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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/426 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 15ης Δεκεμβρίου 2014
που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική
παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών
Τραπεζών (ΕΚΤ/2014/54)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως τα άρθρα 12.1, 14.3 και 26.4,
Έχοντας υπόψη τη συμβολή του γενικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τη δεύτερη και την
τρίτη περίπτωση του άρθρου 46.2 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 (1) καθορίζει τους κανόνες τυποποίησης της λογιστικής παρακολούθησης και
υποβολής χρηματοοικονομικών εκθέσεων σχετικά με τις πράξεις των εθνικών κεντρικών τραπεζών.

(2)

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

(3)

Σε συνέχεια των αποφάσεων ΕΚΤ/2014/40 (2) και ΕΚΤ/2014/45 (3) πρέπει να ενσωματωθούν στην κατευθυντήρια
γραμμή ΕΚΤ/2010/20 ορισμένες διευκρινίσεις τεχνικής φύσης.

(4)

Τεχνικής φύσης τροποποιήσεις απαιτούνται εξάλλου και ως προς τις διατάξεις της ίδιας της κατευθυντήριας γραμμής
ΕΚΤ/2010/20.

(5)

Ως εκ τούτου, η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις
Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 τροποποιείται ως εξής:
1) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 7
Κανόνες αποτίμησης του ισολογισμού
1.
Για τους σκοπούς αποτίμησης του ισολογισμού χρησιμοποιούνται οι τρέχουσες αγοραίες ισοτιμίες και τιμές, εκτός εάν
άλλως ορίζεται στο παράρτημα IV.
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 με βάση τις
μέσες αγοραίες ισοτιμίες και τιμές της ημερομηνίας της τριμηνιαίας αναπροσαρμογής. Αυτό δεν εμποδίζει τους φορείς
παροχής στοιχείων να προβαίνουν σε συχνότερη αναπροσαρμογή της αξίας των χαρτοφυλακίων τους για εσωτερικούς
σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν στοιχεία των λογιστικών τους καταστάσεων μόνο στην αξία συναλλαγής στη
διάρκεια του τριμήνου.
(1) Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20, της 11ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την
υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΕ L 35 της 9.2.2011, σ. 31).
(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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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 διαθέσιμα διακρατούμενα σε
ενιαία βάση. Η αναπροσαρμογή 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 χρηματοοικο
νομικά στοιχεία ενεργητικού” ή “Διάφορα στοιχεία” αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστά διαθέσιμα.
4.
Οι εγγραφές αναπροσαρμογής αντιλογίζονται στο τέλος του εκάστοτε επόμενου τριμήνου, εκτός από τις μη πραγματο
ποιηθείσες ζημίες που μεταφέρονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης στο τέλος της χρήσης· συναλλαγές στη
διάρκεια του τριμήνου καταχωρίζονται με τις τιμές και τις ισοτιμίες συναλλαγής.
5.
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 εντός περιόδου ενός μηνός πριν από τη λήξη τους·
γ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση σημαντικής υποβάθμισης της φερεγγυότητας του εκδότη.».
2) Στο άρθρο 13 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2.
Οι διαφορές υπέρ το άρτιο ή υπό το άρτιο, οι οποίες προκύπτουν από την έκδοση και αγορά τίτλων, υπολογίζονται
και εμφανίζονται ως τμήμα των εσόδων από τόκους, η δε απόσβεσή τους πραγματοποιείται στην εναπομένουσα συμβατική
διάρκεια ζωής των τίτλων, είτε βάσει της μεθόδου της σταθερής απόσβεσης είτε βάσει της μεθόδου του εσωτερικού βαθμού
απόδοσης. Πάντως, η μέθοδος του εσωτερικού βαθμού απόδοσης εφαρμόζεται υποχρεωτικά επί των προεξοφλητικών τίτλων
με εναπομένουσα διάρκεια ζωής άνω του έτους από την αγορά τους.».
3) Στο άρθρο 15 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2.
Η λογιστικοποίηση και η αναπροσαρμογή της αξίας πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, συμβολαίων μελλοντικής
εκπλήρωσης, προθεσμιακών συμφωνιών επιτοκίων, λοιπών πράξεων επί επιτοκίων και δικαιωμάτων προαίρεσης, εξαιρουμένων
των δικαιωμάτων προαίρεσης που είναι ενσωματωμένα σε τίτλους, λαμβάνουν χώρα κατά στοιχείο. Οι πράξεις αυτές αντιμε
τωπίζονται χωριστά από τα στοιχεία του ισολογισμού.».
4) Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3.

Τα τέλη-έξοδα μεταφέρονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.».

β) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«4. Η αξία των πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων που δεν εκκαθαρίζονται μέσω κεντρικού αντισυμβαλλομένου αναπρο
σαρμόζεται μεμονωμένα και, εφόσον είναι αναγκαίο, μετατρέπεται σε ευρώ με βάση την άμεση ισοτιμία του νομίσματος.
Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες που μεταφέρονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης στο τέλος της χρήσης
συνιστάται να αποσβέννυνται εντός των επόμενων χρήσεων, στην περίπτωση των προθεσμιακών πράξεων ανταλλαγής
επιτοκίων ως έναρξη της απόσβεσης συνιστάται να ορίζεται η ημερομηνία αξίας της συναλλαγής, η δε απόσβεση θα
πρέπει να είναι γραμμική. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από αναπροσαρμογή εγγράφονται σε πίστωση λογαριασμού
αναπροσαρμογής.».
γ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:
«5.

Για πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων που εκκαθαρίζονται μέσω κεντρικού αντισυμβαλλομένου:

α) το αρχικό περιθώριο καταγράφεται ως ξεχωριστό στοιχείο του ενεργητικού όταν η κατάθεση γίνεται σε μετρητά. Όταν
αυτή γίνεται με τη μορφή τίτλων, παραμένει αμετάβλητο στον ισολογισμό·
β) οι ημερήσιες μεταβολές στα περιθώρια διακύμανσης μεταφέρονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και
επηρεάζουν τη συναλλαγματική θέση·
γ) το στοιχείο των δεδουλευμένων τόκων διαχωρίζεται από το πραγματοποιηθέν αποτέλεσμα και καταγράφεται σε
ακαθάριστη βάση στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.».
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5) Στο άρθρο 22 η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«6.
Με εξαίρεση τα δικαιώματα προαίρεσης που είναι ενσωματωμένα σε τίτλους, η αξία των συμβάσεων δικαιωμάτων
προαίρεσης αναπροσαρμόζεται μεμονωμένα. Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες που μεταφέρονται στον λογαριασμό αποτελε
σμάτων χρήσης δεν αντιλογίζονται σε επόμενες χρήσεις έναντι μη πραγματοποιηθέντων κερδών. Τα μη πραγματοποιηθέντα
κέρδη από αναπροσαρμογή εγγράφονται σε πίστωση λογαριασμού αναπροσαρμογής. Μη πραγματοποιηθείσες ζημίες από
συγκεκριμένο δικαίωμα προαίρεσης δεν συμψηφίζονται με μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από άλλο δικαίωμα προαίρεσης.».
6) Στο παράρτημα II προστίθεται ο ακόλουθος ορισμός:
«— Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος: νομικό πρόσωπο που παρεμβάλλεται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων στις συμβάσεις
που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μία ή περισσότερες χρηματοπιστωτικές αγορές, ενεργώντας ως
αγοραστής έναντι κάθε πωλητή και ως πωλητής έναντι κάθε αγοραστή.».
7) Στο παράρτημα III το σημείο 2.2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«2.2. Τα δεδουλευμένα στοιχεία τοκομεριδίων και οι αποσβέσεις των διαφορών υπέρ ή υπό το άρτιο υπολογίζονται και
εγγράφονται από την ημερομηνία διακανονισμού της αγοράς του τίτλου έως την ημερομηνία διακανονισμού της
πώλησης ή έως την ημερομηνία λήξης.».
8) Το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
1.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει την ημέρα της κοινοποίησής της στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των
κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ.
2.
Οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος συμμορφώνονται με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή από τις
31 Δεκεμβρίου 2014.
Άρθρο 3
Αποδέκτες
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται σε όλες τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Φρανκφούρτη, 15 Δεκεμβρίου 2014.
Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (1)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Στοιχείο ισολογισμού (2)

Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων
του ισολογισμού

Αρχή αποτίμησης

Εφαρμογή (3)

1

1

Χρυσός και
απαιτήσεις σε
χρυσό

Φυσικός χρυσός, δηλαδή ράβδοι, κέρ Αγοραία αξία
ματα, πλάκες, ψήγματα, αποθηκευμένος
ή “καθ' οδόν”. Άυλος χρυσός, όπως
υπόλοιπα σε λογαριασμούς καταθέσεων
σε χρυσό (γενικοί λογαριασμοί μετάλ
λου), προθεσμιακές καταθέσεις και
απαιτήσεις σε χρυσό που προκύπτουν
από τις ακόλουθες συναλλαγές: α) συν
αλλαγές αναβάθμισης ή υποβάθμισης
και β) πράξεις ανταλλαγής βάσει του
τόπου φύλαξης ή της καθαρότητας του
χρυσού, όπου, ανάμεσα στην παράδοση
και την παραλαβή, παρεμβάλλονται πε
ρισσότερες εργάσιμες ημέρες

2

2

Απαιτήσεις σε
συνάλλαγμα
έναντι μη κατοί
κων ζώνης ευρώ

Απαιτήσεις έναντι αντισυμβαλλομένων
μη κατοίκων ζώνης ευρώ, συμπεριλαμ
βανομένων των διεθνών και υπερεθνι
κών οργανισμών και των κεντρικών
τραπεζών εκτός ζώνης ευρώ, εκφρασμέ
νες σε ξένο νόμισμα

2.1

2.1

Απαιτήσεις ένα
ντι του Διε
θνούς Νομισμα
τικού Ταμείου
(ΔΝΤ)

α) Τραβηκτικά δικαιώματα στο α) Τραβηκτικά δικαιώματα στο
πλαίσιο του αποθεματικού μερι
πλαίσιο του αποθεματικού μερι
δίου (καθαρά)
δίου (καθαρά)
Εθνικό μερίδιο μείον τα υπόλοιπα
Ονομαστική αξία, μετατροπή με την
σε ευρώ που διαθέτει το ΔΝΤ. Ο
αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία
λογαριασμός αριθ. 2 του ΔΝΤ (λο
γαριασμός σε ευρώ για διοικητικές
δαπάνες) μπορεί να συμπεριλαμβά
νεται σε αυτό το στοιχείο ή στο
στοιχείο “Υποχρεώσεις σε ευρώ ένα
ντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ”

Υποχρεωτική

β) ΕΤΔ
Διαθέσιμα ΕΤΔ (ακαθάριστα)

Υποχρεωτική

β) ΕΤΔ
Ονομαστική αξία, μετατροπή με την
αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

Υποχρεωτική
γ) Λοιπές απαιτήσεις
γ) Λοιπές απαιτήσεις
Ονομαστική αξία, μετατροπή με την
Γενικές συμφωνίες δανεισμού, δά
νεια βάσει ειδικών συμφωνιών δανει
αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία
σμού, καταθέσεις σε “trusts” υπό τη
διαχείριση του ΔΝΤ
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2.2

2.2

Καταθέσεις σε
τράπεζες, τίτλοι,
δάνεια και
λοιπά στοιχεία
ενεργητικού
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του ισολογισμού

Αρχή αποτίμησης
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Εφαρμογή (3)

α) Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός α) Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός Υποχρεωτική
ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπί
ζώνης ευρώ
πτουν στο στοιχείο του ενεργη
Ονομαστική αξία, μετατροπή με την
τικού 11.3 “Λοιπά χρηματοοι
αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία
κονομικά στοιχεία ενεργητι
κού”
Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέ
σεις προθεσμίας, τραπεζικά δάνεια
μιας ημέρας, συμφωνίες επαναπώλη
σης (reverse repos)

β) Τίτλοι εκτός ζώνης ευρώ, εκτός β) i) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των Υποχρεωτική
όσων εμπίπτουν στο στοιχείο
διακρατούμενων έως τη λήξη
του ενεργητικού 11.3 “Λοιπά
Αγοραία τιμή και αγοραία συναλ
χρηματοοικονομικά
στοιχεία
λαγματική ισοτιμία
ενεργητικού”
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο
Γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα
αποσβέννυνται
μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρη
ματαγοράς, μετοχικοί τίτλοι διακρα
τούμενοι ως τμήμα των συναλλαγ
ματικών διαθεσίμων, που έχουν εκ
ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινο Υποχρεωτική
δοθεί από μη κατοίκους ζώνης
μούμενοι ως διακρατούμενοι
ευρώ
έως τη λήξη
Κόστος υποκείμενο σε απο
μείωση αξίας και αγοραία συν
αλλαγματική ισοτιμία
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο
αποσβέννυνται

iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι
Κόστος υποκείμενο σε απο
μείωση αξίας και αγοραία συν
αλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο
αποσβέννυνται

iv) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τί
τλοι
Αγοραία τιμή και αγοραία συν
αλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

Υποχρεωτική
γ) Δάνεια (καταθέσεις) εκτός ζώ γ) Δάνεια
νης ευρώ, εκτός όσων εμπί
Καταθέσεις στην ονομαστική αξία,
πτουν στο στοιχείο του ενεργη
μετατροπή με την αγοραία συναλ
τικού 11.3 “Λοιπά χρηματοοι
λαγματική ισοτιμία
κονομικά στοιχεία ενεργητι
κού”

δ) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
δ) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Υποχρεωτική
Τραπεζογραμμάτια και κέρματα
Ονομαστική αξία, μετατροπή με την
εκτός ζώνης ευρώ
αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία
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Απαιτήσεις σε
συνάλλαγμα
έναντι κατοίκων
ζώνης ευρώ
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Εφαρμογή (3)

α) Τίτλοι ζώνης ευρώ, εκτός όσων α) i) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των Υποχρεωτική
εμπίπτουν στο στοιχείο του
διακρατούμενων έως τη λήξη
ενεργητικού 11.3 “Λοιπά χρη
Αγοραία τιμή και αγοραία συναλ
ματοοικονομικά στοιχεία ενερ
λαγματική ισοτιμία
γητικού”
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο
Γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα
αποσβέννυνται
μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρη
ματαγοράς, μετοχικοί τίτλοι διακρα
τούμενοι ως τμήμα των συναλλαγ
ματικών διαθεσίμων, που έχουν εκ
ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινο Υποχρεωτική
δοθεί από κατοίκους ζώνης ευρώ
μούμενοι ως διακρατούμενοι
έως τη λήξη
Κόστος υποκείμενο σε απο
μείωση αξίας και αγοραία συν
αλλαγματική ισοτιμία
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο
αποσβέννυνται

iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι
Κόστος υποκείμενο σε απο
μείωση αξίας και αγοραία συν
αλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο
αποσβέννυνται

iv) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τί
τλοι
Αγοραία τιμή και αγοραία συν
αλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

