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SUUNTAVIIVAT
EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,
annettu 10 päivänä joulukuuta 2012,
kirjanpitoa
ja
tilinpäätöstietojen
antamista
koskevista
oikeussäännöistä
Euroopan
keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2010/20 muuttamisesta
(EKP/2012/29)
(2012/833/EU)
laisista toimista johtuvat saamiset olisi mainittava suun
taviivojen EKP/2010/20 liitteessä IV olevassa varojen
erässä 6 ”Muut euromääräiset saamiset euroalueen luotto
laitoksilta”.

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja
26.4 artiklan,
(4)

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön 46.2 artiklan toisen ja kolman
nen luetelmakohdan mukaisen Euroopan keskuspankin yleis
neuvoston myötävaikutuksen,

Suuntaviivoja EKP/2010/20 olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla
Muutokset

sekä katsoo seuraavaa:

Muutetaan suuntaviivoja EKP/2010/20 seuraavasti:
(1)

(2)

(3)

Kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oi
keussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä
11 päivänä marraskuuta 2010 annetuissa suuntaviivoissa
EKP/2010/20 (1) vahvistetaan säännöt kansallisten kes
kuspankkien kirjanpidon ja niiden toimintaa koskevien
tietojen standardisoimiseksi.

Suuntaviivojen EKP/2010/20 liitteessä IV velkojen erässä
13 ”varaukset” säädetään vapaaehtoisesta mahdollisuu
desta tehdä varauksia valuuttakurssi-, korko- ja luottoris
kiä sekä kullan hintariskiä varten. Koska on tärkeää var
mistaa, että kansallisilla keskuspankeilla on tarpeeksi ta
loudellisia resursseja niiden toiminnoista johtuvien mer
kittävien riskien kattamiseksi, olisi tarpeen vahvistaa tätä
mahdollisuutta
sisällyttämällä
se
suuntaviivojen
EKP/2010/20 artiklaosaan, kuitenkaan rajoittamatta riski
varauksia koskevia kansallisia kirjanpitosääntöjä. Suositus
ei estä kansallisia keskuspankkeja ylläpitämästä tai otta
masta käyttöön kansallisten kirjanpitosääntöjensä mukai
sesti muita varauksia riskejä varten.

Maksuvalmiuden turvaamiseksi annettavan hätärahoituk
sen käsittely tilinpidossa olisi yhdenmukaistettava, ja täl

(1) EUVL L 35, 9.2.2011, s. 31.

1. Lisätään 6 a artikla seuraavasti:

”6 a artikla
Varaus valuuttakurssi-, korko- ja luottoriskien sekä
kullan hintariskin varalta
Kansallisten keskuspankkien toimintojen luonne huomioon
ottaen kansallinen keskuspankki voi tehdä taseeseen varauk
sen valuuttakurssi-, korko- ja luottoriskien sekä kullan hin
tariskin varalta. Kansallinen keskuspankki päättää varauksen
suuruudesta ja käytöstä kansallisen keskuspankin riskialttiu
desta tehdyn perustellun arvion nojalla.”

2. Korvataan suuntaviivojen EKP/2010/20 liite IV näiden suun
taviivojen liitteellä.

2 artikla
Voimaantulo
Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 31 päivänä joulukuuta
2012.
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3 artikla
Osoitus
Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 10 päivänä joulukuuta 2012.
EKP:n neuvoston puolesta
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI
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LIITE
”LIITE IV
TASEEN SISÄLTÖÄ JA ARVOSTAMISTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET (1)
SAAMISET
Tase-erä (1)

Tase-erien sisältöluokat

1

1

Kulta ja kultasaa
miset

Fyysinen kulta eli kultaharkot, -rahat, -levyt ja
-kimpaleet, joko varastoitu tai ”matkalla”. In
vestointikulta (ei-fyysinen kulta), esimerkiksi
kulta avistatileillä (yhteistileillä), määräaikais
talletukset ja seuraavista liiketoimista johtuvat
kultasaamiset: i) kultapitoisuuden muuttumiset
ja ii) sijaintipaikkaa tai laatua koskevat kultas
wapit, joissa luovutusajankohdan ja vastaan
ottoajankohdan väliin jää enemmän kuin
yksi pankkipäivä.

2

2

Valuuttamääräiset
saamiset euroalu
een ulkopuolelta

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulko
puolella olevilta vastapuolilta, kansainväliset
ja ylikansalliset laitokset sekä euroalueeseen
kuulumattomat keskuspankit mukaan luettui
na.

2.1

2.1

Saamiset Kansain
väliseltä valuuttara
hastolta (IMF)

a) Varanto-osuuteen kuuluvat nosto-oikeudet (net
to)
Kansallinen kiintiö, josta vähennetään
IMF:n hallussa olevat euromääräiset saldot.
IMF:n tili 2 (hallinnollisten kulujen eurotili)
voidaan joko sisällyttää tähän erään tai
erään ”Euromääräiset velat euroalueen ul
kopuolelle”.

