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EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,
annettu 14 päivänä joulukuuta 2009,
kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijär
jestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2006/16 muuttamisesta
(EKP/2009/28)
(2009/1021/EU)
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,

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

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

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

1) Muutetaan 7 artiklaa seuraavasti:

a) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Katettujen joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelman toteu
tuksesta 2 päivänä heinäkuuta 2009 tehdyllä päätöksellä
EKP/2009/16 (1) perustetaan ohjelma katettujen joukko
velkakirjalainojen ostoja varten. Tämän ohjelman täytän
töön panemiseksi on tarpeen tehdä lisämuutoksia kirjan
pitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskeviin oikeus
sääntöihin.

(2)

On tarpeen selventää, että velat, jotka johtuvat sellaisista
rahapoliittisista operaatioista, joihin kansalliset keskus
pankit ovat ryhtyneet ennen niiden liittymistä eurojärjes
telmään, kirjataan erään ”Muut euromääräiset velat euro
alueen luottolaitoksille”.

(3)

(4)

(5)

On tarpeen täsmentää, miten kirjanpidossa käsitellään
eurojärjestelmän luottotoimien yhteydessä eurojärjestel
män vastapuolten laiminlyönneistä johtuvia avoimia saa
misia sekä niihin liittyviä saamisia samoin kuin sitä, mi
ten kirjanpidossa käsitellään luottotoimista aiheutuvien
vastapuoliriskien johdosta tehtäviä varauksia.

Kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oi
keussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä
10 päivänä marraskuuta 2006 annettuihin suuntaviivoi
hin EKP/2006/16 (2) on lisäksi tarpeen tehdä eräitä tek
nisiä muutoksia.

Suuntaviivoja EKP/2006/16 on muutettava vastaavasti,

(1) EUVL L 175, 4.7.2009, s. 18.
(2) EUVL L 348, 11.12.2006, s. 1.

”3.
Kullan arvostuksessa ei hinta- ja valuuttakurs
simuutoksia eroteta toisistaan, vaan kirjataan yksi ainoa
kullan arvonmuutos, joka perustuu kullan painoyksikön
eurohintaan neljännesvuosittaisen arvostuspäivän EUR/
USD-kurssiin. Valuuttasaamiset arvostetaan valuutoittain,
mukaan lukien taseessa olevat ja taseen ulkopuoliset erät,
ja arvopaperit arvostetaan arvopaperilajeittain eli ISINkoodeittain; eriin ’Muut rahoitusvarat’ ja ’Sekalaiset erät’
kuuluvat arvopaperit sekä rahapolitiikan harjoittamista
varten pidettävät arvopaperit käsitellään kuitenkin erilli
sinä.”

b) Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5.
Eräpäivään saakka pidettäviksi luokiteltavia arvopa
pereita käsitellään erillisinä ja ne arvostetaan jaksotetun
hankintamenon perusteella ja arvonalennus huomioon
ottaen. Ei-jälkimarkkinakelpoisia arvopapereita käsitellään
samalla tavalla. Eräpäivään saakka pidettäviksi luokiteltuja
arvopapereita voidaan myydä ennen eräpäivää

i) jos myytävää määrää pidetään merkityksettömänä
koko eräpäivään saakka pidettävien arvopapereiden
salkkuun verrattuna; tai

ii) jos arvopaperit myydään sen kuukauden aikana, jol
loin niillä on eräpäivä; tai

iii) poikkeuksellisissa olosuhteissa kuten liikkeeseenlas
kijan luottokelpoisuuden heikentyessä merkittävästi
tai EKP:n neuvoston nimenomaisen rahapoliittisen
päätöksen seurauksena.”
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2) Lisätään 11 artiklan 1 kohtaan seuraava alakohta:
”f) arvonalentumistappiot kirjataan vuoden lopussa tuloslas
kelmaan eikä kirjauksia voida peruuttaa seuraavina vuo
sina, jollei tapahdu arvonnousua, joka voidaan yhdistää
arvonalentumiskirjauksen jälkeiseen havaittavissa olevaan
tapahtumaan.”
3) Suuntaviivojen EKP/2006/16 liitteitä II, IV and IX muutetaan
näiden suuntaviivojen liitteen mukaisesti.
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3 artikla
Osoitus
Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskus
pankeille.

Annettu Frankfurt am Mainissa 14 päivänä joulukuuta 2009.

2 artikla
Voimaantulo
Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 31 päivänä joulukuuta
2009.

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:
Lisätään seuraava määritelmä:
”Omaksiottamisella: tarkoitetaan keskuspankin vakuudeksi saamien arvopapereiden, lainojen tai muiden varojen omis
tusoikeuden ottamista alkuperäisen saamisen perimiseksi.”
2) Korvataan liitteessä IV olevat taulukot seuraavasti:
”SAAMISET
Taseerä (1)

Taseerien sisältöluokat

1

1

Kulta ja kulta
saamiset

Fyysinen kulta eli kultaharkot, -ra
hat, -levyt ja -kimpaleet, joko va
rastoitu tai ’matkalla’. Investointi
kulta (ei-fyysinen kulta), esimerkiksi
kulta avistatileillä (yhteistileillä),
määräaikaistalletukset ja seuraavista
liiketoimista johtuvat kultasaamiset:
i) kultapitoisuuden muuttumiset ja
ii) sijaintipaikkaa tai laatua koskevat
kultaswapit, joissa luovutusajankoh
dan ja vastaanottoajankohdan väliin
jää vähintään yksi pankkipäivä.

2

2

Valuuttamää
räiset saamiset
euroalueen ul
kopuolelta

Valuuttamääräiset saamiset euroalu
een ulkopuolella olevilta vastapuol
ilta, kansainväliset ja ylikansalliset
laitokset sekä euroalueeseen kuu
lumattomat keskuspankit mukaan
luettuina.

2.1

2.1

Saamiset Kan
sainväliseltä
valuuttarahas
tolta (IMF)

a) Varanto-osuuteen kuuluvat nostooikeudet (netto)
Kansallinen kiintiö, josta vähen
netään IMF:n hallussa olevat eu
romääräiset talletukset. IMF:n tili
2 (hallinnollisten kulujen euro
tili) voidaan joko sisällyttää tä
hän erään tai erään ’Euromää
räiset velat euroalueen ulkopuo
lelle’.