Υποχρεωτική
β) Λοιπές απαιτήσεις έναντι κατοί β) Λοιπές απαιτήσεις
κων ζώνης ευρώ, εκτός όσων
Καταθέσεις και λοιπές δανειοδοτικές
εμπίπτουν στο στοιχείο του
πράξεις στην ονομαστική αξία, με
ενεργητικού 11.3 “Λοιπά χρη
τατροπή με την αγοραία συναλλαγ
ματοοικονομικά στοιχεία ενερ
ματική ισοτιμία
γητικού”
Δάνεια, καταθέσεις, συμφωνίες επα
ναπώλησης, διάφορες δανειοδοτικές
πράξεις

4

4

Απαιτήσεις σε
ευρώ έναντι μη
κατοίκων ζώνης
ευρώ

4.1

4.1

Καταθέσεις σε
τράπεζες, τίτλοι
και δάνεια

α) Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός α) Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός Υποχρεωτική
ζώνης ευρώ
ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπί
πτουν στο στοιχείο του ενεργη
Ονομαστική αξία
τικού 11.3 “Λοιπά χρηματοοι
κονομικά στοιχεία ενεργητι
κού”
Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέ
σεις προθεσμίας, τραπεζικά δάνεια
μιας ημέρας. Συμφωνίες επαναπώ
λησης συνδεόμενες με τη διαχείριση
χρεογράφων σε ευρώ

13.3.2015
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του ισολογισμού

Αρχή αποτίμησης

β) Τίτλοι εκτός ζώνης ευρώ, εκτός β) i) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των
διακρατούμενων έως τη λήξη
όσων εμπίπτουν στο στοιχείο
του ενεργητικού 11.3 “Λοιπά
Αγοραία τιμή
χρηματοοικονομικά
στοιχεία
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο
ενεργητικού”
αποσβέννυνται
Μετοχικοί τίτλοι, γραμμάτια και
ομόλογα, ομόλογα μηδενικού τοκο
μεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς, που
ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινο
έχουν εκδοθεί από μη κατοίκους
μούμενοι ως διακρατούμενοι
ζώνης ευρώ
έως τη λήξη
Κόστος υποκείμενο σε απο
μείωση αξίας
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Υποχρεωτική

Υποχρεωτική

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο
αποσβέννυνται
iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι
Κόστος υποκείμενο σε απο
μείωση αξίας

Υποχρεωτική

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο
αποσβέννυνται
iv) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τί
τλοι
Αγοραία τιμή

Υποχρεωτική

γ) Δάνεια εκτός ζώνης ευρώ, γ) Δάνεια εκτός ζώνης ευρώ
εκτός όσων εμπίπτουν στο στοι
Καταθέσεις στην ονομαστική αξία
χείο του ενεργητικού 11.3
“Λοιπά
χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού”

Υποχρεωτική

δ) Τίτλοι εκδοθέντες από φορείς δ) i) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των
εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων
διακρατούμενων έως τη λήξη
εμπίπτουν στο στοιχείο του
Αγοραία τιμή
ενεργητικού 11.3 “Λοιπά χρη
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο
ματοοικονομικά στοιχεία ενερ
αποσβέννυνται
γητικού”
Τίτλοι εκδοθέντες από υπερεθνικούς
ή διεθνείς οργανισμούς, π.χ. από
ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινο
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ
μούμενοι ως διακρατούμενοι
σεων, ανεξάρτητα από τον τόπο
έως τη λήξη
εγκατάστασής τους
Κόστος υποκείμενο σε απο
μείωση αξίας

Υποχρεωτική

Υποχρεωτική

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο
αποσβέννυνται
iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι
Κόστος υποκείμενο σε απο
μείωση αξίας

Υποχρεωτική

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο
αποσβέννυνται

4.2

4.2

Απαιτήσεις που
απορρέουν από
την πιστωτική
διευκόλυνση
στο πλαίσιο του
ΜΣΙ ΙΙ

Δανειοδοτικές πράξεις σύμφωνα με Ονομαστική αξία
τους όρους του ΜΣΙ ΙΙ

Υποχρεωτική
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5

5

Δάνεια σε ευρώ
προς πιστωτικά
ιδρύματα ζώνης
ευρώ, συνδεό
μενα με πράξεις
νομισματικής
πολιτικής

Στοιχεία 5.1 έως 5.5: συναλλαγές βά
σει των αντίστοιχων μέσων νομισματι
κής πολιτικής που περιγράφονται στο
παράρτημα I της κατευθυντήριας γραμ
μής ΕΚΤ/2011/14 της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (4)

5.1

5.1

Πράξεις κύριας
αναχρηματοδό
τησης

Τακτικές αντιστρεπτέες πράξεις για την Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας
παροχή ρευστότητας που εκτελούνται επαναγοράς
σε εβδομαδιαία βάση και με συνήθη
διάρκεια μιας εβδομάδας

Υποχρεωτική

5.2

5.2

Πράξεις πιο μα
κροπρόθεσμης
αναχρηματοδό
τησης

Τακτικές αντιστρεπτέες πράξεις για την Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας
παροχή ρευστότητας που εκτελούνται επαναγοράς
σε μηνιαία βάση και με συνήθη διάρ
κεια τριών μηνών

Υποχρεωτική

5.3

5.3

Αντιστρεπτέες
πράξεις εξομά
λυνσης των βρα
χυχρόνιων δια
κυμάνσεων της
ρευστότητας

Αντιστρεπτέες πράξεις που εκτελούνται Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας
ως έκτακτες συναλλαγές με σκοπό τη επαναγοράς
ρύθμιση βραχυχρόνιων διακυμάνσεων
της ρευστότητας

Υποχρεωτική

5.4

5.4

Διαρθρωτικές
αντιστρεπτέες
πράξεις

Αντιστρεπτέες πράξεις που προσαρμό Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας
ζουν τη διαρθρωτική θέση του Ευρωσυ επαναγοράς
στήματος έναντι του χρηματοπιστωτι
κού τομέα

Υποχρεωτική

5.5

5.5

Διευκόλυνση
οριακής χρημα
τοδότησης

Διευκόλυνση ρευστότητας μιας ημέρας Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας
με προκαθορισμένο επιτόκιο έναντι επαναγοράς
αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων (πά
για διευκόλυνση)

Υποχρεωτική

5.6

5.6

Πιστώσεις για
την κάλυψη πε
ριθωρίων

Πρόσθετες πιστώσεις προς πιστωτικά Ονομαστική αξία ή κόστος
ιδρύματα, οι οποίες προκύπτουν από
την αύξηση της αξίας των υποκείμενων
στοιχείων του ενεργητικού που λαμβά
νονται ως εγγύηση για τη χορήγηση
άλλων πιστώσεων στα εν λόγω πιστω
τικά ιδρύματα

Υποχρεωτική

6

6

Λοιπές απαιτή
σεις σε ευρώ
έναντι πιστωτι
κών ιδρυμάτων
ζώνης ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις Ονομαστική αξία ή κόστος
προθεσμίας, τραπεζικά δάνεια μιας ημέ
ρας, συμφωνίες επαναπώλησης συνδεό
μενες με τη διαχείριση των χαρτοφυλα
κίων τίτλων που εμπίπτουν στο στοι
χείο του ενεργητικού 7 “Τίτλοι σε ευρώ
κατοίκων ζώνης ευρώ”, συμπεριλαμβα
νομένων των συναλλαγών που προκύ
πτουν από τη μετατροπή πρώην συναλ
λαγματικών διαθεσίμων ζώνης ευρώ,
και λοιπές απαιτήσεις. Λογαριασμοί
ανταποκριτών σε πιστωτικά ιδρύματα
άλλων χωρών της ζώνης ευρώ. Λοιπές
απαιτήσεις και πράξεις, μη συνδεόμενες
με πράξεις νομισματικής πολιτικής του
Ευρωσυστήματος. Οποιεσδήποτε απαι
τήσεις από πράξεις νομισματικής πολι
τικής οι οποίες διενεργήθηκαν από ορι
σμένη ΕθνΚΤ πριν από την ένταξή της
στο Ευρωσύστημα

