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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 11ης Δεκεμβρίου 2008
για τροποποίηση την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/16 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική
παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών
τραπεζών
(ΕΚΤ/2008/21)
(2009/100/ΕΚ)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων, τα συμβόλαια μελλοντικής
εκπλήρωσης επί συναλλάγματος και τα συμβόλαια μελλοντι
κής εκπλήρωσης επί μετοχών θα πρέπει να λογιστικοποιού
νται όπως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό
ΕΣΚΤ»), και ιδίως τα άρθρα 12.1, 14.3 και 26.4,
τη συμβολή του γενικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ), σύμφωνα με τη δεύτερη και την τρίτη περίπτωση
του άρθρου 47.2 του καταστατικού ΕΣΚΤ,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(4)

Οι ισχύοντες κανόνες για τους μετοχικούς τίτλους χρήζουν
τροποποίησης, προκειμένου να λάβουν υπόψη τη δυνατό
τητα μεταχείρισης των εμπορεύσιμων μετοχών στο πλαίσιο
της διαχείρισης των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις
Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/16 τροποποιείται ως εξής:

(1)

(2)

(3)

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/16, της 10ης Νοεμ
βρίου 2006, σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική
παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέ
σεων στο ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών (1) χρήζει
τροποποίησης, προκειμένου να λάβει υπόψη τις αποφάσεις
πολιτικής και τις εξελίξεις της αγοράς.
Προς περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας των οικονομικών
καταστάσεων το Ευρωσύστημα αναθεώρησε την πολιτική του
σε σχέση με τη γνωστοποίηση των συναλλαγών σε τίτλους.
Στο πλαίσιο της αναθεωρημένης πολιτικής, τίτλοι που προη
γουμένως κατατάσσονταν στα πάγια στοιχεία του ενεργητι
κού θα πρέπει να παύσουν να ταξινομούνται υπό το στοιχείο
του ισολογισμού «λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία του
ενεργητικού», αναταξινομούμενοι πλέον υπό το κατάλληλο
στοιχείο υπό τον τίτλο «στοιχείο του ενεργητικού», με βάση
την προέλευση του εκδότη, το νόμισμα έκφρασης και την
κατά περίπτωση ιδιότητά τους ως διακρατούμενων έως τη
λήξη. Εξάλλου, υπό το στοιχείο «Λοιπά χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού» θα πρέπει να ταξινομούνται όλα τα
χρηματοδοτικά μέσα που αποτελούν τμήμα χαρτοφυλακίου
ειδικού προορισμού.
Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/16 δεν περιέχει ειδι
κούς λογιστικούς κανόνες όσον αφορά τις προθεσμιακές
πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων (forward interest rate
swaps), τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί συναλ
λάγματος (foreign exchange futures) και τα συμβόλαια
μελλοντικής εκπλήρωσης επί μετοχών (equity futures). Η
χρήση ανάλογων μέσων στις χρηματοπιστωτικές αγορές
αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, μπορεί δε να συνδέεται
με τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ.
Ενώ οι προθεσμιακές πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων θα πρέ
πει να λογιστικοποιούνται όπως οι κοινές («plain vanilla»)

(1) ΕΕ L 348 της 11.12.2006, σ. 1.

1. Το άρθρο 5 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«2.
Οι συναλλαγές επί τίτλων, συμπεριλαμβανομένων των
μετοχικών τίτλων, σε ξένο νόμισμα, είναι δυνατό να εξακολου
θήσουν να καταγράφονται με βάση την προσέγγιση της ταμεια
κής τακτοποίησης. Οι σχετικοί δεδουλευμένοι τόκοι και οι δια
φορές υπέρ ή υπό το άρτιο καταγράφονται σε ημερήσια βάση
από την ημερομηνία διακανονισμού spot.»
2. Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2.
Ο χρυσός, τα χρηματοδοτικά μέσα σε ξένο νόμισμα, οι
τίτλοι, με εξαίρεση τους τίτλους που ταξινομούνται ως δια
κρατούμενοι έως τη λήξη και τους μη εμπορεύσιμους
τίτλους, και τα χρηματοδοτικά μέσα που εγγράφονται σε
λογαριασμούς του ισολογισμού, αλλά και εκτός ισολογι
σμού, υπόκεινται σε αναπροσαρμογή της αξίας τους με
βάση τις μέσες αγοραίες ισοτιμίες και τιμές της ημερομηνίας
της τριμηνιαίας αναπροσαρμογής. Αυτό δεν εμποδίζει τους
φορείς παροχής στοιχείων να προβαίνουν σε συχνότερη ανα
προσαρμογή της αξίας των χαρτοφυλακίων τους για εσωτε
ρικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν στοι
χεία των λογιστικών τους καταστάσεων μόνο στην αξία συ
ναλλαγής στη διάρκεια του τριμήνου.»
β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:
«5.
Τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη
και μη εμπορεύσιμοι τίτλοι αποτιμώνται στο αποσβεσθέν
κόστος και υπόκεινται σε απομείωση αξίας».
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3. Το άρθρο 8 παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«5.
Οι αντιστρεπτέες πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των συ
ναλλαγών δανεισμού τίτλων, οι οποίες διενεργούνται βάσει προ
γράμματος αυτόματου δανεισμού τίτλων, καταγράφονται στον
ισολογισμό μόνο εφόσον παρέχεται ασφάλεια με τη μορφή
μετρητών κατατεθειμένων σε λογαριασμό της οικείας ΕθνΚΤ ή
της ΕΚΤ.»
4. Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επί
εμπορεύσιμων μετοχικών τίτλων, δηλαδή μετοχών ή τίτλων
μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων, ανεξαρτήτως του εάν οι
σχετικές συναλλαγές διενεργούνται απευθείας από κάποιο
φορέα παροχής στοιχείων ή τον αντιπρόσωπό του, εξαιρου
μένων των συναλλαγών με αντικείμενο κεφάλαια συνταξιοδο
τικών ταμείων, συμμετοχές, επενδύσεις σε θυγατρικές ή σημα
ντικές συμμετοχές.»
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από την οποία καθίσταται δυνατή η διαπραγμάτευση του
μετοχικού τίτλου χωρίς το μέρισμα (ex-dividend date) και
έως ότου εισπραχθεί η πληρωμή του μερίσματος, το ως άνω
ποσό είναι δυνατό να αντιμετωπίζεται ως χωριστό στοιχείο.

