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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/425 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 15ης Δεκεμβρίου 2014
που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/21 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/55)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως το άρθρο 26.2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η απόφαση ΕΚΤ/2010/21 (1) θεσπίζει τους κανόνες για την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

(2)

Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί περαιτέρω η μέθοδος αποτίμησης των τίτλων που διακρατούνται για σκοπούς
νομισματικής πολιτικής.

(3)

Μετά την απόφαση ΕΚΤ/2014/40 (2) και την απόφαση ΕΚΤ/2014/45 (3), τεχνικής φύσης διευκρινίσεις πρέπει να
ενσωματωθούν στην απόφαση ΕΚΤ/2010/21.

(4)

Απαιτούνται, επίσης, ορισμένες τεχνικής φύσης τροποποιήσεις της απόφασης ΕΚΤ/2010/21.

(5)

Ως εκ τούτου, η απόφαση ΕΚΤ/2010/21 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τροποποίηση
Η απόφαση ΕΚΤ/2010/21 τροποποιείται ως εξής:
1) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 8
Κανόνες αποτίμησης του ισολογισμού
1.
Για τους σκοπούς αποτίμησης του ισολογισμού χρησιμοποιούνται οι τρέχουσες αγοραίες ισοτιμίες και τιμές, εκτός εάν
άλλως ορίζεται στο παράρτημα I.
2.
Ο χρυσός, τα χρηματοδοτικά μέσα σε ξένο νόμισμα, οι τίτλοι (με εξαίρεση τους τίτλους που ταξινομούνται ως διακρα
τούμενοι έως τη λήξη, τους μη εμπορεύσιμους τίτλους και τους τίτλους που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής
πολιτικής οι οποίοι λογιστικοποιούνται στο αποσβεσμένο κόστος) και τα χρηματοδοτικά μέσα που εγγράφονται σε
λογαριασμούς του ισολογισμού, αλλά και εκτός ισολογισμού, υπόκεινται σε αναπροσαρμογή της αξίας τους στο τέλος της
χρήσης με βάση τις μέσες αγοραίες ισοτιμίες και τιμές.
3.
Όσον αφορά τον χρυσό, δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφορών από αναπροσαρμογή της τιμής και της συναλλαγ
ματικής ισοτιμίας: λογιστικοποιείται μόνο η διαφορά από αναπροσαρμογή της αξίας του χρυσού βάσει της τιμής
καθορισμένης μονάδας βάρους χρυσού σε ευρώ, όπως αυτή προκύπτει από τη συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου
ΗΠΑ την ημερομηνία της τριμηνιαίας αναπροσαρμογής. Η αναπροσαρμογή της αξίας όσον αφορά το συνάλλαγμα, συμπερι
λαμβανομένων των συναλλαγών που εγγράφονται στον ισολογισμό και των συναλλαγών εκτός ισολογισμού, γίνεται κατά
νόμισμα. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα διαθέσιμα ΕΤΔ, συμπεριλαμβανομένων καθορισμένων επιμέρους
διαθεσίμων συναλλάγματος που αποτελούν τη βάση του καλαθιού των ΕΤΔ, λογίζονται ως μία διακράτηση. Η αναπρο
σαρμογή της αξίας στην περίπτωση των τίτλων γίνεται κατά κωδικό, δηλαδή βάσει του διεθνούς αριθμού αναγνώρισης
τίτλων (ISIN), ενώ τυχόν ενσωματωμένα δικαιώματα προαίρεσης δεν διαχωρίζονται για σκοπούς αποτίμησης. Τίτλοι που
διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής ή εμπίπτουν στο στοιχείο “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού” ή “Διάφορα στοιχεία” αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστά διαθέσιμα.
(1) Απόφαση ΕΚΤ/2010/21, της 11ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, (ΕΕ L 35 της
9.2.2011, σ. 1).
(2) Απόφαση ΕΚΤ/2014/40, της 15ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή του τρίτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών
(ΕΕ L 335 της 22.11.2014, σ. 22).
(3) Απόφαση (ΕΕ) 2015/5 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς
τιτλοποιημένων απαιτήσεων (ΕΚΤ/2014/45) (ΕΕ L 1 της 6.1.2015, σ. 4).
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4.
Τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη λογίζονται ως ξεχωριστά διαθέσιμα, αποτιμώνται στο
αποσβεσμένο κόστος και υπόκεινται σε απομείωση αξίας. Στην ίδια μεταχείριση υπόκεινται οι μη εμπορεύσιμοι τίτλοι και οι
διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής τίτλοι οι οποίοι λογιστικοποιούνται στο αποσβεσμένο κόστος. Τίτλοι
ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη μπορούν να πωλούνται πριν από τη λήξη τους, σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν η πωλούμενη ποσότητά τους δεν θεωρείται σημαντική σε σχέση με το συνολικό ύψος του χαρτοφυλακίου των
διακρατούμενων έως τη λήξη τίτλων·
β) εάν πωλούνται στη διάρκεια ενός μηνός πριν από τη λήξη τους·
γ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση σημαντικής υποβάθμισης της φερεγγυότητας του εκδότη.».
2) Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Φρανκφούρτη, 15 Δεκεμβρίου 2014.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Στοιχείο ισολογισμού

Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του ισολο
γισμού

Αρχή αποτίμησης

1

Χρυσός και απαιτή Φυσικός χρυσός, δηλαδή ράβδοι, κέρματα, πλάκες, Αγοραία αξία
σεις σε χρυσό
ψήγματα, αποθηκευμένος ή “καθ' οδόν”. Άυλος
χρυσός, όπως υπόλοιπα σε λογαριασμούς καταθέ
σεων σε χρυσό (γενικοί λογαριασμοί μετάλλου),
προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις σε χρυσό
που προκύπτουν από τις ακόλουθες συναλλαγές:
α) συναλλαγές αναβάθμισης ή υποβάθμισης, 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

Απαιτήσεις σε συν
άλλαγμα έναντι μη
κατοίκων ζώνης
ευρώ

Απαιτήσεις έναντι αντισυμβαλλομένων, μη κατοί
κων ζώνης ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των διε
θνών και υπερεθνικών οργανισμών και των κεντρι
κών τραπεζών εκτός ζώνης ευρώ, εκφρασμένες σε
ξένο νόμισμα

2.1 Απαιτήσεις έναντι α) Τραβηκτικά δικαιώματα στο πλαίσιο του α)
του Διεθνούς Νομι
αποθεματικού μεριδίου (καθαρά)
σματικού Ταμείου
Εθνικό μερίδιο μείον τα υπόλοιπα σε ευρώ που
(ΔΝΤ)
διαθέτει το ΔΝΤ. Ο λογαριασμός αριθ. 2 του
ΔΝΤ (λογαριασμός σε ευρώ για διοικητικές δα
πάνες) μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό
το στοιχείο ή στο στοιχείο “Υποχρεώσεις σε
ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ”

β) ΕΤΔ

β)

Διαθέσιμα ΕΤΔ (ακαθάριστα)

γ) Λοιπές απαιτήσεις

Τραβηκτικά δικαιώματα στο
πλαίσιο του αποθεματικού με
ριδίου (καθαρά)
Ονομαστική αξία, μετατροπή με την
αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

ΕΤΔ
Ονομαστική αξία, μετατροπή με την
αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

γ)

Γενικές Συμφωνίες Δανεισμού, δάνεια βάσει ει
δικών συμφωνιών δανεισμού, καταθέσεις σε
“trusts” υπό τη διαχείριση του ΔΝΤ

2.2 Καταθέσεις σε τρά α) Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης α)
πεζες, τίτλοι, δά
ευρώ εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο
νεια και λοιπά
του ενεργητικού 11.3 “Λοιπά χρηματοοι
στοιχεία ενεργητι
κονομικά στοιχεία ενεργητικού”
κού
Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθε
σμίας, τραπεζικά δάνεια μιας ημέρας, συμφω
νίες επαναπώλησης (reverse repos)

Λοιπές απαιτήσεις
Ονομαστική αξία, μετατροπή με την
αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός
ζώνης ευρώ
Ονομαστική αξία, μετατροπή με την
αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία
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Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του ισολο
γισμού

Αρχή αποτίμησης

β) Τίτλοι εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων β) i)
εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού
11.3 “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού”
Γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού
τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς, μετοχικοί
τίτλοι διακρατούμενοι ως τμήμα των συναλλαγ
ματικών διαθεσίμων, που έχουν εκδοθεί από μη
κατοίκους ζώνης ευρώ

Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των
διακρατούμενων έως τη λήξη
Αγοραία τιμή και αγοραία συναλ
λαγματική ισοτιμία
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβέννυνται

ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομού
μενοι ως διακρατούμενοι έως τη
λήξη
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση
αξίας και αγοραία συναλλαγματική
ισοτιμία
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβέννυνται
iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση
αξίας και αγοραία συναλλαγματική
ισοτιμία
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβέννυνται
iv) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι
Αγοραία τιμή και αγοραία συναλ
λαγματική ισοτιμία

γ) Δάνεια (καταθέσεις) προς μη κατοίκους γ)
ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο
στοιχείο του ενεργητικού 11.3 “Λοιπά
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητι
κού”

δ) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Τραπεζογραμμάτια και κέρματα εκτός ζώνης
ευρώ

δ)

Δάνεια
Καταθέσεις στην ονομαστική αξία,
μετατροπή με την αγοραία συναλ
λαγματική ισοτιμία

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Ονομαστική αξία, μετατροπή με την
αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

L 68/58

EL

Στοιχείο ισολογισμού

3

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13.3.2015

Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του ισολο
γισμού

Αρχή αποτίμησης

Απαιτήσεις σε συν α) Τίτλοι ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν α) i)
στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3
άλλαγμα έναντι κα
“Λοιπά
χρηματοοικονομικά
στοιχεία
τοίκων ζώνης ευρώ
ενεργητικού”
Γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού
τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς, μετοχικοί
τίτλοι διακρατούμενοι ως τμήμα των συναλλαγ
ματικών διαθεσίμων, που έχουν εκδοθεί από κα
τοίκους ζώνης ευρώ

Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των
διακρατούμενων έως τη λήξη
Αγοραία τιμή και αγοραία συναλ
λαγματική ισοτιμία
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβέννυνται

ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομού
μενοι ως διακρατούμενοι έως τη
λήξη
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση
αξίας και αγοραία συναλλαγματική
ισοτιμία
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβέννυνται
iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση
αξίας και αγοραία συναλλαγματική
ισοτιμία
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβέννυνται
iv) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι
Αγοραία τιμή και αγοραία συναλ
λαγματική ισοτιμία

β) Λοιπές απαιτήσεις έναντι κατοίκων ζώνης β)
ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο
του ενεργητικού 11.3 “Λοιπά χρηματοοι
κονομικά στοιχεία ενεργητικού”
Δάνεια, καταθέσεις, συμφωνίες επαναπώλησης,
διάφορες δανειοδοτικές πράξεις

4

Λοιπές απαιτήσεις
Καταθέσεις και λοιπές δανειοδοτικές
πράξεις στην ονομαστική αξία, με
τατροπή με την αγοραία συναλλαγ
ματική ισοτιμία

Απαιτήσεις
σε
ευρώ έναντι μη κα
τοίκων ζώνης ευρώ

4.1 Καταθέσεις σε τρά α) Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης α)
ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο
πεζες, τίτλοι και
του ενεργητικού 11.3 “Λοιπά χρηματοοι
δάνεια
κονομικά στοιχεία ενεργητικού”
Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθε
σμίας, τραπεζικά δάνεια μιας ημέρας, συμφω
νίες επαναπώλησης συνδεόμενες με τη διαχεί
ριση τίτλων σε ευρώ

Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός
ζώνης ευρώ
Ονομαστική αξία
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Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του ισολο
γισμού

Αρχή αποτίμησης

β) Τίτλοι εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων β) i)
εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητι
κού 11.3 “Λοιπά χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού”
Μετοχικοί τίτλοι, γραμμάτια και ομόλογα, ομό
λογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματα
γοράς, που έχουν εκδοθεί από μη κατοίκους
ζώνης ευρώ

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

ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομού
μενοι ως διακρατούμενοι έως τη
λήξη
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση
αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβέννυνται
iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση
αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβέννυνται
iv) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι
Αγοραία τιμή

γ) Δάνεια προς μη κατοίκους ζώνης ευρώ, γ)
εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του
ενεργητικού 11.3 “Λοιπά χρηματοοικονο
μικά στοιχεία ενεργητικού”

Δάνεια εκτός ζώνης ευρώ

δ) Τίτλοι εκδοθέντες από φορείς εκτός ζώ δ) i)
νης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο
στοιχείο του ενεργητικού 11.3 “Λοιπά
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητι
κού”

Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των
διακρατούμενων έως τη λήξη

Τίτλοι εκδοθέντες από υπερεθνικούς ή διεθνείς
οργανισμούς, π.χ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατά
στασής τους

Καταθέσεις στην ονομαστική αξία

Αγοραία τιμή
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβέννυνται

ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομού
μενοι ως διακρατούμενοι έως τη
λήξη
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση
αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβέννυνται
iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση
αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβέννυνται

4.2 Απαιτήσεις
που Δανειοδοτικές πράξεις σύμφωνα με τους όρους Ονομαστική αξία
απορρέουν από την του ΜΣΙ ΙΙ
πιστωτική διευκό
λυνση στο πλαίσιο
του ΜΣΙ ΙΙ
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ιδρύματα ζώνης
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Στοιχεία 5.1 έως 5.5: συναλλαγές βάσει των αντί
στοιχων μέσων νομισματικής πολιτικής που περι
γράφονται στο παράρτημα I της κατευθυντήριας
γραμμής ΕΚΤ/2011/14 (1)

5.1 Πράξεις
κύριας Τακτικές αντιστρεπτέες πράξεις για την παροχή Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επα
ρευστότητας που εκτελούνται σε εβδομαδιαία ναγοράς
αναχρηματοδότη
σης
βάση και με συνήθη διάρκεια μιας εβδομάδας

5.2 Πράξεις πιο μακρο Τακτικές αντιστρεπτέες πράξεις για την παροχή Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επα
πρόθεσμης αναχρη ρευστότητας που εκτελούνται σε μηνιαία βάση και ναγοράς
ματοδότησης
με συνήθη διάρκεια τριών μηνών

5.3 Αντιστρεπτέες πρά Αντιστρεπτέες πράξεις που εκτελούνται ως έκτα Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επα
ξεις εξομάλυνσης
κτες συναλλαγές με σκοπό τη ρύθμιση βραχυχρό ναγοράς
βραχυχρόνιων δια νιων διακυμάνσεων της ρευστότητας
κυμάνσεων της
ρευστότητας

5.4 Διαρθρωτικές αντι Αντιστρεπτέες πράξεις που προσαρμόζουν τη διαρ Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επα
στρεπτέες πράξεις
θρωτική θέση του Ευρωσυστήματος έναντι του ναγοράς
χρηματοπιστωτικού τομέα

5.5 Διευκόλυνση ορια Διευκόλυνση ρευστότητας μιας ημέρας με προκα Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επα
κής χρηματοδότη
θορισμένο επιτόκιο έναντι αποδεκτών περιουσια ναγοράς
σης
κών στοιχείων (πάγια διευκόλυνση)

5.6 Πιστώσεις για την Πρόσθετες πιστώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα, οι Ονομαστική αξία ή κόστος
κάλυψη περιθω
οποίες προκύπτουν από την αύξηση της αξίας των
ρίων
υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού που λαμ
βάνονται ως εγγύηση για τη χορήγηση άλλων πι
στώσεων στα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα

6

Λοιπές απαιτήσεις
σε ευρώ έναντι πι
στωτικών ιδρυμά
των ζώνης ευρώ

7

Τίτλοι σε ευρώ κα
τοίκων ζώνης ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, Ονομαστική αξία ή κόστος
τραπεζικά δάνεια μιας ημέρας, συμφωνίες επανα
πώλησης συνδεόμενες με τη διαχείριση των χαρτο
φυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο στοιχείο του
ενεργητικού 7 “Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης
ευρώ”, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών
που προκύπτουν από τη μετατροπή πρώην συναλ
λαγματικών διαθεσίμων ζώνης ευρώ, και λοιπές
απαιτήσεις. Λογαριασμοί ανταποκριτών σε πιστω
τικά ιδρύματα άλλων χωρών της ζώνης ευρώ. Λοι
πές απαιτήσεις και πράξεις, μη συνδεόμενες με
πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήμα
τος.
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Τίτλοι εκδοθέντες εντός ζώνης ευρώ, διακρατούμε α)
νοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής. Πιστο
ποιητικά χρέους της ΕΚΤ που αγοράζονται με
σκοπό την εξομάλυνση βραχυχρόνιων διακυμάν
σεων της ρευστότητας

Εμπορεύσιμοι τίτλοι
Λογιστικοποιούνται ανάλογα με τα
κριτήρια της νομισματικής πολιτι
κής:
i)

Αγοραία τιμή

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβέννυνται
ii) Κόστος υποκείμενο σε απομείωση
αξίας [κόστος όταν η απομείωση
αξίας καλύπτεται από πρόβλεψη που
εμπίπτει στο στοιχείο του ενεργητι
κού 13 β) “Προβλέψεις”]
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβέννυνται

β)

Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση
αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβέννυνται

7.2 Λοιποί τίτλοι

Τίτλοι εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του α)
ενεργητικού 7.1 “Τίτλοι διακρατούμενοι για σκο
πούς νομισματικής πολιτικής” και στο στοιχείο του
ενεργητικού 11.3 “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοι
χεία ενεργητικού”· γραμμάτια και ομόλογα, ομό
λογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγο
ράς διακρατούμενοι σε οριστική βάση (outright),
συμπεριλαμβανομένων των κρατικών τίτλων που β)
ανάγονται στον πριν από την ΟΝΕ χρόνο, σε ευρώ.
Μετοχικοί τίτλοι

Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των
διακρατούμενων έως τη λήξη
Αγοραία τιμή
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβέννυνται
Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομού
μενοι ως διακρατούμενοι έως
τη λήξη
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση
αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβέννυνται

γ)

Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση
αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβέννυνται

δ)

Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι
Αγοραία τιμή

8

Χρέος γενικής κυ Απαιτήσεις έναντι της κυβέρνησης, αναγόμενες Καταθέσεις/δάνεια στην ονομαστική αξία, μη
βέρνησης σε ευρώ
στον πριν από την ΟΝΕ χρόνο (μη εμπορεύσιμοι εμπορεύσιμοι τίτλοι στο κόστος
τίτλοι, δάνεια)

9

Απαιτήσεις εντός
του Ευρωσυστήμα
τος
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9.1 Απαιτήσεις συνδεό Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος έναντι των Κόστος
μενες με έκδοση πι ΕθνΚΤ που προκύπτουν από την έκδοση πιστο
στοποιητικών
ποιητικών χρέους της ΕΚΤ
χρέους της ΕΚΤ
9.2 Απαιτήσεις συνδεό Απαιτήσεις συνδεόμενες με την έκδοση τραπεζο Ονομαστική αξία
μενες με την κατα γραμματίων ευρώ της ΕΚΤ, σύμφωνα με την από
νομή των τραπεζο φαση ΕΚΤ/2010/29 (2)
γραμματίων ευρώ
εντός του Ευρωσυ
στήματος
9.3 Λοιπές απαιτήσεις Καθαρή θέση των ακόλουθων επιμέρους στοιχείων:
εντός του Ευρωσυ
α) καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από υπό α)
στήματος (καθα
λοιπα λογαριασμών του TARGET2 και λογα
ρές)
ριασμών ανταποκριτών των ΕθνΚΤ, δηλαδή κα
θαρό ποσό των απαιτήσεων και υποχρεώσεων.
Βλέπε επίσης το στοιχείο του παθητικού 10.2
“Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήμα
τος (καθαρές)”
β) λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ εντός του Ευρωσυ β)
στήματος που τυχόν προκύπτουν, συμπεριλαμ
βανομένων των απαιτήσεων από την ενδιάμεση
διανομή του εισοδήματος της ΕΚΤ στις ΕθνΚΤ

Ονομαστική αξία

Ονομαστική αξία

10

Στοιχεία υπό τα Υπόλοιπα λογαριασμών τακτοποίησης (απαιτήσεις), Ονομαστική αξία
κτοποίηση
συμπεριλαμβανομένων των επιταγών υπό είσπραξη

