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EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,
annettu 11 päivänä joulukuuta 2008,
kirjanpitoa
ja
tilinpäätöstietojen
antamista
koskevista
oikeussäännöistä
Euroopan
keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2006/16 muuttamisesta
(EKP/2008/21)
(2009/100/EY)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perus
sääntö’) ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja 26.4 artiklan,

(4)

Nykyisiä oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin sovel
lettavia sääntöjä on muutettava, jotta niissä heijastuisi
mahdollisuus kaupankäyntiin jälkimarkkinakelpoisilla
osakkeilla ja osuuksilla EKP:n valuuttavarantoja hoidet
taessa,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin (EKP) yleisneuvoston
EKPJ:n perussäännön 47.2 artiklan toisen ja kolmannen luetel
makohdan mukaisen myötävaikutuksen,

1 artikla
Muutokset
Muutetaan suuntaviivoja EKP/2006/16 seuraavasti:

sekä katsoo seuraavaa:
1) Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:
(1)

(2)

(3)

Kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oi
keussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä an
nettuja suuntaviivoja EKP/2006/16 (1) on tarpeen muut
taa, jotta ne olisivat linjassa tehtyjen poliittisten päätösten
ja markkinoiden kehityksen kanssa.

Eurojärjestelmässä on tehty tarkistuksia arvopaperitrans
aktioista tiedottamista koskeviin periaatteisiin tasetietoi
hin liittyvän avoimuuden lisäämiseksi. Tarkistetuista peri
aatteista johtuen aikaisemmin ”muiksi kuin luovutetta
viksi tarkoitetuiksi varoiksi” luokiteltujen arvopapereiden
luokitusta olisi muutettava siten, että ne siirrettäisiin taseerästä ”Muut rahoitusvarat” asianmukaiseen erään otsak
keen ”Saamiset” alle riippuen liikkeeseenlaskijan kotipai
kasta, arvopaperin rahayksiköstä sekä siitä, pidetäänkö
arvopapereita eräpäivään saakka. Lisäksi kaikki rahoitus
instrumentit, jotka kuuluvat osana korvamerkittyyn salk
kuun, olisi sisällytettävä erään ”Muut rahoitusvarat”.

Suuntaviivoissa EKP/2006/16 ei ole erityisiä säännöksiä
koronvaihtosopimusten termiinikauppojen, valuuttafu
tuurien ja osakefutuurien kirjanpitokohtelusta. Tällaisia
instrumentteja käytetään kasvavassa määrin rahoitus
markkinoilla, ja niillä voi olla merkitystä EKP:n valuutta
varantojen hoidon kannalta. Koronvaihtosopimusten ter
miinikauppaa olisi kirjanpidossa käsiteltävä samalla ta
voin kuin tavallisia koronvaihtosopimuksia, kun taas va
luuttafutuureja ja osakefutuureja olisi käsiteltävä samalla
tavoin kuin korkofutuureja.

(1) EUVL L 348, 11.12.2006, s. 1.

”2.
Osakkeita ja osuuksia sisältävät valuuttamääräiset ar
vopaperikaupat voidaan edelleen kirjata kassa- eli maksupe
rustetta noudattaen. Niihin liittyvät kertyneet korot, mukaan
lukien preemiot ja diskontot, kirjataan päivittäin avistapäi
västä.”

2) Muutetaan 7 artiklaa seuraavasti:

a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.
Kulta, valuuttainstrumentit, muut arvopaperit kuin
eräpäivään saakka pidettävät ja ei-jälkimarkkinakelpoiset
arvopaperit sekä rahoitusinstrumentit riippumatta siitä,
ovatko nämä erät taseessa vai taseen ulkopuolella, arvos
tetaan vuosineljänneksen arvostuspäivän markkinakeski
kursseihin ja -hintoihin. Tämä ei estä kirjanpitovelvollisia
arvostamasta sijoitussalkkujaan useammin omia sisäisiä
tarpeitaan varten, kunhan tase-erät perustuvat vuosinel
jänneksen sisällä aina transaktioarvoon.”

b) Lisätään 5 kohta seuraavasti:

”5.
Eräpäivään saakka pidettäviksi ja ei-jälkimarkkina
kelpoisiksi luokiteltavat arvopaperit arvostetaan jaksote
tun hankintamenon perusteella ja arvonalennus huomi
oon ottaen.”
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3) Korvataan 8 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.
Automaattiseen arvopapereiden lainausohjelmaan liit
tyvät käänteisoperaatiot, mukaan lukien arvopaperilainauk
set, kirjataan taseeseen vaikuttavina vain silloin, kun vakuus
annetaan asianomaisen kansallisen keskuspankin tai EKP:n
tilille talletettavan käteisen muodossa.”
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hintaan. Osingon irrottua osaketta ostettaessa mukana
siirtynyttä kertynyttä osinkoa voidaan käsitellä erillisenä
eränä, kunnes osingosta on saatu maksu.