7.
Τα δεδουλευμένα μερίσματα δε λογίζονται στο τέλος
της περιόδου, καθώς περιλαμβάνονται ήδη στην αγοραία τιμή
των μετοχικών τίτλων, με εξαίρεση τις μετοχές, η διαπραγμά
τευση των οποίων είναι δυνατή χωρίς το μέρισμα.

8.
Με τη σύστασή τους, τα δικαιώματα προτιμήσεως
(rights issues) αντιμετωπίζονται ως χωριστά στοιχεία του
ενεργητικού. Το κόστος κτήσεως υπολογίζεται με βάση το
υφιστάμενο μέσο κόστος της μετοχής, την τιμή άσκησης του
δικαιώματος προτιμήσεως επί των νέων μετοχών και την ανα
λογία μεταξύ υφιστάμενων και νέων μετοχών. Εναλλακτικά, η
τιμή του δικαιώματος είναι δυνατό να βασίζεται στην αξία
του δικαιώματος στην αγορά, στο υφιστάμενο μέσο κόστος
της μετοχής και στην αγοραία τιμή της μετοχής πριν από τη
σύσταση του εν λόγω δικαιώματος.»

5. Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:

β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
α) Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2.
Μετοχικοί τίτλοι εκφρασμένοι σε ξένα νομίσματα που
εμφανίζονται υπό το στοιχείο “λοιπά στοιχεία ενεργητικού”
δεν αποτελούν μέρος της συνολικής συναλλαγματικής θέσης
αλλά χωριστών διαθεσίμων νομίσματος. Ο υπολογισμός των
συναφών συναλλαγματικών κερδών και ζημιών είναι δυνατό
να πραγματοποιείται με βάση τη μέθοδο του καθαρού μέσου
κόστους ή τη μέθοδο του μέσου κόστους.»
γ) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3.
Τα χαρτοφυλάκια μετοχών υπόκεινται σε αναπροσαρ
μογή της αξίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7
παράγραφος 2. Η αναπροσαρμογή διενεργείται ανά στοιχείο.
Η αναπροσαρμογή της αξίας όσον αφορά τίτλους μετοχικών
αμοιβαίων κεφαλαίων διενεργείται σε καθαρή βάση και όχι
μεμονωμένα, ανά μετοχή. Δεν πραγματοποιείται συμψηφισμός
μεταξύ διαφορετικών μετοχών ή διαφορετικών τίτλων μετοχι
κών αμοιβαίων κεφαλαίων.»
δ) Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 4 έως 8:
«4.
Οι συναλλαγές καταγράφονται στον ισολογισμό με
την αξία συναλλαγής.
5.
Η προμήθεια μεσιτείας μπορεί να καταγράφεται είτε ως
έξοδο συναλλαγής, περιληπτέο στο κόστος του στοιχείου του
ενεργητικού, είτε ως δαπάνη στο λογαριασμό αποτελεσμάτων
χρήσεως.
6.
Το ποσό του αγοραζόμενου μερίσματος περιλαμβάνε
ται στο κόστος του μετοχικού τίτλου. Μετά την ημερομηνία,

«Άρθρο 16
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης»

β) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εγγράφονται
σε λογαριασμούς εκτός ισολογισμού την ημερομηνία συναλ
λαγής.»

6. Το άρθρο 17 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:

«3.
Η αξία των πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων αναπροσαρ
μόζεται μεμονωμένα και, εφόσον είναι αναγκαίο, μετατρέπεται σε
ευρώ με βάση την άμεση ισοτιμία του νομίσματος. Οι μη πραγ
ματοποιηθείσες ζημίες που μεταφέρονται στο λογαριασμό απο
τελεσμάτων χρήσεως στο τέλος της χρήσεως συνιστάται να απο
σβέννυνται εντός των επόμενων χρήσεων, στην περίπτωση των
προθεσμιακών πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων ως έναρξη της
απόσβεσης συνιστάται να ορίζεται η ημερομηνία αξίας της συ
ναλλαγής, η δε απόσβεση θα πρέπει να είναι γραμμική. Τα μη
πραγματοποιηθέντα κέρδη από αναπροσαρμογή εγγράφονται σε
πίστωση λογαριασμού αναπροσαρμογής.»

