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SUUNTAVIIVAT
EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2015/1197,
annettu 2 päivänä heinäkuuta 2015,
kirjanpitoa
ja
tilinpäätöstietojen
antamista
koskevista
oikeussäännöistä
Euroopan
keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2010/20 muuttamisesta (EKP/2015/24)
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 toimintaa koskevan
kirjanpidon ja tilinpäätösraportoinnin yhdenmukaistamiseksi.

(2)

On tarpeen selkeyttää niiden arvopapereiden tilinpäätösraportointia, joiden liikkeeseenlaskija on ylikansallinen tai
kansainvälinen organisaatio ja joiden ostot on toteutettu osana Euroopan keskuspankin päätöksellä (EU)
2015/774 (EKP/2015/10) (2) perustettua julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmaa jälkimarkkinoilla, jotta
varmistetaan näiden omaisuuserien raportointi saamiserässä 7.1.

(3)

Suuntaviivojen EKP/2010/20 liitteeseen IV on tarpeen tehdä myös eräitä muita teknisiä muutoksia.

(4)

Suuntaviivoja EKP/2010/20 olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla
Muutos
Korvataan suuntaviivojen EKP/2010/20 liite IV näiden suuntaviivojen liitteellä.

2 artikla
Voimaantulo
Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi niiden jäsenvaltioiden kansallisille
keskuspankeille, joiden rahayksikkö on euro.
(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) Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/774, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2015, julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta
jälkimarkkinoilla (EKP/2015/10) (EUVL L 121, 14.5.2015, s. 20).
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3 artikla
Osoitus
Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 2 päivänä heinäkuuta 2015.
EKP:n neuvoston puolesta
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI
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LIITE
”LIITE IV
TASEEN SISÄLTÖÄ JA ARVOSTAMISTA KOSKEVAT SÄÄNNÖT (1)
SAAMISET
Tase-erä (2)

Tase-erien sisältöluokat

Arvostusperiaate

1

1

Kulta ja kulta Fyysinen kulta eli kultaharkot, -rahat, Markkina-arvoon
saamiset
-levyt ja -kimpaleet, joko varastoitu tai
’matkalla’. Investointikulta (ei-fyysinen
kulta), esimerkiksi kulta avistatileillä
(yhteistileillä), määräaikaistalletukset ja
seuraavista liiketoimista johtuvat kulta
saamiset: a) kultapitoisuuden muuttu
miset ja b) sijaintipaikkaa tai laatua kos
kevat kultaswapit, joissa luovutusajan
kohdan ja vastaanottoajankohdan väliin
jää vähintään yksi pankkipäivä

2

2

Valuuttamääräi
set saamiset eu
roalueen ulko
puolelta

2.1

2.1

Soveltamisala (3)

Pakollinen

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen
ulkopuolella olevilta vastapuolilta, kan
sainväliset ja ylikansalliset laitokset sekä
euroalueeseen kuulumattomat keskus
pankit mukaan luettuina

Saamiset Kan a) Varanto-osuuteen kuuluvat nosto- a) Varanto-osuuteen kuuluvat nosto- Pakollinen
oikeudet (netto)
sainväliseltä va
oikeudet (netto)
luuttarahastolta
Nimellisarvoon, muuntamisessa käy
Kansallinen kiintiö, josta vähenne
(IMF)
tään IMF:n hallussa olevat euromää
tetään valuutan markkinakurssia
räiset talletukset. IMF:n tili 2 (hallin
nollisten kulujen eurotili) voidaan
joko sisällyttää tähän erään tai erään
’Euromääräiset velat euroalueen ul
kopuolelle’

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

c) Muut saamiset
GAB-rahoitusjärjestelyt, erityisiin lai
najärjestelyihin kuuluvat lainat, talle
tukset IMF:n hallinnoimiin trusteihin

b) Erityiset nosto-oikeudet

Pakollinen

Nimellisarvoon, muuntamisessa käy
tetään valuutan markkinakurssia

c) Muut saamiset
Nimellisarvoon, muuntamisessa käy
tetään valuutan markkinakurssia

Pakollinen
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Soveltamisala (3)

Pankkitalletuk
a) Talletukset euroalueen ulkopuoli a) Talletukset euroalueen ulkopuoli Pakollinen
set, arvopaperi
sissa pankeissa, lukuun ottamatta
sissa pankeissa
sijoitukset
ja
erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’
Nimellisarvoon, muuntamisessa käy
muut valuutta
kuuluvia saamisia
tetään valuutan markkinakurssia
määräiset saami
Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaa
set
dittaessa takaisin maksettavat luotot,
takaisinmyyntisopimukset

b) Arvopaperisijoitukset euroalueen b) i) Muut kuin eräpäivään saakka Pakollinen
ulkopuolella, lukuun ottamatta
pidettävät jälkimarkkinakelpoi
set arvopaperit
erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’
kuuluvia saamisia
Markkinahintaan ja valuutan
Euroalueen ulkopuolella olevien liik
markkinakurssia käyttäen
keeseen laskemat joukkovelkakirjat,
Preemiot tai diskontot jaksotetaan
vekselit, nollakorkoiset joukkovelka
kirjat, rahamarkkinapaperit ja osak
keet tai osuudet, joita hoidetaan
osana valuuttavarantoja
ii) Eräpäivään saakka pidettävät jäl Pakollinen
kimarkkinakelpoiset arvopaperit
Hankintameno arvon alentuminen
huomioon ottaen ja valuutan mark
kinakurssia käyttäen
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

iii) Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopa Pakollinen
perit
Hankintameno arvon alentuminen
huomioon ottaen ja valuutan mark
kinakurssia käyttäen
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

iv) Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet Pakollinen
ja osuudet
Markkinahintaan ja valuutan mark
kinakurssia käyttäen