11

Λοιπά
στοιχεία
ενεργητικού

11.1 Κέρματα
ευρώ

ζώνης Κέρματα ευρώ

Ονομαστική αξία

11.2 Ενσώματα και ασώ Γήπεδα και κτίρια, έπιπλα και εξοπλισμός, συμπερι Κόστος μείον αποσβέσεις
ματα πάγια στοι
λαμβανομένου του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λο
Ως “απόσβεση” (depreciation) νοείται εν
χεία ενεργητικού
γισμικό
προκειμένω η συστηματική κατανομή του
αποσβεστέου ποσού ενός περιουσιακού στοι
χείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής
του. Ωφέλιμη ζωή είναι η περίοδος στη διάρ
κεια της οποίας ένα πάγιο περιουσιακό στοι
χείο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί από την
επιχείρηση. Η ωφέλιμη ζωή μεμονωμένων ση
μαντικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων εί
ναι δυνατό να αναθεωρείται συστηματικά εάν
οι προσδοκίες διαφέρουν από προηγούμενες
εκτιμήσεις. Τα κύρια περιουσιακά στοιχεία εί
ναι δυνατό να περιλαμβάνουν επιμέρους
στοιχεία με διαφορετική ωφέλιμη ζωή. Οι
ζωές των εν λόγω επιμέρους στοιχείων θα
πρέπει να αξιολογούνται μεμονωμένα
Στο κόστος των ασώματων στοιχείων του
ενεργητικού περιλαμβάνεται η τιμή κτήσης
τους. Λοιπές άμεσες ή έμμεσες δαπάνες αντι
μετωπίζονται ως έξοδα
Κεφαλαιοποίηση δαπανών: υποκείμενη σε
όριο (κάτω των 10 000 ευρώ, μη συμπερι
λαμβανομένου ΦΠΑ: δεν γίνεται κεφαλαιο
ποίηση)
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11.3 Λοιπά χρηματοοι — Συμμετοχές και επενδύσεις σε θυγατρικές, με α)
κονομικά στοιχεία
τοχές διακρατούμενες για λόγους στρατηγι
ενεργητικού
κής/πολιτικής
— Τίτλοι, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, και β)
λοιπά χρηματοδοτικά μέσα και υπόλοιπα, συ
μπεριλαμβανομένων καταθέσεων προθεσμίας
και τρεχούμενων λογαριασμών, διακρατούμενα
ως χαρτοφυλάκιο ειδικού προορισμού
— Συμφωνίες επαναπώλησης με πιστωτικά ιδρύ
ματα, συνδεόμενες με τη διαχείριση των χαρτο
φυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο παρόν γ)
στοιχείο

Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι
Αγοραία τιμή
Συμμετοχές και μη ευχερώς
ρευστοποιήσιμες μετοχές, και
λοιποί μετοχικοί τίτλοι διακρα
τούμενοι ως μόνιμη επένδυση
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση
αξίας
Επενδύσεις σε θυγατρικές ή ση
μαντικές συμμετοχές
Καθαρή αξία στοιχείου ενεργητικού

δ)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των
διακρατούμενων έως τη λήξη
Αγοραία τιμή
Διαφορές υπέρ/υπό το άρτιο απο
σβέννυνται

ε)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομού
μενοι ως διακρατούμενοι έως
τη λήξη ή τηρούμενοι ως μό
νιμη επένδυση
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση
αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβέννυνται

στ)

Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση
αξίας

ζ)

Καταθέσεις σε τράπεζες και δά
νεια
Ονομαστική αξία, μετατροπή με την
αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία,
εάν τα υπόλοιπα/οι καταθέσεις είναι
εκφρασμένα σε ξένα νομίσματα

11.4 Διαφορές από ανα
προσαρμογή της
αξίας πράξεων
εκτός ισολογισμού

Αποτελέσματα αποτίμησης προθεσμιακών πράξεων Καθαρή θέση μεταξύ προθεσμιακής και άμε
συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων, σης συναλλαγής, με την αγοραία συναλλαγ
πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων (εκτός αν εφαρμό ματική ισοτιμία
ζεται ημερήσιο περιθώριο διαφορών αποτίμησης),
προθεσμιακών συμφωνιών επιτοκίων, προθεσμια
κών πράξεων επί τίτλων, άμεσων πράξεων συναλ
λάγματος από την ημερομηνία συναλλαγής έως
την ημερομηνία διακανονισμού

11.5 Δεδουλευμένα
έσοδα και προπλη
ρωθέντα έξοδα

Έσοδα που δεν καθίστανται απαιτητά εντός της πε Ονομαστική αξία, συνάλλαγμα μετατρεπό
ριόδου υποβολής στοιχείων αλλά αφορούν αυτή. μενο με την αγοραία συναλλαγματική ισοτι
Προπληρωθέντα έξοδα και καταβληθέντες δεδου μία
λευμένοι τόκοι, δηλαδή δεδουλευμένοι τόκοι που
αγοράζονται με ορισμένο τίτλο
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α) Προκαταβολές, δάνεια και λοιπά στοιχεία ελάσ α)
σονος σημασίας. Δάνεια για λογαριασμό τρίτων
(on a trust basis)

Ονομαστική αξία ή κόστος

β) Επενδύσεις συνδεόμενες με καταθέσεις πελα β)
τείας σε χρυσό

Αγοραία αξία

γ) Καθαρή υποχρέωση από συντάξεις

γ)