7. Τα παραρτήματα ΙΙ, IV και IX της κατευθυντήριας γραμμής
ΕΚΤ/2006/16 τροποποιούνται σύμφωνα προς το παράρτημα
της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει την 31η Δεκεμβρίου 2008.
Άρθρο 3
Αποδέκτες
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή εφαρμόζεται σε όλες τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Φρανκφούρτη, 11 Δεκεμβρίου 2008.
Για τo διοικητικό συμβoύλιo της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

5.2.2009
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τα παραρτήματα II, IV και IX της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/16 τροποποιούνται ως εξής:
1. Το παράρτημα ΙΙ τροποποιείται ως εξής:
α) Παρεμβάλλεται ο ακόλουθος ορισμός:
«Χαρτοφυλάκιο ειδικού προορισμού (earmarked portfolio): επένδυση ειδικού προορισμού η οποία ταξινομείται στο ενερ
γητικό σκέλος του ισολογισμού ως κεφάλαιο υποκατάστασης και αποτελείται από τίτλους, μετοχικούς τίτλους, καταθέσεις
προθεσμίας και τρεχούμενους λογαριασμούς, συμμετοχές ή/και επενδύσεις σε θυγατρικές. Αντιστοιχεί σε προσδιορίσιμο
στοιχείο του παθητικού σκέλους του ισολογισμού, ανεξαρτήτως της ύπαρξης νομικών ή άλλων περιορισμών.»
β) Ο ορισμός του όρου «πάγια χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού» διαγράφεται.
γ) Παρεμβάλλεται ο ακόλουθος ορισμός:
«Τίτλοι διακρατούμενοι έως τη λήξη (held-to-maturity securities): τίτλοι με καθορισμένες ή προσδιορίσιμες πληρωμές και
προκαθορισμένη διάρκεια, τους οποίους η ΕθνΚΤ προτίθεται να διακρατεί έως τη λήξη τους.»
2. Ο πίνακας του παραρτήματος IV με τίτλο «Ενεργητικό» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Στοιχείο ισολογισμού (1)

Ταξινόμηση του περιεχομένου των
στοιχείων του ισολογισμού

Αρχή αποτίμησης

Εφαρμογή (2)

Ενεργητικό
Αγοραία αξία

Υποχρεωτική

α) Τραβηκτικά δικαιώματα στο
πλαίσιο του αποθεματικού
μεριδίου (καθαρά)

α) Τραβηκτικά δικαιώματα στο
πλαίσιο του αποθεματικού
μεριδίου (καθαρά)

Υποχρεωτική

Εθνικό μερίδιο μείον τα
υπόλοιπα σε ευρώ που δια
θέτει το ΔΝΤ. Ο λογαρια
σμός αριθ. 2 του ΔΝΤ
(λογαριασμός σε ευρώ για
διοικητικές δαπάνες) μπορεί
να συμπεριλαμβάνεται σε
αυτό το στοιχείο ή στο
στοιχείο “Υποχρεώσεις σε
ευρώ έναντι μη κατοίκων
ζώνης ευρώ”

Ονομαστική αξία, μετατροπή
με την αγοραία συναλλαγ
ματική ισοτιμία

1

1

Χρυσός και απαι
τήσεις σε χρυσό

Φυσικός χρυσός, ήτοι ράβδοι,
κέρματα, πλάκες, ψήγματα,
αποθηκευμένος ή “καθ’ οδόν”.
Άυλος χρυσός, όπως υπόλοιπα
σε λογαριασμούς καταθέσεων
σε χρυσό (γενικοί λογαριασμοί
μετάλλου), προθεσμιακές κατα
θέσεις και απαιτήσεις σε χρυσό
που προκύπτουν από τις ακό
λουθες συναλλαγές: i) συναλ
λαγές αναβάθμισης ή υποβάθ
μισης και ii) πράξεις ανταλλα
γής βάσει του τόπου φύλαξης ή
της καθαρότητας του χρυσού,
όπου ανάμεσα στην παράδοση
και την παραλαβή παρεμβάλ
λονται περισσότερες από μία
εργάσιμες ημέρες

2

2

Απαιτήσεις σε συ
νάλλαγμα έναντι
μη κατοίκων ζώνης
ευρώ

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα
έναντι αντισυμβαλλομένων, μη
κατοίκων ζώνης ευρώ, συμπερι
λαμβανομένων των διεθνών και
υπερεθνικών οργανισμών και
των κεντρικών τραπεζών εκτός
ζώνης ευρώ

2.1

2.1

Απαιτήσεις έναντι
του Διεθνούς
Νομισματικού
Ταμείου (ΔΝΤ)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 36/50

Στοιχείο ισολογισμού (1)

Ταξινόμηση του περιεχομένου των
στοιχείων του ισολογισμού

β) Ειδικά τραβηκτικά δικαιώ
ματα
Διαθέσιμα ειδικών τραβηκτι
κών δικαιωμάτων (ακαθάρι
στα)
γ) Λοιπές απαιτήσεις
Γενικές Συμφωνίες Δανει
σμού, δάνεια βάσει ειδικών
συμφωνιών δανεισμού,
καταθέσεις στο πλαίσιο της
Διευκόλυνσης για τη μείωση
της φτώχειας και την ανά
πτυξη
2.2

2.2

Καταθέσεις σε
τράπεζες, τίτλοι,
δάνεια και λοιπά
στοιχεία ενεργητι
κού

α) Καταθέσεις σε τράπεζες
εκτός ζώνης ευρώ εκτός
όσων εμπίπτουν στο στοι
χείο του ενεργητικού
“Λοιπά χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού”

Αρχή αποτίμησης

β) Ειδικά τραβηκτικά δικαιώ
ματα

5.2.2009

Εφαρμογή (2)

Υποχρεωτική

Ονομαστική αξία, μετατροπή
με την αγοραία συναλλαγ
ματική ισοτιμία
γ) Λοιπές απαιτήσεις

Υποχρεωτική

Ονομαστική αξία, μετατροπή
με την αγοραία συναλλαγ
ματική ισοτιμία

α) Καταθέσεις σε τράπεζες
εκτός ζώνης ευρώ

Υποχρεωτική

Ονομαστική αξία, μετατροπή
με την αγοραία συναλλαγ
ματική ισοτιμία

Τρεχούμενοι λογαριασμοί,
καταθέσεις προθεσμίας, τρα
πεζικά δάνεια μιας ημέρας,
συμφωνίες επαναπώλησης
β) Τίτλοι εκτός ζώνης ευρώ
εκτός όσων εμπίπτουν στο
στοιχείο του ενεργητικού
“Λοιπά χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού”
Γραμμάτια και ομόλογα,
ομόλογα μηδενικού τοκομε
ριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς,
μετοχικοί τίτλοι διακρατού
μενοι ως τμήμα των
συναλλαγματικών διαθεσί
μων, που έχουν εκδοθεί από
μη κατοίκους ζώνης ευρώ

