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EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/425,
annettu 15 päivänä joulukuuta 2014,
Euroopan

keskuspankin

tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen
(EKP/2014/55)

EKP/2010/21

muuttamisesta

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen
26,2 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Päätöksessä EKP/2010/21 (1) vahvistetaan Euroopan keskuspankin (EKP) tilinpäätöksen laatimista koskevat
säännöt.

(2)

On tarpeen edelleen selkeyttää rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävien arvopaperien arvostusmenetelmää.

(3)

Päätökseen EKP/2010/21 on tehtävä päätöksistä EKP/2014/40 (2) ja EKP/2014/45 (3) johtuvia teknisiä
selvennyksiä.

(4)

Päätökseen EKP/2010/21 on tarpeen tehdä myös eräitä muita teknisiä muutoksia.

(5)

Päätöstä EKP/2010/21 olisi näin ollen muutettava vastaavasti.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutos
Muutetaan päätöstä EKP/2010/21 seuraavasti:
1. Korvataan 8 artikla seuraavasti:
”8 artikla
Tase-erien arvostaminen
1.

Tase-erien arvostuksessa käytetään markkinahintoja ja -kursseja, jollei liitteessä I muuta säädetä.

2.
Kulta, valuuttainstrumentit, arvopaperit ja rahoitusinstrumentit (muut kuin eräpäivään saakka pidettävät
arvopaperit, ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit sekä rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit,
jotka kirjataan jaksotetun hankintamenon perusteella) arvostetaan vuoden lopussa markkinakeskihintoihin ja
-kursseihin. Arvostus koskee sekä taseessa että taseen ulkopuolella olevia eriä.
3.
Kullan arvostuksessa ei hinta- ja valuuttakurssimuutoksia eroteta toisistaan, vaan kirjataan yksi ainoa
kullan arvonmuutos, joka perustuu kullan painoyksikön eurohintaan neljännesvuosittaisen arvostuspäivän
EUR/USD-kurssiin. Valuuttasaamiset arvostetaan valuutoittain, mukaan lukien taseessa olevat ja taseen ulkopuoliset
erät. Tässä artiklassa erityiset nosto-oikeudet (SDR), erityisten nosto-oikeuksien valuuttakorin pohjana olevat
yksittäiset valuutat mukaan luettuina, katsotaan yhdeksi saamiseksi. Arvopaperit arvostetaan arvopaperilajeittain, eli
ISIN-koodeittain, mutta niiden rakenteen osana olevia mahdollisia optioita ei arvostella erikseen. Rahapolitiikan
harjoittamista varten pidettävät arvopaperit sekä eriin ’Muut rahoitussaatavat’ ja ’Sekalaiset erät’ kuuluvat arvopaperit
käsitellään kuitenkin erillisinä.
(1) Päätös EKP/2010/21, annettu 11 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä (EUVL L 35, 9.2.2011, s. 1).
(2) Päätös EKP/2014/40, annettu 15 päivänä lokakuuta 2014, katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta
(EUVL L 335, 22.11.2014, s. 22).
(3) Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/5, annettu 19 päivänä marraskuuta 2014, omaisuusvakuudellisten arvopaperien ostoohjelman toteutuksesta (EKP/2014/45) (EUVL L 1, 6.1.2015, s 4).
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4.
Eräpäivään saakka pidettäviksi luokiteltavia arvopapereita käsitellään erillisinä ja ne arvostetaan jaksotetun
hankintamenon perusteella ja arvonalennus huomioon ottaen. Samalla tavalla käsitellään ei-jälkimarkkinakelpoisia
arvopapereita ja rahapolitiikan harjoittamista varten pidettäviä arvopapereita, jotka kirjataan jaksotetun
hankintamenon perusteella. Eräpäivään saakka pidettäviksi luokiteltavia arvopapereita voidaan myydä ennen
eräpäivää kaikissa seuraavissa tapauksissa:
a) jos myytävää määrää pidetään merkityksettömänä koko eräpäivään saakka pidettävien arvopapereiden salkkuun
verrattuna,
b) jos arvopaperit myydään eräpäivää välittömästi edeltävän kuukauden pituisen ajanjakson aikana,
c) poikkeuksellisissa olosuhteissa, kuten liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden heikentyessä merkittävästi.”
2. Liite I korvataan tämän päätöksen liitteessä esitetyllä tekstillä.
2 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2014.