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

c) Muut saamiset

2.2

2.2

Pankkitalletukset,
arvopaperisijoituk
set, valuuttamääräi
set lainat ja muut
valuuttamääräiset
saamiset

Soveltamisala (2)

Arvostusperiaate

Markkinahintaan

a) Varanto-osuuteen
(netto)

Pakollinen

kuuluvat

nosto-oikeudet

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään
valuutan markkinakurssia

b) Erityiset nosto-oikeudet

Pakollinen

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään
valuutan markkinakurssia

c) Muut saamiset

GAB-rahoitusjärjestelyt, erityisiin lainajär
jestelyihin kuuluvat lainat, talletukset IMF:n
hallinnoimiin trusteihin

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään
valuutan markkinakurssia

a) Talletukset euroalueen ulkopuolisissa pankeissa,
lukuun ottamatta erään 11.3 ”Muut rahoitus
varat” kuuluvia saamisia

a) Talletukset euroalueen ulkopuolisissa pan
keissa

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaaditta
essa takaisin maksettavat luotot, takaisin
myyntisopimukset

Pakollinen

Pakollinen

Pakollinen

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään
valuutan markkinakurssia

(1) Liikkeessä olevia euroseteleitä, euroseteleiden kohdistamisesta eurojärjestelmässä johtuville eurojärjestelmän sisäisille nettomääräisille saamisille/veloille suoritettavaa korkoa
sekä rahoitustuloa koskevat julkaistavat tiedot tulisi yhdenmukaistaa kansallisten keskuspankkien vuosittain julkaistavissa tilinpäätöksissä. Standardisoitavat erät on
merkitty tähdellä liitteissä IV, VIII ja IX.
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b) Arvopaperisijoitukset euroalueen ulkopuolella,
lukuun ottamatta erään 11.3 ”Muut rahoitus
varat” kuuluvia saamisia
Euroalueen ulkopuolella olevien liikkee
seenlaskemat joukkovelkakirjat, vekselit,
nollakorkoiset joukkovelkakirjat, rahamark
kinapaperit ja osakkeet tai osuudet, joita
hoidetaan osana valuuttavarantoja.

L 356/97

Arvostusperiaate

b) i)

Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät
jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Soveltamisala (2)

Pakollinen

Markkinahintaan ja valuutan mark
kinakurssia käyttäen
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

ii)

Eräpäivään saakka pidettävät jälkimark
kinakelpoiset arvopaperit

Pakollinen

Hankintameno arvon alentuminen
huomioon ottaen ja valuutan mark
kinakurssia käyttäen
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

iii)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Pakollinen

Hankintameno arvon alentuminen
huomioon ottaen ja valuutan mark
kinakurssia käyttäen
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

iv)

Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet ja osuu
det

Pakollinen

Markkinahintaan ja valuutan mark
kinakurssia käyttäen

c) Valuuttamääräiset lainat (talletukset) euroalu
een ulkopuolelle, lukuun ottamatta erään
11.3 ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

c) Valuuttamääräiset lainat

d) Muut valuuttamääräiset saamiset

d) Muut valuuttamääräiset saamiset

Setelit ja metallirahat euroalueen ulkopuo
lelta.

3

3

Valuuttamääräiset
saamiset euroalu
eelta

a) Arvopaperisijoitukset euroalueella, lukuun otta
matta erään 11.3 ”Muut rahoitusvarat” kuu
luvia saamisia
Euroalueella olevien liikkeeseenlaskemat
joukkovelkakirjat, vekselit, nollakorkoiset
joukkovelkakirjat,
rahamarkkinapaperit
sekä osakkeet ja osuudet, joita hoidetaan
osana valuuttavarantoja.

Pakollinen

Talletukset nimellisarvoon, muuntami
sessa käytetään valuutan markkinakurssia

Pakollinen

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään
valuutan markkinakurssia

a) i)

Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät
jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Pakollinen

Markkinahintaan ja valuutan mark
kinakurssia käyttäen
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

ii)

Eräpäivään saakka pidettävät jälkimark
kinakelpoiset arvopaperit

Pakollinen

Hankintameno arvon alentuminen
huomioon ottaen ja valuutan mark
kinakurssia käyttäen
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

iii)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit
Hankintameno arvon alentuminen
huomioon ottaen ja valuutan mark
kinakurssia käyttäen
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen
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iv)

Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet ja osuu
det

Soveltamisala (2)

Pakollinen

Markkinahintaan ja valuutan mark
kinakurssia käyttäen
b) Muut saamiset euroalueelta, lukuun ottamatta
erään 11.3 ”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saa
misia
Lainat, talletukset, takaisinmyyntisopimuk
set, sekalainen luotonanto
4

4

Euromääräiset saa
miset euroalueen
ulkopuolelta

4.1

4.1

Pankkitalletukset,
arvopaperisijoituk
set ja lainat

a) Talletukset euroalueen ulkopuolisissa pankeissa,
lukuun ottamatta erään 11.3 ”Muut rahoitus
varat” kuuluvia saamisia
Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaaditta
essa takaisin maksettavat luotot. Euromää
räisten arvopaperien hoitoon liittyvät takai
sinmyyntisopimukset.
b) Arvopaperisijoitukset euroalueen ulkopuolella,
lukuun ottamatta erään 11.3 ”Muut rahoitus
varat” kuuluvia saamisia
Euroalueen ulkopuolella olevien liikkee
seenlaskemat osakkeet tai osuudet, joukko
velkakirjat, vekselit, nollakorkoiset joukko
velkakirjat ja rahamarkkinapaperit.