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

c) Muut saamiset
GAB-rahoitusjärjestelyt, erityisiin
lainajärjestelyihin kuuluvat lai
nat, köyhyyden vähentämisen ja
kasvun nopeuttamisen ohjelman
piiriin kuuluvat talletukset.

Arvostusperiaate

Soveltamisala (2)

Markkinahintaan

Pakollinen

a) Varanto-osuuteen kuu
luvat nosto-oikeudet
(netto)

Pakollinen

Nimellisarvoon, muun
tamisessa käytetään va
luutan markkinakurssia

b) Erityiset nosto-oikeudet

Pakollinen

Nimellisarvoon, muun
tamisessa käytetään va
luutan markkinakurssia

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

Pakollinen
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Taseerä (1)

2.2

2.2

Pankkitalletuk
set, arvo
paperisijoituk
set ja muut
valuuttamää
räiset saamiset

Taseerien sisältöluokat

a) Talletukset euroalueen ulkopuoli
sissa pankeissa, lukuun ottamatta
erään ’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia
saamisia

a)

Arvostusperiaate

Soveltamisala (2)

Talletukset euroalueen
ulkopuolisissa pan
keissa

Pakollinen

Nimellisarvoon,
muuntamisessa käy
tetään valuutan
markkinakurssia

Sekkitilit, määräaikaistalletukset,
vaadittaessa takaisin maksettavat
luotot, takaisinmyyntisopimuk
set

b) Arvopaperisijoitukset euroalueen ul
kopuolella, lukuun ottamatta erään
’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia saa
misia
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b)i)

Euroalueen ulkopuolella olevien
liikkeeseen laskemat joukkovel
kakirjat, vekselit, nollakorkoiset
joukkovelkakirjat, rahamarkki
napaperit ja osakkeet tai osuu
det, joita hoidetaan osana va
luuttavarantoja.

Muut kuin eräpäivään
saakka pidettävät jäl
kimarkkinakelpoiset
arvopaperit

Pakollinen

Markkinahintaan ja
valuutan markkina
kurssia käyttäen
Preemiot tai diskon
tot jaksotetaan

b)ii)

Eräpäivään saakka pi
dettävät jälkimarkki
nakelpoiset arvopaperit

Pakollinen

Hankintameno ar
von alentuminen
huomioon ottaen ja
valuutan markkina
kurssia käyttäen
Preemiot tai diskon
tot jaksotetaan

b)iii) Ei-jälkimarkkinakel
poiset arvopaperit

Pakollinen

Hankintameno ar
von alentuminen
huomioon ottaen ja
valuutan markkina
kurssia käyttäen
Preemiot tai diskon
tot jaksotetaan

b)iv) Jälkimarkkinakelpoiset
osakkeet tai osuudet

Pakollinen

Markkinahintaan ja
valuutan markkina
kurssia käyttäen

c) Valuuttamääräiset lainat (talletuk
set) euroalueen ulkopuolelle, lukuun
ottamatta erään ’Muut rahoitus
varat’ kuuluvia saamisia

c)

Valuuttamääräiset lai
nat
Talletukset nimellis
arvoon, muuntami
sessa käytetään va
luutan markkina
kurssia

Pakollinen
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Taseerä (1)

Taseerien sisältöluokat

d) Muut valuuttamääräiset saamiset

d)

Setelit ja metallirahat euroalueen
ulkopuolelta.

3

3

Valuuttamää
räiset saamiset
euroalueelta

a) Arvopaperisijoitukset euroalueella,
lukuun ottamatta erään ’Muut ra
hoitusvarat’ kuuluvia saamisia

L 348/79

Arvostusperiaate

Soveltamisala (2)

Muut valuuttamääräi
set saamiset

Pakollinen

Nimellisarvoon,
muuntamisessa käy
tetään valuutan
markkinakurssia

a)i)

Euroalueella olevien liikkeeseen
laskemat joukkovelkakirjat, vek
selit, nollakorkoiset joukkovel
kakirjat, rahamarkkinapaperit ja
osakkeet ja osuudet, joita hoi
detaan osana valuuttavarantoja.

Muut kuin eräpäivään
saakka pidettävät jäl
kimarkkinakelpoiset
arvopaperit

Pakollinen

Markkinahintaan ja
valuutan markkina
kurssia käyttäen
Preemiot tai diskon
tot jaksotetaan

a)ii)

Eräpäivään saakka pi
dettävät jälkimarkki
nakelpoiset arvopaperit

Pakollinen

Hankintameno ar
von alentuminen
huomioon ottaen ja
valuutan markkina
kurssia käyttäen
Preemiot tai diskon
tot jaksotetaan

a)iii)

Ei-jälkimarkkinakel
poiset arvopaperit

Pakollinen

Hankintameno ar
von alentuminen
huomioon ottaen ja
valuutan markkina
kurssia käyttäen
Preemiot tai diskon
tot jaksotetaan

a)iv)

Jälkimarkkinakelpoiset
osakkeet tai osuudet

Pakollinen

Markkinahintaan ja
valuutan markkina
kurssia käyttäen

b) Muut saamiset euroalueelta, lukuun
ottamatta erään ’Muut rahoitus
varat’ kuuluvia saamisia
Lainat, talletukset, takaisin
myyntisopimukset, sekalainen
luotonanto

4

4

Euromääräiset
saamiset euro
alueen ulko
puolelta

b)

Muut saamiset
Talletukset ja muut
lainat nimellis
arvoon, muuntami
sessa käytetään va
luutan markkina
kurssia

Pakollinen
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Taseerä (1)

4.1

4.1

Pankkitalletuk
set, arvo
paperisijoituk
set ja lainat

Taseerien sisältöluokat

a) Talletukset euroalueen ulkopuoli
sissa pankeissa, lukuun ottamatta
erään ’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia
saamisia

a)

Arvostusperiaate

Soveltamisala (2)

Talletukset euroalueen
ulkopuolisissa pan
keissa

Pakollinen

Nimellisarvoon

Sekkitilit, määräaikaistalletukset,
vaadittaessa takaisin maksettavat
luotot. Euromääräisten arvo
paperien hoitoon liittyvät takai
sinmyyntisopimukset.