Tehty Frankfurt am Mainissa 15 päivänä joulukuuta 2014.
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI
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LIITE
”LIITE I
TASEEN SISÄLTÖÄ JA ARVOSTAMISTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET
SAAMISET
Tase-erä

Tase-erien sisältöluokat

Arvostusperiaate

Fyysinen kulta eli kultaharkot, -rahat, -levyt ja Markkina-arvo
-kimpaleet, joko varastoitu tai ’matkalla’. In
vestointikulta (ei-fyysinen kulta), esimerkiksi
kulta avistatileillä (yhteistileillä), määräaikais
talletukset ja seuraavista liiketoimista johtuvat
kultasaamiset: a) kultapitoisuuden muuttumi
set ja b) sijaintipaikkaa tai laatua koskevat kul
taswapit, joissa luovutusajankohdan ja vastaa
nottoajankohdan väliin jää vähintään yksi
pankkipäivä.

1

Kulta ja kultasaamiset

2

Valuuttamääräiset saami Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulko
set euroalueen ulkopuo puolella olevilta vastapuolilta, kansainväliset ja
lelta
ylikansalliset laitokset sekä euroalueeseen kuu
lumattomat keskuspankit mukaan luettuina.

2.1 Saamiset
Kansainväli a) Varanto-osuuteen kuuluvat nosto-oikeu a)
seltä valuuttarahastolta
det (netto)
(IMF)
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 ulko
puolelle’.

b) Erityiset nosto-oikeudet

b)

Erityiset nosto-oikeudet (brutto).

c) Muut saamiset

Varanto-osuuteen kuuluvat
nosto-oikeudet (netto)
Nimellisarvoon, muuntami
sessa käytetään markkina
kurssia

Erityiset nosto-oikeudet
Nimellisarvoon, muuntami
sessa käytetään markkina
kurssia

c)

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

2.2 Pankkitalletukset, arvo a) Talletukset euroalueen ulkopuolisissa a)
pankeissa, lukuun ottamatta erään 11.3
paperisijoitukset, valuut
’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia saamisia
tamääräiset lainat ja
muut valuuttamääräiset
Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadit
saamiset
taessa takaisin maksettavat luotot, takaisin
myyntisopimukset.

Muut saamiset
Nimellisarvoon, muuntami
sessa käytetään markkina
kurssia

Talletukset euroalueen ulko
puolisissa pankeissa
Nimellisarvoon, muuntami
sessa käytetään markkina
kurssia
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Tase-erien sisältöluokat

Arvostusperiaate

b) Arvopaperisijoitukset euroalueen ulko b) i)
puolella, lukuun ottamatta erään 11.3
’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia saamisia
Euroalueen ulkopuolella olevien liikkeeseen
laskemat joukkovelkakirjat, vekselit, nolla
korkoiset joukkovelkakirjat, rahamarkkina
paperit ja osakkeet tai osuudet, joita hoide
taan osana valuuttavarantoja.

Muut kuin eräpäivään
saakka pidettävät jälki
markkinakelpoiset arvopa
perit
Markkinahintaan ja valuutan
markkinakurssia käyttäen
Preemiot tai diskontot jakso
tetaan

ii) Eräpäivään saakka pidettä
vät jälkimarkkinakelpoiset
arvopaperit
Hankintameno
arvonalen
nuksella vähennettynä ja va
luutan markkinakurssia käyt
täen
Preemiot tai diskontot jakso
tetaan
iii) Ei-jälkimarkkinakelpoiset
arvopaperit
Hankintameno
arvonalen
nuksella vähennettynä ja va
luutan markkinakurssia käyt
täen
Preemiot tai diskontot jakso
tetaan
iv) Jälkimarkkinakelpoiset
osakkeet ja osuudet
Markkinahintaan ja valuutan
markkinakurssia käyttäen

c) Valuuttamääräiset lainat (talletukset) c)
euroalueen ulkopuolella, lukuun otta
matta erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’
kuuluvia saamisia

d) Muut valuuttamääräiset saamiset
Setelit ja metallirahat euroalueen ulkopuo
lelta.

d)

Valuuttamääräiset lainat
Talletukset nimellisarvoon,
muuntamisessa käytetään va
luutan markkinakurssia

Muut
valuuttamääräiset
saamiset
Nimellisarvoon, muuntami
sessa käytetään markkina
kurssia
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Arvostusperiaate

Valuuttamääräiset saami a) Arvopaperisijoitukset euroalueella, lu a) i)
kuun ottamatta erään 11.3 ’Muut rahoi
set euroalueelta
tusvarat’ kuuluvia saamisia
Euroalueella olevien liikkeeseen laskemat
joukkovelkakirjat, vekselit, nollakorkoiset
joukkovelkakirjat,
rahamarkkinapaperit
sekä osakkeet ja osuudet, joita hoidetaan
osana valuuttavarantoja.

