καταθσειr υπ προειδοποηση

Μη µεταβιβσιµεr καταθσειr χωρr οποιαδποτε προθεσµα λξηr, που δεν µπορον να µετατραπον
σε νµισµα χωρr να παρλθει µια περοδοr προειδοποησηr, πριν απ τη λξη τηr οποαr η µετατροπ
σε µετρητ δεν εναι δυνατ  εναι δυνατ µνο µε την επιβολ κποιαr κρωσηr. Περιλαµβνει
καταθσειr οι οποεr αν και απ νοµικ ποψη εναι σωr εξαργυρσιµεr σε πρτη ζτηση, υπκεινται
στην επιβολ σηµαντικν κυρσεων και περιορισµν σµφωνα µε τιr εθνικr πρακτικr (κατατσσονται στην κατηγορα προθεσµαr «µχρι και 3 µνεr»), καθr και επενδυτικοr λογαριασµοr χωρr
περοδο προειδοποησηr  προθεσµα λξηr, οι οποοι µωr περιλαµβνουν περιοριστικοr ρουr
ανληψηr (κατατσσονται στην κατηγορα προθεσµαr «µχρι και 3 µνεr»).
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— Υπλοιπα που τοποθετονται χωρr προθεσµα λξηr, αναλψιµα µνο µε την προϋπθεση προειδοποησηr σε διστηµα µχρι και 3 µηνν. Εν υπρχει η δυναττητα εξαργρωσr τουr πριν απ τη
λξη αυτr τηr περιδου προειδοποησηr ( ακµη και σε πρτη ζτηση), αυτ συνεπγεται την
επιβολ κρωσηr.
— Με µεταβιβσιµεr αποταµιευτικr καταθσειr ψεωr και λλοι τποι καταθσεων απ το ευρ
κοιν οι οποεr, αν και εναι νµιµα εξαργυρσιµεr σε πρτη ζτηση, υπκεινται στην επιβολ
σηµαντικν κυρσεων.
— Υπλοιπα που τοποθετονται µε προθεσµα λξηr και εναι µη µεταβιβσιµα, υπκεινται µωr σε
υποχρωση προειδοποησηr σε διστηµα µικρτερο των 3 µηνν για πρωρη εξαργρωση.
— Ακαθριστα ποσ εισπρακτα σε σχση µε εκκρεµ στοιχεα συνδεδεµνα µε τιr καταθσειr τιr
οποεr αφορον.

9.3./β.
Καταθσειr υπο προειδοποηση νω
των 3 µηνν,  υπ προειδοποηση
νω των 2 ετν (ανλογα µε την
περπτωση)

— Υπλοιπα που τοποθετονται χωρr προθεσµα λξηr και τα οποα µπρον να εξαργυρωθον µνο
υπ την προϋπθεση προειδοποησηr σε διστηµα νω των 3 µηνν. Αν υπρχει η δυναττητα
εξαργρωσr τουr πριν απ τη λξη αυτr τηr περιδου προειδοποησηr ( ακµη και σε πρτη
ζτηση), επιβλλονται κυρσειr.
— Επενδυτικο λογαριασµο χωρr περοδο προειδοποησηr  ηµεροµηνα λξηr, οι οποοι µωr
περιλαµβνουν περιοριστικοr ρουr ανληψηr.
— Υπλοιπα που τοποθετονται µε προθεσµα λξηr και εναι µη µεταβιβσιµα, υπκεινται µωr σε
υποχρωση προειδοποησηr νω των 3 µηνν για πρωρη εξαργρωση.
— Ακαθριστα ποσ εισπρακτα σε σχση µε εκκρεµ στοιχεα συνδεδεµνα µε τιr καταθσειr τιr
οποεr αφορον.