Pakollinen

b) Muut saamiset
Talletukset ja muut lainat nimellisarvoon,
muuntamisessa käytetään valuutan mark
kinakurssia

a) Talletukset euroalueen ulkopuolisissa pan
keissa

Pakollinen

Nimellisarvoon

b) i)

Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät
jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Pakollinen

Markkinahintaan
Preemiot tai diskontot jaksotetaan
ii)

Eräpäivään saakka pidettävät jälkimark
kinakelpoiset arvopaperit
Hankintameno
vähennettynä

Pakollinen

arvonalennuksella

Preemiot tai diskontot jaksotetaan
iii)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit
Hankintameno
vähennettynä

Pakollinen

arvonalennuksella

Preemiot tai diskontot jaksotetaan
iv)

Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet ja osuu
det

Pakollinen

Markkinahintaan
c) Lainat euroalueen ulkopuolelle, lukuun otta
matta erään 11.3 ”Muut rahoitusvarat” kuu
luvia saamisia

c) Lainat euroalueen ulkopuolelle

d) Euroalueen ulkopuolella olevien liikkeeseenlaske
mat arvopaperit, lukuun ottamatta erään 11.3
”Muut rahoitusvarat” kuuluvia saamisia

d) i)

Ylikansallisten tai kansainvälisten organi
saatioiden (esim. Euroopan investointi
pankki) liikkeeseenlaskemat arvopaperit,
organisaation maantieteellisestä sijainnista
riippumatta.

Pakollinen

Talletukset nimellisarvoon

Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät
jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit
Markkinahintaan
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen
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ii)

Eräpäivään saakka pidettävät jälkimark
kinakelpoiset arvopaperit
Hankintameno
vähennettynä

Soveltamisala (2)

Pakollinen

arvonalennuksella

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

iii)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit
Hankintameno
vähennettynä

Pakollinen

arvonalennuksella

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

4.2

4.2

ERM II:n luottojär
jestelyihin perustu
vat saamiset

Luotonanto ERM II:n ehdoilla.

5

5

Rahapoliittisiin
operaatioihin liitty
vät euromääräiset
luotot euroalueen
luottolaitoksille

Erät 5.1–5.5: Eurojärjestelmän rahapolitiikan
välineistä ja menettelyistä 20 päivänä syys
kuuta 2011 annettujen suuntaviivojen
EKP/2011/14 (3) liitteessä I kuvattuihin raha
politiikan välineisiin liittyvät liiketoimet. (3)

5.1

5.1

Perusrahoitusope
raatiot

5.2

5.2

5.3

Nimellisarvoon

Pakollinen

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

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

Pitempiaikaiset ra
hoitusoperaatiot

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

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

5.3

Käänteiset hieno
säätöoperaatiot

Käänteisoperaatiot,
joilla
markkinoita tarvittaessa.

hienosäädetään

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

5.4

5.4

Käänteiset raken
teelliset operaatiot

Käänteisoperaatiot, joilla vaikutetaan eurojär
jestelmän rakenteelliseen asemaan rahoitussek
toriin nähden.

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

5.5

5.5

Maksuvalmiusluo
tot

Yön yli -likviditeetti vakuuskelpoisia arvopape
reita vastaan etukäteen vahvistetulla korolla
(maksuvalmiusjärjestelmä).

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

5.6

5.6

Vakuuksien muu
tospyyntöihin liit
tyvät luotot

Luottolaitoksille myönnetyt lisäluotot, jotka
aiheutuvat näille luottolaitoksille aiemmin
myönnettyjen luottojen vakuutena olevien ar
vopaperien arvonnoususta.

Nimellisarvoon tai hankintahintaan

Pakollinen
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6

Muut euromääräi
set saamiset euro
alueen luottolaitok
silta

7

7

Euromääräiset ar
vopaperit euroalu
eelta

7.1

7.1

Rahapolitiikan har
joittamista varten
pidettävät arvo
paperit
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Soveltamisala (2)

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa
takaisin maksettavat luotot, vastaavien erään
7 ”Euromääräiset arvopaperit euroalueelta”
kuuluvien arvopaperisalkkujen hoitoon liitty
vät takaisinmyyntisopimukset, mukaan lukien
transaktiot, jotka johtuvat euroalueen aikai
sempien valuuttavarantojen muuntamisesta,
ja muut saamiset. Kirjeenvaihtajapankkimallin
tilit ei-kotimaisissa euroalueen luottolaitoksis
sa. Muut saamiset ja operaatiot, ml. maksuval
miuden turvaamiseksi annettu hätärahoitus,
jotka eivät liity eurojärjestelmän rahapoliitti
siin operaatioihin. Sellaisista rahapoliittisista
operaatioista johtuvat saamiset, jotka kansal
liset keskuspankit ovat aloittaneet ennen nii
den liittymistä eurojärjestelmään.

