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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1.1.2011 – 31.12.2011

1 ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι δραστηριότητες που ανέπτυξε η ΕΚΤ το 2011 

περιγράφονται λεπτομερώς στα σχετικά κεφά-

λαια της Ετήσιας Έκθεσης. 

2 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Οι σκοποί και τα καθήκοντα της ΕΚΤ περι-

γράφονται  στο  Καταστατ ικό  του  ΕΣΚΤ 

(άρθρα 2 και 3). Επισκόπηση των επιδόσεων της 

ΕΚΤ στο πλαίσιο των εν λόγω σκοπών περιλαμ-

βάνεται στον πρόλογο του Προέδρου στην Ετή-

σια Έκθεση. 

3 ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤ

Η Εκτελεστική Επιτροπή, το Διοικητικό Συμ-

βούλιο και το Γενικό Συμβούλιο είναι τα όργανα 

λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ. 

Το πλαίσιο διακυβέρνησης της ΕΚΤ περιλαμ-

βάνει διάφορους εσωτερικούς και εξωτερικούς 

ελέγχους. Στο πλαίσιο των εξωτερικών ελέγ-

χων, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει 

την αποτελεσματικότητα της λειτουργικής δια-

χείρισης της ΕΚΤ, ενώ ο έλεγχος των ετήσιων 

λογαριασμών της ΕΚΤ ανατίθεται σε εξωτερικό 

ελεγκτή. Για να ενισχύσει την ανεξαρτησία του 

εξωτερικού ελεγκτή, η ΕΚΤ ορίζει διαφορετικό 

εξωτερικό ελεγκτή ανά πενταετία. 

Στο πλαίσιο του συστήματος εσωτερικού ελέγ-

χου της ΕΚΤ, κάθε υπηρεσιακή μονάδα είναι 

υπεύθυνη για τη διαχείριση των κινδύνων της 

και για την υλοποίηση των ελέγχων της, καθώς 

και για την αποτελεσματικότητα και αποδοτι-

κότητα του έργου της. Επιπλέον, διενεργούνται 

ανεξάρτητες επιθεωρήσεις από τη Διεύθυνση 

Εσωτερικής Επιθεώρησης, υπό την άμεση 

ευθύνη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Προκει-

μένου να ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο την 

εταιρική διακυβέρνηση της ΕΚΤ, το 2007 το 

Διοικητικό Συμβούλιο συγκρότησε την Επι-

τροπή Επιθεώρησης της ΕΚΤ. Η Επιτροπή αυτή 

επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά 

με τις αρμοδιότητές του σχετικά με την ακεραι-

ότητα των οικονομικών πληροφοριών, την επο-

πτεία των εσωτερικών ελέγχων και τις επιδό-

σεις των υπηρεσιών εσωτερικής επιθεώρησης 

της ΕΚΤ και του Ευρωσυστήματος. 

Προκειμένου να αποτυπωθεί η σημαντική ενί-

σχυση του ρόλου που διαδραματίζει η διαχεί-

ριση κινδύνων, και σύμφωνα με τις βέλτιστες 

πρακτικές, τον Ιούλιο του 2011 η ΕΚΤ αναδιορ-

γάνωσε το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων, μετα-

τρέποντάς το σε αυτοτελή υπηρεσία (Γραφείο 

Διαχείρισης Κινδύνων). Το εν λόγω Γραφείο 

είναι αρμόδιο για το πλαίσιο διαχείρισης κινδύ-

νων που εφαρμόζεται σε όλες τις πράξεις που 

διενεργεί η ΕΚΤ στις χρηματοπιστωτικές αγορές 

και προς το σκοπό αυτό παρακολουθεί, αξιολο-

γεί και προτείνει βελτιώσεις, από τη σκοπιά της 

διαχείρισης κινδύνων, του λειτουργικού πλαι-

σίου του Ευρωσυστήματος για την άσκηση της 

νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής.

Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δεοντολογίας για 

τα μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ, το οποίο ανα-

θεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, παρέ-

χει κατευθύνσεις και θέτει δεοντολογικούς 

κανόνες, πρότυπα και σημεία αναφοράς. Όλα 

τα μέλη του προσωπικού καλούνται να διατη-

ρούν υψηλό επίπεδο επαγγελματικής δεοντο-

λογίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους, αλλά και στις σχέσεις τους με τις εθνικές 

κεντρικές τράπεζες, τις δημόσιες αρχές, τους 

συμμετέχοντες στην αγορά, τους εκπροσώπους 

των μέσων ενημέρωσης και το ευρύ κοινό. Δύο 

πρόσθετοι κώδικες συμπεριφοράς αναφέρονται 

αποκλειστικά στο καθεστώς δεοντολογίας που 

ισχύει για τα μέλη των οργάνων λήψης αποφά-

σεων της ΕΚΤ. Ο υπεύθυνος δεοντολογίας, που 

διορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, δια-

σφαλίζει τη συνεπή ερμηνεία των κανόνων που 

ισχύουν για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτρο-

πής και το προσωπικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

έχει διορίσει σύμβουλο δεοντολογίας ο οποίος 

παρέχει οδηγίες στα μέλη του σχετικά με ζητή-

ματα επαγγελματικής συμπεριφοράς.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διακυ-

βέρνηση της ΕΚΤ παρέχονται στην ενότητα 1 του 

Κεφαλαίου 7 της Ετήσιας Έκθεσης.
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ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής διορίζο-

νται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μεταξύ προ-

σώπων αναγνωρισμένου κύρους και επαγγελ-

ματικής εμπειρίας σε νομισματικά ή τραπεζικά 

θέματα, κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου της 

ΕΕ το οποίο προηγουμένως διαβουλεύεται με 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό 

Συμβούλιο.

Οι όροι απασχόλησης των μελών της Εκτελεστι-

κής Επιτροπής καθορίζονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο έπειτα από πρόταση εξαμελούς επι-

τροπής, της οποίας τρία μέλη διορίζονται από 

το Διοικητικό Συμβούλιο και τρία μέλη από το 

Συμβούλιο της ΕΕ.

Οι αμοιβές των μελών της Εκτελεστικής Επι-

τροπής παρατίθενται στη σημείωση 30 “Δαπά-

νες προσωπικού” των ετήσιων λογαριασμών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η ΕΚΤ αναγνωρίζει πλήρως τη σπουδαιότητα 

της ύπαρξης εποικοδομητικού διαλόγου με τους 

υπαλλήλους της. Το 2011 η ΕΚΤ συνέχισε να ανα-

πτύσσει και να εφαρμόζει πολιτικές για τη δια-

χείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε τέσσερις 

τομείς: εταιρική κουλτούρα, προσλήψεις, επαγ-

γελματική εξέλιξη και όροι απασχόλησης. Οι 

εξελίξεις που σχετίζονταν με την εταιρική κουλ-

τούρα της ΕΚΤ εξακολούθησαν να έχουν επίκε-

ντρο στη διαφορετικότητα και την επαγγελματική 

δεοντολογία. Τον Μάρτιο του 2011 η ΕΚΤ διορ-

γάνωσε ένα φόρουμ υψηλού επιπέδου σχετικά με 

τη διαφορετικότητα, ενώ παράλληλα ενίσχυσε 

την τακτική παρακολούθηση των στοιχείων όσον 

αφορά τη διαφορετικότητα των φύλων. 

Τα μέτρα ενίσχυσης της κινητικότητας και της 

ανάπτυξης των προσόντων των υπαλλήλων 

παρέμειναν τα βασικά εργαλεία επαγγελμα-

τικής εξέλιξης το 2011. Επιπλέον, η ΕΚΤ εξα-

κολούθησε να στηρίζει τους υπαλλήλους της 

όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών και την 

εξισορρόπηση επαγγελματικών και οικογενει-

ακών υποχρεώσεων.

Ο μέσος αριθμός υπαλλήλων (σε ισοδύναμα 

πλήρους απασχόλησης) που απασχολεί η ΕΚΤ 

με σύμβαση εργασίας 1 αυξήθηκε από 1.565 το 

2010 σε 1.601 το 2011. Στο τέλος του 2011, η ΕΚΤ 

απασχολούσε 1.609 υπαλλήλους. Για περισσό-

τερες πληροφορίες, βλ. τη σημείωση 30 “Δα-

πάνες προσωπικού” των ετήσιων λογαριασμών 

και την ενότητα 2 του Κεφαλαίου 7 της Ετήσιας 

Έκθεσης, όπου περιγράφονται με περισσότερες 

λεπτομέρειες και οι εξελίξεις στον τομέα της 

διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 

ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤ

Η ΕΚΤ διακρατεί δύο ειδών επενδυτικά χαρτο-

φυλάκια, το χαρτοφυλάκιο συναλλαγματικών 

διαθεσίμων και το χαρτοφυλάκιο ιδίων κεφα-

λαίων. Επιπροσθέτως, η ΕΚΤ διακρατεί τίτ-

λους για τους σκοπούς της νομισματικής πολι-

τικής, τους οποίους αποκτά στο πλαίσιο του 

Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και των 

δύο προγραμμάτων αγοράς καλυμμένων ομολο-

γιών. Οι διάφοροι σκοποί και στόχοι των επεν-

δυτικών δραστηριοτήτων και των χαρτοφυλα-

κίων νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, καθώς 

και οι σχετικές πρακτικές διαχείρισης κινδύνων, 

περιγράφονται λεπτομερώς στην ενότητα 1 του 

Κεφαλαίου 2 της Ετήσιας Έκθεσης.

Η ΕΚΤ εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κιν-

δύνους σε σχέση με τα επενδυτικά χαρτοφυλά-

κια της καθώς και με τους τίτλους που διακρατεί 

για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής. 

Στους κινδύνους περιλαμβάνονται ο πιστωτι-

κός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς και ο κίνδυνος 

ρευστότητας. Η ΕΚΤ διαρκώς παρακολουθεί 

και μετρά προσεκτικά τους εν λόγω κινδύνους 

και, όταν κρίνεται απαραίτητο, τους μετριάζει 

εφαρμόζοντας πλαίσια διαχείρισης κινδύνων. Τα 

πλαίσια αυτά λαμβάνουν υπόψη τους στόχους 

και τους σκοπούς της διακράτησης διαφόρων 

τίτλων, καθώς και τις προτιμήσεις που ορίζουν 

τα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ ως προς 

τον κίνδυνο. Περιλαμβάνουν επίσης κριτήρια 

Δεν περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι σε άδεια άνευ αποδοχών. 1 

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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καταλληλότητας και ένα σύστημα ορίων έκθε-

σης σε κίνδυνο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού όσον αφορά 

τις δαπάνες παρακολουθείται σε τακτική βάση 

από την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία λαμ-

βάνει υπόψη τις συμβουλές της υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου της ΕΚΤ, καθώς και από 

το Διοικητικό Συμβούλιο επικουρούμενο από 

την Επιτροπή Προϋπολογισμού (BUCOM). 

Η BUCOM, η οποία απαρτίζεται από εμπειρο-

γνώμονες της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ της ζώνης 

του ευρώ, διαδραματίζει καίριο ρόλο στην οικο-

νομική διακυβέρνηση της ΕΚΤ. Σύμφωνα με το 

άρθρο 15 του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΚΤ, 

η BUCOM επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο 

παρέχοντας λεπτομερή αξιολόγηση των προτά-

σεων για τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΚΤ 

και ζητά την έγκριση συμπληρωματικών κον-

δυλίων από την Εκτελεστική Επιτροπή, πριν 

από την υποβολή των προτάσεων στο Διοικη-

τικό Συμβούλιο.

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Τον Δεκέμβριο του 2010 η ΕΚΤ αποφάσισε 

να αυξήσει το εγγεγραμμένο κεφάλαιό της 

κατά 5 δισεκ. ευρώ, από 5,8 δισεκ. ευρώ σε 

10,8 δισεκ. ευρώ. Η απόφαση αυτή ήταν απο-

τέλεσμα αξιολόγησης σχετικά με την επάρκεια 

του ιδρυτικού της κεφαλαίου, η οποία ξεκίνησε 

το 2009. Η αύξηση του κεφαλαίου κρίθηκε ενδε-

δειγμένη λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των επιτοκίων 

και των τιμών του χρυσού, καθώς και λόγω της 

έκθεσης της ΕΚΤ σε πιστωτικό κίνδυνο. Προκει-

μένου η μεταβίβαση κεφαλαίου προς την ΕΚΤ 

να πραγματοποιηθεί ομαλά, το Διοικητικό Συμ-

βούλιο αποφάσισε ότι οι ΕθνΚΤ της ζώνης του 

ευρώ θα έπρεπε να καταβάλουν τις πρόσθετες 

εισφορές τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ σε τρεις 

ισόποσες ετήσιες δόσεις τον Δεκέμβριο του 

2010, του 2011 και του 2012.

Συνεπεία της υιοθέτησης του ενιαίου νομίσμα-

τος από την Εσθονία την 1.01.2011, η Eesti Pank 

κατέβαλε ποσό 13 εκατ. ευρώ την ίδια ημερομη-

νία. Το ποσό αυτό περιλάμβανε την πρώτη δόση 

της συνεισφοράς της Eesti Pank στην αύξηση 

του εγγεγραμμένου κεφαλαίου της ΕΚΤ στο 

τέλος Δεκεμβρίου 2010. 

Στις 28.12.2011 οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένης της Eesti Pank, κατέβα-

λαν ποσό 1.166 εκατ. ευρώ ως δεύτερη δόση της 

συνεισφοράς τους στην αύξηση του εγγεγραμ-

μένου κεφαλαίου της ΕΚΤ. 

Ως αποτέλεσμα των προαναφερόμενων πλη-

ρωμών το 2011, στις 31.12.2011 το καταβε-

βλημένο κεφάλαιο της ΕΚΤ ανερχόταν σε 

6.484 εκατ. ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες 

για αυτές τις μεταβολές παρέχονται στη σημεί-

ωση 17 “Κεφάλαιο και Αποθεματικά” των ετή-

σιων λογαριασμών.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΙΜΗΣ ΧΡΥΣΟΥ 

Καθώς τα περισσότερα στοιχεία ενεργητικού 

και παθητικού της ΕΚΤ υπόκεινται σε περιο-

δική αποτίμηση με βάση τις τρέχουσες τιμές 

συναλλάγματος και τίτλων στην αγορά, η κερ-

δοφορία της ΕΚΤ επηρεάζεται σημαντικά από 

συναλλαγματικούς κινδύνους και σε μικρό-

τερο βαθμό από κινδύνους επιτοκίου. Οι κίν-

δυνοι αυτοί απορρέουν κυρίως από τα διαθέ-

σιμά της σε χρυσό και τα συναλλαγματικά της 

διαθέσιμα σε δολάρια ΗΠΑ και γιεν Ιαπωνίας, 

τα οποία επενδύονται κατά κύριο λόγο σε τοκο-

φόρες τοποθετήσεις. 

Το 2005, λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό βαθμό 

έκθεσης της ΕΚΤ σε αυτούς τους κινδύνους και 

το ύψος των λογαριασμών αναπροσαρμογής της, 

το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον σχημα-

τισμό πρόβλεψης έναντι συναλλαγματικού κιν-

δύνου, κινδύνου επιτοκίου και κινδύνου τιμής 

χρυσού. Το 2009, μετά τη δημιουργία του προ-

γράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών (βλ. 