β)i)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός
των διακρατούμενων έως
τη λήξη

Υποχρεωτική

Αγοραία τιμή και αγοραία
συναλλαγματική ισοτιμία
Διαφορές υπέρ ή υπό το
άρτιο αποσβέννυνται
β)ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξι
νομούμενοι ως διακρατού
μενοι έως τη λήξη

Υποχρεωτική

Κόστος υποκείμενο σε
απομείωση αξίας και αγο
ραία συναλλαγματική ισο
τιμία
Διαφορές υπέρ ή υπό το
άρτιο αποσβέννυνται
β)iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι

Υποχρεωτική

Κόστος υποκείμενο σε
απομείωση αξίας και αγο
ραία συναλλαγματική ισο
τιμία
Διαφορές υπέρ ή υπό το
άρτιο αποσβέννυνται
β)iv) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί
τίτλοι
Αγοραία τιμή και αγοραία
συναλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική
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Στοιχείο ισολογισμού (1)

3

3

Απαιτήσεις σε συ
νάλλαγμα έναντι
κατοίκων ζώνης
ευρώ

Ταξινόμηση του περιεχομένου των
στοιχείων του ισολογισμού

Αρχή αποτίμησης

γ) Δάνεια (καταθέσεις) εκτός
ζώνης ευρώ εκτός όσων
εμπίπτουν στο στοιχείο του
ενεργητικού “Λοιπά χρημα
τοοικονομικά στοιχεία ενερ
γητικού”

γ) Δάνεια

δ) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

δ) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Εφαρμογή (2)

Υποχρεωτική

Καταθέσεις στην ονομαστική
αξία μετατρεπόμενες με την
αγοραία συναλλαγματική ισο
τιμία

Τραπεζογραμμάτια και κέρ
ματα εκτός ζώνης ευρώ

Ονομαστική αξία, μετατροπή
με την αγοραία συναλλαγ
ματική ισοτιμία

α) Τίτλοι ζώνης ευρώ εκτός
όσων εμπίπτουν στο στοι
χείο του ενεργητικού
“Λοιπά χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού”

α)i) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός
των διακρατούμενων έως
τη λήξη

Γραμμάτια και ομόλογα,
ομόλογα μηδενικού τοκομε
ριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς,
μετοχικοί τίτλοι διακρατού
μενοι ως τμήμα των συναλ
λαγματικών διαθεσίμων, που
έχουν εκδοθεί από κατοίκους
ζώνης ευρώ

L 36/51

Υποχρεωτική

Υποχρεωτική

Αγοραία τιμή και αγοραία
συναλλαγματική ισοτιμία
Διαφορές υπέρ ή υπό το
άρτιο αποσβέννυνται
α)ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξι
νομούμενοι ως διακρατού
μενοι έως τη λήξη

Υποχρεωτική

Κόστος υποκείμενο σε
απομείωση αξίας και αγο
ραία συναλλαγματική ισο
τιμία
Διαφορές υπέρ ή υπό το
άρτιο αποσβέννυνται
α)iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι

Υποχρεωτική

Κόστος υποκείμενο σε
απομείωση αξίας και αγο
ραία συναλλαγματική ισο
τιμία
Διαφορές υπέρ ή υπό το
άρτιο αποσβέννυνται
α)iv) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί
τίτλοι

Υποχρεωτική

Αγοραία τιμή και αγοραία
συναλλαγματική ισοτιμία
β) Λοιπές απαιτήσεις έναντι
κατοίκων ζώνης ευρώ εκτός
όσων εμπίπτουν στο στοι
χείο του ενεργητικού
“Λοιπά χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού”
Δάνεια, καταθέσεις, συμφω
νίες επαναπώλησης, διάφο
ρες δανειοδοτικές πράξεις
4

4

Απαιτήσεις σε ευρώ
έναντι μη κατοίκων
ζώνης ευρώ

β) Λοιπές απαιτήσεις
Καταθέσεις και λοιπές
δανειοδοτικές πράξεις στην
ονομαστική αξία, μετατρεπό
μενες με την αγοραία συναλ
λαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 36/52
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4.1

4.1

Καταθέσεις σε
τράπεζες, τίτλοι
και δάνεια

Ταξινόμηση του περιεχομένου των
στοιχείων του ισολογισμού

α) Καταθέσεις σε τράπεζες
εκτός ζώνης ευρώ εκτός
όσων εμπίπτουν στο στοι
χείο του ενεργητικού
“Λοιπά χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού”

Αρχή αποτίμησης

α) Καταθέσεις σε τράπεζες
εκτός ζώνης ευρώ

5.2.2009

Εφαρμογή (2)

Υποχρεωτική

Ονομαστική αξία

Τρεχούμενοι λογαριασμοί,
καταθέσεις προθεσμίας, τρα
πεζικά δάνεια μιας ημέρας.
Συμφωνίες επαναπώλησης
συνδεόμενες με τη διαχεί
ριση τίτλων σε ευρώ
β) Τίτλοι εκτός ζώνης ευρώ
εκτός όσων εμπίπτουν στο
στοιχείο του ενεργητικού
“Λοιπά χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού”
Μετοχικοί τίτλοι, γραμμάτια
και ομόλογα, ομόλογα
μηδενικού τοκομεριδίου,
τίτλοι χρηματαγοράς, που
έχουν εκδοθεί από μη
κατοίκους ζώνης ευρώ

