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1 ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι δραστηριότητες που ανέπτυξε η ΕΚΤ το 

2007 περιγράφονται λεπτομερώς στα σχετικά 

κεφάλαια της Ετήσιας Έκθεσης.

2 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Οι στόχοι και τα καθήκοντα της ΕΚΤ περι-

γράφονται στο Καταστατικό του ΕΣΚΤ 

(άρθρα 2 και 3). Επισκόπηση των εν λόγω στό-

χων περιλαμβάνεται στον πρόλογο του Προέ-

δρου στην Ετήσια Έκθεση. 

3 ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤ

Πληροφορίες σχετικά με τη διακυβέρνηση της 

ΕΚΤ παρέχονται στο Κεφάλαιο 8. 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής διορίζο-

νται με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των 

κρατών μελών σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή 

κυβερνήσεων, κατά σύσταση του Συμβουλίου 

της ΕΕ το οποίο προηγουμένως διαβουλεύεται 

με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικη-

τικό Συμβούλιο, μεταξύ προσώπων αναγνωρι-

σμένου κύρους και επαγγελματικής εμπειρίας 

σε νομισματικά ή τραπεζικά θέματα. 

Οι όροι απασχόλησης των μελών της Εκτελε-

στικής Επιτροπής καθορίζονται από το Διοικη-

τικό Συμβούλιο μετά από πρόταση εξαμελούς 

επιτροπής, της οποίας τρία μέλη διορίζονται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο και τρία μέλη από 

το Συμβούλιο της ΕΕ.

Οι αμοιβές των μελών της Εκτελεστικής 

Επιτροπής παρατίθενται στη σημείωση 29 

“Δαπάνες προσωπικού” των Ετήσιων Λογα-

ριασμών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο μέσος αριθμός υπαλλήλων (σε ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης) που απασχολεί η ΕΚΤ 

με μόνιμη σύμβαση ή με σύμβαση ορισμένου 

χρόνου αυξήθηκε από 1.360 το 2006 σε 1.394 το 

2007. Στο τέλος του 2007, η ΕΚΤ απασχολούσε 

1.417 υπαλλήλους. Περισσότερες λεπτομέρειες, 

βλ. στη σημείωση 29 “Δαπάνες προσωπικού” 

των Ετήσιων Λογαριασμών και στο Κεφά-

λαιο 8.2, όπου περιγράφεται επίσης η στρατη-

γική που εφαρμόζει η ΕΚΤ για το ανθρώπινο 

δυναμικό.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Το χαρτοφυλάκιο συναλλαγματικών διαθεσί-

μων της ΕΚΤ αποτελείται από συναλλαγμα-

τικά διαθέσιμα τα οποία έχουν μεταβιβαστεί 

σ’ αυτήν από τις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του 

Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήμα-

τος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊ-

κής Κεντρικής Τράπεζας και από το εισόδημα 

που αποφέρουν αυτά τα διαθέσιμα. Προορισμός 

του χαρτοφυλακίου είναι να χρηματοδοτεί τις 

πράξεις της ΕΚΤ στην αγορά συναλλάγματος 

για τους σκοπούς που ορίζει η Συνθήκη.

Το χαρτοφυλάκιο ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ 

αντανακλά την επένδυση του καταβεβλημένου 

κεφαλαίου, ποσού ισοδύναμου της πρόβλεψης 

έναντι κινδύνων συναλλάγματος, επιτοκίων και 

τιμής χρυσού, του γενικού αποθεματικού της 

και του συσσωρευμένου εισοδήματος παρελθό-

ντων ετών επί του χαρτοφυλακίου αυτού. Προ-

ορισμός του χαρτοφυλακίου είναι να αποφέρει 

στην ΕΚΤ εισόδημα για την κάλυψη των λει-

τουργικών δαπανών της.

Οι επενδυτικές δραστηριότητες της ΕΚΤ και η 

διαχείριση των συναφών κινδύνων περιγράφο-

νται αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 2.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμού (BUCOM), η 

οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες της 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1.1.2007 – 31.12.2007
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ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ, δια-

δραματίζει καίριο ρόλο στη διαδικασία οικο-

νομικής διακυβέρνησης της ΕΚΤ. Σύμφωνα 

με το άρθρο 15 του Εσωτερικού Κανονισμού 

της ΕΚΤ, η Επιτροπή Προϋπολογισμού επι-

κουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχοντας 

λεπτομερή αξιολόγηση των προτάσεων για τον 

ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΚΤ και ζητά την 

έγκριση συμπληρωματικών κονδυλίων από την 

Εκτελεστική Επιτροπή, πριν από την υποβολή 

των προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η 

εκτέλεση του προϋπολογισμού όσον αφορά τις 

δαπάνες αποτελεί αντικείμενο τακτικής παρα-

κολούθησης από την Εκτελεστική Επιτροπή, 

η οποία λαμβάνει υπόψη τις συμβουλές των 

αρμόδιων για τη διενέργεια εσωτερικού ελέγ-

χου στην ΕΚΤ, καθώς και από το Διοικητικό 

Συμβούλιο επικουρούμενο από την Επιτροπή 

Προϋπολογισμού.

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Όπως προβλέπει το άρθρο 26.2 του Καταστατι-

κού του ΕΣΚΤ, οι ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΚΤ 

καταρτίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή 

σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το Διοικη-

τικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια, οι λογαριασμοί 

εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και 

ακολούθως δημοσιεύονται.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ, 

ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΧΡΥΣΟΥ 

Καθώς τα περισσότερα στοιχεία ενεργητικού 

και παθητικού της ΕΚΤ υπόκεινται σε περιοδική 

αποτίμηση με βάση τις τρέχουσες τιμές συναλ-

λάγματος και τίτλων στην αγορά, η κερδοφορία 

της ΕΚΤ επηρεάζεται σημαντικά από συναλ-

λαγματικούς κινδύνους και σε μικρότερο βαθμό 

από κινδύνους επιτοκίων. Οι κίνδυνοι αυτοί 

απορρέουν κυρίως από τα συναλλαγματικά της 

διαθέσιμα σε δολάρια ΗΠΑ, γιεν Ιαπωνίας και 

χρυσό, τα οποία επενδύονται κατά κύριο λόγο 

σε τοκοφόρες τοποθετήσεις. 

Το 2005, λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό βαθμό 

έκθεσης της ΕΚΤ σε αυτούς τους κινδύνους και 

το ύψος των λογαριασμών αναπροσαρμογής 

της, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε το 

σχηματισμό πρόβλεψης έναντι κινδύνων συναλ-

λάγματος, επιτοκίων και τιμής χρυσού. Στις 31 

Δεκεμβρίου 2006, η πρόβλεψη αυτή ανερχόταν 

σε 2.371.395.162 ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 

49.2 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, η Banka 

Slovenije συνεισέφερε επίσης ποσό ύψους 

10.947.042 ευρώ για την εν λόγω πρόβλεψη 

με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2007. Αφού έλαβε 

υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του, 

το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μετα-

βιβάσει στις 31 Δεκεμβρίου 2007 το πρόσθετο 

ποσό των 286.416.109 ευρώ στην εν λόγω πρό-

βλεψη, οπότε αυτή ανήλθε σε 2.668.758.313 

ευρώ και ταυτόχρονα, όπως και το 2006, μηδε-

νίστηκαν τα καθαρά κέρδη. 

Αυτή η πρόβλεψη θα χρησιμοποιηθεί για την 

κάλυψη πραγματοποιηθεισών και μη πραγμα-

τοποιηθεισών ζημιών, ιδίως ζημιών αποτίμησης 

που δεν καλύπτονται από τους λογαριασμούς 

αναπροσαρμογής. Το ύψος και η αναγκαιότητα 

αυτής της πρόβλεψης επανεξετάζονται ετησίως, 

ενώ λαμβάνονται υπόψη μια σειρά παραγό-

ντων, όπως ειδικότερα το ύψος των περιουσια-

κών στοιχείων που ενέχουν κίνδυνο, ο βαθμός 

της έκθεσης σε πραγματοποιηθέντες κινδύνους 

κατά το τρέχον οικονομικό έτος, τα προβλεπό-

μενα αποτελέσματα για το προσεχές έτος και 

μια εκτίμηση κινδύνου η οποία αφορά υπολο-

γισμούς “μέγιστης δυνητικής ζημίας” (Values 

at risk – VaR) επί περιουσιακών στοιχείων που 

ενέχουν κίνδυνο και η οποία εφαρμόζεται κατά 

τρόπο συνεπή διαχρονικά. Το Διοικητικό Συμ-

βούλιο αποφάσισε ότι η πρόβλεψη αυτή, μαζί 

με τυχόν ποσά που τηρούνται στο γενικό αποθε-

ματικό της ΕΚΤ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν 

την αξία των μεριδίων κεφαλαίου που έχουν 

καταβάλει οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2007

Εάν το 2007 δεν είχε αυξηθεί η πρόβλεψη ένα-

ντι κινδύνων συναλλάγματος, επιτοκίων και 

τιμής χρυσού, τα καθαρά κέρδη της ΕΚΤ θα 

ήταν 286 εκατ. ευρώ. 
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Το 2007 η ανατίμηση του ευρώ έναντι του 

δολαρίου ΗΠΑ και, σε μικρότερο βαθμό, του 

γιεν Ιαπωνίας είχε αποτέλεσμα την απομείωση 

της αξίας σε ευρώ των στοιχείων ενεργητικού 

της ΕΚΤ που ήταν εκφρασμένα σε αυτά τα 

νομίσματα. Οι απομειώσεις αυτές ανήλθαν σε 

2,5 δισεκ. ευρώ περίπου και λογιστικοποιήθη-

καν στα αποτελέσματα χρήσεως. 

Το 2007 οι καθαροί τόκοι-έσοδα ανήλθαν σε 

2.421 εκατ. ευρώ από 1.972 εκατ. ευρώ το 2006, 

κυρίως λόγω της αύξησης των τραπεζογραμμα-

τίων ευρώ σε κυκλοφορία και του οριακού επιτο-

κίου για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 

του Ευρωσυστήματος, βάσει του οποίου υπολο-

γίζονται οι τόκοι που λαμβάνει η ΕΚΤ επί του 

μεριδίου της στα κυκλοφορούντα τραπεζογραμ-

μάτια ευρώ στο Ευρωσύστημα.

Τα καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη από 

χρηματοοικονομικές πράξεις αυξήθηκαν από 

475 εκατ. ευρώ το 2006 σε 779 εκατ. ευρώ το 

2007, κυρίως λόγω (α) της μείωσης των επιτοκίων 

των ΗΠΑ το 2007 η οποία είχε ως αποτέλεσμα 

αύξηση των καθαρών πραγματοποιηθέντων 

κερδών από πωλήσεις τίτλων στη διάρκεια του 

έτους και (β) της αύξησης της τιμής του χρυ-

σού, η οποία είχε ως αποτέλεσμα αύξηση των 

πραγματοποιηθέντων κερδών από πωλήσεις 

χρυσού το 2007. Οι εν λόγω πωλήσεις πραγμα-

τοποιήθηκαν με βάση τη Συμφωνία των κεντρι-

κών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank 

Gold Agreement), η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 

27 Σεπτεμβρίου 2004 και της οποίας συμβαλλό-

μενο μέρος είναι και η ΕΚΤ.

Οι συνολικές διοικητικές δαπάνες της ΕΚΤ, 

συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων, αυξή-

θηκαν από 361 εκατ. ευρώ το 2006 σε 385 εκατ. 

ευρώ το 2007. 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ

Σύμφωνα με το άρθρο 49.3 του Καταστατικού 

του ΕΣΚΤ, το οποίο προστέθηκε στο Κατα-

στατικό με τη Συνθήκη Προσχώρησης, το 

εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ αυξάνεται 

αυτομάτως, όταν ένα νέο κράτος μέλος εντα-

χθεί στην ΕΕ και η ΕθνΚΤ του γίνει μέλος του 

ΕΣΚΤ. Η αύξηση αυτή απαιτεί τον υπολογι-

σμό της στάθμισης κάθε ΕθνΚΤ που αποτελεί 

μέρος του ΕΣΚΤ στην κλείδα κατανομής κατ’ 

αναλογία του άρθρου 29.1 και τηρουμένου του 

άρθρου 29.2 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ. 

Κατά συνέπεια, λόγω της ένταξης την 1η 

Ιανουαρίου 2007 δύο νέων κρατών μελών, της 

Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, (α) τα μερίδια 

συμμετοχής των ΕθνΚΤ στην κλείδα κατανο-

μής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ 

προσαρμόστηκαν σύμφωνα με την απόφαση

2003/517/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιου-

λίου 2003, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία 

που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της 

κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφά-

λαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και 

(β) το εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ αυξή-

θηκε σε 5.761 εκατ. ευρώ. 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 49.1 του 

Καταστατικού του ΕΣΚΤ, η Banka Slovenije 

κατέβαλε το υπόλοιπο της συμμετοχής της στο 

κεφάλαιο της ΕΚΤ, όταν η Σλοβενία υιοθέτησε 

το ενιαίο νόμισμα την 1η Ιανουαρίου 2007, 

ενώ η Българска народна банка (Εθνική Τρά-

πεζα της Βουλγαρίας) και η Banca Naţională a 

României, όπως είχαν κάνει και οι άλλες ΕθνΚΤ 

εκτός της ζώνης του ευρώ, κατέβαλαν 7% του 

εγγεγραμμένου κεφαλαίου τους ως συνεισφορά 

στα λειτουργικά έξοδα της ΕΚΤ.

Αθροιστικά, τα γεγονότα που προαναφέρθηκαν 

είχαν αποτέλεσμα την αύξηση του καταβεβλη-

μένου κεφαλαίου της ΕΚΤ από 4.089 εκατ. 

ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2006 σε 4.127 εκατ. 

ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2007. Περισσότερες 

λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεταβολές 

αναφέρονται στη σημείωση 15 “Κεφάλαιο και 

αποθεματικά” των Ετήσιων Λογαριασμών. 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙ-

ΩΣΗ

2007

€

2006

€

Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 1 10.280.374.109 9.929.865.976

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη 
κατοίκων ζώνης ευρώ 2

Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 449.565.998 414.768.308

Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια 

και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 28.572.614.853 29.313.377.277

29.022.180.851 29.728.145.585

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοί-
κων ζώνης ευρώ 2 3.868.163.459 2.773.828.417

Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων 
ζώνης ευρώ 3

Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 25.128.295 4.193.677

Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτι-
κών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 4 100.038.774 33.914

Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος 5
Απαιτήσεις συνδεόμενες με την κατα-

νομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός 

του Ευρωσυστήματος 54.130.517.580 50.259.459.435

Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστή-

ματος (καθαρές) 17.241.183.222 3.545.868.495

71.371.700.802 53.805.327.930

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 6
Ενσώματα πάγια 188.209.963 175.180.989

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού 9.526.196.135 8.220.270.389

Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας 

πράξεων εκτός ισολογισμού 34.986.651 29.518.315

Δεδουλευμένα έσοδα και προπληρωθέντα 

έξοδα 1.557.414.330 1.094.509.354

Διάφορα στοιχεία 69.064.934 5.580.697

11.375.872.013 9.525.059.744

Σύνολο ενεργητικού 126.043.458.303 105.766.455.243

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙ-

ΩΣΗ

2007

€

2006

€

Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 7 54.130.517.580 50.259.459.435

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοί-
κων ζώνης ευρώ 8 1.050.000.000 1.065.000.000

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων 
ζώνης ευρώ 9 14.571.253.753 105.121.522

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη 
κατοίκων ζώνης ευρώ 10

Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρε-

ώσεις 667.076.397 330.955.249

Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος 11
Υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στη μετα-

βίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων 40.041.833.998 39.782.265.622

Λοιπές υποχρεώσεις 12
Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας 

πράξεων εκτός ισολογισμού 69.589.536 0

Δεδουλευμένα έξοδα και προεισπραχθέ-

ντα έσοδα 1.863.461.316 1.262.820.884

Διάφορα στοιχεία 659.763.920 899.170.800

2.592.814.772 2.161.991.684

Προβλέψεις 13 2.693.816.002 2.393.938.510

Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 14 6.169.009.571 5.578.445.671

Κεφάλαιο και αποθεματικά 15
Κεφάλαιο 4.127.136.230 4.089.277.550

Κέρδη χρήσεως 0 0

Σύνολο παθητικού 126.043.458.303 105.766.455.243
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ΣΗΜΕΙ-

ΩΣΗ

2007

€

2006

€

Τόκοι-έσοδα επί συναλλαγματικών διαθεσίμων 1.354.887.368 1.318.243.236

Τόκοι-έσοδα από την κατανομή των τρα-

πεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυ-

στήματος 2.004.355.782 1.318.852.000

Λοιπoί τόκοι-έσοδα 4.380.066.479 2.761.697.060

Τόκοι-έσοδα 7.739.309.629 5.398.792.296
Τόκοι απαιτήσεων των ΕθνΚΤ σε σχέση με 

μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα (1.356.536.045) (965.331.593)

Λοιποί τόκοι-έξοδα (3.962.006.944) (2.461.625.254) 

Τόκοι-έξοδα (5.318.542.989) (3.426.956.847)  

Καθαροί τόκοι-έσοδα 23 2.420.766.640 1.971.835.449

Πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες από 

χρηματοοικονομικές πράξεις 24 778.547.213 475.380.708

Αποσβέσεις χρηματοοικονομικών στοι-

χείων ενεργητικού και θέσεων 25 (2.534.252.814) (718.467.508)

Μεταφορές προς/από προβλέψεις έναντι 

συναλλαγματικών κινδύνων και κινδύνων 

λόγω διακύμανσης των τιμών (286.416.109) (1.379.351.719)

Καθαρό αποτέλεσμα από χρηματοοικονομι-
κές πράξεις, αποσβέσεις και προβλέψεις για 
κινδύνους (2.042.121.710) (1.622.438.519)

Καθαρά έξοδα από αμοιβές και προμήθειες 26 (621.691) (546.480)

Έσοδα από μετοχές και συμμετοχές 27 920.730 911.866

Λοιπά έσοδα 28 6.345.668 11.407.583

Σύνολο καθαρών εσόδων 385.289.637 361.169.899 

Δαπάνες προσωπικού 29 (168.870.244) (160.847.043)

Διοικητικές δαπάνες 30 (184.589.229) (166.426.595)

Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων στοιχείων 

ενεργητικού
(26.478.405) (29.162.141)

Υπηρεσίες παραγωγής τραπεζογραμματίων 31 (5.351.759) (4.734.120)

Κέρδη χρήσεως 0 0

Φραγκφούρτη, 26 Φεβρουαρίου 2008

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Jean-Claude Trichet

Πρόεδρος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2007 – 31.12.2007
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 1

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι οικονομικές καταστάσεις της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) έχουν σχεδιαστεί 

έτσι ώστε να παρουσιάζουν εύλογα την οικονο-

μική κατάσταση της ΕΚΤ και τα αποτελέσματα 

των εργασιών της. Καταρτίστηκαν σύμφωνα με 

τις ακόλουθες λογιστικές πολιτικές 2, τις οποίες 

το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί αρμόζουσες 

στη φύση των δραστηριοτήτων μιας κεντρικής 

τράπεζας. 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Εφαρμόστηκαν οι εξής λογιστικές αρχές: η αρχή 

της πραγματικής οικονομικής κατάστασης και 

της διαφάνειας, η αρχή της συντηρητικότητας, η 

αρχή της αναγνώρισης γεγονότων που επήλθαν 

μετά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογι-

σμού, η αρχή του ουσιώδους των λογιστικών 

γεγονότων, η αρχή της πραγματοποίησης των 

εσόδων/εξόδων (η αρχή του δεδουλευμένου), 

η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, η 

αρχή της συνέπειας και συγκρισιμότητας.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ/ΠΑΘΗ-

ΤΙΚΟΥ

Ένα στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητι-

κού αναγνωρίζεται στον ισολογισμό όταν είναι 

πιθανό ότι κάθε μελλοντικό οικονομικό όφελος 

που σχετίζεται με το εν λόγω στοιχείο θα εισρέει 

στην ΕΚΤ ή θα εκρέει από αυτήν, ουσιαστικά, 

οι κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται με το 

εν λόγω στοιχείο έχουν μεταβεί στην ΕΚΤ, και 

το κόστος ή η αξία του στοιχείου του ενεργητι-

κού ή το ποσό της υποχρέωσης είναι δυνατό να 

υπολογιστούν με αξιόπιστο τρόπο.

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Οι λογαριασμοί καταρτίστηκαν με τη μέθοδο 

του ιστορικού κόστους (κτήσεως), η οποία 

τροποποιήθηκε ώστε να περιλαμβάνει την απο-

τίμηση, σε τιμές της αγοράς, των εμπορεύσι-

μων τίτλων, του χρυσού και όλων των λοιπών 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού εντός και 

εκτός ισολογισμού που εκφράζονται σε συνάλ-

λαγμα. Οι συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αντανα-

κλώνται στους λογαριασμούς με βάση την ημε-

ρομηνία διακανονισμού τους. 

Από 1ης Ιανουαρίου 2007 άλλαξε η βάση για 

την καταγραφή των πράξεων συναλλάγματος, 

των χρηματοδοτικών μέσων που εκφράζονται 

σε ξένα νομίσματα και των συναφών δεδου-

λευμένων εσόδων/εξόδων στους λογαριασμούς 

των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος. 

Επετράπη η εφαρμογή του νέου συστήματος και 

πριν από την παραπάνω ημερομηνία. Η ΕΚΤ 

εισήγαγε την αλλαγή την 1η Οκτωβρίου 2006 

και οι συνέπειες είναι οι εξής: με εξαίρεση τους 

τίτλους, οι συναλλαγές καταγράφονται πλέον 

σε λογαριασμούς εκτός ισολογισμού κατά την 

ημερομηνία συναλλαγής. Κατά την ημερομη-

νία διακανονισμού διενεργούνται αντίστροφες 

εγγραφές και οι συναλλαγές λογιστικοποιούνται 

ως στοιχεία εντός ισολογισμού. Οι αγοραπωλη-

σίες ξένων νομισμάτων επηρεάζουν την καθαρή 

συναλλαγματική θέση κατά την ημερομηνία 

συναλλαγής, και όχι πλέον κατά την ημερομη-

νία διακανονισμού του άμεσου (spot) σκέλους. 

Κατά την ημερομηνία συναλλαγής υπολογίζο-

νται επίσης και τα πραγματοποιηθέντα κέρδη/

οι πραγματοποιηθείσες ζημίες από πωλήσεις. 

Οι δεδουλευμένοι τόκοι, συμπεριλαμβανομέ-

νων των διαφορών υπέρ και υπό το άρτιο, που 

συνδέονται με χρηματοδοτικά μέσα σε ξένα 

νομίσματα υπολογίζονται και καταγράφονται 

σε καθημερινή βάση και αντίστοιχα επηρεάζε-

ται και η συναλλαγματική θέση σε καθημερινή 

βάση και όχι μόνο πλέον κατά την είσπραξη/

καταβολή των τόκων. 

Οι λογιστικές πολιτικές της ΕΚΤ περιγράφηκαν λεπτομερώς 1 

στην απόφαση ΕΚΤ/2002/11, ΕΕ L 58 της 3.3.2003, σ. 38, 

όπως τροποποιήθηκε. Από 1ης Ιανουαρίου 2007, η απόφαση 

αυτή καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την απόφαση 

ΕΚΤ/2006/17, ΕΕ L 348, της 11.12.2006, σ. 38, όπως τροποποι-

ήθηκε.

Οι πολιτικές αυτές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρου 2 

26.4 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, δυνάμει των οποίων πρέπει 

να ακολουθείται τυποποιημένη προσέγγιση όσον αφορά τους 

κανόνες που διέπουν τη λογιστική παρακολούθηση των εργα-

σιών του Ευρωσυστήματος και την υποβολή σχετικών εκθέ-

σεων.
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ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛ-

ΛΑΓΜΑ

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που εκφράζο-

νται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε ευρώ 

με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία της 

ημερομηνίας κλεισίματος του ισολογισμού. Τα 

έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με την ισοτι-

μία που ίσχυε κατά το χρόνο της καταγραφής. Η 

αναπροσαρμογή της αξίας των απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων που εκφράζονται σε ξένα νομί-

σματα, συμπεριλαμβανομένων των εντός και 

εκτός ισολογισμού στοιχείων, γίνεται χωριστά 

κατά νόμισμα.

Η αναπροσαρμογή της αξίας, με βάση την τιμή 

της αγοράς, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

που εκφράζονται σε ξένα νομίσματα απεικο-

νίζεται χωριστά από την αναπροσαρμογή της 

αξίας τους λόγω μεταβολής των συναλλαγματι-

κών ισοτιμιών. 

Ο χρυσός αποτιμάται στην αγοραία τιμή που 

ίσχυε στο τέλος του έτους. Δεν γίνεται διά-

κριση μεταξύ των διαφορών από αναπροσαρ-

μογή της τιμής και της συναλλαγματικής ισο-

τιμίας, αλλά λογιστικοποιείται μία και μόνη 

αποτίμηση της αξίας του χρυσού με βάση την 

τιμή του σε ευρώ ανά ουγγιά καθαρού χρυ-

σού, η οποία, για τη χρήση που έληξε στις 

31 Δεκεμβρίου 2007, προέκυψε από τη συναλ-

λαγματική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου ΗΠΑ στις 

31 Δεκεμβρίου 2007.

ΤΙΤΛΟΙ 

Όλοι οι εμπορεύσιμοι τίτλοι και τα παρεμφερή 

στοιχεία ενεργητικού αποτιμώνται είτε στη 

μέση τιμή τους είτε με βάση την αντίστοιχη 

καμπύλη αποδόσεων όπως διαμορφώνεται 

στην αγορά ανά κατηγορία τίτλων κατά την 

ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. Για 

τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, 

χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες τιμές της αγοράς 

της 28ης Δεκεμβρίου 2007. Οι μη εμπορεύ-

σιμοι τίτλοι αποτιμώνται στο κόστος, ενώ 

οι μη ευχερώς ρευστοποιήσιμες μετοχές απο-

τιμώνται στο κόστος υποκείμενο σε απομεί-

ωση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τα έσοδα και τα έξοδα αναγνωρίζονται στην 

περίοδο κατά την οποία εισπράττονται ή κατα-

βάλλονται. Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη και 

οι πραγματοποιηθείσες ζημίες από την πώληση 

συναλλάγματος, χρυσού και τίτλων μεταφέρο-

νται στα αποτελέσματα χρήσεως. Τα εν λόγω 

κέρδη και ζημίες υπολογίζονται με βάση το 

μέσο κόστος των αντίστοιχων στοιχείων.

Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη δεν αναγνωρί-

ζονται ως έσοδα, αλλά μεταφέρονται απευθείας 

σε λογαριασμό αναπροσαρμογής.

Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες μεταφέρο-

νται στα αποτελέσματα χρήσεως κατά το ποσό 

που υπερβαίνουν προηγούμενα κέρδη από 

αποτίμηση, τα οποία έχουν καταγραφεί στον 

αντίστοιχο λογαριασμό αναπροσαρμογής. Οι 

μη πραγματοποιηθείσες ζημίες επί ενός συγκε-

κριμένου τίτλου ή νομίσματος ή επί των δια-

θεσίμων σε χρυσό δεν συμψηφίζονται με τα 

μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από άλλους τίτ-

λους, νομίσματα ή από χρυσό. Σε περίπτωση μη 

πραγματοποιηθεισών ζημιών από οποιοδήποτε 

στοιχείο στο τέλος του έτους, το μέσο κόστος 

του εν λόγω στοιχείου μειώνεται σύμφωνα με 

τη συναλλαγματική ισοτιμία ή/και την αγοραία 

τιμή του στο τέλος του έτους.

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο της ονομαστικής 

αξίας που προκύπτουν από αγορασθέντες τίτ-

λους υπολογίζονται και εμφανίζονται ως μέρος 

των τόκων-εσόδων και αποσβένονται κατά την 

εναπομένουσα διάρκεια των τίτλων αυτών.

ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΕΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Οι αντιστρεπτέες συναλλαγές είναι πράξεις με 

τις οποίες η ΕΚΤ αγοράζει ή πωλεί περιουσιακά 

στοιχεία με συμφωνία επαναγοράς ή χορηγεί 

πιστώσεις έναντι ασφάλειας.

Στο πλαίσιο συναλλαγής με συμφωνία επανα-

γοράς, πωλούνται τίτλοι έναντι μετρητών με 

ταυτόχρονη συμφωνία επαναγοράς τους από 

τον πωλητή με συμφωνημένη τιμή σε προκαθο-

ρισμένη μελλοντική ημερομηνία. Οι συμφωνίες 
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επαναγοράς καταγράφονται στο παθητικό του 

ισολογισμού ως εισερχόμενες καταθέσεις καλυ-

πτόμενες από ασφάλεια και επίσης δημιουργούν 

τόκους-έξοδα που εμφανίζονται στα αποτελέ-

σματα χρήσεως. Οι τίτλοι που πωλούνται στο 

πλαίσιο τέτοιας συμφωνίας εξακολουθούν να 

εμφανίζονται στον ισολογισμό της ΕΚΤ. 

Στο πλαίσιο συναλλαγής με συμφωνία επανα-

πώλησης, αγοράζονται τίτλοι έναντι μετρη-

τών με ταυτόχρονη συμφωνία επαναπώλησής 

τους από τον αγοραστή με συμφωνημένη τιμή 

σε καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία. Οι 

συμφωνίες επαναπώλησης καταγράφονται στο 

ενεργητικό του ισολογισμού ως δάνεια καλυ-

πτόμενα από ασφάλεια, αλλά δεν περιλαμβάνο-

νται στο χαρτοφυλάκιο τίτλων της ΕΚΤ. Δημι-

ουργούν τόκους-έσοδα, οι οποίοι εμφανίζονται 

στα αποτελέσματα χρήσεως.

Οι αντιστρεπτέες συναλλαγές (στις οποίες 

περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές δανει-

σμού τίτλων) που διενεργούνται στο πλαίσιο 

προγράμματος αυτόματου δανεισμού τίτλων 

καταγράφονται στον ισολογισμό μόνον εφόσον 

παρέχεται ασφάλεια στην ΕΚΤ με τη μορφή 

μετρητών για το διάστημα μέχρι τη λήξη της 

συναλλαγής. Το 2007, η ΕΚΤ δεν έλαβε ασφά-

λεια με τη μορφή μετρητών κατά τη διάρκεια 

τέτοιων συναλλαγών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Οι πράξεις σε συνάλλαγμα, δηλ. προθεσμιακές 

πράξεις συναλλάγματος, τα προθεσμιακά σκέλη 

των πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων και 

άλλες συναλλαγές επί νομισμάτων που συνεπά-

γονται την ανταλλαγή ενός νομίσματος με άλλο 

σε μελλοντική ημερομηνία, περιλαμβάνονται 

στην καθαρή συναλλαγματική θέση, με σκοπό 

τον υπολογισμό των συναλλαγματικών κερδών 

και ζημιών. 