9.4.
Συµφωνεr µε ρο επαναγορr
Repos

Αντστοιχα µε τα µετρηρτ που λαµβνονται αντ χρεογρφων που πωλονται απ δηλοντα ΝΧΙ µε
µια δεδοµνη τιµ µε δσµευση επαναγορr των ιδων ( παροµοων χρεογρφων) µε σταθερ τιµ σε
µια καθορισµνη µελλοντικ ηµεροµηνα.
— Ποσ που λαµβνονται αντ χρεογρφων που µεταβιβζονται προσωριν σε τρτουr µε τη µορφ
µιαr συµφωναr επαναγορr.
— Ποσ που λαµβνονται αντ χρεογρφων που µεταβιβζονται προσωριν σε τρτουr µε τη µορφ
δανεισµο οµολγων (ναντι δεσµευµνων καταθσεων).
— Ποσ που λαµβνονται αντ χρεογρφων που µεταβιβζονται προσωριν σε τρτουr µε τη µορφ
πλησηr/επαναγορr.

10.
Μερδια/µονδεr οργανισµν
ΑΚΑΧ

11.
Εκδοθντα χρεγραφα

δια  µονδεr που εκδδονται απ οργανισµοr ΑΚΑΧ. Οι οργανισµο ΑΚΑΧ εναι συλλογικr
επενδσειr, των οποων τα µερδια/µονδεr, απ ποψη ρευσττηταr, αποτελον συγγεν υποκατστατα των καταθσεων και οι οποοι επενδουν κυρωr σε ττλουr τηr χρηµαταγορr /και σε λλα
διαπραγµατεσιµα χρεγραφα, µε εναποµνουσα διρκεια µχρι και 1 τουr, /και σε τραπεζικr
καταθσειr, στοχεονταr σε να συντελεστ απδοσηr που πλησιζει τα επιτκια των ττλων τηr
χρηµαταγορr.

Χρεγραφα εκτr απ µετοχr  ττλουr χρηµαταγορr που εκδδονται απ ΝΧΙ, τα οποα αποτελον
συνθωr διαπραγµατεσιµουr ττλουr και αποτελον αντικεµενο συναλλαγr σε δευτερογενεr αγορr 
µπορον να συµψηφιστον στην αγορ και δεν παρχουν στον κτοχο δικαωµα ιδιοκτησαr ναντι του
εκδδοντοr ιδρµατοr. Αυτ το στοιχεο περιλαµβνει χρεγραφα (εκτr απ εκενα η διαπραγµτευση
των οποων γνεται στιr χρηµαταγορr — βλπε θση 12) που παρχουν στον κτοχο απεριριστο
δικαωµα ενr σταθερο  συµβατικ καθοριζµενου εισοδµατοr µε τη µορφ πληρωµr τοκοµεριδων
/και ενr καθορισµνου σταθερο ποσο σε µια συγκεκριµνη ηµεροµηνα ( ηµεροµηνεr)  αρχζονταr απ µια ηµεροµηνα που ορζεται κατ τη χρονικ στιγµ τηr κδοσηr. Περιλαµβνει επσηr
διαπραγµατεσιµα δνεια που χουν αναδιαρθρωθε σε να µεγλο αριθµ πανοµοιτυπων ττλων και
που αποτελον αντικεµενο συναλλαγr σε οργανωµνεr (δευτερογενεr) αγορr.
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— ∆ιαπραγµατεσιµα χρεγραφα που εκδδονται απ ΝΧΙ (που αποδεικνονται  δεν αποδεικνονται
µε ττλουr) αρχικr προθεσµαr λξηr µχρι και 1 τουr, που µωr δεν µπορον να αποτελον
αντικεµενο συναλλαγr στιr χρηµαταγορr (βλπε θση 12).
— ∆ιαπραγµατεσιµα δνεια µε αρχικ προθεσµα λξηr νω του 1 τουr που χουν αναδιαρθρωθε σε
να µεγλο αριθµ πανοµοιτυπων ττλων και αποτελον αντικεµενο συναλλαγr σε οργανωµνεr
(δευτερογενεr) αγορr.
— Χρη µειωµνηr εξασφλισηr που εκδδονται απ ΝΧΙ µε τη µορφ χρεογρφων και καταθσεων 
δανεων αρχικr προθεσµαr λξηr µχρι και 1 τουr.

