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SUUNTAVIIVAT
EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2015/426,
annettu 15 päivänä joulukuuta 2014,
kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijär
jestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2010/20 muuttamisesta (EKP/2014/54)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1,
14.3 ja 26.4 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 46.2 artiklan toisen ja
kolmannen luetelmakohdan mukaisen Euroopan keskuspankin yleisneuvoston myötävaikutuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Suuntaviivoissa EKP/2010/20 (1) vahvistetaan säännöt kansallisten keskuspankkien toteuttamia operaatioita
koskevan kirjanpidon ja tilinpäätöstietojen raportoinnin yhdenmukaistamiseksi.

(2)

On edelleen tarpeen selkiyttää rahapolitiikan harjoittamista varten pidettyjen arvopaperien arvostusmenetelmää.

(3)

Päätöksen EKP/2014/40 (2) ja päätöksen EKP/2014/45 (3) johdosta on tarpeen sisällyttää teknisiä selvennyksiä
suuntaviivoihin EKP/2010/20.

(4)

Suuntaviivoihin EKP/2010/20 on myös tarpeen tehdä muutamia muita teknisiä muutoksia.

(5)

Näin ollen suuntaviivoja EKP/2010/20 olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla
Muutokset
Muutetaan suuntaviivat EKP/2010/20 seuraavasti:
1. Korvataan 7 artikla seuraavasti:
”7 artikla
Tase-erien arvostaminen
1.

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

2.
Kulta, valuuttainstrumentit, arvopaperit (muut kuin eräpäivään saakka pidettävät arvopaperit, ei-jälkimarkkina
kelpoiset arvopaperit sekä rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit, jotka kirjataan jaksotetun
hankintamenon perusteella) sekä rahoitusinstrumentit riippumatta siitä, ovatko nämä erät taseessa vai taseen
ulkopuolella, arvostetaan vuosineljänneksen arvostuspäivän markkinakeskikursseihin ja -hintoihin. Tämä ei estä
kirjanpitovelvollisia arvostamasta sijoitussalkkujaan useammin omia sisäisiä tarpeitaan varten, kunhan tase-erät
perustuvat vuosineljänneksen sisällä aina transaktioarvoon.
(1) Suuntaviivat EKP/2010/20, annettu 11 päivänä marraskuuta 2010, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista
oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EUVL L 35, 9.2.2011, s. 31).
(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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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; niiden rakenteen osana olevia mahdollisia optioita ei arvosteta erikseen. Rahapolitiikan
harjoittamista varten pidettävät arvopaperit sekä eriin ’Muut rahoitussaatavat’ ja ’Sekalaiset erät’ kuuluvat arvopaperit
käsitellään erillisinä.
4.
Seuraavan vuosineljänneksen lopussa arvostuskirjaukset peruutetaan, lukuun ottamatta tuloslaskelmaan vuoden
lopussa kirjattuja realisoitumattomia tappioita. Mahdolliset liiketapahtumat vuosineljänneksen aikana kirjataan
transaktiohintoihin ja -kursseihin.
5.
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. korvataan 13 artiklan 2 kohta seuraavasti:
”2. Arvopapereiden liikkeeseenlaskusta ja hankinnasta syntyvät preemiot ja diskontot lasketaan ja kirjataan
korkotuottoina, ja ne jaksotetaan arvopapereiden jäljellä olevalle sopimuksenmukaiselle juoksuajalle joko
tasapoistoina tai IRR-menetelmää käyttäen. IRR-menetelmää tulee kuitenkin käyttää aina, kun kyseessä on
diskonttoinstrumentti, jonka jäljellä oleva juoksuaika hankintahetkellä on yli vuoden.”;
3. korvataan 15 artiklan 2 kohta seuraavasti:
”2. Koronvaihtosopimukset, futuurit, korkotermiinit, muut korkoinstrumentit ja optiot, arvopaperien rakenteen
osana olevat optiot pois luettuina, kirjataan ja arvostetaan yksikkökohtaisesti. Nämä instrumentit käsitellään erillään
taseessa olevista eristä.”;
4. muutetaan 19 artikla seuraavasti:
a) korvataan 3 kohta seuraavasti:
”3.

Palkkiot kirjataan tuloslaskelmaan.”

b) korvataan 4 kohta seuraavasti:
”4.
Koronvaihtosopimukset, joita ei selvitetä keskusvastapuolen välityksellä, arvostetaan yksikkökohtaisesti ja
muunnetaan tarvittaessa euromääräisiksi valuutan avistakurssiin. On suositeltavaa, että tuloslaskelmaan vuoden
lopussa kirjatut realisoitumattomat tappiot jaksotetaan seuraaville vuosille, että koronvaihtosopimusten termiini
kauppojen yhteydessä jaksotus aloitetaan transaktion arvopäivästä ja että jaksotus tehdään tasapoistoina. Realisoi
tumattomat arvostusvoitot kirjataan arvonmuutostilille.”;
c) lisätään 5 kohta seuraavasti:
”5.

Keskusvastapuolen välityksellä selvitettävien koronvaihtosopimusten osalta

a) alkumarginaali kirjataan erikseen erillisenä saamisena, mikäli kyseessä on rahatalletus. Jos talletus muodostuu
arvopapereista, ne säilytetään taseessa sellaisinaan;
b) vaihtelumarginaalin päivittäiset vaihtelut kirjataan tuloslaskelmaan, ja ne vaikuttavat valuuttapositioon;
c) kertynyt korko erotetaan realisoituneesta tulosta ja kirjataan bruttomääräisenä tuloslaskelmaan.”;
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5. korvataan 22 artiklan 6 kohta seuraavasti:
”6.
Arvopaperin rakenteen osana olevia optioita lukuun ottamatta kukin optiosopimus arvostetaan erikseen.
Tuloslaskelmaan kirjattuja realisoitumattomia tappioita ei peruuteta seuraavina tilikausina realisoimattomien voittojen
perusteella. Realisoitumattomat arvostusvoitot kirjataan arvonmuutostilille. Tiettyyn optioon liittyviä realisoitu
mattomia tappioita ei saa kattaa toiseen optioon liittyvillä realisoitumattomilla voitoilla.”;
6. lisätään liitteeseen II seuraava määritelmä:
”— ’Keskusvastapuolella’ tarkoitetaan oikeushenkilöä, joka on yksillä tai useammilla finanssimarkkinoilla sopimuksilla
kauppaa käyvien vastapuolten välissä ja toimii jokaiseen myyjään nähden ostajana ja jokaiseen ostajaan nähden
myyjänä.”;
7. korvataan liitteessä III oleva 2.2 kohta seuraavasti:
”Kertynyt kuponkikorko sekä preemion tai diskonton jaksottaminen lasketaan ja kirjataan arvopaperin ostoa
koskevan maksun suorituspäivästä myyntiä koskevan maksun suorituspäivään taikka sopimuksenmukaiseen
eräpäivään.”;
8. korvataan liite IV näiden suuntaviivojen liitteessä vahvistetulla tekstillä.
2 artikla
Voimaantulo
1.
Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi niiden jäsenvaltioiden kansallisille
keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.
2.