Οι συναλλαγές επί επιτοκίων αναπροσαρμό-

ζονται ως προς την αξία τους ανά στοιχείο. Οι 

ημερήσιες αυξομειώσεις του περιθωρίου μετα-

βολών αποτίμησης των εκκρεμών συμβολαίων 

μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων κατα-

γράφονται στα αποτελέσματα χρήσεως. Η απο-

τίμηση των προθεσμιακών πράξεων σε τίτλους 

και των πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων βασίζε-

ται σε γενικώς παραδεκτές μεθόδους αποτίμη-

σης οι οποίες χρησιμοποιούν παρατηρήσιμες 

τιμές και επιτόκια της αγοράς, καθώς και τους 

συντελεστές προεξόφλησης από τις ημερομη-

νίες διακανονισμού έως την ημερομηνία αποτί-

μησης. 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗ-

ΝΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού προσαρ-

μόζονται ώστε να περιλαμβάνουν γεγονότα που 

επέρχονται από την ημερομηνία κλεισίματος του 

ετήσιου ισολογισμού έως και την ημερομηνία 

κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει 

τις οικονομικές καταστάσεις, εφόσον τα εν λόγω 

γεγονότα επηρεάζουν ουσιωδώς το ενεργητικό 

και το παθητικό ως έχουν κατά την ημερομηνία 

κλεισίματος του ισολογισμού. 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΣΚΤ/ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΝΤΟΣ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ως συναλλαγές εντός του ΕΣΚΤ ορίζονται οι 

διασυνοριακές συναλλαγές που πραγματοπο-

ιούνται μεταξύ δύο κεντρικών τραπεζών της 

ΕΕ. Οι συναλλαγές αυτές διεκπεραιώνο-

νται κατά κύριο λόγο μέσω του συστήματος 

TARGET/TARGET2 – Διευρωπαϊκό Αυτο-

ματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς 

Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο (βλ. Κεφά-

λαιο 2) – και δημιουργούν διμερή υπόλοιπα 

σε λογαριασμούς τηρούμενους μεταξύ των 

κεντρικών τραπεζών της ΕΕ που έχουν συν-

δεθεί με το TARGET/TARGET2. Αυτά τα 

διμερή υπόλοιπα εν συνεχεία λογίζονται ως 

υπόλοιπα έναντι της ΕΚΤ σε καθημερινή 

βάση, έτσι ώστε κάθε ΕθνΚΤ να εμφανίζει μία 

μόνη καθαρή διμερή θέση έναντι της ΕΚΤ και 

μόνο. Η θέση αυτή εμφανίζεται στους λογα-

ριασμούς της ΕΚΤ και αντιπροσωπεύει την 

καθαρή απαίτηση ή υποχρέωση κάθε ΕθνΚΤ 

έναντι του υπόλοιπου ΕΣΚΤ. 

Τα “υπόλοιπα εντός του ΕΣΚΤ” των ΕθνΚΤ 

της ζώνης του ευρώ έναντι της ΕΚΤ (εκτός του 

κεφαλαίου της ΕΚΤ και των θέσεων που προ-
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κύπτουν από τη μεταβίβαση συναλλαγματικών 

διαθεσίμων στην ΕΚΤ) χαρακτηρίζονται ως 

απαιτήσεις ή υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυ-

στήματος και παρουσιάζονται στον ισολογισμό 

της ΕΚΤ ως μία καθαρή (πιστωτική ή χρεω-

στική) θέση. 

Τα “υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος” 

που απορρέουν από την κατανομή τραπεζο-

γραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος 

περιλαμβάνονται ως ένα μόνο καθαρό στοιχείο 

ενεργητικού υπό τον τίτλο “Απαιτήσεις συνδεό-

μενες με την κατανομή των τραπεζογραμματίων 

ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος” (βλ. “Τρα-

πεζογραμμάτια σε κυκλοφορία” στην ενότητα 

“Λογιστικές πολιτικές”).

Τα “υπόλοιπα εντός του ΕΣΚΤ” των εκτός της 

ζώνης του ευρώ ΕθνΚΤ έναντι της ΕΚΤ, τα 

οποία προκύπτουν από τη συμμετοχή τους στο 

TARGET/TARGET  3, εμφανίζονται στο λογα-

ριασμό “Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοί-

κων ζώνης ευρώ”. 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

Τα πάγια στοιχεία ενεργητικού, εξαιρουμένων 

των γηπέδων, αποτιμώνται στο κόστος μείον 

την αποσβεσθείσα αξία. Τα γήπεδα αποτιμώνται 

στο κόστος. Η αποσβεσθείσα αξία υπολογίζεται 

με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, αρχής 

γενομένης από το ημερολογιακό τρίμηνο μετά 

την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου και 

για τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία 

αναμένεται να χρησιμοποιηθεί, ως εξής:

Στην περίπτωση των κεφαλαιοποιημένων δαπα-

νών κατασκευής και ανακαίνισης που σχετίζο-

νται με τις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστά-

σεις της ΕΚΤ, προβλέπεται βραχύτερη περίοδος 

απόσβεσης, ούτως ώστε τα εν λόγω περιουσι-

ακά στοιχεία να αποσβεστούν πλήρως προτού 

η ΕΚΤ μεταφερθεί στις νέες της εγκαταστάσεις. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩ-

ΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η ΕΚΤ διαχειρίζεται ένα πρόγραμμα καθορι-

σμένων παροχών για το προσωπικό της. Το 

πρόγραμμα χρηματοδοτείται από περιουσιακά 

στοιχεία που τηρούνται σε μακροπρόθεσμο 

ταμείο παροχών για τους υπαλλήλους. 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον ισο-

λογισμό όσον αφορά τα προγράμματα καθο-

ρισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία των 

δεσμεύσεων για καθορισμένες παροχές κατά 

την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, 

μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοι-

χείων του προγράμματος που χρησιμοποιούνται 

για τη χρηματοδότηση των δεσμεύσεων, διορ-

θωμένη για μη αναγνωρισθέντα αναλογιστικά 

κέρδη ή ζημίες. 

Οι δεσμεύσεις για καθορισμένες παροχές υπο-

λογίζονται ετησίως από ανεξάρτητους αναλο-

γιστές με βάση τη μέθοδο της προβαλλόμενης 

μονάδας πίστωσης. Για να προσδιοριστεί η 

παρούσα αξία των δεσμεύσεων για καθορι-

σμένες παροχές, επί των εκτιμώμενων μελλο-

ντικών εισοδηματικών ροών, εφαρμόζονται ως 

προεξοφλητικά επιτόκια τα επιτόκια εταιρικών 

ομολόγων υψηλής ποιότητας που εκφράζονται 

σε ευρώ και έχουν παρόμοιες διάρκειες με τη 

διάρκεια της συναφούς συνταξιοδοτικής υπο-

χρέωσης.

Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες μπορεί να 

προκύψουν από αναπροσαρμογές σε περί-

πτωση που οι πραγματοποιήσεις διαφέρουν 

από τις υποθέσεις της αναλογιστικής 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007, οι ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ που συμ-3 

μετείχαν στο TARGET/TARGET2 ήταν οι εξής: η Danmarks 

Nationalbank, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η Latvijas 

Banka, η Lietuvos bankas, η Bank Ċentrali ta’ Malta/Central 

Bank of Malta και η Bank of England. 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συναφές υλικό 

και λογισμικό, και μεταφορικά μέσα 4 έτη

Εξοπλισμός, έπιπλα και μηχανολογικός 

εξοπλισμός 10 έτη

Πάγια στοιχεία με κόστος κάτω των 10.000 

ευρώ

Απόσβεση 

κατά το έτος 

κτήσεως
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μελέτης, καθώς και από μεταβολές των αναλο-

γιστικών υποθέσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Το καθαρό ποσό που καταλογίζεται στα αποτε-

λέσματα χρήσεως περιλαμβάνει: 

(α) το κόστος τρέχουσας υπηρεσίας για τις 

παροχές που συσσωρεύονται για το έτος· 

(β) τόκους βάσει προεξοφλητικού επιτοκίου επί 

των δεσμεύσεων για καθορισμένες παροχές·

(γ) την αναμενόμενη απόδοση των περιουσια-

κών στοιχείων του προγράμματος, και 

(δ) τυχόν αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως 

με βάση την προσέγγιση του “περιθωρίου 

10%”.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 10%

Τα καθαρά σωρευτικά μη αναγνωρισθέντα 

αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που υπερ-

βαίνουν α) το 10% της παρούσας αξίας των 

δεσμεύσεων για καθορισμένες παροχές ή β) 

εφόσον είναι μεγαλύτερο, το 10% της εύλο-

γης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος, πρέπει να αποσβένονται στη 

διάρκεια του προσδοκώμενου μέσου εναπομέ-

νοντος εργασιακού βίου των συμμετεχόντων 

υπαλλήλων. 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙ-

ΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙ-

ΟΔΟΤΗΣΗ 

Για τις συντάξεις των μελών της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της ΕΚΤ και για τις προβλέψεις ένα-

ντι παροχών αναπηρίας για μέλη του προσωπι-

κού εφαρμόζονται ρυθμίσεις μη κεφαλαιοποι-

ητικού τύπου. Το αναμενόμενο κόστος αυτών 

των παροχών συσσωρεύεται στη διάρκεια της 

θητείας των μελών της Εκτελεστικής Επιτρο-

πής/της υπηρεσίας των μελών του προσωπικού, 

με παρόμοια λογιστική προσέγγιση όπως και για 

τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Τα 

αναλογιστικά κέρδη και ζημίες αναγνωρίζονται 

με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται παραπάνω. 

Αυτές οι δεσμεύσεις αποτιμώνται ετησίως από 

ανεξάρτητους αναλογιστές προκειμένου να 

γίνεται η κατάλληλη εγγραφή στο παθητικό των 

οικονομικών καταστάσεων.

ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ, οι 

οποίες συναποτελούν το Ευρωσύστημα, εκδί-

δουν τραπεζογραμμάτια ευρώ.4 Η συνολική 

αξία των κυκλοφορούντων τραπεζογραμμα-

τίων ευρώ κατανέμεται στις κεντρικές τράπε-

ζες του Ευρωσυστήματος την τελευταία εργά-

σιμη ημέρα κάθε μήνα, σύμφωνα με την κλείδα 

κατανομής τραπεζογραμματίων 5. 

Στην ΕΚΤ έχει κατανεμηθεί μερίδιο 8% επί της 

συνολικής αξίας των κυκλοφορούντων τραπε-

ζογραμματίων ευρώ, το οποίο εμφανίζεται στο 

παθητικό ως “Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφο-

ρία”. Το μερίδιο της ΕΚΤ στη συνολική έκδοση 

των τραπεζογραμματίων ευρώ αντικρύζεται από 

απαιτήσεις έναντι των ΕθνΚΤ. Οι εν λόγω απαι-

τήσεις, που είναι έντοκες 6, εμφανίζονται ως 

“Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος” υπό 

το στοιχείο “Απαιτήσεις συνδεόμενες με την 

κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός 

του Ευρωσυστήματος” (βλ. “Υπόλοιπα εντός 

του ΕΣΚΤ/υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήμα-

τος” στην ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”). Οι 

τόκοι-έσοδα επί των απαιτήσεων αυτών περι-

λαμβάνονται στο στοιχείο “Καθαροί τόκοι-

έσοδα”. Το εισόδημα αυτό οφείλεται στις 

ΕθνΚΤ εντός του οικονομικού έτους κατά το 

οποίο συγκεντρώνεται, αλλά θα διανέμεται τη 

Απόφαση ΕΚΤ/2001/15 της 6ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με την 4 

έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ, ΕΕ L 337, της 20.12.2001, σ. 

52, όπως τροποποιήθηκε.

Με τον όρο “κλείδα κατανομής τραπεζογραμματίων” νοούνται 5 

τα ποσοστά που προκύπτουν από τη λήψη υπόψη του μεριδίου 

συμμετοχής της ΕΚΤ στο σύνολο των εκδιδόμενων τραπεζο-

γραμματίων ευρώ και από την εφαρμογή της κλείδας κατανομής 

στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο επί του μεριδίου συμμετοχής των 

ΕθνΚΤ στο εν λόγω σύνολο. 

Απόφαση ΕΚΤ/2001/16 της 6ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με 6 

την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών 

κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών-μελών από 

το οικονομικό έτος 2002, ΕΕ L 337 της 20.12.2001, σ. 55, όπως 

τροποποιήθηκε.
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δεύτερη εργάσιμη ημέρα του επόμενου έτους 7. 

Το εισόδημα αυτό διανέμεται στο ακέραιο, 

εκτός εάν το καθαρό κέρδος της ΕΚΤ για το 

συγκεκριμένο έτος υπολείπεται του εισοδήμα-

τός της από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμ-

μάτια ευρώ και με την επιφύλαξη τυχόν αποφά-

σεων του Διοικητικού Συμβουλίου για μεταφορά 

σε πρόβλεψη έναντι κινδύνων συναλλάγματος, 

επιτοκίων και τιμής χρυσού και για την κάλυψη 

δαπανών της ΕΚΤ σε σχέση με την έκδοση και 

διαχείριση τραπεζογραμματίων ευρώ.

ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο της ΕΚΤ ως 

κεντρικής τράπεζας, η Εκτελεστική Επιτροπή 

φρονεί ότι η δημοσίευση αναλυτικής κατά-

στασης ταμειακών ροών δεν θα παρέχει στους 

αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων 

σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού 

του ΕΣΚΤ και βάσει συστάσεως του Διοικη-

τικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο της ΕΕ έχει 

εγκρίνει να οριστεί η εταιρία KPMG Deutsche 

Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ως εξωτερικός 

ελεγκτής της ΕΚΤ για μια πενταετία η οποία 

λήγει στο τέλος του οικονομικού έτους 2007.

Απόφαση ΕΚΤ/2005/11 της 17ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με 7 

τη διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-

πεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ μεταξύ 

των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών-

μελών, ΕΕ L 311 της 26.11.2005, σ. 41. Η απόφαση αυτή 

κατάργησε την απόφαση ΕΚΤ/2002/9.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1 ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΥΣΟ 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 η ΕΚΤ είχε στην κατοχή 

της 18.091.733 ουγγιές καθαρού χρυσού (2006: 

20.572.017 ουγγιές). Η μείωση αυτή οφείλεται (α) 

σε πωλήσεις χρυσού ύψους 2.539.839 ουγγιών 

που πραγματοποιήθηκαν με βάση τη Συμφωνία 

των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central 

Bank Gold Agreement), η οποία τέθηκε σε ισχύ 

στις 27 Σεπτεμβρίου 2004 και της οποίας συμβαλ-

λόμενο μέρος είναι και η ΕΚΤ, και (β) στη μεταβί-

βαση 59.555 ουγγιών καθαρού χρυσού 8 από την 

Banka Slovenije προς την ΕΚΤ, όταν η Σλοβενία 

υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα, σύμφωνα με το 

άρθρο 30.1 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ. Η προ-

κύπτουσα από τις ως άνω συναλλαγές μείωση του 

ισοδύναμου ποσού σε ευρώ των εν λόγω διαθεσί-

μων υπεραντισταθμίστηκε από τη σημαντική 

άνοδο της τιμής του χρυσού στη διάρκεια του 

2007 (βλ. “Χρυσός και απαιτήσεις/υποχρεώσεις 

σε συνάλλαγμα” στην ενότητα “Λογιστικές πολι-

τικές”).

