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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 10ης Δεκεμβρίου 2012
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική
παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών
τραπεζών
(ΕΚΤ/2012/29)
(2012/833/ΕΕ)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

(3)

Η υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων για πράξεις επεί
γουσας παροχής ρευστότητας θα πρέπει να εναρμονιστεί, οι
δε απαιτήσεις που πηγάζουν από τις εν λόγω πράξεις θα
πρέπει να αναφέρονται στο παράρτημα IV της κατευθυντή
ριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20 υπό το στοιχείο του ενεργητι
κού αριθ. 6 «Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών
ιδρυμάτων ζώνης ευρώ».

(4)

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 είναι αναγκαίο να
τροποποιηθεί αναλόγως,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος
κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως τα άρθρα 12.1, 14.3 και 26.4,

Έχοντας υπόψη τη συμβολή του γενικού συμβουλίου της Ευρωπαϊ
κής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τη δεύτερη και την τρίτη
περίπτωση του άρθρου 46.2 του καταστατικού του ευρωπαϊκού
συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20, της 11ης Νοεμ
βρίου 2010, σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική
παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέ
σεων στο ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών (1) θεσπί
ζει τους αναγκαίους κανόνες για την τυποποίηση της λογι
στικής παρακολούθησης και την υποβολή χρηματοοικονομι
κών εκθέσεων σχετικά με τις πράξεις των εθνικών κεντρικών
τραπεζών.

Το παράρτημα IV της κατευθυντήριας γραμμής
ΕΚΤ/2010/20, υπό το στοιχείο του παθητικού αριθ. 13
«Προβλέψεις», παρέχει ήδη τη δυνατότητα σχηματισμού προ
βλέψεων για συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου,
πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο τιμής χρυσού, ήτοι σε μη
υποχρεωτική βάση. Επειδή είναι σημαντικό να διασφαλιστεί
ότι οι εθνικές κεντρικές τράπεζες διαθέτουν επαρκείς οικο
νομικούς πόρους για την κάλυψη των σημαντικών κινδύνων
που απορρέουν από τις δραστηριότητές τους και με την
επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων που διέπουν
τις προβλέψεις για κινδύνους, κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση
αυτής της δυνατότητας με τη συμπερίληψή της στο διατα
κτικό της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20. Η
σύσταση δεν εμποδίζει τις εθνικές κεντρικές τράπεζες να
διατηρούν ή να δημιουργούν προβλέψεις για πρόσθετους
κινδύνους σύμφωνα με τους οικείους εθνικούς λογιστικούς
κανόνες.

(1) ΕΕ L 35 της 9.2.2011, σ. 31.

Τροποποιήσεις
Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 τροποποιείται ως εξής:
1) Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο ως άρθρο 6α:
«Άρθρο 6α
Πρόβλεψη για συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου,
πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο τιμής χρυσού
Λαμβανομένης δεόντως υπόψη της φύσης των δραστηριοτήτων
των ΕθνΚΤ, ορισμένη ΕθνΚΤ δύναται να περιλάβει στον ισολο
γισμό της πρόβλεψη για συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επι
τοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο τιμής χρυσού. Η ΕθνΚΤ
αποφασίζει ως προς το ύψος και τη χρησιμοποίηση της πρό
βλεψης βάσει αιτιολογημένης εκτίμησης των κινδύνων που η
ίδια αναλαμβάνει.».
2) Το παράρτημα IV της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20
αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας κατευθυντήριας
γραμμής.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει την 31η
Δεκεμβρίου 2012.
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Άρθρο 3
Αποδέκτες
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή εφαρμόζεται σε όλες τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Φρανκφούρτη, 10 Δεκεμβρίου 2012.
Για τo διοικητικό συμβoύλιo της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (1)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Στοιχείο ισολογισμού (1)

Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του
ισολογισμού

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 διαθέτει το ΔΝΤ. Ο λογαριασμός αριθ. 2
του ΔΝΤ (λογαριασμός σε ευρώ για διοικη
τικές δαπάνες) μπορεί να συμπεριλαμβάνεται
σε αυτό το στοιχείο ή στο στοιχείο “Υποχρε
ώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης
ευρώ”

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγο
ραία συναλλαγματική ισοτιμία

1

Χρυσός και απαιτή
σεις σε χρυσό

Φυσικός χρυσός, ήτοι ράβδοι, κέρματα, πλάκες,
ψήγματα, αποθηκευμένος ή “καθ’ οδόν”. Άυλος
χρυσός, όπως υπόλοιπα σε λογαριασμούς κατα
θέσεων σε χρυσό (λογαριασμοί σε λογιστικό χρυ
σό), προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις σε
χρυσό που προκύπτουν από τις ακόλουθες
συναλλαγές: α) συναλλαγές αναβάθμισης ή υπο
βάθμισης— και β) πράξεις ανταλλαγής βάσει του
τόπου φύλαξης ή της καθαρότητας του χρυσού,
όπου ανάμεσα στην παράδοση και την παραλαβή
παρεμβάλλονται περισσότερες από μία εργάσιμες
ημέρες

2

2

Απαιτήσεις σε
συνάλλαγμα έναντι
μη κατοίκων ζώνης
ευρώ

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι αντισυμβαλλο
μένων, μη κατοίκων ζώνης ευρώ, συμπεριλαμβα
νομένων των διεθνών και υπερεθνικών οργανι
σμών και των κεντρικών τραπεζών εκτός ζώνης
ευρώ

2.1

2.1

Απαιτήσεις έναντι
του Διεθνούς Νομι
σματικού Ταμείου
(ΔΝΤ)

β) ΕΤΔ
Διαθέσιμα ΕΤΔ (ακαθάριστα)

γ) Λοιπές απαιτήσεις

2.2

Καταθέσεις σε τρά
πεζες, τίτλοι, δάνεια
και λοιπά στοιχεία
ενεργητικού

Εφαρμογή (2)