Eurojärjestelmän keskuspankit noudattavat näitä suuntaviivoja 31 päivästä joulukuuta 2014.
3 artikla
Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 15 päivänä joulukuuta 2014.
EKP:n neuvoston puolesta
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI
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LIITE
”LIITE IV
TASEEN SISÄLTÖÄ JA ARVOSTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET (1)

SAAMISET

Tase-erä (2)

Tase-erien sisältöluokat

Arvostusperiaate

Soveltamisala (3)

1

1

Kulta ja kulta
saamiset

Fyysinen kulta eli kultaharkot, -ra Markkina-arvoon
hat, -levyt ja -kimpaleet, joko var
astoitu tai ’matkalla’. Investointi
kulta (ei-fyysinen kulta), esimer
kiksi kulta avistatileillä (yhteisti
leillä), määräaikaistalletukset ja
seuraavista liiketoimista johtuvat
kultasaamiset: a) kultapitoisuuden
muuttumiset ja b) sijaintipaikkaa
tai laatua koskevat kultaswapit,
joissa luovutusajankohdan ja vas
taanottoajankohdan väliin jää vä
hintään yksi pankkipäivä

Pakollinen

2

2

Valuuttamääräi
set saamiset
euroalueen ulk
opuolelta

Valuuttamääräiset saamiset euroa
lueen ulkopuolella olevilta vasta
puolilta, kansainväliset ja ylikan
salliset laitokset sekä euroaluee
seen kuulumattomat keskuspankit
mukaan luettuina

2.1

2.1

Saamiset Kan
sainväliseltä va
luuttarahastolta
(IMF)

a) Varanto-osuuteen
kuuluvat a) Varanto-osuuteen
kuuluvat Pakollinen
nosto-oikeudet (netto)
nosto-oikeudet (netto)
Kansallinen kiintiö, josta vä
Nimellisarvoon,
muuntami
hennetään IMF:n hallussa ole
sessa käytetään markkinakurs
vat euromääräiset talletukset.
sia
IMF:n tili 2 (hallinnollisten ku
lujen eurotili) voidaan joko si
sällyttää tähän erään tai erään
’Euromääräiset velat euroalueen
ulkopuolelle’

b) Erityiset nosto-oikeudet
b) Erityiset nosto-oikeudet
Erityiset
nosto-oikeudet
Nimellisarvoon,
muuntami
(brutto)
sessa käytetään markkinakurs
sia

Pakollinen

c) Muut saamiset
c) Muut saamiset
GAB-rahoitusjärjestelyt, erityi
Nimellisarvoon,
muuntami
siin lainajärjestelyihin kuuluvat
sessa käytetään markkinakurs
lainat, talletukset IMF:n hallin
sia
noimiin trusteihin

Pakollinen
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2.2

2.2

Pankkitalletuk
set, arvopaperi
sijoitukset ja
muut valuutta
määräiset saa
miset
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Arvostusperiaate

a) Talletukset euroalueen ulko a) Talletukset euroalueen ulko
puolisissa pankeissa, lukuun
puolisissa pankeissa
ottamatta erään 11.3 ’Muut
Nimellisarvoon,
muuntami
rahoitusvarat’ kuuluvia saa
sessa käytetään markkinakurs
misia
sia
Sekkitilit, määräaikaistalletuk
set, vaadittaessa takaisin mak
settavat luotot, takaisinmyynti
sopimukset

Soveltamisala (3)

Pakollinen

b) Arvopaperisijoitukset euroa b) i) Muut kuin eräpäivään Pakollinen
saakka pidettävät jälki
lueen ulkopuolella, lukuun ot
tamatta erään 11.3 ’Muut ra
markkinakelpoiset arvopa
hoitusvarat’ kuuluvia saami
perit
sia
Markkinahintaan ja valuutan
Euroalueen ulkopuolella ole
markkinakurssia käyttäen
vien liikkeeseen laskemat jouk
Preemiot tai diskontot jakso
kovelkakirjat, vekselit, nolla
tetaan
korkoiset joukkovelkakirjat, ra
hamarkkinapaperit ja osakkeet
tai osuudet, joita hoidetaan
osana valuuttavarantoja
ii) Eräpäivään saakka pidet Pakollinen
tävät jälkimarkkinakelpoi
set arvopaperit
Hankintameno arvon alen
tuminen huomioon ottaen
ja valuutan markkinakurssia
käyttäen
Preemiot tai diskontot jak
sotetaan

iii) Ei-jälkimarkkinakelpoiset Pakollinen
arvopaperit
Hankintameno arvon alen
tuminen huomioon ottaen
ja valuutan markkinakurs
sia käyttäen
Preemiot tai diskontot jak
sotetaan

Pakollinen
iv) Jälkimarkkinakelpoiset
osakkeet ja osuudet
Markkinahintaan ja valuu
tan markkinakurssia käyt
täen

c) Valuuttamääräiset lainat (tal c) Valuuttamääräiset lainat
Pakollinen
letukset) euroalueen ulkopuo
Talletukset
nimellisarvoon,
lelle,
lukuun
ottamatta
muuntamisessa käytetään va
erään 11.3 ’Muut rahoitus
luutan markkinakurssia
varat’ kuuluvia saamisia

d) Muut valuuttamääräiset saa d) Muut valuuttamääräiset saa Pakollinen
miset
miset
Setelit ja metallirahat euroalu
Nimellisarvoon,
muuntami
een ulkopuolelta
sessa käytetään markkinakurs
sia
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Valuuttamääräi
set saamiset
euroalueelta
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Tase-erien sisältöluokat

a) Arvopaperisijoitukset euroa a) i)
lueella, lukuun ottamatta
erään 11.3 ’Muut rahoitus
varat’ kuuluvia saamisia
Euroalueella olevien liikkeeseen
laskemat
joukkovelkakirjat,
vekselit, nollakorkoiset joukko
velkakirjat,
rahamarkkinapa
perit ja osakkeet ja osuudet,
joita hoidetaan osana valuutta
varantoja
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Arvostusperiaate