11./β.
Χρεγραφα αρχικr ηµεροµηναr
λξηr νω του 1 τουr και µχρι και
2 ετν

— ∆ιαπραγµατεσιµα χρεγραφα που εκδδονται απ ΝΧΙ (που αποδεικνονται  δεν αποδεικνονται
µε ττλουr) αρχικr ηµεροµηναr λξηr µεταξ 1 και 2 ετν, που µωr δεν µπορον να αποτελον
αντικεµενο συναλλαγr στιr χρηµαταγορr (βλπε θση 12).
— ∆ιαπραγµατεσιµα δνεια µε αρχικ προθεσµα λξηr νω του 1 τουr και µχρι 2 ετν που χουν
αναδιαρθρωθε σε να µεγλο αριθµ πανοµοιτυπων ττλων και αποτελον αντικεµενο συναλλαγr σε οργανωµνεr (δευτερογενεr) αγορr.
— Χρη µειωµνηr εξασφλισηr που εκδδονται απ ΝΧΙ µε τη µορφ χρεογρφων και καταθσεων 
δανεων αρχικr ηµεροµηναr λξηr µεταξ 1 και 2 ετν.

11./γ.
Χρεγραφα αρχικr προθεµαr
λξηr νω των 2 ετν

— ∆ιαπραγµατεσιµα χρεγραφα που εκδδονται απ ΝΧΙ (που αποδεικνονται  δεν αποδεικνονται
µε ττλουr) αρχικr ηµεροµηναr λξηr νω των 2 ετν, που µωr δεν µπορον να αποτελον
αντικεµενο συναλλαγr στιr χρηµαταγορr (βλπε θση 12).
— ∆ιαπραγµατεσιµα δνεια µε αρχικ προθεσµα λξηr νω των 2 ετν που χουν αναδιαρθρωθε σε
να µεγλο αριθµ πανοµοιτυπων ττλων και αποτελον αντικεµενο συναλλαγr σε οργανωµνεr
(δευτερογενεr) αγορr.
— Χρη µειωµνηr εξασφλισηr που εκδδονται απ ΝΧΙ µε τη µορφ χρεογρφων και καταθσεων 
δανεων αρχικr ηµεροµηναr λξηr µχρι και 2 ετν.

12.
Ττλοι χρηµαταγορr

13.
Κεφλαιο και αποθεµατικ

Πρκειται για εµπορεσιµουr ττλουr που εκδδονται απ ΝΧΙ, οι οποοι χουν υψηλ βαθµ ρευσττηταr, ο οποοr προκπτει επειδ αποτελον αντικεµενο συναλλαγr σε αγορr µε µεγλη ρευσττητα
(παραδεγµατοr χρη, µε υψηλ κκλο εργασιν και σηµαντικ ποσ χρηµατοπιστωτικν ττλων που
παρχουν µεση και χαµηλο κστουr µετατρεψιµτητα αυτν των ττλων και εµπεριχουν µικρ
κνδυνο απ αδυναµα εκπλρωσηr υποχρεσεων  επιτοκων), στιr οποεr συµµετχουν κατ κριο
λγο ΝΧΙ και λλα χρηµατοπιστωτικ ιδρµατα. Εκτενστερη ενηµρωση σχετικ µε τον ορισµ των
ττλων τηr χρηµαταγορr και την κατ χρεr κατταξη παρχεται στο παρρτηµα 1 του Οδηγο
κατρτισηr χρηµατικr και τραπεζικr στατιστικr τηr Ευρωπαϊκr Κεντρικr Τρπεζαr, στο κεφλαιο
µε ττλο Ττλοι χρηµαταγορr — Οδηγεr για τη διασφλιση συνπειαr στην ταξινµιση σε ολκληρη
την ΟΝΕ.