Nimellisarvoon tai hankintahintaan

Pakollinen

Euroalueella liikkeeseenlasketut arvopaperit,
joita pidetään rahapolitiikan harjoittamista
varten. Hienosäätöoperaatioita varten hankitut
EKP:n velkasitoumukset.

a) Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jäl
kimarkkinakelpoiset arvopaperit

Pakollinen

Markkinahintaan
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

b) Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkina
kelpoiset arvopaperit

Pakollinen

Hankintameno arvonalennuksella vähen
nettynä (hankintameno, jos arvonalen
nuksen kattaa velka-erässä 13 b) ”Varauk
set” tarkoitettu varaus)
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

c) Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Pakollinen

Hankintameno arvonalennuksella vähen
nettynä
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

7.2

7.2

Muut arvopaperit

Muut kuin eriin 7.1 ”Rahapolitiikan harjoitta
mista varten pidettävät arvopaperit” ja 11.3
”Muut rahoitusvarat” kuuluvat arvopaperit;
joukkovelkakirjat, vekselit, nollakorkoiset
joukkovelkakirjat, suoraan pidettävät raha
markkinapaperit, mukaan lukien julkisyhteisö
jen liikkeeseenlaskemat euromääräiset arvo
paperit ajalta ennen EMUa. Osakkeet ja osuu
det.

a) Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jäl
kimarkkinakelpoiset arvopaperit

Pakollinen

Markkinahintaan
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

b) Eräpäivään saakka pidettävät jälkimarkkina
kelpoiset arvopaperit
Hankintameno arvonalennuksella vähen
nettynä
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

Pakollinen
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c) Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Soveltamisala (2)

Pakollinen

Hankintameno arvonalennuksella vähen
nettynä
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

d) Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet ja osuudet

Pakollinen

Markkinahintaan

8

8

Euromääräiset saa
miset julkisyhtei
söiltä

—

9

Eurojärjestelmän
sisäiset saamiset+

—

9.1

Osuudet EKP:ssä+

Saamiset julkisyhteisöiltä ajalta ennen EMUa
(ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit, lainat).

Talletukset/lainat nimellisarvoon, ei-jälki
markkinakelpoiset arvopaperit hankintahin
taan

Pakollinen

Vain kansallisten keskuspankkien taseissa

Hankintahintaan

Pakollinen

Nimellisarvoon

Pakollinen

Hankintahintaan

Pakollinen

Nimellisarvoon

Pakollinen

a) Nimellisarvoon

Pakollinen

Kunkin kansallisen keskuspankin perussopi
muksen mukainen osuus EKP:n pääomasta ja
käytetty jakoperuste sekä EKPJ:n perussäännön
48.2 artiklan mukaiset osuudet.

—

—

—

9.2

9.3

9.4

Valuuttavarantojen
siirtoja vastaavat
saamiset+

Vain kansallisten keskuspankkien taseissa.

EKP:n velkasitou
musten liikkee
seenlaskuun liitty
vät saamiset+

Vain EKP:n taseessa.

Euroseteleiden
kohdistamiseen eu
rojärjestelmän si
sällä liittyvät net
tosaamiset+ (*)

Kansallisille keskuspankeille: seteleiden jakope
rusteen soveltamiseen liittyvä nettosaaminen,
sisältäen EKP:n liikkeeseenlaskemiin seteleihin
sisältyvät eurojärjestelmän sisäiset saamiset
sekä rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden
kansallisten keskuspankkien rahoitustulon ja
kamisesta 25 päivänä marraskuuta 2010 an
netussa päätöksessä EKP/2010/23 (4) tarkoite
tun hyvityksen ja sen täsmäyttämiseksi tehtä
vän kirjauksen.

EKPJ:n perussäännön 30 artiklan mukaisiin
ensimmäisiin ja myöhempiin valuuttavaranto
jen siirtoihin perustuvat euromääräiset saa
miset EKP:ltä.

Eurojärjestelmän sisäisiä kansallisiin keskus
pankkeihin kohdistuvia EKP:n velkakirjojen
liikkeeseenlaskuun perustuvia saamisia.

EKP:lle: EKP:n liikkeeseenlaskemiin seteleihin
liittyvät päätöksen EKP/2010/29 mukaiset saa
miset.

—

9.5

Muut saamiset eu
rojärjestelmän si
sällä (netto)+

Seuraavien alaerien nettopositiot:

a) TARGET2-tilien ja kansallisten keskuspank
kien vastaavien tilien saldoista johtuvat
nettosaamiset eli saamisten ja velkojen yh
teismäärä – katso myös erä 10.4 ”Muut
velat eurojärjestelmän sisällä (netto)”.
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Arvostusperiaate

b) saamiset, jotka perustuvat yhteenlasketta
van ja jaettavan rahoitustulon erotukseen.
Merkityksellisiä ainoastaan vuoden lopun
toimiin kuuluvan rahoitustulon kirjaamisen
jälkeen ennen sen maksua jokaisen vuoden
tammikuun viimeisenä päivänä.

b) Nimellisarvoon

Pakollinen

c) Muut mahdolliset eurojärjestelmän sisäiset
euromääräiset saamiset, myös EKP:n euro
seteleistä saaman tulon väliaikainen jakami
nen kansallisille keskuspankeille. (*)

c) Nimellisarvoon

Pakollinen

Selvitystilien saldot (saamiset), mukaan lukien
selvitettävänä olevat sekit.