Soveltamisala (3)

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

ii) Eräpäivään saakka pidet Pakollinen
tävät jälkimarkkinakelpoi
set arvopaperit
Hankintameno arvon alen
tuminen huomioon ottaen
ja valuutan markkinakurssia
käyttäen
Preemiot tai diskontot jak
sotetaan

iii) Ei-jälkimarkkinakelpoiset Pakollinen
arvopaperit
Hankintameno arvon alen
tuminen huomioon ottaen
ja valuutan markkinakurs
sia käyttäen
Preemiot tai diskontot jak
sotetaan

iv) Jälkimarkkinakelpoiset
Pakollinen
osakkeet ja osuudet
Markkinahintaan ja valuu
tan markkinakurssia käyt
täen

4

4

Euromääräiset
saamiset euroa
lueen ulkopuo
lelta

4.1

4.1

Pankkitalletuk
set, arvopaperi
sijoitukset ja
lainat

b) Muut saamiset euroalueella b) Muut saamiset
olevilta, lukuun ottamatta
Talletukset ja muut lainat ni
erään 11.3 ’Muut rahoitus
mellisarvoon, muuntamisessa
varat’ kuuluvia saamisia
käytetään valuutan markkina
Lainat, talletukset, takaisin
kurssia
myyntisopimukset, sekalainen
luotonanto

Pakollinen

a) Talletukset euroalueen ulko a) Talletukset euroalueen ulko
puolisissa pankeissa, lukuun
puolisissa pankeissa
ottamatta erään 11.3 ’Muut
Nimellisarvoon
rahoitusvarat’ kuuluvia saa
misia
Sekkitilit, määräaikaistalletuk
set, vaadittaessa takaisin mak
settavat luotot. Euromääräisten
arvopaperien hoitoon liittyvät
takaisinmyyntisopimukset.

Pakollinen
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Arvostusperiaate

Soveltamisala (3)

b) Arvopaperisijoitukset euroa b) i) Muut kuin eräpäivään Pakollinen
lueen ulkopuolella, lukuun ot
saakka pidettävät jälki
tamatta erään 11.3 ’Muut ra
markkinakelpoiset arvopa
hoitusvarat’ kuuluvia saami
perit
sia
Markkinahintaan
Euroalueen ulkopuolella ole
Preemiot tai diskontot jakso
vien liikkeeseen laskemat osak
tetaan
keet tai osuudet, joukkovelka
kirjat, vekselit, nollakorkoiset
joukkovelkakirjat ja rahamark
ii) Eräpäivään saakka pidet Pakollinen
kinapaperit
tävät jälkimarkkinakelpoi
set arvopaperit
Hankintameno arvonalen
nuksella vähennettynä
Preemiot tai diskontot jak
sotetaan
iii) Ei-jälkimarkkinakelpoiset
arvopaperit
Hankintameno arvonalen
nuksella vähennettynä

Pakollinen

Preemiot tai diskontot jak
sotetaan
iv) Jälkimarkkinakelpoiset
osakkeet ja osuudet
Markkinahintaan
c) Lainat euroalueen ulkopuo c) Lainat euroalueen ulkopuolelle
lelle,
lukuun
ottamatta
Talletukset nimellisarvoon
erään 11.3 ’Muut rahoitus
varat’ kuuluvia saamisia

Pakollinen

Pakollinen

d) Euroalueen ulkopuolella ole d) i) Muut kuin eräpäivään Pakollinen
vien liikkeeseen laskemat ar
saakka pidettävät jälki
vopaperit, lukuun ottamatta
markkinakelpoiset arvopa
perit
erään 11.3 ’Muut rahoitus
varat’ kuuluvia saamisia
Markkinahintaan
Ylikansallisten tai kansainvälis
Preemiot tai diskontot jakso
ten organisaatioiden (esim. Eu
tetaan
roopan investointipankki) liik
keeseen laskemat arvopaperit,
organisaation maantieteellisestä
ii) Eräpäivään saakka pidet Pakollinen
sijainnista riippumatta
tävät jälkimarkkinakelpoi
set arvopaperit
Hankintameno arvonalen
nuksella vähennettynä
Preemiot tai diskontot jak
sotetaan
iii) Ei-jälkimarkkinakelpoiset
arvopaperit
Hankintameno arvonalen
nuksella vähennettynä

Pakollinen

Preemiot tai diskontot jak
sotetaan

4.2

4.2

ERM II:n luot
tojärjestelyihin
perustuvat saa
miset

Luotonanto ERM II:n ehdoilla

Nimellisarvoon

Pakollinen
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Soveltamisala (3)

5

5

Rahapoliittisiin
operaatioihin
liittyvät euro
määräiset luo
tot euroalueen
luottolaitoksille

Erät 5.1–5.5: Euroopan keskus
pankin
suuntaviivojen
EKP/2011/14 (4) liitteessä I kuvat
tuihin rahapolitiikan välineisiin
liittyvät liiketoimet

5.1

5.1

Perusrahoituso
peraatiot

Säännölliset likviditeettiä lisäävät Nimellisarvoon tai takaisinosto Pakollinen
käänteisoperaatiot, jotka toteute hintaan
taan viikoittain ja joissa sovellet
tava normaali juoksuaika on
viikko

5.2

5.2

Pitempiaikaiset
rahoitusoperaa
tiot

Säännölliset likviditeettiä lisäävät Nimellisarvoon tai takaisinosto Pakollinen
käänteisoperaatiot, jotka toteute hintaan
taan kuukausittain ja joissa sovel
lettava normaali juoksuaika on
kolme kuukautta

5.3

5.3

Käänteiset hie
nosäätöoperaa
tiot

Käänteisoperaatiot, joilla hienosää Nimellisarvoon tai takaisinosto Pakollinen
detään markkinoita tarvittaessa
hintaan