σημείωση 5 “Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης 

ευρώ” των ετήσιων λογαριασμών), το Διοικη-

τικό Συμβούλιο αποφάσισε να επεκτείνει το 

πεδίο εφαρμογής της πρόβλεψης, ώστε να καλύ-

πτει και τον πιστωτικό κίνδυνο. 
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Το ύψος και η αναγκαιότητα αυτής της πρόβλε-

ψης επανεξετάζονται ετησίως, ενώ λαμβάνεται 

υπόψη μια σειρά παραγόντων, όπως ειδικότερα 

το ύψος των περιουσιακών στοιχείων που ενέ-

χουν κίνδυνο, ο βαθμός της έκθεσης σε πραγμα-

τοποιηθέντες κινδύνους κατά το τρέχον οικονο-

μικό έτος, τα προβλεπόμενα αποτελέσματα για 

το προσεχές έτος και μια εκτίμηση κινδύνου 

η οποία αφορά υπολογισμούς “μέγιστης δυνητι-

κής ζημίας” (Values at risk - VaR) επί των περι-

ουσιακών στοιχείων που ενέχουν κίνδυνο και 

η οποία εφαρμόζεται κατά τρόπο συνεπή δια-

χρονικά. Η πρόβλεψη έναντι κινδύνων, μαζί με 

τυχόν ποσά που τηρούνται στο γενικό αποθε-

ματικό της ΕΚΤ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 

την αξία του κεφαλαίου που έχουν καταβάλει 

οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ.

Στις 31.12.2010 η πρόβλεψη έναντι συναλλαγμα-

τικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου, πιστωτικού 

κινδύνου και κινδύνου τιμής χρυσού ανερχόταν 

σε 5.184 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 48.2 

του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, η συνεισφορά 

της Eesti Pank στην πρόβλεψη ανερχόταν σε 

13 εκατ. ευρώ με ισχύ από 1.01.2011. Επιπλέον, 

αφού έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα της αξι-

ολόγησης κινδύνων, το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφάσισε να αυξήσει περαιτέρω το ύψος της 

πρόβλεψης έναντι κινδύνων σε 6.363 εκατ. ευρώ 

στις 31.12.2011. Το ποσό αυτό αποτελεί το τρέ-

χον μέγιστο επιτρεπτό όριο.

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Όπως προβλέπει το άρθρο 26.2 του Καταστατι-

κού του ΕΣΚΤ, οι ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΚΤ 

καταρτίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή 

σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το Διοικη-

τικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια, οι λογαριασμοί 

εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και 

ακολούθως δημοσιεύονται. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2011

Το 2011 τα καθαρά έσοδα της ΕΚΤ, πριν από 

τη μεταφορά ποσού 1.166 εκατ. ευρώ στην πρό-

βλεψη έναντι κινδύνων, ήταν 1.894 εκατ. ευρώ, 

έναντι 1.334 εκατ. ευρώ το 2010. Τα καθαρά 

κέρδη, που ανήλθαν σε 728 εκατ. ευρώ μετά την 

εν λόγω μεταφορά, διανεμήθηκαν στις ΕθνΚΤ 

της ζώνης του ευρώ.

Το 2011 οι καθαροί τόκοι-έσοδα ανήλθαν σε 

1.999 εκατ. ευρώ, έναντι 1.422 εκατ. ευρώ το 

2010. Η αύξηση των καθαρών τόκων-εσόδων 

οφειλόταν κυρίως στο επιπλέον εισόδημα από 

τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του 

Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και στην 

αύξηση των τόκων-εσόδων επί του μεριδίου της 

ΕΚΤ στο σύνολο των κυκλοφορούντων τραπε-

ζογραμματίων, η οποία αντανακλούσε το γεγο-

νός ότι αυξήθηκε το μέσο επιτόκιο που εφάρ-

μοσε το Ευρωσύστημα στις δημοπρασίες για τις 

πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης το 2011. 

Τα καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη από 

χρηματοοικονομικές πράξεις μειώθηκαν ορι-

ακά από 474 εκατ. ευρώ το 2010 σε 472 εκατ. 

ευρώ το 2011. Η αύξηση των καθαρών συναλ-

λαγματικών κερδών από εκροές συναλλάγμα-

τος, η οποία οφειλόταν κυρίως στις εκροές γιεν 

Ιαπωνίας στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΚΤ 

στη συντονισμένη διεθνή παρέμβαση η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις αγορές συναλλάγμα-

τος τον Μάρτιο του 2011, αντισταθμίστηκε 

από τη μείωση των καθαρών πραγματοποιη-

θέντων κερδών από μεταβολές τιμών επί των 

πωλήσεων τίτλων.

Το 2011 οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 157 εκατ. ευρώ, 

έναντι 195 εκατ. ευρώ το 2010, κυρίως λόγω μη 

πραγματοποιηθεισών ζημιών από μεταβολές 

τιμών τίτλων οι οποίες καταγράφονται στον ισο-

λογισμό στην αγοραία αξία τους στο τέλος του 

2011.

Στο τέλος του 2010 τα μη πραγματοποιηθέντα 

συναλλαγματικά κέρδη, που προέκυπταν κυρίως 

από το χαρτοφυλάκιο σε δολάρια ΗΠΑ και το 

χαρτοφυλάκιο σε γιεν Ιαπωνίας, ανέρχονταν 

σε 6.271 εκατ. ευρώ και τα μη πραγματοποιη-

θέντα κέρδη από μεταβολές της τιμής του χρυ-

σού ανέρχονταν σε 13.079 εκατ. ευρώ. Το 2011 

η υποτίμηση του ευρώ έναντι του γιεν Ιαπω-

νίας και του δολαρίου ΗΠΑ είχε ως αποτέλε-

σμα την αύξηση των μη πραγματοποιηθέντων 

συναλλαγματικών κερδών, τα οποία ανήλθαν σε 
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7.976 εκατ. ευρώ, ενώ η άνοδος της τιμής του 

χρυσού στη διάρκεια του 2011 οδήγησε σε μη 

πραγματοποιηθέντα κέρδη από μεταβολές της 

τιμής του χρυσού ύψους 15.718 εκατ. ευρώ. Σύμ-

φωνα με τις λογιστικές πολιτικές του Ευρωσυ-

στήματος, τα εν λόγω κέρδη μεταφέρθηκαν σε 

λογαριασμούς αναπροσαρμογής.

Δεν καταγράφηκαν ζημίες από απομείωση στο 

τέλος του έτους. Όσον αφορά τα ομόλογα του 

Ελληνικού Δημοσίου που διακρατεί η ΕΚΤ και 

τα οποία αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του Προ-

γράμματος για τις Αγορές Τίτλων, δεν αναμε-

νόταν να υπάρξουν μεταβολές σε τυχόν μελ-

λοντικές συμβατικές εισοδηματικές ροές που 

σχετίζονται με τους εν λόγω διακρατούμε-

νους τίτλους από την πρωτοβουλία για τη συμ-

μετοχή του ιδιωτικού τομέα (Private Sector 

Involvement – PSI), η οποία ανακοινώθηκε το 

2011, καθώς η πρωτοβουλία αυτή σχεδιάστηκε 

με σκοπό την εθελοντική αναδιάρθρωση του 

χρέους που διακρατεί ο ιδιωτικός τομέας.

Οι συνολικές διοικητικές δαπάνες της ΕΚΤ, 

συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων, ανήλ-

θαν σε 442 εκατ. ευρώ το 2011, έναντι 415 εκατ. 

ευρώ το 2010. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπα-

νών που συνδέονται με την κατασκευή των νέων 

κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ έχουν κεφα-

λαιοποιηθεί και δεν περιλαμβάνονται στο στοι-

χείο αυτό.
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2011

€

2010

€

Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 1 19.643.678.205 17.015.600.109

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη 
κατοίκων ζώνης ευρώ 2

Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 2.1 664.189.254 414.722.811

Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια 

και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2.2 40.763.380.487 39.298.995.950

41.427.569.741 39.713.718.761

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι 
κατοίκων ζώνης ευρώ 2.2 4.827.713.607 4.326.557.549

Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων 
ζώνης ευρώ 3

Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και 

δάνεια 3.1 1.456.000.000 1.800.000.000

Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι 
πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 4 204.931.400 33.368.000

Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 5

Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς 

νομισματικής πολιτικής 5.1 22.819.128.768 17.925.976.508

Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος 6

Απαιτήσεις συνδεόμενες με την 

κατανομή των τραπεζογραμματίων 

ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος 6.1 71.090.081.710 67.176.191.390

Λοιπές απαιτήσεις εντός του 

Ευρωσυστήματος (καθαρές) 6.2 49.393.103.654 0

120.483.185.364 67.176.191.390

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 7

Ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία 

ενεργητικού 7.1 441.349.493 281.925.625

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού 7.2 16.040.825.454 13.249.960.731

Διαφορές από αναπροσαρμογή της 

αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού 7.3 264.245.011 147.260.366

Δεδουλευμένα έσοδα και 

προπληρωθέντα έξοδα 7.4 1.861.875.764 1.319.491.653

Διάφορα στοιχεία 7.5 1.400.781.867 532.963.278

20.009.077.589 15.531.601.653

Σύνολο ενεργητικού 230.871.284.674 163.523.013.970



207
EKT

Eτήσια Έκθεση
2011

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2011

€

2010

€

Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 8 71.090.081.710 67.176.191.390

Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι 
πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 9 204.926.300 33.363.000

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών 
κατοίκων ζώνης ευρώ 10

Λοιπές υποχρεώσεις 10.1 1.056.000.000 1.072.000.000

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι 
μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11 77.116.620.293 1.201.602.021

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι 
μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12

Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές 

υποχρεώσεις 12.1 406.665.121 478.028.926

Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος 13

Υποχρεώσεις που αντιστοιχούν 

στη μεταβίβαση συναλλαγματικών 

διαθεσίμων 13.1 40.307.572.893 40.204.457.215

Λοιπές υποχρεώσεις εντός του 

Ευρωσυστήματος (καθαρές) 6.2 0 21.225.255.926

40.307.572.893 61.429.713.141

Λοιπές υποχρεώσεις 14

Διαφορές από αναπροσαρμογή της 

αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού 14.1 869.160.478 568.235.002

Δεδουλευμένα έξοδα και 

προεισπραχθέντα έσοδα 14.2 1.251.205.972 749.630.881

Διάφορα στοιχεία 14.3 623.759.817 494.466.366

2.744.126.267 1.812.332.249

Προβλέψεις 15 6.407.941.415 5.216.716.613

Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 16 24.324.930.772 19.626.699.159

Κεφάλαιο και αποθεματικά 17

Κεφάλαιo 17.1 6.484.283.669 5.305.536.076

Κέρδη χρήσης 728.136.234 170.831.395

Σύνολο παθητικού 230.871.284.674 163.523.013.970
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2011 – 31.12.2011

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2011 

€

2010

€

Τόκοι-έσοδα επί συναλλαγματικών 

διαθεσίμων 24.1 290.220.291 366.179.478

Τόκοι-έσοδα από την κατανομή των 

τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του 

Ευρωσυστήματος 24.2 856.392.005 653.509.659

Λοιποί τόκοι-έσοδα 24.4 8.331.260.026 4.796.498.245

Τόκοι-έσοδα 9.477.872.322 5.816.187.382
Τόκοι απαιτήσεων των ΕθνΚΤ σε σχέση 

με μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά 

διαθέσιμα 24.3 (433.970.898) (346.484.251)

Λοιποί τόκοι-έξοδα 24.4 (7.044.498.398) (4.047.227.079)

Τόκοι-έξοδα (7.478.469.296) (4.393.711.330)

Καθαροί τόκοι-έσοδα 24 1.999.403.026 1.422.476.052

Πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες από 

χρηματοοικονομικές πράξεις 25 472.219.229 474.313.327

Αποσβέσεις χρηματοοικονομικών 

στοιχείων ενεργητικού και θέσεων 26 (157.457.283) (195.213.437)

Μεταφορές προς/από προβλέψεις έναντι 

συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου 

επιτοκίου, πιστωτικού κινδύνου και 

κινδύνου τιμής χρυσού (1.166.175.000) (1.163.191.667)

Καθαρό αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές 
πράξεις, αποσβέσεις και προβλέψεις 
για κινδύνους (851.413.054) (884.091.777)

Καθαρά έξοδα από αμοιβές και προμήθειες 27 (1.980.780) (1.409.017) 

Έσοδα από μετοχές και συμμετοχές 28 1.048.891 2.612.858

Λοιπά έσοδα 29 23.122.157 46.537.026

Σύνολο καθαρών εσόδων 1.170.180.240 586.125.142

Δαπάνες προσωπικού 30 (216.065.185) (196.470.934)

Διοικητικές δαπάνες 31 (208.017.979) (196.636.534)

Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων 

πάγιων στοιχείων ενεργητικού (11.488.672) (13.601.111)

Υπηρεσίες παραγωγής τραπεζογραμματίων 32 (6.472.170) (8.585.168)

Κέρδη χρήσης 728.136.234 170.831.395

Φραγκφούρτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Mario Draghi

Πρόεδρος
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 1

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ έχουν σχε-

διαστεί 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 ισολογι-

σμού, η αρχή του ουσιώδους των λογιστικών 

γεγονότων, η αρχή της συνεχιζόμενης δραστη-

ριότητας, η αρχή της πραγματοποίησης των εσό-

δων/εξόδων (η αρχή του δεδουλευμένου), 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 ουσια-

στικά 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 ενερ-

γητικού 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 τρο-

ποποιήθηκε ώστε να περιλαμβάνει την αποτί-

μηση, σε τιμές της αγοράς, των εμπορεύσιμων 

τίτλων (εκτός αυτών που ταξινομούνται ως δια-

κρατούμενοι 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 τις άμεσες (spot) συναλλαγές επί 

τίτλων, οι συναλλαγές επί χρηματοδοτικών μέ-

σων σε ξένο νόμισμα καταγράφονται σε λογα-

ριασμούς εκτός ισολογισμού κατά την ημερο-

μηνία συμφωνίας της συναλλαγής. Κατά την 

ημερομηνία διακανονισμού αντιλογίζονται οι 

εγγραφές των στοιχείων εκτός ισολογισμού 

και οι συναλλαγές εγγράφονται αντίστοιχα ως 

στοιχεία εντός ισολογισμού. Οι αγοραπω λησίες 

ξένων νομισμάτων επηρεάζουν την καθαρή 

 συναλλαγματική θέση κατά την ημερομηνία 

συναλλαγής και τα πραγματοποιηθέντα κέρδη/οι 

πραγματοποιηθείσες ζημίες από πωλήσεις υπο-

λογίζονται 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 κατα-

γράφονται 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 εκφρά-

ζονται σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε ευρώ 

με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία της 

ημερομηνίας κλεισίματος του ισολογισμού. Τα 

έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με την ισο-

τιμία που ίσχυε κατά το χρόνο της καταγραφής. 

Η αναπροσαρμογή της αξίας των απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων που εκφράζονται σε συνάλ-

λαγμα, 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 παρουσιάζε-

ται χωριστά από την αναπροσαρμογή της αξίας 

Η Απόφαση ΕΚΤ/2006/17 της 10.11.2006, ΕΕ L 348 της 1 

11.12.2006, σ. 38, όπως τροποποιήθηκε, που περιλαμβάνει 

τις λεπτομερείς λογιστικές πολιτικές της ΕΚΤ, καταργήθηκε 

και αντικαταστάθηκε από την Απόφαση ΕΚΤ/2010/21 της 

11.11.2010, ΕΕ L 35 της 9.2.2011, σ. 1, με ισχύ από 31ης Δεκεμ-

βρίου 2010.

Οι πολιτικές αυτές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρου 2 

26.4 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, δυνάμει των οποίων πρέπει 

να ακολουθείται εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τους 

κανόνες που διέπουν τη λογιστική παρακολούθηση των εργα-

σιών του Ευρωσυστήματος και την υποβολή χρηματοοικονο-

μικών εκθέσεων.
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τους λόγω μεταβολής των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών.

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 31.12.2011, προέκυψε από 

τη συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου 

ΗΠΑ στις 30.12.2011.

Το ειδικό τραβηκτικό δικαίωμα (ΕΤΔ) (Special 

Drawing Right – SDR) ορίζεται με βάση μια 

δέσμη νομισμάτων. Για την αναπροσαρμογή 

της αξίας των ΕΤΔ που κατέχει η ΕΚΤ, η αξία 

του ΕΤΔ υπολογίζεται ως το σταθμικό άθροι-

σμα των συναλλαγματικών ισοτιμιών τεσσάρων 

κύριων νομισμάτων (δολάριο ΗΠΑ, ευρώ, γιεν 

Ιαπωνίας και λίρα Αγγλίας) τα οποία μετατρά-

πηκαν σε ευρώ στις 30.12.2011.