2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΝΤ 

Το στοιχείο αυτό του ενεργητικού αντιπροσω-

πεύει τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDR) 

που κατείχε η ΕΚΤ στις 31 Δεκεμβρίου 2007 

και απορρέει από συμφωνία αγοραπωλησίας 

ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων με το Διε-

θνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), βάσει της 

οποίας το ΔΝΤ εξουσιοδοτείται να διοργανώ-

νει πωλήσεις ή αγορές ειδικών τραβηκτικών 

δικαιωμάτων έναντι ευρώ, για λογαριασμό της 

ΕΚΤ, εντός ανώτατων και κατώτατων ορίων 

για τα διακρατούμενα ειδικά τραβηκτικά 

δικαιώματα. Τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώ-

ματα ορίζονται με βάση μια δέσμη νομισμά-

των. Η αξία τους καθορίζεται ως το σταθμικό 

άθροισμα των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

των τεσσάρων κύριων νομισμάτων (ευρώ, 

γιεν Ιαπωνίας, λίρας Αγγλίας και δολαρίου 

ΗΠΑ). Λογιστικώς, τα ειδικά τραβηκτικά 

δικαιώματα καταγράφονται ως ξένο νόμισμα 

(βλ. “Χρυσός και απαιτήσεις/υποχρεώσεις 

σε συνάλλαγμα” στην ενότητα “Λογιστικές 

πολιτικές”). 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΤΛΟΙ, ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ 

Τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούνται από υπό-

λοιπα λογαριασμών σε τράπεζες και δάνεια σε 

συνάλλαγμα, καθώς και τοποθετήσεις σε τίτ-

λους που εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ και 

γιεν Ιαπωνίας. Αναλύονται ως εξής:

Παρά την υποτίμηση του δολαρίου ΗΠΑ και 

του γιεν Ιαπωνίας έναντι του ευρώ το 2007, η 

καθαρή αξία σε ευρώ αυτών των θέσεων αυξή-

θηκε, κυρίως λόγω (α) της επένδυσης των εσό-

δων από τις πωλήσεις χρυσού (βλ. σημείωση 

1, “Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό”) σε γιεν 

Ιαπωνίας και, σε μικρότερο βαθμό, στο χαρτο-

φυλάκιο δολαρίων ΗΠΑ και (β) εσόδων που 

εισπράχθηκαν κατά κύριο λόγο στο χαρτοφυλά-

κιο δολαρίων ΗΠΑ. 

Η μεταβίβαση, η αξία της οποίας ανερχόταν στο ισότιμο των 28,7 8 

εκατ. ευρώ, παράγει αποτελέσματα από 1ης Ιανουαρίου 2007. 

Απαιτήσεις 
έναντι 
μη κατοίκων 
ζώνης ευρώ

2007

€

2006

€

Μεταβολή

€

Τρεχούμενοι 

λογαριασμοί 761.073.851 1.388.630.590 (627.556.739)

Καταθέσεις 

μέσω της αγο-

ράς χρήματος 688.783.688 1.352.326.756 (663.543.068)

Συμφωνίες 

επαναπώλησης 543.247.188 330.983.321 212.263.867

Τοποθετήσεις 

σε τίτλους 26.579.510.126 26.241.436.610 338.073.516

Σύνολο 28.572.614.853 29.313.377.277 (740.762.424)

Απαιτήσεις 
έναντι κατοί-
κων ζώνης 
ευρώ

2007

€

2006

€

Μεταβολή

€

Τρεχούμενοι 

λογαριασμοί 574.945 18.535 556.410

Καταθέσεις 

μέσω της αγο-

ράς χρήματος

Συμφωνίες 

επαναπώλησης

3.867.588.514 2.621.949.594 1.245.638.920

0 151.860.288 (151.860.288)

Σύνολο 3.868.163.459 2.773.828.417 1.094.335.042
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Επιπροσθέτως, όταν η Σλοβενία υιοθέτησε το 

ενιαίο νόμισμα την 1η Ιανουαρίου 2007, η Banka 

Slovenije μεταβίβασε στην ΕΚΤ δολάρια ΗΠΑ 

αξίας 162,9 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 

30.1 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ. 

Τα καθαρά συναλλαγματικά διαθέσιμα 9 της 

ΕΚΤ σε δολάρια ΗΠΑ και γιεν Ιαπωνίας στις 

31 Δεκεμβρίου 2007 είχαν ως εξής: 

3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΑΝΤΙ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 η απαίτηση αυτή αντι-

προσώπευε καταθέσεις μέσω της αγοράς χρήμα-

τος αξίας 20,0 εκατ. ευρώ και τρεχούμενους λογα-

ριασμούς σε ιδρύματα-μη κατοίκους της ζώνης 

του ευρώ.

4 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΑΝΤΙ ΠΙΣΤΩ-

ΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 η απαίτηση αυτή 

αντιπροσώπευε καταθέσεις μέσω της αγοράς 

χρήματος αξίας 100,0 εκατ. ευρώ και τρεχούμε-

νους λογαριασμούς σε ιδρύματα-κατοίκους της 

ζώνης του ευρώ.

5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το στοιχείο αυτό αποτελείται από τις απαιτήσεις 

της ΕΚΤ έναντι των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ 

οι οποίες συνδέονται με την κατανομή των τραπε-

ζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος 

(βλ. “Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία” στην 

ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”).

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ-

ΤΟΣ (ΚΑΘΑΡΕΣ)

Το στοιχείο αυτό αποτελείται από πιστωτικά/

χρεωστικά υπόλοιπα των EθνΚΤ της ζώνης 

του ευρώ έναντι της ΕΚΤ στο πλαίσιο του 

TARGET/TARGET2 (βλ. “Υπόλοιπα εντός 

του ΕΣΚΤ/υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστή-

ματος” στην ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”). 

Η αύξηση αυτής της θέσης οφείλεται κυρίως 

στο διακανονισμό του σκέλους σε ευρώ των 

πράξεων ανταλλαγής τύπου back-to-back που 

πραγματοποιήθηκαν με ΕθνΚΤ στο πλαίσιο του 

προγράμματος US dollar Term Auction Facility 

(βλ. σημείωση 9, “Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι 

μη κατοίκων ζώνης ευρώ”).

6 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 περιλάμβαναν τις εξής 

κατηγορίες:

Στοιχεία του ενεργητικού μείον στοιχεία του παθητικού εκφρα-9 

σμένα στο αντίστοιχο ξένο νόμισμα τα οποία υπόκεινται σε ανα-

προσαρμογή της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Τα στοιχεία αυτά 

περιλαμβάνονται στις κατηγορίες “Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα 

έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ”, “Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα 

έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ”, “Δεδουλευμένα έσοδα και προ-

πληρωθέντα έξοδα”, “Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη 

κατοίκων ζώνης ευρώ”, “Διαφορές από αναπροσαρμογή της 

αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού” (πλευρά του παθητικού) και 

“Δεδουλευμένα έξοδα και προεισπραχθέντα έσοδα”, λαμβάνο-

νται δε επίσης υπόψη οι προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος 

και οι πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων όπως καταγράφονται 

στα στοιχεία εκτός ισολογισμού. Δεν περιλαμβάνονται κέρδη 

αποτίμησης λόγω μεταβολής της τιμής χρηματοδοτικών μέσων 

που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα.

(εκατομμύρια μονάδες)

Δολάρια ΗΠΑ 37.149

Γιεν Ιαπωνίας 1.076.245

2007

€

2006

€

Οφειλές ΕθνΚΤ της 

ζώνης του ευρώ στο 

πλαίσιο του TARGET/

TARGET2 

145.320.642.526 83.764.470.700

Απαιτήσεις ΕθνΚΤ της 

ζώνης του ευρώ στο 

πλαίσιο του TARGET/

TARGET2 

(128.079.459.304) (80.218.602.205)

Λοιπές απαιτήσεις εντός 

του Ευρωσυστήματος 

(καθαρές)

17.241.183.222 3.545.868.495
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Η μειωμένη αξία (στο κόστος κτήσεως) στην 

κατηγορία “Γήπεδα και κτίρια” οφείλεται 

κυρίως στην πώληση της επίσημης κατοικίας 

του εκάστοτε Προέδρου της ΕΚΤ τον Ιανου-

άριο του 2007, η οποία είχε αγοραστεί το 2001. 

Νέα επίσημη κατοικία αποκτήθηκε το Δεκέμβριο 

του 2006. 

Η αύξηση στην κατηγορία “Πάγια υπό κατα-

σκευή” αφορά κυρίως προκαταρκτικές εργασίες 

που σχετίζονται με την ανέγερση των νέων κτιρια-

κών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ. Οι μεταφορές από 

αυτή την κατηγορία στις αντίστοιχες κατηγορίες 

παγίων πραγματοποιούνται μόλις τα εν λόγω 

πάγια παραδοθούν σε χρήση.

ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗ-

ΤΙΚΟΥ

Το στοιχείο αυτό αποτελείται κυρίως από τα 

εξής:

(α) Οι τίτλοι σε ευρώ και οι συμφωνίες επανα-

πώλησης σε ευρώ αποτελούν την επένδυση 

των ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ (βλ. σημεί-

ωση 12, “Λοιπές υποχρεώσεις”). Η αύξηση 

των τίτλων που κατέχει η ΕΚΤ οφείλεται 

κυρίως στην επένδυση στο χαρτοφυλάκιο 

ιδίων κεφαλαίων ποσού ίσου προς αυτό που 

μεταβιβάστηκε στην πρόβλεψη της ΕΚΤ 

έναντι κινδύνων συναλλάγματος, επιτοκίων 

και τιμής χρυσού το 2006.

(β) Η ΕΚΤ κατέχει 3.211 μετοχές της Τράπεζας 

Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ), οι οποίες 

καταγράφονται στο κόστος κτήσεως ανερ-

χόμενο σε 41,8 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Αυτό το στοιχείο περιλαμβάνει κυρίως μετα-

βολές αποτίμησης πράξεων ανταλλαγής νομι-

σμάτων και προθεσμιακών πράξεων συναλ-

λάγματος που παρέμεναν εκκρεμείς στις 

31 Δεκεμβρίου 2007 (βλ. σημείωση 21, “Πρά-

ξεις ανταλλαγής νομισμάτων και προθεσμιακές 

πράξεις συναλλάγματος”). Αυτές οι μεταβολές 

αποτίμησης προκύπτουν από τη μετατροπή 

αυτών των πράξεων στο ισότιμό τους σε ευρώ 

με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημερομη-

νίας κλεισίματος του ισολογισμού σε σύγκριση 

με το ισότιμό τους σε ευρώ που προκύπτει όταν 

η μετατροπή γίνει με βάση το μέσο κόστος του 

 2007

€

 2006

€

Μεταβολή

€

Κόστος
Γήπεδα και 

κτίρια 156.964.236 160.272.602 (3.308.366)

Υλικό και 

λογισμικό 

Η/Υ 168.730.634 157.573.338 11.157.296

Εξοπλισμός, 

έπιπλα, 

μηχανολογικός 

εξοπλισμός και 

μεταφορικά 

μέσα 27.105.564 26.670.476 435.088

Πάγια υπό 

κατασκευή 59.791.855 28.790.200 31.001.655

Λοιπά πάγια 

στοιχεία 

ενεργητικού 1.195.290 1.232.143 (36.853)

Συνολικό 
κόστος 413.787.579 374.538.759 39.248.820

Σωρευτικές 
αποσβέσεις
Γήπεδα και 

κτίρια (49.672.589) (39.696.727) (9.975.862)

Υλικό και 

λογισμικό 

Η/Υ (150.195.777) (135.057.096) (15.138.681)

Εξοπλισμός, 

έπιπλα, 

μηχανολογικός 

εξοπλισμός και 

μεταφορικά 

μέσα (25.562.068) (24.471.251) (1.090.817)

Λοιπά πάγια 

στοιχεία 

ενεργητικού (147.182) (132.696) (14.486)

Σύνολο 
σωρευτικών 
αποσβέσεων (225.577.616) (199.357.770) (26.219.846)

Καθαρή λογι-
στική αξία 188.209.963 175.180.989 13.028.974

2007

€

2006

€

Μεταβολή

€

Τίτλοι σε ευρώ 8.815.612.722 7.303.413.758 1.512.198.964

Συμφωνίες επανα-

πώλησης σε ευρώ 668.392.837 874.669.464 (206.276.627)

Λοιπά χρηματοοι-

κονομικά στοιχεία 

ενεργητικού 42.190.576 42.187.16 3.409

Σύνολο 9.526.196.135 8.220.270.389 1.305.925.746
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αντίστοιχου ξένου νομίσματος (βλ. “Χρυσός και 

απαιτήσεις/υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα” στην 

ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”). Στο στοιχείο 

αυτό περιλαμβάνονται επίσης κέρδη λόγω απο-

τίμησης προθεσμιακών πράξεων σε τίτλους. 

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

ΕΞΟΔΑ

Το 2007 η θέση αυτή περιλάμβανε δεδουλευ-

μένους τόκους-έσοδα επί των απαιτήσεων της 

ΕΚΤ που συνδέονται με την κατανομή των τρα-

πεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστή-

ματος για το τελευταίο τρίμηνο του έτους (βλ. 

“Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία” στην ενό-

τητα “Λογιστικές πολιτικές”), οι οποίοι ανέρχο-

νταν σε 545,8 εκατ. ευρώ, καθώς και δεδουλευ-

μένους τόκους-έσοδα πληρωτέους από ΕθνΚΤ 

της ζώνης του ευρώ επί των χρεωστικών υπο-

λοίπων των λογαριασμών τους στο TARGET/

TARGET2 για τον τελευταίο μήνα του 2007, 

ύψους 481,6 εκατ. ευρώ. 

Επίσης, το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει δεδου-

λευμένους τόκους, μεταξύ άλλων αποσβε-

σθείσες διαφορές υπό το άρτιο, επί τίτλων και 

λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων του 

ενεργητικού.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει κυρίως υπό-

λοιπα που σχετίζονται με πράξεις ανταλλαγής 

νομισμάτων και προθεσμιακές πράξεις συναλ-

λάγματος οι οποίες παρέμεναν εκκρεμείς στις 31 

Δεκεμβρίου 2007 (βλ. σημείωση 21, “Πράξεις 

ανταλλαγής νομισμάτων και προθεσμιακές πρά-

ξεις συναλλάγματος”). Τα υπόλοιπα αυτά προ-

κύπτουν από τη μετατροπή αυτών των πράξεων 

στο ισότιμό τους σε ευρώ με το μέσο κόστος 

του αντίστοιχου νομίσματος την ημερομηνία 

κλεισίματος του ισολογισμού σε σύγκριση με 

το ισότιμό τους σε ευρώ με το οποίο αυτές οι 

πράξεις καταγράφηκαν αρχικά (βλ. “Πράξεις 

εκτός ισολογισμού” στην ενότητα “Λογιστικές 

πολιτικές”).