β)i)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός
των διακρατούμενων έως
τη λήξη

Υποχρεωτική

Αγοραία τιμή
Διαφορές υπέρ ή υπό το
άρτιο αποσβέννυνται
β)ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξι
νομούμενοι ως διακρατού
μενοι έως τη λήξη

Υποχρεωτική

Κόστος υποκείμενο σε
απομείωση αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το
άρτιο αποσβέννυνται
β)iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι

Υποχρεωτική

Κόστος υποκείμενο σε
απομείωση αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το
άρτιο αποσβέννυνται
β)iv) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί
τίτλοι

Υποχρεωτική

Αγοραία τιμή
γ) Δάνεια εκτός ζώνης ευρώ
εκτός όσων εμπίπτουν στο
στοιχείο του ενεργητικού
“Λοιπά χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού”

γ) Δάνεια εκτός ζώνης ευρώ

δ) Τίτλοι εκδοθέντες από
φορείς εκτός ζώνης ευρώ,
εκτός όσων εμπίπτουν στο
στοιχείο του ενεργητικού
“Λοιπά χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού”

δ)i)

Τίτλοι εκδοθέντες από υπε
ρεθνικούς ή διεθνείς οργα
νισμούς, π.χ. από την Ευρω
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
ανεξάρτητα από τον τόπο
εγκατάστασής τους

Υποχρεωτική

Καταθέσεις στην ονομαστική
αξία

Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός
των διακρατούμενων έως
τη λήξη
Αγοραία τιμή
Διαφορές υπέρ ή υπό το
άρτιο αποσβέννυνται

Υποχρεωτική
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Αρχή αποτίμησης

Εφαρμογή (2)

δ)ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξι
νομούμενοι ως διακρατού
μενοι έως τη λήξη

Υποχρεωτική

Κόστος υποκείμενο σε
απομείωση αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το
άρτιο αποσβέννυνται
δ)iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι

Υποχρεωτική

Κόστος υποκείμενο σε
απομείωση αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το
άρτιο αποσβέννυνται
4.2

4.2

Απαιτήσεις που
απορρέουν από την
πιστωτική διευκό
λυνση στο πλαίσιο
του ΜΣΙ ΙΙ

Δανειοδοτικές πράξεις σύμφωνα
με τους όρους του ΜΣΙ ΙΙ

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

5

5

Δάνεια σε ευρώ
προς πιστωτικά
ιδρύματα ζώνης
ευρώ, συνδεόμενα
με πράξεις νομι
σματικής πολιτικής

Στοιχεία 5.1 έως 5.5: συναλ
λαγές βάσει των αντίστοιχων
μέσων νομισματικής πολιτικής
που περιγράφονται στο παράρ
τημα Ι της κατευθυντήριας
γραμμής ΕΚΤ/2000/7 της 31ης
Αυγούστου 2000 σχετικά με τα
μέσα και τις διαδικασίες νομι
σματικής πολιτικής του Ευρω
συστήματος (3)

5.1

5.1

Πράξεις κύριας
αναχρηματοδότη
σης

Τακτικές αντιστρεπτέες πράξεις
για την παροχή ρευστότητας
που εκτελούνται σε εβδομαδιαία
βάση και με συνήθη διάρκεια
μιας εβδομάδας

Ονομαστική αξία ή κόστος συμ
φωνίας επαναγοράς

Υποχρεωτική

5.2

5.2

Πράξεις πιο
μακροπρόθεσμης
αναχρηματοδότη
σης

Τακτικές αντιστρεπτέες πράξεις
για την παροχή ρευστότητας
που εκτελούνται σε μηνιαία
βάση και με συνήθη διάρκεια
τριών μηνών

Ονομαστική αξία ή κόστος συμ
φωνίας επαναγοράς

Υποχρεωτική

5.3

5.3

Αντιστρεπτέες πρά
ξεις εξομάλυνσης
βραχυχρόνιων δια
κυμάνσεων της
ρευστότητας

Αντιστρεπτέες πράξεις που
εκτελούνται ως έκτακτες
συναλλαγές με σκοπό τη ρύθ
μιση βραχυχρόνιων διακυμάν
σεων της ρευστότητας

Ονομαστική αξία ή κόστος συμ
φωνίας επαναγοράς

Υποχρεωτική

5.4

5.4

Διαρθρωτικές αντι
στρεπτέες πράξεις

Αντιστρεπτέες πράξεις που
προσαρμόζουν τη διαρθρωτική
θέση του Ευρωσυστήματος
έναντι του χρηματοπιστωτικού
τομέα

Ονομαστική αξία ή κόστος συμ
φωνίας επαναγοράς

Υποχρεωτική

5.5

5.5

Διευκόλυνση ορια
κής χρηματοδότη
σης

Διευκόλυνση ρευστότητας μιας
ημέρας με προκαθορισμένο επι
τόκιο έναντι αποδεκτών
περιουσιακών στοιχείων (πάγια
διευκόλυνση)

Ονομαστική αξία ή κόστος συμ
φωνίας επαναγοράς

Υποχρεωτική
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Ταξινόμηση του περιεχομένου των
στοιχείων του ισολογισμού

Αρχή αποτίμησης

5.2.2009

Εφαρμογή (2)

5.6

5.6

Πιστώσεις για την
κάλυψη περιθωρίων

Πρόσθετες πιστώσεις προς
πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες
προκύπτουν από την αύξηση
της αξίας των υποκείμενων
στοιχείων του ενεργητικού που
λαμβάνονται ως εγγύηση για τη
χορήγηση άλλων πιστώσεων στα
εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα

Ονομαστική αξία ή κόστος

Υποχρεωτική

6

6

Λοιπές απαιτήσεις
σε ευρώ έναντι
πιστωτικών ιδρυμά
των ζώνης ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί,
καταθέσεις προθεσμίας, τραπε
ζικά δάνεια μιας ημέρας, συμ
φωνίες επαναπώλησης συνδεό
μενες με τη διαχείριση των
χαρτοφυλακίων τίτλων που
εμπίπτουν στο στοιχείο του
ενεργητικού “Τίτλοι σε ευρώ
κατοίκων ζώνης ευρώ”, συμπε
ριλαμβανομένων των συναλλα
γών που προκύπτουν από τη
μετατροπή πρώην συναλλαγ
ματικών διαθεσίμων ζώνης ευρώ
και λοιπές απαιτήσεις. Λογα
ριασμοί ανταποκριτών σε
πιστωτικά ιδρύματα άλλων
χωρών της ζώνης ευρώ. Λοιπές
απαιτήσεις και πράξεις, μη
συνδεόμενες με πράξεις νομι
σματικής πολιτικής του Ευρω
συστήματος. Οποιεσδήποτε
απαιτήσεις από πράξεις νομι
σματικής πολιτικής οι οποίες
διενεργήθηκαν από ορισμένη
ΕθνΚΤ πριν από την ένταξή της
στο Ευρωσύστημα

Ονομαστική αξία ή κόστος

Υποχρεωτική

7

7

Τίτλοι σε ευρώ
κατοίκων ζώνης
ευρώ

Τίτλοι εκτός όσων εμπίπτουν
στο στοιχείο του ενεργητικού
“Λοιπά χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού”: Μετοχι
κοί τίτλοι, γραμμάτια και ομό
λογα, ομόλογα μηδενικού
τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματα
γοράς διακρατούμενοι σε ορι
στική βάση (outright), συμπε
ριλαμβανομένων των κρατικών
τίτλων που ανάγονται στον πριν
από την ΟΝΕ χρόνο, σε ευρώ·
πιστοποιητικά χρέους της ΕΚΤ
που αγοράστηκαν με σκοπό την
εξομάλυνση βραχυχρόνιων δια
κυμάνσεων της ρευστότητας

i) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός
των διακρατούμενων έως τη
λήξη

Υποχρεωτική

Αγοραία τιμή
Διαφορές υπέρ ή υπό το
άρτιο αποσβέννυνται
ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινο
μούμενοι ως διακρατούμενοι
έως τη λήξη

Υποχρεωτική

Κόστος υποκείμενο σε απο
μείωση αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το
άρτιο αποσβέννυνται
iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι

Υποχρεωτική

Κόστος υποκείμενο σε απο
μείωση αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το
άρτιο αποσβέννυνται
iv) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί
τίτλοι
Αγοραία τιμή

Υποχρεωτική
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8

8

Χρέος γενικής
κυβέρνησης σε
ευρώ

—

9

Απαιτήσεις εντός
του Ευρωσυστήμα
τος

—

9.1

—

—

—

9.2

9.3

9.4

Ταξινόμηση του περιεχομένου των
στοιχείων του ισολογισμού

Αρχή αποτίμησης
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Εφαρμογή (2)

Απαιτήσεις έναντι της κυβέρνη
σης, αναγόμενες στον πριν από
την ΟΝΕ χρόνο (μη εμπορεύσι
μοι τίτλοι, δάνεια)

Καταθέσεις/δάνεια στην ονομα
στική αξία, μη εμπορεύσιμοι
τίτλοι στο κόστος

Υποχρεωτική

Συμμετοχή στο
κεφάλαιο της
ΕΚΤ+)

Στοιχείο ισολογισμού μόνο των
ΕθνΚΤ

Κόστος

Υποχρεωτική

Απαιτήσεις που
αντιστοιχούν στη
μεταβίβαση συναλ
λαγματικών διαθε
σίμων+)

Στοιχείο ισολογισμού μόνο των
ΕθνΚΤ

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

Απαιτήσεις συνδεό
μενες με γραμμάτια
τα οποία καλύ
πτουν την έκδοση
πιστοποιητικών
χρέους της ΕΚΤ+)

Στοιχείο ισολογισμού μόνο της
ΕΚΤ.

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

Καθαρές απαιτή
σεις συνδεόμενες
με την κατανομή
των τραπεζογραμ
ματίων ευρώ εντός
του Ευρωσυστήμα
τος +) (*)

Για τις ΕθνΚΤ: καθαρή απαίτηση
συνδεόμενη με την εφαρμογή
της κλείδας κατανομής τραπε
ζογραμματίων, ήτοι συμπερι
λαμβανομένων των εντός του
Ευρωσυστήματος υπολοίπων
που συνδέονται με την έκδοση
τραπεζογραμματίων από την
ΕΚΤ, το εξισωτικό ποσό και η
σχετική ισοσκελιστική λογιστική
εγγραφή, όπως ορίζεται στην
απόφαση ΕΚΤ/2001/16 σχετικά
με την κατανομή του νομισμα
τικού εισοδήματος των εθνικών
κεντρικών τραπεζών των συμ
μετεχόντων κρατών μελών από
το οικονομικό έτος 2002

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

Το μερίδιο συμμετοχής της
κάθε ΕθνΚΤ στο κεφάλαιο της
ΕΚΤ σύμφωνα με τη συνθήκη
και την αντίστοιχη κλείδα
κατανομής και οι εισφορές
βάσει του άρθρου 49.2 του
καταστατικού

Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι της
ΕΚΤ όσον αφορά τις αρχικές
και πρόσθετες μεταβιβάσεις συ
ναλλαγματικών διαθεσίμων
σύμφωνα με τις διατάξεις της
συνθήκης