Pakollinen
c) Valuuttamääräiset lainat (talletuk c) Valuuttamääräiset lainat
set) euroalueen ulkopuolelle, lu
Talletukset nimellisarvoon, muunta
kuun ottamatta erään 11.3 ’Muut
misessa käytetään valuutan markki
rahoitusvarat’ kuuluvia saamisia
nakurssia

d) Muut valuuttamääräiset saamiset
Setelit ja metallirahat euroalueen ul
kopuolelta

d) Muut valuuttamääräiset saamiset
Nimellisarvoon, muuntamisessa käy
tetään markkinakurssia

Pakollinen
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Soveltamisala (3)

Valuuttamääräi a) Arvopaperisijoitukset euroalueella, a) i) Muut kuin eräpäivään saakka Pakollinen
set saamiset eu
lukuun ottamatta erään 11.3
pidettävät jälkimarkkinakelpoi
roalueelta
’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia saa
set arvopaperit
misia
Markkinahintaan ja valuutan
markkinakurssia käyttäen
Euroalueella olevien liikkeeseen las
kemat joukkovelkakirjat, vekselit,
Preemiot tai diskontot jaksotetaan
nollakorkoiset joukkovelkakirjat, ra
hamarkkinapaperit ja osakkeet ja
osuudet, joita hoidetaan osana va
luuttavarantoja
ii) Eräpäivään saakka pidettävät jäl Pakollinen
kimarkkinakelpoiset arvopaperit
Hankintameno arvon alentuminen
huomioon ottaen ja valuutan mark
kinakurssia käyttäen
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

iii) Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopa Pakollinen
perit
Hankintameno arvon alentuminen
huomioon ottaen ja valuutan mark
kinakurssia käyttäen
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

iv) Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet Pakollinen
ja osuudet
Markkinahintaan ja valuutan mark
kinakurssia käyttäen

Pakollinen
b) Muut saamiset euroalueella ole b) Muut saamiset
vilta, lukuun ottamatta erään 11.3
Talletukset ja muut lainat nimellisar
’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia saa
voon, muuntamisessa käytetään va
misia
luutan markkinakurssia
Lainat, talletukset, takaisinmyyntiso
pimukset, sekalainen luotonanto

4

4

4.1

4.1

Euromääräiset
saamiset euroa
lueen ulkopuo
lelta

a) Talletukset euroalueen ulkopuoli a) Talletukset euroalueen ulkopuoli Pakollinen
Pankkitalletuk
set, arvopaperi
sissa pankeissa, lukuun ottamatta
sissa pankeissa
sijoitukset ja lai
erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’
Nimellisarvoon
nat
kuuluvia saamisia
Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaa
dittaessa takaisin maksettavat luotot.
Euromääräisten arvopaperien hoi
toon liittyvät takaisinmyyntisopi
mukset
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Soveltamisala (3)

b) Arvopaperisijoitukset euroalueen b) i) Muut kuin eräpäivään saakka Pakollinen
ulkopuolella, lukuun ottamatta
pidettävät jälkimarkkinakelpoi
erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’
set arvopaperit
kuuluvia saamisia
Markkinahintaan
Euroalueen ulkopuolella olevien liik
Preemiot tai diskontot jaksotetaan
keeseen laskemat osakkeet tai osuu
det, joukkovelkakirjat, vekselit, nol
lakorkoiset joukkovelkakirjat ja ra
hamarkkinapaperit
ii) Eräpäivään saakka pidettävät jäl Pakollinen
kimarkkinakelpoiset arvopaperit
Hankintameno
vähennettynä

arvonalennuksella

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

iii) Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopa Pakollinen
perit
Hankintameno
vähennettynä

arvonalennuksella

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

iv) Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet Pakollinen
ja osuudet
Markkinahintaan

c) Lainat euroalueen ulkopuolelle, lu c) Lainat euroalueen ulkopuolelle
kuun ottamatta erään 11.3 ’Muut
Talletukset nimellisarvoon
rahoitusvarat’ kuuluvia saamisia