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγρα
φος 2

δ) Εκκρεμείς απαιτήσεις που προκύπτουν από αθέ δ)
τηση υποχρέωσης αντισυμβαλλομένων του Ευ
ρωσυστήματος στο πλαίσιο πιστοδοτικών πρά
ξεων του Ευρωσυστήματος

Ονομαστική/ανακτήσιμη αξία (πριν
από/μετά το διακανονισμό της ζη
μίας)

ε) Στοιχεία του ενεργητικού ή απαιτήσεις (έναντι ε)
τρίτων) που παρακρατήθηκαν και/ή αποκτήθη
καν στο πλαίσιο της ρευστοποίησης ασφαλειών
που παρασχέθηκαν από αντισυμβαλλομένους
του Ευρωσυστήματος οι οποίοι αθέτησαν υπο
χρέωσή τους

Κόστος (μετατρεπόμενο με βάση
την αγοραία συναλλαγματική ισοτι
μία κατά το χρόνο της απόκτησης,
εάν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
του ενεργητικού εκφράζονται σε
ξένα νομίσματα)

Ζημίες χρήσης

Ονομαστική αξία

(1) Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισμα
τικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (ΕΕ L 331 της 14.12.2011, σ. 1).
(2) Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 13ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΕ L 35 της
9.2.2011, σ. 26).
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Στοιχείο ισολογισμού

Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του ισολογισμού

1

Τραπεζογραμμάτια
σε κυκλοφορία

2

Υποχρεώσεις
σε Στοιχεία 2.1, 2.2, 2.3 και 2.5: καταθέσεις σε ευρώ όπως περι
ευρώ έναντι πιστω γράφονται στο παράρτημα I της κατευθυντήριας γραμμής
ΕΚΤ/2011/14
τικών ιδρυμάτων
ζώνης ευρώ, συν
δεόμενες με πρά
ξεις νομισματικής
πολιτικής

2.1 Τρεχούμενοι λογα
ριασμοί (που καλύ
πτουν το σύστημα
ελάχιστων αποθε
ματικών)

Αρχή αποτίμησης

Τραπεζογραμμάτια ευρώ εκδοθέντα από την ΕΚΤ, σύμφωνα με Ονομαστική αξία
την απόφαση ΕΚΤ/2010/29

Λογαριασμοί σε ευρώ πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία περιλαμ Ονομαστική αξία
βάνονται στον κατάλογο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που
υποχρεούνται σε τήρηση ελάχιστων αποθεματικών, σύμφωνα με
το καταστατικό του ΕΣΚΤ. Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει κατά
βάση λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται για την τήρηση των
ελάχιστων αποθεματικών

2.2 Διευκόλυνση απο Καταθέσεις μιας ημέρας με προκαθορισμένο επιτόκιο (πάγια διευ Ονομαστική αξία
δοχής καταθέσεων κόλυνση)
2.3 Καταθέσεις προθε Αποδοχή καταθέσεων με σκοπό την απορρόφηση ρευστότητας, Ονομαστική αξία
σμίας
στο πλαίσιο πράξεων εξομάλυνσης βραχυπρόθεσμων διακυμάν
σεων της ρευστότητας
2.4 Αντιστρεπτέες πρά Συναλλαγές συνδεόμενες με τη νομισματική πολιτική με σκοπό Ονομαστική αξία ή κόστος
την απορρόφηση ρευστότητας
συμφωνίας επαναγοράς
ξεις εξομάλυνσης
των βραχυχρόνιων
διακυμάνσεων της
ρευστότητας
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2.5 Καταθέσεις για την Καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, που προκύπτουν από τη Ονομαστική αξία
κάλυψη περιθω
μείωση της αξίας των υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού
που παρέχονται ως εγγύηση στο πλαίσιο της χορήγησης πιστώ
ρίων
σεων στα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα

3

Λοιπές υποχρεώ
σεις σε ευρώ έναντι
πιστωτικών ιδρυμά
των της ζώνης
ευρώ

4

Εκδοθέντα πιστο Πιστοποιητικά χρέους όπως περιγράφονται στο παράρτημα I της Κόστος
κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14. Προεξοφλητικοί τίτλοι
ποιητικά χρέους
Διαφορές υπό το άρτιο απο
που εκδίδονται προς απορρόφηση ρευστότητας
της ΕΚΤ
σβέννυνται

5

Υποχρεώσεις
σε
ευρώ έναντι λοιπών
κατοίκων ζώνης
ευρώ

5.1 Γενική κυβέρνηση

5.2 Λοιπές
σεις

Συμφωνίες επαναγοράς συνδεόμενες με ταυτόχρονες συμφωνίες Ονομαστική αξία ή κόστος
επαναπώλησης με σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίων τίτλων συμφωνίας επαναγοράς
που εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 7 “Τίτλοι σε ευρώ
κατοίκων ζώνης ευρώ”. Λοιπές πράξεις, μη συνδεόμενες με πρά
ξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Δεν περιλαμ
βάνονται οι τρεχούμενοι λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, καταθέσεις Ονομαστική αξία
όψεως

υποχρεώ Τρεχούμενοι λογαριασμοί προσωπικού, εταιρειών και πελατών, Ονομαστική αξία
συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που
απαλλάσσονται της υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων αποθεματι
κών (βλέπε στοιχείο του παθητικού 2.1)· καταθέσεις προθεσμίας,
καταθέσεις όψεως