5.4

5.4

Käänteiset ra
kenteelliset op
eraatiot

Käänteisoperaatiot, joilla vaikute Nimellisarvoon tai takaisinosto Pakollinen
taan eurojärjestelmän rakenteelli hintaan
seen asemaan rahoitussektoriin
nähden

5.5

5.5

Maksuvalmius
luotot

Yön yli -likviditeetti vakuuskelpoi Nimellisarvoon tai takaisinosto Pakollinen
sia arvopapereita vastaan etukä hintaan
teen vahvistetulla korolla (maksu
valmiusjärjestelmä)

5.6

5.6

Vakuuksien
muutospyyn
töihin liittyvät
luotot

Luottolaitoksille myönnetyt lisä Nimellisarvoon tai hankintahin
luotot, jotka aiheutuvat näille taan
luottolaitoksille aiemmin myön
nettyjen luottojen vakuutena ole
vien arvopaperien arvonnoususta

Pakollinen

6

6

Muut euro
määräiset saa
miset euroalu
een luottolai
toksilta

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, Nimellisarvoon tai hankintahin
vaadittaessa takaisin maksettavat taan
luotot, vastaavien erään 7 ’Euro
määräiset arvopaperit euroa
lueelta’ kuuluvien arvopaperisalk
kujen hoitoon liittyvät takaisin
myyntisopimukset, mukaan lukien
transaktiot, jotka johtuvat euroa
lueen aikaisempien valuuttavaran
tojen muuntamisesta, ja muut saa
miset. Kirjeenvaihtajapankkimallin
tilit ei-kotimaisissa euroalueen
luottolaitoksissa. Muut saamiset ja
operaatiot, jotka eivät liity euro
järjestelmän rahapoliittisiin oper
aatioihin. Sellaisista rahapoliitti
sista operaatioista johtuvat saami
set, jotka kansalliset keskuspankit
ovat aloittaneet ennen niiden liit
tymistä eurojärjestelmään

Pakollinen
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7

7

Euromääräiset
arvopaperit
euroalueelta

7.1

7.1

Rahapolitiikan
harjoittamista
varten pidettä
vät arvopaperit

Euroopan unionin virallinen lehti
Tase-erien sisältöluokat

L 68/77
Arvostusperiaate

Soveltamisala (3)

Euroalueella liikkeeseen lasketut a) Jälkimarkkinakelpoiset arvopa Pakollinen
arvopaperit, joita pidetään raha
perit
politiikan harjoittamista varten.
Kirjataan riippuen rahapoliitti
Hienosäätöoperaatioita
varten
sista näkökohdista:
hankitut EKP:n velkasitoumukset
i) Markkinahintaan
Preemiot tai diskontot jakso
tetaan
ii) Hankintameno arvonalen
nuksella vähennettynä (han
kintameno, jos arvonalen
nuksen
kattaa
velkaerässä 13 b) ’Varaukset’ tar
koitettu varaus)
Preemiot tai diskontot jakso
tetaan
b) Ei-jälkimarkkinakelpoiset ar Pakollinen
vopaperit
Hankintameno arvonalennuk
sella vähennettynä
Preemiot tai diskontot jaksote
taan

7.2

7.2

Muut arvopa
perit

Muut kuin eriin 7.1 ’Rahapolitii a) Muut kuin eräpäivään saakka Pakollinen
kan harjoittamista varten pidettä
pidettävät jälkimarkkinakel
vät arvopaperit’ ja 11.3 ’Muut ra
poiset arvopaperit
hoitusvarat’ kuuluvat arvopaperit;
Markkinahintaan
joukkovelkakirjat, vekselit, nolla
Preemiot tai diskontot jaksote
korkoiset joukkovelkakirjat, suor
taan
aan pidettävät rahamarkkinapa
perit, mukaan lukien julkisyhteisö
jen liikkeeseen laskemat euro b) Eräpäivään saakka pidettävät Pakollinen
jälkimarkkinakelpoiset arvo
määräiset arvopaperit ajalta ennen
paperit
EMUa. Osakkeet ja osuudet
Hankintameno arvonalennuk
sella vähennettynä
Preemiot tai diskontot jaksote
taan
c) Ei-jälkimarkkinakelpoiset ar Pakollinen
vopaperit
Hankintameno arvonalennuk
sella vähennettynä
Preemiot tai diskontot jaksote
taan
d) Jälkimarkkinakelpoiset osak
keet tai osuudet
Markkinahintaan

8

—

8

Euromääräiset
saamiset julki
syhteisöiltä

9

Eurojärjestel
män sisäiset
saamiset+)

Pakollinen

Saamiset julkisyhteisöiltä ajalta en Talletukset/lainat nimellisarvoon, Pakollinen
nen EMUa (ei-jälkimarkkinakelpoi ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopa
set arvopaperit, lainat)
perit hankintahintaan

L 68/78

FI

Tase-erä (2)

Euroopan unionin virallinen lehti
Tase-erien sisältöluokat

13.3.2015
Arvostusperiaate

Soveltamisala (3)

—

9.1

Osuudet
EKP:ssä+)

Vain kansallisten keskuspankkien Hankintahintaan
taseissa.
Kunkin kansallisen keskuspankin
perussopimuksen mukainen osuus
EKP:n pääomasta ja käytetty jako
peruste sekä EKPJ:n perussäännön
48.2 artiklan mukaiset osuudet

Pakollinen

—

9.2

Valuuttavaran
tojen siirtoja
vastaavat saa
miset+)

Vain kansallisten keskuspankkien Nimellisarvoon
taseissa.
EKPJ:n perussäännön 30 artiklan
mukaisiin ensimmäisiin ja myö
hempiin valuuttavarantojen siirtoi
hin perustuvat euromääräiset saa
miset EKP:ltä

Pakollinen

—

9.3

EKP:n velkasi
toumusten liik
keeseenlaskuun
liittyvät saami
set+)

Vain EKP:n taseessa.
Hankintahintaan
Eurojärjestelmän sisäisiä kansalli
siin keskuspankkeihin kohdistuvia
EKP:n velkakirjojen liikkeeseenlas
kuun perustuvia saamisia.