Pakollinen

d) Euroalueen ulkopuolella olevien d) i) Muut kuin eräpäivään saakka Pakollinen
pidettävät jälkimarkkinakelpoi
liikkeeseen laskemat arvopaperit,
set arvopaperit
lukuun ottamatta erään 11.3
’Muut rahoitusvarat’ ja erään 7.1
Markkinahintaan
’Rahapolitiikan harjoittamista var
Preemiot tai diskontot jaksotetaan
ten pidettävät arvopaperit’ kuulu
via saamisia
Ylikansallisten tai kansainvälisten or
ganisaatioiden (esim. Euroopan in ii) Eräpäivään saakka pidettävät jäl Pakollinen
vestointipankki) – organisaation
kimarkkinakelpoiset arvopaperit
maantieteellisestä sijainnista riippu
Hankintameno
arvonalennuksella
matta – liikkeeseen laskemat arvopa
vähennettynä
perit, joita ei ole hankittu rahapoli
Preemiot tai diskontot jaksotetaan
tiikan harjoittamista varten

iii) Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopa Pakollinen
perit
Hankintameno
vähennettynä

arvonalennuksella

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

21.7.2015

FI

Tase-erä (2)

4.2

4.2

5

5

5.1
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ERM II:n luotto Luotonanto ERM II:n ehdoilla
järjestelyihin
perustuvat saa
miset
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Nimellisarvoon

Soveltamisala (3)

Pakollinen

Rahapoliittisiin
operaatioihin
liittyvät euro
määräiset luotot
euroalueen luot
tolaitoksille

Erät 5.1–5.5: Euroopan keskuspankin
suuntaviivoissa
(EU)
2015/510
(EKP/2014/60) (4) kuvattuihin rahapoli
tiikan välineisiin liittyvät liiketoimet

5.1

Perusrahoitus
operaatiot

Säännölliset likviditeettiä lisäävät kään Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan
teisoperaatiot, jotka toteutetaan viikoit
tain ja joissa sovellettava normaali juok
suaika on viikko

Pakollinen

5.2

5.2

Pitempiaikaiset
rahoitusoperaa
tiot

Säännölliset likviditeettiä lisäävät kään Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan
teisoperaatiot, jotka toteutetaan kuu
kausittain ja joissa sovellettava normaali
juoksuaika on kolme kuukautta

Pakollinen

5.3

5.3

Käänteiset hie Käänteisoperaatiot, joilla hienosääde Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan
nosäätöoperaa
tään markkinoita tarvittaessa
tiot

Pakollinen

5.4

5.4

Käänteiset ra Käänteisoperaatiot, joilla vaikutetaan Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan
kenteelliset ope eurojärjestelmän rakenteelliseen ase
raatiot
maan rahoitussektoriin nähden

Pakollinen

5.5

5.5

Maksuvalmius
luotot

Yön yli -likviditeetti vakuuskelpoisia ar Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan
vopapereita vastaan etukäteen vahviste
tulla korolla (maksuvalmiusjärjestelmä)

Pakollinen
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Soveltamisala (3)

5.6

5.6

Vakuuksien
muutospyyntöi
hin liittyvät luo
tot

Luottolaitoksille myönnetyt lisäluotot, Nimellisarvoon tai hankintahintaan
jotka aiheutuvat näille luottolaitoksille
aiemmin myönnettyjen luottojen va
kuutena olevien arvopaperien arvon
noususta

Pakollinen

6

6

Muut euromää
räiset saamiset
euroalueen luot
tolaitoksilta

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadit Nimellisarvoon tai hankintahintaan
taessa takaisin maksettavat luotot, vas
taavien erään 7 ’Euromääräiset arvopa
perit euroalueelta’ kuuluvien arvopape
risalkkujen hoitoon liittyvät takaisin
myyntisopimukset, mukaan lukien
transaktiot, jotka johtuvat euroalueen
aikaisempien valuuttavarantojen muun
tamisesta, ja muut saamiset. Kirjeen
vaihtajapankkimallin tilit ei-kotimaisissa
euroalueen luottolaitoksissa. Muut saa
miset ja operaatiot, jotka eivät liity eu
rojärjestelmän rahapoliittisiin operaati
oihin, mukaan lukien maksuvalmiuden
turvaamiseksi annettu hätärahoitus. Sel
laisista rahapoliittisista operaatioista
johtuvat saamiset, jotka kansalliset kes
kuspankit ovat aloittaneet ennen niiden
liittymistä eurojärjestelmään.

Pakollinen

7

7

Euromääräiset
arvopaperit eu
roalueelta

7.1

7.1

Rahapolitiikan
harjoittamista
varten pidettä
vät arvopaperit

Arvopaperit, joita pidetään rahapolitii a) Jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit Pakollinen
kan harjoittamista varten (ml. ylikansal
Kirjataan riippuen rahapoliittisista
listen tai kansainvälisten organisaatioi
näkökohdista:
den tai kansainvälisten kehityspankkien
i) Markkinahintaan
– organisaation maantieteellisestä sijain
nista riippumatta – liikkeseen laskemat
Preemiot tai diskontot jaksote
arvopaperit, jotka on hankittu rahapoli
taan
tiikan harjoittamista varten). Hienosää
ii) Hankintameno arvonalennuksella
töoperaatioita varten hankitut EKP:n
vähennettynä (hankintameno, jos
velkasitoumukset
arvonalennuksen kattaa velkaerässä 13 b) ’Varaukset’ tarkoi
tettu varaus)
Preemiot tai diskontot jaksote
taan

b) Ei-jälkimarkkinakelpoiset
perit
Hankintameno
vähennettynä

arvopa Pakollinen

arvonalennuksella

Preemiot tai diskontot jaksotetaan
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Soveltamisala (3)