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνεται επίσης 

απαίτηση έναντι του Ομοσπονδιακού Υπουρ-

γείου Οικονομικών της Γερμανίας από επι-

στροφή φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλων 

έμμεσων φόρων που κατέβαλε η ΕΚΤ. Οι φόροι 

αυτοί επιστρέφονται σύμφωνα με τους όρους 

του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου περί των προ-

νομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-

των, το οποίο ισχύει για την ΕΚΤ δυνάμει του 

άρθρου 40 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ. 

7 ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει το μερίδιο της 

ΕΚΤ (8%) στο σύνολο των κυκλοφορούντων 

τραπεζογραμματίων ευρώ (βλ. “Τραπεζογραμ-

μάτια σε κυκλοφορία” στην ενότητα “Λογιστι-

κές πολιτικές”).

8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ 

Το στοιχείο αυτό αποτελείται από καταθέσεις 

μελών της Τραπεζικής Ένωσης για το Ευρώ 

(ΕΒΑ), οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 

παροχή ασφάλειας προς την ΕΚΤ σε σχέση με 

τις πληρωμές της ΕΒΑ που διακανονίζονται 

μέσω του συστήματος TARGET/TARGET2.

9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΑΝΤΙ ΜΗ ΚΑΤΟΙ-

ΚΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ 

Το στοιχείο αυτό αποτελείται κυρίως από μια 

υποχρέωση έναντι της Ομοσπονδιακής Τρά-

πεζας των ΗΠΑ ύψους 13,9 δισεκ. ευρώ που 

σχετίζεται με το πρόγραμμα US dollar Term 

Auction Facility. Στο πλαίσιο του εν λόγω 

προγράμματος, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των 

ΗΠΑ παρείχε στην ΕΚΤ 20 δισεκ. δολάρια 

ΗΠΑ μέσω μιας προσωρινής συμφωνίας αμοι-

βαίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line), με 

σκοπό την παροχή βραχυπρόθεσμης χρηματο-

δότησης σε δολάρια ΗΠΑ σε αντισυμβαλλομέ-

νους του Ευρωσυστήματος. Ταυτόχρονα η ΕΚΤ 

συνήψε πράξεις ανταλλαγής τύπου back-to-back 

με ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ, οι οποίες από τα 

αντληθέντα με αυτό τον τρόπο κεφάλαια χορή-

γησαν ρευστότητα προς αντισυμβαλλομένους 
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του Ευρωσυστήματος. Αυτές οι πράξεις ανταλ-

λαγής τύπου back-to-back δημιούργησαν άτοκα 

υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος μεταξύ 

της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ τα οποία καταγράφο-

νται στο στοιχείο “Λοιπές απαιτήσεις εντός του 

Ευρωσυστήματος (καθαρές)”. 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αυτού του στοιχείου 

αντιπροσωπεύουν υπόλοιπα που τηρούν στην 

ΕΚΤ οι εκτός της ζώνης του ευρώ ΕθνΚΤ και 

τα οποία προέρχονται από συναλλαγές που δια-

κανονίζονται μέσω του συστήματος TARGET/

TARGET2 (βλ. “Υπόλοιπα εντός του ΕΣΚΤ/

υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος” στην 

ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”).

10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ 

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει συμφωνίες επα-

ναγοράς που διενεργήθηκαν με μη κατοίκους 

της ζώνης του ευρώ στο πλαίσιο της διαχείρισης 

των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ.

11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ο λογαριασμός αυτός αφορά τις υποχρεώσεις 

έναντι των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ που προ-

έκυψαν από τη μεταβίβαση συναλλαγματικών 

διαθεσίμων προς την ΕΚΤ, όταν αυτές εντάχθη-

καν στο Ευρωσύστημα. Τα σχετικά ποσά τοκί-

ζονται με το τελευταίο διαθέσιμο οριακό επιτό-

κιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης 

του Ευρωσυστήματος, προσαρμοσμένο κατά 

τρόπο ώστε να αντανακλάται το μηδενικό επι-

τόκιο που εφαρμόζεται επί του μέρους των δια-

θεσίμων που μεταβιβάστηκε υπό μορφή χρυσού 

(βλ. σημείωση 23, “Καθαροί τόκοι-έσοδα”). 

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την 

ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και η 

επακόλουθη προσαρμογή του συνολικού ορίου 

των απαιτήσεων των ΕθνΚΤ και των συντε-

λεστών στάθμισής τους στην κλείδα κατανο-

μής της ΕΚΤ (βλ. σημείωση 15, “Κεφάλαια και 

αποθεματικά”), σε συνδυασμό με τη μεταβίβαση 

συναλλαγματικών διαθεσίμων από την Banka 

Slovenije όταν η Σλοβενία υιοθέτησε το ενιαίο 

νόμισμα, είχαν αποτέλεσμα την αύξηση των εν 

λόγω υποχρεώσεων κατά 259.568.376 ευρώ.

Η απαίτηση της Banka Slovenije ορίστηκε στο 

ποσό των 183.995.238 ευρώ, έτσι ώστε ο λόγος 

της απαίτησης αυτής προς τη συνολική απαί-

τηση με την οποία έχουν πιστωθεί οι υπόλοιπες 

ΕθνΚΤ που έχουν υιοθετήσει το ευρώ θα ισούται 

με το λόγο της στάθμισης της Banka Slovenije 

στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο 

κεφάλαιο της ΕΚΤ προς τη συνολική στάθμιση 

των άλλων συμμετεχουσών ΕθνΚΤ. Η διαφορά 

μεταξύ της απαίτησης και της αξίας των συναλ-

λαγματικών διαθεσίμων που μεταβιβάστηκαν 

(βλ. σημείωση 1, “Χρυσός και απαιτήσεις σε 

χρυσό” και σημείωση 2, “Απαιτήσεις σε συνάλ-

λαγμα έναντι μη κατοίκων και κατοίκων ζώνης 

ευρώ”) λογίστηκε ως μέρος της οφειλόμενης 

βάσει του άρθρου 49.2 του Καταστατικού του 

ΕΣΚΤ συνεισφοράς της Banka Slovenije στα 

αποθεματικά της ΕΚΤ και τους εξομοιωμένους 

προς αυτά λογαριασμούς όπως ίσχυαν στις 

Μέχρι 

31.12.2006 Από 1.1. 2007 1

€ €

Nationale Bank van België 

/ Banque Nationale de 

Belgique 1.419.101.951 1.423.341.996

Deutsche Bundesbank 11.761.707.508 11.821.492.402

Central Bank and Financial 

Services Authority of 

Ireland 513.006.858 511.833.966

Τράπεζα της Ελλάδος 1.055.840.343 1.046.595.329

Banco de España 4.326.975.513 4.349.177.351

Banque de France 8.275.330.931 8.288.138.644

Banca d’Italia 7.262.783.715 7.217.924.641

Banque centrale du 

Luxembourg 87.254.014 90.730.275

De Nederlandsche Bank 2.223.363.598 2.243.025.226

Oesterreichische 

Nationalbank 1.157.451.203 1.161.289.918

Banco de Portuga 982.331.062 987.203.002

Banka Slovenije - 183.995.238

Suomen Pankki - Finlands 

Bank 717.118.926 717.086.011

Σύνολο 39.782.265.622 40.041.833.998

1 Τα επιμέρους ποσά στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο 

ακέραιο ποσό ευρώ. Τα σύνολα ενδέχεται να μην αθροίζονται 

στο ακέραιο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
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31 Δεκεμβρίου 2006 (βλ. σημείωση 13, “Προ-

βλέψεις” και σημείωση 14, “Λογαριασμοί ανα-

προσαρμογής”).

12 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Αυτό το στοιχείο περιλαμβάνει κυρίως μετα-

βολές αποτίμησης πράξεων ανταλλαγής νομι-

σμάτων και προθεσμιακών πράξεων συναλλάγ-

ματος οι οποίες παρέμεναν εκκρεμείς στις 31 

Δεκεμβρίου 2007 (βλ. σημείωση 21, “Πράξεις 

ανταλλαγής νομισμάτων και προθεσμιακές πρά-

ξεις συναλλάγματος”). Αυτές οι μεταβολές απο-

τίμησης προκύπτουν από τη μετατροπή αυτών 

των πράξεων στο ισότιμό τους σε ευρώ με τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημερομηνίας 

κλεισίματος του ισολογισμού σε σύγκριση με 

το ισότιμό τους σε ευρώ που προκύπτει όταν η 

μετατροπή γίνει με βάση το μέσο κόστος του 

αντίστοιχου ξένου νομίσματος (βλ. “Χρυσός και 

απαιτήσεις/υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα” στην 

ενότητα “Λογιστικές πολιτικές” και επίσης τη 

σημείωση 6, “Λοιπά στοιχεία ενεργητικού”).

Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται επίσης 

ζημίες λόγω αποτίμησης προθεσμιακών πράξεων 

σε τίτλους και πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων. 

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

ΕΣΟΔΑ 

Το στοιχείο αυτό αποτελείται κυρίως από 

τόκους πληρωτέους προς τις ΕθνΚΤ επί των 

απαιτήσεών τους που συνδέονται με τα μετα-

βιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα 

(βλ. σημείωση 11, “Υποχρεώσεις εντός του 

Ευρωσυστήματος”), οι οποίοι ανέρχονται σε 

1,4 δισεκ. ευρώ. Επίσης περιλαμβάνονται 

δεδουλευμένοι χρεωστικοί τόκοι πληρωτέοι 

προς τις ΕθνΚΤ επί πιστωτικών υπολοίπων 

τους στο TARGET/TARGET2, δεδουλευμένα 

έξοδα επί χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμ-

βανομένων των αποσβεσθεισών διαφορών από 

αγορά τοκοφόρων ομολόγων υπέρ το άρτιο, και 

λοιπά δεδουλευμένα έξοδα. 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η κατηγορία αυτή αποτελείται κυρίως από 

εκκρεμείς συναλλαγές επαναγοράς ύψους 

517 εκατ. ευρώ που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο 

της διαχείρισης των ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ 

(βλ. σημείωση 6, “Λοιπά στοιχεία ενεργητι-

κού”) και καθαρές υποχρεώσεις που συνδέονται 

με τις συνταξιοδοτικές δεσμεύσεις της ΕΚΤ, 

όπως περιγράφονται παρακάτω.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩ-

ΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό 

στο πλαίσιο των συνταξιοδοτικών δεσμεύσεων 

της ΕΚΤ (βλ. “Το πρόγραμμα συνταξιοδότησης 

του προσωπικού της ΕΚΤ και λοιπές παροχές 

μετά την έξοδο από την υπηρεσία” στην ενό-

τητα “Λογιστικές πολιτικές”) έχουν ως εξής:

Στην παρούσα αξία των δεσμεύσεων συμπερι-

λαμβάνονται δεσμεύσεις μη κεφαλαιοποιητικού 

τύπου ύψους 36,8 εκατ. ευρώ (2006: 32,6 εκατ. 

ευρώ) που αφορούν τις συντάξεις των μελών της 

Εκτελεστικής Επιτροπής και προβλέψεις έναντι 

παροχών αναπηρίας για μέλη του προσωπικού.

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέ-

σματα χρήσεως το 2007 και το 2006 όσον 

αφορά τα κονδύλια “Κόστος τρέχουσας υπηρε-

σίας”, “Τόκοι επί δεσμεύσεων” και “Αναμενό-

μενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος” έχουν ως εξής:

2007 

εκατ. ευρώ

2006 

εκατ. ευρώ

Παρούσα αξία 

δεσμεύσεων 285,8 258,5

Εύλογη αξία των 

περιουσιακών 

στοιχείων του 

προγράμματος (229,8) (195,3)

Μη αναγνωρισθέ-

ντα αναλογιστικά 

κέρδη/(ζημίες) 35,4 17,3

Υποχρέωση που 

αναγνωρίζεται στον 

ισολογισμό 91,4 80,5
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Mε βάση τη μέθοδο του “περιθωρίου 10%” (βλ. 

“Το πρόγραμμα συνταξιοδότησης του προσωπι-

κού της ΕΚΤ και λοιπές παροχές μετά την έξοδο 

από την υπηρεσία” στην ενότητα “Λογιστικές 

πολιτικές”) στα αποτελέσματα χρήσεως του 

2007 δεν αναγνωρίστηκαν αναλογιστικά κέρδη.

Οι μεταβολές της παρούσας αξίας των δεσμεύ-

σεων για καθορισμένες παροχές έχουν ως εξής:

Οι μεταβολές της εύλογης αξίας των περιουσι-

ακών στοιχείων του προγράμματος έχουν ως 

εξής:

Κατά τη διενέργεια των αποτιμήσεων που ανα-

φέρονται στην παρούσα σημείωση, οι αναλογι-

στές χρησιμοποίησαν υποθέσεις, τις οποίες το 

Διοικητικό Συμβούλιο δέχθηκε για τους σκο-

πούς της λογιστικής καταγραφής και της δημο-

σιοποίησης.

Οι κύριες υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για 

τον υπολογισμό των υποχρεώσεων που απορ-

ρέουν από το πρόγραμμα συνταξιοδότησης του 

προσωπικού είναι οι ακόλουθες: η αναμενόμενη 

απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προ-

γράμματος χρησιμοποιείται από τους αναλογι-

στές για τον υπολογισμό του ποσού με το οποίο 

επιβαρύνονται ετησίως τα αποτελέσματα χρή-

σεως.

13 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2005, λαμβάνοντας υπόψη 

τον υψηλό βαθμό έκθεσης της ΕΚΤ σε κινδύ-

νους συναλλάγματος, επιτοκίων και τιμής χρυ-

σού και το ύψος των λογαριασμών αναπροσαρ-

2007

εκατ. ευρώ

2006

εκατ. ευρώ

Κόστος τρέχουσας 

υπηρεσίας

26,5 27,3

Τόκοι επί δεσμεύσεων 8,6 6,8

Αναμενόμενη απόδοση 

των περιουσιακών στοι-

χείων του προγράμματος

(7,9) (6,7)

Καθαρά αναλογιστικά 

(κέρδη)/ζημίες που 

αναγνωρίστηκαν εντός 

της χρήσεως

0 0

Σύνολο που περιλαμ-

βάνεται στις “Δαπάνες 

προσωπικού” 27,2 27,4

2007

εκατ. ευρώ

2006

εκατ.