Muut kuin eräpäivään
saakka pidettävät jälki
markkinakelpoiset arvopa
perit
Markkinahintaan ja valuutan
markkinakurssia käyttäen
Preemiot tai diskontot jakso
tetaan

ii) Eräpäivään saakka pidettä
vät jälkimarkkinakelpoiset
arvopaperit
Hankintameno
arvonalen
nuksella vähennettynä ja va
luutan markkinakurssia käyt
täen
Preemiot tai diskontot jakso
tetaan
iii) Ei-jälkimarkkinakelpoiset
arvopaperit
Hankintameno
arvonalen
nuksella vähennettynä ja va
luutan markkinakurssia käyt
täen
Preemiot tai diskontot jakso
tetaan
iv) Jälkimarkkinakelpoiset
osakkeet ja osuudet
Markkinahintaan ja valuutan
markkinakurssia käyttäen

b) Muut saamiset euroalueelta, lukuun otta b)
matta erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’
kuuluvia saamisia
Lainat, talletukset, takaisinmyyntisopimuk
set, sekalainen luotonanto

4

Muut saamiset
Talletukset ja muut lainat ni
mellisarvoon,
muuntami
sessa käytetään valuutan
markkinakurssia

Euromääräiset saamiset
euroalueen ulkopuolelta

4.1 Pankkitalletukset, arvo a) Talletukset euroalueen ulkopuolisissa a)
pankeissa, lukuun ottamatta erään 11.3
paperisijoitukset ja lai
’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia saamisia
nat
Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadit
taessa takaisin maksettavat luotot, euro
määräisten arvopaperien hoitoon liittyvät
takaisinmyyntisopimukset.

Talletukset euroalueen ulko
puolisissa pankeissa
Nimellisarvoon
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Tase-erien sisältöluokat

Arvostusperiaate

b) Arvopaperisijoitukset euroalueen ulko b) i)
puolella, lukuun ottamatta erään 11.3
’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia saamisia
Euroalueen ulkopuolella olevien liikkeeseen
laskemat osakkeet tai osuudet, joukkovelk
akirjat, vekselit, nollakorkoiset joukkovelk
akirjat ja rahamarkkinapaperit

Muut kuin eräpäivään
saakka pidettävät jälki
markkinakelpoiset arvopa
perit
Markkinahintaan
Preemiot tai diskontot jakso
tetaan

ii) Eräpäivään saakka pidettä
vät jälkimarkkinakelpoiset
arvopaperit
Hankintameno
arvonalen
nuksella vähennettynä
Preemiot tai diskontot jakso
tetaan
iii) Ei-jälkimarkkinakelpoiset
arvopaperit
Hankintameno
arvonalen
nuksella vähennettynä
Preemiot tai diskontot jakso
tetaan
iv) Jälkimarkkinakelpoiset
osakkeet ja osuudet
Markkinahintaan
c) Lainat euroalueen ulkopuolelle, lukuun c)
ottamatta erään 11.3 ’Muut rahoitus
varat’ kuuluvia lainoja

Lainat euroalueen ulkopuo
lelle

d) Euroalueen ulkopuolisten tahojen liikkee d) i)
seen laskemat arvopaperit, lukuun otta
matta erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’
kuuluvia saamisia

Muut kuin eräpäivään
saakka pidettävät jälki
markkinakelpoiset arvopa
perit

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

Talletukset nimellisarvoon

Markkinahintaan
Preemiot tai diskontot jakso
tetaan
ii) Eräpäivään saakka pidettä
vät jälkimarkkinakelpoiset
arvopaperit
Hankintameno
arvonalen
nuksella vähennettynä
Preemiot tai diskontot jakso
tetaan
iii) Ei-jälkimarkkinakelpoiset
arvopaperit
Hankintameno
arvonalen
nuksella vähennettynä
Preemiot tai diskontot jakso
tetaan

4.2 ERM II:n luottojärjeste Luotonanto ERM II:n ehdoilla.
lyihin perustuvat saami
set

Nimellisarvoon
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Arvostusperiaate

Rahapoliittisiin operaa Erät 5.1–5.5: suuntaviivojen EKP/2011/14 (1)
tioihin liittyvät euro
liitteessä I kuvattuihin rahapolitiikan välinei
määräiset luotot euroa
siin liittyvät liiketoimet.
lueen luottolaitoksille

5.1 Perusrahoitusoperaatiot

Säännölliset likviditeettiä lisäävät käänteiso Nimellisarvoon tai takaisinostohin
peraatiot, jotka toteutetaan viikoittain ja joissa taan
sovellettava normaali juoksuaika on viikko.