Muut arvopape Muut kuin eriin 7.1 ’Rahapolitiikan har a) Muut kuin eräpäivään saakka pi Pakollinen
rit
joittamista varten pidettävät arvopape
dettävät jälkimarkkinakelpoiset ar
rit’ ja 11.3 ’Muut rahoitusvarat’ kuulu
vopaperit
vat arvopaperit; joukkovelkakirjat, vek
Markkinahintaan
selit, nollakorkoiset joukkovelkakirjat,
Preemiot tai diskontot jaksotetaan
suoraan pidettävät rahamarkkinapape
rit, mukaan lukien julkisyhteisöjen liik
keeseen laskemat euromääräiset arvopa
perit ajalta ennen EMUa. Osakkeet ja b) Eräpäivään saakka pidettävät jälki Pakollinen
markkinakelpoiset arvopaperit
osuudet
Hankintameno
arvonalennuksella
vähennettynä
Preemiot tai diskontot jaksotetaan
c) Ei-jälkimarkkinakelpoiset
perit
Hankintameno
vähennettynä

arvopa Pakollinen

arvonalennuksella

Preemiot tai diskontot jaksotetaan
d) Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet tai Pakollinen
osuudet
Markkinahintaan

8

8

Euromääräiset
Saamiset julkisyhteisöiltä ajalta ennen Talletukset/lainat nimellisarvoon, ei-jäl Pakollinen
saamiset julki EMUa (ei-jälkimarkkinakelpoiset arvo kimarkkinakelpoiset arvopaperit han
syhteisöiltä
paperit, lainat)
kintahintaan

—

9

Eurojärjestel
män sisäiset saa
miset+)

—

9.1

Osuudet
ssä+)

EKP: Vain kansallisten keskuspankkien ta Hankintahintaan
seissa.

Pakollinen

Kunkin kansallisen keskuspankin perus
sopimuksen mukainen osuus EKP:n
pääomasta ja käytetty jakoperuste sekä
EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan mu
kaiset osuudet

—

9.2

Valuuttavaranto Vain kansallisten keskuspankkien ta Nimellisarvoon
jen siirtoja vas seissa.
taavat saamiset+) EKPJ:n perussäännön 30 artiklan mu
kaisiin ensimmäisiin ja myöhempiin va
luuttavarantojen siirtoihin perustuvat
euromääräiset saamiset EKP:ltä

Pakollinen

—

9.3

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

Pakollinen

Vain EKP:n taseessa.
Eurojärjestelmän sisäisiä kansallisiin
keskuspankkeihin kohdistuvia EKP:n
velkakirjojen liikkeeseenlaskuun perus
tuvia saamisia.

Hankintahintaan
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Kansalliset keskuspankit: seteleiden ja Nimellisarvoon
koperusteen soveltamiseen liittyvä net
tosaaminen, sisältäen EKP:n liikkeeseen
laskemiin seteleihin sisältyvät eurojär
jestelmän sisäiset saamiset sekä päätök
sessä EKP/2010/23 (5) tarkoitetun hyvi
tyksen ja sen täsmäyttämiseksi tehtävän
kirjauksen.

Soveltamisala (3)

Pakollinen

EKP: EKP:n liikkeeseen laskemiin setelei
hin liittyvät päätöksen EKP/2010/29
mukaiset saamiset

—

9.5

Muut saamiset Seuraavien alaerien nettopositiot:
eurojärjestel
män
sisällä
(netto)+)
a) TARGET2-tilien ja kansallisten kes a) Nimellisarvoon
kuspankkien vastaavien tilien sal
doista johtuvat nettosaamiset eli saa
misten ja velkojen yhteismäärä –
katso myös erä 10.4 ’Muut velat eu
rojärjestelmän sisällä (netto)’

Pakollinen

b) saamiset, jotka perustuvat yhteenlas b) Nimellisarvoon
kettavan ja jaettavan rahoitustulon
erotukseen. Merkityksellisiä ainoas
taan vuoden lopun toimiin kuuluvan
rahoitustulon kirjaamisen jälkeen
ennen sen maksua jokaisen vuoden
tammikuun viimeisenä päivänä

Pakollinen

c) Muut mahdolliset eurojärjestelmän c) Nimellisarvoon
sisäiset euromääräiset saamiset,
myös EKP:n euroseteleistä saaman
tulon väliaikainen jakaminen kansal
lisille keskuspankeille (*)

Pakollinen

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

Pakollinen

11.1 Euroalueen me Eurokolikot, jos kansallinen keskus Nimellisarvoon
tallirahat
pankki ei ole niiden laillinen liikkee
seenlaskija