Αρχική δέσμευση για 

καθορισμένες παροχές 258,5 223,5

Κόστος υπηρεσίας 26,5 27,3

Κόστος τόκων 8,6 6,8

Εισφορές κατα-

βληθείσες από τους 

συμμετέχοντες στο 

πρόγραμμα 14,2 10,4

Λοιπές καθαρές μετα-

βολές των υποχρεώ-

σεων που αντιστοι-

χούν στις εισφορές 

των συμμετεχόντων 

στο πρόγραμμα 2,5 3,7

Καταβληθείσες 

παροχές (2,5) (2,6)

Αναλογιστικά 

(κέρδη)/ζημίες (22,0) (10,6)

Τελική δέσμευση για 

καθορισμένες παροχές 285,8 258,5

2007

εκατ. ευρώ

2006

εκατ. ευρώ

Αρχική εύλογη αξία των 

περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος 195,3 161,2

Αναμενόμενη απόδοση 7,9 6,7

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) (4,0) 0,2

Εισφορές καταβληθείσες από 

τον εργοδότη 16,2 15,4

Εισφορές καταβληθείσες 

από τους συμμετέχοντες στο 

πρόγραμμα 14,1 10,3

Καταβληθείσες παροχές (2,2) (2,2)

Λοιπές καθαρές μεταβολές των 

περιουσιακών στοιχείων που 

αντιστοιχούν στις εισφορές των 

συμμετεχόντων στο πρόγραμμα 2,5 3,7

Τελική εύλογη αξία των 

περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος 229,8 195,3

 2007 

%

2006

 %

Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,30 4,60

Αναμενόμενη απόδοση των 

περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος 6,50 6,00

Μελλοντικές αυξήσεις 

μισθών 2,00 2,00

Μελλοντικές αυξήσεις 

συντάξεων 2,00 2,00



250
EKT
Eтήσια Έκθεση
2007

μογής της, το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε 

σκόπιμο τον σχηματισμό πρόβλεψης έναντι των 

κινδύνων αυτών. Η πρόβλεψη αυτή θα χρησιμο-

ποιηθεί για την κάλυψη μελλοντικών πραγμα-

τοποιηθεισών και μη πραγματοποιηθεισών 

ζημιών, ιδίως ζημιών από αποτίμηση οι οποίες 

δεν καλύπτονται από τους λογαριασμούς ανα-

προσαρμογής. Το ύψος και η αναγκαιότητα 

αυτής της πρόβλεψης επανεξετάζονται ετησίως 

με βάση την αξιολόγηση της ΕΚΤ για τους εν 

λόγω κινδύνους. Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνει 

υπόψη μια σειρά παραγόντων, όπως ειδικότερα 

το ύψος των περιουσιακών στοιχείων που ενέ-

χουν κίνδυνο, ο βαθμός της έκθεσης σε πραγμα-

τοποιηθέντες κινδύνους κατά το τρέχον οικονο-

μικό έτος, τα προβλεπόμενα αποτελέσματα για 

το προσεχές έτος και μια εκτίμηση κινδύνου η 

οποία αφορά υπολογισμούς “μέγιστης δυνητι-

κής ζημίας” (Values at risk – VaR) επί περιου-

σιακών στοιχείων που ενέχουν κίνδυνο και η 

οποία εφαρμόζεται κατά τρόπο συνεπή διαχρο-

νικά. 10 Η πρόβλεψη, μαζί με τυχόν ποσό που 

τηρείται στο γενικό αποθεματικό, δεν θα πρέπει 

να υπερβαίνει την αξία του κεφαλαίου της ΕΚΤ 

που έχουν καταβάλει οι ΕθνΚΤ της ζώνης του 

ευρώ.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006, η πρόβλεψη έναντι 

κινδύνων συναλλάγματος, επιτοκίων και τιμής 

χρυσού ανερχόταν σε 2.371.395.162 εκατ. 

ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 49.2 του Κατα-

στατικού του ΕΣΚΤ, η Banka Slovenije συνει-

σέφερε επίσης ποσό ύψους 10.947.042 εκατ. 

ευρώ για την εν λόγω πρόβλεψη με ισχύ 

από 1ης Ιανουαρίου 2007. Αφού έλαβε υπόψη 

τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του, το Διοι-

κητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μεταβιβάσει 

στις 31 Δεκεμβρίου 2007 το πρόσθετο ποσό των 

286.416.109 εκατ. ευρώ στην εν λόγω πρόβλεψη, 

οπότε αυτή ανήλθε σε 2.668.758.313 ευρώ και 

ταυτόχρονα, όπως και το 2006, μηδενίστηκαν 

τα καθαρά κέρδη. 

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει επίσης μια 

κατάλληλη πρόβλεψη έναντι της συμβατικής 

υποχρέωσης της ΕΚΤ να επαναφέρει τις σημε-

ρινές κτιριακές της εγκαταστάσεις στην αρχική 

τους κατάσταση μετά την απόδοση του μισθίου 

και τη μεταφορά της στις οριστικές της εγκατα-

στάσεις, καθώς και διάφορες άλλες προβλέψεις. 

14 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

Οι λογαριασμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν διαφο-

ρές αναπροσαρμογής που προέρχονται από μη 

πραγματοποιηθέντα κέρδη επί στοιχείων του 

ενεργητικού και του παθητικού. Σύμφωνα με 

το άρθρο 49.2 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, 

η Banka Slovenije συνεισέφερε ποσό ύψους 

26 εκατ. ευρώ σε αυτά τα υπόλοιπα με ισχύ από 

1ης Ιανουαρίου 2007.

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποι-

ήθηκαν για την αναπροσαρμογή στο τέλος του 

έτους έχουν ως εξής:

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

(A) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤ

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καταστατικού του 

ΕΣΚΤ, τα μερίδια συμμετοχής των ΕθνΚΤ στην 

κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφά-

λαιο της ΕΚΤ σταθμίζονται, σε ίσα ποσοστά, 

σύμφωνα με τα μερίδια συμμετοχής των οικείων 

κρατών μελών στον συνολικό πληθυσμό και στο 

Βλ. επίσης Κεφάλαιο 2 της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΚΤ. 10 

2007

€

2006

€

Μεταβολή

€

Χρυσός 5.830.485.388 4.861.575.989 968.909.399

Συνάλλαγμα 0 701.959.896 (701.959.896)

Τίτλοι 338.524.183 14.909.786 323.614.397

Σύνολο 6.169.009.571 5.578.445.671 590.563.900

Συναλλαγματικές ισοτιμίες 2007 2006

Δολάρια ΗΠΑ ανά ευρώ 1,4721 1,3170

Γιεν Ιαπωνίας ανά ευρώ 164,93 156,93

Ευρώ ανά SDR 1,0740 1,1416

Ευρώ ανά ουγγιά καθαρού 

χρυσού 568,236 482,688
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ΑΕΠ της ΕΕ, όπως κοινοποιούνται στην ΕΚΤ 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι σταθμίσεις 

αυτές αναπροσαρμόζονται ανά πενταετία και 

κάθε φορά που νέα κράτη μέλη εντάσσονται 

στην ΕΕ. Σύμφωνα με την απόφαση 2003/517/ 

ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, 

σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμο-

ποιούνται για την προσαρμογή της κλείδας 

κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 11, τα μερίδια 

συμμετοχής των ΕθνΚΤ στην κλείδα κατανομής 

για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ προσαρ-

μόστηκαν την 1η Ιανουαρίου 2007, λόγω της 

ένταξης στην ΕΕ δύο νέων κρατών μελών, της 

Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ως ακολούθως:

(B) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤ

Σύμφωνα με το άρθρο 49.3 του Καταστατικού 

του ΕΣΚΤ, το οποίο προστέθηκε στο Κατα-

στατικό με τη Συνθήκη Προσχώρησης, το 

εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ αυξάνεται 

αυτομάτως, όταν ένα νέο κράτος-μέλος εντα-

χθεί στην ΕΕ και η ΕθνΚΤ του γίνει μέλος του 

ΕΣΚΤ. Η αύξηση υπολογίζεται ως το γινόμενο 

του εγγεγραμμένου κεφαλαίου (δηλ. 5.565 εκατ. 

ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2006) επί το λόγο – 

εντός της διευρυμένης κλείδας κατανομής – της 

στάθμισης των νεοεισερχόμενων ΕθνΚΤ προς 

τη στάθμιση των ΕθνΚΤ που είναι ήδη μέλη του 

ΕΣΚΤ. Ως εκ τούτου, την 1η Ιανουαρίου 2007, 

το εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ αυξήθηκε 

σε 5.761 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 49.1 του Καταστατι-

κού του ΕΣΚΤ και τη νομική πράξη που εξέ-

δωσε το Διοικητικό Συμβούλιο στις 30 Δεκεμ-

βρίου 2006  12, η Banka Slovenije κατέβαλε την 

1η Ιανουαρίου 2007 ποσό 17.096.556 ευρώ, το 

οποίο αντιπροσώπευε το υπόλοιπο της συμμε-

τοχής της στο κεφάλαιο της ΕΚΤ.

Οι ΕθνΚΤ που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του 

ευρώ υποχρεούνται να καταβάλουν 7% του 

εγγεγραμμένου κεφαλαίου τους ως συνεισφορά 

στα λειτουργικά έξοδα της ΕΚΤ. Επομένως, 

την 1η Ιανουαρίου 2007, η Българска народна 

банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας) και 

η Banca Naţională a României κατέβαλαν 

ποσά 3.561.869 ευρώ και 10.156.952 ευρώ 

αντιστοίχως. Συμπεριλαμβανομένων των 

ποσών αυτών, η εν λόγω συνεισφορά ανήλθε 

σε 122.952.830 ευρώ συνολικά στο τέλος του 

2007. Οι ΕθνΚΤ που δεν συμμετέχουν στη ζώνη 

του ευρώ δεν δικαιούνται μερίδιο στα διανεμη-

τέα κέρδη της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένου του 

εισοδήματος από την κατανομή των τραπεζο-

γραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος, 

ΕΕ L 181 της 19.7.2003, σελ. 43.11 

Απόφαση ΕΚΤ/2006/30 της 30ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με 12 

την καταβολή κεφαλαίου, τη μεταβίβαση συναλλαγματικών 

διαθεσίμων και την εισφορά στα αποθεματικά και στους εξομοι-

ωμένους προς αυτά λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας από την Banka Slovenije, ΕΕ L 24, της 31.1.2007, 

σ. 17

Από 1.5.2004 

έως 31.12.2006

%

Από 

1.1.2007

%

Nationale Bank van België / Banque 

Nationale de Belgique 2,5502 2,4708

Deutsche Bundesbank 21,1364 20,5211

Central Bank and Financial Services 

Authority of Ireland 0,9219 0,8885

Τράπεζα της Ελλάδος 1,8974 1,8168

Banco de España 7,7758 7,5498

Banque de France 14,8712 14,3875

Banca d’Italia 13,0516 12,5297

Banque centrale du Luxembourg 0,1568 0,1575

De Nederlandsche Bank 3,9955 3,8937

Oesterreichische Nationalbank 2,0800 2,0159

Banco de Portugal 1,7653 1,7137

Banka Slovenije - 0,3194

Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2887 1,2448

Σύνολο ΕθνκΤ της ζώνης του ευρώ 71,4908 69,5092

Българска народна банка (Εθνική 

Τράπεζα της Βουλγαρίας) - 0,8833

Česká národní banka 1,4584 1,3880

Danmarks Nationalbank 1,5663 1,5138

Eesti Pank 0,1784 0,1703

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 0,1300 0,1249

Latvijas Banka 0,2978 0,2813

Lietuvos bankas 0,4425 0,4178

Magyar Nemzeti Bank 1,3884 1,3141

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank 

of Malta 0,0647 0,0622

Narodowy Bank Polski 5,1380 4,8748

Banca Naţională a României - 2,5188

Banka Slovenije 0,3345 -

Národná banka Slovenska 0,7147 0,6765

Sveriges Riksbank 2,4133 2,3313

Bank of England 14,3822 13,9337

Σύνολο ΕθνΚΤ εκτός της ζώνης 
του ευρώ

28,5092 30,4908

Σύνολο 100,0000 100,0000
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16 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟ-

ΜΗΝΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩ

Σύμφωνα με την Απόφαση 2007/503/ΕΚ του 

Συμβουλίου της 10ης Ιουλίου 2007, η οποία 

ελήφθη δυνάμει του άρθρου 122 παράγρα-

φος 2 της Συνθήκης, η Κύπρος και η Μάλτα 

υιοθέτησαν το ενιαίο νόμισμα την 1η Ιανου-

αρίου 2008. Σύμφωνα με το άρθρο 49.1 του 

Καταστατικού του ΕΣΚΤ και τις νομικές 

πράξεις που εξέδωσε το Διοικητικό Συμβού-

λιο στις 31 Δεκεμβρίου 2007 14, η Κεντρική 

Τράπεζα της Κύπρου και η Bank Ċentrali ta’ 

ούτε υποχρεούνται να καλύψουν τυχόν ζημίες 

της ΕΚΤ. 

Αθροιστικά, τα τρία γεγονότα που προαναφέρ-

θηκαν είχαν αποτέλεσμα την αύξηση του κατα-

βεβλημένου κεφαλαίου της ΕΚΤ από 

4.089.277.550 ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2006 

σε 4.127.136.230 ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2007, 

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:13

13 Τα επιμέρους ποσά στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο ακέ-

ραιο ποσό ευρώ. Τα γενικά σύνολα στους πίνακες αυτής της 

ενότητας ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα 

λόγω στρογγυλοποίησης.

Εγγεγραμμένο κεφά-

λαιο μέχρι 31.12.2006 

€

Καταβεβλημένο κεφά-

λαιο μέχρι 31.12.2006 

€

Εγγεγραμμένο κεφά-

λαιο από 1.1.2007 

€

Καταβεβλημένο κεφά-

λαιο από 1.1.2007 

€

Nationale Bank van België/

Banque Nationale de Belgique 141.910.195 141.910.195 142.334.200 142.334.200

Deutsche Bundesbank 1.176.170.751 1.176.170.751 1.182.149.240 1.182.149.240

Central Bank and Financial Services 

Authority of Ireland 51.300.686 51.300.686 51.183.397 51.183.397

Τράπεζα της Ελλάδος 105.584.034 105.584.034 104.659.533 104.659.533

Banco de España 432.697.551 432.697.551 434.917.735 434.917.735

Banque de France 827.533.093 827.533.093 828.813.864 828.813.864

Banca d’Italia 726.278.371 726.278.371 721.792.464 721.792.464

Banque centrale du Luxembourg 8.725.401 8.725.401 9.073.028 9.073.028

De Nederlandsche Bank 222.336.360 222.336.360 224.302.523 224.302.523

Oesterreichische Nationalbank 115.745.120 115.745.120 116.128.992 116.128.992

Banco de Portugal 98.233.106 98.233.106 98.720.300 98.720.300

Banka Slovenije - - 18.399.524 18.399.524

Suomen Pankki – Finlands Bank 71.711.893 71.711.893 71.708.601 71.708.601

Σύνολο ΕθνκΤ της ζώνης του ευρώ 3.978.226.562 3.978.226.562 4.004.183.400 4.004.183.400
Българска народна банка (Εθνική 

Τράπεζα της Βουλγαρίας) - - 50.883.843 3.561.869

Česká národní banka 81.155.136 5.680.860 79.957.855 5.597.050

Danmarks Nationalbank 87.159.414 6.101.159 87.204.756 6.104.333

Eesti Pank 9.927.370 694.916 9.810.391 686.727

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 7.234.070 506.385 7.195.055 503.654

Latvijas Banka 16.571.585 1.160.011 16.204.715 1.134.330

Lietuvos bankas 24.623.661 1.723.656 24.068.006 1.684.760

Magyar Nemzeti Bank 77.259.868 5.408.191 75.700.733 5.299.051

Central Bank of Malta 3.600.341 252.024 3.583.126 250.819

Narodowy Bank Polski 285.912.706 20.013.889 280.820.283 19.657.420

Banca Naţională a României - - 145.099.313 10.156.952

Banka Slovenije 18.613.819 1.302.967 - -

Národná banka Slovenska 39.770.691 2.783.948 38.970.814 2.727.957

Sveriges Riksbank 134.292.163 9.400.451 134.298.089 9.400.866

Bank of England 800.321.860 56.022.530 802.672.024 56.187.042

Σύνολο ΕθνΚΤ εκτός της ζώνης 
του ευρώ 1.586.442.685 111.050.988 1.756.469.003 122.952.830