Nimellisarvoon

Pakollinen

9

10

Selvitettävänä ole
vat erät

9

11

Muut saamiset

9

11.1

Euroalueen metalli
rahat

Eurometallirahat, jos kansallinen keskuspankki
ei ole niiden laillinen liikkeeseenlaskija.

Nimellisarvoon

Pakollinen

9

11.2

Aineellinen ja ai
neeton käyttö
omaisuus

Maa-alueet ja rakennukset, kalusto, mukaan
lukien atk-laitteistot, ohjelmistot

Hankintahintaan poistot vähennettyinä

Suositeltava

Poistojen jaksotus:
— Tietokoneet ja niihin liittyvät laitteet ja
ohjelmistot sekä moottoriajoneuvot: 4
vuotta
— Kalusto ja rakennelmat: 10 vuotta
— Rakentaminen ja aktivoidut suurehkot
kunnostusmenot: 25 vuotta
Menojen aktivoinnissa sovelletaan raja-arvoa
(jos meno ilman arvonlisäveroa jää alle
10 000 euron, sitä ei aktivoida)

9

11.3

Muut rahoitusvarat

— Voitto-osuudet ja sijoitukset tytäryhtiöihin
sekä strategisista tai poliittisista syistä hal
lussa olevat osakkeet ja osuudet

a) Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet ja osuudet

— Arvopaperit, mukaan lukien osakkeet ja
osuudet sekä muut rahoitusinstrumentit
ja talletukset (esim. määräaikaistalletukset
ja sekkitilit), joita hoidetaan korvamerkit
tynä salkkuna

b) Voitto-osuudet ja epälikvidit kantaosakkeet
sekä muut osakkeet ja osuudet, jotka edusta
vat pysyviä investointeja

— Tähän erään kuuluvien arvopaperisalkku
jen hoitoon liittyvät takaisinmyyntisopi
mukset luottolaitosten kanssa.

Suositeltava

Markkinahintaan

Suositeltava

Hankintameno arvonalennuksella vähen
nettynä

merkittävät

Suositeltava

d) Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät jäl
kimarkkinakelpoiset arvopaperit

Suositeltava

c) Sijoitukset tytäryhtiöihin tai
osuudet yhtiöissä
Omaisuuden nettoarvoon

Markkinahintaan
Preemiot tai diskontot jaksotetaan
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e) Eräpäivään saakka pidettävät tai pysyvinä Suositeltava
investointeina pidettävät jälkimarkkinakelpoi
set arvopaperit
Hankintameno arvonalennuksella vähen
nettynä
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

f) Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit

Suositeltava

Hankintameno arvonalennuksella vähen
nettynä
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

g) Pankkitalletukset ja lainat

Suositeltava

Nimellisarvoon, muunnetaan valuutan
markkinakurssiin, jos saldot tai talletuk
set ovat valuuttamääräisiä

9

11.4

Taseen ulkopuolis
ten erien arvostus
erot

Valuuttatermiinien, valuuttaswapien, koron
vaihtosopimusten, korkotermiinien, arvopape
rien termiinikauppojen, valuuttojen avista
kauppojen arvostuksen tulokset kaupanteko
päivästä maksun suorituspäivään.

Instrumenttien nettoaseman termiinikurssin
ja avistakurssin ero käyttäen valuutan mark
kinakurssia

Pakollinen

9

11.5

Siirtosaamiset ja
maksetut ennakot

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

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään
markkinakurssia

Pakollinen

9

11.6

Sekalaiset erät

Ennakot, lainat ja muut vähämerkityksiset
erät.

Nimellisarvoon tai hankintahintaan

Suositeltava

Väliaikainen arvonmuutostili

Pakollinen

Väliaikainen arvonmuutostili (tase-erä ainoas
taan vuoden aikana: realisoitumattomat tap
piot arvostuspäivinä vuoden aikana, ellei vas
tattavien erässä ”Arvonmuutostilit” ole niitä
koskevaa arvonmuutostiliä). Vakuudettomat
lainat (loans on a trust basis). Asiakkaiden
tekemiin kultatalletuksiin liittyvät sijoitukset.
Euroalueen kansallisten valuuttayksiköiden
määräiset kolikot. Kuluvan tilikauden tappio
(kertynyt nettotappio), edellisen vuoden tappio
ennen kattamista. Nettoeläkesaamiset.

Keskihinnan ja markkina-arvon välinen ar
vostusero, muuntamisessa käytetään valuu
tan markkinakurssia

Asiakkaiden tekemiin kultatalletuksiin liittyvät si
joitukset

Pakollinen

Markkinahintaan

Eurojärjestelmän luottotoimien yhteydessä eu
rojärjestelmän vastapuolten laiminlyönneistä
johtuvat avoimet saamiset.