Pakollinen

9

10

Selvitettävänä
olevat erät

9

11

Muut saamiset

9
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11.2 Aineellinen ja Maa-alueet ja rakennukset, kalusto, mu Hankintahintaan poistot vähennettyinä
aineeton käyt kaan lukien atk-laitteistot, ohjelmistot
töomaisuus

Soveltamisala (3)

Suositeltava

Poistojen jaksotus:
— tietokoneet ja niihin liittyvät laitteet
ja ohjelmistot sekä moottoriajoneu
vot: 4 vuotta
— kalusto ja rakennelmat: 10 vuotta
— rakentaminen ja aktivoidut suureh
kot kunnostusmenot: 25 vuotta
Menojen aktivoinnissa sovelletaan rajaarvoa (mikäli meno ilman arvonlisäve
roa jää alle 10 000 euron, sitä ei akti
voida)

9

11.3 Muut
varat

rahoitus — Voitto-osuudet ja sijoitukset tytäryh a) Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet tai Suositeltava
osuudet
tiöihin sekä strategisista tai poliitti
sista syistä hallussa olevat osakkeet
Markkinahintaan
ja osuudet
— Arvopaperit, mukaan lukien osak
keet ja osuudet sekä muut rahoitus
b) Voitto-osuudet ja epälikvidit kan Suositeltava
instrumentit ja talletukset (esim.
taosakkeet sekä muut osakkeet ja
määräaikaistalletukset ja sekkitilit),
osuudet, jotka edustavat pysyviä
joita hoidetaan korvamerkittynä
investointeja
salkkuna
Hankintameno
arvonalennuksella
— Tähän erään kuuluvien arvopaperi
vähennettynä
salkkujen hoitoon liittyvät takaisin
myyntisopimukset luottolaitosten
kanssa
c) Sijoitukset tytäryhtiöihin tai mer Suositeltava
kittävät osuudet yhtiöissä
Omaisuuden nettoarvoon

d) Muut kuin eräpäivään saakka pi Suositeltava
dettävät jälkimarkkinakelpoiset ar
vopaperit
Markkinahintaan
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

e) Eräpäivään saakka pidettävät tai Suositeltava
pysyvinä investointeina pidettävät
jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit
Hankintameno
vähennettynä

arvonalennuksella

Preemiot tai diskontot jaksotetaan

f) Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopape Suositeltava
rit
Hankintameno arvonalennuksella vä
hennettynä
Preemiot tai diskontot jaksotetaan
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Soveltamisala (3)

Suositeltava

Nimellisarvoon, muunnetaan valuu
tan markkinakurssiin, jos saldot tai
talletukset ovat valuuttamääräisiä

9

valuuttaswapien, Instrumenttien nettoaseman termiini Pakollinen
11.4 Taseen ulkopuo Valuuttatermiinien,
listen erien ar koronvaihtosopimusten (paitsi jos so kurssin ja avistakurssin ero käyttäen va
vostuserot
velletaan vaihtelumarginaalia), korkoter luutan markkinakurssia
miinien, arvopaperien termiinikauppo
jen, valuuttojen avistakauppojen tulok
set kaupantekopäivästä maksun suori
tuspäivään

9

11.5 Siirtosaamiset ja Toteutuneet tulot, joista ei ole saatu Nimellisarvoon, muuntamisessa käyte Pakollinen
maksetut enna maksua. Maksetut ennakot ja kertyneet tään markkinakurssia
korot (eli arvopaperia ostettaessa mu
kot
kana siirtyneet kertyneet korot)

9

11.6 Sekalaiset erät

Ennakot, lainat ja muut vähämerkityksi Nimellisarvoon tai hankintahintaan
set erät.
Väliaikainen arvonmuutostili (tase-erä
ainoastaan vuoden aikana: realisoitu
mattomat tappiot arvostuspäivinä vuo
den aikana, ellei vastattavien erässä ’Ar
vonmuutostilit’ ole niitä koskevaa ar
vonmuutostiliä). Vakuudettomat lainat
(loans on a trust basis). Asiakkaiden te
kemiin kultatalletuksiin liittyvät sijoi
tukset. Euroalueen kansallisten valuut
tayksiköiden määräiset kolikot. Kuluvan
tilikauden tappio (kertynyt nettotappio),
edellisen vuoden tappio ennen katta
mista. Nettoeläkesaamiset

Eurojärjestelmän luottotoimien yhtey
dessä eurojärjestelmän vastapuolten lai
minlyönneistä johtuvat avoimet saami
set

Varat tai kolmansilta olevat saamiset,
jotka on otettu omaksi ja/tai hankittu
laiminlyöntiin syyllistyneen eurojärjes
telmän vastapuolen asettaman vakuu
den realisoinnin yhteydessä

Väliaikainen arvonmuutostili

Suositeltava

Pakollinen

Keskihinnan ja markkina-arvon välinen
arvostusero, valuutan muuntamisessa
käytetään markkinakurssia

Asiakkaiden tekemiin kultatalletuk Pakollinen
siin liittyvät sijoitukset
Markkina-arvo

Avoimet saamiset (laiminlyönneistä Pakollinen
johtuvat)
Nimellisarvoon/kerrytettävissä olevaan
arvoon (ennen/jälkeen tappioiden kir
jaamisen)