6

Υποχρεώσεις
σε Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, καταθέσεις Ονομαστική αξία ή κόστος
ευρώ έναντι μη κα όψεως, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών που τηρούνται για συμφωνίας επαναγοράς
τοίκων ζώνης ευρώ πληρωμές και λογαριασμών που τηρούνται για τη διαχείριση δια
θεσίμων: άλλων τραπεζών, κεντρικών τραπεζών, διεθνών/υπερεθνι
κών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτρο
πής· τρεχούμενοι λογαριασμοί άλλων καταθετών. Συμφωνίες επα
ναγοράς συνδεόμενες με ταυτόχρονες συμφωνίες επαναπώλησης
με σκοπό τη διαχείριση τίτλων σε ευρώ Υπόλοιπα λογαριασμών
του TARGET2 κεντρικών τραπεζών κρατών μελών που δεν έχουν
ως νόμισμα το ευρώ

7

Υποχρεώσεις
σε Τρεχούμενοι λογαριασμοί. Υποχρεώσεις από συμφωνίες επαναγο
συνάλλαγμα έναντι ράς· συνήθως επενδυτικές συναλλαγές βάσει περιουσιακών στοι
κατοίκων ζώνης
χείων σε συνάλλαγμα ή χρυσό
ευρώ

Ονομαστική αξία, μετατροπή
με την αγοραία συναλλαγμα
τική ισοτιμία του τέλους χρή
σεως
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Υποχρεώσεις
σε
συνάλλαγμα έναντι
μη κατοίκων ζώνης
ευρώ

8.1 Καταθέσεις, υπό Τρεχούμενοι λογαριασμοί. Υποχρεώσεις από συμφωνίες επαναγο Ονομαστική αξία, μετατροπή
λοιπα και λοιπές
ράς· συνήθως επενδυτικές συναλλαγές βάσει περιουσιακών στοι με την αγοραία συναλλαγμα
χείων σε συνάλλαγμα ή χρυσό
τική ισοτιμία του τέλους χρή
υποχρεώσεις
σεως
8.2 Υποχρεώσεις που Δανειοδοτικές πράξεις σύμφωνα με τους όρους του ΜΣΙ ΙΙ
απορρέουν από την
πιστωτική διευκό
λυνση στο πλαίσιο
του ΜΣΙ ΙΙ
9

Λογαριασμός ειδι Στοιχείο εκφραζόμενο σε ΕΤΔ, το οποίο απεικονίζει το ποσό των
ΕΤΔ που είχαν αρχικά κατανεμηθεί στην αντίστοιχη χώρα/ΕθνΚΤ
κών τραβηκτικών
δικαιωμάτων του
ΔΝΤ

10

Υποχρεώσεις εντός
του Ευρωσυστήμα
τος

10.1 Υποχρεώσεις που Στοιχείο ισολογισμού της ΕΚΤ, σε ευρώ
αντιστοιχούν στη
μεταβίβαση συναλ
λαγματικών διαθε
σίμων

Ονομαστική αξία, μετατροπή
με την αγοραία συναλλαγμα
τική ισοτιμία του τέλους χρή
σεως

Ονομαστική αξία, μετατροπή
με την αγοραία συναλλαγμα
τική ισοτιμία του τέλους χρή
σεως

Ονομαστική αξία

10.2 Λοιπές υποχρεώ Καθαρή θέση των ακόλουθων επιμέρους στοιχείων:
σεις εντός του Ευ
ρωσυστήματος (κα α) καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από υπόλοιπα λογαρια α) Ονομαστική αξία
θαρές)
σμών του TARGET2 και λογαριασμών ανταποκριτών των
ΕθνΚΤ, δηλαδή καθαρό ποσό των απαιτήσεων και υποχρεώ
σεων. Βλέπε επίσης στοιχείο του ενεργητικού 9.3 “Λοιπές
απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)”
β) λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος που β) Ονομαστική αξία
τυχόν προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων
από την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της ΕΚΤ στις
ΕθνΚΤ
11

Στοιχεία υπό τα Υπόλοιπα λογαριασμών τακτοποίησης (υποχρεώσεις), συμπερι Ονομαστική αξία
κτοποίηση
λαμβανομένων των μεταφορών πιστώσεων “καθ' οδόν”

12

Λοιπές
σεις

υποχρεώ

12.1 Διαφορές από ανα
προσαρμογή της
αξίας πράξεων
εκτός ισολογισμού

Αποτελέσματα αποτίμησης προθεσμιακών πράξεων συναλλάγμα
τος, πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων, πράξεων ανταλλαγής επι
τοκίων (εκτός αν εφαρμόζεται ημερήσιο περιθώριο διαφορών
αποτίμησης), προθεσμιακών συμφωνιών επιτοκίων, προθεσμιακών
πράξεων επί τίτλων, άμεσων πράξεων συναλλάγματος από την
ημερομηνία συναλλαγής έως την ημερομηνία διακανονισμού

Καθαρή θέση μεταξύ προθε
σμιακής και άμεσης συναλλα
γής, στην αγοραία συναλλαγ
ματική ισοτιμία
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12.2 Δεδουλευμένα
έξοδα και προει
σπραχθέντα έσοδα