Αγοραία αξία

1

2.2

Αρχή αποτίμησης

β) ΕΤΔ

Υποχρεωτική

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγο
ραία συναλλαγματική ισοτιμία

γ) Λοιπές απαιτήσεις

Γενικές συμφωνίες δανεισμού, δάνεια βάσει
ειδικών συμφωνιών δανεισμού, καταθέσεις
σε “trust” υπό τη διαχείριση του ΔΝΤ

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγο
ραία συναλλαγματική ισοτιμία

α) Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ,
εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του
ενεργητικού 11.3 “Λοιπά χρηματοοικονο
μικά στοιχεία ενεργητικού”

α) Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ

Υποχρεωτική

Υποχρεωτική

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγο
ραία συναλλαγματική ισοτιμία

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθε
σμίας, τραπεζικά δάνεια μίας ημέρας, συμ
φωνίες επαναπώλησης (reverse repo)

(1) Η αναγγελία στοιχείων για τα τραπεζογραμμάτια ευρώ σε κυκλοφορία, τον τοκισμό των καθαρών απαιτήσεων/υποχρεώσεων εντός του Ευρωσυστήματος που προκύπτουν από την
κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος και το νομισματικό εισόδημα θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη στις δημοσιευόμενες ετήσιες λογιστικές
καταστάσεις των ΕθνΚΤ. Τα προς εναρμόνιση στοιχεία σημειώνονται με αστερίσκο στα παραρτήματα IV, VIII και IX.
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β) Τίτλοι εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπί
πτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3
“Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργη
τικού”
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Αρχή αποτίμησης

β)

i) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των δια
κρατούμενων έως τη λήξη

Εφαρμογή (2)

Υποχρεωτική

Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγ
ματική ισοτιμία

Γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού
τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς, μετοχι
κοί τίτλοι διακρατούμενοι ως τμήμα των
συναλλαγματικών διαθεσίμων, που έχουν
εκδοθεί από μη κατοίκους ζώνης ευρώ

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβένονται
ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι
ως διακρατούμενοι έως τη λήξη

Υποχρεωτική

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση
αξίας και αγοραία συναλλαγματική
ισοτιμία
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβένονται
iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι

Υποχρεωτική

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση
αξίας και αγοραία συναλλαγματική
ισοτιμία
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβένονται
iv) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι

Υποχρεωτική

Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγ
ματική ισοτιμία
γ) Δάνεια (καταθέσεις) εκτός ζώνης ευρώ,
εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του
ενεργητικού 11.3 “Λοιπά χρηματοοικονο
μικά στοιχεία ενεργητικού”

γ) Δάνεια

δ) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

δ) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Καταθέσεις στην ονομαστική αξία, μετα
τροπή με την αγοραία συναλλαγματική
ισοτιμία

Τραπεζογραμμάτια και κέρματα εκτός ζώνης
ευρώ
3

3

Απαιτήσεις σε
συνάλλαγμα έναντι
κατοίκων ζώνης
ευρώ

α) Τίτλοι ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν
στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 “Λοιπά
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού”
Γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού
τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς, μετοχι
κοί τίτλοι διακρατούμενοι ως τμήμα των
συναλλαγματικών διαθεσίμων, που έχουν
εκδοθεί από κατοίκους ζώνης ευρώ

Υποχρεωτική

Υποχρεωτική

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγο
ραία συναλλαγματική ισοτιμία
α)

i) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των δια
κρατούμενων έως τη λήξη

Υποχρεωτική

Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγ
ματική ισοτιμία
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβένονται
ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι
ως διακρατούμενοι έως τη λήξη

Υποχρεωτική

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση
αξίας και αγοραία συναλλαγματική
ισοτιμία
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβένονται
iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση
αξίας και αγοραία συναλλαγματική
ισοτιμία
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβένονται

Υποχρεωτική
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Εφαρμογή (2)

Αρχή αποτίμησης

iv) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι

Υποχρεωτική

Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγ
ματική ισοτιμία
β) Λοιπές απαιτήσεις έναντι κατοίκων ζώνης
ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο
του ενεργητικού 11.3 “Λοιπά χρηματοοικο
νομικά στοιχεία ενεργητικού”

β) Λοιπές απαιτήσεις
Καταθέσεις και λοιπές δανειοδοτικές πρά
ξεις στην ονομαστική αξία, μετατροπή με
την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Δάνεια, καταθέσεις, συμφωνίες επαναπώλη
σης, διάφορες δανειοδοτικές πράξεις
4

4

Απαιτήσεις σε ευρώ
έναντι μη κατοίκων
ζώνης ευρώ

4.1

4.1

Καταθέσεις σε τρά
πεζες, τίτλοι και
δάνεια

α) Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ,
εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του
ενεργητικού 11.3 “Λοιπά χρηματοοικονο
μικά στοιχεία ενεργητικού”

Υποχρεωτική

α) Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ

Υποχρεωτική

Ονομαστική αξία

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθε
σμίας, τραπεζικά δάνεια μίας ημέρας. Συμ
φωνίες επαναπώλησης συνδεόμενες με τη
διαχείριση τίτλων σε ευρώ
β) Τίτλοι εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπί
πτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3
“Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργη
τικού”

β)

i) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των δια
κρατούμενων έως τη λήξη

Υποχρεωτική

Αγοραία τιμή
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβένονται

Μετοχικοί τίτλοι, γραμμάτια και ομόλογα,
ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι
χρηματαγοράς, που έχουν εκδοθεί από μη
κατοίκους ζώνης ευρώ

ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι
ως διακρατούμενοι έως τη λήξη
Κόστος υποκείμενο
αξίας

σε

Υποχρεωτική

απομείωση

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβένονται
iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι
Κόστος υποκείμενο
αξίας