ΤΙΤΛΟΙ

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι (εκτός αυτών που ταξι-

νομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη 

τους) και τα παρεμφερή στοιχεία ενεργητικού 

αποτιμώνται είτε στη μέση αγοραία τιμή τους 

είτε με βάση τις τρέχουσες αποδόσεις ανά κατη-

γορία τίτλων που ίσχυαν κατά την ημερομηνία 

κλεισίματος του ισολογισμού. Για τη χρήση 

που έληξε στις 31.12.2011, χρησιμοποιήθηκαν 

οι μέσες τιμές της αγοράς της 30.12.2011.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι που ταξινομούνται ως 

διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους 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 κατα-

βάλλονται. Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη και 

οι πραγματοποιηθείσες ζημίες από την πώληση 

συναλλάγματος, χρυσού και τίτλων μεταφέ-

ρονται στα αποτελέσματα χρήσης. Τα εν λόγω 

κέρδη και ζημίες υπολογίζονται με βάση το 

μέσο κόστος των αντίστοιχων στοιχείων.

Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη δεν αναγνωρί-

ζονται ως έσοδα, αλλά μεταφέρονται απευθείας 

σε λογαριασμό αναπροσαρμογής.

Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες μεταφέρονται 

στα αποτελέσματα χρήσης εφόσον, στο τέλος του 

έτους, υπερβαίνουν προηγούμενα κέρδη από ανα-

προσαρμογή, τα οποία έχουν καταγραφεί στον 

αντίστοιχο λογαριασμό αναπροσαρμογής. Οι μη 

πραγματοποιηθείσες ζημίες επί ενός συγκεκρι-

μένου τίτλου ή νομίσματος ή επί των διαθεσίμων 

 σε χρυσό δεν συμψηφίζονται με τα μη πραγματο-

ποιηθέντα κέρδη από άλλους τίτλους ή νομίσματα 

ή 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 μειώ-

νεται 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 προκύ-

πτουν από την αγορά τίτλων, συμπεριλαμβανο-

μένων των τίτλων που ταξινομούνται ως διακρα-

τούμενοι 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 περιουσι-

ακά στοιχεία με συμφωνία επαναγοράς ή εκτε-

λεί πιστοδοτικές πράξεις έναντι ασφάλειας.

Στο πλαίσιο συναλλαγής με συμφωνία επαναγο-

ράς, πωλούνται τίτλοι έναντι μετρητών με ταυ-

τόχρονη συμφωνία επαναγοράς τους από τον 

πωλητή με συμφωνημένη τιμή σε προκαθορι-

σμένη μελλοντική ημερομηνία. Οι συμφωνίες 

επαναγοράς καταγράφονται στο παθητικό του 

ισολογισμού ως καταθέσεις καλυπτόμενες από 

ασφάλεια και δημιουργούν τόκους-έξοδα που 

εμφανίζονται στα αποτελέσματα χρήσης. Οι 
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τίτλοι που πωλούνται στο πλαίσιο τέτοιας συμ-

φωνίας παραμένουν στον ισολογισμό της ΕΚΤ.

Στο πλαίσιο συναλλαγής με συμφωνία επανα-

πώλησης, αγοράζονται τίτλοι έναντι μετρητών 

με ταυτόχρονη συμφωνία επαναπώλησής τους 

από τον αγοραστή με συμφωνημένη τιμή σε 

καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία. Οι συμ-

φωνίες 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 αποτελέ-

σματα χρήσης.

Οι αντιστρεπτέες συναλλαγές (στις οποίες 

περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές δανει-

σμού τίτλων) που διενεργούνται στο πλαίσιο 

προγράμματος αυτόματου δανεισμού τίτλων 

καταγράφονται στον ισολογισμό μόνο εφόσον 

παρέχεται ασφάλεια με τη μορφή μετρητών που 

κατατίθενται σε λογαριασμό της ΕΚΤ. Το 2011, 

η ΕΚΤ δεν έλαβε ασφάλεια με τη μορφή μετρη-

τών στο πλαίσιο τέτοιων συναλλαγών.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τα χρηματοδοτικά μέσα σε ξένο νόμισμα, δηλ. οι 

προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος, τα προ-

θεσμιακά σκέλη των πράξεων ανταλλαγής νομι-

σμάτων και άλλες πράξεις επί νομισμάτων που 

συνεπάγονται την ανταλλαγή ενός νομίσματος 

με άλλο σε μελλοντική ημερομηνία, περιλαμ-

βάνονται στην καθαρή συναλλαγματική θέση, 

με σκοπό τον υπολογισμό των συναλλαγματι-

κών κερδών και ζημιών. 

Οι πράξεις επί επιτοκίων αναπροσαρμόζονται 

ως προς την αξία τους ανά στοιχείο. Οι ημερή-

σιες μεταβολές στα περιθώρια διακύμανσης των 

εκκρεμών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρω-

σης επί επιτοκίων καταγράφονται στα αποτελέ-

σματα χρήσης. Η αποτίμηση των προθεσμιακών 

πράξεων επί τίτλων και των πράξεων ανταλλα-

γής 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 ημερο-

μηνία αποτίμησης.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, κατ’ 

αρχήν, προσαρμόζονται ώστε να περιλαμβά-

νουν γεγονότα που επέρχονται από την ημε-

ρομηνία κλεισίματος του ετήσιου ισολογι-

σμού έως και την ημερομηνία κατά την οποία 

το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τις οικονο-

μικές καταστάσεις, εφόσον τα εν λόγω γεγο-

νότα 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 ισολογι-

σμού εμφανίζονται στις σημειώσεις.

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΣΚΤ/ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΝΤΟΣ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τα υπόλοιπα εντός του ΕΣΚΤ προκύπτουν από 

διασυνοριακές πληρωμές εντός της ΕΕ οι οποίες 

διακανονίζονται σε χρήμα κεντρικής τράπεζας 

σε ευρώ. Οι συναλλαγές αυτές στην πλειονό-

τητά τους διενεργούνται από ιδιωτικούς φορείς 

(δηλ. πιστωτικά ιδρύματα, εταιρίες και φυσικά 

πρόσωπα). Διακανονίζονται μέσω του συστή-

ματος TARGET2 – Διευρωπαϊκό Αυτοματο-

ποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφα-

λαίων σε Συνεχή Χρόνο (βλ. Κεφάλαιο 2 της 

Ετήσιας Έκθεσης) – και δημιουργούν διμερή 

υπόλοιπα στους λογαριασμούς TARGET2 των 

κεντρικών τραπεζών της ΕΕ. Αυτά τα διμερή 

υπόλοιπα συμψηφίζονται και εν συνεχεία λογί-

ζονται ως υπόλοιπα έναντι της ΕΚΤ σε καθη-

μερινή βάση, έτσι ώστε κάθε ΕθνΚΤ να εμφα-

νίζει μία μόνο καθαρή διμερή θέση έναντι 

της ΕΚΤ και μόνο. Η θέση αυτή εμφανίζεται 

στους λογαριασμούς της ΕΚΤ και αντιπροσω-

πεύει την καθαρή απαίτηση ή υποχρέωση κάθε 

ΕθνΚΤ έναντι του υπόλοιπου ΕΣΚΤ. Τα υπό-

λοιπα εντός του Ευρωσυστήματος των ΕθνΚΤ 

της ζώνης του ευρώ έναντι της ΕΚΤ που απορ-

ρέουν από το TARGET2, καθώς και άλλα υπό-

λοιπα σε ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος 

(π.χ. ενδιάμεση διανομή κερδών στις ΕθνΚΤ) 

παρουσιάζονται στον ισολογισμό της ΕΚΤ ως 

μία μόνο καθαρή πιστωτική ή χρεωστική θέση 
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και καταγράφονται στο λογαριασμό “Λοιπές 

απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθα-

ρές)” ή “Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρω-

συστήματος (καθαρές)”. 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 καταγράφο-

νται στο λογαριασμό “Υποχρεώσεις σε ευρώ 

έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ”.

Τα υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος που 

απορρέουν από την κατανομή τραπεζογραμμα-

τίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος περιλαμ-

βάνονται ως ένα μόνο καθαρό στοιχείο ενεργη-

τικού υπό τον τίτλο “Απαιτήσεις συνδεόμενες 

με την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ 

εντός του Ευρωσυστήματος” (βλ. “Τραπεζο-

γραμμάτια σε κυκλοφορία” στην ενότητα “Λογι-

στικές πολιτικές”).

Τα υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος που 

απορρέουν από τη μεταβίβαση συναλλαγματι-

κών διαθεσίμων προς την ΕΚΤ από τις ΕθνΚΤ 

που γίνονται μέλη του Ευρωσυστήματος εκφρά-

ζονται σε ευρώ και καταγράφονται στο στοιχείο 

“Υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβα-

ση συναλλαγματικών διαθεσίμων”.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Τα πάγια στοιχεία ενεργητικού, εξαιρουμένων 

των γηπέδων και των έργων τέχνης, αποτιμώ-

νται στο κόστος μείον την αποσβεσθείσα αξία. 

Τα γήπεδα και τα έργα τέχνης 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 4 έτη

Τεχνικός εξοπλισμός 4 ή 10 έτη

Έπιπλα και μηχανολογικός 

εξοπλισμός 10 έτη

Πάγια στοιχεία με κόστος κάτω 

των 10.000 ευρώ

Απόσβεση κατά το έτος 

κτήσεως

Στην περίπτωση των κεφαλαιοποιημένων δαπα-

νών κατασκευής και ανακαίνισης που σχετίζο-

νται με τις υφιστάμενες νοικιασμένες κτιριακές 

εγκαταστάσεις της ΕΚΤ, η διάρκεια της περιό-

δου απόσβεσης έχει προσαρμοστεί, ούτως ώστε 

τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία να αποσβε-

στούν πλήρως προτού η ΕΚΤ μεταφερθεί στις 

νέες της εγκαταστάσεις. 

Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις νέες κτιρια-

κές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ καταγράφονται στο 

λογαριασμό “Πάγια υπό κατασκευή”, εφόσον 

πληρούν τα κριτήρια κεφαλαιοποίησης. Αυτές 

οι δαπάνες θα μεταφερθούν στις αντίστοιχες κα-

τηγορίες παγίων μόλις τα εν λόγω πάγια παρα-

δοθούν προς χρήση. Όσον αφορά την απόσβεση 

των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ, 

θα υπολογιστεί το κόστος των επιμέρους στοι-

χείων και θα αποσβεστεί με βάση την εκτιμώ-

μενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής των περιουσιακών 

στοιχείων.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΚΤ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΠΑΡΟΧΕΣ

Η ΕΚΤ διαχειρίζεται ένα πρόγραμμα καθορι-

σμένων παροχών για το προσωπικό της. Το πρό-

γραμμα χρηματοδοτείται από περιουσιακά στοι-

χεία που τηρούνται σε μακροπρόθεσμο ταμείο 

παροχών για τους υπαλλήλους.

Οι υποχρεωτικές εισφορές που καταβάλλουν 

η ΕΚΤ και τα μέλη του προσωπικού αντιστοι-

χούν στο 18% και το 6% του βασικού μισθού 

αντιστοίχως. Τα μέλη του προσωπικού μπορούν 

να καταβάλλουν εθελουσίως πρόσθετες εισφο-

ρές σε έναν πυλώνα καθορισμένων εισφορών 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξασφά-

λιση πρόσθετων παροχών. 4 

Στις 31.12.2011, οι ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ που συμμετεί-3 

χαν στο TARGET2 ήταν οι εξής: Българска народна банка 

(Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας), Danmarks Nationalbank, 

Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Narodowy Bank Polski και 

Banca Naţională a României.

Τα κεφάλαια που συσσωρεύει κάποιο μέλος του προσωπικού 4 

με τις εθελούσιες εισφορές του μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

κατά τη συνταξιοδότηση για την εξαγορά πρόσθετης σύνταξης. 

Η σύνταξη αυτή περιλαμβάνεται στις δεσμεύσεις για καθορι-

σμένες παροχές από εκείνη τη στιγμή και εξής.
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Ισολογισμός

Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον ισολογι-

σμό όσον αφορά το πρόγραμμα καθορισμένων 

παροχών είναι η παρούσα αξία των δεσμεύ-

σεων για καθορισμένες παροχές κατά την ημε-

ρομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, μείον 
την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων 

του προγράμματος που χρησιμοποιούνται για 

τη χρηματοδότηση των δεσμεύσεων, διορθω-

μένη για μη αναγνωρισθέντα αναλογιστικά 

κέρδη ή ζημίες. 

Οι δεσμεύσεις για καθορισμένες παροχές υπο-

λογίζονται ετησίως από ανεξάρτητους αναλο-

γιστές με τη μέθοδο της εκτιμώμενης βάσει 

προβολών πιστωτικής μονάδας. Για να προσ-

διοριστεί η παρούσα αξία των δεσμεύσεων για 

καθορισμένες παροχές, επί των εκτιμώμενων 

μελλοντικών εισοδηματικών ροών εφαρμόζε-

ται ως προεξοφλητικό επιτόκιο ένα επιτόκιο το 

οποίο καθορίζεται σύμφωνα με τις αποδόσεις 

της αγοράς κατά την ημερομηνία κλεισίματος 

του ισολογισμού επί εταιρικών ομολόγων υψη-

λής ποιότητας που εκφράζονται σε ευρώ και 

έχουν παρόμοιες διάρκειες με τη ληκτότητα της 

συναφούς συνταξιοδοτικής υποχρέωσης.

Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες μπορεί να προκύ-

ψουν από εμπειρικές προσαρμογές (σε περίπτωση 

που οι πραγματοποιήσεις διαφέρουν από τις υπο-

θέσεις της αναλογιστικής μελέτης), καθώς και 

από μεταβολές των αναλογιστικών υποθέσεων.

Αποτελέσματα χρήσης

Το καθαρό ποσό που καταλογίζεται στα αποτε-

λέσματα χρήσης περιλαμβάνει:

(α)  το κόστος τρέχουσας υπηρεσίας για τις 

καθορισμένες παροχές που συσσωρεύονται 

για το έτος,

(β)  τόκους  βάσει  προεξοφλητικού  επιτο -

κίου επί των δεσμεύσεων για καθορι-

σμένες παροχές,

(γ)  την αναμενόμενη απόδοση των περιου-

σιακών στοιχείων του προγράμματος που 

τηρούνται έναντι των δεσμεύσεων για καθο-

ρισμένες παροχές, 

(δ)  τυχόν αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που 

απορρέουν από παροχές μετά την έξοδο από 

την υπηρεσία και αναγνωρίζονται στα απο-

τελέσματα χρήσης με βάση την προσέγγιση 

του “περιθωρίου 10%”, και

(ε)  τυχόν αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που 

απορρέουν από λοιπές μακροπρόθεσμες πα-

ροχές, στο σύνολό τους.

Μέθοδος του περιθωρίου 10%

Τα καθαρά σωρευτικά μη αναγνωρισθέντα ανα-

λογιστικά κέρδη και ζημίες από παροχές μετά 

την έξοδο από την υπηρεσία που υπερβαίνουν 

α) το 10% της παρούσας αξίας των  δεσμεύσεων 

για καθορισμένες παροχές ή β) εφόσον είναι 

 μεγαλύτερο, το 10% της εύλογης αξίας των περι-

ουσιακών στοιχείων του προγράμματος, πρέπει 

να αποσβένονται στη διάρκεια του προσδοκώ-

μενου μέσου εναπομένοντος εργασιακού βίου 

των συμμετεχόντων υπαλλήλων.