7.
Osinkosaamisia ei kirjata jakson lopussa, koska ne
heijastuvat jo osakkeiden markkinahinnassa niitä osak
keita lukuun ottamatta, jotka on noteerattu osingon irtoa
misen jälkeen.

4) Muutetaan 9 artiklaa seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.
Tätä artiklaa sovelletaan jälkimarkkinakelpoisiin
osakkeisiin ja osuuksiin eli kantaosakkeisiin tai osakera
hastoihin riippumatta siitä, toteuttaako liiketapahtumat
kirjanpitovelvollinen suoraan vai sen edustaja, lukuun ot
tamatta liiketoimia, jotka liittyvät eläkerahastoihin, voittoosuuksiin, sijoituksiin tytäryhtiöissä tai merkittäviin
osuuksiin yhtiöissä.”

8.
Uusmerkinnät käsitellään erillisenä saamisena, kun
ne ovat toteutuneet. Hankintahinta lasketaan osakkeiden
olemassa olevan keskihinnan, uuden osakkeen toteutus
hinnan ja vanhojen ja uusien osakkeiden keskinäisen
osuuden perusteella. Uusmerkityn osakkeen hinta voidaan
vaihtoehtoisesti laskea sen markkina-arvon, osakkeen ole
massa olevan keskihinnan ja osakkeen uusmerkintää edel
täneen markkinahinnan perusteella.”

5) Muutetaan 16 artiklaa seuraavasti:
b) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
a) Korvataan otsakkeen teksti seuraavasti:
”2.
Valuuttamääräiset osakkeet ja osuudet, jotka ilmoi
tetaan kohdassa ’Muut saamiset’, eivät sisälly kokonaisva
luuttapositioon vaan muodostavat erillisen valuuttasaami
sen. Niihin liittyvät valuuttakurssivoitot ja -tappiot voi
daan laskea joko nettokeskihintamenetelmällä tai keski
hintamenetelmällä.”

c) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.
Osakesalkut arvostetaan 7 artiklan 2 kohdan mu
kaisesti. Kukin erä arvostetaan erikseen. Osakerahastojen
osalta hinta arvostetaan nettoperusteisesti eikä yksittäisten
osakkeiden perusteella. Eri osakkeita tai eri osakerahastoja
ei nettouteta keskenään.”

”16 artikla
Futuurisopimukset”

b) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.
Futuurisopimukset kirjataan taseen ulkopuolisille
tileille kaupantekopäivänä.”

6) Korvataan 17 artiklan 3 kohta seuraavasti:
d) Lisätään 4–8 kohta seuraavasti:

”4.
Liiketapahtumat kirjataan taseeseen transaktiohin
taan.

5.
Välityspalkkio voidaan kirjata joko saamisen han
kintamenoon sisältyvänä transaktiomenona tai kuluna tu
loslaskelmaan.

6.
Osaketta ostettaessa mukana siirtyneen kertyneen
osingon määrä sisältyy osakkeen tai osuuden hankinta

”3.
Kukin koronvaihtosopimus arvostetaan erikseen ja
muunnetaan tarvittaessa euromääräiseksi valuutan avistakurs
siin. On suositeltavaa, että tuloslaskelmaan vuoden lopussa
kirjatut realisoitumattomat tappiot jaksotetaan seuraaville
vuosille, että koronvaihtosopimusten termiinikauppojen yh
teydessä jaksotus aloitetaan transaktion arvopäivästä ja että
jaksotus tehdään tasapoistoina. Realisoitumattomat arvostus
voitot kirjataan arvonmuutostilille.”

7) Suuntaviivojen EKP/2006/16 liitteitä II, IV ja IX muutetaan
näiden suuntaviivojen liitteen mukaisesti.
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2 artikla
Voimaantulo
Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 31 päivänä joulukuuta 2008.
3 artikla
Osoitus
Näitä suuntaviivoja sovelletaan kaikkiin eurojärjestelmän keskuspankkeihin.