σε

Υποχρεωτική
απομείωση

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβένονται
iv) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι

Υποχρεωτική

Αγοραία τιμή
γ) Δάνεια εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπί
πτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3
“Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργη
τικού”

γ) Δάνεια εκτός ζώνης ευρώ

δ) Τίτλοι εκδοθέντες από φορείς εκτός ζώνης
ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο
του ενεργητικού 11.3 “Λοιπά χρηματοοικο
νομικά στοιχεία ενεργητικού”

δ)

Τίτλοι εκδοθέντες από υπερεθνικούς ή διε
θνείς οργανισμούς, π.χ. από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, ανεξάρτητα από τον
τόπο εγκατάστασής τους

Υποχρεωτική

Καταθέσεις στην ονομαστική αξία

i) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των δια
κρατούμενων έως τη λήξη
Αγοραία τιμή
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβένονται

Υποχρεωτική
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Εφαρμογή (2)

Αρχή αποτίμησης

ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι
ως διακρατούμενοι έως τη λήξη
Κόστος υποκείμενο
αξίας

σε

Υποχρεωτική

απομείωση

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβένονται
iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι
Κόστος υποκείμενο
αξίας

σε

Υποχρεωτική
απομείωση

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβένονται

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 νομισμα
τικής πολιτικής

Στοιχεία 5.1 έως 5.5: συναλλαγές βάσει των
αντίστοιχων μέσων νομισματικής πολιτικής που
περιγράφονται στο παράρτημα I της κατευθυντή
ριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14 της 20ής Σεπτεμ
βρίου 2011 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικα
σίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήμα
τος (3)

5.1

5.1

Πράξεις κύριας
αναχρηματοδότησης

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

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επανα
γοράς

Υποχρεωτική

5.2

5.2

Πράξεις πιο μακρο
πρόθεσμης αναχρη
ματοδότησης

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

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επανα
γοράς

Υποχρεωτική

5.3

5.3

Αντιστρεπτέες πρά
ξεις εξομάλυνσης
των βραχυχρόνιων
διακυμάνσεων της
ρευστότητας

Αντιστρεπτέες πράξεις που εκτελούνται ως έκτα
κτες συναλλαγές με σκοπό τη ρύθμιση βραχυ
χρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επανα
γοράς

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 συμφωνίας επανα
γοράς

Υποχρεωτική

5.5

5.5

Διευκόλυνση ορια
κής χρηματοδότη
σης

Διευκόλυνση ρευστότητας μίας ημέρας με προ
καθορισμένο επιτόκιο έναντι αποδεκτών περιου
σιακών στοιχείων (πάγια διευκόλυνση)

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επανα
γοράς

Υποχρεωτική

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 ενεργητι
κού που λαμβάνονται ως εγγύηση για τη χορή
γηση άλλων πιστώσεων στα εν λόγω πιστωτικά
ιδρύματα

Ονομαστική αξία ή κόστος

Υποχρεωτική
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6

6

Λοιπές απαιτήσεις
σε ευρώ έναντι
πιστωτικών ιδρυμά
των ζώνης ευρώ

7

7

Τίτλοι σε ευρώ
κατοίκων ζώνης
ευρώ

7.1

7.1

Τίτλοι διακρατούμε
νοι για σκοπούς
νομισματικής πολι
τικής

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του
ισολογισμού

22.12.2012

Αρχή αποτίμησης

Εφαρμογή (2)

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθε
σμίας, τραπεζικά δάνεια μίας ημέρας, συμφωνίες
επαναπώλησης συνδεόμενες με τη διαχείριση των
χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο στοι
χείο του ενεργητικού 7 “Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων
ζώνης ευρώ”, συμπεριλαμβανομένων των συναλ
λαγών που προκύπτουν από τη μετατροπή πρώην
συναλλαγματικών διαθεσίμων ζώνης ευρώ, και
λοιπές απαιτήσεις. Λογαριασμοί ανταποκριτών
σε πιστωτικά ιδρύματα άλλων χωρών της ζώνης
του ευρώ. Λοιπές απαιτήσεις και πράξεις, μη
συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής
του Ευρωσυστήματος, περιλαμβανόμενης της
επείγουσας παροχής ρευστότητας. Οποιεσδήποτε
απαιτήσεις από πράξεις νομισματικής πολιτικής
οι οποίες διενεργήθηκαν από ορισμένη ΕθνΚΤ
πριν από την ένταξή της στο Ευρωσύστημα

Ονομαστική αξία ή κόστος

Υποχρεωτική

Τίτλοι εκδοθέντες εντός ζώνης ευρώ, διακρατού
μενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής.
Πιστοποιητικά χρέους της ΕΚΤ που αγοράζονται
με σκοπό την εξομάλυνση βραχυχρόνιων διακυ
μάνσεων της ρευστότητας

α) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατού
μενων έως τη λήξη

Υποχρεωτική

Αγοραία τιμή
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβένο
νται

β) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως
διακρατούμενοι έως τη λήξη

Υποχρεωτική

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας
[κόστος όταν η απομείωση αξίας καλύπτε
ται από πρόβλεψη που εμπίπτει στο στοι
χείο του ενεργητικού 13 β) “Προβλέψεις”]
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβένο
νται

γ) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι

Υποχρεωτική

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβένο
νται

7.2

7.2

Λοιποί τίτλοι

Τίτλοι εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του
ενεργητικού 7.1 “Τίτλοι διακρατούμενοι για σκο
πούς νομισματικής πολιτικής” και στο στοιχείο
του ενεργητικού 11.3 “Λοιπά χρηματοοικονο
μικά στοιχεία ενεργητικού” γραμμάτια και ομό
λογα, ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι
χρηματαγοράς διακρατούμενοι σε οριστική
βάση (outright), συμπεριλαμβανομένων των κρα
τικών τίτλων που ανάγονται στον πριν από την
ΟΝΕ χρόνο, σε ευρώ. Μετοχικοί τίτλοι

α) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατού
μενων έως τη λήξη

Υποχρεωτική

Αγοραία τιμή
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβένο
νται

β) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως
διακρατούμενοι έως τη λήξη
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβένο
νται

Υποχρεωτική
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γ) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι

Εφαρμογή (2)

Υποχρεωτική

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβένο
νται
δ) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι

Υποχρεωτική

Αγοραία τιμή
8

8

Χρέος γενικής
κυβέρνησης σε ευρώ

—

9

Απαιτήσεις εντός
του Ευρωσυστήμα
τος+)

—

9.1

Συμμετοχή στο
κεφάλαιο της ΕΚΤ+)

—

—

—

9.2

9.3

9.4

Απαιτήσεις που
αντιστοιχούν στη
μεταβίβαση συναλ
λαγματικών διαθε
σίμων+)
Απαιτήσεις συνδεό
μενες με την έκδοση
πιστοποιητικών χρέ
ους της ΕΚΤ
Καθαρές απαιτήσεις
συνδεόμενες με την
κατανομή των τρα
πεζογραμμα-τίων
ευρώ εντός του
Ευρωσυστήματος+) (*)

Απαιτήσεις έναντι της κυβέρνησης, αναγόμενες
στον πριν από την ΟΝΕ χρόνο (μη εμπορεύσιμοι
τίτλοι, δάνεια)

Καταθέσεις/δάνεια στην ονομαστική αξία, μη
εμπορεύσιμοι τίτλοι στο κόστος

Υποχρεωτική

Στοιχείο ισολογισμού μόνο των ΕθνΚΤ

Κόστος

Υποχρεωτική

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

Κόστος

Υποχρεωτική

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

α) 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 48.2 του καταστατικού του
ΕΣΚΤ
Στοιχείο ισολογισμού μόνο των ΕθνΚΤ
Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι της ΕΚΤ όσον αφορά
τις αρχικές και πρόσθετες μεταβιβάσεις συναλ
λαγματικών διαθεσίμων σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 30 του καταστατικού του ΕΣΚΤ
Στοιχείο ισολογισμού μόνο της ΕΚΤ.
Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος έναντι
ΕθνΚΤ, απορρέουσες από την έκδοση πιστοποι
ητικών χρέους της ΕΚΤ.
Για τις ΕθνΚΤ: καθαρή απαίτηση συνδεόμενη με
την εφαρμογή της κλείδας κατανομής τραπεζο
γραμματίων, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των
εντός του Ευρωσυστήματος υπολοίπων που συν
δέονται με την έκδοση τραπεζογραμματίων από
την ΕΚΤ, το εξισωτικό ποσό και η σχετική ισο
σκελιστική λογιστική εγγραφή, όπως ορίζεται
στην απόφαση EKT/2010/23 της 25ης Νοεμ
βρίου 2010 σχετικά με την κατανομή του νομι
σματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών
τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το
ευρώ (4)
Για την ΕΚΤ: απαιτήσεις συνδεόμενες με την
έκδοση τραπεζογραμματίων από την ΕΚΤ, σύμ
φωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2010/29

—

9.5

Λοιπές απαιτήσεις
εντός του Ευρωσυ
στήματος
(καθαρές)+)

Καθαρή θέση των ακόλουθων επιμέρους
στοιχείων:
α) καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από υπό
λοιπα λογαριασμών του TARGET2 και
λογαριασμών ανταποκριτών των ΕθνΚΤ,
δηλαδή καθαρό ποσό των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων — βλέπε επίσης το στοιχείο
του παθητικού 10.4 “Λοιπές υποχρεώσεις
εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)”
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Εφαρμογή (2)

β) απαίτηση οφειλόμενη στη διαφορά ανάμεσα
στο νομισματικό εισόδημα που συγκεντρώνε
ται και σε εκείνο που αναδιανέμεται. Ισχύει
μόνο για την περίοδο που μεσολαβεί ανά
μεσα στην εγγραφή του νομισματικού εισο
δήματος, στο πλαίσιο των διαδικασιών στο
τέλος του έτους, και στο σχετικό διακανονι
σμό την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
Ιανουαρίου κάθε έτους

β) Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

γ) λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ εντός του Ευρω
συστήματος που τυχόν προκύπτουν, συμπε
ριλαμβανομένων των απαιτήσεων από την
ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της
ΕΚΤ (*)

γ) Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

Υπόλοιπα λογαριασμών τακτοποίησης (απαιτή
σεις), συμπεριλαμβανομένων των επιταγών υπό
είσπραξη

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

9

10

Στοιχεία υπό τακτο
ποίηση

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 ασώ
ματα πάγια στοιχεία
του ενεργητικού

Γήπεδα και κτίρια, έπιπλα και εξοπλισμός, συμπε
ριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
λογισμικό

Κόστος μείον αποσβέσεις

Συνιστώμενη

Ποσοστά απόσβεσης:
— ηλεκτρονικοί υπολογιστές και παρελκόμενο
υλικό/λογισμικό και μεταφορικά μέσα: 4
έτη
— εξοπλισμός, έπιπλα και μηχανολογικός εξο
πλισμός: 10 έτη
— δαπάνες κατασκευής και κύριες κεφαλαι
οποιημένες δαπάνες ανακαίνισης: 25 έτη
Κεφαλαιοποίηση δαπανών: υποκείμενη σε όριο
(κάτω των 10 000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανο
μένου ΦΠΑ: δεν γίνεται κεφαλαιοποίηση)