Για τουr σκοποr του συστµατοr υποβολr πληροφοριν, αυτ η κατηγορα περιλαµβνει τα ποσ
που προκπτουν απ την κδοση µετοχικο κεφαλαου απ τα δηλοντα ΝΧΙ προr µετχουr και λλουr
ιδιοκττεr και αντιπροσωπεουν για τον κτοχο δικαιµατα ιδιοκτησαr στο ΝΧΙ και γενικ δικαωµα
µεριδου επ των κερδν του και των ιδων του κεφαλαων σε περπτωση ρευστοποησηr. Περιλαµβνονται επσηr τα κεφλαια που προκπτουν απ µη κατανεµηµνα µερσµατα  κεφλαια που χουν
δεσµευτε απ τα δηλοντα ΝΧΙ ωr πρβλεψη πιθανν µελλοντικν πληρωµν και υποχρεσεων.
— Μετοχικ κεφλαιο
— Μη κατανεµηµνα µερσµατα  κεφλαια
— Ειδικr προβλψειr ναντι δανεων, χρεογρφων και λλων στοιχεων ενεργητικο
— Αντισταθµιστικ εγγραφ που αντιπροσωπεει απλειεr που δεν χουν ακµη πραγµατοποιηθε και
προκπτουν απ παργωγεr χρηµατοπιστωτικr θσειr µε αρνητικr ακαθριστεr αξεr αγορr
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Στοιχεα υποχρεσεων που δεν περιλαµβνονται σε λλο σηµεο.
— Παργωγεr χρηµατοπιστωτικr θσειr µε αρνητικr ακαθριστεr αξεr αγορr
— Ακαθριστα σνολα πληρωτα σε σχση µε εκκρεµ στοιχεα
— Ακαθριστα σνολα πληρωτα σε σχση µε αξα υπ εκκαθριση
— Πληρωτοr δεδουλευµνοr τκοr δανεων
— Πληρωτα µερσµατα
— Πληρωτα ποσ που δεν συνδονται µε την κρια δραστηριτητα των ΝΧΙ
— Προβλψειr που αντιπροσωπεουν υποχρεσειr προr τρτουr
— Πληρωµr περιθωρων που γνονται στο πλασιο συµβσεων παραγγων, τα οποα αντιπροσωπεουν δεσµευµνεr καταθσειr τοποθετηµνεr για προστασα απ πιστωτικοr κινδνουr, παραµνουν ωστσο στην κυριτητα του καταθτη και εναι πληρωτεr προr αυτν κατ την εκκαθριση
τηr σµβασηr
— Καθαρr θσειr που προκπτουν απ το δανεισµ χρεογρφων χωρr δεσµευµνεr καταθσειr
— Καθαρ ποσ πληρωτα σε σχση µε µελλοντικοr διακανονισµοr συναλλαγν µε χρεγραφα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕVΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
ΜΕΡΟΣ 1
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ι. Καθεστr σον αφορ την υποχρωση υποβολr πληροφοριν για τα µικρ πιστωτικ ιδρµατα
1. Τα µικρ πιστωτικ ιδρµατα υποβλλουν να ελχιστο πληροφοριν για τουr σκοποr του συστµατοr των
ελχιστων υποχρεωτικν αποθεµατικν στο πλασιο του Ευρωπαϊκο Συστµατοr Κεντρικν Τραπεζν
(ΕΣΚΤ) σµφωνα µε τον πνακα ΙΑ. Τα στοιχεα για τη βση των αποθεµτων των µικρν ιδρυµτων για
τρειr (µηνιαεr) περιδουr τρησηr βασζονται στα στοιχεα του τλουr του τριµνου που συλλγονται απ
τιr εθνικr κεντρικr τρπεζεr (ΕθνΚΤ) µε προθεσµα 28 εργσιµων ηµερν.
ΙΙ. Υποβολ οµαδοποιηµνων πληροφοριν σε ενοποιηµνη βση απ πιστωτικ ιδρµατα που υπκεινται στην
υποχρωση ελχιστων αποθεµατικν του ΕΣΚΤ
2. Μετ απ σχετικ δεια απ την Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα (ΕΚΤ), τα πιστωτικ ιδρµατα που
υπκεινται στην υποχρωση διατρησηr ελχιστων αποθεµατικν µπορον να προβανουν στην υποβολ