Παροχές μη κεφαλαιοποιητικού τύπου

Για τις παροχές μετά την έξοδο από την υπη-

ρεσία και τις λοιπές μακροπρόθεσμες παροχές 

που προβλέπονται για τα μέλη της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της ΕΚΤ εφαρμόζονται ρυθμίσεις μη 

κεφαλαιοποιητικού τύπου. Όσον αφορά τα μέλη 

του προσωπικού, για τις παροχές μετά την έξοδο 

από την υπηρεσία εκτός των συντάξεων και για 

τις λοιπές μακροπρόθεσμες παροχές εφαρμόζο-

νται ρυθμίσεις μη κεφαλαιοποιητικού τύπου. Το 

αναμενόμενο κόστος αυτών των παροχών συσ-

σωρεύεται στη διάρκεια της θητείας των μελών 

της Εκτελεστικής Επιτροπής/της υπηρεσίας των 

μελών του προσωπικού, με παρόμοια λογιστική 

προσέγγιση όπως και για τα προγράμματα καθο-

ρισμένων παροχών. Τα αναλογιστικά κέρδη και 

ζημίες αναγνωρίζονται με τον τρόπο που περιγρά-

φεται στην παράγραφο “Αποτελέσματα χρήσης”.

Αυτά τα ποσά αποτιμώνται ετησίως από ανε-

ξάρτητους αναλογιστές προκειμένου να γίνεται 

η κατάλληλη εγγραφή στο παθητικό των οικονο-

μικών καταστάσεων.

ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ, οι 

οποίες αποτελούν το Ευρωσύστημα, εκδίδουν 



214
EKT
Eτήσια Έκθεση
2011

τραπεζογραμμάτια ευρώ. 5 Η συνολική αξία των 

κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ 

κατανέμεται στις κεντρικές τράπεζες του Ευρω-

συστήματος 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 πα-

θητικό ως “Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία”. 

Το μερίδιο της ΕΚΤ στο σύνολο των εκδιδόμε-

νων 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 κα-

τανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του 

Ευρωσυστήματος” (βλ. “Υπόλοιπα εντός του 

ΕΣΚΤ/υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος” 

στην ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”). Οι τόκοι-

έσοδα επί των απαιτήσεων αυτών περιλαμβάνο-

νται στο στοιχείο “Καθαροί τόκοι-έσοδα”.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Το εισόδημα της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα 

τραπεζογραμμάτια ευρώ και το εισόδημα που 

απορρέει από τίτλους αποκτηθέντες στο πλαί-

σιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων 

οφείλεται στις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ εντός 

του οικονομικού έτους κατά το οποίο συγκε-

ντρώνεται. Η ΕΚΤ προβαίνει στη διανομή αυτού 

του εισοδήματος τον Ιανουάριο του επόμενου 

έτους με ενδιάμεση διανομή κερδών. 8 Το εισό-

δημα 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 

τους τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του 

Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων, και με την 

επιφύλαξη τυχόν αποφάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου για μεταφορά σε πρόβλεψη έναντι 

συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου, 

πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου τιμής χρυσού. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να απο-

φασίσει να αφαιρέσει από το εισόδημα που απορ-

ρέει από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια 

ευρώ τις δαπάνες της ΕΚΤ σε σχέση με την έκδο-

ση και διαχείριση τραπεζογραμματίων ευρώ.

ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο της ΕΚΤ ως 

κεντρικής τράπεζας, η Εκτελεστική Επιτροπή 

φρονεί ότι η δημοσίευση αναλυτικής κατάστα-

σης ταμειακών ροών δεν θα παρέχει στους ανα-

γνώστες των οικονομικών καταστάσεων σημα-

ντικές πρόσθετες πληροφορίες.

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  27 του  Καταστα-

τικού του ΕΣΚΤ και βάσει σύστασης του 

Διοικητ ικού  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.

Απόφαση ΕΚΤ/2010/29 της 13.12.2010 σχετικά με την έκδοση 5 

τραπεζογραμματίων ευρώ (αναδιατύπωση), ΕΕ L 35 της 

9.2.2011, σ. 26.

Με τον όρο “κλείδα κατανομής τραπεζογραμματίων” νοού-6 

νται τα ποσοστά που προκύπτουν όταν ληφθεί υπόψη το μερί-

διο συμμετοχής της ΕΚΤ στο σύνολο των εκδιδόμενων τρα-

πεζογραμματίων ευρώ και εφαρμοστεί η κλείδα κατανομής 

στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο επί του μεριδίου συμμετοχής των 

ΕθνΚΤ στο εν λόγω σύνολο.

Απόφαση ΕΚΤ/2010/23 της 25.11.2010 σχετικά με την κατανομή 7 

του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπε-

ζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ (αναδιατύπωση), 

ΕΕ L 35 της 9.2.2011, σ. 17, όπως τροποποιήθηκε.

Απόφαση EKT/2010/24 της 25.11.2010 σχετικά με την ενδι-8 

άμεση διανομή του εισοδήματος της Eυρωπαϊκής Kεντρικής 

Tράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και 

από την αγορά τίτλων βάσει του προγράμματος για τις αγορές 

τίτλων (αναδιατύπωση), ΕΕ L 6 της 11.1.2011, σ. 35. 



215
EKT

Eτήσια Έκθεση
2011

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1 ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΥΣΟ 

Στις 31.12.2011 η ΕΚΤ είχε στην κατοχή της 

16.142.871 ουγγιές 9 καθαρού χρυσού (2010: 

16.122.143 ουγγιές). Η αύξηση αυτή οφείλε-

ται κυρίως στη μεταβίβαση από την Eesti Pank 

προς την ΕΚΤ 20.728 ουγγιών καθαρού χρυ-

σού 10, όταν η Εσθονία υιοθέτησε το ενιαίο 

νόμισμα, σύμφωνα με το άρθρο 30.1 του Κατα-

στατικού του ΕΣΚΤ. Επιπλέον, προέκυψαν 

μικρές διαφορές βάρους στο πλαίσιο του προ-

γράμματος αντικατάστασης το οποίο ξεκίνησε 

η ΕΚΤ το 2010. Ωστόσο, η αύξηση του ισότι-

μου σε ευρώ της αξίας του χρυσού που διακρα-

τεί η ΕΚΤ οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σημα-

ντική άνοδο της τιμής του χρυσού στη διάρκεια 

του 2011 (βλ. “Χρυσός και απαιτήσεις/υποχρε-

ώσεις σε συνάλλαγμα” στην ενότητα “Λογιστι-

κές πολιτικές” και σημείωση 16, “Λογαριασμοί 

αναπροσαρμογής”).

2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ

2.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΝΤ 

Το στοιχείο αυτό του ενεργητικού αντιπροσω-

πεύει τα ΕΤΔ που κατείχε η ΕΚΤ στις 31.12.2011 

και απορρέει από συμφωνία αγοραπωλησίας 

ΕΤΔ με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), 

βάσει της οποίας το ΔΝΤ εξουσιοδοτείται να 

διοργανώνει πωλήσεις ή αγορές ΕΤΔ έναντι 

ευρώ, για λογαριασμό της ΕΚΤ, εντός ανώτα-

των και κατώτατων ορίων για τα διακρατούμενα 

ΕΤΔ. Λογιστικώς, τα ΕΤΔ καταγράφονται ως 

συνάλλαγμα (βλ. “Χρυσός και απαιτήσεις/υπο-

χρεώσεις σε συνάλλαγμα” στην ενότητα “Λογι-

στικές πολιτικές”). 

2.2 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΤΛΟΙ, ΔΑΝΕΙΑ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΟΙ-

ΚΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ 

Τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούνται από υπό-

λοιπα λογαριασμών σε τράπεζες και δάνεια 

σε συνάλλαγμα, καθώς και τοποθετήσεις σε 

τίτλους που εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ και 

γιεν Ιαπωνίας.

Η αύξηση των στοιχείων αυτών το 2011 οφειλό-

ταν κυρίως στην ανατίμηση του δολαρίου ΗΠΑ 

και του γιεν Ιαπωνίας έναντι του ευρώ, η οποία 

αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των 

διαθεσίμων σε γιεν Ιαπωνίας ως αποτέλεσμα 

της συμμετοχής της ΕΚΤ στη συντονισμένη διε-

θνή παρέμβαση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 

αγορές συναλλάγματος στις 18.3.2011. Το εισό-

δημα που εισπράχθηκε το 2011, κυρίως επί των 

τοποθετήσεων σε δολάρια ΗΠΑ, και η αύξηση 

των μη πραγματοποιηθέντων κερδών από την 

αναπροσαρμογή της αξίας τίτλων (βλ. σημεί-

ωση 16, “Λογαριασμοί αναπροσαρμογής”) συνέ-

βαλαν επίσης στην αύξηση της συνολικής αξίας 

των εν λόγω στοιχείων. 

Επιπλέον, όταν η Εσθονία υιοθέτησε το ενι-

αίο νόμισμα με ισχύ από 1.1.2011, η Eesti 

Pank μεταβίβασε στην ΕΚΤ συναλλαγματικά 

Αυτή η ποσότητα αντιστοιχεί σε 502,1 τόνους. 9 

Η μεταβίβαση, η αξία της οποίας ανερχόταν στο ισό -10 

τ ιμο των 21,9 εκατ. ευρώ, παράγει αποτελέσματα από 

1ης Ιανουαρίου 2011. 

Απαιτήσεις 
έναντι μη κα-
τοίκων ζώνης 
ευρώ

2011 

€

2010 

€

Μεταβολή 

€

Τρεχούμενοι 

λογαριασμοί 967.861.820 1.415.134.235 (447.272.415)

Καταθέσεις 

μέσω της αγο-

ράς χρήματος 598.657.080 881.467.443 (282.810.363)

Συμφωνίες 

επαναπώλησης 623.065.152 54.632.540 568.432.612

Τοποθετήσεις 

σε τίτλους 38.573.796.435 36.947.761.732 1.626.034.703

Σύνολο 40.763.380.487 39.298.995.950 1.464.384.537

Απαιτήσεις 
έναντι κατοί-
κων ζώνης 
ευρώ

2011 

€

2010 

€

Μεταβολή 

€

Τρεχούμενοι 

λογαριασμοί 1.439.838 3.522.840 (2.083.002)

Καταθέσεις 

μέσω της αγο-

ράς χρήματος 4.826.273.769 4.254.182.741 572.091.028

Συμφωνίες 

επαναπώλησης 0 68.851.968 (68.851.968)

Σύνολο 4.827.713.607 4.326.557.549 501.156.058
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διαθέσιμα εκφρασμένα σε γιεν Ιαπωνίας αξίας 

124,0 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 48.1 και 

το άρθρο 30.1 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ.

Στις 31.12.2011 τα καθαρά συναλλαγματικά δια-

θέσιμα της ΕΚΤ σε δολάρια ΗΠΑ και γιεν Ιαπω-

νίας 11 είχαν ως εξής: 

3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΑΝΤΙ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ 

3.1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΤΛΟΙ 

ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ

Στις 31.12.2011 το στοιχείο αυτό συνίστατο σε 

απαίτηση έναντι μιας κεντρικής τράπεζας εκτός 

της ζώνης του ευρώ στο πλαίσιο συμφωνίας με 

την ΕΚΤ για συναλλαγές επαναγοράς. Με βάση 

αυτή τη συμφωνία η εν λόγω κεντρική τράπεζα 

μπορεί να δανείζεται ευρώ έναντι αποδεκτών 

τίτλων για τη στήριξη πράξεων παροχής ρευ-

στότητας στην εγχώρια αγορά της. 

4 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΑΝΤΙ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ 

Αυτό το στοιχείο περιλάμβανε κυρίως απαι-

τήσεις που προέκυψαν από συμφωνίες επανα-

πώλησης οι οποίες διενεργήθηκαν στο πλαίσιο 

πράξεων δανεισμού καλυμμένων ομολογιών 

(βλ. σημείωση 9, “Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ 

έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ”).

5 ΤΙΤΛΟΙ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ

5.1 ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Στις 31.12.2011 το στοιχείο αυτό συνίστατο 

σε τίτλους που απέκτησε η ΕΚΤ στο πλαίσιο 

των δύο προγραμμάτων αγοράς καλυμμένων 

ομολογιών 12 και του Προγράμματος για τις Αγο-

ρές Τίτλων. 13

Οι αγορές στο πλαίσιο του πρώτου προγράμ-

ματος  αγοράς  καλυμμέ νων  ομολογ ιών 

ολοκληρώ θηκαν μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2010. 

Το  2011 η απόσβεση των διαφορών υπέρ και 

υπό το άρτιο που σχετίζονται με τους εν λόγω 

 τίτλους είχαν αποτέλεσμα την καθαρή μείωση 

αυτού του στοιχείου (βλ. “Αναγνώριση εσόδων” 

στην ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”).

Στις 6.10.2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ανα-

κοίνωσε το δεύτερο πρόγραμμα αγοράς καλυμ-

μένων ομολογιών. Βάσει του προγράμματος 

αυτού, η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ άρχισαν να αγο-

ράζουν καλυμμένες ομολογίες εκφρασμένες σε 

ευρώ που έχουν εκδοθεί στη ζώνη του ευρώ με 

σκοπό να βελτιώσουν τις συνθήκες ρευστότη-

τας για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρή-

σεις, καθώς και να ενθαρρύνουν τα πιστωτικά 

ιδρύματα να διατηρήσουν και να επεκτείνουν 

Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα αποτελούνται από στοιχεία ενερ-11 

γητικού μείον στοιχεία παθητικού στο αντίστοιχο ξένο νόμισμα, 

προσαρμοσμένα για συναλλαγματικές διαφορές. Τα στοιχεία 

αυτά περιλαμβάνονται στις κατηγορίες “Απαιτήσεις σε συνάλ-

λαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ”, “Απαιτήσεις σε συνάλ-

λαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ”, “Δεδουλευμένα έσοδα και 

προπληρωθέντα έξοδα”, “Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι 

μη κατοίκων ζώνης ευρώ”, “Διαφορές από αναπροσαρμογή της 

αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού” (λογαριασμός παθητικού) 

και “Δεδουλευμένα έξοδα και προεισπραχθέντα έσοδα”, λαμ-

βάνονται δε επίσης υπόψη οι προθεσμιακές πράξεις συναλλάγ-

ματος και οι πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων όπως καταγρά-

φονται στα στοιχεία εκτός ισολογισμού. Δεν περιλαμβάνονται 

κέρδη αναπροσαρμογής λόγω μεταβολής της τιμής χρηματοδο-

τικών μέσων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα.

Όπως ανακοινώθηκε στα δελτία Τύπου της ΕΚΤ της 4.6.2009 12 

και 6.10.2011.

Όπως ανακοινώθηκε στο δελτίο Τύπου της ΕΚΤ της 10.5.2010 13 

σχετικά με μέτρα για την αντιμετώπιση σοβαρών εντάσεων 

στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

2011 

Νόμισμα σε 

εκατομμύρια

2010 

Νόμισμα σε 

εκατομμύρια

Δολάρια ΗΠΑ 44.614 43.952

Γιεν Ιαπωνίας 1.041.238 1.101.816

2011 

€

2010 

€

Μεταβολή 

€

Πρώτο πρό-

γραμμα αγοράς 

καλυμμένων 

ομολογιών 4.814.370.827 4.823.413.246 (9.042.419)

Δεύτερο πρό-

γραμμα αγοράς 

καλυμμένων 

ομολογιών 212.604.879 - 212.604.879

Πρόγραμμα για 

τις Αγορές Τίτλων 17.792.153.062 13.102.563.262 4.689.589.800

Σύνολο 22.819.128.768 17.925.976.508 4.893.152.260
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τη χορήγηση δανείων στους πελάτες τους. Οι εν 

λόγω αγορές ομολογιών αναμένεται να ολοκλη-

ρωθούν μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2012.

Βάσει του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων, 

το οποίο θεσπίστηκε τον Μάιο του 2010, η ΕΚΤ 

και οι ΕθνΚΤ μπορούν να αγοράζουν χρεόγραφα 

του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στη ζώνη 

του ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι 

δυσλειτουργίες ορισμένων τμημάτων των αγο-

ρών χρεογράφων της ζώνης του ευρώ και να 

αποκαθίσταται η εύρυθμη λειτουργία του μηχα-

νισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. 

Η καθαρή αύξηση αυτού του στοιχείου το 2011 

οφειλόταν σε περαιτέρω αγορές οι οποίες υπε-

ραντιστάθμισαν τις εξοφλήσεις το ίδιο έτος. 