Avoimet saamiset (laiminlyönneistä johtuvat)

Varat tai kolmansilta olevat saamiset, jotka on
otettu omaksi ja/tai hankittu laiminlyöntiin
syyllistyneen eurojärjestelmän vastapuolen
asettaman vakuuden realisoinnin yhteydessä.

Varat tai saamiset (laiminlyönneistä johtuvat)

Pakollinen

Nimellisarvoon/Kerrytettävissä olevaan ar
voon (ennen/jälkeen tappioiden kirjaamisen)

Hankintahintaan (jos rahoitusomaisuus on
valuuttamääräistä, käytetään muuntamisessa
valuutan markkinakurssia hankintahetkellä)

Pakollinen
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Nimellisarvoon

Soveltamisala (2)

Pakollinen

(*) Standardisoitavat erät. Ks. näiden suuntaviivojen johdanto-osan 5 kappale.
(1) Numerointi ensimmäisessä sarakkeessa viittaa tasekaavoihin, jotka annetaan liitteissä V, VI ja VII (viikkotaseet ja eurojärjestelmän konsolidoitu vuositase). Numerointi
toisessa sarakkeessa viittaa tasekaavaan, joka annetaan liitteessä VIII (keskuspankin 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 toiminnan kannalta.
(3) EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1.
4
( ) EUVL L 35, 9.2.2011, s. 17.

VELAT
Tase-erä (1)
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1

Liikkeessä olevat
setelit (*)

Tase-erien sisältöluokat

Arvostusperiaate

Soveltamisala (2)

a) Eurosetelit
plus/miinus
päätöksen
EKP/2010/23 ja päätöksen EKP/2010/29
mukaisen setelien jakoperusteen sovelta
miseen liittyvät oikaisut

a) Nimellisarvoon

Pakollinen

b) Euroalueen kansallisten valuuttayksikköjen
määräiset setelit käteisrahan käyttöönotto
vuonna.

b) Nimellisarvoon

Pakollinen

2

2

Rahapoliittisiin
operaatioihin liitty
vät euromääräiset
velat euroalueen
luottolaitoksille

Erät 2.1, 2.2, 2.3 ja 2.5: suuntaviivojen
EKP/2011/14 liitteessä I tarkoitetut euromää
räiset talletukset.

2.1

2.1

Sekkitilit (ml. vä
himmäisvarantotal
letukset)

EKPJ:n perussäännön mukaisesti vähimmäisva
rantovelvoitteen alaisten rahalaitosten luette
loon kuuluvien luottolaitosten euromääräiset
tilit. Erään kuuluvat ensisijaisesti vähimmäisva
rantotalletusten tilit.

Nimellisarvoon

Pakollinen

2.2

2.2

Talletusmahdolli
suus

Yön yli -talletukset etukäteen vahvistetulla ko
rolla (maksuvalmiusjärjestelmässä).

Nimellisarvoon

Pakollinen

2.3

2.3

Määräaikaistalletuk
set

Hienosäätötarkoituksessa kerättävät määräai
kaistalletukset likviditeetin sitomiseksi.

Nimellisarvoon

Pakollinen

2.4

2.4

Käänteiset hieno
säätöoperaatiot

Rahapolitiikkaan liittyvät liiketapahtumat, joi
den tarkoituksena on likviditeetin sitominen.

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

2.5

2.5

Vakuuksien muu
tospyyntöihin liit
tyvät talletukset

Luottolaitosten talletukset, jotka tehdään näille
luottolaitoksille myönnettyjen luottojen va
kuutena olevien arvopapereiden arvon laskun
vuoksi.

Nimellisarvoon

Pakollinen

FI

22.12.2012

Tase-erä (1)

Euroopan unionin virallinen lehti

Tase-erien sisältöluokat

L 356/105

Arvostusperiaate

Soveltamisala (2)

3

3

Muut euromääräi
set velat euroalu
een luottolaitoksil
le

Repo-operaatiot samanaikaisten, vastaavien
erään 7 ”Euromääräiset arvopaperit euroalueel
ta” kuuluvien arvopaperisalkkujen hoitoon liit
tyvien takaisinmyyntisopimusten yhteydessä.
Muut operaatiot, jotka eivät liity eurojärjestel
män rahapolitiikkaan. Ei luottolaitosten sekki
tilejä. Velat/talletukset, jotka johtuvat sellaisista
rahapoliittisista operaatioista, jotka kansallinen
keskuspankki on aloittanut ennen eurojärjes
telmään liittymistään.

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

4

4

Liikkeeseenlasketut
velkasitoumukset

Vain EKP:n taseessa – kansallisilla keskuspan
keilla tase-erä vain siirtymäkaudella.

Hankintahintaan

Pakollinen

Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I tarkoi
tetut velkasitoumukset. Diskonttopaperit, jotka
lasketaan liikkeeseen likviditeetin sitomistar
koituksessa.