9

11.3

Λοιπά χρηματοοικο
νομικά στοιχεία
ενεργητικού

— Συμμετοχές και επενδύσεις σε θυγατρικές
μετοχές διακρατούμενες για λόγους στρατη
γικής/πολιτικής
— Τίτλοι, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, και
λοιπά χρηματοδοτικά μέσα και υπόλοιπα
(π.χ. καταθέσεις προθεσμίας και τρεχούμενοι
λογαριασμοί), διακρατούμενα ως χαρτοφυλά
κιο ειδικού προορισμού
— Συμφωνίες επαναπώλησης με πιστωτικά ιδρύ
ματα, συνδεόμενες με τη διαχείριση των χαρ
τοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο παρόν
στοιχείο

α) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι

Συνιστώμενη

Αγοραία τιμή
β) Συμμετοχές και μη ευχερώς ρευστοποι
ήσιμες μετοχές, και λοιποί μετοχικοί τίτλοι
διακρατούμενοι ως μόνιμη επένδυση

Συνιστώμενη

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας
γ) Επενδύσεις σε θυγατρικές ή σημαντικές
συμμετοχές

Συνιστώμενη

Καθαρή αξία στοιχείου ενεργητικού
δ) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατού
μενων έως τη λήξη
Αγοραία τιμή
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβένο
νται

Συνιστώμενη

22.12.2012

EL

Στοιχείο ισολογισμού (1)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του
ισολογισμού

L 356/103

Αρχή αποτίμησης

ε) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως
διακρατούμενοι έως τη λήξη ή τηρούμενοι
ως μόνιμη επένδυση

Εφαρμογή (2)

Συνιστώμενη

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβένο
νται
στ) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι

Συνιστώμενη

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβένο
νται
ζ) Καταθέσεις σε τράπεζες και δάνεια

Συνιστώμενη

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγο
ραία συναλλαγματική ισοτιμία, εάν τα υπό
λοιπα ή οι καταθέσεις είναι εκφρασμένα σε
ξένα νομίσματα
9

11.4

Διαφορές από ανα
προσαρμογή της
αξίας πράξεων εκτός
ισολογισμού

Αποτελέσματα αποτίμησης προθεσμιακών πρά
ξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής νομι
σμάτων, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθε
σμιακών συμφωνιών επιτοκίων, προθεσμιακών
πράξεων επί τίτλων, άμεσων πράξεων συναλλάγ
ματος από την ημερομηνία συναλλαγής έως την
ημερομηνία διακανονισμού

Καθαρή θέση μεταξύ προθεσμιακής 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 αφορούν
αυτή. Προπληρωθέντα έξοδα και καταβληθέντες
δεδουλευμένοι τόκοι (ήτοι δεδουλευμένοι τόκοι
που αγοράζονται με ορισμένο τίτλο)

Ονομαστική αξία, συνάλλαγμα μετατρεπόμενο
με την αγοραία ισοτιμία

Υποχρεωτική

9

11.6

Διάφορα στοιχεία

Προκαταβολές, δάνεια και λοιπά στοιχεία ελάσ
σονος σημασίας.

Ονομαστική αξία ή κόστος

Συνιστώμενη

Εκκρεμείς λογαριασμοί αναπροσαρμογής (στοι
χείο του ισολογισμού μόνο στη διάρκεια της
χρήσης: μη πραγματοποιηθείσες ζημίες στις ημε
ρομηνίες αναπροσαρμογής στη διάρκεια της χρή
σης, οι οποίες δεν καλύπτονται από τους αντί
στοιχους λογαριασμούς αναπροσαρμογής του
στοιχείου του παθητικού “Λογαριασμοί αναπρο
σαρμογής”). Δάνεια για λογαριασμό τρίτων (on a
trust basis). Επενδύσεις συνδεόμενες με καταθέ
σεις πελατείας σε χρυσό. Κέρματα εκφρασμένα σε
εθνικές νομισματικές μονάδες ζώνης ευρώ. Τρέ
χουσες δαπάνες (καθαρή συσσωρευμένη ζημία),
ζημίες προηγούμενης χρήσης πριν από την κάλυ
ψη. Καθαρά στοιχεία ενεργητικού που αφορούν
το πρόγραμμα συνταξιοδότησης

Εκκρεμείς λογαριασμοί αναπροσαρμογής

Υποχρεωτική

Εκκρεμείς απαιτήσεις που προκύπτουν από αθέ
τηση υποχρέωσης αντισυμβαλλομένων του Ευρω
συστήματος στο πλαίσιο πιστοδοτικών πράξεων
του Ευρωσυστήματος
Στοιχεία του ενεργητικού ή απαιτήσεις (έναντι
τρίτων) που παρακρατήθηκαν και/ή αποκτήθηκαν
στο πλαίσιο της ρευστοποίησης ασφαλειών που
παρασχέθηκαν από αντισυμβαλλομένους του
Ευρωσυστήματος οι οποίοι αθέτησαν υποχρέωσή
τους

Διαφορές από την αναπροσαρμογή μεταξύ του
μέσου κόστους και της αγοραίας αξίας, συνάλ
λαγμα μετατρεπόμενο με την αγοραία ισοτιμία
Επενδύσεις συνδεόμενες με καταθέσεις πελα
τείας σε χρυσό

Υποχρεωτική

Αγοραία αξία

Εκκρεμείς απαιτήσεις (από αθέτηση υποχρέω
σης)

Υποχρεωτική

Ονομαστική/ανακτήσιμη αξία (πριν από/μετά το
διακανονισμό της ζημίας)
Στοιχεία ενεργητικού ή απαιτήσεις (από αθέ
τηση υποχρέωσης)
Κόστος (μετατρεπόμενο με βάση την αγοραία
συναλλαγματική ισοτιμία κατά το χρόνο της
απόκτησης, εάν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
του ενεργητικού εκφράζονται σε ξένα νομίσμα
τα)

Υποχρεωτική
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Αρχή αποτίμησης

Ονομαστική αξία

Εφαρμογή (2)