Annettu Frankfurt am Mainissa 11 päivänä joulukuuta 2008.
EKP:n neuvoston puolesta
EKP:n puheenjohtaja
Jean-Claude TRICHET
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LIITE
Muutetaan suuntaviivojen EKP/2006/16 liitteitä II, IV ja IX seuraavasti:
1) Muutetaan liitettä II seuraavasti:
a) Lisätään seuraava määritelmä:

”Korvamerkityllä salkulla tarkoitetaan korvamerkittyä sijoitusta, joka kirjataan taseeseen saamisten puolelle vastaeränä
ja joka koostuu arvopapereista, osakkeista ja osuuksista, määräaikaistalletuksista ja sekkitilitalletuksista, voittoosuuksista ja/tai sijoituksista tytäryhtiöihin. Se vastaa yksilöitävissä olevaa erää taseen velkojen puolella, riippumatta
lainsäädännöllisistä tai muista rajoituksista.”
b) Poistetaan muita kuin luovutettaviksi tarkoitettuja varoja koskeva määritelmä.
c) Lisätään seuraava määritelmä:

”Eräpäivään saakka pidettävillä arvopapereilla tarkoitetaan arvopapereita, joilla on kiinteä tai määriteltävissä oleva korko
ja joita EKP aikoo pitää niiden epäpäivään saakka.”
2) Korvataan liitteessä IV oleva taulukko ”Saamiset” seuraavasti:
”SAAMISET
Tase-erä (1)

Tase-erien sisältöluokat

Arvostusperiaate

Soveltamisala (2)

Saamiset
1

1

Kulta ja kultasaami
set

Fyysinen kulta eli kultahar
kot, kultarahat, kultadubleet,
kultakimpaleet, joko varas
toitu tai ’matkalla’. Inves
tointikulta (ei-fyysinen
kulta), esimerkiksi kulta
avistatileillä (yhteistileillä),
määräaikaistalletukset ja
seuraavista liiketoimista
johtuvat kultasaamiset: i)
kultapitoisuuden muuttumi
set ja ii) sijaintipaikkaa tai
laatua koskevat kultaswapit,
joissa luovutusajankohdan ja
vastaanottoajankohdan vä
liin jää vähintään yksi
pankkipäivä.

2

2

Valuuttamääräiset
saamiset euroalueen
ulkopuolelta

Valuuttamääräiset saamiset
euroalueen ulkopuolella
olevilta vastapuolilta, kan
sainväliset ja ylikansalliset
laitokset sekä euroalueeseen
kuulumattomat keskuspan
kit mukaan luettuina.

2.1

2.1

Saamiset IMF:ltä

a) Varanto-osuuteen kuuluvat
nosto-oikeudet (netto)
Kansallinen kiintiö, josta
vähennetään IMF:n hal
lussa olevat euromääräi
set saldot. IMF:n tili 2
(hallinnollisten kulujen
eurotili) voidaan joko si
sällyttää tähän erään tai
erään ’Euromääräiset ve
lat euroalueen ulkopuo
lelle’.

Markkinahintaan

Pakollinen

a) Varanto-osuuteen kuuluvat
nosto-oikeudet (netto)

Pakollinen

Nimellisarvoon, muun
tamisessa käytetään va
luutan markkinakurssia
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Tase-erä (1)

Tase-erien sisältöluokat

b) Erityiset nosto-oikeudet
Erityiset nosto-oikeudet
(brutto).

c) Muut saamiset

2.2

2.2

Pankkitalletukset, ar
vopaperisijoitukset,
valuuttamääräiset
lainat ja muut va
luuttamääräiset saa
miset

5.2.2009

Arvostusperiaate

b) Erityiset nosto-oikeudet

Soveltamisala (2)

Pakollinen

Nimellisarvoon, muun
tamisessa käytetään va
luutan markkinakurssia
c) Muut saamiset

GAB-rahoitusjärjestelyt,
erityisiin lainajärjestelyi
hin kuuluvat lainat, köy
hyyden vähentämisen ja
kasvun nopeuttamisen
ohjelman piiriin kuuluvat
talletukset.

Nimellisarvoon, muun
tamisessa käytetään va
luutan markkinakurssia

a) Talletukset euroalueen ul
kopuolisissa pankeissa, lu
kuun ottamatta erään
’Muut rahoitusvarat’ kuulu
via saamisia

a) Talletukset euroalueen ul
kopuolisissa pankeissa

Pakollinen

Pakollinen

Nimellisarvoon, muun
tamisessa käytetään va
luutan markkinakurssia

Sekkitilit, määräaikaistal
letukset, vaadittaessa ta
kaisin maksettavat luotot,
takaisinmyyntisopimuk
set.
b) Arvopaperisijoitukset euroa
lueen ulkopuolelle, lukuun
ottamatta erään ’Muut ra
hoitusvarat’ kuuluvia saa
misia
Euroalueen ulkopuolella
olevien liikkeeseen laske
mat joukkovelkakirjat,
vekselit, nollakorkoiset
joukkovelkakirjat, raha
markkinapaperit sekä
osakkeet ja osuudet, joita
hoidetaan osana valuut
tavarantoja.