Γραμμάτια που έχουν εκδοθεί
από τις ΕθνΚΤ, στο πλαίσιο
συμφωνίας τύπου back-to-back
που αφορά πιστοποιητικά
χρέους της ΕΚΤ

Για την ΕΚΤ: απαιτήσεις συν
δεόμενες με την έκδοση τραπε
ζογραμματίων ευρώ από την
ΕΚΤ, σύμφωνα με την απόφαση
ΕΚΤ/2001/15
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9.5

Λοιπές απαιτήσεις
εντός του Ευρωσυ
στήματος (καθα
ρές) +)

Ταξινόμηση του περιεχομένου των
στοιχείων του ισολογισμού

Αρχή αποτίμησης

5.2.2009

Εφαρμογή (2)

Καθαρή θέση των ακόλουθων
επιμέρους στοιχείων:
α) καθαρές απαιτήσεις που
απορρέουν από υπόλοιπα
λογαριασμών του TARGET2
και λογαριασμών ανταποκρι
τών των ΕθνΚΤ, ήτοι καθαρό
ποσό των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων — βλέπε επί
σης το στοιχείο του παθητι
κού “Λοιπές υποχρεώσεις
εντός του Ευρωσυστήματος
(καθαρές)”

α) Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

β) απαίτηση οφειλόμενη στη
διαφορά ανάμεσα στο νομι
σματικό εισόδημα που
συγκεντρώνεται και σε εκείνο
που αναδιανέμεται. Ισχύει
μόνο για την περίοδο ανά
μεσα στην εγγραφή του
νομισματικού εισοδήματος,
στο πλαίσιο των διαδικασιών
στο τέλος του έτους, και στο
σχετικό διακανονισμό την
τελευταία εργάσιμη ημέρα
του Ιανουαρίου κάθε έτους

β) Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

γ) λοιπές απαιτήσεις εντός του
Ευρωσυστήματος που τυχόν
προκύπτουν, συμπεριλαμβα
νομένων των απαιτήσεων
από την ενδιάμεση διανομή
του εισοδήματος της ΕΚΤ
από κυκλοφορούντα τραπε
ζογραμμάτια ευρώ στις
ΕθνΚΤ(*)

γ) Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

Υπόλοιπα λογαριασμών τακτο
ποίησης (απαιτήσεις), συμπερι
λαμβανομένων των επιταγών
υπό είσπραξη

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

9

10

Στοιχεία υπό
τακτοποίηση

9

11

Λοιπά στοιχεία
ενεργητικού

9

11.1

Κέρματα ζώνης
ευρώ

Κέρματα ευρώ, όταν νόμιμος
εκδότης δεν είναι κάποια ΕθνΚΤ

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

9

11.2

Ενσώματα και
ασώματα πάγια
στοιχεία ενεργητι
κού

Γήπεδα και κτίρια, έπιπλα και
εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομέ
νου του ηλεκτρονικού εξοπλι
σμού, λογισμικό

Κόστος μείον αποσβέσεις

Συνιστώμενη

Ποσοστά απόσβεσης:
— ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
παρελκόμενο υλικό/λογισμικό
και μεταφορικά μέσα:
4 έτη
— εξοπλισμός, έπιπλα και μηχα
νολογικός εξοπλισμός:
10 έτη
— δαπάνες κατασκευής και
κύριες κεφαλαιοποιημένες
δαπάνες ανακαίνισης:
25 έτη
Κεφαλαιοποίηση δαπανών: υπο
κείμενη σε όριο (κάτω των
10 000 ευρώ, μη συμπεριλαμ
βανομένου ΦΠΑ: δεν γίνεται
κεφαλαιοποίηση)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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9

11.3

Λοιπά χρηματοοι
κονομικά στοιχεία
ενεργητικού

Ταξινόμηση του περιεχομένου των
στοιχείων του ισολογισμού

— Συμμετοχές και επενδύσεις
σε θυγατρικές, μετοχές δια
κρατούμενες για λόγους
στρατηγικής/πολιτικής
— Τίτλοι, συμπεριλαμβανομέ
νων μετοχών, και λοιπά
χρηματοδοτικά μέσα και
υπόλοιπα (π.χ. καταθέσεις
προθεσμίας και τρεχούμενοι
λογαριασμοί), διακρατού
μενα ως χαρτοφυλάκιο ειδι
κού προορισμού
— Συμφωνίες επαναπώλησης με
πιστωτικά ιδρύματα, συν
δεόμενες με τη διαχείριση
των χαρτοφυλακίων τίτλων
που εμπίπτουν στο παρόν
στοιχείο

L 36/57

Αρχή αποτίμησης

Εφαρμογή (2)

α) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι

Συνιστώμενη

Αγοραία τιμή
β) Συμμετοχές και μη ευχερώς
ρευστοποιήσιμες μετοχές, και
λοιποί μετοχικοί τίτλοι δια
κρατούμενοι ως μόνιμη επέν
δυση

Συνιστώμενη

Κόστος υποκείμενο σε απο
μείωση αξίας
γ) Επενδύσεις σε θυγατρικές ή
σημαντικές συμμετοχές

Συνιστώμενη

Καθαρή αξία στοιχείου ενερ
γητικού
δ) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός
των διακρατούμενων έως τη
λήξη

Συνιστώμενη

Αγοραία τιμή
Διαφορές υπέρ ή υπό το
άρτιο αποσβέννυνται
ε) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινο
μούμενοι ως διακρατούμενοι
έως τη λήξη ή τηρούμενοι ως
μόνιμη επένδυση

Συνιστώμενη

Κόστος υποκείμενο σε απο
μείωση αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το
άρτιο αποσβέννυνται
στ)Μη διαπραγματεύσιμοι τίτλοι