Pakollinen

—

9.4

Euroseteleiden
kohdistamiseen
eurojärjestel
män sisällä liit
tyvät nettosaa
miset+), (*)

Kansalliset keskuspankit: setelei Nimellisarvoon
den jakoperusteen soveltamiseen
liittyvä nettosaaminen, sisältäen
EKP:n liikkeeseen laskemiin sete
leihin sisältyvät eurojärjestelmän
sisäiset saamiset sekä päätöksessä
EKP/2010/23 (5) tarkoitetun hyvi
tyksen ja sen täsmäyttämiseksi
tehtävän kirjauksen.
EKP: EKP:n liikkeeseen laskemiin
seteleihin
liittyvät
päätöksen
EKP/2010/29 mukaiset saamiset

Pakollinen

—

9.5

Muut saamiset
eurojärjestel
män sisällä
(netto) +)

Seuraavien alaerien nettopositiot:
a) TARGET2-tilien ja kansallisten a) Nimellisarvoon
keskuspankkien vastaavien ti
lien saldoista johtuvat nettosaa
miset eli saamisten ja velkojen
yhteismäärä – katso myös
erä 10.4 ’Muut velat eurojärjes
telmän sisällä (netto)’

Pakollinen

b) saamiset, jotka perustuvat yh b) Nimellisarvoon
teenlaskettavan ja jaettavan ra
hoitustulon erotukseen. Merki
tyksellisiä ainoastaan vuoden
lopun toimiin kuuluvan rahoi
tustulon kirjaamisen jälkeen
ennen sen maksua jokaisen
vuoden tammikuun viimeisenä
päivänä.

Pakollinen

c) Muut mahdolliset eurojärjestel c) Nimellisarvoon
män sisäiset euromääräiset saa
miset, myös EKP:n eurosete
leistä saaman tulon väliaikai
nen jakaminen kansallisille kes
kuspankeille (*).

Pakollinen
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9

10

Selvitettävänä
olevat erät

9

11

Muut saamiset

9

11.1

9

11.2
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Soveltamisala (3)

Selvitystilien saldot (saamiset), Nimellisarvoon
mukaan lukien selvitettävänä ole
vat sekit

Pakollinen

Euroalueen me
tallirahat

Eurokolikot, jos kansallinen kes
kuspankki ei ole niiden laillinen
liikkeeseenlaskija

Pakollinen

Aineellinen ja
aineeton käyt
töomaisuus

Maa-alueet ja rakennukset, ka Hankintahintaan poistot vähen Suositeltava
lusto, mukaan lukien atk-laitteis nettyinä
tot, ohjelmistot

Nimellisarvoon

Poistojen jaksotus:
— tietokoneet ja niihin liittyvät
laitteet ja ohjelmistot sekä
moottoriajoneuvot: 4 vuotta
— kalusto
ja
rakennelmat:
10 vuotta
— rakentaminen ja aktivoidut
suurehkot kunnostusmenot:
25 vuotta
Menojen aktivoinnissa sovelletaan
raja-arvoa (mikäli meno ilman ar
vonlisäveroa jää alle 10 000 euron,
sitä ei aktivoida).
9

11.3

Muut rahoitus
varat

— Voitto-osuudet ja sijoitukset a) Jälkimarkkinakelpoiset osak Suositeltava
tytäryhtiöihin sekä strategisista
keet tai osuudet
tai poliittisista syistä hallussa
Markkinahintaan
olevat osakkeet ja osuudet
— Arvopaperit, mukaan lukien b) Voitto-osuudet ja epälikvidit Suositeltava
kantaosakkeet sekä muut
osakkeet ja osuudet sekä muut
osakkeet ja osuudet, jotka
rahoitusinstrumentit ja talle
edustavat pysyviä investoin
tukset (esim. määräaikaistalle
teja
tukset ja sekkitilit), joita hoide
Hankintameno arvonalennuk
taan korvamerkittynä salkkuna
sella vähennettynä
— Tähän erään kuuluvien arvo
paperisalkkujen hoitoon liitty
c) Sijoitukset tytäryhtiöihin tai Suositeltava
vät takaisinmyyntisopimukset
merkittävät osuudet yhtiöissä
luottolaitosten kanssa
Omaisuuden nettoarvoon
d) Muut kuin eräpäivään saakka Suositeltava
pidettävät jälkimarkkinakel
poiset arvopaperit
Markkinahintaan
Preemiot tai diskontot jaksote
taan
e) Eräpäivään saakka pidettävät Suositeltava
tai pysyvinä investointeina pi
dettävät jälkimarkkinakelpoi
set arvopaperit
Hankintameno arvonalennuk
sella vähennettynä
Preemiot tai diskontot jaksote
taan
f) Ei-jälkimarkkinakelpoiset ar Suositeltava
vopaperit
Hankintameno arvonalennuk
sella vähennettynä
Preemiot tai diskontot jaksote
taan
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g) Pankkitalletukset ja lainat
Suositeltava
Nimellisarvoon, muunnetaan
valuutan markkinakurssiin, jos
saldot tai talletukset ovat va
luuttamääräisiä

9

11.4

Taseen ulko
puolisten erien
arvostuserot

Valuuttatermiinien, valuuttaswa
pien,
koronvaihtosopimusten
(paitsi jos sovelletaan vaihtelumar
ginaalia), korkotermiinien, arvopa
perien termiinikauppojen, valuut
tojen avistakauppojen tulokset
kaupantekopäivästä maksun suori
tuspäivään

9

11.5

Siirtosaamiset
ja maksetut en
nakot

Toteutuneet tulot, joista ei ole Nimellisarvoon, muuntamisessa
saatu maksua. Maksetut ennakot käytetään markkinakurssia
ja kertyneet korot (eli arvopaperia
ostettaessa mukana siirtyneet ker
tyneet korot)

9

11.6

Sekalaiset erät

Ennakot, lainat ja muut vähämer
kityksiset erät.
Väliaikainen
arvonmuutostili
(tase-erä ainoastaan vuoden ai
kana: realisoitumattomat tappiot
arvostuspäivinä vuoden aikana, el
lei vastattavien erässä ’Arvonmuu
tostilit’ ole niitä koskevaa arvon
muutostiliä). Vakuudettomat lainat
(loans on a trust basis). Asiakkai
den tekemiin kultatalletuksiin liit
tyvät sijoitukset. Euroalueen kan
sallisten valuuttayksiköiden määr
äiset kolikot. Kuluvan tilikauden
tappio (kertynyt nettotappio),
edellisen vuoden tappio ennen
kattamista. Nettoeläkesaamiset