b)i) Muut kuin eräpäivään
saakka pidettävät jälki
markkinakelpoiset arvo
paperit

Pakollinen

Markkinahintaan ja
valuutan markkina
kurssia käyttäen
Preemiot tai diskontot
jaksotetaan
b)ii) Eräpäivään saakka pi
dettävät jälkimarkkina
kelpoiset arvopaperit

Pakollinen

Hankintameno arvon
alennuksella vähen
nettynä ja valuutan
markkinakurssia käyt
täen
Preemiot tai diskontot
jaksotetaan
b)iii) Ei-jälkimarkkinakelpoi
set arvopaperit

Pakollinen

Hankintameno arvon
alennuksella vähen
nettynä ja valuutan
markkinakurssia käyt
täen
Preemiot tai diskontot
jaksotetaan
b)iv) Jälkimarkkinakelpoiset
osakkeet ja osuudet
Markkinahintaan ja
valuutan markkina
kurssia käyttäen

Pakollinen
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Tase-erä (1)

Tase-erien sisältöluokat

3

Valuuttamääräiset
saamiset euro
alueelta

Arvostusperiaate

c) Valuuttamääräiset lainat
(talletukset) euroalueen ul
kopuolella, lukuun otta
matta erään ’Muut rahoi
tusvarat’ kuuluvia saamisia

c) Valuuttamääräiset lainat

d) Muut valuuttamääräiset
saamiset

d) Muut valuuttamääräiset
saamiset

Setelit ja metallirahat eu
roalueen ulkopuolelta.

3
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a) Arvopaperisijoitukset euro
alueella, lukuun ottamatta
erään ’Muut rahoitusvarat’
kuuluvia saamisia
Euroalueella olevien liik
keeseen laskemat jouk
kovelkakirjat, vekselit,
nollakorkoiset joukkovel
kakirjat, rahamarkkina
paperit sekä osakkeet ja
osuudet, joita hoidetaan
osana valuuttavarantoja.

Soveltamisala (2)

Pakollinen

Talletukset nimellisar
voon, muuntamisessa
käytetään valuutan
markkinakurssia
Pakollinen

Nimellisarvoon, muun
tamisessa käytetään va
luutan markkinakurssia
a)i) Muut kuin eräpäivään
saakka pidettävät jälki
markkinakelpoiset arvo
paperit

Pakollinen

Markkinahintaan ja
valuutan markkina
kurssia käyttäen
Preemiot tai diskontot
jaksotetaan
a)ii) Eräpäivään saakka pi
dettävät jälkimarkkina
kelpoiset arvopaperit

Pakollinen

Hankintameno arvon
alennuksella vähen
nettynä ja valuutan
markkinakurssia käyt
täen
Preemiot tai diskontot
jaksotetaan
a)iii) Ei-jälkimarkkinakelpoi
set arvopaperit

Pakollinen

Hankintameno arvon
alennuksella vähen
nettynä ja valuutan
markkinakurssia käyt
täen
Preemiot tai diskontot
jaksotetaan
a)iv) Jälkimarkkinakelpoiset
osakkeet ja osuudet

Pakollinen

Markkinahintaan ja
valuutan markkina
kurssia käyttäen
b) Muut saamiset euroalueella
olevilta, lukuun ottamatta
erään ’Muut rahoitusvarat’
kuuluvia saamisia
Lainat, talletukset, takai
sinmyyntisopimukset, se
kalainen luotonanto.
4

4

Euromääräiset saa
miset euroalueen ul
kopuolelta

b) Muut saamiset
Talletukset ja muut lai
nat nimellisarvoon,
muuntamisessa käyte
tään valuutan markkina
kurssia

Pakollinen
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Tase-erä (1)

4.1

4.1

Pankkitalletukset, ar
vopaperisijoitukset
ja lainat

5.2.2009

Tase-erien sisältöluokat

Arvostusperiaate

a) Talletukset euroalueen ul
kopuolisissa pankeissa, lu
kuun ottamatta erään
’Muut rahoitusvarat’ kuulu
via saamisia

a) Talletukset euroalueen ul
kopuolisissa pankeissa

Soveltamisala (2)

Pakollinen

Nimellisarvoon

Sekkitilit, määräaikaistal
letukset, vaadittaessa ta
kaisin maksettavat luotot.
Euromääräisten arvopa
perien hoitoon liittyvät
takaisinmyyntisopimuk
set.
b) Arvopaperisijoitukset euro
alueen ulkopuolelle, lukuun
ottamatta erään ’Muut ra
hoitusvarat’ kuuluvia saa
misia

b)i) Muut kuin eräpäivään
saakka pidettävät jälki
markkinakelpoiset arvo
paperit

Euroalueen ulkopuolella
olevien liikkeeseen laske
mat osakkeet ja osuudet,
joukkovelkakirjat, vekse
lit, nollakorkoiset jouk
kovelkakirjat ja raha
markkinapaperit.