Οι τίτλοι που αποκτώνται στο πλαίσιο του 

 Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και των 

προγραμμάτων αγοράς καλυμμένων  ομολογιών 

ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη 

λήξη τους , αποτιμώνται στο  αποσβεσθέν 

κόστος  υποκείμενο σε απομείωση (βλ.  “Τίτλοι” 

στην  ενότητα  “Λογιστ ικές  Πολιτ ικές”). 

 Διενεργήθηκαν ετήσιοι έλεγχοι απομείωσης με 

βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και τα εκτιμώμενα 

ανακτήσιμα ποσά στο τέλος του 2011.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέ-

τασε τις επιπτώσεις της πρωτοβουλίας για τη 

συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (Private Sector 

Involvement – PSI), η οποία ανακοινώθηκε το 

2011 και πρότεινε την αναδιάρθρωση μέρους 

των χρεογράφων που έχει εκδώσει το Ελληνικό 

Δημόσιο με σκοπό να διασφαλιστεί η βιωσιμό-

τητα του χρέους μακροπρόθεσμα. Μέρος των 

τίτλων που διακρατεί η ΕΚΤ στο πλαίσιο του 

Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων είναι χρε-

όγραφα που έχει εκδώσει το Ελληνικό Δημό-

σιο. Ωστόσο, δεδομένου ότι η πρωτοβουλία 

αυτή σχεδιάστηκε με σκοπό την εθελοντική 

αναδιάρθρωση του χρέους που διακρατεί ο ιδι-

ωτικός τομέας, δεν αναμενόταν να προκαλέ-

σει μεταβολές σε τυχόν μελλοντικές συμβα-

τικές εισοδηματικές ροές που σχετίζονταν με 

τους εν λόγω τίτλους τους οποίους διακρατεί η 

ΕΚΤ. Στις 31.12.2011 το Διοικητικό Συμβούλιο 

έκρινε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις που να άφη-

ναν να εννοηθεί ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν θα 

μπορούσε να υλοποιηθεί με επιτυχία, επομένως 

δεν καταγράφηκαν ζημίες από απομείωση στο 

τέλος του έτους.

Επιπλέον, δεν καταγράφηκε απομείωση όσον 

αφορά τους λοιπούς τίτλους που αποκτήθηκαν 

στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές 

Τίτλων ή τους τίτλους που αποκτήθηκαν στο 

πλαίσιο των δύο προγραμμάτων αγοράς καλυμ-

μένων ομολογιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί σε τακτική 

βάση τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που 

συνδέονται με τους τίτλους που διακρατούνται 

στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγο-

ρές Τίτλων και των δύο προγραμμάτων αγοράς 

καλυμμένων ομολογιών.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τον Φεβρουάριο του 2012 οι κεντρικές τράπεζες 

του Ευρωσυστήματος αντάλλαξαν τα ομόλογα 

του Ελληνικού Δημοσίου που διακρατούσαν, τα 

οποία είχαν αποκτήσει στο πλαίσιο του Προ-

γράμματος για τις Αγορές Τίτλων, με νέους τίτ-

λους που εξέδωσε η Ελληνική Δημοκρατία. Οι 

νέοι τίτλοι έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά όπως 

αυτοί που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του Προ-

γράμματος για τις Αγορές Τίτλων σε ό,τι αφορά 

την ονομαστική τους αξία, τα τοκομερίδια, τις 

ημερομηνίες καταβολής τόκων και τις ημερομη-

νίες εξόφλησης. Οι νέοι τίτλοι δεν συμπεριλή-

φθηκαν στον κατάλογο των αποδεκτών τίτλων 

που τελούσαν υπό αναδιάρθρωση στο πλαίσιο 

της πρωτοβουλίας PSI.

6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

6.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩ 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Το στοιχείο αυτό αποτελείται από τις απαιτή-

σεις της ΕΚΤ έναντι των ΕθνΚΤ της ζώνης του 

ευρώ οι οποίες συνδέονται με την κατανομή 

των  τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρω-

συστήματος (βλ. “Τραπεζογραμμάτια σε κυκλο-

φορία” στην ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”). 
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Οι τόκοι των απαιτήσεων αυτών υπολογίζο-

νται σε καθημερινή βάση με το τελευταίο δια-

θέσιμο οριακό επιτόκιο που εφαρμόζει το Ευρω-

σύστημα στις δημοπρασίες των πράξεων κύριας 

αναχρηματοδότησης (βλ. σημείωση 24.2, 

“Τόκοι-έσοδα από την κατανομή των τραπεζο-

γραμματίων εντός του Ευρωσυστήματος”).

6.2 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΘΑΡΕΣ)

Το 2011 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 Ευρωσυ-

στήματος” στην ενότητα “Λογιστικές πολιτι-

κές”). Στο τέλος του 2010 η ΕΚΤ είχε καθαρή 

υποχρέωση έναντι των ΕθνΚΤ της ζώνης του 

ευρώ, ενώ στο τέλος του 2011 είχε καθαρή 

απαίτηση. Η μεταβολή αυτή οφειλόταν κυρίως 

σε αύξηση των ποσών που εκκρεμούσαν σε 

σχέση με πράξεις ανταλλαγής τύπου back-to-

back που διενεργήθηκαν με ΕθνΚΤ στο πλαί-

σιο πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια 

ΗΠΑ (βλ. σημείωση 11, “Υποχρεώσεις σε ευρώ 

έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ”). Οι τόκοι των 

θέσεων του TARGET2, με εξαίρεση τα υπό-

λοιπα που προκύπτουν από αυτές τις πρά-

ξεις ανταλλαγής τύπου back-to-back, υπολο-

γίζονται σε καθημερινή βάση με το τελευταίο 

διαθέσιμο οριακό επιτόκιο που εφαρμόζει το 

Ευρωσύστημα στις δημοπρασίες των πράξεων 

κύριας αναχρηματοδότησης.

Το 2011 το στοιχείο αυτό περιλάμβανε επίσης 

το ποσό που οφειλόταν στις ΕθνΚΤ της ζώνης 

του ευρώ σε σχέση με την ενδιάμεση διανομή 

του εισοδήματος της ΕΚΤ από τα κυκλοφορού-

ντα τραπεζογραμμάτια ευρώ (βλ. “Ενδιάμεση 

διανομή κερδών” στην ενότητα “Λογιστικές 

πολιτικές”). Όσον αφορά το 2010, το Διοικη-

τικό Συμβούλιο αποφάσισε να παρακρατήσει το 

συνολικό ποσό αυτών των εσόδων, καθώς και τα 

έσοδα από τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαί-

σιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων, 

και κανένα σχετικό ποσό δεν οφειλόταν στο 

τέλος του 2010. 

7 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

7.1 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Στις 31.12.2011 τα στοιχεία αυτά περιλάμβαναν 

τις εξής κατηγορίες:

2011 

€

2010 

€

Ποσό οφειλόμενο από 

ΕθνΚΤ ζώνης ευρώ σε 

σχέση με το TARGET2 842.032.488.071 435.850.611.581 

Ποσό οφειλόμενο προς 

ΕθνΚΤ ζώνης ευρώ σε 

σχέση με το TARGET2 (791.987.384.417) (457.075.867.507)

Ποσό οφειλόμενο προς 

ΕθνΚΤ ζώνης ευρώ σε 

σχέση με ενδιάμεση 

διανομή εισοδήματος της 

ΕΚΤ από κυκλοφορούντα 

τραπεζογραμμάτια (652.000.000) 0

Λοιπές απαιτήσεις/

(υποχρεώσεις) εντός 

του Ευρωσυστήματος 

(καθαρές) 49.393.103.654 (21.225.255.926)

 2011 

€

 2010 

€

Μεταβολή 

€

Κόστος
Γήπεδα και κτίρια 168.916.034 168.714.234 201.800

Υλικό και 

λογισμικό Η/Υ 187.324.734 188.781.597 (1.456.863)

Εξοπλισμός, έπιπλα, 

μηχανολογικός 

εξοπλισμός και 

μεταφορικά μέσα 30.891.846 30.325.142 566.704

Πάγια υπό 

κατασκευή 339.020.767 174.386.237 164.634.530

Λοιπά πάγια στοιχεία 

ενεργητικού 1.656.957 1.525.084 131.873

Συνολικό κόστος 727.810.338 563.732.294 164.078.044
Σωρευτικές 
αποσβέσεις
Γήπεδα και κτίρια (79.214.734) (74.965.599) (4.249.135)

Υλικό και 

λογισμικό Η/Υ (177.313.517) (177.760.956) 447.439

Εξοπλισμός, έπιπλα, 

μηχανολογικός 

εξοπλισμός και μετα-

φορικά μέσα (29.730.082) (28.878.352) (851.730)

Λοιπά πάγια στοιχεία 

ενεργητικού (202.512) (201.762) (750)

Σύνολο σωρευτικών 
αποσβέσεων (286.460.845) (281.806.669) (4.654.176)
Καθαρή 
λογιστική αξία 441.349.493 281.925.625 159.423.868
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Η αύξηση στην κατηγορία “Πάγια υπό κατα-

σκευή” αφορά κυρίως δραστηριότητες που σχε-

τίζονται με την ανέγερση των νέων κτιριακών 

εγκαταστάσεων της ΕΚΤ.

7.2 ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει την επένδυση 

των ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ 14, δηλ. διαθεσί-

μων που αντιστοιχούν άμεσα στο κεφάλαιο και 

τα αποθεματικά της ΕΚΤ, καθώς και λοιπά χρη-

ματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία 

περιλαμβάνουν 3.211 μετοχές της Τράπεζας Διε-

θνών Διακανονισμών (ΤΔΔ) με κόστος κτήσεως 

ανερχόμενο σε 41,8 εκατ. ευρώ. 

Το στοιχείο αυτό αποτελείται κυρίως από 

τα εξής:

Η καθαρή αύξηση αυτού του στοιχείου οφειλό-

ταν κυρίως στην επένδυση στο χαρτοφυλάκιο 

ιδίων κεφαλαίων (α) ποσών που κατέβαλαν το 

2011 οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ σε σχέση 

με τη δεύτερη δόση της συνεισφοράς τους στην 

αύξηση του εγγεγραμμένου κεφαλαίου της ΕΚΤ 

το 2010 (βλ. σημείωση 17, “Κεφάλαιο και Απο-

θεματικά”), (β) ποσού ίσου προς αυτό που μετα-

φέρθηκε στην πρόβλεψη της ΕΚΤ έναντι συναλ-

λαγματικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου, 

πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου τιμής χρυ-

σού το 2010 και (γ) του εισοδήματος που εισπρά-

χθηκε το 2011.

7.3 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΑΞΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αυτό το στοιχείο περιλαμβάνει κυρίως μεταβο-

λές αποτίμησης πράξεων ανταλλαγής νομισμά-

των και προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος 

οι οποίες παρέμεναν εκκρεμείς στις 31.12.2011 

(βλ. σημείωση 21, “Πράξεις ανταλλαγής νομι-

σμάτων και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγμα-

τος”). Αυτές οι μεταβολές αποτίμησης προκύ-

πτουν από τη μετατροπή αυτών των πράξεων 

στο ισότιμό τους σε ευρώ με τις συναλλαγμα-

τικές 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. 

“Πράξεις εκτός ισολογισμού” και “Χρυσός και 

απαιτήσεις/υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα” στην 

ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”). 

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει επίσης κέρδη 

λόγω αποτίμησης επί πράξεων ανταλλαγής επι-

τοκίων που παρέμεναν εκκρεμείς (βλ. σημεί-

ωση 20, “Πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων”).

7.4 ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ

Το 2011 η θέση αυτή περιλάμβανε δεδουλευμέ-

νους τόκους-έσοδα πληρωτέους από ΕθνΚΤ της 

ζώνης του ευρώ επί των χρεωστικών υπολοίπων 

των λογαριασμών τους στο TARGET2 για τον 

τελευταίο μήνα του 2011, ύψους 752,6 εκατ. ευρώ 

(2010: 364,7 εκατ. ευρώ), καθώς και δεδουλευμέ-

νους τόκους-έσοδα επί των απαιτήσεων της ΕΚΤ 

που συνδέονται με την κατανομή των τραπεζο-

γραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος 

για το τελευταίο τρίμηνο του έτους (βλ. “Τρα-

πεζογραμμάτια σε κυκλοφορία” στην ενότητα 

“Λογιστικές πολιτικές”), οι οποίοι ανέρχονταν 

σε 230,6 εκατ. ευρώ (2010: 166,7 εκατ. ευρώ).

Συμφωνίες επαναγοράς που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της δια-14 

χείρισης του χαρτοφυλακίου ιδίων κεφαλαίων καταγράφονται 

στην κατηγορία “Διάφορα στοιχεία” στο παθητικό (βλ. σημεί-

ωση 14.3, “Διάφορα στοιχεία”).

2011 

€

2010 

€

Μεταβολή 

€

Τρεχούμενοι 

λογαριασμοί 

σε ευρώ 4.934.974 4.377.086 557.888

Τίτλοι σε ευρώ 13.285.988.281 11.534.194.166 1.751.794.115

Συμφωνίες 

επαναπώλησης 

σε ευρώ 2.707.978.069 1.669.436.200 1.038.541.869

Λοιπά χρηματο-

οικονομικά στοι-

χεία ενεργητικού 41.924.130 41.953.279 (29.149)

Σύνολο 16.040.825.454 13.249.960.731 2.790.864.723
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Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται επίσης 

δεδουλευμένοι τόκοι επί τίτλων (βλ. σημεί-

ωση 2.2, “Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια 

και λοιπά στοιχεία ενεργητικού” και “Απαιτήσεις 

σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ”, 

σημείωση 5, “Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης 

ευρώ”, και σημείωση 7.2, “Λοιπά χρηματοοικο-

νομικά στοιχεία ενεργητικού”) καθώς και δεδου-

λευμένοι τόκοι επί των λοιπών χρηματοοικονο-

μικών στοιχείων του ενεργητικού.

7.5 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει επίσης πιστω-

τικά υπόλοιπα που σχετίζονται με πράξεις 

ανταλλαγής νομισμάτων και προθεσμιακές 

πράξεις συναλλάγματος οι οποίες παρέμεναν 

εκκρεμείς στις 31.12.2011 (βλ. σημείωση 21, 

“Πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων και προ-

θεσμιακές πράξεις συναλλάγματος”). Τα υπό-

λοιπα 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 περιλάμβανε επίσης συσ-

σωρευμένα ποσά από την ενδιάμεση διανομή 

του εισοδήματος της ΕΚΤ από τα κυκλοφο-

ρούντα τραπεζογραμμάτια (βλ. “Ενδιάμεση 

διανομή κερδών” στην ενότητα “Λογιστικές 

πολιτικές” και σημείωση 6.2, “Λοιπές απαιτή-

σεις/υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος 

(καθαρές)”).

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνεται επίσης 

απαίτηση έναντι του Ομοσπονδιακού Υπουρ-

γείου Οικονομικών της Γερμανίας από επι-

στροφή φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλων 

έμμεσων φόρων που κατέβαλε η ΕΚΤ. Οι φόροι 

αυτοί επιστρέφονται σύμφωνα με τους όρους 

του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου περί των προ-

νομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, 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. “Τραπεζογραμ-

μάτια σε κυκλοφορία” στην ενότητα “Λογιστι-

κές πολιτικές”).

9 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΑΝΤΙ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ 

Το 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε 

ότι οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήμα-

τος θα διαθέσουν προς δανεισμό ομολογίες που 

αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του πρώτου προγράμ-

ματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Η ΕΚΤ 

εκτέλεσε αυτές τις δανειοδοτικές πράξεις με τη 

μορφή αντικρυζόμενων συμφωνιών επαναγο-

ράς, στο πλαίσιο των οποίων τα ποσά που λαμ-

βάνονται μέσω συμφωνιών επαναγοράς επενδύ-

ονται εκ νέου, στο σύνολό τους και ταυτόχρονα, 

στον ίδιο αντισυμβαλλόμενο με συμφωνία επα-

ναπώλησης (βλ. σημείωση 4, “Λοιπές απαιτήσεις 

σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης 

ευρώ”). Το 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφά-

σισε να επεκτείνει το εύρος αυτών των δανειοδο-

τικών πράξεων ώστε να συμπεριληφθούν ομολο-

γίες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του δεύτερου 

προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών.