Συνιστώμενη

Κόστος υποκείμενο σε απο
μείωση αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το
άρτιο αποσβέννυνται
ζ) Καταθέσεις σε τράπεζες και
δάνεια
Ονομαστική αξία, μετατρεπό
μενη με την αγοραία συναλ
λαγματική ισοτιμία, εάν τα
υπόλοιπα ή οι καταθέσεις
είναι εκφρασμένα σε ξένα
νομίσματα

Συνιστώμενη
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Εφαρμογή (2)

9

11.4

Διαφορές από ανα
προσαρμογή της
αξίας πράξεων
εκτός ισολογισμού

Αποτελέσματα αποτίμησης
προθεσμιακών πράξεων συνα
λλάγματος, πράξεων ανταλλα
γής νομισμάτων, πράξεων
ανταλλαγής επιτοκίων, προθε
σμιακών συμφωνιών επιτοκίων,
προθεσμιακών πράξεων επί
τίτλων, άμεσων πράξεων
συναλλάγματος από την ημε
ρομηνία συναλλαγής έως την
ημερομηνία διακανονισμού

Καθαρή θέση μεταξύ προθεσμια
κής και άμεσης συναλλαγής,
στην αγοραία συναλλαγματική
ισοτιμία

Υποχρεωτική

9

11.5

Δεδουλευμένα
έσοδα και προπλη
ρωθέντα έξοδα

Έσοδα που δεν καθίστανται
απαιτητά εντός της περιόδου
υποβολής στοιχείων αλλά αφο
ρούν αυτή. Προπληρωθέντα
έξοδα και καταβληθέντες
δεδουλευμένοι τόκοι (ήτοι
δεδουλευμένοι τόκοι που αγο
ράζονται με ορισμένο τίτλο)

Ονομαστική αξία, συνάλλαγμα
μετατρεπόμενο με την αγοραία
ισοτιμία

Υποχρεωτική

9

11.6

Διάφορα στοιχεία

Προκαταβολές, δάνεια και
λοιπά στοιχεία ελάσσονος
σημασίας. Εκκρεμείς λογαρια
σμοί αναπροσαρμογής (στοιχείο
του ισολογισμού μόνο στη
διάρκεια της χρήσης: μη πραγ
ματοποιηθείσες ζημίες στις
ημερομηνίες αναπροσαρμογής
στη διάρκεια της χρήσης, οι
οποίες δεν καλύπτονται από
τους αντίστοιχους λογαρια
σμούς αναπροσαρμογής του
στοιχείου του παθητικού
“Λογαριασμοί αναπροσαρμο
γής”). Δάνεια για λογαριασμό
τρίτων (on a trust basis).
Επενδύσεις συνδεόμενες με
καταθέσεις πελατείας σε χρυσό.
Κέρματα εκφρασμένα σε εθνικές
νομισματικές μονάδες της
ζώνης ευρώ. Τρέχοντα έξοδα
(καθαρή συσσωρευμένη ζημία),
ζημία προηγούμενης χρήσεως
πριν από την κάλυψη. Καθαρά
στοιχεία ενεργητικού που αφο
ρούν το πρόγραμμα συνταξιο
δότησης

Ονομαστική αξία ή κόστος

Συνιστώμενη

Εκκρεμείς λογαριασμοί αναπρο
σαρμογής

Εκκρεμείς
λογαριασμοί
αναπροσαρ
μογής: υπο
χρεωτική

—

12

Ζημίες χρήσεως

Διαφορές από την αναπροσαρ
μογή μεταξύ του μέσου κόστους
και της αγοραίας αξίας, συνάλ
λαγμα μετατρεπόμενο με την
αγοραία ισοτιμία
Επενδύσεις συνδεόμενες με
καταθέσεις πελατείας σε χρυσό
Αγοραία αξία

Ονομαστική αξία

Επενδύσεις
συνδεόμενες
με καταθέ
σεις πελα
τείας σε
χρυσό: υπο
χρεωτική

Υποχρεωτική

(1) Η αρίθμηση της πρώτης στήλης αναφέρεται στις μορφές εμφάνισης του ισολογισμού, όπως παρουσιάζονται στα παραρτήματα V, VI και
VII (εβδομαδιαίες λογιστικές καταστάσεις και ενοποιημένος ετήσιος ισολογισμός του Ευρωσυστήματος). Η αρίθμηση της δεύτερης στήλης
αναφέρεται στη μορφή εμφάνισης του ισολογισμού, όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα VIII (ετήσιος ισολογισμός κεντρικής τράπεζας).
Τα στοιχεία που φέρουν το σημείο “+)” ενοποιούνται στις εβδομαδιαίες λογιστικές καταστάσεις του Ευρωσυστήματος.
(2) Η σύνθεση και οι κανόνες αποτίμησης του ισολογισμού που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα θεωρούνται υποχρεωτικής εφαρμογής για
τους λογαριασμούς της ΕΚΤ και για όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των λογαριασμών των ΕθνΚΤ που είναι ουσιώδη
για τους σκοπούς του Ευρωσυστήματος, δηλαδή ουσιώδη για τη λειτουργία του.
3
( ) ΕΕ L 310 της 11.12.2000, σ. 1.»

3. Στο παράρτημα ΙΧ η φράση «Μεταφορές προς/από προβλέψεις έναντι συναλλαγματικών κινδύνων και κινδύνων λόγω
διακύμανσης των τιμών» υπό τον υπότιτλο 2.3 της πρώτης στήλης του πίνακα αντικαθίσταται από τη φράση «Μεταφορές
προς/από προβλέψεις έναντι συναλλαγματικών κινδύνων, κινδύνων επιτοκίου και κινδύνων λόγω διακύμανσης της τιμής του
χρυσού».