Varat tai saamiset (laiminlyönneistä Pakollinen
johtuvat)
Hankintahintaan (jos rahoitusomaisuus
on valuuttamääräistä, käytetään muun
tamisessa valuutan markkinakurssia
hankintahetkellä)
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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/ve
loille suoritettavaa korkoa sekä rahoitustuloa koskevat julkaistavat tiedot tulisi yhdenmukaistaa kansallisten keskuspankkien 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 vuo
sitase). Numerointi toisessa sarakkeessa viittaa tasekaavoihin, jotka annetaan liitteessä VIII (kansallisen keskuspankin vuositase). Merkinnällä ’+’ mer
kityt erät yhdistellään eurojärjestelmän viikkotaseissa.
(3) Tässä liitteessä luetellut taseen sisältöä ja arvostamista koskevat säännökset katsotaan pakollisiksi EKP:n kirjanpidossa ja kansallisten keskuspank
kien kirjanpidossa niiden saamisten ja velkojen kohdalla, jotka ovat olennaisia eurojärjestelmän tarkoituksen ja toiminnan kannalta.
(4) Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/510, annettu 19 päivänä joulukuuta 2014, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpa
nosta (EKP/2014/60) (EUVL L 91, 2.4.2015, s. 3).
(5) Päätös EKP/2010/23, annettu 25 päivänä marraskuuta 2010, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoi
tustulon jakamisesta (EUVL L 35, 9.2.2011, s. 17).

VELAT

Tase-erä (2)

1

1

2

2

2.1

2.1

Tase-erien sisältöluokat

Arvostusperiaate

Soveltamisala (*)

Liikkeessä ole a) Eurosetelit plus/miinus suuntaviivo a) Nimellisarvoon
jen EKP/2010/23 ja päätöksen
vat setelit (1)
EKP/2010/29 mukaisen setelien ja
koperusteen soveltamiseen liittyvät
oikaisut

Pakollinen

b) Euroalueen kansallisten valuuttayk b) Nimellisarvoon
sikköjen määräiset setelit käteisrahan
käyttöönottovuonna

Pakollinen

Rahapoliittisiin Erät 2.1, 2.2, 2.3 ja 2.5: Suuntaviivoissa
operaatioihin
(EU) 2015/510 (EKP/2014/60) tarkoite
liittyvät euro tut euromääräiset talletukset
määräiset velat
euroalueen luot
tolaitoksille

Sekkitilit
(ml. EKPJ:n perussäännön mukaisesti vähim Nimellisarvoon
mäisvarantovelvoitteen alaisten rahalai
vähimmäisva
rantotalletukset) tosten luetteloon kuuluvien luottolaitos
ten euromääräiset tilit. Erään kuuluvat
ensisijaisesti vähimmäisvarantotalletus
ten tilit

Pakollinen
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Soveltamisala (*)

2.2

2.2

Talletusmahdol
lisuus

Yön yli -talletukset etukäteen vahviste Nimellisarvoon
tulla korolla (maksuvalmiusjärjestel
mässä)

Pakollinen

2.3

2.3

Määräaikaistalle Hienosäätötarkoituksessa
kerättävät Nimellisarvoon
tukset
määräaikaistalletukset likviditeetin sito
miseksi

Pakollinen

2.4

2.4

Käänteiset hie Rahapolitiikkaan liittyvät liiketapahtu Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan
nosäätöoperaa
mat, joiden tarkoituksena on likviditee
tiot
tin sitominen

Pakollinen

2.5

2.5

Vakuuksien
muutospyyntöi
hin liittyvät tal
letukset

Luottolaitosten talletukset, jotka teh Nimellisarvoon
dään näille luottolaitoksille myönnetty
jen luottojen vakuutena olevien arvopa
pereiden arvon laskun vuoksi

Pakollinen

3

3

Muut euromää
räiset velat eu
roalueen luotto
laitoksille

Repo-operaatiot samanaikaisten, vastaa Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan
vien erään 7 ’Euromääräiset arvopaperit
euroalueelta’ kuuluvien arvopaperisalk
kujen hoitoon liittyvien takaisinmyynti
sopimusten yhteydessä. Muut operaa
tiot, jotka eivät liity eurojärjestelmän ra
hapolitiikkaan. Ei luottolaitosten sekki
tilejä. Velat/talletukset, jotka johtuvat
sellaisista rahapoliittisista operaatioista,
jotka kansallinen keskuspankki on aloit
tanut ennen eurojärjestelmään liittymis
tään

Pakollinen

4

4

Liikkeeseen las Vain EKP:n taseessa – kansallisilla kes Hankintahintaan
ketut
velkasi kuspankeilla tase-erä vain siirtymäkau Mahdolliset diskontot jaksotetaan
toumukset
della.