b) Arvopaperisijoitukset euroalueen ul
kopuolella, lukuun ottamatta erään
’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia saa
misia

29.12.2009

b)i)

Euroalueen ulkopuolella olevien
liikkeeseen laskemat osakkeet tai
osuudet, joukkovelkakirjat, vek
selit, nollakorkoiset joukkovel
kakirjat ja rahamarkkinapaperit

Muut kuin eräpäivään
saakka pidettävät jäl
kimarkkinakelpoiset
arvopaperit

Pakollinen

Markkinahintaan
Preemiot tai diskon
tot jaksotetaan

b)ii)

Eräpäivään saakka pi
dettävät jälkimarkki
nakelpoiset arvopaperit

Pakollinen

Hankintameno ar
vonalennuksella vä
hennettynä
Preemiot tai diskon
tot jaksotetaan

b)iii) Ei-jälkimarkkinakel
poiset arvopaperit

Pakollinen

Hankintameno ar
vonalennuksella vä
hennettynä
Preemiot tai diskon
tot jaksotetaan

b)iv) Jälkimarkkinakelpoiset
osakkeet ja osuudet

Pakollinen

Markkinahintaan

c) Lainat euroalueen ulkopuolelle, lu
kuun ottamatta erään ’Muut ra
hoitusvarat’ kuuluvia saamisia

c)

d) Euroalueen ulkopuolella olevien
liikkeeseen laskemat arvopaperit,
lukuun ottamatta erään ”Muut ra
hoitusvarat” kuuluvia saamisia

d)i)

Ylikansallisten tai kansainvälis
ten organisaatioiden (esim. Eu
roopan investointipankki) liik
keeseen laskemat arvopaperit
organisaation maantieteellisestä
sijainnista riippumatta.

Lainat euroalueen ul
kopuolelle

Pakollinen

Talletukset nimellis
arvoon

Muut kuin eräpäivään
saakka pidettävät jäl
kimarkkinakelpoiset
arvopaperit
Markkinahintaan
Preemiot tai diskon
tot jaksotetaan

Pakollinen
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Taseerä (1)

Taseerien sisältöluokat

d)ii)

L 348/81

Arvostusperiaate

Soveltamisala (2)

Eräpäivään saakka pi
dettävät jälkimarkki
nakelpoiset arvopaperit
Hankintameno arvo
nalennuksella vähen
nettynä

Pakollinen

Preemiot tai diskon
tot jaksotetaan
d)iii) Ei-jälkimarkkinakel
poiset arvopaperit

Pakollinen

Hankintameno ar
vonalennuksella vä
hennettynä
Preemiot tai diskon
tot jaksotetaan
4.2

4.2

ERM II:n luot
tojärjestelyihin
perustuvat saa
miset

Luotonanto ERM II:n ehdoilla.

Nimellisarvoon

Pakollinen

5

5

Rahapoliittisiin
operaatioihin
liittyvät euro
määräiset luo
tot euroalueen
luottolaitok
sille

Erät 5.1–5.5: Eurojärjestelmän ra
hapolitiikan välineistä ja menette
lyistä 31 päivänä elokuuta 2000
annettujen suuntaviivojen
EKP/2000/7 (3) liitteessä I kuvattui
hin rahapolitiikan välineisiin liittyvät
liiketoimet.

5.1

5.1

Perusrahoitu
soperaatiot

Säännölliset likviditeettiä lisäävät
käänteisoperaatiot, jotka toteutetaan
viikoittain ja joissa sovellettava
normaali juoksuaika on viikko.

Nimellisarvoon tai takaisi
nostohintaan

Pakollinen

5.2

5.2

Pitempiaikaiset
rahoitusope
raatiot

Säännölliset likviditeettiä lisäävät
käänteisoperaatiot, jotka toteutetaan
kuukausittain ja joissa sovellettava
normaali juoksuaika on kolme
kuukautta.

Nimellisarvoon tai takaisi
nostohintaan

Pakollinen

5.3

5.3

Käänteiset hie
nosäätöoperaa
tiot

Käänteisoperaatiot, joilla hienosää
detään markkinoita tarvittaessa.

Nimellisarvoon tai takaisi
nostohintaan

Pakollinen

5.4

5.4

Käänteiset ra
kenteelliset
operaatiot

Käänteisoperaatiot, joilla vaikutetaan
eurojärjestelmän rakenteelliseen ase
maan rahoitussektoriin nähden.

Nimellisarvoon tai takaisi
nostohintaan

Pakollinen

5.5

5.5

Maksuvalmius
huotot

Yön yli -likviditeetti vakuuskelpoisia
arvopapereita vastaan etukäteen
vahvistetulla korolla (maksuvalmi
usjärjestelmä)

Nimellisarvoon tai takaisi
nostohintaan

Pakollinen

5.6

5.6

Vakuuksien
muutospyyn
töihin liittyvät
luotot

Luottolaitoksille myönnetyt lisäluo
tot, jotka aiheutuvat näille luotto
laitoksille aiemmin myönnettyjen
luottojen vakuutena olevien arvo
paperien arvonnoususta.

Nimellisarvoon tai hankin
tahintaan

Pakollinen
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Taseerä (1)

6

6

Muut euro
määräiset saa
miset euroalu
een luottolai
toksilta

7

7

Euromääräiset
arvopaperit
euroalueelta

7.1

7.1

Rahapolitiikan
harjoittamista
varten pidettä
vät arvo
paperit

29.12.2009

Taseerien sisältöluokat

Arvostusperiaate

Sekkitilit, määräaikaistalletukset,
vaadittaessa takaisin maksettavat
luotot, vastaavien erään ’Euromää
räiset arvopaperit euroalueelta’ kuu
luvien arvopaperisalkkujen hoitoon
liittyvät takaisinmyyntisopimukset,
mukaan lukien transaktiot, jotka
johtuvat euroalueen aikaisempien
valuuttavarantojen muuntamisesta,
ja muut saamiset. Kirjeenvaihtaja
pankkimallin tilit ei-kotimaisissa
euroalueen luottolaitoksissa. Muut
saamiset ja operaatiot, jotka eivät
liity eurojärjestelmän rahapoliittisiin
operaatioihin. Sellaisista rahapoliitti
sista operaatioista johtuvat saamiset,
jotka kansalliset keskuspankit ovat
aloittaneet ennen niiden liittymistä
eurojärjestelmään.