Στις 31.12.2011 παρέμεναν εκκρεμείς συμφω-

νίες επαναγοράς στο πλαίσιο των πράξεων 

δανεισμού καλυμμένων ομολογιών, ύψους 

204,9 εκατ. ευρώ (2010: 33,4 εκατ. ευρώ). Αυτές 

αφορούσαν αποκλειστικά ομολογίες που απο-

κτήθηκαν στο πλαίσιο του πρώτου προγράμμα-

τος αγοράς καλυμμένων ομολογιών. 

10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ

10.1 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

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 
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τις πληρωμές της ΕΒΑ που διακανονίζονται 

μέσω του συστήματος TARGET2.

11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΑΝΤΙ ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ 

Στις 31.12.2011 το στοιχείο αυτό αποτελού-

νταν κυρίως από μια υποχρέωση έναντι της 

Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ ύψους 

64,2 δισεκ. ευρώ (2010: 0,1 δισεκ. ευρώ) που σχε-

τίζεται με την προσωρινή συμφωνία ανταλλαγής 

νομισμάτων. Στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, 

η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ παρείχε στην 

ΕΚΤ δολάρια ΗΠΑ μέσω μιας προσωρινής συμ-

φωνίας αμοιβαίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap 

line), με σκοπό την παροχή βραχυπρόθεσμης χρη-

ματοδότησης σε δολάρια ΗΠΑ προς αντισυμβαλ-

λομένους 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. Οι πράξεις 

ανταλλαγής τύπου back-to-back είχαν ως αποτέ-

λεσμα τη δημιουργία υπολοίπων εντός του Ευρω-

συστήματος μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ. 

Το εναπομένον μέρος του στοιχείου αυτού αντα-

νακλά επίσης υπόλοιπα που τηρούν στην ΕΚΤ 

άλλες ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ, συμπεριλαμ-

βανομένων υπολοίπων που τηρούν ΕθνΚΤ εκτός 

της ζώνης του ευρώ τα οποία προέρχονται από 

συναλλαγές που διακανονίζονται μέσω του 

συστήματος TARGET2 (βλ. “Υπόλοιπα εντός 

του ΕΣΚΤ/υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήμα-

τος” στην ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”).

12 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΗ 

ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ 

12.1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει υποχρεώσεις 

που προέκυψαν από συμφωνίες επαναγοράς που 

διενεργήθηκαν με μη κατοίκους της ζώνης του 

ευρώ στο πλαίσιο της διαχείρισης των συναλ-

λαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ.

13 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

13.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΗ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Ο λογαριασμός αυτός αφορά τις υποχρεώσεις 

έναντι των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ που προ-

έκυψαν από τη μεταβίβαση συναλλαγματικών 

διαθεσίμων προς την ΕΚΤ, όταν αυτές εντάχθη-

καν στο Ευρωσύστημα. Οι τόκοι αυτών των υπο-

χρεώσεων υπολογίζονται σε καθημερινή βάση 

με το τελευταίο διαθέσιμο οριακό επιτόκιο που 

εφαρμόζει το Ευρωσύστημα στις δημοπρασίες

των  πράξεων  κύριας  αναχρηματοδότη -

σης, προσαρ μοσμένο κατά τρόπο ώστε να 

 αντανακλάται το μηδενικό επιτόκιο που εφαρμό-

ζεται επί του μέρους των διαθεσίμων που μεταβι-

βάστηκε υπό μορφή χρυσού (βλ. σημείωση 24.3, 

“Τόκοι απαιτήσεων των ΕθνΚΤ σε σχέση με 

μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα”). 

Η μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων 

από την Eesti Pank, όταν η Εσθονία υιοθέτησε 

το ενιαίο νόμισμα, οδήγησε σε αύξηση αυτού 

του στοιχείου κατά 103.115.678 ευρώ. 

Από 1.1.2011 

€

31.12.2010 

€

Nationale Bank van België/

Banque Nationale 

de Belgique 1.397.303.847 1.397.303.847

Deutsche Bundesbank 10.909.120.274 10.909.120.274

Eesti Pank 103.115.678 -

Banc Ceannais na hÉireann/

Central Bank of Ireland 639.835.662 639.835.662

Τράπεζα της Ελλάδος 1.131.910.591 1.131.910.591

Banco de España 4.783.645.755 4.783.645.755

Banque de France 8.192.338.995 8.192.338.995

Banca d’Italia 7.198.856.881 7.198.856.881

Κεντρική Τράπεζα 

της Κύπρου 78.863.331 78.863.331

Banque centrale 

du Luxembourg 100.638.597 100.638.597

Bank Ċentrali ta’ Malta/

Central Bank of Malta 36.407.323 36.407.323
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Η απαίτηση της Eesti Pank ορίστηκε σε 

103.115.678 ευρώ προκειμένου να διασφαλι-

στεί ότι ο λόγος της απαίτησης αυτής προς τη 

συνολική απαίτηση με την οποία έχουν πιστω-

θεί οι υπόλοιπες ΕθνΚΤ των κρατών μελών 

που έχουν υιοθετήσει το ευρώ θα ισούται με 

το λόγο των συντελεστών στάθμισης της Eesti 

Pank στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή 

στο κεφάλαιο της ΕΚΤ προς τη συνολική στάθ-

μιση των άλλων ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ. 

Η διαφορά μεταξύ της απαίτησης και της 

αξίας των συναλλαγματικών διαθεσίμων που 

μεταβιβάστηκαν (βλ. σημείωση 1, “Χρυσός 

και απαιτήσεις σε χρυσό”, και σημείωση 2.2, 

“Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και 

λοιπά στοιχεία ενεργητικού και Απαιτήσεις σε 

συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ”) 

λογίστηκε ως μέρος των οφειλόμενων βάσει 

του άρθρου 48.2 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ 

συνεισφορών της Eesti Pank στα αποθεματικά 

της ΕΚΤ και τους εξομοιωμένους προς αυτά 

λογαριασμούς όπως ίσχυαν στις 31.12.2010 

(βλ. σημείωση 15, “Προβλέψεις”, και σημεί-

ωση 16, “Λογαριασμοί αναπροσαρμογής”).

14 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

14.1 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΑΞΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Αυτό το στοιχείο περιλαμβάνει κυρίως μετα-

βολές αποτίμησης πράξεων ανταλλαγής νομι-

σμάτων και προθεσμιακών πράξεων συναλ-

λάγματος οι οποίες παρέμεναν εκκρεμείς στις 

31.12.2011 (βλ. σημείωση 21, “Πράξεις ανταλ-

λαγής νομισμάτων και προθεσμιακές πράξεις 

συναλλάγματος”). Αυτές οι μεταβολές αποτί-

μησης 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. “Πράξεις εκτός ισολογι-

σμού” και “Χρυσός και απαιτήσεις/υποχρεώ-

σεις σε συνάλλαγμα” στην ενότητα “Λογιστι-

κές πολιτικές”).

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει επίσης ζημίες 

λόγω αποτίμησης επί πράξεων ανταλλαγής 

επ ιτοκ ίων  που  παρέμε ναν  εκκρεμε ί ς 

(βλ. σημείωση 20, “Πράξεις ανταλλαγής 

επιτοκίων”).

14.2 ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Στις 31.12.2011 τα δύο βασικά στοιχεία που 

περιλάμβανε αυτό το κονδύλιο ήταν δεδου-

λευμένοι χρεωστικοί τόκοι πληρωτέοι προς 

τις ΕθνΚΤ επί πιστωτικών υπολοίπων τους 

στο TARGET2, για τον τελευταίο μήνα 

του 2011, ύψους 770,1 εκατ. ευρώ (2010: 

381,8 εκατ. ευρώ), καθώς και δεδουλευμένοι 

χρεωστικοί τόκοι πληρωτέοι προς τις ΕθνΚΤ 

για ολόκληρο το 2011 επί των απαιτήσεών τους 

που συνδέονται με τα μεταβιβασθέντα προς την 

ΕΚΤ συναλλαγματικά διαθέσιμα (βλ. σημεί-

ωση 13, “Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστή-

ματος”), οι οποίοι ανέρχονται σε 434,0 εκατ. 

ευρώ (2010: 346,5 εκατ. ευρώ). Στο στοιχείο 

αυτό περιλαμβάνονται επίσης δεδουλευμένα 

έξοδα επί χρηματοδοτικών μέσων και λοιπά 

δεδουλευμένα έξοδα.

Το κονδύλιο αυτό περιλαμβάνει επίσης συνει-

σφορά 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. 

Από 1.1.2011 

€

31.12.2010 

€

De Nederlandsche Bank 2.297.463.391 2.297.463.391

Oesterreichische 

Nationalbank 1.118.545.877 1.118.545.877

Banco de Portugal 1.008.344.597 1.008.344.597

Banka Slovenije 189.410.251 189.410.251

Národná banka 

Slovenska 399.443.638 399.443.638

Suomen Pankki – 

Finlands Bank 722.328.205 722.328.205

Σύνολο 40.307.572.893 40.204.457.215
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Το ποσό αυτό θα συμψηφιστεί με το κόστος 

του κτιρίου όταν αυτό θα παραδοθεί σε χρήση 

(βλ. σημείωση 7,1, “Ενσώματα και ασώματα 

πάγια στοιχεία ενεργητικού”). 

14.3 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το  στοιχείο  αυτό  περιλαμβάνει  επίσης 

εκκρεμείς συναλλαγές επαναγοράς ύψους 

360,0 εκατ. ευρώ (2010: 235,4 εκατ. ευρώ) 

που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της διαχείρι-

σης των ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ (βλ. σημεί-

ωση 7,2, “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού”).

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει επίσης χρεω-

στικά υπόλοιπα που σχετίζονται με πράξεις 

ανταλλαγής νομισμάτων και προθεσμιακές 

πράξεις συναλλάγματος οι οποίες παρέμεναν 

εκκρεμείς στις 31.12.2011 (βλ. σημείωση 21, 

“Πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων και προ-

θεσμιακές πράξεις συναλλάγματος”). Τα υπό-

λοιπα 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”).

Επιπλέον, περιλαμβάνει τις καθαρές υποχρεώ-

σεις σε σχέση με τις συνταξιοδοτικές δεσμεύ-

σεις της ΕΚΤ, ύψους 112,5 εκατ. ευρώ, όπως 

περιγράφονται παρακάτω.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΚΤ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό 

στο πλαίσιο των παροχών μετά την έξοδο από 

την υπηρεσία και λοιπών μακροπρόθεσμων 

παροχών (βλ. “Το πρόγραμμα συνταξιοδότη-

σης του προσωπικού της ΕΚΤ, λοιπές παρο-

χές μετά την έξοδο από την υπηρεσία και λοι-

πές μακροπρόθεσμες παροχές” στην ενότητα 

“Λογιστικές πολιτικές”) έχουν ως εξής:

Στην παρούσα αξία των δεσμεύσεων έναντι 

του προσωπικού συμπεριλαμβάνονται παροχές 

μη κεφαλαιοποιητικού τύπου ύψους 86,6 εκατ. 

ευρώ (2010: 86,9 εκατ. ευρώ) που αφορούν 

παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

εκτός των συντάξεων και άλλες μακροπρόθε-

σμες παροχές. Για τις παροχές μετά την έξοδο 

από την υπηρεσία και τις λοιπές μακροπρόθε-

σμες παροχές για τα μέλη της Εκτελεστικής 

Επιτροπής (βλ. “Το πρόγραμμα συνταξιοδό-

τησης του προσωπικού της ΕΚΤ, λοιπές παρο-

χές μετά την έξοδο από την υπηρεσία και λοι-

πές μακροπρόθεσμες παροχές” στην ενότητα 

“Λογιστικές πολιτικές”) εφαρμόζονται επίσης 

ρυθμίσεις μη κεφαλαιοποιητικού τύπου.

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέ-

σματα χρήσης το 2011 όσον αφορά τα κονδύ-

λια “Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας”, “Τόκοι 

επί δεσμεύσεων”, “Αναμενόμενη απόδοση 

των περιουσιακών στοιχείων του προγράμ-

ματος” και “Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ 

ζημίες που αναγνωρίστηκαν εντός της χρή-

σης” έχουν ως εξής:

2011 

Μέλη προ-

σωπικού 

εκατ. ευρώ

2011

Εκτελεστική 

Επιτροπή

εκατ. ευρώ

2011 

Σύνολο 

εκατ. ευρώ

Παρούσα αξία 

δεσμεύσεων 549,1 17,9 567,0

Εύλογη αξία των 

περιουσιακών στοιχείων 

του προγράμματος (418,4) - (418,4)

Μη αναγνωρισθέντα 

αναλογιστικά 

κέρδη/(ζημίες) (35,6) (0,5) (36,1)

Υποχρέωση που αναγνω-

ρίζεται στον ισολογισμό 95,1 17,4 112,5

2010

Μέλη προ-

σωπικού 

εκατ. ευρώ

2010

Εκτελεστική 

Επιτροπή

εκατ. ευρώ 

2010

Σύνολο

εκατ. ευρώ

Παρούσα αξία 

δεσμεύσεων 539,6 15,9 555,5

Εύλογη αξία των 

περιουσιακών στοιχείων 

του προγράμματος (391,6) - (391,6)

Μη αναγνωρισθέντα 

αναλογιστικά 

κέρδη/(ζημίες) (71,6) 0,5 (71,1)

Υποχρέωση που αναγνω-

ρίζεται στον ισολογισμό 76,4 16,4 92,8



224
EKT
Eτήσια Έκθεση
2011

Με βάση τη μέθοδο του “περιθωρίου 10%” 

(βλ. “Το πρόγραμμα συνταξιοδότησης του προ-

σωπικού της ΕΚΤ, λοιπές παροχές μετά την 

έξοδο από την υπηρεσία και λοιπές μακροπρό-

θεσμες παροχές” στην ενότητα “Λογιστικές 

πολιτικές”), τα καθαρά σωρευτικά μη αναγνω-

ρισθέντα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες από τις 

παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία που 

υπερβαίνουν α) το 10% της παρούσας αξίας των 

δεσμεύσεων για καθορισμένες παροχές ή β) εφό-

σον είναι μεγαλύτερο, το 10% της εύλογης αξίας 

των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος, 

πρέπει να αποσβένονται στη διάρκεια του προσ-

δοκώμενου μέσου εναπομένοντος εργασιακού 

βίου των συμμετεχόντων υπαλλήλων.

Οι μεταβολές της παρούσας αξίας των δεσμεύ-

σεων έχουν ως εξής:

Οι αναλογιστικές ζημίες για το 2010 επί των 

δεσμεύσεων για καθορισμένες παροχές , 

ύψους 46,3 εκατ. ευρώ, οφείλονταν κυρίως 

στη μείωση του προεξοφλητικού επιτοκίου 

από 5,50% σε 5,00% και στην αύξηση της 

αξίας των εγγυημένων παροχών. Αυτοί οι 

παράγοντες αντισταθμίστηκαν μόνο εν μέρει 

από την προσαρμογή προς τα κάτω της υπόθε-

σης περί αύξησης των μελλοντικών συντάξεων 

από 2,00% σε 1,65%.