5.2 Pitempiaikaiset rahoitu Säännölliset likviditeettiä lisäävät käänteiso Nimellisarvoon tai takaisinostohin
soperaatiot
peraatiot, jotka toteutetaan kuukausittain ja taan
joissa sovellettava normaali juoksuaika on
kolme kuukautta.

5.3 Käänteiset hienosäätöo Käänteisoperaatiot,
joilla
peraatiot
markkinoita tarvittaessa.

hienosäädetään Nimellisarvoon tai takaisinostohin
taan

5.4 Käänteiset rakenteelliset Käänteisoperaatiot, joilla vaikutetaan eurojär Nimellisarvoon tai takaisinostohin
jestelmän rakenteelliseen asemaan rahoitus taan
operaatiot
sektoriin nähden.

5.5 Maksuvalmiusluotot

Yön yli -likviditeetti vakuuskelpoisia arvopa Nimellisarvoon tai takaisinostohin
pereita vastaan etukäteen vahvistetulla korolla taan
(maksuvalmiusjärjestelmä)

5.6 Vakuuksien
muutos Luottolaitoksille myönnetyt lisäluotot, jotka Nimellisarvoon tai hankintahintaan
pyyntöihin liittyvät luo aiheutuvat näille luottolaitoksille aiemmin
myönnettyjen luottojen vakuutena olevien ar
tot
vopaperien arvonnoususta.

6

Muut euromääräiset saa Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa Nimellisarvoon tai hankintahintaan
miset euroalueen luotto takaisin maksettavat luotot, erään 7 ’Euro
laitoksilta
määräiset arvopaperit euroalueelta’ kuuluvien
arvopaperisalkkujen hoitoon liittyvät takaisin
myyntisopimukset, mukaan lukien transaktiot,
jotka johtuvat euroalueen aikaisempien va
luuttavarantojen muuntamisesta, ja muut saa
miset. Kirjeenvaihtajapankkimallin tilit ei-koti
maisissa euroalueen luottolaitoksissa. Muut
saamiset ja operaatiot, jotka eivät liity eurojär
jestelmän rahapoliittisiin operaatioihin.

7

Euromääräiset arvopa
perit euroalueelta
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Arvostusperiaate

7.1 Rahapolitiikan harjoitta Euroalueella liikkeeseen lasketut arvopaperit, a)
joita pidetään rahapolitiikan harjoittamista
mista varten pidettävät
varten. Hienosäätöoperaatioita varten hankitut
arvopaperit
EKP:n velkasitoumukset

Jälkimarkkinakelpoiset
vopaperit

ar

Kirjataan riippuen rahapoliit
tisista näkökohdista:
i)

ii)

Markkinahintaan
Preemiot tai diskontot jakso
tetaan
Hankintameno
arvonalen
nuksella vähennettynä (han
kintameno, jos arvonalen
nuksen kattaa velka-erässä
13 b) ’Varaukset’ tarkoitettu
varaus)
Preemiot tai diskontot jakso
tetaan

b)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset
arvopaperit
Hankintameno
arvonalen
nuksella vähennettynä
Preemiot tai diskontot jakso
tetaan

7.2 Muut arvopaperit

Muut kuin eriin 7.1 ’Rahapolitiikan harjoitta a)
mista varten pidettävät arvopaperit’ ja 11.3
’Muut rahoitusvarat’ kuuluvat arvopaperit:
joukkovelkakirjat, vekselit, nollakorkoiset
joukkovelkakirjat, suoraan pidettävät raha
markkinapaperit, mukaan lukien julkisyhteisö
jen liikkeeseen laskemat euromääräiset arvo
paperit ajalta ennen EMUa. Osakkeet ja osuu
det.
b)

Muut
kuin
eräpäivään
saakka pidettävät jälki
markkinakelpoiset arvopa
perit
Markkinahintaan
Preemiot tai diskontot jakso
tetaan
Eräpäivään saakka pidettä
vät jälkimarkkinakelpoiset
arvopaperit
Hankintameno
arvonalen
nuksella vähennettynä
Preemiot tai diskontot jakso
tetaan

c)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset
arvopaperit
Hankintameno
arvonalen
nuksella vähennettynä
Preemiot tai diskontot jakso
tetaan

d)