Instrumenttien nettoaseman ter Pakollinen
miinikurssin ja avistakurssin ero
käyttäen valuutan markkinakurs
sia

Nimellisarvoon tai hankintahin
taan

Pakollinen

Suositeltava

Väliaikainen arvonmuutostili
Pakollinen
Keskihinnan ja markkina-arvon
välinen arvostusero, valuutan
muuntamisessa käytetään markki
nakurssia

Asiakkaiden tekemiin kultatal Pakollinen
letuksiin liittyvät sijoitukset
Markkina-arvo

Eurojärjestelmän
luottotoimien
yhteydessä eurojärjestelmän vasta
puolten laiminlyönneistä johtuvat
avoimet saamiset

Avoimet saamiset (laiminlyön Pakollinen
neistä johtuvat)
Nimellisarvoon/kerrytettävissä ole
vaan arvoon (ennen/jälkeen tap
pioiden kirjaamisen)

Varat tai kolmansilta olevat saami
set, jotka on otettu omaksi ja/tai
hankittu laiminlyöntiin syyllistyn
een eurojärjestelmän vastapuolen
asettaman vakuuden realisoinnin
yhteydessä

Varat tai saamiset (laiminlyön Pakollinen
neistä johtuvat)
Hankintahintaan (jos rahoituso
maisuus on valuuttamääräistä,
käytetään muuntamisessa valuutan
markkinakurssia hankintahetkellä)
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Tilikauden tap
pio

L 68/81
Arvostusperiaate

Nimellisarvoon

Soveltamisala (3)

Pakollinen

(*) Yhdenmukaistettavat erät. Ks. näiden suuntaviivojen johdanto-osan 5 kappale.
(1) Liikkeessä olevia euroseteleitä, euroseteleiden kohdistamisesta eurojärjestelmässä johtuville eurojärjestelmän sisäisille nettomääräisille
saamisille/veloille suoritettavaa korkoa sekä rahoitustuloa koskevat julkaistavat tiedot tulisi yhdenmukaistaa kansallisten keskuspank
kien vuosittain julkaistavissa tilinpäätöksissä. Yhdenmukaistettavat erät on merkitty tähdellä liitteissä IV, VIII ja IX.
(2) Numerointi ensimmäisessä sarakkeessa viittaa tasekaavoihin, jotka annetaan liitteissä V, VI ja VII (viikkotaseet ja eurojärjestelmän
konsolidoitu vuositase). Numerointi toisessa sarakkeessa viittaa tasekaavoihin, jotka annetaan liitteessä VIII (kansallisen keskuspankin
vuositase). Merkinnällä ’+’ merkityt erät yhdistellään eurojärjestelmän viikkotaseissa.
(3) Tässä liitteessä luetellut taseen sisältöä ja arvostamista koskevat säännökset katsotaan pakollisiksi EKP:n kirjanpidossa ja kansallisten
keskuspankkien kirjanpidossa niiden saamisten ja velkojen kohdalla, jotka ovat olennaisia eurojärjestelmän tarkoituksen ja toimin
nan kannalta.
(4) Suuntaviivat EKP/2011/14, annettu 20 päivänä syyskuuta 2011, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä
(EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1).
(5) Euroopan keskuspankin päätös EKP/2010/23, annettu 25 päivänä marraskuuta 2010, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskus
pankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta (EUVL L 35, 9.2.2011, s. 17).

VELAT

Tase-erä (1)

1

1

Liikkeessä ole
vat setelit (*)

Tase-erien sisältöluokat

Arvostusperiaate

Soveltamisala (2)

a) Eurosetelit plus/miinus suunta a) Nimellisarvoon
viivojen EKP/2010/23 ja pää
töksen EKP/2010/29 mukaisen
setelien jakoperusteen sovelta
miseen liittyvät oikaisut

Pakollinen

b) Euroalueen kansallisten valuut b) Nimellisarvoon
tayksikköjen määräiset setelit
käteisrahan
käyttöönotto
vuonna

Pakollinen

2

2

Rahapoliittisiin
operaatioihin
liittyvät euro
määräiset velat
euroalueen
luottolaitoksille

Erät 2.1, 2.2, 2.3 ja 2.5: Suunta
viivojen EKP/2011/14 liitteessä I
tarkoitetut euromääräiset talletuk
set

2.1

2.1

Sekkitilit (ml.
vähimmäisvar
antotalletukset)

EKPJ:n perussäännön mukaisesti
vähimmäisvarantovelvoitteen
alaisten rahalaitosten luetteloon
kuuluvien luottolaitosten euro
määräiset tilit. Erään kuuluvat en
sisijaisesti vähimmäisvarantotalle
tusten tilit

Nimellisarvoon

Pakollinen
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2.2

2.2

Talletusmahdol
lisuus

Yön yli -talletukset etukäteen vah Nimellisarvoon
vistetulla korolla (maksuvalmius
järjestelmässä)

Pakollinen

2.3

2.3

Määräaikaistal
letukset

Hienosäätötarkoituksessa kerättä Nimellisarvoon
vät määräaikaistalletukset likvidi
teetin sitomiseksi

Pakollinen

2.4

2.4

Käänteiset hie
nosäätöoperaa
tiot

Rahapolitiikkaan liittyvät liiketa Nimellisarvoon tai takaisinosto Pakollinen
pahtumat, joiden tarkoituksena on hintaan
likviditeetin sitominen

2.5

2.5

Vakuuksien
muutospyyn
töihin liittyvät
talletukset

Luottolaitosten talletukset, jotka Nimellisarvoon
tehdään näille luottolaitoksille
myönnettyjen luottojen vakuutena
olevien arvopapereiden arvon las
kun vuoksi

3

3

Muut euro
määräiset velat
euroalueen
luottolaitoksille

Repo-operaatiot samanaikaisten, Nimellisarvoon tai takaisinosto Pakollinen
vastaavien erään 7 ’Euromääräiset hintaan
arvopaperit euroalueelta’ kuulu
vien arvopaperisalkkujen hoitoon
liittyvien takaisinmyyntisopimus
ten yhteydessä. Muut operaatiot,
jotka eivät liity eurojärjestelmän
rahapolitiikkaan. Ei luottolaitosten
sekkitilejä. Velat/talletukset, jotka
johtuvat sellaisista rahapoliittisista
operaatioista, jotka kansallinen
keskuspankki on aloittanut ennen
eurojärjestelmään liittymistään