Preemiot tai diskontot
jaksotetaan

Pakollinen

Markkinahintaan

b)ii) Eräpäivään saakka pi
dettävät jälkimarkkina
kelpoiset arvopaperit

Pakollinen

Hankintameno arvon
alennuksella vähen
nettynä
Preemiot tai diskontot
jaksotetaan
b)iii) Ei-jälkimarkkinakelpoi
set arvopaperit

Pakollinen

Hankintameno arvon
alennuksella vähen
nettynä
Preemiot tai diskontot
jaksotetaan
b)iv) Jälkimarkkinakelpoiset
osakkeet ja osuudet

Pakollinen

Markkinahintaan
c) Lainat euroalueen ulkopuo
lelle, lukuun ottamatta
erään ’Muut rahoitusvarat’
kuuluvia saamisia

c) Lainat euroalueen ulko
puolelle

d) Euroalueen ulkopuolisten
tahojen liikkeeseen laskemat
arvopaperit, lukuun otta
matta erään ’Muut rahoi
tusvarat’ kuuluvia saamisia

d)i) Muut kuin eräpäivään
saakka pidettävät jälki
markkinakelpoiset arvo
paperit

Ylikansallisten tai kan
sainvälisten organisaati
oiden (esim. Euroopan
investointipankki) liik
keeseen laskemat arvo
paperit organisaation
maantieteellisestä sijain
nista riippumatta.

Pakollinen

Talletukset nimellisar
voon

Markkinahintaan
Preemiot tai diskontot
jaksotetaan

Pakollinen
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Tase-erä (1)

Tase-erien sisältöluokat
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Arvostusperiaate

d)ii) Eräpäivään saakka pi
dettävät jälkimarkkina
kelpoiset arvopaperit

Soveltamisala (2)

Pakollinen

Hankintameno arvon
alennuksella vähen
nettynä
Preemiot tai diskontot
jaksotetaan
d)iii) Ei-jälkimarkkinakelpoi
set arvopaperit

Pakollinen

Hankintameno arvon
alennuksella vähen
nettynä
Preemiot tai diskontot
jaksotetaan
4.2

4.2

ERM II:n luottojär
jestelyihin perustu
vat saamiset

Luotonanto ERM II:n eh
doilla.

5

5

Rahapoliittisiin ope
raatioihin liittyvät
euromääräiset luotot
euroalueen luottolai
toksille

Erät 5.1–5.5: Eurojärjestel
män rahapolitiikan väli
neistä ja menettelyistä
31 päivänä elokuuta 2000
annettujen suuntaviivojen
EKP/2000/7 (3) liitteessä I
kuvattuihin rahapolitiikan
välineisiin liittyvät liiketoi
met.

5.1

5.1

Perusrahoitusoperaa
tiot

5.2

5.2

5.3

Nimellisarvoon

Pakollinen

Säännölliset likviditeettiä li
säävät käänteisoperaatiot,
jotka toteutetaan viikoittain
ja joissa sovellettava nor
maali juoksuaika on viikko.

Nimellisarvoon tai takaisin
ostohintaan

Pakollinen

Pitempiaikaiset ra
hoitusoperaatiot

Säännölliset likviditeettiä li
säävät käänteisoperaatiot,
jotka toteutetaan kuukausit
tain ja joissa sovellettava
normaali juoksuaika on
kolme kuukautta.

Nimellisarvoon tai takaisin
ostohintaan

Pakollinen

5.3

Käänteiset hienosää
töoperaatiot

Käänteisoperaatiot, joilla
hienosäädetään markkinoita
tarvittaessa.

Nimellisarvoon tai takaisin
ostohintaan

Pakollinen

5.4

5.4

Käänteiset rakenteel
liset operaatiot

Käänteisoperaatiot, joilla
vaikutetaan eurojärjestelmän
rakenteelliseen asemaan ra
hoitussektoriin nähden.

Nimellisarvoon tai takaisin
ostohintaan

Pakollinen

5.5

5.5

Maksuvalmiusluotot

Osa eurojärjestelmän mak
suvalmiusjärjestelmää, jossa
vastapuolet voivat saada
yön yli -likviditeettiä va
kuuskelpoisia arvopapereita
vastaan etukäteen vahviste
tulla korolla.