Σύνολο 5.564.669.247 4.089.277.550 5.760.652.403 4.127.136.230
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Malta/Central Bank of Malta κατέβαλαν την 

1η Ιανουαρίου 2008 ποσά 6.691.401 ευρώ και 

3.332.307 ευρώ αντίστοιχα, τα οποία αντιπρο-

σώπευαν το υπόλοιπο της συμμετοχής τους 

στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Σύμφωνα με το άρθρο 

30.1 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, η Κεντρική 

Τράπεζα της Κύπρου και η Bank Ċentrali ta’ 

Malta/Central Bank of Malta μεταβίβασαν 

στην ΕΚΤ συναλλαγματικά διαθέσιμα η συνο-

λική αξία των οποίων ανερχόταν στο ισότιμο 

των 109.953.752 ευρώ με ισχύ από 1ης Ιανου-

αρίου 2008. Το συνολικό ποσό που μεταβιβά-

στηκε ορίστηκε ως το γινόμενο της αξίας σε 

ευρώ, υπολογιζόμενης με τη συναλλαγματική 

ισοτιμία που ίσχυε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, 

των συναλλαγματικών διαθεσίμων που είχαν 

ήδη μεταβιβαστεί στην ΕΚΤ επί το πηλίκο 

του αριθμού των μεριδίων για τα οποία έχουν 

εγγραφεί αυτές οι δύο κεντρικές τράπεζες προς 

τον αριθμό των μεριδίων τα οποία έχουν ήδη 

καταβάλει οι άλλες ΕθνΚΤ των χωρών μελών 

χωρίς παρέκκλιση. Τα εν λόγω συναλλαγμα-

τικά διαθέσιμα περιλάμβαναν ποσά δολαρίων 

ΗΠΑ, με τη μορφή μετρητών, και χρυσού με 

αναλογία 85 προς 15 αντίστοιχα. 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και η Bank 

Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta πιστώ-

θηκαν με απαιτήσεις σχετικά με το καταβε-

βλημένο κεφάλαιο και τα συναλλαγματικά 

διαθέσιμα οι οποίες ισοδυναμούν με τα μεταβι-

βασθέντα ποσά. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέ-

πει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως 

οι υφιστάμενες απαιτήσεις των λοιπών συμμε-

τεχουσών ΕθνΚΤ (βλ. σημείωση 11, “Υποχρεώ-

σεις εντός του Ευρωσυστήματος”).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 

ΤΙΤΛΩΝ 

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των ιδίων κεφα-

λαίων της, η ΕΚΤ έχει συνάψει σύμβαση που 

αφορά πρόγραμμα αυτόματου δανεισμού τίτ-

λων. Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, εντολοδό-

χος της ΕΚΤ διενεργεί συναλλαγές δανεισμού 

τίτλων για λογαριασμό της ΕΚΤ με αντισυμ-

βαλλομένους που έχουν κριθεί κατάλληλοι 

από την ΕΚΤ. Βάσει της εν λόγω σύμβασης, 

διενεργήθηκαν αντιστρεπτέες συναλλαγές 

αξίας 3,0 δισεκ. ευρώ (2006: 2,2 δισεκ. ευρώ), 

οι οποίες παρέμεναν εκκρεμείς στις 31 Δεκεμ-

βρίου 2007 (βλ. “Αντιστρεπτέες συναλλαγές” 

στην ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”). 

18 ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙ 

ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 

Το 2007 χρησιμοποιήθηκαν συμβόλαια μελλο-

ντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων στο πλαίσιο 

της διαχείρισης των συναλλαγματικών διαθε-

σίμων και των ίδιων κεφαλαίων της ΕΚΤ. Στις 

31 Δεκεμβρίου 2007, παρέμεναν εκκρεμείς οι 

ακόλουθες συναλλαγές: 

19 ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 παρέμεναν εκκρεμείς 

πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων ύψους 13 εκατ. 

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλή-

ρωσης επί επιτοκίων ξένων 

νομισμάτων

Αξία συμβολαίων

€

Αγορές 5.932.333.678

Πωλήσεις 2.105.780.978

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλή-

ρωσης επί επιτοκίων σε ευρώ

Αξία συμβολαίων

€

Αγορές 25.000.000

Πωλήσεις 190.600.000

14 Απόφαση ΕΚΤ/2007/22 της 31ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με 

την καταβολή κεφαλαίου, τη μεταβίβαση συναλλαγματικών 

διαθεσίμων και την εισφορά στα αποθεματικά και στους εξομοι-

ωμένους προς αυτά λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την Bank 

Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, ΕΕ L 28 της 1.2.2008, 

σελ. 36· Συμφωνία της 31ης Δεκεμβρίου 2007 μεταξύ της Ευρω-

παϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου σχετικά με την απαίτηση με την οποία πιστώνεται η 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα δυνάμει του άρθρου 30.3 του καταστατικού του Ευρω-

παϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, ΕΕ C 29 της 1.2.2008, 

σελ. 4· Συμφωνία της 31ης Δεκεμβρίου 2007 μεταξύ της Ευρω-

παϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Bank Ċentrali ta’ Malta/

Central Bank of Malta σχετικά με την απαίτηση με την οποία 

πιστώνεται η Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta από 

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δυνάμει του άρθρου 30.3 του 

καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπε-

ζών, ΕΕ C 29 της 1.2.2008, σελ. 6.
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ευρώ. Οι εν λόγω πράξεις διενεργήθηκαν στο 

πλαίσιο της διαχείρισης των συναλλαγματικών 

διαθεσίμων της ΕΚΤ.

20 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 παρέμεναν εκκρεμείς 

προθεσμιακές αγορές τίτλων και προθεσμια-

κές πωλήσεις τίτλων ύψους 113 εκατ. ευρώ και 

9 εκατ. ευρώ αντιστοίχως. Οι εν λόγω πράξεις 

διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της διαχείρισης των 

συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ. 

21 ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 επί πράξεων ανταλ-

λαγής νομισμάτων και προθεσμιακών πράξεων 

συναλλάγματος παρέμεναν εκκρεμείς απαιτή-

σεις ύψους 794 εκατ. ευρώ και υποχρεώσεις 

ύψους 797 εκατ. ευρώ. Οι εν λόγω πράξεις διε-

νεργήθηκαν στο πλαίσιο της διαχείρισης των 

συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ.

Επιπροσθέτως, στις 31 Δεκεμβρίου 2007 παρέ-

μεναν εκκρεμείς προθεσμιακές απαιτήσεις από 

ΕθνΚΤ και υποχρεώσεις έναντι της Ομοσπονδι-

ακής Τράπεζας των ΗΠΑ, οι οποίες προέκυψαν 

στο πλαίσιο του προγράμματος US dollar Term 

Auction Facility που θέσπισε η Ομοσπονδιακή 

Τράπεζα των ΗΠΑ (βλ. σημείωση 9, “Υπο-

χρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης 

ευρώ”).

22 ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΓΩΓΕΣ 

Η εταιρεία Document Security Systems Inc. 

(DSSI) κατέθεσε αγωγή αποζημιώσεως κατά 

της ΕΚΤ ενώπιον του Πρωτοδικείου των Ευρω-

παϊκών Κοινοτήτων, ισχυριζόμενη ότι η ΕΚΤ 

προσέβαλε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της 15 κατά 

την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ. 

Το Πρωτοδικείο απέρριψε την αγωγή αποζημι-

ώσεως της DSSI κατά της ΕΚΤ.16 Επί του παρό-

ντος, η ΕΚΤ επιδιώκει δικαστικώς την ανά-

κληση του εν λόγω διπλώματος ευρεσιτεχνίας 

σε διάφορες χώρες. Επιπλέον, πιστεύει ακράδα-

ντα ότι με κανένα τρόπο δεν προσέβαλε το 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και, κατά συνέπεια, θα 

αντικρούσει και κάθε αγωγή λόγω προσβολής 

της ευρεσιτεχνίας που τυχόν θα ασκήσει η DSSI 

ενώπιον αρμόδιου εθνικού δικαστηρίου. 

15 Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της DSSI αριθ. 0455 750 

B1.

16 Διάταξη του Πρωτοδικείου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, Υπόθεση 

Τ-295/05, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση www.curia.eu.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

23 ΚΑΘΑΡΟΙ ΤΟΚΟΙ-ΕΣΟΔΑ

ΤΟΚΟΙ-ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙ-

ΜΩΝ

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει τόκους-έσοδα, 

μείον τόκους-έξοδα, επί απαιτήσεων και υπο-

χρεώσεων σε συνάλλαγμα, ως εξής:

ΤΟΚΟΙ-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕ-

ΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗ-

ΜΑΤΟΣ 

Το στοιχείο αυτό αποτελείται από τους 

τόκους-έσοδα επί των απαιτήσεων της ΕΚΤ 

σε σχέση με το μερίδιό της στη συνολική 

έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ. Για τον 

υπολογισμό των τόκων αυτών εφαρμόζεται 

το τελευταίο διαθέσιμο οριακό επιτόκιο των 

πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του 

Ευρωσυστήματος. Η αύξηση των τόκων-εσό-

δων το 2007 αντανακλά τη γενική αύξηση 

των τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία 

και τις ανόδους του επιτοκίου των πράξεων 

κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ. Αυτοί 

οι τόκοι-έσοδα καταλογίζονται στις ΕθνΚΤ 

όπως περιγράφεται στα “Τραπεζογραμμάτια 

σε κυκλοφορία” στην ενότητα “Λογιστικές 

πολιτικές”. 

Βάσει του εκτιμώμενου οικονομικού αποτελέ-

σματος της ΕΚΤ για το 2007, το Διοικητικό Συμ-

βούλιο αποφάσισε να αναστείλει τη διανομή του 

συνόλου αυτού του εισοδήματος. 

ΤΟΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΚΤ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΝΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Στο στοιχείο αυτό εμφανίζονται οι τόκοι που 

κατεβλήθησαν προς τις ΕθνΚΤ της ζώνης του 

ευρώ επί των απαιτήσεών τους έναντι της ΕΚΤ 

σε σχέση με συναλλαγματικά διαθέσιμα που της 

μεταβίβασαν βάσει του άρθρου 30.1 του Κατα-

στατικού του ΕΣΚΤ.

ΛΟΙΠΟΙ ΤΟΚΟΙ-ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΤΟΚΟΙ-ΕΞΟΔΑ

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τόκους-

έσοδα ύψους 3,9 δισεκ. ευρώ (2006: 2,5 δισεκ. 

ευρώ) και τόκους-έξοδα ύψους 3,8 δισεκ. 

ευρώ (2006: 2,4 δισεκ. ευρώ) επί υπολοίπων 

που προέκυψαν από συναλλαγές μέσω του 

TARGET/TARGET2. Οι τόκοι-έσοδα και οι 

τόκοι-έξοδα επί των λοιπών απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων σε ευρώ επίσης εμφανίζονται 

σε αυτά τα στοιχεία.

24 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Τα καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες 

από χρηματοοικονομικές πράξεις το 2007 κατα-

νέμονται ως εξής:

2007

€

2006

€

Μεταβολή

€

Τόκοι-έσοδα επί 

τρεχούμενων 

λογαριασμών 24.052.321 15.399.229 8.653.092

Έσοδα από κατα-

θέσεις μέσω της 

αγοράς χρήματος 196.784.561 195.694.549 1.090.012

Συμφωνίες επανα-

πώλησης 138.079.630 201.042.718 (62.963.088)

Καθαρά έσοδα 

από τοποθετήσεις 

σε τίτλους 1.036.836.752 934.077.489 102.759.263

Καθαροί τόκοι-

έσοδα επί προθε-

σμιακών πράξεων 

συναλλάγματος 

και πράξεων 

ανταλλαγής νομι-

σμάτων 19.766.033 3.853.216 15.912.817

Σύνολο τόκων-
εσόδων επί 
συναλλαγματικών 
διαθεσίμων 1.415.519.297 1.350.067.201 65.452.096

Τόκοι-έξοδα επί 

τρεχούμενων 

λογαριασμών (154.041) (225.549) 71.508

Συμφωνίες επανα-

γοράς (60.476.997) (31.598.416) (28.878.581)

Καθαροί τόκοι-

έξοδα επί πράξεων 

ανταλλαγής 

επιτοκίων (891) 0 (891)

Τόκοι-έσοδα επί 
συναλλαγματι-
κών διαθεσίμων 
(καθαροί) 1.354.887.368 1.318.243.236 36.644.132
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25 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙ-

ΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ 

Οι συναλλαγματικές ζημίες οφείλονται κυρίως 

στην απόσβεση λόγω απομείωσης αξίας του 

μέσου κόστους κτήσεως των δολαρίων ΗΠΑ 

και των γιεν Ιαπωνίας που κατέχει η ΕΚΤ, με τη 

συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε στο τέλος του 

έτους, μετά την υποτίμηση αυτών των νομισμά-

των έναντι του ευρώ στη διάρκεια του έτους. 

26 ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗ-

ΘΕΙΕΣ 

Τα έσοδα σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνουν 

ποινές που επεβλήθησαν σε πιστωτικά ιδρύματα 

λόγω μη συμμόρφωσής τους προς την υποχρέ-

ωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. Τα έξοδα 

αφορούν αμοιβές επί τρεχούμενων λογαριασμών 

και αμοιβές που συνδέονται με την εκτέλεση συμ-

βολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων 

ξένων νομισμάτων (βλ. σημείωση 18, “Συμβόλαια 

μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων”).

27 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει μερίσματα από 

μετοχές της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών 

(βλ. σημείωση 6, “Λοιπά στοιχεία ενεργητικού”). 

28 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 

Διάφορα άλλα έσοδα προέκυψαν στη διάρκεια 

του έτους, κυρίως από τις συνεισφορές άλλων 

κεντρικών τραπεζών στο κόστος παροχής υπη-

ρεσιών δικτύου πληροφορικής βάσει σύμβασης 

που έχει συνάψει η ΕΚΤ κεντρικά με εξωτερικό 

φορέα. 

29 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται ποσό 

141,7 εκατ. ευρώ (2006: 133,4 εκατ. ευρώ) για 

μισθούς, επιδόματα, ασφάλιση και διάφορα 

άλλα έξοδα προσωπικού. Δαπάνες προσωπικού 

ύψους 1,1 εκατ. ευρώ (2006: 1,0 εκατ. ευρώ) 

που συνδέονται με την κατασκευή των νέων 

κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ κεφαλαιο-

ποιήθηκαν και δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το 

2007

 €

2006

 €

Μεταβολή

 €

Καθαρά πραγμα-

τοποιη-

θέντα κέρδη/

(ζημίες) από 

μεταβολές τιμών 

τίτλων και συμβο-

λαίων μελλοντικής 

εκπλήρωσης επί 

επιτοκίων 69.252.941 (103.679.801) 172.932.742

Πραγματοποιη-

θέντα

κέρδη από 

μεταβολές τιμών 

συναλλάγματος και 

χρυσού 709.294.272  579.060.509 130.233.763

Πραγματοποιη-

θέντα κέρδη από 

χρηματοοικο-

νομικές πράξεις 778.547.213 475.380.708 303.166.505

2007

 €

2006

 €

Μεταβολή

 €

Πραγματοποι-

ηθείσες

ζημίες από 

μεταβολές 

τιμών τίτλων (15.864.181) (73.609.623) 57.745.442

Μη 

πραγματοποιη-

θείσες 

ζημίες από 

μεταβολές 

τιμών πράξεων 

ανταλλαγής 

επιτοκίων (18.899) 0 (18.899)

Μη 

πραγματοποιη-

θείσες

συναλλαγμα-

τικές ζημίες (2.518.369.734) (644.857.885) (1.873.511.849)

Σύνολο απο-

σβέσεων (2.534.252.814) (718.467.508) (1.815.785.306)

2007 

€

2006 

€

Μεταβολή 

€

Έσοδα από αμοιβές και 

προμήθειες 263.440 338.198 (74.758)

Έξοδα για αμοιβές και 

προμήθειες (885.131) (884.678) (453)

Καθαρά έξοδα από 

αμοιβές και προμήθειες (621.691) (546.480) (75.211)
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στοιχείο. Οι μισθοί και τα επιδόματα, συμπε-

ριλαμβανομένων των αμοιβών των ανώτατων 

διοικητικών στελεχών, ακολουθούν κατ’ ουσίαν 

το μισθολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

και είναι συγκρίσιμα προς αυτό.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβά-

νουν έναν βασικό μισθό και πρόσθετα επιδό-

ματα για έξοδα κατοικίας και παραστάσεως. 