Υποχρεωτική
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7

7

Τίτλοι σε ευρώ
κατοίκων ζώνης
ευρώ

7.1

7.1

Τίτλοι διακρα
τούμενοι για
σκοπούς νομι
σματικής πολιτι
κής

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων
του ισολογισμού

Αρχή αποτίμησης

Τίτλοι εκδοθέντες εντός ζώνης ευρώ, α) Εμπορεύσιμοι τίτλοι
διακρατούμενοι για σκοπούς νομισμα
Λογιστικοποιούνται ανάλογα με τα
τικής πολιτικής. Πιστοποιητικά χρέους
κριτήρια της νομισματικής πολιτικής:
της ΕΚΤ που αγοράζονται με σκοπό
i) Αγοραία τιμή
την εξομάλυνση βραχυχρόνιων διακυ
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο
μάνσεων της ρευστότητας
αποσβέννυνται
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Υποχρεωτική

ii) Κόστος υποκείμενο σε απομείωση
αξίας (κόστος όταν η απομείωση
αξίας καλύπτεται από πρόβλεψη
που εμπίπτει στο στοιχείο του
ενεργητικού 13 β) “Προβλέψεις”)
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο
αποσβέννυνται
β) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση
αξίας

Υποχρεωτική

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβέννυνται

7.2

7.2

Λοιποί τίτλοι

Τίτλοι εκτός όσων εμπίπτουν στο στοι α) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των Υποχρεωτική
χείο του ενεργητικού 7.1 “Τίτλοι δια
διακρατούμενων έως τη λήξη
κρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής
Αγοραία τιμή
πολιτικής” και στο στοιχείο του ενεργη
Διαφορές
υπέρ ή υπό το άρτιο απο
τικού 11.3 “Λοιπά χρηματοοικονομικά
σβέννυνται
στοιχεία ενεργητικού”· γραμμάτια και
ομόλογα, ομόλογα μηδενικού τοκομε
ριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς διακρα β) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομού Υποχρεωτική
τούμενοι σε οριστική βάση (outright),
μενοι ως διακρατούμενοι έως τη
συμπεριλαμβανομένων των κρατικών τί
λήξη
τλων που ανάγονται στον πριν από την
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση
ΟΝΕ χρόνο, σε ευρώ. Μετοχικοί τίτλοι
αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβέννυνται
γ) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση
αξίας

Υποχρεωτική

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβέννυνται
δ) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι
Αγοραία τιμή

8

—

8

Χρέος γενικής
κυβέρνησης σε
ευρώ

9

Απαιτήσεις
εντός του Ευρω
συστήματος+)

Απαιτήσεις έναντι της κυβέρνησης, Καταθέσεις/δάνεια στην ονομαστική
αναγόμενες στον πριν από την ΟΝΕ αξία, μη εμπορεύσιμοι τίτλοι στο κό
χρόνο (μη εμπορεύσιμοι τίτλοι, δάνεια) στος

Υποχρεωτική

Υποχρεωτική
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—

9.1

Συμμετοχή στο
κεφάλαιο της
ΕΚΤ+)

Στοιχείο ισολογισμού μόνο των ΕθνΚΤ Κόστος
Το μερίδιο συμμετοχής της κάθε ΕθνΚΤ
στο κεφάλαιο της ΕΚΤ σύμφωνα με τη
συνθήκη και την αντίστοιχη κλείδα κα
τανομής και οι εισφορές βάσει του άρ
θρου 48.2 του καταστατικού ΕΣΚΤ

Υποχρεωτική

—

9.2

Απαιτήσεις που
αντιστοιχούν
στη μεταβίβαση
συναλλαγματι
κών διαθεσί
μων+)

Στοιχείο ισολογισμού μόνο των ΕθνΚΤ Ονομαστική αξία
Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι της ΕΚΤ
όσον αφορά τις αρχικές και πρόσθετες
μεταβιβάσεις συναλλαγματικών διαθεσί
μων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ
θρου 30 του καταστατικού του ΕΣΚΤ

Υποχρεωτική

—

9.3

Απαιτήσεις συν
δεόμενες με την
έκδοση πιστο
ποιητικών
χρέους της
ΕΚΤ+)

Κόστος
Στοιχείο ισολογισμού μόνο της ΕΚΤ
Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος
έναντι των ΕθνΚΤ που προκύπτουν από
την έκδοση πιστοποιητικών χρέους της
ΕΚΤ

Υποχρεωτική

—

9.4

Καθαρές απαι
τήσεις συνδεό
μενες με την κα
τανομή των τρα
πεζογραμματίων
ευρώ εντός του
Ευρωσυστήμα
τος +), (*)

Για τις ΕθνΚΤ: καθαρή απαίτηση συν Ονομαστική αξία
δεόμενη με την εφαρμογή της κλείδας
κατανομής τραπεζογραμματίων, δηλαδή
συμπεριλαμβανομένων των εντός του
Ευρωσυστήματος υπολοίπων που σχετί
ζονται με την έκδοση τραπεζογραμμα
τίων από την ΕΚΤ, το εξισωτικό ποσό
και η σχετική ισοσκελιστική λογιστική
εγγραφή, όπως ορίζεται στην απόφαση
ΕΚΤ/2010/23 (5)
Για τις ΕθνΚΤ: απαιτήσεις συνδεόμενες
με την έκδοση τραπεζογραμματίων
ευρώ της ΕΚΤ, σύμφωνα με την από
φαση ΕΚΤ/2010/29

Υποχρεωτική

—

9.5

Λοιπές απαιτή
σεις εντός του
Ευρωσυστήμα
τος (καθαρές)+)

Καθαρή θέση των ακόλουθων επιμέ
ρους στοιχείων:
α) καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν α) Ονομαστική αξία
από υπόλοιπα λογαριασμών του
TARGET2 και λογαριασμών αντα
ποκριτών των ΕθνΚΤ, δηλαδή κα
θαρό ποσό των απαιτήσεων και υπο
χρεώσεων — βλέπε επίσης το στοι
χείο του παθητικού 10.4 “Λοιπές
υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστή
ματος (καθαρές)”

Υποχρεωτική

β) απαίτηση οφειλόμενη στη διαφορά β) Ονομαστική αξία
ανάμεσα στο νομισματικό εισόδημα
που συγκεντρώνεται και σε εκείνο
που αναδιανέμεται. Ισχύει μόνο για
την περίοδο ανάμεσα στην εγγραφή
του νομισματικού εισοδήματος, στο
πλαίσιο των διαδικασιών στο τέλος
του έτους, και στο σχετικό διακανο
νισμό την τελευταία εργάσιμη ημέρα
του Ιανουαρίου κάθε έτους

Υποχρεωτική

γ) λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ εντός γ) Ονομαστική αξία
του Ευρωσυστήματος που τυχόν
προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων
των απαιτήσεων από την ενδιάμεση
διανομή του εισοδήματος της ΕΚΤ
στις ΕθνΚΤ (*)

Υποχρεωτική

13.3.2015
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9

10

Στοιχεία υπό τα
κτοποίηση

9

11

Λοιπά στοιχεία
ενεργητικού

9

11.1

9

11.2

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων
του ισολογισμού

Αρχή αποτίμησης

L 68/79

Εφαρμογή (3)