Nimellisarvoon tai takaisin
ostohintaan

Pakollinen
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Tase-erä (1)

5.2.2009

Tase-erien sisältöluokat

Arvostusperiaate

Soveltamisala (2)

5.6

5.6

Vakuuksien muutos
pyyntöihin liittyvät
luotot

Luottolaitoksille myönnetyt
lisäluotot, jotka aiheutuvat
näille luottolaitoksille aiem
min myönnettyjen luottojen
vakuutena olevien arvopa
perien arvonnoususta.

Nimellisarvoon tai hankin
tahintaan

Pakollinen

6

6

Muut euromääräiset
saamiset euroalueen
luottolaitoksilta

Sekkitilit, määräaikaistalle
tukset, vaadittaessa takaisin
maksettavat luotot, erään
’Euromääräiset arvopaperit
euroalueelta’ kuuluvien ar
vopaperisalkkujen hoitoon
liittyvät takaisinmyyntisopi
mukset, mukaan lukien
transaktiot, jotka johtuvat
euroalueen aikaisempien va
luuttavarantojen muuntami
sesta, ja muut saamiset.
Kirjeenvaihtajapankkimallin
tilit ei-kotimaisissa euro
alueen luottolaitoksissa.
Muut saamiset ja operaatiot,
jotka eivät liity eurojärjes
telmän rahapoliittisiin ope
raatioihin. Saamiset, jotka
johtuvat sellaisista rahapo
liittisista operaatioista, jotka
kansalliset keskuspankit
ovat aloittaneet ennen nii
den liittymistä eurojärjestel
mään.

Nimellisarvoon tai hankin
tahintaan

Pakollinen

7

7

Euromääräiset arvo
paperit euroalueelta

Muut kuin erään ’Muut ra
hoitusvarat’ kuuluvat arvo
paperit: osakkeet ja osuudet,
joukkovelkakirjat, vekselit,
nollakorkoiset joukkovelka
kirjat, suoraan pidettävät
rahamarkkinapaperit, mu
kaan lukien julkisyhteisöjen
liikkeeseen laskemat euro
määräiset arvopaperit ajalta
ennen EMUa; hienosäätötar
koituksessa hankitut EKP:n
velkasitoumukset.

i) Muut kuin eräpäivään
saakka pidettävät jälki
markkinakelpoiset arvopa
perit

Pakollinen

Markkinahintaan
Preemiot tai diskontot
jaksotetaan
ii) Eräpäivään saakka pidet
täviksi luokitellut jälki
markkinakelpoiset arvopa
perit

Pakollinen

Hankintameno arvon
alennuksella vähennet
tynä
Preemiot tai diskontot
jaksotetaan
iii) Ei-jälkimarkkinakelpoiset
arvopaperit

Pakollinen

Hankintameno arvon
alennuksella vähennet
tynä
Preemiot/diskontot jak
sotetaan
iv) Jälkimarkkinakelpoiset
osakkeet ja osuudet
Markkinahintaan

Pakollinen
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8

Euromääräiset saa
miset julkisyhtei
söiltä

—

9

Eurojärjestelmän si
säiset saamiset+

—

9.1

Osuudet EKP:ssä+

Tase-erien sisältöluokat
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Arvostusperiaate

Soveltamisala (2)

Saamiset julkisyhteisöiltä
ajalta ennen EMUa (ei-jälki
markkinakelpoiset arvopa
perit, lainat).

Talletukset/lainat nimellis
arvoon, ei-jälkimarkkina
kelpoiset arvopaperit han
kintahintaan

Pakollinen

Vain kansallisten keskus
pankkien taseissa.

Hankintahintaan

Pakollinen

Nimellisarvoon

Pakollinen

Nimellisarvoon

Pakollinen

Nimellisarvoon

Pakollinen

Kunkin kansallisen keskus
pankin perustamissopimuk
sen mukainen osuus EKP:n
pääomasta ja käytetty jako
peruste sekä perussäännön
49.2 artiklan mukaiset
osuudet.

—

—

—

9.2

9.3

9.4

Valuuttavarantojen
siirtoja vastaavat
saamiset+

Vain kansallisten keskus
pankkien taseissa.

EKP:n sijoitustodis
tusten liikkeeseen
laskun perusteella
annettuihin velkakir
joihin liittyvät saa
miset+

Vain EKP:n taseessa.