Nimellisarvoon tai hankin
tahintaan

Pakollinen

Euroalueella liikkeeseen lasketut ar
vopaperit, joita pidetään rahapolitii
kan harjoittamista varten. Hieno
säätöoperaatioita varten hankitut
EKP:n velkasitoumukset

i)

Pakollinen

Muut kuin eräpäivään
saakka pidettävät jälki
markkinakelpoiset arvo
paperit

Soveltamisala (2)

Markkinahintaan
Preemiot tai diskontot
jaksotetaan

ii)

Eräpäivään saakka pi
dettävät jälkimarkkina
kelpoiset arvopaperit

Pakollinen

Hankintameno arvo
nalennuksella vähen
nettynä
Preemiot tai diskontot
jaksotetaan

iii) Ei-jälkimarkkinakelpoiset
arvopaperit

Pakollinen

Hankintameno arvo
nalennuksella vähen
nettynä
Preemiot tai diskontot
jaksotetaan

7.2

7.2

Muut arvo
paperit

Muut kuin eriin 7.1 ”Rahapolitiikan
harjoittamista varten pidettävät ar
vopaperit’ ja 11.3 ”Muut rahoitus
varat’ kuuluvat arvopaperit; joukko
velkakirjat, vekselit, nollakorkoiset
joukkovelkakirjat, suoraan pidettä
vät rahamarkkinapaperit, mukaan
lukien julkisyhteisöjen liikkeeseen
laskemat arvopaperit ajalta ennen
EMUa. Osakkeet ja osuudet.

i)

Muut kuin eräpäivään
saakka pidettävät jälki
markkinakelpoiset arvo
paperit
Markkinahintaan
Preemiot tai diskontot
jaksotetaan

Pakollinen
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Taseerä (1)

Taseerien sisältöluokat
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Arvostusperiaate

ii)

Eräpäivään saakka pi
dettävät jälkimarkkina
kelpoiset arvopaperit

Soveltamisala (2)

Pakollinen

Hankintameno arvo
nalennuksella vähen
nettynä
Preemiot tai diskontot
jaksotetaan

iii) Ei-jälkimarkkinakelpoiset
arvopaperit

Pakollinen

Hankintameno arvo
nalennuksella vähen
nettynä
Preemiot tai diskontot
jaksotetaan

iv) Jälkimarkkinakelpoiset
osakkeet tai osuudet

Pakollinen

Markkinahintaan

8

8

Euromääräiset
saamiset julkis
yhteisöiltä

—

9

Eurojärjestel
män sisäiset
saamiset (+)

—

9.1

Osuudet
EKP:ssä (+)

Saamiset julkisyhteisöiltä ajalta en
nen EMUa (ei-jälkimarkkinakelpoiset
arvopaperit, lainat)

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

Pakollinen

Vain kansallisten keskuspankkien
taseissa.

Hankintahintaan

Pakollinen

Nimellisarvoon

Pakollinen

Nimellisarvoon

Pakollinen

Kunkin kansallisen keskuspankin
perustamissopimuksen mukainen
osuus EKP:n pääomasta ja käytetty
jakoperuste sekä EKPJ:n perussään
nön 49.2 artiklan mukaiset osuudet.

—

—

9.2

9.3

Valuuttavaran
tojen siirtoja
vastaavat saa
miset (+)

Vain kansallisten keskuspankkien
taseissa.

EKP:n velkasi
toumusten
liikkeellelaskun
perusteella an
nettuihin vel
kakirjoihin liit
tyvät saa
miset (+)

Vain EKP:n taseessa.

Perustamissopimuksen määräysten
mukaisiin ensimmäisiin ja myö
hempiin valuuttavarantojen siirtoi
hin perustuvat euromääräiset saa
miset EKP:ltä.

Kansallisten keskuspankkien anta
mat velkakirjat EKP:n velkasitou
muksia koskevien back-to-back -so
pimuksen perusteella.
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Taseerä (1)

—

9.4

Euroseteleiden
kohdistami
seen eurojär
jestelmän si
sällä liittyvät
nettosaa
miset (+) (*)

Taseerien sisältöluokat

Kansallisille keskuspankeille: setelei
den jakoperusteen soveltamiseen
liittyvä nettosaaminen, sisältäen
EKP:n liikkeeseen laskemiin setelei
hin sisältyvät eurojärjestelmän sisäi
set saamiset sekä rahaliittoon osal
listuvien jäsenvaltioiden kansallisten
keskuspankkien rahoitustulon jaka
misesta tilikaudesta 2002 alkaen
tehdyssä päätöksessä EKP/2001/16
tarkoitetun hyvityksen ja sen täs
mäyttämiseksi tehtävän kirjauksen.

29.12.2009

Arvostusperiaate

Soveltamisala (2)

Nimellisarvoon

Pakollinen

a) TARGET2-tilien ja kansallisten
keskuspankkien vastaavien tilien
saldoista johtuvat nettosaamiset
eli saamisten ja velkojen yhteis
määrä – katso myös erä ’Muut
velat eurojärjestelmän sisällä
(netto)’

a) Nimellisarvoon

Pakollinen

b) saamiset, jotka perustuvat yh
teenlaskettavan ja jaettavan ra
hoitustulon erotukseen. Merki
tyksellisiä ainoastaan vuoden
lopun toimiin kuuluvan rahoi
tustulon kirjaamisen jälkeen en
nen sen maksua jokaisen vuo
den tammikuun viimeisenä päi
vänä.

b) Nimellisarvoon

Pakollinen

c) Muut mahdolliset eurojärjestel
män sisäiset euromääräiset saa
miset, myös EKP:n euroseteleistä
saaman tulon väliaikainen jaka
minen kansallisille keskuspan
keille (*)

c) Nimellisarvoon

Pakollinen

Selvitystilien saldot (saamiset), mu
kaan lukien selvitettävänä olevat
sekit.