στατιστικν πληροφοριν µε ενοποιηµνο τρπο, ωr µιλοr πιστωτικν ιδρυµτων που υπκεινται στη
σχετικ υποχρωση στο πλασιο τηr αυτr εθνικr επικρτειαr, υπ την προϋπθεση τι λα τα ιδρµατα
χουν αποποιηθε το πλεονκτηµα τυχν εφπαξ απαλλαγr απ τη σχετικ υποχρωση. Ωστσο, το
πλεονκτηµα τηr εφπαξ απαλλαγr εξακολουθε να ισχει για τον µιλο ωr σνολο. λα τα ενδιαφερµενα
ιδρµατα περιλαµβνονται ξεχωριστ στην κατσταση των νοµισµατικν χρηµατοπιστωτικν ιδρυµτων
(ΝΧΙ) τηr ΕΚΤ.
3. Εν ο µιλοr ωr σνολο ανκει στην κατηγορα των µικρν ιδρυµτων, απαιτεται µνο η συµµρφωση µε
την απλοποιηµνη υποχρωση υποβολr πληροφοριν που ισχει για τα µικρ ιδρµατα. Σε αντθετη
περπτωση, εφαρµζεται το πλρεr σστηµα υποβολr πληροφοριν.
ΙΙΙ. Η στλη «εκ των οποων ΠΙ που υπκεινται στην υποχρωση ελχιστων αποθεµατικν, ΕΚΤ και ΕθνΚΤ»
4. Η στλη «εκ των οποων ΠΙ που υπκεινται στην υποχρωση ελχιστων αποθεµατικν, ΕΚΤ και ΕθνΚΤ»
δεν περιλαµβνει τιr υποχρεσειr των δηλοντων ιδρυµτων ναντι ιδρυµτων που απαλλσσονται απ το
σστηµα των ελχιστων υποχρεωτικν αποθεµατικν στο πλασιο του ΕΣΚΤ, τοι ιδρυµτων που απαλλσσονται για λγουr λλουr εκτr απ την εφαρµογ επ’ αυτν µτρων αναδιοργνωσηr.
5. Η κατσταση των απαλλασσµενων ιδρυµτων περιλαµβνει µνο τα ιδρµατα που απαλλσσονται για
λγουr λλουr εκτr απ την εφαρµογ επ’ αυτν µτρων αναδιοργνωσηr. Τα ιδρµατα που απαλλσσονται προσωριν απ την υποχρωση διατρησηr ελχιστων αποθεµατικν λγω του τι υποβλλονται σε
διαδικασα αναδιοργνωσηr, θεωρονται ωr ιδρµµατα που υπκεινται στην υποχρωση διατρησηr ελχιστων αποθεµατικν και, για το λγο αυτ, οι υποχρεσειr ναντι αυτν καλπτονται απ τη στλη «εκ
των οποων ΠΙ που υπκεινται στην υποχρωση ελχιστων αποθεµατικν, ΕΚΤ και ΕθνΚΤ». Στη στλη
αυτ εµππτουν επσηr οι υποχρεσειr ναντι ιδρυµτων τα οποα στην πραγµατικτητα δεν υποχρεονται
να διατηρον ελχιστα αποθεµατικ στο πλασιο του ΕΣΚΤ λγω τηr εφαρµογr τηr εφπαξ απαλλαγr.
ΜΕΡΟΣ 2
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ι. Τα πιστωτικ ιδρµατα που υπκεινται σε πλρη υποχρωση υποβολr πληροφοριν
6. Για το σωστ υπολογισµ τηr βσηr επ τηr οποαr εφαρµζεται να θετικ ποσοστ απαιτεται µηνιαα
ανλυση των καταθσεων προθεσµαr διρκειαr νω των 2 ετν, των καταθσεων υπ προειδοποηση
διρκειαr νω των 2 ετν και των υποχρεσεων σε συµφωνεr µε ρο επαναγορr των πιστωτικν
ιδρυµτων ναντι των «ΝΧΙ» («εγχωρων» και «λλων κρατν µελν που συµµετχουν στη Νοµισµατικ
νωση»), των «ΠΙ που υπκεινται στην υποχρωση ελχιστων αποθεµατικν, τηr ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ» και
των τοµων τηr «κεντρικr κυβρνησηr», καθr και ναντι του «υπλοιπου κσµου». Τα πιστωτικ ιδρµατα µπορον επσηr να υποβλλουν πληροφορεr για θσειr κυρωr ναντι «λλων ΝΧΙ εκτr απ ΠΙ που