Pakollinen

Suuntaviivoissa
(EU)
2015/510
(EKP/2014/60) tarkoitetut velkasitou
mukset. Diskonttopaperit, jotka laske
taan liikkeeseen likviditeetin sitomistar
koituksessa

5

5

5.1

5.1

Euromääräiset
velat muille eu
roalueella ole
ville

Julkisyhteisöt

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadit Nimellisarvoon
taessa takaisin maksettavat talletukset

Pakollinen
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Henkilöstön, liikeyritysten ja asiakkai Nimellisarvoon
den, vähimmäisvarantovelvoitteesta va
pautetuiksi luetteloidut rahalaitokset
mukaan luettuina (ks. vastattavien
erä 2.1 ’Sekkitilit’), hallussa olevat sek
kitilitalletukset; määräaikaistalletukset,
vaadittaessa takaisin maksettavat talle
tukset

Euromääräiset
Muiden pankkien, keskuspankkien, kan Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan
velat euroalueen sainvälisten/ylikansallisten elinten, mu
kaan lukien Euroopan komissio, sekkiti
ulkopuolelle
lit, määräaikaistalletukset, vaadittaessa
takaisin maksettavat talletukset, mu
kaan lukien maksuliikettä varten pidet
tävät tilit sekä sijoitusten hoitoa varten
pidettävät tilit; muiden tallettajien sek
kitilit. Repo-operaatiot samanaikaisten,
euromääräisten arvopaperien hoitoon
liittyvien takaisinmyyntisopimusten yh
teydessä.

Soveltamisala (*)

Pakollinen

Pakollinen

Sellaisten jäsenvaltioiden keskuspank
kien TARGET2-tilien saldot, joiden ra
hayksikkö ei ole euro

7

7

Valuuttamääräi Sekkitilit, takaisinostosopimuksiin pe Nimellisarvoon, muuntamisessa käyte Pakollinen
set velat euro rustuvat velat; tavallisesti näissä sijoitus tään valuutan markkinakurssia
alueelle
toimissa käytetään joko valuuttoja tai
kultaa

8

8

Valuuttamääräi
set velat euroa
lueen ulkopuo
lelle

8.1

8.1

Talletukset
muut velat

8.2

8.2

ERM II:n luotto Lainanotto ERM II:n ehdoilla.
järjestelyihin
perustuvat velat

ja Sekkitilit, takaisinostosopimuksiin pe Nimellisarvoon, muuntamisessa käyte Pakollinen
rustuvat velat; tavallisesti näissä sijoitus tään valuutan markkinakurssia
toimissa käytetään joko valuuttoja tai
kultaa

Nimellisarvoon, muuntamisessa käyte Pakollinen
tään valuutan markkinakurssia
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SDR-määräinen erä, johon on kirjattu Nimellisarvoon, muuntamisessa käyte Pakollinen
ne nosto-oikeudet, jotka kyseessä ole tään valuutan markkinakurssia
valle maalle tai kansalliselle keskuspan
kille on alun perin myönnetty

—

10.1 Valuuttavaranto Vain EKP:n taseessa – euromääräinen
jen siirtoja vas
taavat velat+)

—

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

Vain kansallisten keskuspankkien ta Hankintahintaan
seissa.

10.3 Euroseteleiden
kohdistamiseen
eurojärjestel
män sisällä liit
tyvät nettove
lat+) (1)

Vain kansallisten keskuspankkien ta Nimellisarvoon
seissa.

—

—

Soveltamisala (*)

Nimellisarvoon

Pakollinen

Pakollinen

Eurojärjestelmän sisäisiä EKP:hen koh
distuvia EKP:n velkakirjojen liikkeeseen
laskuun perustuvia velkoja

Pakollinen

Kansalliset keskuspankit: seteleiden ja
koperusteen soveltamiseen liittyvä net
tovelka, sisältäen EKP:n liikkeeseen las
kemiin seteleihin liittyvät eurojärjestel
män sisäiset velat sekä päätöksessä
EKP/2010/23 tarkoitetun hyvityksen ja
sen täsmäyttämiseksi tehtävän kirjauk
sen

10.4 Muut velat eu Seuraavien alaerien nettopositiot:
rojärjestelmän
sisällä (netto)+)
a) TARGET2-tilien ja kansallisten kes a) Nimellisarvoon
kuspankkien vastaavien tilien sal
doista aiheutuvat nettovelat eli saa
misten ja velkojen yhteismäärä – ks.
myös vastaavien erä 9.5 ’Muut saa
miset eurojärjestelmän sisällä (netto)’

Pakollinen

b) velat, jotka perustuvat yhteenlasket b) Nimellisarvoon
tavan ja maksettavan rahoitustulon
erotukseen. Merkityksellisiä ainoas
taan vuoden lopun toimiin kuuluvan
rahoitustulon kirjaamisen jälkeen
ennen sen maksua jokaisen vuoden
tammikuun viimeisenä päivänä

Pakollinen
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Selvitettävänä
olevat erät
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12

Muut velat

Euroopan unionin virallinen lehti
Tase-erien sisältöluokat

L 193/163
Arvostusperiaate

Soveltamisala (*)

c) muut mahdolliset eurojärjestelmän c) Nimellisarvoon
sisäiset euromääräiset velat, myös
EKP:n tulon väliaikainen jakaminen
(*)