Euroseteleiden koh
distamiseen eurojär
jestelmässä liittyvät
nettosaamiset+ (*)

Kansallisille keskuspankeille:
seteleiden jakoperusteen so
veltamiseen liittyvä netto
saaminen, sisältäen EKP:n
liikkeeseen laskemiin sete
leihin sisältyvät eurojärjes
telmän sisäiset saamiset sekä
rahaliittoon osallistuvien jä
senvaltioiden kansallisten
keskuspankkien rahoitustu
lon jakamisesta tilikaudesta
2002 alkaen tehdyssä pää
töksessä EKP/2001/16 tar
koitetun hyvityksen ja sen
täsmäyttämiseksi tehtävän
kirjauksen.

Perustamissopimuksen mää
räysten mukaisiin ensim
mäisiin ja myöhempiin va
luuttavarantojen siirtoihin
perustuvat euromääräiset
saamiset EKP:ltä.

Kansallisten keskuspankkien
antamat velkakirjat EKP:n
sijoitustodistuksia koskevan
back-to-back –sopimuksen
perusteella.

EKP:lle: EKP:n liikkeeseen
laskemiin seteleihin liittyvät
päätöksen EKP/2001/15
mukaiset saamiset.
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9.5

Muut saamiset euro
järjestelmän sisällä
(netto) +

Tase-erien sisältöluokat
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Arvostusperiaate

Soveltamisala (2)

Seuraavien alaerien netto
positiot:
a) TARGET2-tilien ja kan
sallisten keskuspankkien
vastaavien tilien saldoista
johtuvat nettosaamiset eli
saamisten ja velkojen
nettosumma – katso
myös erä ’Muut velat
eurojärjestelmän sisällä
(netto)’.

a) Nimellisarvoon

Pakollinen

b) saamiset, jotka perustu
vat yhteenlaskettavan ja
maksettavan rahoitustu
lon erotukseen. Merki
tyksellisiä ainoastaan
vuoden lopun toimiin
kuuluvan rahoitustulon
kirjaamisen jälkeen en
nen sen maksua kunkin
vuoden tammikuun vii
meisenä päivänä.

b) Nimellisarvoon

Pakollinen

c) muut mahdolliset euro
järjestelmän sisäiset saa
miset, myös EKP:n euro
seteleistä saaman tulon
väliaikainen jakaminen
kansallisille keskuspan
keille (*).

c) Nimellisarvoon

Pakollinen

Selvitystilien saldot (saami
set), mukaan lukien selvitet
tävänä olevat sekit.

Nimellisarvoon

Pakollinen

9

10

Selvitettävänä olevat
erät

9

11

Muut saamiset

9

11.1

Euroalueen metalli
rahat

Eurokolikot, jos kansallinen
keskuspankki ei ole niiden
laillinen liikkeellelaskija.

Nimellisarvoon

Pakollinen

9

11.2

Aineellinen ja ainee
ton käyttöomaisuus

Maa-alueet ja rakennukset,
kalusto, mukaan lukien atklaitteistot, ohjelmistot.

Hankintahintaan poistot
vähennettyinä

Suositeltava

Poistojen jaksotus:
— Tietokoneet ja niihin
liittyvät laitteet ja ohjel
mistot sekä moottori
ajoneuvot:
4 vuotta
— Kalusto ja rakennelmat:
10 vuotta
— Rakentaminen ja akti
voidut suurehkot kun
nostusmenot:
25 vuotta
Menojen aktivoinnissa so
velletaan raja-arvoa (mikäli
meno ilman arvonlisäveroa
jää alle 10 000 euron, sitä
ei aktivoida).
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11.3

Muut rahoitusvarat

Tase-erien sisältöluokat
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Arvostusperiaate

— Voitto-osuudet ja sijoi
tukset tytäryhtiöihin;
strategisista tai poliitti
sista syistä hallussa olevat
osakkeet ja osuudet

a) Jälkimarkkinakelpoiset
osakkeet ja osuudet

— Arvopaperit, mukaan lu
kien osakkeet ja osuudet,
sekä muut rahoitusinst
rumentit ja talletukset
(esim. määräaikaistalle
tukset ja sekkitilit), joita
hoidetaan korvamerkit
tynä salkkuna

b) Voitto-osuudet ja epälikvi
dit kantaosakkeet sekä
muut osakkeet ja osuudet,
jotka edustavat pysyviä in
vestointeja

— Tähän erään kuuluvien
arvopaperisalkkujen hoi
toon liittyvät takaisin
myyntisopimukset luot
tolaitosten kanssa.