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

Υποχρεωτική

Κέρματα ζώνης
ευρώ

Κέρματα ευρώ, όταν νόμιμος εκδότης Ονομαστική αξία
δεν είναι κάποια ΕθνΚΤ

Υποχρεωτική

Ενσώματα και
ασώματα πάγια
στοιχεία ενεργη
τικού

Γήπεδα και κτίρια, έπιπλα και εξοπλι
σμός, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκ
τρονικού εξοπλισμού, λογισμικό

Κόστος μείον αποσβέσεις

Συνιστώμενη

Ποσοστά απόσβεσης:
— ηλεκτρονικοί υπολογιστές και πα
ρελκόμενο υλικό/λογισμικό και με
ταφορικά μέσα: 4 έτη
— εξοπλισμός, έπιπλα και μηχανολο
γικός εξοπλισμός: 10 έτη
— δαπάνες κατασκευής και κύριες κε
φαλαιοποιημένες δαπάνες ανακαίνι
σης: 25 έτη
Κεφαλαιοποίηση δαπανών: υποκείμενη
σε όριο (κάτω των 10 000 ευρώ, μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: δεν γίνε
ται κεφαλαιοποίηση)
9

11.3

Λοιπά χρημα
τοοικονομικά
στοιχεία ενεργη
τικού

— Συμμετοχές και επενδύσεις σε θυ
γατρικές· μετοχές διακρατούμενες
για λόγους στρατηγικής/πολιτικής
— Τίτλοι, συμπεριλαμβανομένων μετο
χών, και λοιπά χρηματοδοτικά μέσα
και υπόλοιπα, συμπεριλαμβανομέ
νων καταθέσεων προθεσμίας και
τρεχούμενων λογαριασμών, διακρα
τούμενα ως χαρτοφυλάκιο ειδικού
προορισμού
— Συμφωνίες επαναπώλησης με πι
στωτικά ιδρύματα, συνδεόμενες με
τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων
τίτλων που εμπίπτουν στο παρόν
στοιχείο

α) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι
Αγοραία τιμή

Συνιστώμενη

β) Συμμετοχές και μη ευχερώς Συνιστώμενη
ρευστοποιήσιμες μετοχές, και
λοιποί μετοχικοί τίτλοι διακρα
τούμενοι ως μόνιμη επένδυση
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση
αξίας
γ) Επενδύσεις σε θυγατρικές ή ση Συνιστώμενη
μαντικές συμμετοχές
Καθαρή αξία στοιχείου ενεργητικού
δ) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των
διακρατούμενων έως τη λήξη
Αγοραία τιμή

Συνιστώμενη

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβέννυνται
ε) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομού Συνιστώμενη
μενοι ως διακρατούμενοι έως τη
λήξη ή τηρούμενοι ως μόνιμη
επένδυση
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση
αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο απο
σβέννυνται
στ) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση
αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο
αποσβέννυνται

Συνιστώμενη
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ζ) Καταθέσεις σε τράπεζες και δά Συνιστώμενη
νεια
Ονομαστική αξία, μετατροπή με την
αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία,
εάν τα υπόλοιπα ή οι καταθέσεις εί
ναι εκφρασμένα σε ξένα νομίσματα

9

11.4

Διαφορές από
αναπροσαρμογή
της αξίας πρά
ξεων εκτός ισο
λογισμού

Αποτελέσματα αποτίμησης προθεσμια Καθαρή θέση μεταξύ προθεσμιακής και
κών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων άμεσης συναλλαγής, με την αγοραία
ανταλλαγής νομισμάτων, πράξεων συναλλαγματική ισοτιμία
ανταλλαγής επιτοκίων (εκτός αν εφαρ
μόζεται ημερήσιο περιθώριο διαφορών
αποτίμησης), προθεσμιακών συμφωνιών
επιτοκίων, προθεσμιακών πράξεων επί
τίτλων, άμεσων πράξεων συναλλάγμα
τος από την ημερομηνία συναλλαγής
έως την ημερομηνία διακανονισμού

9

11.5

Δεδουλευμένα
έσοδα και προ
πληρωθέντα
έξοδα

Έσοδα που δεν καθίστανται απαιτητά Ονομαστική αξία, συνάλλαγμα μετατρε Υποχρεωτική
εντός της περιόδου υποβολής στοι πόμενο με την αγοραία συναλλαγμα
χείων αλλά αφορούν αυτή. Προπληρω τική ισοτιμία
θέντα έξοδα και καταβληθέντες δεδου
λευμένοι τόκοι (ήτοι δεδουλευμένοι τό
κοι που αγοράζονται με ορισμένο τί
τλο)

9

11.6

Διάφορα στοι
χεία

Προκαταβολές, δάνεια και λοιπά στοι
χεία ελάσσονος σημασίας.
Εκκρεμείς λογαριασμοί αναπροσαρμο
γής (στοιχείο του ισολογισμού μόνο
στη διάρκεια της χρήσης: μη πραγματο
ποιηθείσες ζημίες στις ημερομηνίες
αναπροσαρμογής στη διάρκεια της χρή
σης, οι οποίες δεν καλύπτονται από
τους αντίστοιχους λογαριασμούς ανα
προσαρμογής του στοιχείου του παθη
τικού “Λογαριασμοί αναπροσαρμογής”).
Δάνεια για λογαριασμό τρίτων (on a
trust basis). Επενδύσεις συνδεόμενες με
καταθέσεις πελατείας σε χρυσό. Κέρ
ματα εκφρασμένα σε εθνικές νομισματι
κές μονάδες ζώνης ευρώ. Τρέχουσες
δαπάνες (καθαρή συσσωρευμένη ζημία),
ζημίες προηγούμενης χρήσεως πριν
από την κάλυψη. Καθαρή υποχρέωση
από συντάξεις

Υποχρεωτική

Ονομαστική αξία ή κόστος

Συνιστώμενη

Εκκρεμείς λογαριασμοί αναπροσαρ
μογής
Διαφορές από την αναπροσαρμογή με
ταξύ του μέσου κόστους και της αγο
ραίας αξίας, συνάλλαγμα μετατρεπό
μενο με την αγοραία ισοτιμία

Υποχρεωτική

Επενδύσεις συνδεόμενες με καταθέ
σεις πελατείας σε χρυσό
Αγοραία αξία

Υποχρεωτική

Εκκρεμείς απαιτήσεις που προκύπτουν
από αθέτηση υποχρέωσης αντισυμβαλ
λομένων του Ευρωσυστήματος στο
πλαίσιο πιστοδοτικών πράξεων του Ευ
ρωσυστήματος

Εκκρεμείς απαιτήσεις (από αθέτηση Υποχρεωτική
υποχρέωσης)
Ονομαστική/ανακτήσιμη αξία (πριν
από/μετά το διακανονισμό της ζημίας)

Στοιχεία του ενεργητικού ή απαιτήσεις
(έναντι τρίτων) που παρακρατήθηκαν
ή/και αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της
ρευστοποίησης ασφαλειών που παρα
σχέθηκαν από αντισυμβαλλομένους του
Ευρωσυστήματος οι οποίοι αθέτησαν
υποχρέωσή τους

Στοιχεία ενεργητικού ή απαιτήσεις Υποχρεωτική
(από αθέτηση υποχρέωσης)
Κόστος (μετατρεπόμενο με βάση την
αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία κατά
το χρόνο της απόκτησης, εάν τα χρη
ματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητι
κού εκφράζονται σε ξένα νομίσματα)

13.3.2015
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—
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων
του ισολογισμού

Ζημίες χρήσης

Αρχή αποτίμησης

Ονομαστική αξία

L 68/81

Εφαρμογή (3)