Nimellisarvoon

Pakollinen

Eurokolikot, jos kansallinen keskus
pankki ei ole niiden laillinen liik
keellelaskija

Nimellisarvoon

Pakollinen

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

—

9.5

Muut saamiset
eurojärjestel
män sisällä
(netto) (+)

9

10

Selvitettävänä
olevat erät

9

11

Muut saamiset

9

11.1

Euroalueen
metallirahat

Seuraavien alaerien nettopositiot:

FI
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Euroopan unionin virallinen lehti

Taseerä (1)

9

11.2

Aineellinen ja
aineeton käyt
töomaisuus

Taseerien sisältöluokat

Maa-alueet ja rakennukset, kalusto,
mukaan lukien atk-laitteistot, ohjel
mistot

L 348/85

Arvostusperiaate

Hankintahintaan poistot
vähennettyinä

Soveltamisala (2)

Suositeltava

Poistojen jaksotus:
— Tietokoneet ja niihin
liittyvät laitteet ja oh
jelmistot sekä mootto
riajoneuvot:
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)

9

11.3

Muut rahoitus
varat

— Voitto-osuudet ja sijoitukset ty
täryhtiöihin sekä strategisista tai
poliittisista syistä hallussa olevat
osakkeet ja osuudet
— Arvopaperit, mukaan lukien
osakkeet ja osuudet sekä muut
rahoitusinstrumentit ja talletuk
set (esim. määräaikaistalletukset
ja sekkitilit), joita hoidetaan
korvamerkittynä salkkuna
— Tähän erään kuuluvien arvo
paperisalkkujen hoitoon liittyvät
takaisinmyyntisopimukset luot
tolaitosten kanssa.

a) Jälkimarkkinakelpoiset
osakkeet ja osuudet

Suositeltava

Markkinahintaan
b) Voitto-osuudet ja epälik
vidit kantaosakkeet sekä
muut osakkeet ja osuudet,
jotka edustavat pysyviä
investointeja

Suositeltava

Hankintameno arvona
lennuksella vähennet
tynä
c) Sijoitukset tytäryhtiöihin
tai merkittävät osuudet
yhtiöissä

Suositeltava

Omaisuuden netto
arvoon
d) Muut kuin eräpäivään
saakka pidettävät jälki
markkinakelpoiset arvo
paperit

Suositeltava

Markkinahintaan
Preemiot tai diskontot
jaksotetaan
e) Eräpäivään saakka pidet
tävät tai pysyvinä inves
tointeina pidettävät jälki
markkinakelpoiset arvo
paperit
Hankintameno arvona
lennuksella vähennet
tynä
Preemiot tai diskontot
jaksotetaan

Suositeltava
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Taseerien sisältöluokat

29.12.2009

Arvostusperiaate

f) Ei-jälkimarkkinakelpoiset
arvopaperit

Soveltamisala (2)

Suositeltava

Hankintameno arvona
lennuksella vähennet
tynä
Preemiot tai diskontot
jaksotetaan

g) Pankkitalletukset ja lainat

Suositeltava

Nimellisarvoon, muun
netaan valuutan mark
kinakurssiin, jos saldot
tai talletukset ovat va
luuttamääräisiä

9

11.4

Taseen ulko
puolisten erien
arvostuserot

Valuuttatermiinien, valuuttaswapien,
koronvaihtosopimusten, korkoter
miinien, arvopaperien termiinikaup
pojen, valuuttojen avistakauppojen
tulokset kaupantekopäivästä mak
sun suorituspäivään.

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 kerty
neet korot (eli arvopaperia ostetta
essa mukana siirtyneet kertyneet
korot).

Nimellisarvoon, muunta
misessa käytetään valuutan
markkinakurssia

Pakollinen

9

11.6

Sekalaiset erät

Ennakot, lainat ja muut vähämerki
tyksiset erät. Väliaikainen arvon
muutostili (tase-erä ainoastaan vuo
den aikana: realisoitumattomat tap
piot arvostuspäivinä vuoden aikana,
ellei vastattavien erässä ’Arvonmuu
tostilit’ ole niitä koskevaa arvon
muutostiliä). Vakuudettomat lainat
(loans on a trust basis). Asiakkaiden
tekemiin kultatalletuksiin liittyvät
sijoitukset. Euroalueen kansallisten
valuuttayksiköiden määräiset koli
kot. Kuluvan tilikauden tappio (ker
tynyt nettotappio), edellisen vuoden
tappio ennen kattamista. Nettoelä
kesaamiset.

Nimellisarvoon tai hankin
tahintaan

Suositeltava

Väliaikainen arvonmuutostili

Väliaikainen
arvonmuutostili:
Pakollinen

Keskihinnan ja markkinaarvon välinen arvostusero,
muuntamisessa käytetään
valuutan markkinakurssia

Asiakkaiden tekemiin kulta
talletuksiin liittyvät sijoitukset
Markkinahintaan

Eurojärjestelmän luottotoimien yh
teydessä eurojärjestelmän vastapuol
ten laiminlyönneistä johtuvat avoi
met saamiset

Avoimet saamiset (laiminly
önneistä johtuvat)
Nimellisarvoon/Kerrytettä
vissä olevaan arvoon (En
nen/jälkeen tappioiden kir
jaamisen)

Asiakkaiden te
kemiin kulta
talletuksiin liit
tyvät sijoitukset:
Pakollinen

Avoimet saa
miset (laiminly
önneistä johtu
vat): Pakolli
nen
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L 348/87

Taseerien sisältöluokat

Arvostusperiaate

Varat tai kolmansilta olevat saa
miset, jotka on otettu omaksi ja/tai
hankittu laiminlyöntiin syyllistyneen
eurojärjestelmän vastapuolen asetta
man vakuuden realisoinnin yhtey
dessä

Varat tai saamiset (laiminly
önneistä johtuvat)

Tilikauden tap
pio

Hankintahintaan (jos ra
hoitusomaisuus on valuut
tamääräistä, käytetään
muuntamisessa valuutan
markkinakurssia hankinta
hetkellä)
Nimellisarvoon

Soveltamisala (2)

Varat tai saa
miset (laiminly
önneistä johtu
vat): Pakolli
nen

Pakollinen

(*) Yhdenmukaistettavat erät. Katso suuntaviivojen EKP/2006/16 johdanto-osan kappale 4.
(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 keskus
pankin vuositase). Merkinnällä ’+’ merkityt erät yhdistellään eurojärjestelmän viikkotaseissa.
2
( ) Tässä liitteessä luetellut taseen sisältöä ja arvostamista koskevat säännökset katsotaan pakollisiksi EKP:n kirjanpidossa ja kansal
listen keskuspankkien kirjanpidossa niiden saamisten ja velkojen kohdalla, jotka ovat olennaisia eurojärjestelmän tarkoituksen ja
toiminnan kannalta.
(3) EYVL L 310, 11.12.2000, s. 1.”