Jälkimarkkinakelpoiset
osakkeet ja osuudet
Markkinahintaan

8

Euromääräiset saamiset Saamiset julkisyhteisöiltä ajalta ennen EMUa Talletukset/lainat nimellisarvoon, eijulkisyhteisöiltä
(ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit, lainat). jälkimarkkinakelpoiset
arvopaperit
hankintahintaan

9

Eurojärjestelmän sisäiset
saamiset
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9.1 EKP:n liikkeeseen laske Eurojärjestelmän sisäisiä kansallisiin keskus Hankintahintaan
mat sijoitustodistukset
pankkeihin kohdistuvia EKP:n velkakirjojen
liikkeeseenlaskuun perustuvia saamisia.
9.2 Euroseteleiden kohdista EKP:n liikkeeseen laskemiin seteleihin liittyvät Nimellisarvoon
saamiset päätöksen EKP/2010/29 (2) mukai
miseen eurojärjestel
mässä liittyvät saamiset
sesti
9.3 Muut saamiset eurojär Seuraavien alaerien nettopositiot:
jestelmän sisällä (netto)
a) TARGET2-tilien ja kansallisten keskuspank a)
kien vastaavien tilien saldoista johtuvat
nettosaamiset eli saamisten ja velkojen yh
teismäärä. Katso myös erä 10.2 ’Muut velat
eurojärjestelmän sisällä (netto)’.
b) muut mahdolliset eurojärjestelmän sisäiset b)
euromääräiset saamiset, myös EKP:n euro
seteleistä saaman tulon väliaikainen jaka
minen kansallisille keskuspankeille.
10

Selvitettävänä
erät

11

Muut saamiset

Nimellisarvoon

Nimellisarvoon

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

11.1 Euroalueen metallirahat

Eurokolikot

Nimellisarvoon

11.2 Aineellinen ja aineeton Maa-alueet ja rakennukset, kalusto, mukaan Hankintahintaan poistot vähennet
tyinä
käyttöomaisuus
lukien atk-laitteistot, ohjelmistot
Poistoilla tarkoitetaan hyödykkeen
poistopohjan systemaattista kuluksi
kirjaamista sen taloudellisen vaikutu
sajan kuluessa. Taloudellinen vaikutu
saika on ajanjakso, jona käyttöomai
suuden odotetaan olevan yrityksen
käytettävissä. Yksittäisten merkittä
vien käyttöomaisuuserien taloudelli
nen vaikutusaika voidaan tarkistaa
systemaattisesti, mikäli odotukset
poikkeavat aikaisemmista arvioista.
Merkittäviin hyödykkeisiin voi sisäl
tyä osia, joilla on erilainen taloudelli
nen vaikutusaika. Taloudellinen vai
kutusaika tulisi tällaisten osien osalta
arvioida erikseen.
Taloudellinen vaikutusaika tulisi täl
laisten osien osalta arvioida erikseen.
Aineettoman omaisuuden kustannuk
set sisältävät aineettoman omaisuu
den hankintahinnan. Muita suoria tai
epäsuoria kustannuksia käsitellään
kuluina.
Menojen arvioinnissa sovelletaan
raja-arvoa (jos meno ilman arvonlisä
veroa jää alle 10 000 euron, sitä ei
aktivoida)
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— Voitto-osuudet ja sijoitukset tytäryhtiöihin a)
sekä strategisista tai poliittisista syistä hal
lussa olevat osakkeet ja osuudet
— Arvopaperit, mukaan lukien osakkeet ja
osuudet, sekä muut rahoitusinstrumentit b)
ja saldot, mukaan lukien määräaikaistalle
tukset ja sekkitilit, joita pidetään korva
merkittynä salkkuna
— Tähän erään kuuluvien arvopaperisalkku
jen hoitoon liittyvät takaisinmyyntisopi
mukset luottolaitosten kanssa.
c)

Jälkimarkkinakelpoiset
osakkeet ja osuudet
Markkinahintaan
Voitto-osuudet ja epälikvidit
kantaosakkeet sekä muut
osakkeet ja osuudet, jotka
edustavat pysyviä investoin
teja
Hankintameno
arvonalen
nuksella vähennettynä
Sijoitukset
tytäryhtiöihin
tai merkittävät osuudet yh
tiöissä
Omaisuuden nettoarvoon

d)