Υποχρεωτική

(*) Στοιχεία προς εναρμόνιση. Βλέπε αιτιολογική σκέψη 5 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.
(1) Η αναγγελία των στοιχείων για τα τραπεζογραμμάτια ευρώ σε κυκλοφορία, τον τοκισμό των καθαρών απαιτήσεων/υποχρεώσεων εντός του
Ευρωσυστήματος που προκύπτουν από την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος και το νομισματικό εισ
όδημα στις ετήσιες δημοσιευόμενες λογιστικές καταστάσεις των ΕθνΚΤ θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη. Τα προς εναρμόνιση στοιχεία ση
μειώνονται με αστερίσκο στα παραρτήματα IV, VIII και IX.
(2) Η αρίθμηση της πρώτης στήλης αναφέρεται στις μορφές εμφάνισης του ισολογισμού, όπως παρουσιάζονται στα παραρτήματα V, VI και VII
(εβδομαδιαίες λογιστικές καταστάσεις και ενοποιημένος ετήσιος ισολογισμός του Ευρωσυστήματος). Η αρίθμηση της δεύτερης στήλης ανα
φέρεται στη μορφή εμφάνισης του ισολογισμού, όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα VIII (ετήσιος ισολογισμός κεντρικής τράπεζας). Τα
στοιχεία που φέρουν το σύμβολο “+)” ενοποιούνται στις εβδομαδιαίες λογιστικές καταστάσεις του Ευρωσυστήματος.
(3) Η σύνθεση και οι κανόνες αποτίμησης που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα θεωρούνται υποχρεωτικής εφαρμογής για τους λογαρια
σμούς της ΕΚΤ και για όλα τα ουσιώδη για τους σκοπούς του Ευρωσυστήματος (δηλαδή ουσιώδη για τη λειτουργία του Ευρωσυστήματος)
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των λογαριασμών των ΕθνΚΤ.
(4) Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/14, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τα μέσα και της διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του
Ευρωσυστήματος (ΕΕ L 331 της 14.12.2011, σ. 1).
(5) Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των
εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ (ΕΕ L 35 της 9.2.2011, σ. 17).

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Στοιχείο ισολογισμού (1)

1

1

Τραπεζο
γραμμά-τια σε
κυκλοφορία (*)

Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοι
χείων του ισολογισμού

Αρχή αποτίμησης

Εφαρμογή (2)

α) Τραπεζογραμμάτια
ευρώ, α) Ονομαστική αξία
συν/μείον διορθώσεις συνδεόμε
νες με την κλείδα κατανομής
τραπεζογραμματίων σύμφωνα με
την απόφαση ΕΚΤ/2010/23 και
την απόφαση ΕΚΤ/2010/29

Υποχρεωτική

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

Υποχρεωτική

2

2

Υποχρεώσεις σε
ευρώ έναντι πι
στωτικών ιδρυ
μάτων ζώνης
ευρώ, συνδεόμε
νες με πράξεις
νομισματικής
πολιτικής

Στοιχεία 2.1, 2.2, 2.3 και 2.5: κα
ταθέσεις σε ευρώ όπως περιγράφο
νται στο παράρτημα I της κατευθυ
ντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14

2.1

2.1

Τρεχούμενοι λο
γαριασμοί (που
καλύπτουν το
σύστημα ελάχι
στων αποθεματι
κών)

Λογαριασμοί σε ευρώ πιστωτικών Ονομαστική αξία
ιδρυμάτων, τα οποία περιλαμβάνο
νται στον κατάλογο των χρηματοπι
στωτικών ιδρυμάτων που υποχρεού
νται σε τήρηση ελάχιστων αποθεμα
τικών, σύμφωνα με το καταστατικό
του ΕΣΚΤ. Το στοιχείο αυτό περι
λαμβάνει κατά βάση λογαριασμούς
που χρησιμοποιούνται για την τή
ρηση των ελάχιστων αποθεματικών

Υποχρεωτική
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2.2

2.2

Διευκόλυνση
αποδοχής κατα
θέσεων

Καταθέσεις μιας ημέρας με προκα Ονομαστική αξία
θορισμένο επιτόκιο (πάγια διευκό
λυνση)

Υποχρεωτική

2.3

2.3

Καταθέσεις προ
θεσμίας

Αποδοχή καταθέσεων με σκοπό την Ονομαστική αξία
απορρόφηση ρευστότητας, στο
πλαίσιο πράξεων εξομάλυνσης βρα
χυπρόθεσμων διακυμάνσεων της
ρευστότητας

Υποχρεωτική

2.4

2.4

Αντιστρεπτέες
πράξεις εξομά
λυνσης των βρα
χυχρόνιων δια
κυμάνσεων της
ρευστότητας

Συναλλαγές συνδεόμενες με τη νο Ονομαστική αξία ή κόστος συμφω Υποχρεωτική
μισματική πολιτική με σκοπό την νίας επαναγοράς
απορρόφηση ρευστότητας

2.5

2.5

Καταθέσεις για
την κάλυψη πε
ριθωρίων

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

3

3

Λοιπές υπο
χρεώσεις σε
ευρώ έναντι πι
στωτικών ιδρυ
μάτων της ζώ
νης ευρώ

Συμφωνίες επαναγοράς συνδεόμενες Ονομαστική αξία ή κόστος συμφω Υποχρεωτική
με ταυτόχρονες συμφωνίες επαναπώ νίας επαναγοράς
λησης με σκοπό τη διαχείριση χαρ
τοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν
στο στοιχείο του ενεργητικού 7 “Τί
τλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ”.
Λοιπές πράξεις, μη συνδεόμενες με
πράξεις νομισματικής πολιτικής του
Ευρωσυστήματος. Δεν περιλαμβάνο
νται οι τρεχούμενοι λογαριασμοί πι
στωτικών ιδρυμάτων. Οποιεσδήποτε
υποχρεώσεις/καταθέσεις από πράξεις
νομισματικής πολιτικής οι οποίες
διενεργήθηκαν από ορισμένη ΕθνΚΤ
πριν από την ένταξή της στο Ευρω
σύστημα

4

4

Εκδοθέντα πι
στοποιητικά
χρέους

Υποχρεωτική
Στοιχείο ισολογισμού μόνο της ΕΚΤ Κόστος
— για τις ΕθνΚΤ, προσωρινό στοι Διαφορές υπό το άρτιο αποσβέννυ
χείο του ισολογισμού.
νται
Πιστοποιητικά χρέους όπως περι
γράφονται στο παράρτημα I της κα
τευθυντήριας
γραμμής
ΕΚΤ/2011/14. Προεξοφλητικοί τί
τλοι που εκδίδονται προς απορρό
φηση ρευστότητας

5

5

Υποχρεώσεις σε
ευρώ έναντι λοι
πών κατοίκων
ζώνης ευρώ

5.1

5.1

Γενική κυβέρ
νηση

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέ
σεις προθεσμίας, καταθέσεις όψεως

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

Υποχρεωτική
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5.2

5.2

Λοιπές υπο
χρεώσεις

Τρεχούμενοι λογαριασμοί προσωπι Ονομαστική αξία
κού, εταιρειών και πελατών, συμπε
ριλαμβανομένων των χρηματοπιστω
τικών ιδρυμάτων που απαλλάσσο
νται της υποχρέωσης τήρησης ελάχι
στων αποθεματικών (βλέπε στοιχείο
του παθητικού 2.1 “Τρεχούμενοι
λογαριασμοί”)· καταθέσεις προθε
σμίας, καταθέσεις όψεως