”VELAT
Taseerä (1)

1

1

Liikkeessä ole
vat setelit (*)

Taseerien sisältöluokat

Arvostusperiaate

Soveltamisala (2)

a) Eurosetelit plus/miinus suunta
viivojen EKP/2001/15 ja pää
töksen EKP/2001/16 mukaisen
setelien jakoperusteen sovelta
miseen liittyvät oikaisut

a) Nimellisarvoon

Pakollinen

b) Euroalueen kansallisten valuut
tayksikköjen määräiset setelit
käteisrahan käyttöönottovuonna

b) Nimellisarvoon

Pakollinen

Nimellisarvoon

Pakollinen

2

2

Rahapoliittisiin
operaatioihin
liittyvät euro
määräiset velat
euroalueen lu
ottolaitoksille

Erät 2.1, 2.2, 2.3 ja 2.5: Suuntavii
vojen EKP/2000/7 liitteessä I tar
koitetut euromääräiset talletukset

2.1

2.1

Sekkitilit (ml.
vähimmäis
varantotalle
tukset)

Perussäännön mukaisesti vähim
mäisvarantovelvoitteen alaisten rah
alaitosten luetteloon kuuluvien lu
ottolaitosten euromääräiset tilit.
Erään kuuluvat ensisijaisesti vähim
mäisvarantotalletusten tilit.
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Taseerä (1)

Taseerien sisältöluokat

29.12.2009

Arvostusperiaate

Soveltamisala (2)

2.2

2.2

Talletusmah
dollisuus

Yön yli -talletukset etukäteen vah
vistetulla korolla (maksuvalmiusjär
jestelmässä)

Nimellisarvoon

Pakollinen

2.3

2.3

Määräaikaistal
letukset

Hienosäätötarkoituksessa kerättävät
määräaikaistalletukset likviditeetin
sitomiseksi

Nimellisarvoon

Pakollinen

2.4

2.4

Käänteiset hie
nosäätöoperaa
tiot

Rahapolitiikkaan liittyvät liiketapah
tumat, joiden tarkoituksena on lik
viditeetin sitominen

Nimellisarvoon tai takaisi
nostohintaan

Pakollinen

2.5

2.5

Vakuuksien
muutospyyn
töihin liittyvät
talletukset

Luottolaitosten talletukset, jotka
tehdään näille luottolaitoksille
myönnettyjen luottojen vakuutena
olevien arvopapereiden arvon las
kun vuoksi

Nimellisarvoon

Pakollinen

3

3

Muut euro
määräiset velat
euroalueen lu
ottolaitoksille

Repo-operaatiot samanaikaisten,
vastaavien erään ’Euromääräiset ar
vopaperit euroalueelta’ kuuluvien
arvopaperisalkkujen hoitoon liitty
vien takaisinmyyntisopimusten yh
teydessä. Muut operaatiot, jotka ei
vät liity eurojärjestelmän rahapoli
tiikkaan. Ei luottolaitosten sekkiti
lejä. Velat/talletukset, jotka johtuvat
sellaisista rahapoliittisista operaa
tioista, jotka kansallinen keskus
pankki on aloittanut ennen euro
järjestelmään liittymistään

Nimellisarvoon tai takaisi
nostohintaan

Pakollinen

4

4

Liikkeeseen
lasketut velka
sitoumukset

Vain EKP:n taseessa – kansallisilla
keskuspankeilla tase-erä vain siirty
mäkaudella.

Nimellisarvoon

Pakollinen

Suuntaviivojen EKP/2000/7 liitteessä
I tarkoitetut velkasitoumukset. Dis
konttopaperit, jotka lasketaan liik
keeseen likviditeetin sitomistarkoi
tuksessa

5

5

Euromääräiset
velat muille
euroalueella
oleville

5.1

5.1

Julkisyhteisöt

Sekkitilit, määräaikaistalletukset,
vaadittaessa takaisin maksettavat
talletukset

Nimellisarvoon

Pakollinen

5.2

5.2

Muut velat

Henkilöstön, liikeyritysten ja asiak
kaiden, vähimmäisvarantovelvoit
teesta vapautetuiksi luetteloidut
rahalaitokset mukaan luettuina, ks.
vastattavien erä 2.1, ja muiden hal
lussa olevat sekkitilitalletukset;
määräaikaistalletukset, vaadittaessa
takaisin maksettavat talletukset

Nimellisarvoon

Pakollinen
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6

6

Euromääräiset
velat euroalu
een ulkopuo
lelle

L 348/89

Taseerien sisältöluokat

Arvostusperiaate

Soveltamisala (2)

Muiden pankkien, keskuspankkien,
kansainvälisten/ylikansallisten elin
ten, mukaan lukien Euroopan ko
missio, sekkitilit, määräaikaistalle
tukset, vaadittaessa takaisin makset
tavat talletukset, mukaan lukien
maksuliikettä varten pidettävät tilit
sekä sijoitusten hoitoa varten pidet
tävät tilit; muiden tallettajien sekki
tilit. Repo-operaatiot samanaikais
ten, euromääräisten arvopaperien
hoitoon liittyvien takaisinmyyntiso
pimusten yhteydessä.

Nimellisarvoon tai takaisi
nostohintaan

Pakollinen

Sekkitilit. Takaisinostosopimuksiin
perustuvat velat; tavallisesti näissä
sijoitustoimissa käytetään joko va
luuttoja tai kultaa

Nimellisarvoon, muunta
misessa käytetään valuutan
markkinakurssia

Pakollinen

Rahaliittoon osallistumattomien jä
senvaltioiden keskuspankkien TAR
GET2-tilien saldot

7

7

Valuuttamää
räiset velat eu
roalueelle

8

8

Valuuttamää
räiset velat eu
roalueen ulko
puolelle

8.1

8.1

Talletukset ja
muut velat

Sekkitilit. Takaisinostosopimuksiin
perustuvat velat; tavallisesti näissä
sijoitustoimissa käytetään joko va
luuttoja tai kultaa

Nimellisarvoon, muunta
misessa käytetään valuutan
markkinakurssia

Pakollinen

8.2

8.2

ERM II:n luot
tojärjestelyihin
perustuvat ve
lat

Lainanotto ERM II:n ehdoilla.