Δαπάνες πληρωτέες σε μελλοντική περίοδο, αλλά συνδεόμενες με Ονομαστική αξία, συνάλλαγμα
την περίοδο υποβολής στοιχείων. Έσοδα που εισπράττονται εντός μετατρεπόμενο με την αγοραία
της περιόδου υποβολής στοιχείων, συνδέονται όμως με μελλο συναλλαγματική ισοτιμία
ντική περίοδο

12.3 Διάφορα στοιχεία

α) Εκκρεμείς λογαριασμοί φόρων. Πιστώσεις ή εγγυητικοί λογα α) Ονομαστική αξία ή κόστος
(συμφωνίας επαναγοράς)
ριασμοί σε συνάλλαγμα. Συμφωνίες επαναγοράς με πιστωτικά
ιδρύματα, συνδεόμενες με ταυτόχρονες συμφωνίες επαναπώ
λησης με σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίων τίτλων που
εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 “Λοιπά χρημα
τοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού”. Πρόσθετες υποχρεωτικές
καταθέσεις. Λοιπά στοιχεία ελάσσονος σημασίας. Υποχρεώσεις
για λογαριασμό τρίτων (on a trust basis).
β) Καταθέσεις πελατείας σε χρυσό.

β) Αγοραία αξία

γ) Καθαρές υποχρεώσεις που αφορούν το πρόγραμμα συνταξιο γ) Σύμφωνα με το άρθρο 24
δότησης
παράγραφος 2
13

Προβλέψεις

α) Για συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό α) Κόστος/ονομαστική αξία
κίνδυνο και κίνδυνο τιμής χρυσού και για άλλους σκοπούς,
π.χ. αναμενόμενες μελλοντικές δαπάνες και εισφορές βάσει
του άρθρου 48.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ σε σχέση με
κεντρικές τράπεζες κρατών μελών επί των οποίων καταργού
νται οι παρεκκλίσεις
β) Για κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που προκύπτει από πράξεις β) Ονομαστική αξία (βασίζε
νομισματικής πολιτικής
ται σε αποτίμηση του διοι
κητικού συμβουλίου της
ΕΚΤ στο τέλος της χρήσης)

14

Λογαριασμοί ανα α) Λογαριασμοί αναπροσαρμογής συνδεόμενοι με τις διακυμάν α) Διαφορές από την αναπρο
προσαρμογής
σεις των τιμών όσον αφορά τον χρυσό, κάθε είδους τίτλους
σαρμογή μεταξύ του μέσου
σε ευρώ, κάθε είδους τίτλους εκφρασμένους σε ξένο νόμισμα,
κόστους και της αγοραίας
δικαιώματα προαίρεσης· διαφορές στην αποτίμηση με τις τι
αξίας, συνάλλαγμα μετα
μές της αγοράς που συνδέονται με παράγωγα προϊόντα κάλυ
τρεπόμενο με την αγοραία
ψης του κινδύνου επιτοκίου· λογαριασμοί αναπροσαρμογής
ισοτιμία
συνδεόμενοι με τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτι
μιών όσον αφορά την καθαρή θέση κάθε νομίσματος, συμπε
ριλαμβανομένων των πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων, των
προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος και των ΕΤΔ
Ειδικοί λογαριασμοί αναπροσαρμογής, οι οποίοι προκύπτουν
από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 48.2 του καταστατικού
του ΕΣΚΤ εισφορές σε σχέση με κεντρικές τράπεζες κρατών
μελών επί των οποίων καταργούνται οι παρεκκλίσεις. Βλέπε
άρθρο 13 παράγραφος 2
β) Αποτελέσματα επανεπιμέτρησης της καθαρής υποχρέωσης β) Σύμφωνα με το άρθρο 24
παράγραφος 2
(του καθαρού περιουσιακού στοιχείου) σε σχέση με καθορι
σμένες παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία, τα οποία
ισούνται με την καθαρή θέση των ακόλουθων επιμέρους στοι
χείων:
i)

των αναλογιστικών κερδών και ζημιών στην παρούσα αξία
των δεσμεύσεων σε σχέση με καθορισμένες παροχές
ii) της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων του προγράμ
ματος, εξαιρουμένων των ποσών που περιλαμβάνονται
στον καθαρό τόκο επί της καθαρής υποχρέωσης (του κα
θαρού περιουσιακού στοιχείου) σε σχέση με καθορισμένες
παροχές
iii) τυχόν μεταβολών του ανώτατου ορίου του περιουσιακού
στοιχείου, εξαιρουμένων των ποσών που περιλαμβάνονται
στους καθαρούς τόκους επί της καθαρής υποχρέωσης
(του καθαρού περιουσιακού στοιχείου) σε σχέση με καθο
ρισμένες παροχές
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Κεφάλαιο και απο
θεματικά

15.1 Κεφάλαιο

Καταβεβλημένο κεφάλαιο

15.2 Αποθεματικά

Νόμιμα αποθεματικά σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατι Ονομαστική αξία
κού του ΕΣΚΤ και εισφορές βάσει του άρθρου 48.2 του κατα
στατικού του ΕΣΚΤ σε σχέση με κεντρικές τράπεζες κρατών με
λών επί των οποίων καταργούνται οι παρεκκλίσεις

16

Κέρδη χρήσης

Ονομαστική αξία

Ονομαστική αξία»