Υποχρεωτική

6

6

Υποχρεώσεις σε
ευρώ έναντι μη
κατοίκων ζώνης
ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέ Ονομαστική αξία ή κόστος συμφω Υποχρεωτική
σεις προθεσμίας, καταθέσεις όψεως, νίας επαναγοράς
συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών
που τηρούνται για πληρωμές και λο
γαριασμών που τηρούνται για τη
διαχείριση διαθεσίμων: άλλων τραπε
ζών,
κεντρικών
τραπεζών,
διεθνών/υπερεθνικών οργανισμών,
συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊ
κής Επιτροπής· τρεχούμενοι λογα
ριασμοί άλλων καταθετών. Συμφω
νίες επαναγοράς συνδεόμενες με
ταυτόχρονες συμφωνίες επαναπώλη
σης με σκοπό τη διαχείριση τίτλων
σε ευρώ
Υπόλοιπα λογαριασμών του TAR
GET2 κεντρικών τραπεζών κρατών
μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το
ευρώ

7

7

Υποχρεώσεις σε
συνάλλαγμα
έναντι κατοίκων
ζώνης ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί. Υποχρεώ Ονομαστική αξία, μετατροπή με την Υποχρεωτική
σεις από συμφωνίες επαναγοράς· αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία
συνήθως επενδυτικές συναλλαγές
βάσει περιουσιακών στοιχείων σε
συνάλλαγμα ή χρυσό

8

8

Υποχρεώσεις σε
συνάλλαγμα
έναντι μη κατοί
κων ζώνης ευρώ

8.1

8.1

Καταθέσεις,
υπόλοιπα και
λοιπές υποχρεώ
σεις

Τρεχούμενοι λογαριασμοί. Υποχρεώ Ονομαστική αξία, μετατροπή με την Υποχρεωτική
σεις από συμφωνίες επαναγοράς· αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία
συνήθως επενδυτικές συναλλαγές
βάσει περιουσιακών στοιχείων σε
συνάλλαγμα ή χρυσό

8.2

8.2

Υποχρεώσεις
που απορρέουν
από την πιστω
τική διευκό
λυνση στο πλαί
σιο του ΜΣΙ ΙΙ

Δανειοδοτικές πράξεις σύμφωνα με
τους όρους του ΜΣΙ ΙΙ

9

9

Λογαριασμός ει
δικών τραβηκτι
κών δικαιωμά
των του ΔΝΤ

Στοιχείο εκφραζόμενο σε ΕΤΔ, το Ονομαστική αξία, μετατροπή με την Υποχρεωτική
οποίο απεικονίζει το ποσό των ΕΤΔ αγοραία ισοτιμία
που είχαν αρχικά κατανεμηθεί στην
αντίστοιχη χώρα/ΕθνΚΤ

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την Υποχρεωτική
αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία
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—

10

Υποχρεώσεις
εντός του Ευρω
συστήματος+)

—

10.1

Υποχρεώσεις
που αντιστοι
χούν στη μετα
βίβαση συναλ
λαγματικών δια
θεσίμων+)

Στοιχείο ισολογισμού σε ευρώ μόνο Ονομαστική αξία
της ΕΚΤ

Υποχρεωτική

—

10.2

Υποχρεώσεις
συνδεόμενες με
την έκδοση πι
στοποιητικών
χρέους της
ΕΚΤ+)

Στοιχείο ισολογισμού μόνο των Κόστος
ΕθνΚΤ
Υποχρέωση εντός του Ευρωσυστή
ματος έναντι ΕθνΚΤ, απορρέουσα
από την έκδοση πιστοποιητικών
χρέους της ΕΚΤ.

Υποχρεωτική

—

10.3

Καθαρές υπο
χρεώσεις συν
δεόμενες με την
κατανομή των
τραπεζογραμμα
τίων ευρώ εντός
του Ευρωσυστή
ματος+), (*)

Στοιχείο ισολογισμού μόνο των Ονομαστική αξία
ΕθνΚΤ
Για τις ΕθνΚΤ: καθαρή υποχρέωση
συνδεόμενη με την εφαρμογή της
κλείδας κατανομής τραπεζογραμμα
τίων, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων
των εντός του Ευρωσυστήματος
υπολοίπων που συνδέονται με την
έκδοση τραπεζογραμματίων από την
ΕΚΤ, το εξισωτικό ποσό και η σχε
τική ισοσκελιστική λογιστική εγ
γραφή, όπως ορίζεται στην απόφαση
ΕΚΤ/2010/23

Υποχρεωτική

—

10.4

Λοιπές υπο
χρεώσεις εντός
του Ευρωσυστή
ματος (καθα
ρές)+)

Καθαρή θέση των ακόλουθων επιμέ
ρους στοιχείων:
α) καθαρές υποχρεώσεις που απορ α) Ονομαστική αξία
ρέουν από υπόλοιπα λογαρια
σμών του TARGET2 και λογα
ριασμών
ανταποκριτών
των
ΕθνΚΤ, δηλαδή καθαρό ποσό των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων —
βλέπε επίσης στοιχείο του ενερ
γητικού 9.5 “Λοιπές απαιτήσεις
εντός του Ευρωσυστήματος (κα
θαρές)”

Υποχρεωτική

β) υποχρέωση οφειλόμενη στη δια β) Ονομαστική αξία
φορά ανάμεσα στο νομισματικό
εισόδημα που συγκεντρώνεται
και σε εκείνο που αναδιανέμεται.
Ισχύει μόνο για την περίοδο ανά
μεσα στην εγγραφή του νομισμα
τικού εισοδήματος, στο πλαίσιο
των διαδικασιών στο τέλος του
έτους, και στο σχετικό διακανονι
σμό την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του Ιανουαρίου κάθε
έτους

Υποχρεωτική

γ) λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ γ) Ονομαστική αξία
εντός του Ευρωσυστήματος που
τυχόν προκύπτουν, συμπεριλαμ
βανομένων των υποχρεώσεων
από την ενδιάμεση διανομή του
εισοδήματος της ΕΚΤ (*)

Υποχρεωτική

13.3.2015

EL

Στοιχείο ισολογισμού (1)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοι
χείων του ισολογισμού

Αρχή αποτίμησης

L 68/85

Εφαρμογή (2)

10

11

Στοιχεία υπό τα Υπόλοιπα λογαριασμών τακτοποίη Ονομαστική αξία
κτοποίηση
σης (υποχρεώσεις), συμπεριλαμβανο
μένων των μεταφορών πιστώσεων
“καθ' οδόν”

Υποχρεωτική

10

12

Λοιπές υπο
χρεώσεις

10

12.1

Διαφορές από
αναπροσαρμογή
της αξίας πρά
ξεων εκτός ισο
λογισμού

Αποτελέσματα αποτίμησης προθε Καθαρή θέση μεταξύ προθεσμιακής Υποχρεωτική
σμιακών πράξεων συναλλάγματος, και άμεσης συναλλαγής, με την αγο
πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων, ραία συναλλαγματική ισοτιμία
πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων
(εκτός αν εφαρμόζεται ημερήσιο πε
ριθώριο διαφορών αποτίμησης),
προθεσμιακών συμφωνιών επιτοκίων,
προθεσμιακών πράξεων επί τίτλων,
άμεσων πράξεων συναλλάγματος
από την ημερομηνία συναλλαγής
έως την ημερομηνία διακανονισμού

10

12.2

Δεδουλευμένα
έξοδα και προει
σπραχθέντα
έσοδα

Δαπάνες πληρωτέες σε μελλοντική Ονομαστική αξία, συνάλλαγμα μετα Υποχρεωτική
περίοδο, αλλά συνδεόμενες με την τρεπόμενο με την αγοραία συναλ
περίοδο υποβολής στοιχείων. Έσοδα λαγματική ισοτιμία
που εισπράττονται εντός της περιό
δου υποβολής στοιχείων, συνδέονται
όμως με μελλοντική περίοδο