4

4

Liikkeeseen las
ketut velkasi
toumukset

Vain EKP:n taseessa – kansallisilla Hankintahintaan
keskuspankeilla tase-erä vain siir Mahdolliset diskontot jaksotetaan
tymäkaudella.
Suuntaviivojen EKP/2011/14 liit
teessä I tarkoitetut velkasitoumuk
set. Diskonttopaperit, jotka laske
taan liikkeeseen likviditeetin sito
mistarkoituksessa

Pakollinen

5

5

Euromääräiset
velat muille
euroalueella
oleville

5.1

5.1

Julkisyhteisöt

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, Nimellisarvoon
vaadittaessa takaisin maksettavat
talletukset

Pakollinen

Pakollinen
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5.2

5.2

Muut velat

Henkilöstön,
liikeyritysten
ja Nimellisarvoon
asiakkaiden, vähimmäisvarantovel
voitteesta vapautetuiksi luetteloi
dut rahalaitokset mukaan luet
tuina (ks. vastattavien erä 2.1 ’Sek
kitilit’), hallussa olevat sekkitilital
letukset;
määräaikaistalletukset,
vaadittaessa takaisin maksettavat
talletukset

6

6

Euromääräiset
velat euroalu
een ulkopuo
lelle

Muiden pankkien, keskuspank Nimellisarvoon tai takaisinosto Pakollinen
kien, kansainvälisten/ylikansallis hintaan
ten elinten, mukaan lukien Euroo
pan komissio, sekkitilit, määräai
kaistalletukset, vaadittaessa takai
sin maksettavat talletukset, mu
kaan lukien maksuliikettä varten
pidettävät tilit sekä sijoitusten hoi
toa varten pidettävät tilit; muiden
tallettajien sekkitilit. Repo-operaa
tiot samanaikaisten, euromääräis
ten arvopaperien hoitoon liitty
vien
takaisinmyyntisopimusten
yhteydessä.
Sellaisten jäsenvaltioiden keskus
pankkien TARGET2-tilien saldot,
joiden rahayksikkö ei ole euro

7

7

Valuuttamääräi
set velat euroa
lueelle

Sekkitilit, takaisinostosopimuksiin Nimellisarvoon, muuntamisessa
perustuvat velat; tavallisesti näissä käytetään markkinakurssia
sijoitustoimissa käytetään joko va
luuttoja tai kultaa

Pakollinen

8

8

Valuuttamääräi
set velat euroa
lueen ulkopuo
lelle

8.1

8.1

Talletukset ja
muut velat

Sekkitilit, takaisinostosopimuksiin Nimellisarvoon, muuntamisessa
perustuvat velat; tavallisesti näissä käytetään markkinakurssia
sijoitustoimissa käytetään joko va
luuttoja tai kultaa

Pakollinen

8.2

8.2

ERM II:n luot
tojärjestelyihin
perustuvat ve
lat

Lainanotto ERM II:n ehdoilla

Nimellisarvoon, muuntamisessa
käytetään markkinakurssia

Pakollinen

9

9

Myönnettyjen
erityisten
nosto-oikeuk
sien vastaerä

SDR-määräinen erä, johon on kir Nimellisarvoon, muuntamisessa
jattu ne nosto-oikeudet, jotka ky käytetään markkinakurssia
seessä olevalle maalle tai kansalli
selle keskuspankille on alun perin
myönnetty

Pakollinen

Pakollinen
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10

Eurojärjestel
män sisäiset ve
lat+)

—

10.1

Valuuttavaran
tojen siirtoja
vastaavat velat+)

Vain EKP:n taseessa – euromääräi Nimellisarvoon
nen

—

10.2

EKP:n velka-si
toumusten liik
keeseenlaskuun
liittyvät velat+)

Vain kansallisten keskuspankkien
taseissa.
Eurojärjestelmän sisäisiä EKP:hen
kohdistuvia EKP:n velkakirjojen
liikkeeseenlaskuun
perustuvia
velkoja

—

10.3

Euroseteleiden
kohdistamiseen
eurojärjestelmän
sisällä liittyvät
nettovelat+), (*)

Vain kansallisten keskuspankkien Nimellisarvoon
taseissa.
Kansalliset keskuspankit: setelei
den jakoperusteen soveltamiseen
liittyvä nettovelka, sisältäen EKP:n
liikkeeseen laskemiin seteleihin
liittyvät eurojärjestelmän sisäiset
velat
sekä
päätöksessä
EKP/2010/23 tarkoitetun hyvityk
sen ja sen täsmäyttämiseksi tehtä
vän kirjauksen

—

10.4

Muut velat
eurojärjestel
män sisällä
(netto)+)

Seuraavien alaerien nettopositiot:

Hankintahintaan

Soveltamisala (2)

Pakollinen

Pakollinen

Pakollinen

a) TARGET2-tilien ja kansallisten a) Nimellisarvoon
keskuspankkien vastaavien ti
lien saldoista aiheutuvat netto
velat eli saamisten ja velkojen
yhteismäärä – ks. myös vastaa
vien erä 9.5 ’Muut saamiset
eurojärjestelmän sisällä (netto)’

Pakollinen

b) velat, jotka perustuvat yhteen b) Nimellisarvoon
laskettavan ja maksettavan ra
hoitustulon erotukseen. Merki
tyksellisiä ainoastaan vuoden
lopun toimiin kuuluvan rahoi
tustulon kirjaamisen jälkeen
ennen sen maksua jokaisen
vuoden tammikuun viimeisenä
päivänä

Pakollinen

c) muut mahdolliset eurojärjestel c) Nimellisarvoon
män sisäiset euromääräiset ve
lat, myös EKP:n tulon väliaikai
nen jakaminen (*)

Pakollinen
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FI

Tase-erä (1)

10

11

Selvitettävänä
olevat erät

10

12

Muut velat

10

12.1

10

10
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Soveltamisala (2)

Selvitystilien saldot (velat), mu
kaan lukien selvitettävänä olevat
pankkisiirrot

Nimellisarvoon

Pakollinen

Taseen ulko
puolisten erien
arvostuserot

Valuuttatermiinien, valuuttaswa
pien,
koronvaihtosopimusten
(paitsi jos sovelletaan vaihtelumar
ginaalia), korkotermiinien, arvopa
perien termiinikauppojen, valuut
tojen avistakauppojen tulokset
kaupantekopäivästä maksun suori
tuspäivään