Nimellisarvoon, muunta
misessa käytetään valuutan
markkinakurssia

Pakollinen

9

9

Myönnettyjen
erityisnosto-oi
keuksien vas
taerä

SDR-määräinen erä, johon on kir
jattu ne nosto-oikeudet, jotka ky
seessä olevalle maalle tai kansallis
elle keskuspankille on alun perin
myönnetty

Nimellisarvoon, muunta
misessa käytetään markki
nakurssia

Pakollinen

—

10

Eurojärjestel
män sisäiset
velat (+)

—

10.1

Valuuttavaran
tojen siirtoja
vastaavat ve
lat (+)

Vain EKP:n taseessa – euromääräi
nen

Nimellisarvoon

Pakollinen

—

10.2

EKP:n velka-si
toumusten
liikkeellelaskun
perusteella an
nettuihin vel
kakirjoihin liit
tyvät velat (+)

Vain kansallisten keskuspankkien
taseissa

Nimellisarvoon

Pakollinen

EKP:lle annetut velkakirjat EKP:n
velkasitoumuksia koskevien back-toback -sopimuksen perusteella.
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Taseerä (1)
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10.3

10.4

Taseerien sisältöluokat

Euroseteleiden
kohdistami
seen eurojär
jestelmän si
sällä liittyvät
nettove
lat (+) (*)

Vain kansallisten keskuspankkien
taseissa.

Muut velat eu
rojärjestelmän
sisällä
(netto) (+)

Seuraavien alaerien nettopositiot:

10

11

Selvitettävänä
olevat erät

10

12

Muut velat

10

12.1

Taseen ulko
puolisten erien
arvostuserot

29.12.2009

Arvostusperiaate

Soveltamisala (2)

Nimellisarvoon

Pakollinen

a) TARGET2-tilien ja kansallisten
keskuspankkien vastaavien tilien
saldoista aiheutuvat nettovelat
eli saamisten ja velkojen yhteis
määrä – ks. myös vastaavien erä
’Muut saamiset eurojärjestelmän
sisällä (netto)’

a) Nimellisarvoon

Pakollinen

b) velat, jotka perustuvat yhteen
laskettavan ja maksettavan ra
hoitustulon erotukseen. Merki
tyksellisiä ainoastaan vuoden
lopun toimiin kuuluvan rahoi
tustulon kirjaamisen jälkeen en
nen sen maksua jokaisen vuo
den tammikuun viimeisenä päi
vänä

b) Nimellisarvoon

Pakollinen

c) muut mahdolliset eurojärjestel
män sisäiset euromääräiset velat,
myös EKP:n euroseteleistä saa
man tulon väliaikainen jakami
nen kansallisille keskuspan
keille (*)

c) Nimellisarvoon

Pakollinen

Selvitystilien saldot (velat), mukaan
lukien selvitettävänä olevat pankki
siirrot

Nimellisarvoon

Pakollinen

Valuuttatermiinien, valuuttaswapien,
koronvaihtosopimusten, korkoter
miinien, arvopaperien termiinikaup
pojen, valuuttojen avistakauppojen
tulokset kaupantekopäivästä mak
sun suorituspäivään.

Instrumenttien nettoase
man termiinikurssin ja
avistakurssin ero käyttäen
valuutan markkinakurssia

Pakollinen

Kansallisille keskuspankeille: setelei
den jakoperusteen soveltamiseen
liittyvä nettovelka, sisältäen EKP:n
liikkeeseen laskemiin seteleihin liit
tyvät eurojärjestelmän sisäiset velat
sekä päätöksessä EKP/2001/16 tar
koitetun hyvityksen ja sen täsmäyt
tämiseksi tehtävän kirjauksen
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Taseerien sisältöluokat

Arvostusperiaate

Soveltamisala (2)

10

12.2

Siirtovelat ja
saadut ennakot

Tilikaudella toteutuneet menot,
joista ei ole saatu maksua. Tilikau
della saadut maksut tuloista, jotka
toteutuvat tulevina tilikausina.

Nimellisarvoon, muunta
misessa käytetään valuutan
markkinakurssia

Pakollinen

10

12.3

Sekalaiset erät

Väliaikaiset verotustilit. Valuutta
määräiset luottotilit tai talletukset,
jotka kattavat vakuuksia. Repo-ope
raatiot luottolaitosten kanssa sa
manaikaisten, vastaavien erään
’Muut rahoitusvarat’ kuuluvien ar
vopaperisalkkujen hoitoon liittyvien
takaisinmyyntisopimusten yhtey
dessä. Vähimmäisvarantotalletusten
lisäksi olevat pakolliset talletukset.
Muut vähämerkityksiset erät. Kulu
van tilikauden voitto (käyttämättö
mät voittovarat), edellisen vuoden
voitto ennen voitonjakoa. Vakuu
dettomat velat (liabilities on a trust
basis). Asiakkaiden kultatalletukset.
Liikkeessä olevat kolikot mikäli
kansallinen keskuspankki on niiden
laillinen liikkeeseenlaskija. Euroalu
een kansallisten valuuttayksikköjen
määräiset liikkeessä olevat setelit,
jotka eivät ole enää laillisia maksu
välineitä mutta jotka ovat edelleen
liikkeessä käteisrahan käyttöönotto
vuoden jälkeen, paitsi jos ne on
kirjattu vastattavaa-puolen erään
”Varaukset”. Nettoeläkevelat

Nimellisarvoon tai takaisi
nostohintaan

Suositeltava

Asiakkaiden kultatalletukset

Asiakkaiden
kultatalletuk
set: Pakollinen

a) Eläkkeitä, valuuttakurssi-, korkoja luottoriskejä sekä kullan hin
tariskiä ja muita tarkoituksia
varten; tällaisia muita tarkoituk
sia voivat olla esim. odotetta
vissa olevat vastaiset menot, va
raukset euroalueen kansallisten
valuuttayksikköjen määräisiä se
teleitä varten, jotka eivät ole
enää laillisia maksuvälineitä
mutta jotka ovat edelleen liik
keessä käteisrahan käyttöön
ottovuoden jälkeen, paitsi jos ne
on kirjattu vastattavaa-puolen
’Sekalaisiin eriin’.