Muut
kuin
eräpäivään
saakka pidettävät jälki
markkinakelpoiset arvopa
perit
Markkinahintaan
Preemiot/diskontot
taan

e)

jaksote

Eräpäivään saakka pidettä
vät tai pysyvinä investoin
teina pidettävät jälkimark
kinakelpoiset arvopaperit
Hankintameno
arvonalen
nuksella vähennettynä
Preemiot tai diskontot jakso
tetaan

f)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset
arvopaperit
Hankintameno
arvonalen
nuksella vähennettynä

g)

Pankkitalletukset ja lainat
Nimellisarvoon, muunnetaan
valuutan markkinakurssiin,
jos saldot/talletukset ovat va
luuttamääräisiä

11.4 Taseen
ulkopuolisten Valuuttatermiinien, valuuttaswapien, koron Instrumenttien nettoaseman termiini
erien arvostuserot
vaihtosopimusten (ellei sovelleta päivittäisiä kurssin ja avistakurssin ero käyttäen
vaihtelumarginaaleja), korkotermiinien, arvo valuutan markkinakurssia
papereiden termiinikauppojen, valuuttojen
avistakauppojen arvostustulokset kaupanteko
päivästä maksun suorituspäivään.

11.5 Siirtosaamiset ja makse Toteutuneet tulot, joista ei ole saatu maksua. Nimellisarvoon, muuntamisessa käy
tut ennakot
Maksetut ennakot ja kertyneet korot (eli arvo tetään markkinakurssia
paperia ostettaessa mukana siirtyneet kerty
neet korot)
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a) Ennakot, lainat ja muut vähämerkityksiset a)
erät. Vakuudettomat lainat (loans on a trust
basis)

Nimellisarvoon tai hankinta
hintaan

b) Asiakkaiden tekemiin kultatalletuksiin liit b)
tyvät sijoitukset

Markkinahintaan

c) Nettoeläkesaamiset

c)

24 artiklan 2 kohdan mukai
sesti

d) Eurojärjestelmän luottotoimien yhteydessä d)
eurojärjestelmän vastapuolten laiminlyön
neistä johtuvat avoimet saamiset

Nimellisarvoon/kerrytettä
vissä olevaan arvoon (ennen/
jälkeen tappioiden kirjaami
sen)

e) Varat tai kolmansilta olevat saamiset, jotka e)
on otettu omaksi ja/tai hankittu laimin
lyöntiin syyllistyneen eurojärjestelmän vas
tapuolen asettaman vakuuden realisoinnin
yhteydessä

Hankintahintaan (jos rahoi
tusomaisuus on valuutta
määräistä, käytetään muun
tamisessa valuutan markki
nakurssia hankintahetkellä)

Tilikauden tappio

Nimellisarvoon

(1) Suuntaviivat EKP/2011/14, annettu 20 päivänä syyskuuta 2011, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä
(EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1).
(2) Päätös EKP/2010/29, tehty 13 päivänä joulukuuta 2010, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta (EUVL L 35, 9.2.2011, s. 26).

VELAT
Tase-erä

Tase-erien sisältöluokat

1

Liikkeessä
setelit

2

Rahapoliittisiin
operaatioihin liit
tyvät euromääräi
set velat euroalu
een luottolaitok
sille

Arvostusperiaate

olevat EKP:n päätöksen EKP/2010/29 mukaisesti liikkee Nimellisarvoon
seen laskemat eurosetelit
Erät 2.1, 2.2, 2.3 ja 2.5: Suuntaviivojen
EKP/2011/14 liitteessä I tarkoitetut euromääräiset
talletukset

2.1 Sekkitilit (ml. vä EKPJ:n perussäännön mukaisesti vähimmäisvaran Nimellisarvoon
himmäisvaranto
tovelvoitteen alaisten rahalaitosten luetteloon kuu
talletukset)
luvien luottolaitosten euromääräiset tilit. Erään
kuuluvat ensisijaisesti vähimmäisvarantotalletusten
tilit.
2.2 Talletusmahdolli
suus

Yön yli -talletukset etukäteen vahvistetulla korolla Nimellisarvoon
(maksuvalmiusjärjestelmässä)

2.3 Määräaikaistalle
tukset

Hienosäätötarkoituksessa kerättävät määräaikaistal Nimellisarvoon
letukset likviditeetin sitomiseksi

2.4 Käänteiset hieno Rahapolitiikkaan liittyvät liiketapahtumat, joiden Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan
säätöoperaatiot
tarkoituksena on likviditeetin sitominen
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2.5 Vakuuksien muu Luottolaitosten talletukset, jotka tehdään näille Nimellisarvoon
tospyyntöihin liit luottolaitoksille myönnettyjen luottojen vakuutena
olevien arvopapereiden arvon laskun vuoksi
tyvät talletukset

Repo-operaatiot samanaikaisten, vastaavien erään 7 Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan
’Euromääräiset arvopaperit euroalueelta’ kuuluvien
arvopaperisalkkujen hoitoon liittyvien takaisin
myyntisopimusten yhteydessä. Muut operaatiot,
jotka eivät liity eurojärjestelmän rahapolitiikkaan.
Ei luottolaitosten sekkitilejä.