Instrumenttien nettoaseman ter Pakollinen
miinikurssin ja avistakurssin ero
käyttäen valuutan markkinakurs
sia

12.2

Siirtovelat ja
saadut ennakot

Tilikauteen liittyvät menot, jotka Nimellisarvoon, muuntamisessa
erääntyvät tulevina tilikausina. Ti käytetään markkinakurssia
likaudella saadut tulot, jotka liitty
vät tuleviin tilikausiin

12.3

Sekalaiset erät

Väliaikaiset verotustilit. Valuutta
määräiset luottotilit tai talletukset,
jotka kattavat vakuuksia. Repooperaatiot luottolaitosten kanssa
samanaikaisten,
vastaavien
erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’
kuuluvien
arvopaperisalkkujen
hoitoon liittyvien takaisinmyynti
sopimusten yhteydessä. Vähim
mäisvarantotalletusten lisäksi ole
vat pakolliset talletukset. Muut vä
hämerkityksiset erät. Kuluvan tili
kauden voitto (käyttämättömät
voittovarat), edellisen vuoden
voitto ennen voitonjakoa. Vakuu
dettomat velat (liabilities on a
trust basis). Asiakkaiden kultatal
letukset. Liikkeessä olevat kolikot
mikäli kansallinen keskuspankki
on niiden laillinen liikkeeseenlas
kija. Euroalueen kansallisten va
luuttayksikköjen määräiset liik
keessä olevat setelit, jotka eivät
ole enää laillisia maksuvälineitä
mutta jotka ovat edelleen liik
keessä käteisrahan käyttöönotto
vuoden jälkeen, paitsi jos ne on
kirjattu vastattavaa-puolen erään
’Varaukset’. Nettoeläkevelat

Pakollinen

Nimellisarvoon tai takaisinosto Suositeltava
hintaan

Asiakkaiden kultatalletukset
Markkina-arvoon

Asiakkaiden kul
tatalletukset pa
kollinen

L 68/86
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10

13

Varaukset
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a) Eläkkeitä,
valuuttakurssi-, a) Hankintahintaan/nimellisar
korko- ja luottoriskejä sekä
voon
kullan hintariskiä ja muita tar
koituksia varten; tällaisia muita
tarkoituksia voivat olla esim.
odotettavissa olevat vastaiset
menot, varaukset euroalueen
kansallisten valuuttayksikköjen
määräisiä seteleitä varten, jotka
eivät ole enää laillisia maksuvä
lineitä mutta jotka ovat edel
leen liikkeessä käteisrahan
käyttöönottovuoden
jälkeen,
paitsi jos ne on kirjattu vastat
tavaa-puolen erään 12.3 ’Seka
laiset erät’.
EKPJ:n perussäännön 48.2 ar
tiklan mukaiset kansallisten
keskuspankkien
osuudet
EKP:lle yhdistellään vastaavaapuolen erässä 9.1 ’Osuudet
EKP:ssä’ ilmoitettuihin vastaa
viin määriin+)

Soveltamisala (2)

Suositeltava

b) Rahamarkkinaoperaatioista
b) Nimellisarvoon
(suhteessa Pakollinen
johtuvia vastapuoliriskejä var
EKP:n merkityn pääoman jako
ten
perusteeseen; perustuu EKP:n
neuvoston vuoden lopun ar
vostuspäätökseen)

11

14

Arvonmuutos
tilit

12

15

Oma pääoma ja
rahastot

12

15.1

Pääoma

Arvonmuutostilit, jotka johtuvat
kullan, euromääräisten arvopape
reiden, valuuttamääräisten arvopa
pereiden ja optioiden hintamuu
toksista; markkinahintaisesta ar
vostuksesta johtuvat korkoriski
johdannaisiin liittyvät arvostu
serot; arvonmuutostilit, jotka joh
tuvat valuuttakurssimuutoksista
kaikissa nettovaluuttapositioissa,
mukaan lukien valuuttaswapit ja
-termiinit sekä erityiset nosto-oi
keudet
EKPJ:n perussäännön 48.2 artik
lan mukaiset kansallisten keskus
pankkien osuudet EKP:lle yhdistel
lään vastaavaa-puolen erässä 9.1
’Osuudet EKP:ssä’ ilmoitettuihin
vastaaviin määriin+)

Keskihinnan ja markkina-arvon Pakollinen
välinen arvostusero, valuutan
muuntamisessa käytetään markki
nakurssia

Maksettu pääoma – EKP:n pääoma Nimellisarvoon
ja kansallisten keskuspankkien
osuudet pääomasta yhdistellään

Pakollinen

13.3.2015

FI

Tase-erä (1)

12

15.2

Rahastot

10

16

Tilikauden
voitto
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Soveltamisala (2)

Lainmukaiset rahastot ja muut ra Nimellisarvoon
hastot Kertyneet voittovarat
EKPJ:n perussäännön 48.2 artik
lan mukaiset kansallisten keskus
pankkien osuudet EKP:lle yhdistel
lään vastaavaa-puolen erässä 9.1
’Osuudet EKP:ssä’ ilmoitettuihin
vastaaviin määriin+)

Pakollinen

Nimellisarvoon

Pakollinen

(*) Yhdenmukaistettavat erät. Ks. näiden suuntaviivojen johdanto-osan 5 perustelukappale.
(1) Numerointi ensimmäisessä sarakkeessa viittaa tasekaavoihin, jotka annetaan liitteissä V, VI ja VII (viikkotaseet ja eurojärjestelmän
konsolidoitu vuositase). Numerointi toisessa sarakkeessa viittaa tasekaavoihin, jotka annetaan liitteessä VIII (kansallisen keskuspankin
vuositase). Merkinnällä ’+’ merkityt erät yhdistellään eurojärjestelmän viikkotaseissa.
(2) Tässä liitteessä luetellut taseen sisältöä ja arvostamista koskevat säännökset katsotaan pakollisiksi EKP:n kirjanpidossa ja kansallisten
keskuspankkien kirjanpidossa niiden saamisten ja velkojen kohdalla, jotka ovat olennaisia eurojärjestelmän tarkoituksen ja toimin
nan kannalta.”