Υποχρεωτική

(*) Στοιχεία προς εναρμόνιση. Βλέπε αιτιολογική σκέψη 5 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.
(1) Η αρίθμηση της πρώτης στήλης αναφέρεται στις μορφές εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων, 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 παρου
σιάζεται στο παράρτημα VIII (ετήσιος ισολογισμός κεντρικής τράπεζας). Τα στοιχεία που φέρουν το σύμβολο “+)” 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, ήτοι για τη λειτουργία του.
(3) ΕΕ L 331 της 14.12.2011, σ. 1.
(4) ΕΕ L 35 της 9.2.2011, σ. 17.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Στοιχείο ισολογισμού (1)

1

1

Τραπεζογραμμάτια
σε κυκλοφορία (*)

Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του
ισολογισμού

Αρχή αποτίμησης

Εφαρμογή (2)

α) Τραπεζογραμμάτια ευρώ, συν/μείον διορθώ
σεις συνδεόμενες με την κλείδα κατανομής
τραπεζογραμματίων σύμφωνα με την από
φαση ΕΚΤ/2010/23 και την απόφαση ΕΚΤ/
2010/29

α) Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

β) Τραπεζογραμμάτια εκφρασμένα σε εθνικές
νομισματικές μονάδες της ζώνης του ευρώ
στη διάρκεια του έτους μετάβασης στο
ευρώ σε φυσική μορφή

β) Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

2

2

Υποχρεώσεις σε
ευρώ έναντι πιστω
τικών ιδρυμάτων
ζώνης ευρώ, συνδε
όμενες με πράξεις
νομισματικής πολι
τικής

Στοιχεία 2.1, 2.2, 2.3 και 2.5: καταθέσεις σε
ευρώ όπως περιγράφονται στο παράρτημα I της
κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14

2.1

2.1

Τρεχούμενοι λογα
ριασμοί (που καλύ
πτουν το σύστημα
ελάχιστων αποθεμα
τικών)

Λογαριασμοί σε ευρώ πιστωτικών ιδρυμάτων, τα
οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο των χρη
ματοπιστωτικών ιδρυμάτων που υποχρεούνται σε
τήρηση ελάχιστων αποθεματικών, σύμφωνα με το
καταστατικό του ΕΣΚΤ. Το στοιχείο αυτό περι
λαμβάνει κατά βάση λογαριασμούς που χρησιμο
ποιούνται για την τήρηση των ελάχιστων αποθε
ματικών

2.2

2.2

Διευκόλυνση αποδο
χής καταθέσεων

Καταθέσεις μίας ημέρας με προκαθορισμένο επι
τόκιο (πάγια διευκόλυνση)

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

2.3

2.3

Καταθέσεις προθε
σμίας

Αποδοχή καταθέσεων με σκοπό την απορρόφηση
ρευστότητας, στο πλαίσιο πράξεων εξομάλυνσης
βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων της ρευστότητας

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

2.4

2.4

Αντιστρεπτέες πρά
ξεις εξομάλυνσης
των βραχυχρόνιων
διακυμάνσεων της
ρευστότητας

Συναλλαγές συνδεόμενες με τη νομισματική
πολιτική με σκοπό την απορρόφηση ρευστότητας

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επανα
γοράς

Υποχρεωτική

2.5

2.5

Καταθέσεις για την
κάλυψη περιθωρίων

Καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, που προκύ
πτουν από τη μείωση της αξίας των υποκείμενων
στοιχείων του ενεργητικού που παρέχονται ως
εγγύηση στο πλαίσιο της χορήγησης πιστώσεων
στα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική
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3

3

Λοιπές υποχρεώσεις
σε ευρώ έναντι
πιστωτικών ιδρυμά
των της ζώνης ευρώ

Συμφωνίες επαναγοράς συνδεόμενες με ταυτό
χρονες συμφωνίες επαναπώλησης με σκοπό τη
διαχείριση χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν
στο στοιχείο του ενεργητικού 7 “Τίτλοι σε ευρώ
κατοίκων ζώνης ευρώ”. Λοιπές πράξεις, μη συν
δεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής του
Ευρωσυστήματος. Δεν περιλαμβάνονται οι τρε
χούμενοι λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων.
Οποιεσδήποτε υποχρεώσεις/καταθέσεις από πρά
ξεις νομισματικής πολιτικής οι οποίες διενεργή
θηκαν από ορισμένη κεντρική τράπεζα πριν από
την ένταξή της στο Ευρωσύστημα

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επανα
γοράς

Υποχρεωτική

4

4

Εκδοθέντα πιστοποι
ητικά χρέους

Στοιχείο ισολογισμού μόνο της ΕΚΤ— για τις
ΕθνΚΤ, προσωρινό στοιχείο του ισολογισμού

Κόστος

Υποχρεωτική

Πιστοποιητικά χρέους όπως περιγράφονται στο
παράρτημα I της κατευθυντήριας γραμμής
ΕΚΤ/2011/14. Προεξοφλητικοί τίτλοι που εκδί
δονται προς απορρόφηση ρευστότητας

Διαφορές υπό το άρτιο αποσβένονται

5

5

Υποχρεώσεις σε
ευρώ έναντι λοιπών
κατοίκων ζώνης
ευρώ

5.1

5.1

Γενική κυβέρνηση

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθε
σμίας, καταθέσεις όψεως

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

5.2

5.2

Λοιπές υποχρεώσεις

Τρεχούμενοι λογαριασμοί προσωπικού, εταιρειών
και πελατών, συμπεριλαμβανομένων των χρημα
τοπιστωτικών ιδρυμάτων που απαλλάσσονται της
υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων αποθεματικών
(βλέπε στοιχείο του παθητικού 2.1 “Τρεχούμενοι
λογαριασμοί”) καταθέσεις προθεσμίας, καταθέ
σεις όψεως