Mahdolliset diskontot jaksotetaan

5

5

Euromääräiset ve
lat muille euroalu
eella oleville

5.1

5.1

Julkisyhteisöt

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa
takaisin maksettavat talletukset

Nimellisarvoon

Pakollinen

5.2

5.2

Muut velat

Henkilöstön, liikeyritysten ja asiakkaiden, vä
himmäisvarantovelvoitteesta vapautetuiksi lu
etteloidut rahalaitokset mukaan luettuina (ks.
vastattavien erä 2.1 ”Sekkitilit”), hallussa olevat
sekkitilitalletukset; määräaikaistalletukset, vaa
dittaessa takaisin maksettavat talletukset

Nimellisarvoon

Pakollinen

6

6

Euromääräiset ve
lat euroalueen ul
kopuolelle

Muiden pankkien, keskuspankkien, kansainvä
listen/ylikansallisten elinten, mukaan lukien
Euroopan komissio, sekkitilit, määräaikaistalle
tukset, vaadittaessa takaisin maksettavat talle
tukset, mukaan lukien maksuliikettä varten pi
dettävät tilit sekä sijoitusten hoitoa varten pi
dettävät tilit; muiden tallettajien sekkitilit.. Re
po-operaatiot samanaikaisten, euromääräisten
arvopaperien hoitoon liittyvien takaisinmyyn
tisopimusten yhteydessä.

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Pakollinen

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään
markkinakurssia

Pakollinen

Sellaisten jäsenvaltioiden keskuspankkien
TARGET2-tilien saldot, joiden rahayksikkö ei
ole euro.

7

7

Valuuttamääräiset
velat euroalueelle

8

8

Valuuttamääräiset
velat euroalueen
ulkopuolelle

Sekkitilit. Takaisinostosopimuksiin perustuvat
velat; tavallisesti näissä sijoitustoimissa käyte
tään joko valuuttoja tai kultaa.
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8.1

8.1

Talletukset ja muut
velat

Sekkitilit. Takaisinostosopimuksiin perustuvat
velat; tavallisesti näissä sijoitustoimissa käyte
tään joko valuuttoja tai kultaa.

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään
markkinakurssia

Pakollinen

8.2

8.2

ERM II:n luottojär
jestelyihin perustu
vat velat

Lainanotto ERM II:n ehdoilla.

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään
markkinakurssia

Pakollinen

9

9

Myönnettyjen eri
tyisten nosto-oike
uksien vastaerä

SDR-määräinen erä, johon on kirjattu ne nos
to-oikeudet, jotka kyseessä olevalle maalle tai
kansalliselle keskuspankille on alun perin
myönnetty.

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään
markkinakurssia

Pakollinen

—

10

Eurojärjestelmän
sisäiset velat+

—

10.1

Valuuttavarantojen
siirtoja vastaavat
velat+

Vain EKP:n taseessa – euromääräinen.

Nimellisarvoon

Pakollinen

—

10.2

EKP:n velka-sitou
musten liikkee
seenlaskuun liitty
vät velat+

Vain kansallisten keskuspankkien taseissa.

Hankintahintaan

Pakollinen

Euroseteleiden
kohdistamiseen eu
rojärjestelmän si
sällä liittyvät net
tovelat+, (*)

Vain kansallisten keskuspankkien taseissa.

Nimellisarvoon

Pakollinen

Muut velat euro
järjestelmän sisällä
(netto)+

Seuraavien alaerien nettopositiot:
a) TARGET2-tilien ja kansallisten keskus
pankkien vastaavien tilien saldoista aiheu
tuvat nettovelat eli saamisten ja velkojen
yhteismäärä – ks. myös vastaavien erä 9.5
”Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä
(netto)”

a) Nimellisarvoon

Pakollinen

b) velat, jotka perustuvat yhteenlaskettavan ja
maksettavan rahoitustulon erotukseen.
Merkityksellisiä ainoastaan vuoden lopun
toimiin kuuluvan rahoitustulon kirjaa
misen jälkeen ennen sen maksua jokaisen
vuoden tammikuun viimeisenä päivänä

b) Nimellisarvoon

Pakollinen

c) muut mahdolliset eurojärjestelmän sisäiset
euromääräiset velat, myös EKP:n tulon vä
liaikainen jakaminen. (*)

c) Nimellisarvoon

Pakollinen

Selvitystilien saldot (velat), mukaan lukien sel
vitettävänä olevat pankkisiirrot.

Nimellisarvoon

Pakollinen

—

—

10

10.3

10.4

11

Selvitettävänä ole
vat erät

Eurojärjestelmän sisäisiä EKP:hen kohdistuvia
EKP:n velkakirjojen liikkeeseenlaskuun perus
tuvia velkoja.

Kansallisille keskuspankeille: seteleiden jakope
rusteen soveltamiseen liittyvä nettovelka, sisäl
täen EKP:n liikkeeseen laskemiin seteleihin liit
tyvät eurojärjestelmän sisäiset velat sekä pää
töksessä EKP/2010/23 tarkoitetun hyvityksen
ja sen täsmäyttämiseksi tehtävän kirjauksen.
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10

12

Muut velat

10

12.1

Taseen ulkopuolis
ten erien arvostus
erot

Valuuttatermiinien, valuuttaswapien, koron
vaihtosopimusten, korkotermiinien, arvopape
rien termiinikauppojen, valuuttojen avista
kauppojen arvostuksen tulokset kaupanteko
päivästä maksun suorituspäivään.