Soveltamisala (2)

Suositeltava

Markkinahintaan
Suositeltava

Hankintameno arvon
alennuksella vähennet
tynä
c) Sijoitukset tytäryhtiöihin
tai merkittävät osuudet
yhtiöissä

Suositeltava

Omaisuuden nettoar
voon
d) Muut kuin eräpäivään
saakka pidettävät jälki
markkinakelpoiset arvopa
perit

Suositeltava

Markkinahintaan
Preemiot tai diskontot
jaksotetaan
e) Eräpäivään saakka pidet
tävät tai pysyvinä inves
tointeina pidettävät jälki
markkinakelpoiset arvopa
perit

Suositeltava

Hankintameno arvon
alennuksella vähennet
tynä
Preemiot tai diskontot
jaksotetaan
f) Ei-jälkimarkkinakelpoiset
arvopaperit

Suositeltava

Hankintameno arvon
alennuksella vähennet
tynä
Preemiot tai diskontot
jaksotetaan
g) Pankkitalletukset ja lainat
Nimellisarvoon, muun
netaan valuutan markki
nakurssiin, jos saldot tai
talletukset ovat valuutta
määräisiä

Suositeltava
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9

11.4

Taseen ulkopuolis
ten erien arvostus
erot

Valuuttatermiinien, valuut
taswapien, koronvaihtosopi
musten, korkotermiinien,
arvopaperien termiinikaup
pojen, valuuttojen avista
kauppojen tulokset kaupan
tekopäivästä maksun suori
tuspäivään.

Instrumenttien nettoase
man termiinikurssin ja
avistakurssin ero käyttäen
valuutan markkinakurssia

Pakollinen

9

11.5

Siirtosaamiset ja
maksetut ennakot

Toteutuneet tulot, joista ei
ole saatu maksua. Maksetut
ennakot ja kertyneet korot
(eli arvopaperia ostettaessa
mukana siirtyneet kertyneet
korot).

Nimellisarvoon, muuntami
sessa käytetään valuutan
markkinakurssia

Pakollinen

9

11.6

Sekalaiset erät

Ennakot, lainat ja muut vä
hämerkityksiset erät. Väliai
kainen arvonmuutostili
(tase-erä ainoastaan vuoden
aikana: realisoitumattomat
tappiot arvostuspäivinä
vuoden aikana, ellei vastat
tavien erässä ’Arvonmuu
tostilit’ ole niitä koskevaa
arvonmuutostiliä). Vakuu
dettomat lainat (loans on a
trust basis). Asiakkaiden te
kemiin kultatalletuksiin liit
tyvät sijoitukset. Euroalueen
kansallisten valuuttayksiköi
den määräiset kolikot. Ku
luvan tilikauden tappio
(kertynyt nettotappio), edel
lisen vuoden tappio ennen
kattamista. Nettoeläkesaami
set.

Nimellisarvoon tai hankin
tahintaan

Suositeltava

Väliaikainen arvonmuutostili

Väliaikainen ar
vonmuutostili:

—

12

Tilikauden tappio

Keskihinnan ja markkinaarvon välinen arvostusero,
muuntamisessa käytetään
valuutan markkinakurssia
Asiakkaiden tekemiin kulta
talletuksiin liittyvät sijoitukset
Markkinahintaan

Pakollinen

Asiakkaiden te
kemiin kultatalletuksiin liitty
vät sijoitukset
Pakollinen

Nimellisarvoon

Pakollinen

(1) Numerointi ensimmäisessä sarakkeessa viittaa tasekaavoihin, jotka annetaan liitteissä V, VI ja VII (viikkotaseet ja eurojärjestelmän
konsolidoitu vuositase). Numerointi toisessa sarakkeessa viittaa tasekaavoihin, jotka annetaan liitteessä VIII (kansallisen keskuspan
kin vuositase). Merkinnällä ’+’ merkityt erät yhdistellään eurojärjestelmän viikkotaseissa.
(2) Tässä liitteessä luetellut taseen sisältöä ja arvostamista koskevat säännökset katsotaan pakollisiksi EKP:n kirjanpidossa ja kansallisten
keskuspankkien kirjanpidossa niiden saamisten ja velkojen kohdalla, jotka ovat olennaisia eurojärjestelmän tarkoituksen ja toimin
nan kannalta.
(3) EYVL L 310, 11.12.2000, s. 1.”

3. Korvataan liitteen IX taulukon ensimmäisessä sarakkeessa olevan alaotsakkeen 2.3 sanat ”Siirto varauksista/varauksiin
valuuttakurssi- ja hintariskiä varten” sanoilla ”Siirto varauksista/varauksiin valuuttakurssi- ja korkoriskiä sekä kullan
hintariskiä varten”.