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

6

6

Υποχρεώσεις σε
ευρώ έναντι μη
κατοίκων ζώνης
ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθε
σμίας, καταθέσεις όψεως, συμπεριλαμβανομένων
λογαριασμών που τηρούνται για πληρωμές και
λογαριασμών που τηρούνται για τη διαχείριση
διαθεσίμων: άλλων τραπεζών, κεντρικών τραπε
ζών, διεθνών/υπερεθνικών οργανισμών συμπερι
λαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τρε
χούμενοι λογαριασμοί άλλων καταθετών. Συμφω
νίες επαναγοράς συνδεόμενες με ταυτόχρονες
συμφωνίες επαναπώλησης με σκοπό τη διαχεί
ριση τίτλων σε ευρώ

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επανα
γοράς

Υποχρεωτική

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία
συναλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

Υπόλοιπα λογαριασμών του TARGET2 κεντρι
κών τραπεζών κρατών μελών που δεν έχουν ως
νόμισμα το ευρώ
7

7

Υποχρεώσεις σε
συνάλλαγμα έναντι
κατοίκων ζώνης
ευρώ

8

8

Υποχρεώσεις σε
συνάλλαγμα έναντι
μη κατοίκων ζώνης
ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί. Υποχρεώσεις από συμ
φωνίες επαναγοράς συνήθως επενδυτικές συναλ
λαγές βάσει περιουσιακών στοιχείων σε συνάλ
λαγμα ή χρυσό
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8.1

8.1

Καταθέσεις, υπό
λοιπα και λοιπές
υποχρεώσεις

Τρεχούμενοι λογαριασμοί. Υποχρεώσεις από συμ
φωνίες επαναγοράς συνήθως επενδυτικές συναλ
λαγές βάσει περιουσιακών στοιχείων σε συνάλ
λαγμα ή χρυσό

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία
συναλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

8.2

8.2

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

Δανειοληπτικές πράξεις σύμφωνα με τους όρους
του ΜΣΙ ΙΙ

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία
συναλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

9

9

Λογαριασμός ειδι
κών τραβηκτικών
δικαιωμάτων του
ΔΝΤ

Στοιχείο εκφραζόμενο σε ΕΤΔ, το οποίο απεικο
νίζει το ποσό των ΕΤΔ που είχαν αρχικά κατανε
μηθεί στην αντίστοιχη χώρα/ΕθνΚΤ

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία
ισοτιμία

Υποχρεωτική

—

10

Υποχρεώσεις εντός
του Ευρωσυστήματος+)

—

10.1

Υποχρεώσεις που
αντιστοιχούν στη
μεταβίβαση συναλ
λαγματικών διαθε
σίμων+)

Στοιχείο ισολογισμού σε ευρώ μόνο της ΕΚΤ

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

—

10.2

Υποχρεώσεις συνδε
όμενες με την
έκδοση πιστοποι
ητικών χρέους της
ΕΚΤ+)

Στοιχείο ισολογισμού μόνο των ΕθνΚΤ

Κόστος

Υποχρεωτική

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

α) καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από
υπόλοιπα λογαριασμών του TARGET2 και
λογαριασμών ανταποκριτών των ΕθνΚΤ,
δηλαδή καθαρό ποσό των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων — βλέπε επίσης στοιχείο του
ενεργητικού 9.5 “Λοιπές απαιτήσεις εντός
του Ευρωσυστήματος (καθαρές)”

α) Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

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

β) Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

γ) λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ εντός του Ευρω
συστήματος που τυχόν προκύπτουν, συμπε
ριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από την
ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της
ΕΚΤ (*)

γ) Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

Υπόλοιπα λογαριασμών τακτοποίησης (υποχρεώ
σεις), συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών
πιστώσεων “καθ’ οδόν”

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

—

—

10

10.3

10.4

11

Καθαρές υποχρεώ
σεις συνδεόμενες με
την κατανομή των
τραπεζογραμμα-τίων
ευρώ εντός του
Ευρωσυστήματος+) (*)

Λοιπές υποχρεώσεις
εντός του Ευρωσυ
στήματος
(καθαρές)+)

Στοιχεία υπό τακτο
ποίηση

Υποχρέωση εντός του Ευρωσυστήματος έναντι
ΕθνΚΤ, απορρέουσα από την έκδοση πιστοποι
ητικών χρέους της ΕΚΤ.
Στοιχείο ισολογισμού μόνο των ΕθνΚΤ.
Για τις ΕθνΚΤ: καθαρή υποχρέωση συνδεόμενη με
την εφαρμογή της κλείδας κατανομής τραπεζο
γραμματίων, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των
εντός του Ευρωσυστήματος υπολοίπων που συν
δέονται με την έκδοση τραπεζογραμματίων από
την ΕΚΤ, το εξισωτικό ποσό και η σχετική ισο
σκελιστική λογιστική εγγραφή, όπως ορίζεται
στην απόφαση ΕΚΤ/2010/23
Καθαρή θέση των ακόλουθων επιμέρους στοιχεί
ων:
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10

12

Λοιπές υποχρεώσεις

10

12.1

Διαφορές από ανα
προσαρμογή της
αξίας πράξεων εκτός
ισολογισμού

Αποτελέσματα αποτίμησης προθεσμιακών πρά
ξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής νομι
σμάτων, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθε
σμιακών συμφωνιών επιτοκίων, προθεσμιακών
πράξεων επί τίτλων, άμεσων πράξεων συναλλάγ
ματος από την ημερομηνία συναλλαγής έως την
ημερομηνία διακανονισμού

Καθαρή θέση μεταξύ προθεσμιακής και άμεσης
συναλλαγής, στην αγοραία συναλλαγματική
ισοτιμία

Υποχρεωτική

10

12.2

Δεδουλευμένα
έξοδα και προει
σπραχθέντα έσοδα

Δαπάνες πληρωτέες σε μελλοντική περίοδο, αλλά
συνδεόμενες με την περίοδο υποβολής στοιχείων.
Έσοδα που εισπράττονται εντός της περιόδου
υποβολής στοιχείων, συνδέονται όμως με μελλο
ντική περίοδο.