Instrumenttien nettoaseman termiinikurssin
ja avistakurssin ero käyttäen valuutan mark
kinakurssia

Pakollinen

10

12.2

Siirtovelat ja saa
dut ennakot

Tilikaudella toteutuneet menot, joista ei ole
saatu maksua. Tilikaudella saadut maksut tu
loista, jotka toteutuvat tulevina tilikausina.

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään
markkinakurssia

Pakollinen

10

12.3

Sekalaiset erät

Väliaikaiset verotustilit. Valuuttamääräiset
luottotilit tai talletukset, jotka kattavat vakuuk
sia. Repo-operaatiot luottolaitosten kanssa sa
manaikaisten, vastaavien erään 11.3 ”Muut ra
hoitusvarat” kuuluvien arvopaperisalkkujen
hoitoon liittyvien takaisinmyyntisopimusten
yhteydessä. Vähimmäisvarantotalletusten li
säksi olevat pakolliset talletukset. Muut vähä
merkityksiset erät. Kuluvan tilikauden voitto
(käyttämättömät voittovarat), edellisen vuoden
voitto ennen voitonjakoa. Vakuudettomat ve
lat (liabilities on a trust basis). Asiakkaiden
kultatalletukset. Liikkeessä olevat kolikot, jos
kansallinen keskuspankki on niiden laillinen
liikkeeseenlaskija. Euroalueen kansallisten va
luuttayksikköjen määräiset liikkeessä olevat se
telit, jotka eivät ole enää laillisia maksuväli
neitä mutta jotka ovat edelleen liikkeessä kä
teisrahan käyttöönottovuoden jälkeen, paitsi
jos ne on kirjattu vastattavaa-puolen erään
”Varaukset”. Nettoeläkevelat

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

Suositeltava

Asiakkaiden kultatalletukset

Asiakkaiden
kultatalletuk
set: Pakollinen

10

13

Varaukset

a) Eläkkeitä, valuuttakurssi-, korko- ja luotto
riskejä sekä kullan hintariskiä ja muita tar
koituksia varten; tällaisia muita tarkoituk
sia voivat olla esim. odotettavissa olevat
vastaiset menot, varaukset euroalueen kan
sallisten valuuttayksikköjen määräisiä sete
leitä varten, jotka eivät ole enää laillisia
maksuvälineitä mutta jotka ovat edelleen
liikkeessä käteisrahan käyttöönottovuoden
jälkeen, paitsi jos ne on kirjattu vastatta
vaa-puolen erään 12.3 ”Sekalaiset erät”.

Markkinahintaan

a) Hankintahintaan/nimellisarvoon

Suositeltava

b) Nimellisarvoon

Pakollinen

EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan mukai
set kansallisten keskuspankkien osuudet
EKP:lle
yhdistellään vastaavaa-puolen
erässä 9.1 ”Osuudet EKP:ssä” ilmoitettuihin
vastaaviin määriin+

b) Rahamarkkinaoperaatioista johtuvia vasta
puoliriskejä varten.
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Arvostusperiaate

Arvonmuutostilit, jotka johtuvat kullan, euro
määräisten arvopapereiden, valuuttamääräisten
arvopapereiden ja optioiden hintamuutoksista;
markkinahintaisesta arvostuksesta johtuvat
korkoriskijohdannaisiin liittyvät arvostuserot;
arvonmuutostilit, jotka johtuvat valuuttakurs
simuutoksista kaikissa nettovaluuttapositioissa,
mukaan lukien valuuttaswapit ja -termiinit
sekä erityiset nosto-oikeudet.

Keskihinnan ja markkina-arvon välinen ar
vostusero, valuutan muuntamisessa käyte
tään markkinakurssia

Pakollinen

EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan mukaiset
kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:lle
yhdistellään vastaavaa-puolen erässä 9.1
”Osuudet EKP:ssä” ilmoitettuihin vastaaviin
määriin+.
12

15

Pääoma ja rahastot

12

15.1

Pääoma

Maksettu pääoma – EKP:n pääoma ja kansal
listen keskuspankkien osuudet pääomasta yh
distellään.

Nimellisarvoon

Pakollinen

12

15.2

Rahastot

Lainmukaiset rahastot ja muut rahastot. Tulo
rahoitus

Nimellisarvoon

Pakollinen

Nimellisarvoon

Pakollinen

EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan mukaiset
kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:lle
yhdistellään vastaavaa-puolen erässä 9.1
”Osuudet EKP:ssä ” ilmoitettuihin vastaaviin
määriin+
10

16

Tilikauden voitto

(*) Standardisoitavat erät. Ks. näiden suuntaviivojen johdanto-osan 5 kappale.
(1) Numerointi ensimmäisessä sarakkeessa viittaa tasekaavoihin, jotka annetaan liitteissä V, VI ja VII (viikkotaseet ja eurojärjestelmän konsolidoitu vuositase). Numerointi
toisessa sarakkeessa viittaa tasekaavaan, joka annetaan liitteessä VIII (keskuspankin 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 toiminnan kannalta.’