3

Muut euromääräi
set velat euroalu
een luottolaitok
sille

4

EKP:n liikkeeseen Suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I tarkoitetut Hankintahintaan
laskemat sijoitus
velkasitoumukset. Diskonttopaperit, jotka lasketaan
Mahdolliset diskontot jaksotetaan
liikkeeseen likviditeetin sitomistarkoituksessa.
todistukset

5

Euromääräiset ve
lat muille euroa
lueella oleville

5.1 Julkisyhteisöt

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa takai Nimellisarvoon
sin maksettavat talletukset

5.2 Muut velat

Henkilöstön, liikeyritysten ja asiakkaiden, mukaan Nimellisarvoon
lukien vähimmäisvarantovelvoitteesta vapautetuiksi
luetteloidut rahalaitokset, (ks. vastattavien erä 2.1),
sekkitilitalletukset; määräaikaistalletukset, vaadit
taessa takaisin maksettavat talletukset.

6

Euromääräiset ve Muiden pankkien, keskuspankkien, kansainvälisten/ Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan
lat euroalueen ulk ylikansallisten elinten, mukaan lukien Euroopan
komissio, sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadit
opuolelle
taessa takaisin maksettavat talletukset, mukaan lu
kien maksuliikettä varten pidettävät tilit sekä sijoi
tusten hoitoa varten pidettävät tilit; muiden tallet
tajien sekkitilit. Repo-operaatiot samanaikaisten,
euromääräisten arvopaperien hoitoon liittyvien ta
kaisinmyyntisopimusten yhteydessä. Sellaisten jä
senvaltioiden keskuspankkien TARGET2-tilien sal
dot, joiden rahayksikkö ei ole euro

7

Valuuttamääräiset
velat euroalueelle

Sekkitilit. Takaisinostosopimuksiin perustuvat velat; Nimellisarvoon, muuntamisessa käyte
tavallisesti näissä sijoitustoimissa käytetään joko va tään vuoden viimeisen päivän markki
luuttoja tai kultaa
nakurssia
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Valuuttamääräiset
velat euroalueen
ulkopuolelle

8.1 Talletukset
muut velat

ja Sekkitilit. Takaisinostosopimuksiin perustuvat velat; Nimellisarvoon, muuntamisessa käyte
tavallisesti näissä sijoitustoimissa käytetään joko va tään vuoden viimeisen päivän markki
luuttoja tai kultaa
nakurssia

8.2 ERM II:n luotto Lainanotto ERM II:n ehdoilla.
järjestelyihin per
ustuvat velat

Nimellisarvoon, muuntamisessa käyte
tään vuoden viimeisen päivän markki
nakurssia

9

Myönnettyjen eri SDR-määräinen erä, johon on kirjattu ne nosto-oi Nimellisarvoon, muuntamisessa käyte
tyisten nosto-oi
keudet, jotka kyseessä olevalle maalle tai kansalli tään vuoden viimeisen päivän markki
keuksien vastaerä selle keskuspankille on alun perin myönnetty
nakurssia

10

Eurojärjestelmän
sisäiset velat

10.1 Valuuttavaranto
jen siirtoja vastaa
vat velat

EKP:n taseessa – euromääräinen

Nimellisarvoon

10.2 Muut velat euro Seuraavien alaerien nettopositiot:
järjestelmän sisällä
(netto)
a) TARGET2-tilien ja kansallisten keskuspankkien a) Nimellisarvoon
vastaavien tilien saldoista johtuvat nettovelat eli
saamisten ja velkojen yhteismäärä. Katso myös
erä 9.3 ’Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä
(netto)’.
b) Muut mahdolliset eurojärjestelmän sisäiset euro b) Nimellisarvoon
määräiset saamiset, myös EKP:n euroseteleistä
saaman tulon väliaikainen jakaminen kansalli
sille keskuspankeille

11

Selvitettävänä ole Selvitystilien saldot (velat), mukaan lukien selvitet Nimellisarvoon
vat erät
tävänä olevat pankkisiirrot

12

Muut velat

12.1 Taseen ulkopuolis Valuuttatermiinien, valuuttaswapien, koronvaihto Instrumenttien nettoaseman termiini
ten erien arvostu sopimusten (ellei sovelleta päivittäisiä vaihtelumar kurssin ja avistakurssin ero käyttäen
serot
ginaaleja), korkotermiinien, arvopapereiden termii valuutan markkinakurssia
nikauppojen, valuuttojen avistakauppojen arvostus
tulokset kaupantekopäivästä maksun suorituspäi
vään.