Τα αναλογιστικά κέρδη για το 2011 επί των 

δεσμεύσεων για καθορισμένες παροχές σχε-

τικά με τα μέλη του προσωπικού ανήλθαν σε 

54,8 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τις 

επιδράσεις από (α) τη χαμηλότερη από το ανα-

μενόμενο άνοδο της αξίας των ελάχιστων εγγυ-

ημένων παροχών, (β) την αναθεώρηση προς τα 

2011 

Μέλη 

προσωπικού 

εκατ. ευρώ

2011

Εκτελεστική 

Επιτροπή 

εκατ. ευρώ 

2011 

Σύνολο 

εκατ. ευρώ

Κόστος τρέχουσας 

υπηρεσίας 31,1 1,4 32,5

Τόκοι επί δεσμεύσεων 24,2 0,8 25,0

Αναμενόμενη απόδοση 

των περιουσιακών στοι-

χείων του προγράμματος  (20,1) - (20,1)

Καθαρά αναλογιστικά 

(κέρδη)/ζημίες που 

αναγνωρίστηκαν 

εντός της χρήσης 6,2  (0,6) 5,6

Σύνολο που 

περιλαμβάνεται 

στις “Δαπάνες 

προσωπικού” 41,4 1,6 43,0

2010 

Μέλη 

προσωπικού 

εκατ. ευρώ

2010 

Εκτελεστική 

Επιτροπή 

εκατ. ευρώ 

2010 

Σύνολο 

εκατ. ευρώ

Κόστος τρέχουσας 

υπηρεσίας 25,4 1,2 26,6

Τόκοι επί δεσμεύσεων 21,1 0,8 21,9

Αναμενόμενη απόδοση 

των περιουσιακών στοι-

χείων του προγράμματος (18,4) - (18,4)

Καθαρά αναλογιστικά 

(κέρδη)/ζημίες που 

αναγνωρίστηκαν 

εντός της χρήσης  (1,0)  (0,3)  (1,3)

Σύνολο που 

περιλαμβάνεται 

στις “Δαπάνες 

προσωπικού” 27,1 1,7 28,8

2010 

Μέλη 

προσωπικού 

εκατ. ευρώ

2010

Εκτελεστική 

Επιτροπή 

εκατ. ευρώ 

2010 

Σύνολο

 

εκατ. ευρώ

Αρχική δέσμευση 430,5 13,4 443,9

Κόστος υπηρεσίας 25,4 1,2 26,6

Κόστος τόκων 21,1 0,8 21,9

Εισφορές καταβληθείσες 

από τους συμμετέχοντες 

στο πρόγραμμα 17,4 0,1 17,5

Λοιπές καθαρές μεταβο-

λές των υποχρεώσεων 

που αντιστοιχούν στις 

εισφορές των συμμετεχό-

ντων στο πρόγραμμα 4,5 0 4,5

Καταβληθείσες παροχές (4,8) (0,4) (5,2)

Αναλογιστικά 

(κέρδη)/ζημίες 45,5 0,8 46,3

Τελική δέσμευση 539,6 15,9 555,5

2011 

Μέλη 

προσωπικού 

εκατ. ευρώ

2011

Εκτελεστική 

Επιτροπή 

εκατ. ευρώ 

2011 

Σύνολο 

εκατ. ευρώ

Αρχική δέσμευση 539,6 15,9 555,5

Κόστος υπηρεσίας 31,1 1,4 32,5

Κόστος τόκων 24,2 0,8 25,0

Εισφορές καταβληθείσες 

από τους συμμετέχοντες 

στο πρόγραμμα 16,3 0,2 16,5

Λοιπές καθαρές μεταβο-

λές των υποχρεώσεων 

που αντιστοιχούν στις 

εισφορές των συμμετεχό-

ντων στο πρόγραμμα  (1,9) 0  (1,9)

Καταβληθείσες παροχές (5,4) (0,8) (6,2)

Αναλογιστικά 

(κέρδη)/ζημίες (54,8) 0,4 (54,4)

Τελική δέσμευση 549,1 17,9 567,0
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κάτω των αναμενόμενων αποδόσεων που πιστώ-

νονται επί των μεριδίων των αμοιβαίων κεφα-

λαίων με υφιστάμενη εγγύηση κεφαλαίου τα 

οποία χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό 

της μελλοντικής σύνταξης και κατ’ επέκταση 

της τρέχουσας αξίας των δεσμεύσεων για καθο-

ρισμένες παροχές και (γ) τη χαμηλότερη από το 

προβλεπόμενο άνοδο των ασφαλίστρων του 

προγράμματος ιατρικής περίθαλψης.

Οι μεταβολές της εύλογης αξίας των περιουσια-

κών στοιχείων του προγράμματος που αφορούν 

τα μέλη του προσωπικού, συμπεριλαμβανόμε-

νων των μεταβολών που απορρέουν από τις εθε-

λοντικές εισφορές που καταβάλλουν οι συμμετέ-

χοντες στο πρόγραμμα, έχουν ως εξής:

Κατά τη διενέργεια των αποτιμήσεων που ανα-

φέρονται στην παρούσα σημείωση, οι αναλο-

γιστές χρησιμοποίησαν υποθέσεις, τις οποίες 

η Εκτελεστική Επιτροπή δέχθηκε για τους σκο-

πούς της λογιστικής καταγραφής και της δημοσι-

οποίησης. Οι κύριες υποθέσεις που χρησιμοποι-

ήθηκαν για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων 

που απορρέουν από το πρόγραμμα παροχών 

έχουν ως εξής: 

15 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Το στοιχείο αυτό αποτελείται από μια πρό-

βλεψη έναντι συναλλαγματικού κινδύνου, κιν-

δύνου επιτοκίου, πιστωτικού κινδύνου και κιν-

δύνου τιμής χρυσού, καθώς και από διάφορες 

άλλες προβλέψεις.

Η πρόβλεψη έναντι συναλλαγματικού κινδύ-

νου, κινδύνου επιτοκίου, πιστωτικού κινδύνου 

και κινδύνου τιμής χρυσού θα χρησιμοποιηθεί 

στο βαθμό που κρίνεται αναγκαίο από το Διοι-

κητικό Συμβούλιο για την κάλυψη μελλοντι-

κών πραγματοποιηθεισών και μη πραγματοποι-

ηθεισών ζημιών, ιδίως ζημιών από αποτίμηση 

οι οποίες δεν καλύπτονται από τους λογαρια-

σμούς αναπροσαρμογής. Το ύψος και η ανα-

γκαιότητα αυτής της πρόβλεψης επανεξετά-

ζονται ετησίως με βάση την αξιολόγηση της 

ΕΚΤ για τους εν λόγω κινδύνους. Η αξιολό-

γηση αυτή λαμβάνει υπόψη μια σειρά παραγό-

ντων, όπως ειδικότερα το ύψος των περιουσια-

κών στοιχείων που ενέχουν κίνδυνο, ο βαθμός 

της έκθεσης σε πραγματοποιηθέντες κινδύνους 

κατά το τρέχον οικονομικό έτος, τα προβλεπό-

μενα αποτελέσματα για το προσεχές έτος και 

μια εκτίμηση κινδύνου η οποία αφορά υπολο-

γισμούς “μέγιστης δυνητικής ζημίας” (Values 

at risk – VaR) επί περιουσιακών στοιχείων που 

ενέχουν κίνδυνο και η οποία εφαρμόζεται κατά 

τρόπο συνεπή διαχρονικά. 15 Η πρόβλεψη, μαζί 

με τυχόν ποσό που τηρείται στο γενικό αποθε-

ματικό, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την αξία 

του κεφαλαίου της ΕΚΤ που έχουν καταβάλει 

οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ. 

Στις 31.12.2010 η πρόβλεψη έναντι συναλ-

λαγματικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου, 

πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου τιμής χρυ-

σού ανέρχονταν σε 5.183.637.388 ευρώ. Η Eesti 

Pank συνεισέφερε ποσό ύψους 13.294.901 ευρώ 

στην πρόβλεψη από 1.1.2011. 16 Λαμβάνοντας 

υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του, 

το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μετα-

φέρει στην εν λόγω πρόβλεψη, στις 31.12.2011, 

Βλ. επίσης το Κεφάλαιο 2 της Ετήσιας Έκθεσης. 15 

Σύμφωνα με το άρθρο 48.2 του Καταστατικού της ΕΚΤ.16 

2011 

εκατ. ευρώ

2010 

εκατ. ευρώ

Αρχική εύλογη αξία των περιουσια-

κών στοιχείων του προγράμματος 391,6 333,2

Αναμενόμενη απόδοση 20,1 18,4

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) (25,0) 0,6

Εισφορές καταβληθείσες από τον 

εργοδότη 22,7 22,4

Εισφορές καταβληθείσες από τους 

συμμετέχοντες στο πρόγραμμα 16,3 17,3

Καταβληθείσες παροχές (5,4) (4,8)

Λοιπές καθαρές μεταβολές των περι-

ουσιακών στοιχείων που αντιστοιχούν 

στις εισφορές των συμμετεχόντων στο 

πρόγραμμα (1,9) 4,5

Τελική εύλογη αξία των περιουσιακών 

στοιχείων του προγράμματος 418,4 391,6

2011 

%

2010 

%

Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,00 5,00

Αναμενόμενη απόδοση ενεργητικού 

του προγράμματος 6,00 6,00

Γενικές μελλοντικές αυξήσεις μισθών 1) 2,00 2,00

Μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων 1,65 1,65

1)  Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη πιθανές μεμονωμένες μισθο-

λογικές αυξήσεις έως και 1,8% ετησίως, ανάλογα με την ηλι-

κία των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. 
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ποσό ύψους 1.166.175.000 ευρώ από το εισό-

δημα που απορρέει από τίτλους αποκτηθέ-

ντες στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις 

Αγορές Τίτλων (βλ. σημείωση 24.4, “Λοιποί 

τόκοι-έσοδα” και “Λοιποί τόκοι-έξοδα”) και 

από μέρος του εισοδήματος από τα κυκλοφο-

ρούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ (βλ. σημεί-

ωση 24.2, “Τόκοι-έσοδα από την κατανομή των 

τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυ-

στήματος”). Η μεταφορά αυτού του ποσού 

είχε αποτέλεσμα τη μείωση των καθαρών κερ-

δών της ΕΚΤ για το 2011 σε 728.136.234 ευρώ 

και, μαζί με το ποσό που συνεισέφερε η Eesti 

Pank, συνέβαλε στην αύξηση της πρόβλε-

ψης σε 6.363.107.289 ευρώ. Έπειτα από την 

αύξηση του καταβεβλημένου κεφαλαίου της 

ΕΚΤ το 2011 (βλ. σημείωση 17, “Κεφάλαιο και 

αποθεματικά”), το ποσό αυτό είναι ίσο προς 

την αξία του κεφαλαίου της ΕΚΤ που έχουν 

καταβάλει οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ 

στις 31.12.2011. 

16 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

Οι λογαριασμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν δια-

φορές αναπροσαρμογής που προέρχονται από 

μη πραγματοποιηθέντα κέρδη επί στοιχείων 

του ενεργητικού και του παθητικού και πρά-

ξεων εκτός ισολογισμού (βλ. “Αναγνώριση εσό-

δων”, “Χρυσός και απαιτήσεις/υποχρεώσεις σε 

συνάλλαγμα”, “Τίτλοι” και “Πράξεις εκτός ισο-

λογισμού” στην ενότητα “Λογιστικές πολιτι-

κές”). Σύμφωνα με το άρθρο 48.2 του Καταστα-

τικού του ΕΣΚΤ, η Eesti Pank συνεισέφερε ποσό 

ύψους 50,3 εκατ. ευρώ σε αυτούς τους λογαρια-

σμούς από 1.1.2011.

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποι-

ήθηκαν για την αποτίμηση στο τέλος του έτους 

έχουν ως εξής:

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

17.1 ΚΕΦΑΛΑΙO 

Με ισχύ από τις 29.12.2010, η ΕΚΤ αύξησε το 

εγγεγραμμένο κεφάλαιό της κατά 5 δισεκ. ευρώ 

σε 10.760.652.403. 17 Το Διοικητικό Συμβού-

λιο αποφάσισε επίσης ότι οι ΕθνΚΤ της ζώνης 

του ευρώ θα πρέπει να καταβάλουν τις πρό-

σθετες εισφορές τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, 

οι οποίες απορρέουν από την αύξηση αυτή, σε 

τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις. 18 Κατά συνέπεια, 

στις 29 Δεκεμβρίου 2010 οι ΕθνΚΤ της ζώνης 

του ευρώ (με την τότε σύνθεσή της) κατέβαλαν 

την πρώτη δόση ύψους 1.163.191.667 ευρώ. 

Η Eesti Pank κατέβαλε ποσό ύψους 12.572.592 

την 1.1.2011. 19 Το ποσό αυτό περιλάμβανε την 

πρώτη δόση από τη συνεισφορά της Eesti Pank 

στην αύξηση του εγγεγραμμένου κεφαλαίου 

της ΕΚΤ στο τέλος Δεκεμβρίου του 2010, ύψους 

2.983.333 ευρώ, και το υπόλοιπο ποσό του μερι-

δίου της στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ 

πριν από την αύξηση, ύψους 9.589.259 ευρώ.

Στις 28.12.2011 οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένης της Eesti Pank, κατέβα-

λαν ποσό ύψους 1.166.175.000 ευρώ ως δεύτερη 

δόση της συνεισφοράς τους στην αύξηση του 

Απόφαση ΕΚΤ/2010/26 της 13.12.2010 σχετικά με την αύξηση 17 

του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ΕΕ L 11 

της 15.1.2011, σ. 53.

Απόφαση της ΕΚΤ/2010/27 της 13.12.2010 σχετικά με την 18 

καταβολή της αύξησης του κεφαλαίου της EKT από τις εθνι-

κές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ, 

ΕΕ L 11, 15.1.2011, σ. 54.

Σύμφωνα με το άρθρο 48.1 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ και 19 

την Απόφαση ΕΚΤ/2010/34 της 31.12.2010 σχετικά με την κατα-

βολή κεφαλαίου, τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων 

και τις εισφορές στα αποθεματικά και στους εξομοιωμένους 

προς αυτά λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

από την Eesti Pank, ΕΕ L 11 της 15.1.2011, σ. 58.

2011 

€

2010 

€

Μεταβολή 

€

Χρυσός 15.718.491.496 13.078.746.071 2.639.745.425

Συνάλλαγμα 7.975.683.173 6.271.078.092 1.704.605.081

Τίτλοι και λοιπά 

μέσα 630.756.103 276.874.996 353.881.107

Σύνολο 24.324.930.772 19.626.699.159 4.698.231.613

Συναλλαγματικές ισοτιμίες 2011 2010

Δολάρια ΗΠΑ ανά ευρώ 1,2939 1,3362

Γιεν Ιαπωνίας ανά ευρώ 100,20 108,65

Ευρώ ανά ΕΔΤ 1,1867 1,1572

Ευρώ ανά ουγγιά 

καθαρού χρυσού 1.216,864 1.055,418
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εγγεγραμμένου κεφαλαίου της ΕΚΤ. Η τρίτη 

δόση θα καταβληθεί στο τέλος του 2012. 

Ο συνδυασμός των προαναφερόμενων πληρω-

μών το 2011 είχε αποτέλεσμα την αύξηση του 

καταβεβλημένου κεφαλαίου της ΕΚΤ, ύψους 

1.178.747.592 ευρώ, 20 όπως φαίνεται στον παρα-

κάτω πίνακα 21:

Οι ΕθνΚΤ εκτός της ζώνης του ευρώ υποχρεού-

νται να καταβάλουν 3,75% του μεριδίου τους στο 

εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ ως συνεισφορά 

στις λειτουργικές δαπάνες της ΕΚΤ. Η συνει-

σφορά αυτή ανερχόταν σε 121.176.379 ευρώ στο 

τέλος του 2011. Οι ΕθνΚΤ που δεν συμμετέχουν 

στη ζώνη του ευρώ δεν δικαιούνται μερίδιο στα 

διανεμητέα κέρδη της ΕΚΤ ούτε υποχρεούνται 

να καλύψουν τυχόν ζημίες της ΕΚΤ. 

Η κλείδα κατανομής και το εγγεγραμμένο κεφά-

λαιο της ΕΚΤ παρέμειναν αμετάβλητα το 2011. 

Ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης του ενιαίου 

νομίσματος από την Εσθονία την 1.1.2011, οι 

κλείδες κατανομής και τα μερίδια συμμετο-

χής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ των 

ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ και εκτός της ζώνης 

του ευρώ μεταβλήθηκαν ως ακολούθως: 22

Η αύξηση αυτή ενδέχεται να μην προκύπτει επακριβώς από 20 

τα ποσά που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα λόγω 

στρογγυλοποιήσεων.