Στην περίπτωση του Προέδρου, αντί επιδό-

ματος για έξοδα κατοικίας παρέχεται επίσημη 

κατοικία η οποία αποτελεί ιδιοκτησία της ΕΚΤ. 

Με την επιφύλαξη των όρων απασχόλησης του 

προσωπικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-

πεζας, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 

δικαιούνται, ανάλογα με την οικογενειακή τους 

κατάσταση, επιδόματα αρχηγού οικογενείας και 

συντηρούμενων τέκνων, καθώς και σχολικά 

επιδόματα. Οι βασικοί μισθοί υπόκεινται σε 

φόρο υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε 

κρατήσεις για το σύστημα συντάξεων, ασφάλι-

σης υγείας και ατυχημάτων. Τα επιδόματα δεν 

φορολογούνται ούτε συνυπολογίζονται για την 

καταβολή σύνταξης. Οι συνταξιοδοτικές ρυθ-

μίσεις για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 

περιγράφονται στη σημείωση “Το πρόγραμμα 

συνταξιοδότησης του προσωπικού της ΕΚΤ και 

λοιπές παροχές μετά την έξοδο από την υπηρε-

σία” στην ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”. 

Οι βασικοί μισθοί που καταβλήθηκαν στα μέλη 

της Εκτελεστικής Επιτροπής στη διάρκεια του 

έτους είχαν ως εξής:

Το σύνολο των επιδομάτων που καταβλήθη-

καν στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και 

οι παροχές τους από τις εισφορές της ΕΚΤ στο 

σύστημα ασφάλισης υγείας και ατυχημάτων 

ανήλθαν σε 579.842 ευρώ (2006: 557.421 ευρώ), 

με αποτέλεσμα συνολικές απολαβές ύψους 

2.207.366 ευρώ (2006: 2.153.013 ευρώ).

Μεταβατικές πληρωμές διενεργούνται σε 

πρώην μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής για 

ένα διάστημα μετά τη λήξη της θητείας τους. 

Το 2007, οι πληρωμές αυτές και οι εισφορές 

της ΕΚΤ στο σύστημα ασφάλισης υγείας και 

ατυχημάτων για τα πρώην μέλη της Εκτελεστι-

κής Επιτροπής ανήλθαν σε 52.020 ευρώ (2006: 

292.280 ευρώ). Οι συντάξεις, συμπεριλαμβανο-

μένων των σχετικών επιδομάτων, που καταβλή-

θηκαν σε πρώην μέλη της Εκτελεστικής Επι-

τροπής ή σε δικαιούχους συγγενείς τους, καθώς 

και οι εισφορές στο σύστημα ασφάλισης υγείας 

και ατυχημάτων, ανήλθαν σε 249.902 ευρώ 

(2006: 121.953 ευρώ).

Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνεται επίσης ποσό 

27,2 εκατ. ευρώ (2006: 27,4 εκατ. ευρώ) που 

σχετίζεται με το πρόγραμμα συνταξιοδότη-

σης του προσωπικού της ΕΚΤ και τις λοιπές 

παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία (βλ. 

σημείωση 12, “Λοιπές υποχρεώσεις”). 

Στο τέλος του 2007 ο αριθμός των υπαλλήλων, 

σε πραγματικά ισοδύναμα πλήρους απασχόλη-

σης, με μόνιμη σύμβαση ή σύμβαση ορισμένου 

χρόνου, ήταν 1.417 17, εκ των οποίων 149 διοι-

κητικά στελέχη. Στον ακόλουθο πίνακα παρου-

σιάζονται οι μεταβολές στη δύναμη του προσω-

πικού το 2007:
2007

€ 

2006

€

Jean-Claude Trichet (Πρόεδρος) 345.252 338.472

Λουκάς Δ. Παπαδήμος (Αντιπρόεδρος) 295.920 290.112

Gertrude Tumpel-Gugerell (μέλος της 

Εκτελεστικής Επιτροπής) 246.588 241.752

José Manuel González-Páramo (μέλος 

της Εκτελεστικής Επιτροπής) 246.588 241.752

Lorenzo Bini Smaghi (μέλος της 

Εκτελεστικής Επιτροπής) 246.588 241.752

Otmar Issing (μέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής μέχρι το Μάιο του 2006) - 100.730
Jürgen Stark (μέλος της Εκτελεστικής 

Επιτροπής από τον Ιούνιο του 2006) 246.588 141.022

Σύνολο 1.627.524 1.595.592

17 Μέχρι το 2006, στην παρούσα σημείωση αναφερόταν το σύνολο 

των μόνιμων συμβατικών υποχρεώσεων και συμβατικών υποχρε-

ώσεων ορισμένου χρόνου, σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. 

Από το 2007 και μετά, αποφασίστηκε να παρέχεται ο αριθμός 

των υπαλλήλων, σε πραγματικά ισοδύναμα πλήρους απασχόλη-

σης, με μόνιμη σύμβαση ή σύμβαση ορισμένου χρόνου, επειδή 

θεωρείται ότι έχει μεγαλύτερη σημασία για τους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων. Τα αριθμητικά στοιχεία του 2006 

αναθεωρήθηκαν αναλόγως.
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Ο αριθμός των υπαλλήλων στις 31 Δεκεμβρίου 

2007 περιλαμβάνει, σε ισοδύναμα πλήρους απα-

σχόλησης, 80 υπαλλήλους (2006: 63) με άδεια 

άνευ αποδοχών/γονική άδεια και 21 υπαλλή-

λους με άδεια τοκετού (2006:10). Επιπλέον, 

στις 31 Δεκεμβρίου 2007, η ΕΚΤ απασχολούσε, 

σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, 65 υπαλ-

λήλους (2006: 70) με συμβάσεις βραχυχρόνιας 

διάρκειας για την αντικατάσταση υπαλλήλων 

που απουσίαζαν με άδεια άνευ αποδοχών, 

γονική άδεια και άδεια τοκετού. 

Η ΕΚΤ παρέχει επίσης τη δυνατότητα προσω-

ρινής απόσπασης στην ΕΚΤ υπαλλήλων από 

άλλες κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ· στο στοι-

χείο αυτό περιλαμβάνονται οι συναφείς δαπά-

νες. Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 στο εν λόγω πρό-

γραμμα συμμετείχαν 76 υπάλληλοι του ΕΣΚΤ 

(2006: 61).

30 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Σε αυτές υπάγονται όλες οι λοιπές τρέχουσες 

δαπάνες που αφορούν τη μίσθωση και συντή-

ρηση κτιριακών εγκαταστάσεων, αγαθά και 

εξοπλισμό μη κεφαλαιακού χαρακτήρα, αμοιβές 

εξωτερικών συνεργατών και λοιπές υπηρεσίες 

και προμήθειες, καθώς επίσης και δαπάνες για 

την πρόσληψη, μετάθεση, εγκατάσταση, κατάρ-

τιση και επανεγκατάσταση υπαλλήλων.

31 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑ-

ΤΙΩΝ 

Το κονδύλιο αυτό συνδέεται με το κόστος διασυ-

νοριακής μεταφοράς τραπεζογραμματίων ευρώ 

μεταξύ των ΕθνΚΤ για την κάλυψη απροσδόκη-

των διακυμάνσεων της ζήτησης τραπεζογραμμα-

τίων. Το κόστος αυτό βαρύνει κεντρικά την ΕΚΤ. 

2007 2006

1 Ιανουαρίου 1.367 1.351

Προσλήψεις1) 82 55

Παραιτήσεις/λήξη σύμβασης2) 32 39

31 Δεκεμβρίου 1.417 1.367

Μέσος αριθμός απασχολουμένων 1.394 1.360

1) Το στοιχείο αυτό συμπεριλαμβάνει τις επιδράσεις από τη μετα-

τροπή συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε συμβάσεις πλήρους 

απασχόλησης.

2) Το στοιχείο αυτό συμπεριλαμβάνει επίσης τις επιδράσεις από 

τη μετατροπή συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε συμβάσεις 

μερικής απασχόλησης.







Ελέγξαμε τους επισυναπτόμενους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίοι περιλαμβάνουν 

τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007, τα αποτελέσματα χρήσεως για το 2007, καθώς και μια σύνοψη των σημαντικών 

λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τους ετήσιους λογαριασμούς
Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και ορθή απεικόνιση των ετήσιων λογαριασμών σύμφωνα 

με τις αρχές που έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίες ορίζονται στην απόφαση ΕΚΤ/2006/17 σχετικά με τους 

ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως τροποποιήθηκε. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το 

σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διατήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και την ορθή απεικόνιση 

των ετήσιων λογαριασμών ώστε να μην περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες, είτε εκ δόλου είτε εκ παραδρομής. Επίσης 

περιλαμβάνει την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών, καθώς και τη διενέργεια εύλογων – για τις 

συγκεκριμένες περιστάσεις – λογιστικών εκτιμήσεων.

Ευθύνη των ελεγκτών
Εμείς είμαστε υπεύθυνοι να εκφέρουμε γνώμη σχετικά με αυτούς τους λογαριασμούς, βάσει του ελέγχου μας. Διενεργήσαμε 

τον έλεγχό μας με βάση τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά, οφείλουμε να συμμορφωθούμε 

προς τους κανόνες δεοντολογίας, να σχεδιάσουμε και να διενεργήσουμε τον έλεγχο, ώστε να βεβαιωθούμε σε εύλογο 

βαθμό ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί δεν περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει διαδικασίες για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τα ποσά και τα γεγονότα 

που παρουσιάζονται στους ετήσιους λογαριασμούς. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση των ελεγκτών και 

περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των ετήσιων λογαριασμών, είτε εκ δόλου είτε 

εκ παραδρομής. Κατά την εκτίμηση αυτού του κινδύνου, οι ελεγκτές λαμβάνουν υπόψη τον εσωτερικό έλεγχο όσον 

αφορά την εκ μέρους του οργανισμού κατάρτιση και ορθή απεικόνιση των ετήσιων λογαριασμών προκειμένου να 

σχεδιάσουν διαδικασίες ελέγχου κατάλληλες για την περίσταση, αλλά όχι με σκοπό να εκφέρουν γνώμη σχετικά με 

την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού. Στο πλαίσιο του ελέγχου αξιολογούνται επίσης η 

καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων που διατύπωσε 

η διοίκηση, καθώς και η συνολική παρουσίαση των ετήσιων λογαριασμών.

Πιστεύουμε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της 

ελεγκτικής γνώμης μας.

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2007, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε την ίδια ημερομηνία, σύμφωνα 

με τις αρχές που έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίες ορίζονται στην απόφαση ΕΚΤ/2006/17 σχετικά με τους 

ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως τροποποιήθηκε.

Φραγκφούρτη, 26 Φεβρουαρίου 2008

KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft

Aktiengesellschaft

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Wohlmannstetter) (Dr. Lemnitzer)

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Το παρόν έγγραφο παρέχεται από την ΕΚΤ και δεν αποτελεί επίσημη μετάφραση της έκθεσης των εξωτερικών ελεγ-
κτών της ΕΚΤ. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο που φέρει την υπογραφή της KPMG.

Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών

Προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Φραγκφούρτη
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Η σημείωση αυτή δεν αποτελεί τμήμα των 
οικονομικών καταστάσεων της ΕΚΤ για το
έτος 2007.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Το 2006, με απόφαση του Διοικητικού Συμβου-

λίου, εισόδημα ύψους 1.319 εκατ. ευρώ από το 

μερίδιο της ΕΚΤ στο σύνολο των κυκλοφορού-

ντων τραπεζογραμματίων δεν διανεμήθηκε, έτσι 

ώστε η συνολική διανομή κερδών του έτους να 

μην υπερβαίνει τα καθαρά κέρδη της ΕΚΤ για 

το ίδιο έτος. Ομοίως, το 2007, δεν διανεμήθηκε 

ποσό 2.004 εκατ. ευρώ. Και τα δύο ποσά αντι-

προσωπεύουν το σύνολο του εισοδήματος της 

ΕΚΤ από το μερίδιό της στο σύνολο των κυκλο-

φορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ για τα εν 

λόγω έτη.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ/ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΑΣ

Δυνάμει του άρθρου 33 του Καταστατικού του 

ΕΣΚΤ, τα καθαρά κέρδη της ΕΚΤ διατίθενται 

με την ακόλουθη σειρά:

(α) ένα ποσό, το οποίο καθορίζεται από το Διοι-

κητικό Συμβούλιο και δεν μπορεί να υπερ-

βαίνει το 20% των καθαρών κερδών, μεταβι-

βάζεται στο γενικό αποθεματικό με ανώτατο 

όριο το 100% του κεφαλαίου, και 

(β) τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη διανέμονται 

μεταξύ των μεριδιούχων της ΕΚΤ, κατ’ ανα-

λογία προς τα καταβεβλημένα μερίδιά τους.

Σε περίπτωση ζημίας της ΕΚΤ, αυτή μπορεί να 

καλυφθεί από το γενικό αποθεματικό της ΕΚΤ 

και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, μετά από από-

φαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από το νομι-

σματικό εισόδημα του αντίστοιχου οικονομικού 

έτους, κατ’ αναλογία και μέχρι το ύψος των 

ποσών που κατανέμονται στις ΕθνΚΤ σύμφωνα 

με το άρθρο 32.5 του Καταστατικού. 18

To 2007, η τοποθέτηση 286 εκατ. ευρώ στην 

πρόβλεψη έναντι κινδύνων συναλλάγματος, 

επιτοκίων και τιμής χρυσού είχε αποτέλεσμα 

το μηδενισμό των καθαρών κερδών. Ως εκ τού-

του, όπως το 2005 και το 2006, δεν πραγματο-

ποιήθηκε μεταφορά στο γενικό αποθεματικό 

ούτε διανομή κερδών στους μεριδιούχους της 

ΕΚΤ. Επίσης, δεν παρέστη ανάγκη να καλυφθεί 

ζημία.

Δυνάμει του άρθρου 32.5 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, το 18 

συνολικό ποσό του νομισματικού εισοδήματος των ΕθνΚΤ 

κατανέμεται μεταξύ τους κατ’ αναλογία προς τα καταβεβλημένα 

μερίδια συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ/ΤΟΥ 
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ




