ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗΣ 1.1.2009 – 31.12.2009
1

ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι δραστηριότητες που ανέπτυξε η ΕΚΤ το 2009
περιγράφονται λεπτομερώς στα σχετικά κεφάλαια της Ετήσιας Έκθεσης.
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ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Οι σκοποί και τα καθήκοντα της ΕΚΤ περιγράφονται στο Καταστατικό του ΕΣΚΤ (άρθρα 2
και 3). Επισκόπηση των επιδόσεων της ΕΚΤ
στο πλαίσιο των εν λόγω σκοπών περιλαμβάνεται στον πρόλογο του Προέδρου στην Ετήσια Έκθεση.
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤ
Πληροφορίες σχετικά με τη διακυβέρνηση της
ΕΚΤ παρέχονται στο Κεφάλαιο 7 της Ετήσιας
Έκθεσης.
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής διορίζονται με ειδική πλειοψηφία 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 Διοικητικό
Συμβούλιο, μεταξύ προσώπων αναγνωρισμένου
κύρους και επαγγελματικής εμπειρίας σε νομισματικά ή τραπεζικά θέματα.
Οι όροι απασχόλησης των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής καθορίζονται από το Διοικητικό
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 30 “Δαπάνες προσωπικού” των ετήσιων λογαριασμών.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ο μέσος αριθμός υπαλλήλων (σε ισοδύναμα
πλήρους απασχόλησης) που απασχολεί η ΕΚΤ 1

αυξήθηκε από 1.499 το 2008 σε 1.530 το 2009.
Στο τέλος του 2009, η ΕΚΤ απασχολούσε 1.563
υπαλλήλους. Για περισσότερες λεπτομέρειες,
βλ. τη σημείωση 30 “Δαπάνες προσωπικού” των
ετήσιων λογαριασμών και το Κεφάλαιο 7.2 της
Ετήσιας Έκθεσης, όπου περιγράφεται επίσης η
στρατηγική που εφαρμόζει η ΕΚΤ για το ανθρώπινο δυναμικό.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Το χαρτοφυλάκιο συναλλαγματικών διαθεσίμων
της ΕΚΤ αποτελείται από συναλλαγματικά διαθέσιμα τα οποία έχουν μεταβιβαστεί σε αυτήν
από τις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ 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 (α) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της, (β) ποσού ισοδύναμου της
πρόβλεψης έναντι συναλλαγματικού κινδύνου,
κινδύνου επιτοκίου, πιστωτικού κινδύνου και
κινδύνου τιμής χρυσού, (γ) του γενικού αποθεματικού της και δ) του συσσωρευμένου εισοδήματος παρελθόντων ετών επί του χαρτοφυλακίου αυτού. Προορισμός του χαρτοφυλακίου
είναι να αποφέρει στην ΕΚΤ εισόδημα για την
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της.
Οι επενδυτικές δραστηριότητες της ΕΚΤ και η
διαχείριση των συναφών κινδύνων περιγράφονται αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 2 της Ετήσιας Έκθεσης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Η Επιτροπή Προϋπολογισμού (BUCOM), η
οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες της

1

Δεν περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι σε άδεια άνευ αποδοχών.
Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει υπαλλήλους με μόνιμη σύμβαση,
σύμβαση ορισμένου χρόνου ή σύμβαση διάρκειας μικρότερης
του ενός έτους, καθώς και τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα
Πτυχιούχων της ΕΚΤ. Επίσης περιλαμβάνονται υπάλληλοι σε
άδεια μητρότητας ή μακροχρόνια αναρρωτική άδεια.
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ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ, διαδραματίζει καίριο ρόλο στην οικονομική διαχείριση της ΕΚΤ. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του
Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΚΤ, η BUCOM
επικουρεί 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 παρακολουθείται σε τακτική βάση από
την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία λαμβάνει
υπόψη τις συμβουλές της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου της ΕΚΤ, καθώς και από το Διοικητικό Συμβούλιο επικουρούμενο από την
BUCOM.

4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Όπως προβλέπει το άρθρο 26.2 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, οι ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΚΤ
καταρτίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή
σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια, οι λογαριασμοί
εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και
ακολούθως δημοσιεύονται.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΙΜΗΣ ΧΡΥΣΟΥ
Καθώς τα περισσότερα στοιχεία ενεργητικού
και παθητικού της ΕΚΤ υπόκεινται σε περιοδική
αποτίμηση με βάση τις τρέχουσες τιμές συναλλάγματος και τίτλων στην αγορά, η κερδοφορία
της ΕΚΤ επηρεάζεται σημαντικά από συναλλαγματικούς 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
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της, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε το
σχηματισμό πρόβλεψης έναντι συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου και κινδύνου
τιμής χρυσού. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης ότι η πρόβλεψη αυτή, μαζί με
τυχόν ποσά που τηρούνται στο γενικό αποθεματικό της ΕΚΤ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει
την αξία των μεριδίων συμμετοχής στο κεφάλαιο της ΕΚΤ που έχουν καταβάλει οι ΕθνΚΤ
της ζώνης του ευρώ. Το 2009, με τη θέσπιση
του προγράμματος για την αγορά καλυμμένων
ομολογιών (βλ. σημείωση 5 “Τίτλοι σε ευρώ
κατοίκων ζώνης ευρώ” των ετήσιων λογαριασμών), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να
επεκτείνει το σκοπό της πρόβλεψης έναντι κινδύνων ώστε να συμπεριλάβει και την κάλυψη
του πιστωτικού κινδύνου.
Στις 31.12.2008, η ως άνω πρόβλεψη ανερχόταν
σε 4.014.961.580 ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο
49.2 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, η Národná
banka Slovenska συνεισέφερε ποσό ύψους
40.290.173 ευρώ για την εν λόγω πρόβλεψη
με ισχύ από 1.1.2009. Επιπλέον, αφού έλαβε
υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησής
του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε
να αποδεσμε ύσει, στις 31.12.2009, ποσό
ύψους 34.806.031 ευρώ από την ε ν λόγω
πρόβλεψη προκειμένου να τηρηθεί το μέγιστο
επιτρεπόμενο όριο. Ως καθαρή επίδραση των
παραπάνω εξελίξεων, η πρόβλεψη ανήλθε
σε 4.020.445.722 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί
στην αξία του κεφαλαίου της ΕΚΤ που είχαν
καταβάλει οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στις
31.12.2009.
Αυτή η πρόβλεψη θα χρησιμοποιηθεί για
την κάλυψη πραγματοποιηθεισών και μη
πραγματοποιηθεισών 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 παραγόντων, όπως ειδικότερα
το ύψος των περιουσιακών στοιχείων που
ενέχουν κίνδυνο, ο βαθμός της έκθεσης σε
πραγματο ποιηθέ ν τες κ ινδύνο υς κατά το
τρέχον οικονομικό έτος, τα προβλεπόμενα
αποτελέσματα για το προσεχές έτος και μια

εκτίμηση κινδύνου η οποία αφορά υπολογισμούς
“μέγιστης δυνητικής ζημίας” (Values at risk VaR) επί περιουσιακών στοιχείων που ενέχουν
κίνδυνο και η οποία εφαρμόζεται κατά τρόπο
συνεπή διαχρονικά.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2009
Το 2009 τα καθαρά έσοδα της ΕΚΤ πριν από
την εν λόγω αποδέσμευση από την πρόβλεψη
έναντι κινδύνων ήταν 2.218 εκατ. ευρώ, έναντι
2.661 εκατ. ευρώ το 2008. Τα καθαρά κέρδη, που
ανήλθαν σε 2.253 εκατ. ευρώ μετά την εν λόγω
αποδέσμευση, διανεμήθηκαν στις ΕθνΚΤ.
Το 2008 η υποτίμηση του ευρώ έναντι του
γιεν Ιαπωνίας και του δολαρίου ΗΠΑ είχε
αποτέλεσμα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ύψους
3,6 δισεκ. ευρώ. Τα εν λόγω κέρδη μεταφέρθηκαν
σε λογαριασμούς αναπροσαρμογής, σύμφωνα
με τις κοινές λογιστικές πολιτικές που έχει
θεσπίσει το Διοικητικό Συμβούλιο για το
Ευρωσύστημα. Το 2009 η ανατίμηση του ευρώ
έναντι του γιεν Ιαπωνίας και του δολαρίου ΗΠΑ
είχε αποτέλεσμα μείωση των λογαριασμών
αναπροσαρμογής κατά 1,5 δισεκ. ευρώ, ενώ η
σημαντική άνοδος της τιμής του χρυσού στη
διάρκεια του 2009 οδήγησε σε αύξηση των
σχετικών μη πραγματοποιηθέντων κερδών κατά
2,0 δισεκ. ευρώ.
Το 2009 οι καθαροί τόκοι-έσοδα μειώθηκαν σε
1.547 εκατ. ευρώ από 2.381 εκατ. ευρώ το 2008,
κυρίως λόγω (α) της μείωσης των τόκων-εσόδων
που προέκυψαν από την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος, η οποία αντανακλούσε το γεγονός ότι το
μέσο οριακό επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος ήταν
χαμηλότερο το 2009, και (β) της μείωσης των
καθαρών τόκων-εσόδων επί συναλλαγματικών
διαθεσίμων το 2009 η οποία οφειλόταν κυρίως
στο γεγονός ότι τα επιτόκια επί στοιχείων ενεργητικού που είναι εκφρασμένα σε δολάρια ΗΠΑ
ήταν χαμηλότερα κατά μέσο όρο το εν λόγω
έτος. Η συνακόλουθη μείωση αντισταθμίστηκε
εν μέρει μόνο από μείωση των χρεωστικών
τόκων επί απαιτήσεων των ΕθνΚΤ σε σχέση με
τα συναλλαγματικά διαθέσιμα που έχουν μεταβιβαστεί στην ΕΚΤ.

Τα καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη από
χρηματοοικονομικές πράξεις αυξήθηκαν από
662 εκατ. ευρώ το 2008 σε 1.103 εκατ. ευρώ το
2009, κυρίως λόγω (α) της αύξησης των καθαρών
πραγματοποιηθέντων κερδών από πωλήσεις τίτλων το 2009 και (β) της αύξησης των πραγματοποιηθέντων κερδών από την πώληση χρυσού, ως
αποτέλεσμα της σημαντικής ανόδου της τιμής
του χρυσού στη διάρκεια του 2009 σε συνδυασμό με τον αυξημένο όγκο πωλήσεων χρυσού
το εν λόγω έτος. Οι πωλήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με βάση τη συμφωνία των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό, η οποία τέθηκε σε
ισχύ στις 27.9.2004 και της οποίας συμβαλλόμενο μέρος είναι και η ΕΚΤ.
Οι συνολικές διοικητικές δαπάνες της ΕΚΤ,
συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων, αυξήθηκαν από 388 εκατ. ευρώ το 2008 σε 401 εκατ.
ευρώ το 2009.
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ
Σύμφωνα με το άρθρο 29.3 του Καταστατικού
της ΕΚΤ, η κλείδα κατανομής για την εγγραφή
των ΕθνΚΤ στο κεφάλαιο της ΕΚΤ πρέπει να
αναπροσαρμόζεται ανά πενταετία. Η δεύτερη
τέτοια αναπροσαρμογή από την ίδρυση της ΕΚΤ
έγινε την 1.1.2009.
Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση 2008/608/ΕΚ
του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2008, η οποία
ελήφθη δυνάμει του άρθρου 122 παράγραφος
2 της Συνθήκης, η Σλοβακία υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα την 1.1.2009. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 49.1 του Καταστατικού του
ΕΣΚΤ, η Národná banka Slovenska κατέβαλε το
υπόλοιπο της συμμετοχής της στο κεφάλαιο της
ΕΚΤ την 1.1.2009.
Η προσαρμογή των μεριδίων συμμετοχής των
ΕθνΚΤ στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή
στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, σε συνδυασμό με την
ένταξη της Σλοβακίας στη ζώνη του ευρώ, είχε
αποτέλεσμα την αύξηση του καταβεβλημένου
κεφαλαίου της ΕΚΤ από 4.137 εκατ. ευρώ στις
31.12.2008 σε 4.142 εκατ. ευρώ την 1.1.2009.
Περισσότερα στοιχεία για αυτές τις μεταβολές
περιέχονται στη σημείωση 16 “Κεφάλαιο και
Αποθεματικά” των ετήσιων λογαριασμών.
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5

ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤ
Το 2009 η ΕΚΤ αναθεώρησε το πρόγραμμα
συνταξιοδότησης για τα μέλη του προσωπικού
της προκειμένου να διασφαλίσει τη μακροχρόνια οικονομική βιωσιμότητα του προγράμματος
αυτού. Ως αποτέλεσμα αυτής της αναθεώρησης,
το υφιστάμενο πρόγραμμα συνταξιοδότησης
“πάγωσε” στις 31.5.09 και ένα νέο πρόγραμμα
συντάξεων δημιουργήθηκε την 1.6.2009. Για
περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. “Το πρόγραμμα
συνταξιοδότησης της ΕΚΤ και λοιπές παροχές
μετά την έξοδο από την υπηρεσία” στην ενότητα “Λογιστικές πολιτικές” των ετήσιων λογαριασμών, καθώς και το Κεφάλαιο 7.2 της Ετήσιας Έκθεσης, όπου περιγράφονται οι όροι
απασχόλησης στην ΕΚΤ.
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό
Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη
κατοίκων ζώνης ευρώ
Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ
Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και
λοιπά στοιχεία ενεργητικού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

2009
€

2008
€

1

12.355.158.122

10.663.514.154

346.455.675

346.651.334

35.109.527.121

41.264.100.632

3.293.593.476

22.225.882.711

0

629.326.381

5.000

25.006

2.181.842.083

0

64.513.307.300

61.021.794.350

6.359.967.425
70.873.274.725

234.095.515.333
295.117.309.683

221.886.920

202.690.344

11.816.451.684

10.351.859.696

20.951.426

23.493.348

775.782.372
1.003.035.232
13.838.107.634

1.806.184.794
1.272.185.672
13.656.413.854

137.997.963.836

383.903.223.755

2

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων
ζώνης ευρώ

2

Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων
ζώνης ευρώ

3

Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια
Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι
πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ

4

Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ
Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς
νομισματικής πολιτικής

5

Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος
Απαιτήσεις συνδεόμενες με την
κατανομή των τραπεζογραμματίων
ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος
Λοιπές απαιτήσεις εντός του
Ευρωσυστήματος (καθαρές)

6

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Ενσώματα πάγια στοιχεία ενεργητικού
Λοιπά χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού
Διαφορές από αναπροσαρμογή
της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού
Δεδουλευμένα έσοδα
κα προπληρωθέντα έξοδα
Διάφορα στοιχεία

7

Σύνολο ενεργητικού
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

2009
€

2008
€

Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία

8

64.513.307.300

61.021.794.350

Υποχρεώσεις σε ευρώ
έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ

9

1.056.000.000

1.020.000.000

Υποχρεώσεις σε ευρώ
έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

10

9.515.160.271

253.930.530.070

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα
έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

11

0

272.822.807

18.752.058

1.444.797.283

40.204.457.215

40.149.615.805

196.041.410

1.130.580.103

731.468.960
409.204.389
1.336.714.759

2.284.795.433
1.797.414.878
5.212.790.414

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα
έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ
Καταθέσεις, υπόλοιπα
και λοιπές υποχρεώσεις

11

Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος
Υποχρεώσεις που αντιστοιχούν
στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων

12

Λοιπές υποχρεώσεις
Διαφορές από αναπροσαρμογή
της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού
Δεδουλευμένα έξοδα
και προεισπραχθέντα έσοδα
Διάφορα στοιχεία

13

Προβλέψεις

14

4.042.873.982

4.038.858.227

Λογαριασμοί αναπροσαρμογής

15

10.915.251.958

11.352.601.325

Κεφάλαιο και αποθεματικά
Κεφάλαιο

16
4.142.260.189

4.137.159.938

2.253.186.104

1.322.253.536

137.997.963.836

383.903.223.755

Κέρδη χρήσης
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2009 – 31.12.2009
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τόκοι-έσοδα
επί συναλλαγματικών διαθεσίμων
Τόκοι-έσοδα από την κατανομή των
τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του
Ευρωσυστήματος
Λοιποί τόκοι-έσοδα
Τόκοι-έσοδα
Τόκοι απαιτήσεων των ΕθνΚΤ σε σχέση με
μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα
Λοιποί τόκοι-έξοδα
Τόκοι-έξοδα
Καθαροί τόκοι-έσοδα
Πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες
από χρηματοοικονομικές πράξεις
Αποσβέσεις χρηματοοικονομικών
στοιχείων ενεργητικού και θέσεων
Μεταφορές προς/από προβλέψεις έναντι
συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου
επιτοκίου, πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου
τιμής χρυσού

2009
€

2008
€

700.216.277

1.036.423.272

787.157.441
5.608.442.130
7.095.815.848

2.230.477.327
9.956.981.127
13.223.881.726

(443.045.045) (1.400.368.012)
(5.105.724.953) (9.442.319.040)
(5.548.769.998) (10.842.687.052)
24

1.547.045.850

2.381.194.674

25

1.102.597.118

662.342.084

26

(37.939.649)

(2.662.102)

34.806.031 (1.339.019.690)

Καθαρό αποτέλεσμα από
χρηματοοικονομικές πράξεις, αποσβέσεις
και προβλέψεις για κινδύνους

1.099.463.500

(679.339.708)

Καθαρά έξοδα από αμοιβές και προμήθειες

27

(16.010)

(149.007)

Έσοδα από μετοχές και συμμετοχές

28

934.492

882.152

Λοιπά έσοδα

29

6.783.936

7.245.593

2.654.211.768

1.709.833.704

Σύνολο καθαρών εσόδων
Δαπάνες προσωπικού

30

(187.314.707)

(174.200.469)

Διοικητικές δαπάνες

31

(186.447.503)

(183.224.063)

(21.042.602)

(23.284.586)

(6.220.852)

(6.871.050)

2.253.186.104

1.322.253.536

Αποσβέσεις ενσώματων
πάγιων στοιχείων ενεργητικού
Υπηρεσίες παραγωγής
τραπεζογραμματίων

32

Κέρδη χρήσης
Φραγκφούρτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Jean-Claude Trichet
Πρόεδρος
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 1
ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ έχουν
σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρουσιάζουν εύλογα
την οικονομική θέση της ΕΚΤ και τα αποτελέσματα των εργασιών της. Καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις ακόλουθες λογιστικές πολιτικές, 2
τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ
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 ισολογισμού, 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 ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Ένα στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού
αναγνωρίζεται στον ισολογισμό μόνο όταν είναι
πιθανό ότι κάθε μελλοντικό οικονομικό όφελος
που σχετίζεται με το εν λόγω στοιχείο θα εισρέει
στην ΕΚΤ ή θα εκρέει από αυτήν, όλοι 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 ενεργητικού 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 αποτίμηση,
σε τιμές της αγοράς, των εμπορεύσιμων τίτλων
(εκτός αυτών που ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους), του χρυσού και όλων
των λοιπών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
εντός και εκτός ισολογισμού που εκφράζονται σε
συνάλλαγμα. Οι συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
αντανακλώνται στους λογαριασμούς με βάση
την ημερομηνία διακανονισμού τους.

Με εξαίρεση τους τίτλους, οι συναλλαγές επί
χρηματοδοτικών μέσων σε ξένο νόμισμα καταγράφονται σε λογαριασμούς εκτός ισολογισμού
κατά την ημερομηνία συμφωνίας της συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία διακανονισμού αντιλογίζονται οι εγγραφές των στοιχείων εκτός
ισολογισμού και οι συναλλαγές εγγράφονται
αντίστοιχα ως στοιχεία εντός ισολογισμού. Οι
αγοραπωλησίες ξένων νομισμάτων επηρεάζουν
την καθαρή συναλλαγματική θέση κατά την
ημερομηνία συναλλαγής και τα πραγματοποιηθέντα κέρδη/οι πραγματοποιηθείσες ζημίες από
πωλήσεις υπολογίζονται επίσης την εν λόγω
ημερομηνία. Οι δεδουλευμένοι τόκοι και οι διαφορές υπέρ και υπό το άρτιο που συνδέονται με
χρηματοδοτικά μέσα σε ξένο νόμισμα υπολογίζονται και καταγράφονται σε καθημερινή βάση
και αντίστοιχα επηρεάζεται και η συναλλαγματική θέση σε καθημερινή βάση.
ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που εκφράζονται σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε ευρώ
με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία της
ημερομηνίας κλεισίματος του ισολογισμού. Τα
έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με την ισοτιμία που ίσχυε κατά το χρόνο της καταγραφής.
Η αναπροσαρμογή της αξίας των απαιτήσεων
και υποχρεώσεων που εκφράζονται σε συνάλλαγμα, 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 συνάλλαγμα παρουσιάζεται χωριστά από την αναπροσαρμογή της αξίας
τους λόγω μεταβολής των συναλλαγματικών
ισοτιμιών.

1

2

Οι λογιστικές πολιτικές της ΕΚΤ περιγράφονται λεπτομερώς
στην Απόφαση ΕΚΤ/2006/17, ΕΕ L 348, της 11.12.2006, σ. 38,
όπως τροποποιήθηκε.
Οι πολιτικές αυτές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρου
26.4 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, δυνάμει των οποίων πρέπει
να ακολουθείται τυποποιημένη προσέγγιση όσον αφορά τους
κανόνες που διέπουν τη λογιστική παρακολούθηση των εργασιών του Ευρωσυστήματος και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων.
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Ο χρυσός αποτιμάται στην αγοραία τιμή που
ίσχυε στο τέλος του έτους. Δεν γίνεται διάκριση
μεταξύ των διαφορών από αναπροσαρμογή της
τιμής και της συναλλαγματικής ισοτιμίας, αλλά
λογιστικοποιείται μία και μόνη αποτίμηση της
αξίας του χρυσού με βάση την τιμή του σε ευρώ
ανά ουγγιά καθαρού χρυσού, η οποία, για τη
χρήση που έληξε στις 31.12.2009, προέκυψε
από τη συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/ δολαρίου ΗΠΑ στις 31.12.2009.
ΤΙΤΛΟΙ
Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι (εκτός αυτών που ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη
τους) και τα παρεμφερή στοιχεία ενεργητικού
αποτιμώνται είτε στη μέση τιμή τους είτε με
βάση τις τρέχουσες αποδόσεις ανά κατηγορία
τίτλων που ίσχυαν κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. Για τη χρήση που έληξε
στις 31.12.2009, χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες
τιμές της αγοράς της 30.12.2009.
Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι που ταξινομούνται ως
διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους, οι μη εμπορεύσιμοι τίτλοι και οι μη ευχερώς ρευστοποιήσιμες μετοχές αποτιμώνται στο κόστος υποκείμενο σε απομείωση.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
Τα έσοδα και τα έξοδα αναγνωρίζονται στην
περίοδο κατά την οποία εισπράττονται ή καταβάλλονται. Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη και
οι πραγματοποιηθείσες ζημίες από την πώληση
συναλλάγματος, χρυσού και τίτλων μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσης. Τα εν λόγω
κέρδη και ζημίες υπολογίζονται με βάση το
μέσο κόστος των αντίστοιχων στοιχείων.
Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη δεν αναγνωρίζονται ως έσοδα, αλλά μεταφέρονται απευθείας
σε λογαριασμό αναπροσαρμογής.
Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες μεταφέρονται
στα αποτελέσματα χρήσης εφόσον, στο τέλος
του έτους, υπερβαίνουν προηγούμενα κέρδη
από αναπροσαρμογή, τα οποία έχουν καταγραφεί στον αντίστοιχο λογαριασμό αναπροσαρμογής. Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες επί ενός
συγκεκριμένου τίτλου ή νομίσματος ή επί των
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διαθεσίμων σε χρυσό δεν συμψηφίζονται με τα
μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από άλλους τίτλους ή νομίσματα ή από χρυσό. Σε περίπτωση
μη πραγματοποιηθεισών ζημιών οι οποίες μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσης, το μέσο
κόστος του εν λόγω στοιχείου μειώνεται στη
συναλλαγματική ισοτιμία ή την αγοραία τιμή
του στο τέλος του έτους.
Οι ζημίες από απομείωση μεταφέρονται στα
αποτελέσματα χρήσης και δεν αντιλογίζονται
τα επόμενα έτη, εκτός εάν η απομείωση μειώνεται και η μεταβολή αυτή μπορεί να σχετιστεί
με παρατηρήσιμο γεγονός που επήλθε μετά την
καταγραφή της απομείωσης για πρώτη φορά.
Οι διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο που προκύπτουν από την αγορά τίτλων, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων που ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους, υπολογίζονται
και εμφανίζονται ως μέρος των τόκων-εσόδων
και αποσβένονται κατά την εναπομένουσα διάρκεια ζωής των τίτλων αυτών.
ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΕΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οι αντιστρεπτέες συναλλαγές είναι πράξεις με
τις οποίες η ΕΚΤ αγοράζει ή πωλεί περιουσιακά στοιχεία με συμφωνία επαναγοράς ή εκτελεί πιστοδοτικές πράξεις έναντι ασφάλειας.
Στο πλαίσιο συναλλαγής με συμφωνία επαναγοράς, πωλούνται τίτλοι έναντι μετρητών με
ταυτόχρονη συμφωνία επαναγοράς τους από
τον πωλητή με συμφωνημένη τιμή σε προκαθορισμένη μελλοντική ημερομηνία. Οι συμφωνίες επαναγοράς καταγράφονται στο παθητικό
του ισολογισμού ως εισερχόμενες καταθέσεις
καλυπτόμενες από ασφάλεια και επίσης δημιουργούν τόκους-έξοδα που εμφανίζονται στα
αποτελέσματα χρήσης. Οι τίτλοι που πωλούνται
στο πλαίσιο τέτοιας συμφωνίας εξακολουθούν
να εμφανίζονται στον ισολογισμό της ΕΚΤ.
Στο πλαίσιο συναλλαγής με συμφωνία επαναπώλησης, αγοράζονται τίτλοι έναντι μετρητών
με ταυτόχρονη συμφωνία επαναπώλησής τους
από τον αγοραστή με συμφωνημένη τιμή σε
καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία. Οι συμφωνίες επαναπώλησης καταγράφονται στο ενερ-

γητικό του ισολογισμού ως δάνεια καλυπτόμενα
από ασφάλεια, αλλά δεν περιλαμβάνονται στο
χαρτοφυλάκιο τίτλων της ΕΚΤ. Δημιουργούν
τόκους-έσοδα που εμφανίζονται στα αποτελέσματα χρήσης.
Οι αντιστρεπτέες συναλλαγές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές δανεισμού τίτλων) που διενεργούνται στο πλαίσιο προγράμματος αυτόματου δανεισμού τίτλων καταγράφονται
στον ισολογισμό μόνον εφόσον παρέχεται ασφάλεια με τη μορφή μετρητών που κατατίθενται σε
λογαριασμό της ΕΚΤ. Το 2009, η ΕΚΤ δεν έλαβε
ασφάλεια με τη μορφή μετρητών στο πλαίσιο
τέτοιων συναλλαγών.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τα χρηματοδοτικά μέσα σε ξένο νόμισμα, δηλ. οι
προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος, τα προθεσμιακά σκέλη των πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων και άλλες πράξεις επί νομισμάτων που
συνεπάγονται την ανταλλαγή ενός νομίσματος
με άλλο σε μελλοντική ημερομηνία, περιλαμβάνονται στην καθαρή συναλλαγματική θέση,
με σκοπό τον υπολογισμό των συναλλαγματικών κερδών και ζημιών.
Οι πράξεις επί επιτοκίων αναπροσαρμόζονται
ως προς την αξία τους ανά στοιχείο. Οι ημερήσιες μεταβολές στα περιθώρια διακύμανσης των
εκκρεμών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων καταγράφονται στα αποτελέσματα χρήσης. Η αποτίμηση των προθεσμιακών
πράξεων επί τίτλων και των πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων βασίζεται σε γενικώς παραδεκτές
μεθόδους αποτίμησης οι οποίες χρησιμοποιούν
παρατηρήσιμες τιμές και επιτόκια της αγοράς,
καθώς και τους συντελεστές προεξόφλησης από
τις ημερομηνίες διακανονισμού έως την ημερομηνία αποτίμησης.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού προσαρμόζονται 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 την
κατάσταση των ως άνω στοιχείων την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού.
Σημαντικά γεγονότα που επέρχονται μετά την
ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού και
δεν επηρεάζουν το ενεργητικό και το παθητικό
κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού εμφανίζονται στις σημειώσεις.
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΣΚΤ/
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ως συναλλαγές εντός του ΕΣΚΤ ορίζονται οι
διασυνοριακές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ δύο κεντρικών τραπεζών της ΕΕ. Οι
συναλλαγές αυτές διεκπεραιώνονται κατά κύριο
λόγο μέσω του συστήματος TARGET2 – Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας
Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο (βλ.
Κεφάλαιο 2 της Ετήσιας Έκθεσης) – και δημιουργούν διμερή υπόλοιπα σε λογαριασμούς
τηρούμενους μεταξύ των κεντρικών τραπεζών
της ΕΕ που έχουν συνδεθεί με το TARGET2.
Αυτά τα διμερή υπόλοιπα εν συνεχεία λογίζονται ως υπόλοιπα έναντι της ΕΚΤ σε καθημερινή
βάση, έτσι ώστε κάθε ΕθνΚΤ να εμφανίζει μία
μόνο καθαρή διμερή θέση έναντι της ΕΚΤ και
μόνο. Η θέση αυτή εμφανίζεται στους λογαριασμούς της ΕΚΤ και αντιπροσωπεύει την καθαρή
απαίτηση ή υποχρέωση κάθε ΕθνΚΤ έναντι του
υπόλοιπου ΕΣΚΤ.
Τα υπόλοιπα σε ευρώ εντός του ΕΣΚΤ των
ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ έναντι της ΕΚΤ
(εκτός του κεφαλαίου της ΕΚΤ και των θέσεων
που προκύπτουν από τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ) χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις εντός του
Ευρωσυστήματος και παρουσιάζονται στον ισολογισμό της ΕΚΤ ως μία μόνο καθαρή πιστωτική ή χρεωστική θέση.
Τα υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος που
απορρέουν από την κατανομή τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος περιλαμβάνονται ως ένα μόνο καθαρό στοιχείο
ενεργητικού υπό τον τίτλο “Απαιτήσεις συνδεόμενες με την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος”
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(βλ. “Τραπεζογραμμάτια 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 TARGET2, 3 εμφανίζονται στο λογαριασμό “Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ”.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
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:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
παρελκόμενο υλικό και λογισμικό και
μεταφορικά μέσα
Εξοπλισμός, έπιπλα και μηχανολογικός
εξοπλισμός
Πάγια στοιχεία με κόστος κάτω των
10.000 ευρώ

4 έτη
10 έτη
Απόσβεση κατά
το έτος κτήσεως

Στην περίπτωση των κεφαλαιοποιημένων δαπανών κατασκευής και ανακαίνισης που σχετίζονται με τις υφιστάμενες νοικιασμένες κτιριακές
εγκαταστάσεις της ΕΚΤ, προβλέπεται βραχύτερη περίοδος απόσβεσης, ούτως ώστε τα εν
λόγω περιουσιακά στοιχεία να αποσβεστούν
πλήρως προτού η ΕΚΤ μεταφερθεί στις νέες της
εγκαταστάσεις.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η ΕΚΤ διαχειρίζεται ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών για το προσωπικό της. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται σε μακροπρόθεσμο ταμείο
παροχών για τους υπαλλήλους.
Το 2009 η ΕΚΤ αναθεώρησε το πρόγραμμα
συνταξιοδότησης για τα μέλη του προσωπικού
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της προκειμένου να διασφαλίσει τη μακρόχρονη
οικονομική βιωσιμότητα του εν λόγω προγράμματος. Ως αποτέλεσμα αυτής της αναθεώρησης, το υφιστάμενο πρόγραμμα συνταξιοδότησης “πάγωσε” στις 31.5.2009, ενώ διατηρήθηκαν
τα σχετικά δικαιώματα που είχαν αποκτήσει τα
υπάρχοντα κατά την ημερομηνία αυτή μέλη του
προσωπικού.
Ένα νέο πρόγραμμα συντάξεων δημιουργήθηκε
την 1.6.2009 τόσο για τα υφιστάμενα όσο και
για τα νέα μέλη του προσωπικού. Σύμφωνα με
το νέο πρόγραμμα, οι υποχρεωτικές εισφορές
της ΕΚΤ και των μελών του προσωπικού αυξήθηκαν από 16,5% σε 18% και από 4,5% σε 6%
του βασικού μισθού αντιστοίχως. Όπως και με
το προηγούμενο πρόγραμμα συνταξιοδότησης,
στο πλαίσιο του νέου προγράμματος το προσωπικό μπορεί εθελουσίως να καταβάλει πρόσθετες εισφορές σε έναν πυλώνα καθορισμένων
εισφορών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την εξασφάλιση πρόσθετων παροχών. 4
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον ισολογισμό όσον αφορά τα προγράμματα καθορισμένων
παροχών είναι η παρούσα αξία των δεσμεύσεων
για καθορισμένες παροχές κατά την ημερομηνία
κλεισίματος του ισολογισμού, μείον την εύλογη
αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των δεσμεύσεων, διορθωμένη για μη αναγνωρισθέντα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες.
Οι δεσμεύσεις για καθορισμένες παροχές υπολογίζονται ετησίως από ανεξάρτητους αναλογιστές με βάση τη μέθοδο της εκτιμώμενης βάσει
προβολών πιστωτικής μονάδας. Για να προσδιοριστεί η παρούσα αξία των δεσμεύσεων για
καθορισμένες παροχές, επί των εκτιμώμενων
μελλοντικών εισοδηματικών ροών εφαρμόζο3

4

Στις 31.12.2009, οι ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ που συμμετείχαν στο TARGET2 ήταν οι εξής: Danmarks Nationalbank,
Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Narodowy Bank Polski και
Eesti Pank.
Τα κεφάλαια που καταβάλλει εθελουσίως το κάθε μέλος μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη συνταξιοδότηση για την
αγορά πρόσθετης σύνταξης. Η σύνταξη αυτή θα συμπεριληφθεί στις υποχρεώσεις για καθορισμένες παροχές από εκείνη
τη στιγμή και εξής.

νται ως προεξοφλητικά επιτόκια τα επιτόκια
εταιρικών ομολόγων υψηλής ποιότητας που
εκφράζονται σε ευρώ και έχουν παρόμοιες διάρκειες με τη ληκτότητα της συναφούς συνταξιοδοτικής υποχρέωσης.
Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες μπορεί να προκύψουν από αναπροσαρμογές (σε περίπτωση που
οι πραγματοποιήσεις διαφέρουν από τις υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης), καθώς και από
μεταβολές των αναλογιστικών υποθέσεων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Το καθαρό ποσό που καταλογίζεται στα αποτελέσματα χρήσης 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 περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος, και
(δ) τυχόν αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης
με βάση την προσέγγιση του “περιθωρίου
10%”.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 10%
Τα καθαρά σωρευτικά μη αναγνωρισθέντα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που υπερβαίνουν
α) το 10% της παρούσας αξίας των δεσμεύσεων
για καθορισμένες παροχές ή β) εφόσον είναι
μεγαλύτερο, το 10% της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος, πρέπει
να αποσβένονται στη διάρκεια του προσδοκώμενου μέσου εναπομένοντος εργασιακού βίου
των συμμετεχόντων υπαλλήλων.
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Για τις συντάξεις των μελών της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΕΚΤ και για τις προβλέψεις έναντι παροχών αναπηρίας για μέλη του προσωπικού εφαρμόζονται ρυθμίσεις μη κεφαλαιοποι-

ητικού τύπου. Το αναμενόμενο κόστος αυτών
των παροχών συσσωρεύεται στη διάρκεια της
θητείας των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής/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 αποτελούν το Ευρωσύστημα, εκδίδουν
τραπεζογραμμάτια ευρώ. 5 Η συνολική αξία των
κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ
κατανέμεται στις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε
μήνα, σύμφωνα με την κλείδα κατανομής τραπεζογραμματίων. 6
Στην ΕΚΤ έχει κατανεμηθεί μερίδιο 8% επί της
συνολικής αξίας των τραπεζογραμματίων ευρώ
σε κυκλοφορία, το οποίο εμφανίζεται στο παθητικό ως “Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία”.
Το μερίδιο της ΕΚΤ στο σύνολο των εκδιδόμενων τραπεζογραμματίων ευρώ αντικρύζεται
από απαιτήσεις έναντι των ΕθνΚΤ. Οι εν λόγω
απαιτήσεις, που είναι έντοκες, 7 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 Ευρωσυστήματος”
5

6

7

Απόφαση ΕΚΤ/2001/15 της 6.12.2001 σχετικά με την έκδοση
τραπεζογραμματίων ευρώ, ΕΕ L 337 της 20.12.2001, σ. 52, όπως
τροποποιήθηκε.
Με τον όρο “κλείδα κατανομής τραπεζογραμματίων” νοούνται τα ποσοστά που προκύπτουν όταν ληφθεί υπόψη το μερίδιο συμμετοχής της ΕΚΤ στο σύνολο των εκδιδόμενων τραπεζογραμματίων ευρώ και εφαρμοστεί η κλείδα κατανομής
στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο επί του μεριδίου συμμετοχής των
ΕθνΚΤ στο εν λόγω σύνολο.
Απόφαση ΕΚΤ/2001/16 της 6.12.2001 σχετικά με 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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στην ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”). Οι τόκοιέσοδα επί των απαιτήσεων αυτών περιλαμβάνονται στο στοιχείο “Καθαροί τόκοι-έσοδα”. Το
εισόδημα αυτό οφείλεται στις ΕθνΚΤ εντός του
οικονομικού έτους κατά το οποίο συγκεντρώνεται, αλλά διανέμεται τη δεύτερη εργάσιμη
ημέρα του επόμενου έτους. 8 Το εισόδημα αυτό
διανέμεται στο ακέραιο, εκτός εάν το καθαρό
κέρδος της ΕΚΤ για το συγκεκριμένο έτος υπολείπεται του εισοδήματός της από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και με την
επιφύλαξη τυχόν αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου για μεταφορά σε πρόβλεψη έναντι συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου, πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου τιμής
χρυσού ή/και για την κάλυψη δαπανών της ΕΚΤ
σε σχέση με την έκδοση και διαχείριση τραπεζογραμματίων ευρώ.
ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ
Οι τόκοι-έσοδα και οι τόκοι-έξοδα σε συνάλλαγμα από πράξεις παροχής ρευστότητας σε
δολάρια ΗΠΑ και φράγκα Ελβετίας είχαν παλαιότερα καταγραφεί στο κονδύλιο “Τόκοι-έσοδα
επί συναλλαγματικών διαθεσίμων”. Η ΕΚΤ
αποφάσισε να αναταξινομήσει αυτά τα στοιχεία
στα κονδύλια “Λοιποί τόκοι-έσοδα” και “Λοιποί
τόκοι-έξοδα”, 9 ώστε στο κονδύλιο “Τόκοι-έσοδα
επί συναλλαγματικών διαθεσίμων” να καταγράφονται μόνο οι τόκοι-έσοδα που προκύπτουν από
τη διαχείριση των συναλλαγματικών της διαθεσίμων. Τα συγκρίσιμα ποσά για το 2008 αναθεωρήθηκαν ως ακολούθως:
Δημοσίευση
το 2008

Προσαρμογή
λόγω
αναταξινόμησης
€
€

Τόκοι-έσοδα
επί συναλλαγματικών
διαθεσίμων

242

997.075.442

39.347.830

0 (1.400.368.012)

Λοιποί
τόκοι-έξοδα

(7.876.884.520) (1.565.434.520) (9.442.319.040)

Τόκοι-έξοδα

(9.277.252.532) (1.565.434.520) (10.842.687.052)

Καθαροί
τόκοι-έσοδα

2.381.194.674

0

2.381.194.674

ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο της ΕΚΤ ως
κεντρικής τράπεζας, η Εκτελεστική Επιτροπή
φρονεί ότι η δημοσίευση αναλυτικής κατάστασης ταμειακών ροών δεν θα παρέχει στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες.
Σύμφωνα μ ε το άρθρο 27 του Καταστατ ι κο ύ το υ ΕΣ ΚΤ κα ι β ά σ ε ι σ υ σ τά σ ε ω ς
του Διοικητικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο της ΕΕ έχει εγκρίνει να οριστεί η εταιρία
PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ως εξωτερικός
ελεγκτής της ΕΚΤ για μια πενταετία η οποία
λήγει στο τέλος του οικονομικού έτους 2012.

Νέο ποσό
€

1.036.423.272

Τόκοι-έσοδα
από την
κατανομή των
τραπεζογραμματίων
ευρώ εντός
του Ευρωσυστήματος

2.230.477.327

0

2.230.477.327

Λοιποί
τόκοι-έσοδα

8.430.894.437

1.526.086.690

9.956.981.127

Τόκοι-έσοδα

11.658.447.206
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Τόκοι απαιτήσεων των
ΕθνΚΤ σε
σχέση με μεταβιβασθέντα
συναλλαγματικά διαθέσιμα
(1.400.368.012)

8

1.565.434.520 13.223.881.726

9

Απόφαση ΕΚΤ/2005/11 της 17.11.2005 σχετικά με τη διανομή
του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα
κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών,
ΕΕ L 311 της 26.11.2005, σ. 41.
Οι αναταξινομήσεις συνάδουν με τις λογιστικές πολιτικές της
ΕΚΤ όπως ορίζονται στην Απόφαση ΕΚΤ/2006/17, ΕΕ L 348,
της 11.12.2006, σ. 38, όπως τροποποιήθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1

ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΥΣΟ

Στις 31.12.2009 η ΕΚΤ είχε στην κατοχή της
16.122.146 ουγγιές 10 καθαρού χρυσού (2008:
17.156.546 ουγγιές). Η μείωση αυτή οφείλεται (α) σε πωλήσεις καθαρού χρυσού ύψους
1.141.248 ουγγιών που πραγματοποιήθηκαν
με βάση τη Συμφωνία των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις
27 Σεπτεμβρίου 2004 και της οποίας συμβαλλόμενο μέρος είναι και η ΕΚΤ, και (β) στη μεταβίβαση από την Národná banka Slovenska προς
την ΕΚΤ 106.848 ουγγιών καθαρού χρυσού 11,
όταν η Σλοβακία υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα,
σύμφωνα με το άρθρο 30.1 του Καταστατικού
του ΕΣΚΤ. Η προκύπτουσα από τις ως άνω
συναλλαγές μείωση του ισοδύναμου ποσού σε
ευρώ των εν λόγω διαθεσίμων υπεραντισταθμίστηκε από τη σημαντική άνοδο της τιμής του
χρυσού στη διάρκεια του 2009 (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 υπόλοιπα λογαριασμών σε τράπεζες και δάνεια σε
συνάλλαγμα, καθώς και τοποθετήσεις σε τίτλους που εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ και
γιεν Ιαπωνίας.
Απαιτήσεις έναντι μη κατοίκων
ζώνης ευρώ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΗ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΝΤ
Το στοιχείο αυτό του ενεργητικού αντιπροσωπεύει τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα
(SDR) που κατείχε η ΕΚΤ στις 31.12.2009 και
απορρέει από συμφωνία αγοραπωλησίας ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων με το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), βάσει της οποίας
το ΔΝΤ εξουσιοδοτείται να διοργανώνει 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 δικαιώματα ορίζονται με βάση μια δέσμη νομισμάτων. Η αξία
τους καθορίζεται ως το σταθμικό άθροισμα
των συναλλαγματικών ισοτιμιών των τεσσάρων κύριων νομισμάτων (ευρώ, γιεν Ιαπωνίας,
λίρα Αγγλίας και δολάριο ΗΠΑ). Λογιστικώς,
τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα καταγράφονται ως συνάλλαγμα (βλ. “Χρυσός και απαιτήσεις/υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα” στην ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”).

2008
€

Μεταβολή
€

Τρεχούμενοι
λογαριασμοί

845.908.975 5.808.582.148 (4.962.673.173)

Καταθέσεις
μέσω της αγοράς
χρήματος

636.977.905

573.557.686

63.420.219

0

Συμφωνίες
επαναπώλησης

379.961.453

(379.961.453)

Τοποθετήσεις
σε τίτλους

33.626.640.241 34.501.999.345

(875.359.104)

Σύνολο

35.109.527.121 41.264.100.632

(6.154.573.511)

Απαιτήσεις
έναντι κατοίκων
ζώνης ευρώ
Τρεχούμενοι
λογαριασμοί

2

2009
€

2009
€

2008
€

Μεταβολή
€

677.846

619.534

58.312

Καταθέσεις
μέσω της αγοράς χρήματος

3.292.915.630 22.225.263.177 (18.932.347.547)

Σύνολο

3.293.593.476 22.225.882.711 (18.932.289.235)

Η αξία των τρεχούμενων λογαριασμών σε ιδρύματα-μη κατοίκους της ζώνης του ευρώ μειώθηκε
κυρίως λόγω των ακόλουθων παραγόντων:
(α) Στις 31.12.2008 στους τρεχούμενους λογαριασμούς συμπεριλαμβανόταν ποσό ύψους
3,9 δισεκ. ευρώ που προέκυψε από το διακανονισμό του σκέλους σε κορώνες Δανίας
εκκρεμών πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων με τη Danmarks Nationalbank. 12 Καμία
τέτοια πράξη ανταλλαγής νομισμάτων δεν
παρέμενε εκκρεμής στις 31.12.2009.
10 Αυτή η ποσότητα αντιστοιχεί σε 501,5 τόνους.
11 Η μεταβίβαση, η αξία της οποίας ανερχόταν στο ισότιμο των
66,5 εκατ. ευρώ, παράγει αποτελέσματα από 1.1.2009.
12 H Danmarks Nationalbank συνήψε συμφωνία αμοιβαίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) με την ΕΚΤ το 2008. Στο πλαίσιο
της εν λόγω συμφωνίας, η ΕΚΤ παρέχει κεφάλαια σε ευρώ στην
Danmarks Nationalbank έναντι κορωνών Δανίας για όσο διάστημα διαρκούν οι συναλλαγές. Τα κεφάλαια που αντλούνται
χρησιμοποιούνται για τη στήριξη των μέτρων ενίσχυσης της
ρευστότητας στις βραχυπρόθεσμες αγορές του ευρώ.
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(β) Τα υπόλοιπα σε φράγκα Ελβετίας 13 που προέκυψαν στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων με την Εθνική Τράπεζα
της Ελβετίας ήταν μικρότερα λόγω της μείωσης σε σημαντικό βαθμό των εκκρεμών
πράξεων στις 31.12.2009 (βλ. σημείωση 10,
“Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων
ζώνης ευρώ”).

της συμφωνίας με την ΕΚΤ για συναλλαγές
επαναγοράς. Η ως άνω συμφωνία παρέχει στη
Magyar Nemzeti Bank τη δυνατότητα δανεισμού έως 5 δισεκ. ευρώ για τη στήριξη εγχώριων πράξεων με σκοπό την παροχή ρευστότητας σε ευρώ. Καμία σχετική απαίτηση δεν
παρέμενε εκκρεμής στις 31.12.2009.

Η υποτίμηση του γιεν Ιαπωνίας και του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ και η μείωση των
μη πραγματοποιηθέντων κερδών επί τίτλων (βλ.
σημείωση 15, “Λογαριασμοί αναπροσαρμογής”)
επίσης συνέβαλαν στη μείωση της συνολικής
αξίας αυτών των στοιχείων.

4

Στις 31.12.2008 οι καταθέσεις που συνδέονται
με πράξεις τις οποίες διενήργησαν κεντρικές
τράπεζες του Ευρωσυστήματος για την παροχή
ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ προς πιστωτικά
ιδρύματα της ζώνης του ευρώ περιλαμβάνονταν στις καταθέσεις κατοίκων της ζώνης του
ευρώ μέσω της αγοράς χρήματος. Καμία τέτοια
κατάθεση δεν υπήρχε στις 31.12.2009, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του υποστοιχείου αυτού.
Επιπλέον, όταν η Σλοβακία υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα την 1.1.2009, η Národná banka
Slovenska μεταβίβασε στην ΕΚΤ συναλλαγματικά διαθέσιμα εκφρασμένα σε δολάρια ΗΠΑ
συνολικής αξίας 376.6 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με
το άρθρο 30.1 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ.
Τα καθαρά συναλλαγματικά διαθέσιμα της
ΕΚΤ 14 σε δολάρια ΗΠΑ και γιεν Ιαπωνίας στις
31.12.2009 είχαν ως εξής:
Νόμισμα σε εκατομμύρια
Δολάρια ΗΠΑ

43.123

Γιεν Ιαπωνίας

1.093.848

3

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΑΝΤΙ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ

Στις 31.12.2008 το εν λόγω στοιχείο περιλάμβανε κυρίως απαίτηση ύψους 460,0 εκατ. ευρώ
έναντι της Magyar Nemzeti Bank στο πλαίσιο
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ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΑΝΤΙ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ

Στις 31.12.2009 η απαίτηση αυτή αντιπροσώπευε τρεχούμενο λογαριασμό σε ίδρυμα-κάτοικο
της ζώνης του ευρώ.

5

ΤΙΤΛΟΙ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ

Στις 31.12.2009 το στοιχείο αυτό περιλάμβανε
τίτλους που απέκτησε η ΕΚΤ στο πλαίσιο του
προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών
το οποίο ανακοινώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 4.6.2009. Βάσει του προγράμματος
αυτού, η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ έχουν αρχίσει να
αγοράζουν, για τους σκοπούς της νομισματικής
πολιτικής, καλυμμένες ομολογίες εκφρασμένες
σε ευρώ που έχουν εκδοθεί στη ζώνη του ευρώ.
Οι αγορές των εν λόγω ομολογιών αναμένεται
να έχουν υλοποιηθεί πλήρως μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2010.

13 Τα υπόλοιπα σε φράγκα Ελβετίας αντανακλούν τα μέτρα ελέγχου κινδύνων που εφάρμοσε η ΕΚΤ στις δημοπρασίες που αφορούσαν πράξεις ανταλλαγής ευρώ/φράγκων Ελβετίας, δηλ.
αρχικό περιθώριο 5% για πράξεις διάρκειας μίας εβδομάδας.
14 Στοιχεία του ενεργητικού μείον τα στοιχεία του παθητικού
εκφρασμένα στο αντίστοιχο ξένο νόμισμα τα οποία υπόκεινται σε αναπροσαρμογή 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 προπληρωθέντα έξοδα”, “Υποχρεώσεις
σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ”, “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”, λαμβάνονται 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ταξινομήσει τις καλυμμένες ομολογίες ως διακρατούμενες μέχρι τη λήξη τους (βλ. “Τίτλοι” στην ενότητα “Λογιστικές Πολιτικές”). Στις 31.12.2009
δεν υπήρχαν αντικειμενικές ενδείξεις ότι τα
στοιχεία αυτά είχαν απομειωθεί.
6

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 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 τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος (βλ. “Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία”
στην ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”).
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΘΑΡΕΣ)
Το 2009 το στοιχείο αυτό αντιπροσώπευε κυρίως
πιστωτικά/χρεωστικά υπόλοιπα των ΕθνΚΤ της
ζώνης του ευρώ έναντι της ΕΚΤ στο πλαίσιο του
TARGET2 (βλ. “Υπόλοιπα εντός του ΕΣΚΤ/υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος” στην ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”). Η μείωση αυτής
της θέσης οφειλόταν κυρίως στη μείωση των
εκκρεμών ποσών που σχετίζονται με τις πράξεις ανταλλαγής τύπου back-to-back που πραγματοποιήθηκαν με ΕθνΚΤ στο πλαίσιο πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ
(βλ. σημείωση 10, “Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ”).
Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει επίσης τις απαιτήσεις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στο πλαίσιο
της ενδιάμεσης διανομής του εισοδήματος της
ΕΚΤ που προέρχεται από τραπεζογραμμάτια
(βλ. “Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία” στην
ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”).
2009
€

2008
€

Οφειλές ΕθνΚΤ της
ζώνης του ευρώ στο
πλαίσιο του TARGET2

317.085.135.903

420.833.781.929

Απαιτήσεις ΕθνΚΤ της
ζώνης του ευρώ στο
πλαίσιο του TARGET2

(309.938.011.037)

(185.532.591.178)

2009
€

2008
€

Απαιτήσεις ΕθνΚΤ
της ζώνης του
ευρώ στο πλαίσιο
ενδιάμεσης διανομής
εισοδήματος της ΕΚΤ
που προέρχεται από
τραπεζογραμμάτια

(787.157.441)

(1.205.675.418)

Λοιπές απαιτήσεις εντός
του Ευρωσυστήματος
(καθαρές)

6.359.967.425

234.095.515.333

7

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Στις 31.12.2009 τα στοιχεία αυτά περιλάμβαναν
τις εξής κατηγορίες:
2009
€

2008
€

Μεταβολή
€

Γήπεδα και κτίρια

168.811.800

159.972.149

8.839.651

Υλικό και
λογισμικό Η/Υ

182.723.860

174.191.055

8.532.805

29.786.515

28.862.720

923.795

105.158.742

83.407.619

21.751.123

Κόστος

Εξοπλισμός,
έπιπλα,
μηχανολογικός
εξοπλισμός και
μεταφορικά μέσα
Πάγια υπό
κατασκευή
Λοιπά πάγια
στοιχεία
ενεργητικού

3.668.526

3.577.485

91.041

490.149.443

450.011.028

40.138.415

Γήπεδα και κτίρια

(70.731.976)

(59.885.983) (10.845.993)

Υλικό και
λογισμικό Η/Υ

(169.735.407)

(160.665.542)

(9.069.865)

Εξοπλισμός,
έπιπλα,
μηχανολογικός
εξοπλισμός και
μεταφορικά μέσα

(27.593.378)

(26.618.732)

(974.646)

(201.762)

(150.427)

(51.335)

Συνολικό κόστος
Σωρευτικές
αποσβέσεις

Λοιπά πάγια
στοιχεία
ενεργητικού
Σύνολο
σωρευτικών
αποσβέσεων
Καθαρή
λογιστική αξία

(268.262.523) (247.320.684) (20.941.839)
221.886.920

202.690.344

19.196.576

Η αύξηση στην κατηγορία “Γήπεδα και κτίρια”
οφείλεται κυρίως στην πληρωμή της τελευταίας
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δόσης σχετικά με την αγορά του οικοπέδου για
την ανέγερση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ.
Η αύξηση στην κατηγορία “Πάγια υπό κατασκευή” αφορά κυρίως δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανέγερση των νέων κτιριακών
εγκαταστάσεων της ΕΚΤ. Οι μεταφορές από
αυτή την κατηγορία στις αντίστοιχες κατηγορίες παγίων θα πραγματοποιηθούν μόλις τα εν
λόγω πάγια παραδοθούν σε χρήση.
ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει την επένδυση
των ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ, δηλ. διαθεσίμων
που αντιστοιχούν άμεσα στο κεφάλαιο και τα
αποθεματικά της ΕΚΤ (βλ. σημείωση 13, “Λοιπές υποχρεώσεις”), καθώς και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία περιλαμβάνουν 3.211 μετοχές της Τράπεζας Διεθνών
Διακανονισμών (ΤΔΔ) με κόστος κτήσεως ανερχόμενο σε 41,8 εκατ. ευρώ.
Το στοιχείο αυτό αποτελείται κυρίως από τα
εξής:

Τρεχούμενοι
λογαριασμοί σε
ευρώ
Καταθέσεις
σε ευρώ μέσω
της αγοράς
χρήματος
Τίτλοι σε ευρώ
Συμφωνίες
επαναπώλησης
σε ευρώ
Λοιπά χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο

2009
€

2008
€

Μεταβολή
€

8.748.115

4.936.630

3.811.485

0

150.000.000

(150.000.000)

11.295.095.956 9.675.505.128 1.619.590.828

470.622.051

41.985.562
11.816.451.684

479.293.075

(8.671.024)

42.124.863

(139.301)

10.351.859.696 1.464.591.988

Η καθαρή αύξηση του εν λόγω στοιχείου οφειλόταν κυρίως στην επένδυση στο χαρτοφυλάκιο ιδίων κεφαλαίων ποσού ίσου προς αυτό που
μεταφέρθηκε στην πρόβλεψη της ΕΚΤ έναντι
συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου και κινδύνου τιμής χρυσού το 2008 και
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στο εισπραχθέν εισόδημα από το χαρτοφυλάκιο ιδίων κεφαλαίων το 2009.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Αυτό το στοιχείο περιλαμβάνει κυρίως μεταβολές αποτίμησης πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων και προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος οι οποίες παρέμεναν εκκρεμείς στις
31.12.2009 (βλ. σημείωση 21, “Πράξεις 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 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 την εν λόγω ημερομηνία (βλ. “Χρυσός και απαιτήσεις/υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα” στην ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”).
Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει επίσης κέρδη
λόγω αποτίμησης επί πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων που παρέμεναν εκκρεμείς (βλ. σημείωση
20, “Πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων”).
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
ΚΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ
Το 2009 η θέση αυτή περιλάμβανε δεδουλευμένους τόκους-έσοδα πληρωτέους από ΕθνΚΤ της
ζώνης του ευρώ επί των χρεωστικών υπολοίπων των λογαριασμών τους στο TARGET2 για
τον τελευταίο μήνα του 2009, ύψους 261,6 εκατ.
ευρώ (2008: 648,9 εκατ. ευρώ), καθώς και
δεδουλευμένους τόκους-έσοδα επί των απαιτήσεων της ΕΚΤ που συνδέονται με την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του
Ευρωσυστήματος για το τελευταίο τρίμηνο του
έτους (βλ. “Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία” στην ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”), οι
οποίοι ανέρχονταν σε 157,8 εκατ. ευρώ (2008:
500,4 εκατ. ευρώ).
Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται επίσης
δεδουλευμένοι τόκοι επί τίτλων (βλ. επίσης
σημείωση 2, “Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων και κατοίκων ζώνης ευρώ”,

σημείωση 5, “Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης
ευρώ”, και σημείωση 7, “Λοιπά στοιχεία ενεργητικού”) και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει κυρίως τη συσσωρευμένη ενδιάμεση διανομή εισοδήματος της
ΕΚΤ που προέρχεται από τραπεζογραμμάτια
(βλ. “Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία” στην
ενότητα “Λογιστικές πολιτικές” και σημείωση 6,
“Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος”).
Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει επίσης πιστωτικά υπόλοιπα που σχετίζονται με πράξεις
ανταλλαγής νομισμάτων και προθεσμιακές
πράξεις συναλλάγματος οι οποίες παρέμεναν
εκκρεμείς στις 31.12.2009 (βλ. σημείωση 21,
“Πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος”). Τα υπόλοιπα αυτά προκύπτουν 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 Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας από επιστροφή 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 προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το
οποίο ισχύει για την ΕΚΤ δυνάμει του άρθρου
39 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ.
8

ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει το μερίδιο της
ΕΚΤ (8%) στο σύνολο των κυκλοφορούντων
τραπεζογραμματίων ευρώ (βλ. “Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία” στην ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”).

9

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 TARGET2.
10

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΑΝΤΙ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ

Στις 31.12.2009 το στοιχείο αυτό αποτελούνταν κυρίως από μια υποχρέωση έναντι της
Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ ύψους
4,5 δισεκ. ευρώ (2008: 219,7 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 δολάρια ΗΠΑ μέσω μιας
προσωρινής συμφωνίας αμοιβαίας ανταλλαγής
νομισμάτων (swap line), με σκοπό την παροχή
βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης σε δολάρια
ΗΠΑ προς αντισυμβαλλομένους 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 χορήγησαν ρευστότητα σε δολάρια ΗΠΑ προς αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος υπό μορφή αντιστρεπτέων συναλλαγών και πράξεων ανταλλαγής
νομισμάτων. Οι πράξεις ανταλλαγής τύπου
back-to-back μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ
δημιούργησαν υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ τα οποία
καταγράφονται στο στοιχείο “Λοιπές απαιτήσεις
εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)”.
Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει επίσης υποχρέωση έναντι της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας
ύψους 1,8 δισεκ. ευρώ (2008: 18,4 δισεκ. ευρώ).
Η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας παρείχε φράγκα Ελβετίας μέσω μιας συμφωνίας ανταλλαγής
νομισμάτων με σκοπό την παροχή βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης σε φράγκα Ελβετίας
προς αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος. Ταυτόχρονα η ΕΚΤ συνήψε πράξεις
ανταλλαγής νομισμάτων με ΕθνΚΤ της ζώνης
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του ευρώ, οι οποίες από τα αντληθέντα με αυτό
τον τρόπο κεφάλαια χορήγησαν ρευστότητα σε
φράγκα Ελβετίας προς αντισυμβαλλομένους
του Ευρωσυστήματος έναντι μετρητών σε ευρώ
υπό μορφή πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων.
Οι πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων μεταξύ της
ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ δημιούργησαν υπόλοιπα
εντός του Ευρωσυστήματος τα οποία καταγράφονται στο στοιχείο “Λοιπές απαιτήσεις εντός
του Ευρωσυστήματος (καθαρές)”. Επιπλέον, το
2008 το στοιχείο αυτό περιλάμβανε υποχρέωση έναντι της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας
ύψους 15,4 δισεκ. ευρώ η οποία προέκυψε από
την τοποθέτηση στην ΕΚΤ κεφαλαίων σε ευρώ
που εισέπραξε η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας
από πράξεις με άλλους αντισυμβαλλομένους.
Καμία σχετική υποχρέωση δεν παρέμενε εκκρεμής στις 31.12.2009.
Η μείωση της αξίας των παραπάνω υποχρεώσεων το 2009 αντανακλούσε τη φθίνουσα
ζήτηση για ρευστότητα σε δολάρια ΗΠΑ και
φράγκα Ελβετίας από τους αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος.
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 διακανονίζονται μέσω του συστήματος TARGET2
(βλ. “Υπόλοιπα εντός του ΕΣΚΤ/υπόλοιπα εντός
του Ευρωσυστήματος” στην ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”).
11

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝΑΝΤΙ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ

Τα δύο αυτά στοιχεία περιλαμβάνουν κυρίως
συμφωνίες επαναγοράς που διενεργήθηκαν με
κατοίκους και μη κατοίκους της ζώνης του ευρώ
στο πλαίσιο της διαχείρισης των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ.
12

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο λογαριασμός αυτός αφορά τις υποχρεώσεις
έναντι των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ που προέκυψαν από τη μεταβίβαση συναλλαγματικών
διαθεσίμων προς την ΕΚΤ, όταν αυτές εντάχθη-
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καν στο Ευρωσύστημα. Τα σχετικά ποσά τοκίζονται με το τελευταίο διαθέσιμο οριακό επιτόκιο
των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του
Ευρωσυστήματος, προσαρμοσμένο κατά τρόπο
ώστε να αντανακλάται το μηδενικό επιτόκιο που
εφαρμόζεται επί του μέρους των διαθεσίμων που
μεταβιβάστηκε υπό μορφή χρυσού (βλ. σημείωση 24, “Καθαροί τόκοι-έσοδα”).
Δεδομένης της προσαρμογής των συντελεστών
στάθμισης των ΕθνΚΤ στην κλείδα κατανομής
για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (βλ.
σημείωση 16, “Κεφάλαιο και αποθεματικά”), σε
συνδυασμό με τη μεταβίβαση από την Národná
banka Slovenska συναλλαγματικών διαθεσίμων όταν η Σλοβακία υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα, οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν σε
40.204.457.215 ευρώ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 30 του
Καταστατικού του ΕΣΚΤ.

Από 1.1.2009
€

31.12.2008 1)
€

Nationale Bank van
België/
Banque Nationale de
Belgique

1.397.303.847

1.423.341.996

Deutsche Bundesbank

10.909.120.274

11.821.492.402

Central Bank and
Financial Services
Authority of Ireland

639.835.662

511.833.966

Τράπεζα της Ελλάδος

1.131.910.591

1.046.595.329

Banco de España

4.783.645.755

4.349.177.351

Banque de France

8.192.338.995

8.288.138.644

Banca d’Italia

7.198.856.881

7.217.924.641

78.863.331

71.950.549

100.638.597

90.730.275

Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου
Banque centrale
du Luxembourg
Bank Ċentrali ta’ Malta/
Central Bank of Malta

36.407.323

35.831.258

De Nederlandsche Bank

2.297.463.391

2.243.025.226

Oesterreichische
Nationalbank

1.118.545.877

1.161.289.918

Banco de Portugal

1.008.344.597

987.203.002

Banka Slovenije

189.410.251

183.995.238

Národná banka
Slovenska

399.443.638

-

Suomen Pankki –
Finlands Bank
Σύνολο

722.328.205

717.086.011

40.204.457.215

40.149.615.805

1) Τα επιμέρους ποσά στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο
ακέραιο ποσό ευρώ. Τα στοιχεία ενδέχεται να μην αντιστοιχούν
στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.

Η απαίτηση της Národná banka Slovenska ορίστηκε σε 399.443.638 ευρώ προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι ο λόγος της απαίτησης αυτής
προς τη συνολική απαίτηση με την οποία έχουν
πιστωθεί οι υπόλοιπες ΕθνΚΤ που έχουν υιοθετήσει το ευρώ θα ισούται με το λόγο των συντελεστών στάθμισης της Národná banka Slovenska
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 συναλλαγματικών διαθεσίμων που μεταβιβάστηκαν (βλ.
σημείωση 1, “Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό”,
και σημείωση 2, “Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα
έναντι μη κατοίκων και κατοίκων ζώνης ευρώ”)
λογίστηκε ως μέρος των οφειλόμενων βάσει του
άρθρου 49.2 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ συνεισφορών της Národná banka Slovenska στα αποθεματικά της ΕΚΤ και τους εξομοιωμένους προς
αυτά λογαριασμούς όπως ίσχυαν στις 31.12.2008
(βλ. σημείωση 14, “Προβλέψεις”, και σημείωση
15, “Λογαριασμοί αναπροσαρμογής”).
13

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Αυτό το στοιχείο περιλαμβάνει κυρίως μεταβολές αποτίμησης πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων και προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος
οι οποίες παρέμεναν εκκρεμείς στις 31.12.2009
(βλ. σημείωση 21, “Πράξεις 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 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 την εν λόγω ημερομηνία
(βλ. “Χρυσός και απαιτήσεις/υποχρεώσεις σε
συνάλλαγμα” στην ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”, και σημείωση 7, “Λοιπά στοιχεία ενεργητικού”).
Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται επίσης
ζημίες λόγω αποτίμησης 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 μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα (βλ.
σημείωση 12, “Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος”), οι οποίοι ανέρχονται σε 443,0 εκατ.
ευρώ (2008: 1.400,4 εκατ. ευρώ). Περιλαμβάνει
επίσης δεδουλευμένους χρεωστικούς τόκους
πληρωτέους προς τις ΕθνΚΤ επί πιστωτικών
υπολοίπων τους στο TARGET2, ύψους 259,7
εκατ. ευρώ (2008: 570,8 εκατ. ευρώ), δεδουλευμένα έξοδα επί χρηματοδοτικών μέσων και
λοιπά δεδουλευμένα έξοδα.
Το κονδύλιο αυτό περιλαμβάνει επίσης συνεισφορά ύψους 15,3 εκατ. ευρώ από το Δήμο της
Φραγκφούρτης προς την ΕΚΤ για την προστασία
του διατηρητέου κτιρίου της Grossmarkthalle
στο πλαίσιο της κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ. Το ποσό αυτό
θα συμψηφιστεί με το κόστος του κτιρίου όταν
αυτό θα παραδοθεί σε χρήση (βλ. σημείωση 7,
“Λοιπά στοιχεία ενεργητικού”).
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει επίσης χρεωστικά υπόλοιπα που σχετίζονται με πράξεις
ανταλλαγής νομισμάτων και προθεσμιακές
πράξεις συναλλάγματος οι οποίες παρέμεναν
εκκρεμείς στις 31.12.2009 (βλ. σημείωση 21,
“Πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος”). Τα υπόλοιπα αυτά προκύπτουν 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”).
Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει επίσης εκκρεμείς
συναλλαγές επαναγοράς ύψους 146,6 εκατ. ευρώ
(2008: 337,6 εκατ. ευρώ) που διενεργήθηκαν στο
πλαίσιο της διαχείρισης των ιδίων κεφαλαίων
της ΕΚΤ (βλ. σημείωση 7, “Λοιπά στοιχεία ενεργητικού”) και καθαρές υποχρεώσεις που συνEKT
Eτήσια Έκθεση
2009

249

δέονται με τις συνταξιοδοτικές δεσμεύσεις της
ΕΚΤ, όπως περιγράφονται παρακάτω.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 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 ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”) έχουν ως εξής:

Παρούσα αξία δεσμεύσεων

2009
εκατ. ευρώ

2008
εκατ. ευρώ

443,9

317,0

Εύλογη αξία των
περιουσιακών στοιχείων του
προγράμματος

(333,2)

(226,7)

Μη αναγνωρισθέντα
αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)

(24,0)

7,6

86,7

97,9

Υποχρέωση που
αναγνωρίζεται στον
ισολογισμό

Στην παρούσα αξία των δεσμεύσεων συμπεριλαμβάνονται δεσμεύσεις μη κεφαλαιοποιητικού
τύπου ύψους 44,9 εκατ. ευρώ (2008: 42,3 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 αποτελέσματα
χρήσης το 2009 και το 2008 όσον αφορά τα κονδύλια “Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας”, “Τόκοι
επί δεσμεύσεων”, “Αναμενόμενη απόδοση των
περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος”
και “Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημίες που
αναγνωρίστηκαν εντός της χρήσης” έχουν ως
εξής:
2009
εκατ. ευρώ

2008
εκατ. ευρώ

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας

24,7

24,7

Τόκοι επί δεσμεύσεων

14,2

10,7

Αναμενόμενη απόδοση των
περιουσιακών στοιχείων του
προγράμματος

(9,9)

(10,0)

Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/
ζημίες που αναγνωρίστηκαν
εντός της χρήσης
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Σύνολο που περιλαμβάνεται
στις “Δαπάνες προσωπικού”

(1,1)

2008
εκατ. ευρώ

28,7

24,3

Με βάση τη μέθοδο του “περιθωρίου 10%” (βλ.
“Το πρόγραμμα συνταξιοδότησης του προσωπικού της ΕΚΤ και λοιπές παροχές μετά την έξοδο
από την υπηρεσία” στην ενότητα “Λογιστικές
πολιτικές”), τα καθαρά σωρευτικά μη αναγνωρισθέντα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που
υπερβαίνουν α) το 10% της παρούσας αξίας
των δεσμεύσεων για καθορισμένες παροχές ή
β) εφόσον είναι μεγαλύτερο, το 10% της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος, πρέπει να αποσβένονται στη διάρκεια του προσδοκώμενου μέσου εναπομένοντος
εργασιακού βίου των συμμετεχόντων υπαλλήλων.
Οι μεταβολές της παρούσας αξίας των δεσμεύσεων για καθορισμένες παροχές έχουν ως εξής:

Αρχική δέσμευση για
καθορισμένες παροχές

2009
εκατ. ευρώ

2008
εκατ. ευρώ

317,0

285,8

Κόστος υπηρεσίας

24,7

24,7

Κόστος τόκων

14,2

10,7

Εισφορές καταβληθείσες από τους
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα

21,5

17,9

Λοιπές καθαρές μεταβολές των
υποχρεώσεων που αντιστοιχούν
στις εισφορές των συμμετεχόντων
στο πρόγραμμα

(26,6)

(12,3)

Καταβληθείσες παροχές

(3,9)

(3,8)

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες

97,0

(6,0)

443,9

317,0

Τελική δέσμευση για
καθορισμένες παροχές

Οι μεταβολές της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος έχουν ως
εξής:

Αρχική εύλογη αξία των
περιουσιακών στοιχείων του
προγράμματος
Αναμενόμενη απόδοση

(0,3)

2009
εκατ. ευρώ

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)

2009
εκατ. ευρώ

2008
εκατ. ευρώ

226,7

229,8

9,9

10,0

65,7

(32,7)

Εισφορές καταβληθείσες από τον
εργοδότη

2009
εκατ. ευρώ

2008
εκατ. ευρώ

39,7

17,5

Εισφορές καταβληθείσες
από τους συμμετέχοντες στο
πρόγραμμα

21,3

17,8

Καταβληθείσες παροχές

(3,5)

(3,4)

Λοιπές καθαρές μεταβολές των
περιουσιακών στοιχείων που
αντιστοιχούν στις εισφορές των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα

(26,6)

(12,3)

Τελική εύλογη αξία των
περιουσιακών στοιχείων του
προγράμματος

333,2

226,7

Οι αναλογιστικές ζημίες για το 2009 επί των
δεσμεύσεων για καθορισμένες παροχές ανήλθαν σε 97,0 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τις επιδράσεις από (α) τη μείωση του προεξοφλητικού επιτοκίου από 5,75% σε 5,50% που
είχε αποτέλεσμα την άνοδο της αξίας των υποχρεώσεων, (β) τη μεγαλύτερη από το αναμενόμενο άνοδο της αξίας των εγγυημένων παροχών
και (γ) τη ρητή συμπερίληψη των δεσμεύσεων
που προκύπτουν σε σχέση με τις παροχές για
τα προστατευμένα μέλη. Πριν από το 2009 οι
(καθαρές) υποχρεώσεις των παροχών για τα
προστατευμένα μέλη θεωρούνταν επουσιώδεις
και επομένως δεν συμπεριλαμβάνονταν ρητά.
Ωστόσο, καθώς αυτές οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν, αποφασίστηκε να συμπεριληφθούν επίσημα
στον υπολογισμό των δεσμεύσεων για καθορισμένες παροχές. Κατά παρόμοιο τρόπο, η ρητή
συμπερίληψη των αντίστοιχων στοιχείων ενεργητικού στην αναλογιστική αποτίμηση είχε αποτέλεσμα αναλογιστικά κέρδη επί των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος ύψους 42,1
εκατ. ευρώ επί του συνόλου των αναλογιστικών
κερδών ύψους 65,7 εκατ. ευρώ για το 2009.
Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της ετήσιας
εγγύησης κεφαλαίου στις 31.12.2008 και δεδομένης της απώλειας κεφαλαίου από τον κύριο
λογαριασμό παροχών των μελών του προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικών συμβουλών των αναλογιστών και σύμφωνα
με τους κανόνες του προγράμματος συνταξιοδότησης της ΕΚΤ, αποφάσισε το 2009 να καταβάλει συμπληρωματική εισφορά ύψους 19,9 εκατ.
ευρώ περίπου από τα γενικά περιουσιακά στοι-

χεία της ΕΚΤ. Η εισφορά αυτή είχε αποτέλεσμα την αύξηση των εισφορών που κατέβαλε
η ΕΚΤ το 2009 έναντι του αντίστοιχου ποσού
για το 2008.
Κατά τη διενέργεια των αποτιμήσεων που αναφέρονται στην παρούσα σημείωση, οι αναλογιστές χρησιμοποίησαν υποθέσεις, τις οποίες η
Εκτελεστική Επιτροπή δέχθηκε για τους σκοπούς της λογιστικής καταγραφής και της δημοσιοποίησης. Οι κύριες υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων
που απορρέουν από το πρόγραμμα συνταξιοδότησης του προσωπικού έχουν ως εξής:
2009
%

2008
%

Προεξοφλητικό επιτόκιο

5,50

5,75

Αναμενόμενη απόδοση
ενεργητικού του προγράμματος

6,50

6,50

Γενικές μελλοντικές αυξήσεις
μισθών 1

2,00

2,00

Μελλοντικές αυξήσεις
συντάξεων

2,00

2,00

1) Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη πιθανές πιο εξατομικευμένες
αυξήσεις μισθών μεταξύ 0% και 2,25% ετησίως, ανάλογα με την
ηλικία των μελών του προγράμματος.
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ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Το στοιχείο αυτό αποτελείται από μια πρόβλεψη
έναντι συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου
επιτοκίου, πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου
τιμής χρυσού, καθώς και από διάφορες άλλες
προβλέψεις οι οποίες περιλαμβάνουν μια κατάλληλη πρόβλεψη έναντι της συμβατικής υποχρέωσης της ΕΚΤ να επαναφέρει τις σημερινές
κτιριακές της εγκαταστάσεις στην αρχική τους
κατάσταση μετά την απόδοση του μισθίου και
τη μεταφορά της στις νέες της εγκαταστάσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό βαθμό έκθεσης της ΕΚΤ σε συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου και κίνδυνο τιμής χρυσού και το
ύψος των λογαριασμών αναπροσαρμογής της, το
Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε σκόπιμο τον σχηματισμό πρόβλεψης στις 31.12.05 έναντι των
κινδύνων αυτών. Το 2009, με τη θέσπιση του
προγράμματος για την αγορά καλυμμένων ομολόγων (βλ. Σημείωση 5, “Τίτλοι σε ευρώ κατοίEKT
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κων ζώνης ευρώ”), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να επεκτείνει το σκοπό της πρόβλεψης
έναντι κινδύνων ώστε να συμπεριλάβει και τον
πιστωτικό κίνδυνο. Η πρόβλεψη αυτή θα χρησιμοποιηθεί στο βαθμό που κρίνεται αναγκαίο από
το Διοικητικό Συμβούλιο για την κάλυψη μελλοντικών πραγματοποιηθεισών και μη πραγματοποιηθεισών ζημιών, ιδίως ζημιών από αποτίμηση οι
οποίες δεν καλύπτονται από τους λογαριασμούς
αναπροσαρμογής. 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 ενέχουν κίνδυνο, ο βαθμός της έκθεσης σε πραγματοποιηθέντες κινδύνους κατά το τρέχον οικονομικό έτος, τα προβλεπόμενα αποτελέσματα για
το προσεχές έτος και μια εκτίμηση κινδύνου η
οποία αφορά υπολογισμούς “μέγιστης δυνητικής ζημίας” (Values at risk – VaR) επί περιουσιακών στοιχείων που ενέχουν κίνδυνο και η οποία
εφαρμόζεται κατά τρόπο συνεπή διαχρονικά. 15 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 31.12.2008, η πρόβλεψη για τους εν λόγω
κινδύνους ανερχόταν σε 4.014.961.580 ευρώ.
Σύμφωνα με το άρθρο 49.2 του Καταστατικού
του ΕΣΚΤ, η Národná banka Slovenska συνεισέφερε ποσό ύψους 40.290.173 ευρώ για την
εν λόγω πρόβλεψη με ισχύ από 1.1.2009. Επιπλέον, δεδομένης (α) της προσαρμογής των
μεριδίων συμμετοχής των ΕθνΚΤ στην κλείδα
κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της
ΕΚΤ (βλ. σημείωση 16, “Κεφάλαιο και αποθεματικά”) και (β) της συνεισφοράς της Národná
banka Slovenska, και αφού έλαβε υπόψη του τα
αποτελέσματα της αξιολόγησής του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αποδεσμεύσει
στις 31.12.2009 ποσό ύψους 34.806.031 ευρώ
από την πρόβλεψη προκειμένου να τηρηθεί το
μέγιστο επιτρεπόμενο όριο.
Ως καθαρή επίδραση των παραπάνω εξελίξεων, η πρόβλεψη ανήλθε σε 4.020.445.722
ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί επίσης στην αξία
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του κεφαλαίου της ΕΚΤ που είχαν καταβάλει οι
ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στις 31.12.2009.
15

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Οι λογαριασμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν διαφορές 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 Národná banka Slovenska συνεισέφερε ποσό
ύψους 113,9 εκατ. ευρώ σε αυτές τις διαφορές
με ισχύ από 1.1.2009.
2009
€

2008
€

Μεταβολή
€

Χρυσός

8.418.303.639 6.449.713.267

1.968.590.372

Συνάλλαγμα

2.070.299.334 3.616.514.710 (1.546.215.376)

Τίτλοι και λοιπά
μέσα
Σύνολο

426.648.985 1.286.373.348

(859.724.363)

10.915.251.958 11.352.601.325

(437.349.367)

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση στο τέλος του έτους
έχουν ως εξής:
Συναλλαγματικές ισοτιμίες

2009

2008

Δολάρια ΗΠΑ ανά ευρώ

1,4406

1,3917

Γιεν Ιαπωνίας ανά ευρώ

133,16

126,14

Ευρώ ανά SDR

1,0886

1,1048

Φράγκα Ελβετίας ανά ευρώ

1,4836

1,4850

Κορώνες Δανίας ανά ευρώ

Δεν χρησιμοποιήθηκε

7,4506

Ευρώ ανά ουγγιά καθαρού
χρυσού

766,347

621,542

16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

(α) 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
κεφάλαιο της ΕΚΤ σταθμίζονται, σε ίσα ποσοστά, σύμφωνα με τα μερίδια συμμετοχής των

15 Βλ. επίσης το Κεφάλαιο 2 της Ετήσιας Έκθεσης.

οικείων κρατών μελών στον συνολικό πληθυσμό και στο ΑΕΠ της ΕΕ, όπως κοινοποιούνται
στην ΕΚΤ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτοί
οι συντελεστές στάθμισης αναπροσαρμόζονται
κάθε πέντε χρόνια. 16 Η δεύτερη τέτοια αναπροσαρμογή από την ίδρυση της ΕΚΤ έγινε την
1.1.2009. Σύμφωνα με την απόφαση 2003/517/
ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003,
σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της κλείδας
κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 17 τα μερίδια
συμμετοχής των ΕθνΚΤ στην κλείδα κατανομής
για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ προσαρμόστηκαν την 1.1.2009 ως ακολούθως:
Κλείδα
κατανομής από
1.1.2009
%
Nationale Bank van België/
Banque Nationale de
Belgique
Deutsche Bundesbank

Κλείδα
κατανομής στις
31.12.2008
%

2,4256

2,4708

18,9373

20,5211

Central Bank and Financial
Services Authority of Ireland

1,1107

0,8885

Τράπεζα της Ελλάδος

1,9649

1,8168

Banco de España

8,3040

7,5498

Banque de France

14,2212

14,3875

Banca d’Italia

12,4966

12,5297

Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου

0,1369

0,1249

Banque centrale du
Luxembourg

0,1747

0,1575

Bank Ċentrali ta’ Malta/
Central Bank of Malta

0,0632

0,0622

De Nederlandsche Bank

3,9882

3,8937

Oesterreichische
Nationalbank

1,9417

2,0159

Banco de Portugal

1,7504

1,7137

Banka Slovenije

0,3288

0,3194

Národná banka Slovenska

0,6934

-

Suomen Pankki – Finlands
Bank
Σύνολο ΕθνΚΤ της ζώνης
του ευρώ

1,2539

1,2448

69,7915

69,6963

Българска народна банка
(Εθνική Τράπεζα της
Βουλγαρίας)

0,8686

0,8833

Česká národní banka

1,4472

1,3880

Danmarks Nationalbank

1,4835

1,5138

Eesti Pank

0,1790

0,1703

Latvijas Banka

0,2837

0,2813

Lietuvos bankas

0,4256

0,4178

Magyar Nemzeti Bank

1,3856

1,3141

Narodowy Bank Polski

4,8954

4,8748

Banca Naţională a României
Národná banka Slovenska
Sveriges Riksbank
Bank of England
Σύνολο ΕθνΚΤ εκτός της
ζώνης του ευρώ
Σύνολο

Κλείδα
κατανομής από
1.1.2009
%

Κλείδα
κατανομής στις
31.12.2008
%

2,4645

2,5188

-

0,6765

2,2582

2,3313

14,5172

13,9337

30,2085

30,3037

100,0000

100,0000

(β) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤ
Σύμφωνα με την απόφαση 2008/608/ΕΚ του
Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2008, η οποία ελήφθη δυνάμει του άρθρου 122 παράγραφος 2 της
Συνθήκης, η Σλοβακία υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα την 1.1.2009. Σύμφωνα με το άρθρο 49.1 του
Καταστατικού του ΕΣΚΤ και τις νομικές πράξεις που εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο στις
31.12.2008, 18 η Národná banka Slovenska κατέβαλε την 1.1.2009 ποσό 37.216.407 ευρώ, το
οποίο αντιπροσώπευε το υπόλοιπο της συμμετοχής της στο κεφάλαιο της ΕΚΤ.
Η προσαρμογή των μεριδίων συμμετοχής των
ΕθνΚΤ στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή
στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, σε συνδυασμό με την
ένταξη της Σλοβακίας στη ζώνη του ευρώ είχε
αποτέλεσμα την αύξηση του καταβεβλημένου
κεφαλαίου της ΕΚΤ κατά 5.100.251 ευρώ, όπως
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 19

16 Αυτοί οι συντελεστές στάθμισης αναπροσαρμόζονται επίσης
κάθε φορά που ένα νέο κράτος-μέλος εντάσσεται στην ΕΕ.
17 ΕΕ L 181 της 19.7.2003, σ. 43.
18 Απόφαση ΕΚΤ/2008/33 της 31.12.2008 σχετικά με την καταβολή κεφαλαίου, τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων
και τις εισφορές στα αποθεματικά και στους εξομοιωμένους
προς αυτά λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από την Národná banka Slovenska, ΕΕ L 21 της 24.1.2009,
σελ. 83. Συμφωνία, της 31.12.2008, μεταξύ της Národná banka
Slovenska και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά
με την απαίτηση με την οποία πιστώνεται η Národná banka
Slovenska από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δυνάμει του
άρθρου 30.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ΕΕ C 18 της 24.1.2009, σελ. 3.
19 Τα επιμέρους ποσά στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο ακέραιο ποσό ευρώ. Το άθροισμα των μερικών συνόλων ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στο γενικό σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
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Εγγεγραμμένο
κεφάλαιο από
1.1.2009
€
Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique
Deutsche Bundesbank
Central Bank and Financial Services
Authority of Ireland
Τράπεζα της Ελλάδος

Εγγεγραμμένο
κεφάλαιο στις
31.12.2008
€

Καταβεβλημένο
κεφάλαιο στις
31.12.2008
€

139.730.385

139.730.385

142.334.200

142.334.200

1.090.912.027

1.090.912.027

1.182.149.240

1.182.149.240

63.983.566

63.983.566

51.183.397

51.183.397

113.191.059

113.191.059

104.659.533

104.659.533

Banco de España

478.364.576

478.364.576

434.917.735

434.917.735

Banque de France

819.233.899

819.233.899

828.813.864

828.813.864

Banca d’Italia

719.885.688

719.885.688

721.792.464

721.792.464

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

7.886.333

7.886.333

7.195.055

7.195.055

Banque centrale du Luxembourg

10.063.860

10.063.860

9.073.028

9.073.028

Bank Ċentrali ta’ Malta/
Central Bank of Malta

3.640.732

3.640.732

3.583.126

3.583.126

De Nederlandsche Bank

229.746.339

229.746.339

224.302.523

224.302.523

Oesterreichische Nationalbank

111.854.588

111.854.588

116.128.992

116.128.992

Banco de Portugal

100.834.460

100.834.460

98.720.300

98.720.300

Banka Slovenije

18.941.025

18.941.025

18.399.524

18.399.524

Národná banka Slovenska

39.944.364

39.944.364

-

-

72.232.820
4.020.445.722

72.232.820
4.020.445.722

71.708.601
4.014.961.580

71.708.601
4.014.961.580

Българска народна банка
(Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας)

50.037.027

3.502.592

50.883.843

3.561.869

Česká národní banka

83.368.162

5.835.771

79.957.855

5.597.050

Danmarks Nationalbank

85.459.278

5.982.149

87.204.756

6.104.333

Eesti Pank

10.311.568

721.810

9.810.391

686.727

Latvijas Banka

16.342.971

1.144.008

16.204.715

1.134.330
1.684.760

Suomen Pankki – Finlands Bank
Σύνολο ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ

Lietuvos bankas

24.517.337

1.716.214

24.068.006

Magyar Nemzeti Bank

79.819.600

5.587.372

75.700.733

5.299.051

Narodowy Bank Polski

282.006.978

19.740.488

280.820.283

19.657.420

Banca Naţională a României

141.971.278

9.937.989

145.099.313

10.156.952

-

-

38.970.814

2.727.957

Sveriges Riksbank

130.087.053

9.106.094

134.298.089

9.400.866

Bank of England
Σύνολο ΕθνΚΤ
εκτός της ζώνης του ευρώ

836.285.431

58.539.980

802.672.024

56.187.042

1.740.206.681

121.814.468

1.745.690.822

122.198.358

Σύνολο

5.760.652.403

4.142.260.189

5.760.652.403

4.137.159.938

Národná banka Slovenska

Οι ΕθνΚΤ που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του
ευρώ υποχρεούνται να καταβάλουν 7% του
εγγεγραμμένου κεφαλαίου τους ως συνεισφορά
στα λειτουργικά έξοδα της ΕΚΤ. Αυτή η συνεισφορά ανήλθε σε 121.814.468 ευρώ στο τέλος
του 2009. Οι ΕθνΚΤ που δεν συμμετέχουν στη
ζώνη του ευρώ δεν δικαιούνται μερίδιο στα διανεμητέα κέρδη της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένου
του εισοδήματος από την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος, ούτε υποχρεούνται να καλύψουν τυχόν
ζημίες της ΕΚΤ.
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Καταβεβλημένο
κεφάλαιο
από 1.1.2009
€
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι μετά
τις 31.1.10 θα σταματήσει τη διενέργεια (α) πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ,
δεδομένης της βελτίωσης που παρατηρήθηκε
στη λειτουργία της χρηματοπιστωτικής αγοράς στη διάρκεια του προηγούμενου έτους και
(β) πράξεων παροχής ρευστότητας σε φράγκα

Ελβετίας λόγω της φθίνουσας ζήτησης και των
βελτιωμένων συνθηκών στις αγορές άντλησης
ρευστότητας. Κατά συνέπεια, κανένα σχετικό
υπόλοιπο δεν υπήρχε αμέσως μετά από αυτή
την ημερομηνία (βλ. σημείωση 2, “Απαιτήσεις
σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων και κατοίκων ζώνης ευρώ”, σημείωση 10, “Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ”,
και σημείωση 21, “Πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος”). Οι αποφάσεις αυτές που αφορούσαν
τις πράξεις σε δολάρια ΗΠΑ και φράγκα Ελβετίας ελήφθησαν σε συμφωνία με άλλες κεντρικές τράπεζας συμπεριλαμβανόμενων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και της Εθνικής
Τράπεζας της Ελβετίας.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
18

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΩΝ

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των ιδίων κεφαλαίων της, η ΕΚΤ έχει συνάψει σύμβαση που
αφορά πρόγραμμα αυτόματου δανεισμού τίτλων. Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, εντολοδόχος της ΕΚΤ διενεργεί συναλλαγές δανεισμού
τίτλων για λογαριασμό της ΕΚΤ με αντισυμβαλλομένους που έχουν κριθεί κατάλληλοι από την
ΕΚΤ. Βάσει της εν λόγω σύμβασης, διενεργήθηκαν αντιστρεπτέες συναλλαγές αξίας 2,1 δισεκ.
ευρώ (2008: 1,2 δισεκ. ευρώ), οι οποίες παρέμεναν εκκρεμείς στις 31.12.2009 (βλ. “Αντιστρεπτέες συναλλαγές” στην ενότητα “Λογιστικές
πολιτικές”).

19

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διαχείρισης των συναλλαγματικών διαθεσίμων και των
ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ. Στις 31.12.2009, παρέμεναν εκκρεμείς οι ακόλουθες συναλλαγές:

Συμβόλαια
μελλοντικής
εκπλήρωσης επί
επιτοκίων ξένων
νομισμάτων

2009
Αξία
συμβολαίου
€

Αγορές
Πωλήσεις

€

541.523.368 2.041.082.857 (1.499.559.489)

2009
Αξία
συμβολαίου
€

2008
Αξία
συμβολαίου
€

Μεταβολή

25.000.000

50.000.000

(25.000.000)

379.000.000

33.000.000

346.000.000

Αγορές

20

Μεταβολή

2.706.847.703 1.209.470.518 1.497.377.185

Συμβόλαια
μελλοντικής
εκπλήρωσης επί
επιτοκίων σε
ευρώ

Πωλήσεις

2008
Αξία
συμβολαίου
€

€

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

Στις 31.12.2009 παρέμεναν εκκρεμείς πράξεις
ανταλλαγής επιτοκίων ύψους 724,4 εκατ. ευρώ
(2008: 459,3 εκατ. ευρώ). Οι εν λόγω πράξεις
διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της διαχείρισης των
συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
Στο πλαίσιο της διαχείρισης των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ, στις 31.12.2009 παρέμεναν εκκρεμείς οι ακόλουθες πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων και προθεσμιακές πράξεις
συναλλάγματος:
Πράξεις ανταλλαγής
νομισμάτων και
προθεσμιακές πράξεις
συναλλάγματος

2009
€

2008
€

Μεταβολή
€

Απαιτήσεις

1.017.926.290 358.050.555 659.875.735

Υποχρεώσεις

1.008.562.032 404.319.418 604.242.614

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Στις 31.12.2009 παρέμεναν εκκρεμείς προθεσμιακές απαιτήσεις από ΕθνΚΤ και υποχρεώσεις
έναντι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ,
οι οποίες προέκυψαν στο πλαίσιο της παροχής
ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ προς αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος (βλ. σημείωση 10, “Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ”).
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Στις 31.12.2009 παρέμεναν εκκρεμείς προθεσμιακές απαιτήσεις από ΕθνΚΤ και υποχρεώσεις έναντι της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας,
οι οποίες προέκυψαν στο πλαίσιο της παροχής
ρευστότητας σε φράγκα Ελβετίας προς αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος (βλ. σημείωση 10, “Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ”).
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Λόγω της απόρριψης από το Πρωτοδικείο της
αγωγής της DSSI κατά της ΕΚΤ, καθώς και των
επιτυχών ενεργειών της ΕΚΤ μέχρι σήμερα
για την ανάκληση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας της DSSI σε διάφορες χώρες, η ΕΚΤ διατηρεί την πεποίθηση ότι είναι μάλλον απίθανο
το ενδεχόμενο να καταβάλει αποζημίωση στην
DSSI. Η ΕΚΤ παρακολουθεί ενεργά όλες τις
εξελίξεις της συνεχιζόμενης αντιδικίας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Σύμφωνα μ ε το άρθρο 123 παράγραφος
2 της Συνθήκης, η οποία τέθηκε σε ισχύ την
1.12.2009, και το άρθρο 21.2 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, σε συνδυασμό με το άρθρο
9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του
Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2002, όπως
τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
431/2009 του Συμβουλίου της 18.05.2009, η
ΕΚΤ εξακολουθεί να είναι αρμόδια για τη διαχείριση των δανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων που συνομολογεί η ΕΕ μέσω
του μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής
στήριξης. Σε αυτό το πλαίσιο, στις 31.12.2009
υπήρχαν ανεξόφλητα υπόλοιπα δανείων της ΕΕ
προς τη Λεττονία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία ύψους 9,2 δισεκ. ευρώ.

23

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η εταιρεία Document Security Systems Inc.
(DSSI) κατέθεσε αγωγή αποζημιώσεως κατά της
ΕΚΤ ενώπιον του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ισχυριζόμενη ότι η ΕΚΤ προσέβαλε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της κατά την
παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ. Το Πρωτοδικείο απέρριψε την αγωγή της DSSI κατά
της ΕΚΤ. Επί του παρόντος, η ΕΚΤ προβαίνει σε ενέργειες για την ανάκληση του εν λόγω
διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε διάφορες χώρες.
Επιπλέον, εμμένει στον ισχυρισμό της ότι με
κανένα τρόπο δεν προσέβαλε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και, κατά συνέπεια, θα αντικρούσει
και οποιαδήποτε αγωγή λόγω προσβολής της
ευρεσιτεχνίας που θα ασκήσει η DSSI ενώπιον
αρμόδιου εθνικού δικαστηρίου.
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20 Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της DSSI αριθ. 0455 750 Β1.
21 Διάταξη του Πρωτοδικείου τ ης 5ης Σεπτεμβρίου 2007,
Υπόθεσ η Τ-295/05, η ο ποία διατ ίθεται σ τ η δι ε ύθ υνσ η
www.curia.europa.eu.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
24

ΚΑΘΑΡΟΙ ΤΟΚΟΙ-ΕΣΟΔΑ

ΤΟΚΟΙ-ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει τόκους-έσοδα,
μείον τόκους-έξοδα, σε σχέση με τα καθαρά
συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ, ως εξής:
2009
€

2008
€

Μεταβολή
€

Τόκοι-έσοδα επί
τρεχούμενων
λογαριασμών

1.333.874

10.303.881

(8.970.007)

Τόκοι-έσοδα
επί καταθέσεων
μέσω της αγοράς
χρήματος

17.682.787

Τόκοι-έσοδα
επί συμφωνιών
επαναπώλησης
Τόκοι-έσοδα
επί τίτλων

109.653.055 (91.970.268)

1.524.055

42.404.485 (40.880.430)

663.881.906

885.725.044 (221.843.138)

Καθαροί
τόκοι-έσοδα επί
πράξεων ανταλλαγής
επιτοκίων

7.374.057

2.299.631

5.074.426

Καθαροί
τόκοι-έσοδα επί
πράξεων ανταλλαγής
νομισμάτων και
προθεσμιακών
πράξεων
συναλλάγματος

9.519.685

15.575.487

(6.055.802)

Σύνολο
τόκων-εσόδων επί
συναλλαγματικών
διαθεσίμων

701.316.364 1.065.961.583 (364.645.219)

Τόκοι-έξοδα επί
τρεχούμενων
λογαριασμών

(219.800)

(45.896)

(173.904)

Καθαροί
τόκοι-έξοδα
επί συμφωνιών
επαναγοράς

(880.287) (29.492.415)

28.612.128

Τόκοι-έσοδα επί
συναλλαγματικών
διαθεσίμων
(καθαροί)

ΤΟΚΟΙ-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το στοιχείο αυτό αποτελείται από τους τόκουςέσοδα 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 μείωση του εισοδήματος το 2009 αντανακλούσε
κυρίως το γεγονός ότι το μέσο επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης ήταν χαμηλότερο σε σύγκριση με το 2008.

700.216.277 1.036.423.272 (336.206.995)

Οι τόκοι-έσοδα και οι τόκοι-έξοδα που προκύπτουν από πράξεις παροχής ρευστότητας σε
δολάρια ΗΠΑ και φράγκα Ελβετίας, οι οποίοι
παλαιότερα εμφανίζονταν σε αυτό το κονδύλιο,
έχουν πλέον αναταξινομηθεί στο στοιχείο “Λοιποί τόκοι-έσοδα” και “Λοιποί τόκοι-έξοδα” (βλ.
“Αναταξινομήσεις” στην ενότητα “Λογιστικές
πολιτικές”).

Το εισόδημα αυτό κατανέμεται στις ΕθνΚΤ
όπως περιγράφεται στα “Τραπεζογραμμάτια σε
κυκλοφορία” στην ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”. Βάσει του κατ' εκτίμηση οικονομικού αποτελέσματος της ΕΚΤ για τη χρήση που έληγε
στις 31.12.2009, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διανείμει στο ακέραιο αυτό το εισόδημα στις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ, σύμφωνα
με τα αντίστοιχα μερίδιά τους στο κεφάλαιο
της ΕΚΤ.

ΤΟΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΚΤ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΝΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Στο στοιχείο αυτό εμφανίζονται οι τόκοι που
κατεβλήθησαν στις 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 Καταστατικού του ΕΣΚΤ.

ΛΟΙΠΟΙ ΤΟΚΟΙ-ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΤΟΚΟΙ-ΕΞΟΔΑ
Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τόκους-έσοδα
ύψους 4,0 δισεκ. ευρώ (2008: 8,0 δισεκ. ευρώ)
και τόκους-έξοδα ύψους 3,7 δισεκ. ευρώ (2008:
7,6 δισεκ. ευρώ) επί υπολοίπων που προέκυψαν από συναλλαγές μέσω του TARGET2 (βλ.
“Υπόλοιπα εντός του ΕΣΚΤ/υπόλοιπα εντός
του Ευρωσυστήματος” στην ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”). Στο παρόν στοιχείο εμφανίζονται επίσης οι τόκοι-έσοδα και οι τόκοι-έξοδα
σε σχέση με λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις
εκφρασμένες σε ευρώ, καθώς και οι τόκοι-έσοδα
EKT
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και οι τόκοι-έξοδα που προέκυψαν από πράξεις
παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ και φράγκα Ελβετίας (βλ. “Αναταξινομήσεις” στην ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”).
25

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ)
ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Τα καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες)
από χρηματοοικονομικές πράξεις το 2009 είχαν
ως εξής:

Καθαρά
πραγματοποιηθέντα
κέρδη/(ζημίες)
από μεταβολές
τιμών τίτλων,
συμβολαίων
μελλοντικής
εκπλήρωσης επί
επιτοκίων και
πράξεων ανταλλαγής
επιτοκίων
Καθαρά
πραγματοποιηθέντα
κέρδη από
μεταβολές τιμών
συναλλάγματος και
χρυσού

2009

2008

Μεταβολή

€

€

€

2009
€

2008
€

Μεταβολή
€

Μη
πραγματοποιηθείσες
ζημίες από
μεταβολές τιμών
πράξεων ανταλλαγής
επιτοκίων

(3.774.314)

(476.831)

(3.297.483)

Μη
πραγματοποιηθείσες
συναλλαγματικές
ζημίες

(1.592)

(21.271)

19.679

Σύνολο αποσβέσεων

(37.939.649)

Το 2009 τα εν λόγω έξοδα οφείλονταν κυρίως
στην απόσβεση λόγω απομείωσης αξίας του
κόστους κτήσεως ορισμένων τίτλων που εμφανίζονται στον ισολογισμό με την τιμή αγοράς
τους στις 30.12.2009.
27

563.594.643

349.179.481

Πραγματοποιηθέντα
κέρδη από
χρηματοοικονομικές
πράξεις
1.102.597.118

214.415.162

313.162.603

225.839.872

Έξοδα για αμοιβές
και προμήθειες
Καθαρά έξοδα από
αμοιβές και προμήθειες

662.342.084

26 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ
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(34.163.743)

2008
€

2008
€

Μεταβολή
€

679.416

588.052

91.364

(695.426)

(737.059)

41.633

(16.010)

(149.007)

132.997

Το 2009 τα έσοδα σε αυτή την κατηγορία περιλάμβαναν ποινές που επεβλήθησαν σε πιστωτικά ιδρύματα λόγω μη συμμόρφωσής τους προς
την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. Τα έξοδα αφορούν αμοιβές επί τρεχούμενων λογαριασμών και αμοιβές που συνδέονται με την εκτέλεση συμβολαίων μελλοντικής
εκπλήρωσης επί επιτοκίων (βλ. σημείωση 19,
“Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων”).
28

2009
€

2009
€

440.255.034

Η συνολική αύξηση των καθαρών πραγματοποιηθέντων κερδών από μεταβολές τιμών συναλλάγματος και χρυσού οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση της τιμής του χρυσού στη διάρκεια
του 2009 σε συνδυασμό με τον αυξημένο όγκο
πωλήσεων χρυσού το εν λόγω έτος (βλ. σημείωση 1, “Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό”).

Μη
πραγματοποιηθείσες
ζημίες από
μεταβολές τιμών
τίτλων

ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Έσοδα από αμοιβές
και προμήθειες
539.002.475

(2.662.102) (35.277.547)

Μεταβολή
€

(2.164.000) (31.999.743)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται εισπραχθέντα μερίσματα επί μετοχών της ΤΔΔ που κατέχει
η ΕΚΤ (βλ. σημείωση 7, “Λοιπά στοιχεία ενεργητικού”).

29

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

Το 2009 το κύριο στοιχείο στα διάφορα άλλα
έσοδα που περιλαμβάνονται σε αυτό το κονδύλιο
ήταν έσοδα που προέκυψαν από τις συνεισφορές
άλλων κεντρικών τραπεζών στο κόστος παροχής
υπηρεσιών δικτύου πληροφορικής βάσει σύμβασης που έχει συνάψει η ΕΚΤ κεντρικά με εξωτερικό φορέα.
30

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται ποσό
158,6 εκατ. ευρώ (2008: 149,9 εκατ. ευρώ)
για μισθούς, επιδόματα, ασφάλιση και διάφορα άλλα έξοδα προσωπικού. Στο στοιχείο
αυτό περιλαμβάνεται επίσης ποσό 28,7 εκατ.
ευρώ (2008: 24,3 εκατ. ευρώ) που σχετίζεται
με το πρόγραμμα συνταξιοδότησης του προσωπικού της ΕΚΤ και τις λοιπές παροχές μετά
την έξοδο από την υπηρεσία (βλ. σημείωση 13,
“Λοιπές υποχρεώσεις”). Δαπάνες προσωπικού
ύψους 1,2 εκατ. ευρώ (2008: 1,1 εκατ. ευρώ) που
συνδέονται με την κατασκευή των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ κεφαλαιοποιήθηκαν και δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το στοιχείο.
Οι μισθοί και τα επιδόματα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των ανώτατων διοικητικών
στελεχών, ακολουθούν κατ’ ουσίαν το μισθολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι συγκρίσιμα προς αυτό.
Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβάνουν έναν βασικό μισθό και πρόσθετα επιδόματα για έξοδα κατοικίας και παραστάσεως.
Στην περίπτωση του Προέδρου, αντί επιδόματος για έξοδα κατοικίας παρέχεται επίσημη
κατοικία η οποία αποτελεί ιδιοκτησία της ΕΚΤ.
Με την επιφύλαξη των όρων απασχόλησης του
προσωπικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 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 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κρατήσεις
για το σύστημα συντάξεων, ασφάλισης υγείας

και ατυχημάτων. Τα επιδόματα δεν φορολογούνται ούτε συνυπολογίζονται για την καταβολή
σύνταξης.
Οι βασικοί μισθοί που καταβλήθηκαν στα μέλη
της Εκτελεστικής Επιτροπής το 2009 και το
2008 είχαν ως εξής:
2009
€

2008
€

Jean-Claude Trichet
(Πρόεδρος)

360.612

351.816

Lucas D. Papademos
(Αντιπρόεδρος)

309.096

301.548

Gertrude Tumpel-Gugerell
(μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής)

257.568

251.280

José Manuel González-Páramo
(μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής)

257.568

251.280

Lorenzo Bini Smaghi
(μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής)

257.568

251.280

Jürgen Stark
(μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής)

257.568

251.280

1.699.980

1.658.484

Σύνολο

Το σύνολο των επιδομάτων που καταβλήθηκαν
στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και οι
παροχές προς τα εν λόγω μέλη από τις εισφορές της ΕΚΤ στο σύστημα ασφάλισης υγείας
και ατυχημάτων ανήλθαν σε 614.879 ευρώ
(2008: 600.523 ευρώ), με αποτέλεσμα συνολικές απολαβές ύψους 2.314.859 ευρώ (2008:
2.259.007 ευρώ).
Μεταβατικές πληρωμές διενεργούνται σε
πρώην μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής για
ένα διάστημα μετά τη λήξη της θητείας τους.
Το 2009 δεν διενεργήθηκαν τέτοιες πληρωμές
καθώς κανένα πρώην μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής δεν έλαβε τέτοιες παροχές (2008:
30.748 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών της ΕΚΤ στο σύστημα ασφάλισης υγείας
και ατυχημάτων). Οι συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών επιδομάτων, που καταβλήθηκαν σε πρώην μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή σε προστατευμένα μέλη τους, καθώς
και οι εισφορές στο σύστημα ασφάλισης υγείας
και ατυχημάτων, ανήλθαν σε 348.410 ευρώ
(2008: 306.798 ευρώ).
Στο τέλος του 2009 ο αριθμός των υπαλλήλων,
σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, που απαEKT
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σχολούσε η ΕΚΤ ήταν 1.563, 22 εκ των οποίων
150 διοικητικά στελέχη. Στον ακόλουθο πίνακα
παρουσιάζονται οι μεταβολές στη δύναμη του
προσωπικού το 2009.

1 Ιανουαρίου

2009

2008

1.536

1.478

Προσλήψεις/μεταβολή σύμβασης

320

307

Παραιτήσεις/λήξη σύμβασης

283

238

Καθαρή μείωση λόγω μεταβολών
στον τρόπο κατανομής των ωρών
εργασίας μερικής απασχόλησης

10

11

31 Δεκεμβρίου

1.563

1.536

Μέσος αριθμός απασχολουμένων

1.530

1.499

31

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σε αυτές υπάγονται όλες οι λοιπές τρέχουσες
δαπάνες που αφορούν τη μίσθωση και συντήρηση 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, κατάρτιση και επανεγκατάσταση υπαλλήλων.
32

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Το κονδύλιο αυτό συνδέεται με το κόστος της
διασυνοριακής μεταφοράς τραπεζογραμματίων
ευρώ μεταξύ των ΕθνΚΤ. Το κόστος αυτό βαρύνει κεντρικά την ΕΚΤ.

22 Δεν περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι σε άδεια άνευ αποδοχών.
Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει υπαλλήλους με μόνιμη σύμβαση,
σύμβαση ορισμένου χρόνου ή σύμβαση διάρκειας μικρότερης
του ενός έτους, καθώς και τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα
Πτυχιούχων της ΕΚΤ. Επίσης περιλαμβάνονται υπάλληλοι σε
άδεια μητρότητας ή μακροχρόνια αναρρωτική άδεια.
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Το παρόν έγγραφο παρέχεται από την ΕΚΤ και δεν αποτελεί επίσημη μετάφραση
της έκθεσης των εξωτερικών ελεγκτών της ΕΚΤ. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, υπερισχύει
το αγγλικό κείμενο που φέρει την υπογραφή της PWC.

Προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Φραγκφούρτη
24 Φεβρουαρίου 2010
Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών
Ελέγξαμε τους επισυναπτόμενους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίοι περιλαμβάνουν τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2009, τα αποτελέσματα χρήσης για το 2009, 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 2009, 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, 24 Φεβρουαρίου 2010
PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Jens Rönnberg
Wirtschaftsprüfer

ppa. Muriel Atton
Wirtschaftsprüfer

ΣΗ Μ Ε Ι Ω ΣΗ Ε Π Ι Τ Η Σ Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ ΤΩ Ν Κ Ε ΡΔ Ω Ν /
Τ ΟΥ Ε Π Ι Μ Ε Ρ Ι Σ Μ ΟΥ Τ Η Σ Ζ Η Μ Ι Α Σ
Η σημείωση αυτή δεν αποτελεί τμήμα των οικονομικών καταστάσεων της ΕΚΤ για το έτος 2009.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΗΣ
ΕΚΤ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ
Όσον αφορά το 2008, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσό ύψους 1.206 εκατ. ευρώ,
το οποίο περιλαμβάνει μέρος του εισοδήματος
από το μερίδιο της ΕΚΤ στο σύνολο των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ, διανεμήθηκε στις ΕθνΚΤ στις 5 Ιανουαρίου 2009. Όσον
αφορά το 2009, το σύνολο του εισοδήματος από
το μερίδιο της ΕΚΤ στο σύνολο των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ, ύψους
787 εκατ. ευρώ, διανεμήθηκε στις ΕθνΚΤ στις
5 Ιανουαρίου 2010. Και τα δύο ποσά διανεμήθηκαν στις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ κατ' αναλογία προς τα καταβεβλημένα μερίδια συμμετοχής
τους στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ.

διανείμει το εναπομένον ποσό των κερδών για
το 2009, ύψους 1.466 εκατ. ευρώ, στις ΕθνΚΤ
της ζώνης του ευρώ κατ’ αναλογία προς τα
καταβεβλημένα μερίδιά τους.
Οι ΕθνΚΤ που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του
ευρώ δεν δικαιούνται μερίδιο στα κέρδη της
ΕΚΤ ούτε υποχρεούνται να καλύψουν τυχόν
ζημίες της ΕΚΤ.
2009
€

2008
€

Κέρδη χρήσεως

2.253.186.104

1.322.253.536

Εισόδημα από τα
τραπεζογραμμάτια που εκδίδει
η ΕΚΤ το οποίο διανεμήθηκε
στις ΕθνΚΤ

(787.157.441)

(1.205.675.418)

Κέρδη χρήσεως μετά τη
διανομή εισοδήματος από τα
τραπεζογραμμάτια που εκδίδει
η ΕΚΤ

1.466.028.663

116.578.118

Διανομή των κερδών σε
ΕθνΚΤ

(1.466.028.66)

(116.578.118)

0

0

Σύνολο

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 Διοικητικό Συμβούλιο και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των καθαρών κερδών, μεταφέρεται στο γενικό αποθεματικό με ανώτατο
όριο το 100% του κεφαλαίου, και
(β) τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη διανέμονται
μεταξύ των μεριδιούχων της ΕΚΤ, κατ’ αναλογία προς τα καταβεβλημένα μερίδιά τους.
Σε περίπτωση ζημίας της ΕΚΤ, αυτή μπορεί να
καλυφθεί από το γενικό αποθεματικό της ΕΚΤ
και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, από το νομισματικό
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 του ΕΣΚΤ. 1
Όπως και το 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο
αποφάσισε στις 4 Μαρτίου 2010 να μην κάνει
καμία μεταφορά στο γενικό αποθεματικό και να
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Eτήσια Έκθεση
2009

1

Δυνάμει του άρθρου 32.5 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, το ποσό
του νομισματικού εισοδήματος των ΕθνΚΤ κατανέμεται μεταξύ
τους κατ' αναλογία προς τα καταβεβλημένα μερίδια συμμετοχής
τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ.