Ονομαστική αξία, συνάλλαγμα μετατρεπόμενο
με την αγοραία ισοτιμία

Υποχρεωτική

10

12.3

Διάφορα στοιχεία

Εκκρεμείς λογαριασμοί φόρων. Πιστώσεις ή
εγγυητικοί λογαριασμοί σε συνάλλαγμα. Συμφω
νίες επαναγοράς με πιστωτικά ιδρύματα, συνδεό
μενες με ταυτόχρονες συμφωνίες επαναπώλησης
με σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίων τίτλων
που εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού
11.3 “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενερ
γητικού”. Πρόσθετες υποχρεωτικές καταθέσεις.
Λοιπά στοιχεία ελάσσονος σημασίας. Τρέχοντα
έσοδα (καθαρό συσσωρευμένο κέρδος), κέρδη
προηγούμενης χρήσης, πριν από τη διανομή.
Υποχρεώσεις για λογαριασμό τρίτων (on a
trust basis). Καταθέσεις πελατείας σε χρυσό.
Κέρματα σε κυκλοφορία, στην περίπτωση

Ονομαστική αξία ή κόστος (συμφωνίας επανα
γοράς)

Συνιστώμενη

Καταθέσεις πελατείας σε χρυσό
Αγοραία αξία

Καταθέσεις
πελατείας
σε
χρυσό: υποχρε
ωτική

α) Για συντάξεις, για συναλλαγματικό κίνδυνο,
κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και κίν
δυνο τιμής χρυσού και για άλλους σκοπούς,
π.χ. αναμενόμενες μελλοντικές δαπάνες, προ
βλέψεις για εθνικές νομισματικές μονάδες
της ζώνης ευρώ που έπαψαν να αποτελούν
νόμιμο χρήμα, αλλά βρίσκονται ακόμη σε
κυκλοφορία μετά το έτος μετάβασης στο
ευρώ σε φυσική μορφή, εφόσον τα εν λόγω
τραπεζογραμμάτια δεν απεικονίζονται στο
στοιχείο του παθητικού 12.3 “Λοιπές υπο
χρεώσεις / Διάφορα στοιχεία”

α) Κόστος/ονομαστική αξία

Συνιστώμενη

β) Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

10

13

Προβλέψεις

Οι εισφορές των ΕθνΚΤ προς την ΕΚΤ βάσει
του άρθρου 48.2 του καταστατικού του
ΕΣΚΤ ενοποιούνται με τα αντίστοιχα ποσά
που εμφανίζονται υπό το στοιχείο 9.1 του
ενεργητικού “Συμμετοχή στο κεφάλαιο της
ΕΚΤ”+)

β) Για κίνδυνο αντισυμβαλλομένου ή πιστωτικό
κίνδυνο που προκύπτει από πράξεις νομισμα
τικής πολιτικής

L 356/108

EL

Στοιχείο ισολογισμού (1)

11

14

Λογαριασμοί ανα
προσαρμογής

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του
ισολογισμού

Λογαριασμοί αναπροσαρμογής συνδεόμενοι με
τις διακυμάνσεις των τιμών όσον αφορά το χρυ
σό, κάθε είδους τίτλους σε ευρώ, κάθε είδους
τίτλους εκφρασμένους σε ξένο νόμισμα, δικαιώ
ματα προαίρεσης διαφορές στην αποτίμηση με
τις τιμές της αγοράς που συνδέονται με παρά
γωγα προϊόντα κάλυψης του κινδύνου επιτοκίου
λογαριασμοί αναπροσαρμογής συνδεόμενοι με
τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών
όσον αφορά την καθαρή θέση κάθε νομίσματος,
συμπεριλαμβανομένων των πράξεων ανταλλαγής
νομισμάτων, των προθεσμιακών πράξεων συναλ
λάγματος και των ΕΤΔ

22.12.2012

Αρχή αποτίμησης

Εφαρμογή (2)

Διαφορές από την αναπροσαρμογή μεταξύ του
μέσου κόστους και της αγοραίας αξίας, συνάλ
λαγμα μετατρεπόμενο με την αγοραία ισοτιμία

Υποχρεωτική

Οι εισφορές των ΕθνΚΤ προς την ΕΚΤ βάσει του
άρθρου 48.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ ενο
ποιούνται με τα αντίστοιχα ποσά που εμφανίζο
νται υπό το στοιχείο 9.1 του ενεργητικού “Συμ
μετοχή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ”+)
12

15

Κεφάλαιο και απο
θεματικά

12

15.1

Κεφάλαιο

Καταβεβλημένο κεφάλαιο — το κεφάλαιο της
ΕΚΤ ενοποιείται με τα μερίδια των ΕθνΚΤ

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

12

15.2

Αποθεματικά

Νόμιμα αποθεματικά και λοιπά αποθεματικά.
Κέρδη εις νέον

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

Οι εισφορές των ΕθνΚΤ προς την ΕΚΤ βάσει του
άρθρου 48.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ ενο
ποιούνται με τα αντίστοιχα ποσά που εμφανίζο
νται υπό το στοιχείο 9.1 του ενεργητικού “Συμ
μετοχή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ”+)
10

16

Κέρδη χρήσης

(*) Στοιχεία προς εναρμόνιση. Βλέπε αιτιολογική σκέψη 5 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.
(1) Η αρίθμηση της πρώτης στήλης αναφέρεται στις μορφές εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων, 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 παρου
σιάζεται στο παράρτημα VIII (ετήσιος ισολογισμός κεντρικής τράπεζας). Τα στοιχεία που φέρουν το σύμβολο “+)” 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, ήτοι για τη λειτουργία του.».