υπκεινται στην υποχρωση ελχιστων αποθεµατικν, την ΕΚΤ και τιr ΕθνΚΤ», παρ ναντι «ΝΧΙ» και
«ΠΙ που υπκεινται στην υποχρωση ελχιστων αποθεµατικν τηr ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ», υπ τον ρο τι
αυτ δεν συνεπγεται απλεια στοιχεων και δεν επηρεζει θσειr που εµφανονται µε ντονα τυπογραφικ
στοιχεα. Επιπλον, ανλογα µε τα εθνικ συστµατα συλλογr των πληροφοριν και µε την επιφλαξη τηr
πλρουr συµµρφωσηr µε τουr ορισµοr και τιr αρχr κατταξηr του ισολογισµο του ΝΧΙ, πωr καθορζονται στον παρντα κανονισµ, τα πιστωτικ ιδρµατα που υπκεινται στην υποχρωση ελχιστων αποθεµατικν µπορον, εναλλακτικ, να παρχουν τιr πληροφορεr που εναι απαρατητεr για τον υπολογισµ τηr
βσηr των αποθεµατικν, εκτr απ εκενεr που αφορον διαπραγµατεσιµα µσα, σµφωνα µε το
παρρτηµα Ι πνακαr 1 υποσηµεωση 7, υπ τον ρο τι δεν επηρεζει θσειr που εµφανζονται µε ντονα
τυπογραφικ στοιχεα.
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7. Η υποβολ αυτν των πληροφοριν θα εναι υποχρεωτικ, µε ναρξη την υποβολ των στοιχεων του τλουr
∆εκεµβρου του 1999 (µε εξαρεση τιr καταθσειr υπ προειδοποηση διρκειαr νω των 2 ετν, στην
περπτωση των οποων η υποβολ των στοιχεων εξακολουθε να εναι προαιρετικ µχρι νετερων οδηγιν).
Μχρι την ηµεροµηνα αυτ, τα ιδρµατα που υποβλλουν στοιχεα θα χουν τη δυναττητα να επιλξουν να
εκπληρσουν αυτ την υποχρωση προαιρετικ τοι τουr επιτρπεται να αναφρουν ετε πραγµατικ
στοιχεα (συµπεριλαµβανοµνων µηδενικν θσεων) ετε «µη υπρχοντα στοιχεα» (µε τη χρση του
κατλληλου συµβλου) για µια ενδιµεση περοδο ενr τουr απ την 1η Ιανουαρου 1999.
8. Τα ιδρµατα που υποχρεονται να υποβλλουν πληροφορεr οφελουν να αποφασσουν εν επιθυµον να
αναφρουν αληθιν στοιχεα  «µη υπρχοντα στοιχεα» για την ενδιµεση περοδο. Εν αποφασσουν να
υποβλλουν αληθιν στοιχεα, δεν θα χουν πλον το δικαωµα να αναφρουν «µη υπρχοντα στοιχεα».
9. Τα πιστωτικ ιδρµατα υποχρεονται να υπολογζουν τη βση των αποθεµατικν για την πρτη περοδο
τρησηr κατ το τρτο στδιο µε βση τον εναρκτριο ισολογισµ τηr 1ηr Ιανουαρου 1999 (1).
ΙΙ. Μικρ πιστωτικ ιδρµατα
10. Τα µικρ πιστωτικ ιδρµατα υποχρεονται επσηr να υπολογζουν τη βση των αποθεµατικν για την
πρτη περοδο τρησηr κατ το τρτο στδιο µε βση τον εναρκτριο ισολογισµ τηr 1ηr Ιανουαρου 1999,
αλλ µε προθεσµα υποβολr των στοιχεων τη 10η Vεβρουαρου 1999.
11. Τα µικρ πιστωτικ ιδρµατα που υπκεινται στην υποχρωση ελχιστων αποθεµατικν, υποχρεονται να
υποβλλουν σε τρµηνη βση τα στοιχεα που εναι αναγκαα για τον υπολογισµ τηr βσηr των αποθεµατικν (τα τετραγωνδια που σηµεινονται µε * στον πνακα 1 του παραρτµατοr Ι) σµφωνα µε τον
παρακτω πνακα. Στον πνακα αυτ πρπει να εξασφαλζεται πλρηr αντιστοιχα µε τον πνακα 1, πωr
περιγρφεται κατωτρω.

(1) Για τουr σκοποr του παρντοr Κανονισµο, ο εναρκτριοr ισολογισµr τηr 1ηr Ιανουαρου 1999 ταυτζεται µε αυτν του
τλουr του τουr 1998.
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Πνακαr 1Α:

Στοιχεα που πρπει να υποβλλονται απ τα µικρ ΠΙ σε τρµηνη βση προr εκπλρωση τηr υποχρωσηr
ελχιστων αποθεµατικν
Βση των αποθεµατικν που υπολογζεται ωr το
θροισµα των εξr στηλν του πνακα 1:
(a) – (b) + (c) + (d) + (e) + (f) – (g) + (h) +
(i) + (j) + (k)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
(σε ευρ και σε νοµσµατα που δεν ανκουν στην ΝΕ)
9

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
9.1e + 9.1x
9.2e + 9.2x
9.3e + 9.3x
9.4e + 9.4x
Απ τιr οποεr:
9.2e + 9.2x µε προθεσµα λξηr
νω των 2 ετν
Απ τιr οποεr:
9.3e + 9.3x υπ προειδοποηση
νω των 2 ετν

Προαιρετικ υποβολ στοιχεων

Απ τιr οποεr:
9.4e + 9.4x συµφωνεr µε ρο επαναγορr

Εκκρεµ ζητµατα, στλη (l) του πνακα 1

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΜΕΣΑ
(σε ευρ και σε νοµσµατα που δεν ανκουν στην ΝΕ)
11 ΕΚ∆ΟΘΕΝΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑVΑ
11e + 11x µε προθεσµα λξηr
νω των 2 ετν
11 ΕΚ∆ΟΘΕΝΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑVΑ
11e + 11x µε προθεσµα λξηr
νω των 2 ετν
12 ΤΙΤΛΟΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟVΟΡΙΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ
σον αφορ τα µικρ νοµισµατικ χρηµατοπιστωτικ ιδρµατα (ΝΧΙ), τα οποα δεν εναι πιστωτικ
ιδρµατα, οι εθνικr κεντρικr τρπεζεr που αποφασζουν να τα απαλλξουν απ την πλρη υποχρωση
υποβολr πληροφοριν, ενηµερνουν τα ενδιαφερµενα ιδρµατα σχετικ, αλλ συνεχζουν, τουλχιστον,
να συλλγουν ετσια στοιχεα για το συνολικ ισολογισµ, στε να εξασφαλζεται η παρακολοθηση του
πλθουr των µικρν ΝΧΙ που υποβλλουν πληροφορεr.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕVΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ∆ΗΛΟΥΝΤΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Οι ακλουθοι ελχιστοι καννεr πρπει να εφαρµζονται απ τουr δηλοντεr φορεr για την εκπλρωση
τηr υποχρωσηr υποβολr στατιστικν πληροφοριν που επιβλλει η Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα
(ΕΚΤ):
1. Ελχιστοι καννεr για τη διαββαση
α) Η υποβολ των στοιχεων στιr εθνικr κεντρικr τρπεζεr πρπει να πραγµατοποιεται εγκαρωr και
εντr των προθεσµιν που θτουν αυτr.
β)

Οι στατιστικr εκθσειr πρπει να λαµβνουν τη µορφ και τον τπο που καθορζονται στιr τεχνικr
υποχρεσειr για την υποβολ στοιχεων που θτουν οι κεντρικr τρπεζεr.

γ)

Πρπει να ορζεται(-ονται) υπεθυνο(-α) πρσωπο(-α) για επικοινωνεr.

δ)

Πρπει να τηρονται οι σχετικr προδιαγραφr για τη διαββαση δεδοµνων στιr εθνικr κεντρικr
τρπεζεr.
2. Ελχιστοι καννεr για την ακρβεια

ε)

Οι στατιστικr πληροφορεr πρπει να εναι ορθr:
— πρπει να τηρονται λοι οι γραµµικο περιορισµο (παραδεγµαοr χρη οι ισολογισµο πρπει να
ισοσκελζονται, τα υποσνολα πρπει να αθροζονται στα σνολα),
— τα µηνιαα και τριµηνιαα στοιχεα πρπει να εναι µεταξ τουr συµβατ.

στ) Οι δηλοντεr φορεr πρπει να εναι σε θση να παρχουν πληροφορεr σχετικ µε τιr εξελξειr που
συνεπγονται τα υποβλλµενα στοιχεα.
ζ)

Οι στατιστικr πληροφορεr πρπει να εναι πλρειr. Τα ενδεχµενα κεν πρπει να αναγνωρζονται,
να δικαιολογονται στιr εθνικr κεντρικr τρπεζεr και, εφσον εναι δυνατν, να καλπτονται το
συντοµτερο δυνατν.

η)

Οι στατιστικr πληροφορεr δεν πρπει να περιχουν συνεχ και διαρθρωτικ κεν.

θ)

Οι δηλοντεr φορεr πρπει να ακολουθον τιr διαστσειr και το σστηµα των δεκαδικν στοιχεων
που καθορζουν οι εθνικr κεντρικr τρπεζεr για τη διαββαση δεδοµνων.

ι)

Οι δηλοντεr φορεr πρπει να ακολουθον την πολιτικ στρογγυλοποησηr που καθορζουν οι
κεντρικr εθνικr τρπεζεr για τη διαββαση δεδοµνων.
3. Ελχιστοι καννεr για την εννοιολογικ συµµρφωση

ια) Οι στατιστικr πληροφορεr πρπει να συµµορφνονται µε τουr ορισµοr και τιr κατατξειr που
περιχονται στον κανονισµ τηr ΕΚΤ.
ιβ) Σε περπτωση ενδεχµενων αποκλσεων απ αυτοr τουr ορισµοr και κατατξειr, οι δηλοντεr
φορεr πρπει να παρακολουθον σε τακτικ βση και να ποσοτικοποιον τη διαφορ µεταξ του
χρησιµοποιοµενου µτρου και του µτρου που καθορζεται στον κανονισµ τηr ΕΚΤ.
ιγ) Οι δηλοντεr φορεr πρπει να εναι σε θση να ερµηνεουν αντιστοιχεr στα υποβαλλµενα στοιχεα
σε σγκριση µε αυτ των προηγοµενων περιδων.
4. Ελχιστοι καννεr για αναθεωρσειr
ιδ) Πρπει να ακολουθεται η πολιτικ και οι διαδικασεr για τιr αναθεωρσειr που καθορζουν οι
εθνικr κεντρικr τρπεζεr. Αναθεωρσειr που αποκλνουν απ τιr συνθειr πρπει να συνοδεονται
απ αιτιολογικ σηµειµατα.
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