13.3.2015

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Tase-erä

Tase-erien sisältöluokat

L 68/67
Arvostusperiaate

12.2 Siirtovelat ja saa Tilikaudella toteutuneet menot, joista ei ole saatu Nimellisarvoon, muuntamisessa käyte
dut ennakot
maksua. Tilikaudella saadut maksut tuloista, jotka tään markkinakurssia
toteutuvat tulevina tilikausina.
12.3 Sekalaiset erät

13

Varaukset

a) Väliaikaiset verotustilit. Valuuttamääräiset luot a) Nimellisarvoon tai takaisinostohin
totilit tai talletukset, jotka kattavat vakuuksia.
taan
Repo-operaatiot luottolaitosten kanssa samanai
kaisten, vastaavien erään 11.3 ’Muut rahoitus
varat’ kuuluvien arvopaperisalkkujen hoitoon
liittyvien takaisinmyyntisopimusten yhteydessä.
Vähimmäisvarantotalletusten lisäksi olevat pa
kolliset talletukset. Muut vähämerkityksiset erät.
Vakuudettomat lainat (loans on a trust basis)
b) Asiakkaiden kultatalletukset.

b) Markkinahintaan

c) Nettoeläkevelat

c) 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti

a) Valuuttakurssi-, korko- ja luottoriskiä sekä kul a) Hankintahintaan/nimellisarvoon
lan hintariskiä ja muita tarkoituksia varten; täl
laisia muita tarkoituksia voivat olla esim. odo
tettavissa olevat vastaiset menot tai EKPJ:n per
ussäännön 48.2 artiklan mukaiset osuudet sel
laisten jäsenvaltioiden keskuspankkien osalta,
joita koskeva poikkeus on kumottu.
b) Rahamarkkinaoperaatioista johtuvia vastapuolir b) Nimellisarvoon (perustuu EKP:n
iskejä varten
neuvoston kunkin vuoden lopussa
tekemään arvostukseen)

14

Arvonmuutostilit

a) Arvonmuutostilit, jotka johtuvat kullan, euro a) Keskihinnan ja markkina-arvon vä
määräisten arvopapereiden, valuuttamääräisten
linen arvostusero, valuutan muun
tamisessa käytetään markkinakurs
arvopapereiden ja optioiden hintamuutoksista;
sia
markkinahintaisesta arvostuksesta johtuvat kor
koriskijohdannaisiin liittyvät arvostuserot; ar
vonmuutostilit, jotka johtuvat valuuttakurssi
muutoksista kaikissa nettovaluuttapositioissa,
mukaan lukien valuuttaswapit ja -termiinit sekä
erityiset nosto-oikeudet
Erityiset arvonmuutostilit, jotka koskevat EKPJ:n
perussäännön 48.2 artiklan mukaisia osuuksia
sellaisten jäsenvaltioiden kansallisilta keskuspan
keilta, joita koskeva poikkeus on kumottu. 13 ar
tiklan 2 kohta
b) Työsuhteen jälkeisten etujen osalta etuuspohjai b) 24 artiklan c kohdan mukaisesti
sen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen
määrittämisen tulos, joka on seuraavien alaerien
nettopositio:
i)

vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot
etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvon mu
kaan
ii) järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun
ottamatta etuuspohjaisen nettovelan (tai
-omaisuuserän) nettokorkoon sisältyviä
määriä
iii) omaisuuserän enimmäismäärän vaikutuksen
muutokset lukuun ottamatta etuuspohjaisen
nettovelan (tai -omaisuuserän) nettokorkoon
sisältyviä määriä.
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Pääoma ja rahas
tot

15.1 Pääoma

Maksettu pääoma

15.2 Rahastot

Lainmukaiset varaukset EKPJ:n perussäännön 33 ar Nimellisarvoon
tiklan mukaan ja EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan
mukaiset osuudet sellaisten jäsenvaltioiden keskus
pankeilta, joita koskeva poikkeus on kumottu

16

Tilikauden voitto

Nimellisarvoon

Nimellisarvoon”