a) Hankintahintaan/nimel
lisarvoon

Suositeltava

b) Nimellisarvoon (suh
teessa EKP:n merkityn
pääoman jakoperustee
seen; perustuu EKP:n
neuvoston vuoden lo
pun arvostuspäätök
seen)

Pakollinen

10

13

Varaukset

Markkinahintaan

Perussäännön 49.2 artiklan mu
kaiset kansallisten keskuspank
kien osuudet EKP:lle yhdistellään
vastaavaa-puolen erässä 9.1 il
moitettuihin vastaaviin mää
riin (+)

b) Rahamarkkinaoperaatioista joh
tuvia vastapuoliriskejä varten
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Taseerä (1)

11

14

Arvonmuutos
tilit

29.12.2009

Taseerien sisältöluokat

Arvostusperiaate

Soveltamisala (2)

Arvonmuutostilit, jotka johtuvat
kullan, euromääräisten arvopaperei
den, valuuttamääräisten arvopape
reiden ja optioiden hintamuutok
sista; markkinahintaisesta arvostuk
sesta johtuvat korkoriskijohdannai
siin liittyvät arvostuserot; arvon
muutostilit, jotka johtuvat valuutta
kurssimuutoksista kaikissa nettova
luuttapositioissa, mukaan lukien va
luuttaswapit ja -termiinit sekä eri
tyisnosto-oikeudet

Keskihinnan ja markkinaarvon välinen arvostusero,
valuutan muuntamisessa
käytetään markkinakurssia

Pakollinen

Perussäännön 49.2 artiklan mukai
set kansallisten keskuspankkien
osuudet EKP:lle yhdistellään vastaa
vaa-puolen erässä 9.1 ilmoitettuihin
vastaaviin määriin (+)
12

15

Pääoma ja ra
hastot

12

15.1

Pääoma

Maksettu pääoma – EKP:n pääoma
ja rahaliittoon osallistuvien jäsen
valtioiden kansallisten keskuspank
kien osuudet pääomasta yhdistel
lään.

Nimellisarvoon

Pakollinen

12

15.2

Rahastot

Lainmukaiset rahastot ja muut ra
hastot. Tulorahoitus

Nimellisarvoon

Pakollinen

Nimellisarvoon

Pakollinen

Perussäännön 49.2 artiklan mukai
set kansallisten keskuspankkien
osuudet EKP:lle yhdistellään vastaa
vaa-puolen erässä 9.1 ilmoitettuihin
vastaaviin määriin (+)
10

16

10

(*) Yhdenmukaistettavat erät. Katso suuntaviivojen EKP/2006/16 johdanto-osan kappale 4.
(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 keskus
pankin vuositase). Merkinnällä ’+’ merkityt erät yhdistellään eurojärjestelmän viikkotaseissa.
(2) Tässä liitteessä luetellut taseen sisältöä ja arvostamista koskevat säännökset katsotaan pakollisiksi EKP:n kirjanpidossa ja kansal
listen keskuspankkien kirjanpidossa niiden saamisten ja velkojen kohdalla, jotka ovat olennaisia eurojärjestelmän tarkoituksen ja
toiminnan kannalta.”
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3) Tilikauden voitto

”LIITE IX
Keskuspankin julkaistava tuloslaskelma (1) (2)
(miljoonaa euroa) (3)
Tuloslaskelma 31. joulukuuta … päättyvälle tilikaudelle

Tilikausi

Edellinen tilikausi

1.1. Korkotuotot (*)
1.2. Korkomenot (*)
1.

Korkokate

2.1. Rahoitustoiminnan realisoituneet voitot/tappiot
2.2. Rahoitusvarojen ja valuuttapositioiden arvonalennukset
2.3. Siirto varauksista/varauksiin valuuttakurssi-, korko- ja luottoriskiä
sekä kullan hintariskiä varten
2.

Rahoituskate

3.1. Tuotot palkkioista ja maksuista
3.2. Kulut palkkioista ja maksuista
3.

Maksukate

4.

Tuotot kantaosakkeista ja voitto-osuuksista (*)

5.

Rahoitustulon netto-osuus (*)

6.

Muut tuotot
Tuotot yhteensä
(4)

7.

Henkilöstökulut

8.

Toimintakulut (4)

9.

Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

10.

Ulkoistettu setelinvalmistus (5)

11.

Muut kulut

12.

Tuloverot ja muut valtion edellyttämät maksut tuloista
Tilikauden tappio/voitto

(*) Yhdenmukaistettavat erät. Katso suuntaviivojen EKP/2006/16 johdanto-osan kappale 4.
(1) EKP:n tuloslaskelman kaava on hieman erilainen. Ks. 10 päivänä marraskuuta 2006 tehdyn päätöksen EKP/2006/17 liite III.
(2) Liikkeessä olevia euroseteleitä, euroseteleiden kohdistamisesta eurojärjestelmän sisällä johtuville eurojärjestelmän sisäisille nettomää
räisille saamisille/veloille suoritettavaa korkoa sekä rahoitustuloa koskevat julkaistavat tiedot tulisi yhdenmukaistaa kansallisten
keskuspankkien vuosittain julkaistavissa tilinpäätöksissä. Yhdenmukaistettavat erät on merkitty tähdellä liitteissä IV, VIII ja IX.
(3) Keskuspankit voivat vaihtoehtoisesti julkaista täsmälliset tai eri tavalla pyöristetyt euromääräiset summat.
(4) Hallinnolliset järjestelyt mukaan luettuina.
(5) Siinä tapauksessa, että setelinvalmistus on ulkoistettu (maksettavat ulkopuolisille yhtiöille, jotka huolehtivat setelien valmistuksesta
keskuspankkien puolesta). On suositeltavaa, että kansallisten setelien ja eurosetelien liikkeeseenlaskuun liittyvät kulut kirjataan
tuloslaskelmaan silloin kun ne laskutetaan tai ne ovat muutoin aiheutuneet.”