Pakollinen

Selvitystilien saldot (velat), mukaan lu Nimellisarvoon
kien selvitettävänä olevat pankkisiirrot

Pakollinen

10

12.1 Taseen ulkopuo Valuuttatermiinien,
valuuttaswapien, Instrumenttien nettoaseman termiini Pakollinen
listen erien ar koronvaihtosopimusten (paitsi jos so kurssin ja avistakurssin ero käyttäen va
vostuserot
velletaan vaihtelumarginaalia), korkoter luutan markkinakurssia
miinien, arvopaperien termiinikauppo
jen, valuuttojen avistakauppojen tulok
set kaupantekopäivästä maksun suori
tuspäivään

10

12.2 Siirtovelat
ja Tilikauteen liittyvät menot, jotka erään Nimellisarvoon, muuntamisessa käyte Pakollinen
saadut ennakot
tyvät tulevina tilikausina. Tilikaudella tään valuutan markkinakurssia
saadut tulot, jotka liittyvät tuleviin tili
kausiin

10

12.3 Sekalaiset erät

Väliaikaiset verotustilit. Valuuttamääräi Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan
set luottotilit tai talletukset, jotka katta
vat vakuuksia. Repo-operaatiot luotto
laitosten kanssa samanaikaisten, vastaa
vien erään 11.3 ’Muut rahoitusvarat’ Asiakkaiden kultatalletukset
kuuluvien arvopaperisalkkujen hoitoon Markkina-arvoon
liittyvien takaisinmyyntisopimusten yh
teydessä. Vähimmäisvarantotalletusten
lisäksi olevat pakolliset talletukset.
Muut vähämerkityksiset erät. Kuluvan
tilikauden voitto (käyttämättömät voit
tovarat), edellisen vuoden voitto ennen
voitonjakoa. Vakuudettomat velat (liabi
lities on a trust basis). Asiakkaiden kul
tatalletukset. Liikkeessä olevat kolikot
mikäli kansallinen keskuspankki on nii
den laillinen liikkeeseenlaskija. Euroa
lueen kansallisten valuuttayksikköjen
määräiset liikkeessä olevat setelit, jotka
eivät ole enää laillisia maksuvälineitä
mutta jotka ovat edelleen liikkeessä kä
teisrahan käyttöönottovuoden jälkeen,
paitsi jos ne on kirjattu vastattavaapuolen erään ’Varaukset’. Nettoeläkeve
lat

Suositeltava

Asiakkaiden
kultatalletuk
set pakollinen
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a) Eläkkeitä, valuuttakurssi-, korko- ja a) Hankintahintaan/nimellisarvoon
luottoriskejä sekä kullan hintariskiä
ja muita tarkoituksia varten; tällaisia
muita tarkoituksia voivat olla esim.
odotettavissa olevat vastaiset menot,
varaukset euroalueen kansallisten va
luuttayksikköjen määräisiä seteleitä
varten, jotka eivät ole enää laillisia
maksuvälineitä mutta jotka ovat
edelleen liikkeessä käteisrahan käyt
töönottovuoden jälkeen, paitsi jos ne
on
kirjattu
vastattavaa-puolen
erään 12.3 ’Sekalaiset erät’.

Soveltamisala (*)

Suositeltava

EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan
mukaiset kansallisten keskuspank
kien osuudet EKP:lle yhdistellään
vastaavaa-puolen erässä 9.1 ’Osuudet
EKP:ssä’ ilmoitettuihin vastaaviin
määriin+)

b) Rahamarkkinaoperaatioista johtuvia b) Nimellisarvoon
vastapuoliriskejä varten

11

14

Arvonmuutosti
lit

Pakollinen

Arvonmuutostilit, jotka johtuvat kullan, Keskihinnan ja markkina-arvon välinen Pakollinen
euromääräisten arvopapereiden, valuut arvostusero, valuutan muuntamisessa
tamääräisten arvopapereiden ja optio käytetään markkinakurssia
iden hintamuutoksista; markkinahintai
sesta arvostuksesta johtuvat korkoriski
johdannaisiin liittyvät arvostuserot; ar
vonmuutostilit, jotka johtuvat valuutta
kurssimuutoksista kaikissa nettovaluut
tapositioissa, mukaan lukien valuuttas
wapit ja -termiinit sekä erityiset nostooikeudet
EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan mu
kaiset kansallisten keskuspankkien
osuudet EKP:lle yhdistellään vastaavaapuolen erässä 9.1 ’Osuudet EKP:ssä’ il
moitettuihin vastaaviin määriin+)

12

12

15

Oma pääoma ja
rahastot

15.1 Pääoma

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

Pakollinen
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Lainmukaiset rahastot ja muut rahastot Nimellisarvoon
Kertyneet voittovarat

Soveltamisala (*)

Pakollinen

EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan mu
kaiset kansallisten keskuspankkien
osuudet EKP:lle yhdistellään vastaavaapuolen erässä 9.1 ’Osuudet EKP:ssä’ il
moitettuihin vastaaviin määriin+)
10

16

Tilikauden
voitto

Nimellisarvoon

Pakollinen

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