10

12.3

Διάφορα στοι
χεία

Εκκρεμείς λογαριασμοί φόρων. Πι
στώσεις ή εγγυητικοί λογαριασμοί
σε συνάλλαγμα. Συμφωνίες επανα
γοράς με πιστωτικά ιδρύματα, συν
δεόμενες με ταυτόχρονες συμφωνίες
επαναπώλησης με σκοπό τη διαχεί
ριση χαρτοφυλακίων τίτλων που
εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργη
τικού 11.3 “Λοιπά χρηματοοικονο
μικά στοιχεία ενεργητικού”. Πρόσθε
τες υποχρεωτικές καταθέσεις. Λοιπά
στοιχεία ελάσσονος σημασίας. Τρέ
χοντα έσοδα (καθαρό συσσωρευμένο
κέρδος), κέρδη προηγούμενης χρή
σης, πριν από τη διανομή. Υποχρεώ
σεις για λογαριασμό τρίτων (on a
trust basis). Καταθέσεις πελατείας
σε χρυσό. Κέρματα σε κυκλοφορία,
στην περίπτωση που κάποια ΕθνΚΤ
είναι ο νόμιμος εκδότης. Τραπεζο
γραμμάτια σε κυκλοφορία, εκφρα
σμένα σε εθνικές νομισματικές μονά
δες της ζώνης ευρώ που έπαυσαν να
αποτελούν νόμιμο χρήμα, αλλά βρί
σκονται ακόμη σε κυκλοφορία μετά
το έτος μετάβασης στο ευρώ σε φυ
σική μορφή, εάν δεν απεικονίζονται
στο στοιχείο του παθητικού “Προ
βλέψεις”. Καθαρές υποχρεώσεις που
αφορούν το πρόγραμμα συνταξιοδό
τησης

Ονομαστική αξία ή κόστος (συμφω
νίας επαναγοράς)

Συνιστώμενη

Καταθέσεις πελατείας σε χρυσό
Αγοραία αξία

Καταθέσεις πελα
τείας σε χρυσό:
υποχρεωτική
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α) Για συντάξεις, για συναλλαγμα α) Κόστος/ονομαστική αξία
τικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου,
πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο
τιμής χρυσού και για άλλους
σκοπούς, π.χ. αναμενόμενες μελ
λοντικές δαπάνες, προβλέψεις
για εθνικές νομισματικές μονάδες
της ζώνης ευρώ που έπαυσαν να
αποτελούν νόμιμο χρήμα, αλλά
βρίσκονται ακόμη σε κυκλοφορία
μετά το έτος μετάβασης στο
ευρώ σε φυσική μορφή, εφόσον
τα εν λόγω τραπεζογραμμάτια
δεν απεικονίζονται στο στοιχείο
του παθητικού 12.3 “Λοιπές
υποχρεώσεις”/“Διάφορα
στοι
χεία”.
Οι εισφορές των ΕθνΚΤ προς την
ΕΚΤ βάσει του άρθρου 48.2 του
καταστατικού του ΕΣΚΤ ενο
ποιούνται με τα αντίστοιχα ποσά
που εμφανίζονται υπό το στοι
χείο 9.1 “Συμμετοχή στο κεφά
λαιο της ΕΚΤ”+)

13.3.2015

Εφαρμογή (2)

Συνιστώμενη

β) Για κίνδυνο αντισυμβαλλομένου β) Ονομαστική αξία (κατ' αναλογία Υποχρεωτική
ή πιστωτικό κίνδυνο που προκύ
προς την κλείδα κατανομής στο
εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ·
πτει από πράξεις νομισματικής
βασίζεται σε αποτίμηση του διοι
πολιτικής
κητικού συμβουλίου της ΕΚΤ
στο τέλος της χρήσης)

11

14

Λογαριασμοί
αναπροσαρμο
γής

12

15

Κεφάλαιο και
αποθεματικά

12

15.1

Κεφάλαιο

Λογαριασμοί αναπροσαρμογής συν
δεόμενοι με τις διακυμάνσεις των τι
μών όσον αφορά τον χρυσό, κάθε
είδους τίτλους σε ευρώ, κάθε είδους
τίτλους εκφρασμένους σε ξένο νόμι
σμα, δικαιώματα προαίρεσης· διαφο
ρές στην αποτίμηση με τις τιμές της
αγοράς που συνδέονται με παρά
γωγα προϊόντα κάλυψης του κινδύ
νου επιτοκίου· λογαριασμοί αναπρο
σαρμογής συνδεόμενοι με τις διακυ
μάνσεις των συναλλαγματικών ισοτι
μιών όσον αφορά την καθαρή θέση
κάθε νομίσματος, συμπεριλαμβανο
μένων των πράξεων ανταλλαγής νο
μισμάτων, των προθεσμιακών πρά
ξεων συναλλάγματος και των ΕΤΔ
Οι εισφορές των ΕθνΚΤ προς την
ΕΚΤ βάσει του άρθρου 48.2 του κα
ταστατικού του ΕΣΚΤ ενοποιούνται
με τα αντίστοιχα ποσά που εμφανί
ζονται υπό το στοιχείο 9.1 του
ενεργητικού “Συμμετοχή στο κεφά
λαιο της ΕΚΤ”+)

Διαφορές από την αναπροσαρμογή Υποχρεωτική
μεταξύ του μέσου κόστους και της
αγοραίας αξίας, συνάλλαγμα μετα
τρεπόμενο με την αγοραία ισοτιμία

Καταβεβλημένο κεφάλαιο — το κε Ονομαστική αξία
φάλαιο της ΕΚΤ ενοποιείται με τα
μερίδια των ΕθνΚΤ

Υποχρεωτική

13.3.2015
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12

15.2

Αποθεματικά

10

16

Κέρδη χρήσης
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Νόμιμα αποθεματικά και λοιπά απο Ονομαστική αξία
θεματικά. Κέρδη εις νέον
Οι εισφορές των ΕθνΚΤ προς την
ΕΚΤ βάσει του άρθρου 48.2 του κα
ταστατικού του ΕΣΚΤ ενοποιούνται
με τα αντίστοιχα ποσά που εμφανί
ζονται υπό το στοιχείο 9.1 του
ενεργητικού “Συμμετοχή στο κεφά
λαιο της ΕΚΤ”+)

Υποχρεωτική

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

(*) Στοιχεία προς εναρμόνιση. Βλέπε αιτιολογική σκέψη 5 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.
(1) Η αρίθμηση της πρώτης στήλης αναφέρεται στις μορφές εμφάνισης του ισολογισμού, όπως παρουσιάζονται στα παραρτήματα V, VI και VII
(εβδομαδιαίες λογιστικές καταστάσεις και ενοποιημένος ετήσιος ισολογισμός του Ευρωσυστήματος). Η αρίθμηση της δεύτερης στήλης ανα
φέρεται στη μορφή εμφάνισης του ισολογισμού, όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα VIII (ετήσιος ισολογισμός κεντρικής τράπεζας). Τα
στοιχεία που φέρουν το σύμβολο “+)” ενοποιούνται στις εβδομαδιαίες λογιστικές καταστάσεις του Ευρωσυστήματος.
(2) Η σύνθεση και οι κανόνες αποτίμησης που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα θεωρούνται υποχρεωτικής εφαρμογής για τους λογαρια
σμούς της ΕΚΤ και για όλα τα ουσιώδη για τους σκοπούς του Ευρωσυστήματος (δηλαδή ουσιώδη για τη λειτουργία του Ευρωσυστήματος)
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των λογαριασμών των ΕθνΚΤ.»