Τα επιμέρους ποσά στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο ακέ-21 

ραιο ποσό ευρώ. Επομένως, τα γενικά και μερικά σύνολα στους 

πίνακες αυτής της ενότητας ενδέχεται να μην αθροίζονται στο 

ακέραιο λόγω στρογγυλοποιήσεων.

Τα επιμέρους ποσά στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο ακέ-22 

ραιο ποσό ευρώ. Επομένως, τα γενικά και μερικά σύνολα στους 

πίνακες αυτής της ενότητας ενδέχεται να μην αθροίζονται στο 

ακέραιο λόγω στρογγυλοποιήσεων.

Καταβε-

βλημένο 

κεφάλαιο από 

28.12.2011 

€

Καταβε-

βλημένο 

κεφάλαιο από 

1.1.2011 έως 

27.12.2011 

€

Καταβε-

βλημένο 

κεφάλαιο στις 

31.12.2010

 

€

Nationale Bank 

van België/Banque 

Nationale de 

Belgique 220.583.718 180.157.051 180.157.051

Deutsche 

Bundesbank 1.722.155.361 1.406.533.694 1.406.533.694

Eesti Pank 16.278.234 13.294.901 -

Banc Ceannais 

na hÉireann/Central 

Bank of Ireland 101.006.900 82.495.233 82.495.233

Τράπεζα της 

Ελλάδος 178.687.726 145.939.392 145.939.392

Banco de España 755.164.576 616.764.576 616.764.576

Banque de France 1.293.273.899 1.056.253.899 1.056.253.899

Banca d’Italia 1.136.439.021 928.162.355 928.162.355

Κεντρική Τράπεζα 

της Κύπρου 12.449.666 10.168.000 10.168.000

Banque centrale 

du Luxembourg 15.887.193 12.975.526 12.975.526

Bank Ċentrali 

ta’ Malta/Central 

Bank of Malta 5.747.399 4.694.066 4.694.066

De Nederlandsche 

Bank 362.686.339 296.216.339 296.216.339

Oesterreichische 

Nationalbank 176.577.921 144.216.254 144.216.254

Banco de Portugal 159.181.126 130.007.793 130.007.793

Banka Slovenije 29.901.025 24.421.025 24.421.025

Národná banka 

Slovenska 63.057.697 51.501.030 51.501.030

Suomen Pankki – 

Finlands Bank 114.029.487 93.131.154 93.131.154

Σύνολο ΕθνΚΤ 
της ζώνης του ευρώ 6.363.107.289 5.196.932.289 5.183.637.388

Българска народна 

банка (Εθνική 

Τράπεζα της 

Βουλγαρίας) 3.505.014 3.505.014 3.505.014

Česká národní banka 5.839.806 5.839.806 5.839.806

Danmarks 

Nationalbank 5.986.285 5.986.285 5.986.285

Καταβε-

βλημένο 

κεφάλαιο από 

28.12.2011 

€

Καταβε-

βλημένο 

κεφάλαιο από 

1.1.2011 έως 

27.12.2011 

€

Καταβε-

βλημένο 

κεφάλαιο στις 

31.12.2010

 

€

Eesti Pank - - 722.309

Latvijas Banka 1.144.799 1.144.799 1.144.799

Lietuvos bankas 1.717.400 1.717.400 1.717.400

Magyar Nemzeti 

Bank 5.591.235 5.591.235 5.591.235

Narodowy Bank 

Polski 19.754.137 19.754.137 19.754.137

Banca Naţională 

a României 9.944.860 9.944.860 9.944.860

Sveriges Riksbank 9.112.389 9.112.389 9.112.389

Bank of England 58.580.454 58.580.454 58.580.454

Σύνολο ΕθνΚΤ 
εκτός της ζώνης 
του ευρώ 121.176.379 121.176.379 121.898.688

Σύνολο 6.484.283.669 5.318.108.669 5.305.536.076
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

18 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΩΝ 

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των ιδίων κεφα-

λαίων της, η ΕΚΤ έχει συνάψει σύμβαση 

που αφορά πρόγραμμα αυτόματου δανει-

σμού τίτλων. Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, 

εντολοδόχος της ΕΚΤ διενεργεί συναλλα-

γές δανεισμού τίτλων για λογαριασμό της 

ΕΚΤ με αντισυμβαλλομένους που έχουν κρι-

θεί κατάλληλοι από την ΕΚΤ. Βάσει της εν 

λόγω σύμβασης, διενεργήθηκαν αντιστρε-

πτέες συναλλαγές αξίας 1,2 δισεκ. ευρώ (2010: 

1,5 δισεκ. ευρώ), οι οποίες παρέμεναν εκκρε-

μείς στις 31.12.2011.

19 ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 

Στις 31.12.2011 παρέμεναν εκκρεμείς πρά-

ξεις συναλλάγματος, που έχουν υπολογιστεί 

με επιτόκια της αγοράς στο τέλος του έτους, 

ως ακολούθως: 

Κλείδα κατανομής 

από 1.1.2011 

%

Εγγεγραμμένο κεφάλαιο 

από 1.1.2011 

€

Κλείδα κατανομής 

στις 31.12.2010 

%

Εγγεγραμμένο κεφάλαιο 

στις 31.12.2010 

€

Nationale Bank van België/

Banque Nationale de Belgique 2,4256 261.010.385 2,4256 261.010.385

Deutsche Bundesbank 18,9373 2.037.777.027 18,9373 2.037.777.027

Eesti Pank 0,1790 19.261.568 - -

Banc Ceannais na hÉireann/

Central Bank of Ireland 1,1107 119.518.566 1,1107 119.518.566

Τράπεζα της Ελλάδος 1,9649 211.436.059 1,9649 211.436.059

Banco de España 8,3040 893.564.576 8,3040 893.564.576

Banque de France 14,2212 1.530.293.899 14,2212 1.530.293.899

Banca d’Italia 12,4966 1.344.715.688 12,4966 1.344.715.688

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 0,1369 14.731.333 0,1369 14.731.333

Banque centrale du Luxembourg 0,1747 18.798.860 0,1747 18.798.860

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central 

Bank of Malta 0,0632 6.800.732 0,0632 6.800.732

De Nederlandsche Bank 3,9882 429.156.339 3,9882 429.156.339

Oesterreichische Nationalbank 1,9417 208.939.588 1,9417 208.939.588

Banco de Portugal 1,7504 188.354.460 1,7504 188.354.460

Banka Slovenije 0,3288 35.381.025 0,3288 35.381.025

Národná banka Slovenska 0,6934 74.614.364 0,6934 74.614.364

Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2539 134.927.820 1,2539 134.927.820

Σύνολο ΕθνΚΤ της 
ζώνης του ευρώ 69,9705 7.529.282.289 69,7915 7.510.020.722
Българска народна банка 

(Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας) 0,8686 93.467.027 0,8686 93.467.027

Česká národní banka 1,4472 155.728.162 1,4472 155.728.162

Danmarks Nationalbank 1,4835 159.634.278 1,4835 159.634.278

Eesti Pank - - 0,1790 19.261.568

Latvijas Banka 0,2837 30.527.971 0,2837 30.527.971

Lietuvos bankas 0,4256 45.797.337 0,4256 45.797.337

Magyar Nemzeti Bank 1,3856 149.099.600 1,3856 149.099.600

Narodowy Bank Polski 4,8954 526.776.978 4,8954 526.776.978

Banca Naţională a României 2,4645 265.196.278 2,4645 265.196.278

Sveriges Riksbank 2,2582 242.997.053 2,2582 242.997.053

Bank of England 14,5172 1.562.145.431 14,5172 1.562.145.431

Σύνολο ΕθνΚΤ εκτός 
της ζώνης του ευρώ 30,0295 3.231.370.113 30,2085 3.250.631.681
Σύνολο 100,0000 10.760.652.403 100,0000 10.760.652.403
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Οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν στο πλαίσιο 

της διαχείρισης των συναλλαγματικών διαθεσί-

μων της ΕΚΤ. 

20 ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

Στις 31.12.2011 παρέμεναν εκκρεμείς πράξεις 

ανταλλαγής επιτοκίων ύψους 225,7 εκατ. ευρώ 

(2010: 742,4 εκατ. ευρώ), που έχουν υπολογιστεί 

με επιτόκια της αγοράς στο τέλος του έτους. Οι 

πράξεις αυτές διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της 

διαχείρισης των συναλλαγματικών διαθεσίμων 

της ΕΚΤ.

21 ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Οι πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων και οι προ-

θεσμιακές πράξεις συναλλάγματος διενεργήθη-

καν το 2011 στο πλαίσιο της διαχείρισης των 

συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ. Στις 

31.12.2011 παρέμεναν εκκρεμείς προθεσμιακές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις που προέκυψαν 

από αυτές τις συναλλαγές, οι οποίες έχουν υπο-

λογιστεί με επιτόκια της αγοράς στο τέλος του 

έτους, ως ακολούθως: 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Στις 31.12.2011 παρέμεναν εκκρεμείς προθε-

σμιακές απαιτήσεις από ΕθνΚΤ και υποχρεώ-

σεις έναντι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των 

ΗΠΑ, οι οποίες προέκυψαν στο πλαίσιο της 

παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ προς 

αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος 

(βλ. σημείωση 11, “Υποχρεώσεις σε ευρώ ένα-

ντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ”).

22 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 23

Η ΕΚΤ εξακολουθεί να είναι αρμόδια για τη δια-

χείριση των δανειοληπτικών και δανειοδοτικών 

πράξεων που συνομολογεί η ΕΕ μέσω του μηχα-

νισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης. 

Σε αυτό το πλαίσιο, στις 31.12.2011 υπήρχαν 

ανεξόφλητα υπόλοιπα δανείων της ΕΕ προς τη 

Λεττονία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία συνο-

λικού ύψους 11,4 δισεκ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας δανειακής διευκό-

λυνσης με δανειστές τα κράτη μέλη που έχουν 

υιοθετήσει το ευρώ 24 και την Kreditanstalt für 

Wiederaufbau, 25 δανειολήπτρια την Ελλάδα 

και εντολοδόχο της δανειολήπτριας την Τρά-

πεζα της Ελλάδος, η ΕΚΤ είναι αρμόδια για τη 

διεκπεραίωση όλων των σχετικών πληρωμών 

για λογαριασμό των δανειστών και της δανει-

ολήπτριας. Στο πλαίσιο αυτό, στις 31.12.2011 

παρέμεναν εκκρεμή συγκεντρωμένα διμερή 

δάνεια υπέρ της Ελληνικής Δημοκρατίας, ύψους 

52,9 δισεκ. ευρώ.

Επιπλέον, η ΕΚΤ έχει αναλάβει λειτουργικό 

ρόλο στη διαχείριση των δανείων στο πλαί-

σιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπι-

στωτικής Σταθεροποίησης (European Financial 

Stabilisation Mechanism - EFSM) και της Ευρω-

παϊκής Διευκόλυνσης Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (European Financial Stability 

Facility – EFSF). Στις 31.12.2011 υπήρχαν ανε-

ξόφλητα υπόλοιπα δανείων προς την Ιρλανδία 

και την Πορτογαλία, ύψους 28 δισεκ. ευρώ στο 

πλαίσιο του EFSM και 16,3 δισεκ. ευρώ στο 

πλαίσιο του EFSF. 

Βλ. επίσης το Κεφάλαιο 2 της Ετήσιας Έκθεσης.23 

Εκτός από την Ελληνική Δημοκρατία και την Ομοσπονδιακή 24 

Δημοκρατία της Γερμανίας.

Που υπόκειται στις οδηγίες, τελεί υπό την εγγύηση και ενερ-25 

γεί προς το δημόσιο συμφέρον της Ομοσπονδιακής Δημοκρα-

τίας της Γερμανίας.

Συμβόλαια μελλο-
ντικής εκπλήρωσης 
επί επιτοκίων ξένων 
νομισμάτων

2011 

Αξία 

συμβολαίων 

€

2010 

Αξία 

συμβολαίων 

€

Μεταβολή

 

€

Αγορές 1.651.132.236 458.539.141 1.192.593.095

Πωλήσεις 1.728.229.838 1.251.682.536 476.547.302

Πράξεις ανταλλαγής 
νομισμάτων και προ-
θεσμιακές πράξεις 
συναλλάγματος

2011 

€

2010 

€

Μεταβολή 

€

Απαιτήσεις 2.304.007.744 1.697.483.530 606.524.214

Παθητικό 2.309.882.385 1.740.464.038 569.418.347



230
EKT
Eτήσια Έκθεση
2011

23 ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Η εταιρεία Document Security Systems Inc. 

(DSSI) κατέθεσε αγωγή αποζημιώσεως κατά 

της ΕΚΤ ενώπιον του Πρωτοδικείου των Ευρω-

παϊκών Κοινοτήτων, 26 ισχυριζόμενη ότι η ΕΚΤ 

προσέβαλε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της 27 κατά 

την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ. 

Το Πρωτοδικείο απέρριψε την αγωγή της DSSI 

κατά της ΕΚΤ. 28 Επί του παρόντος, η ΕΚΤ προ-

βαίνει σε ενέργειες για την ανάκληση του εν 

λόγω διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε διάφο-

ρες χώρες και σε κάποιες από αυτές έχει ήδη 

επιτύχει την ανάκλησή του. Επιπλέον, εμμέ-

νει στον ισχυρισμό της ότι με κανένα τρόπο 

δεν προσέβαλε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και, 

κατά συνέπεια, θα αντικρούσει και οποιαδή-

ποτε αγωγή λόγω προσβολής της ευρεσιτε-

χνίας που θα ασκήσει η DSSI ενώπιον αρμό-

διου εθνικού δικαστηρίου. 

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 ευρεσιτε-

χνίας της DSSI σε διάφορες χώρες, η ΕΚΤ δια-

τηρεί την πεποίθηση ότι είναι μάλλον απίθανο 

το ενδεχόμενο να καταβάλει αποζημίωση στην 

DSSI. Η ΕΚΤ παρακολουθεί ενεργά όλες τις 

εξελίξεις της συνεχιζόμενης αντιδικίας.

Αφότου τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισσαβώνας την 26 

1η Δεκεμβρίου 2009, το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινο-

τήτων ονομάζεται πλέον Γενικό Δικαστήριο. 

Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της DSSI αριθ. 0455 750 Β1.27 

Διάταξη του Πρωτοδικείου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, 28 

Υπόθεση Τ-295/05, η οποία διατ ίθεται στη διεύθυνση 

www.curia.europa.eu.

http://www.curia.europa.eu
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24 ΚΑΘΑΡΟΙ ΤΟΚΟΙ-ΕΣΟΔΑ

24.1 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: 

2011

€

2010 

€

Μεταβολή 

€

Τόκοι-έσοδα επί 

τρεχούμενων 

λογαριασμών 2.088.888 1.328.753 760.135

Τόκοι-έσοδα επί 

καταθέσεων μέσω 

της αγοράς χρήματος 18.279.491 15.865.666 2.413.825

Τόκοι-έσοδα 

επί συμφωνιών 

επαναπώλησης 1.479.020 2.712.798 (1.233.778)

Καθαροί τόκοι-

έσοδα επί τίτλων 254.699.342 335.790.909 (81.091.567)

Καθαροί 

τόκοι-έσοδα επί 

πράξεων ανταλλαγής 

επιτοκίων 6.284.214 4.611.662 1.672.552

Καθαροί τόκοι-

έσοδα επί πράξεων 

ανταλλαγής 

νομισμάτων και 

προθεσμιακών 

πράξεων 7.686.740 6.523.343 1.163.397

Σύνολο τόκων-
εσόδων επί 
συναλλαγματικών 
διαθεσίμων 290.517.695 366.833.131 (76.315.436)

Τόκοι-έξοδα επί 

τρεχούμενων 

λογαριασμών (6.126) (8.795) 2.669

Καθαροί τόκοι-έξοδα 

επί συμφωνιών 

επαναγοράς (291.278) (644.858) 353.580

Τόκοι-έσοδα επί 
συναλλαγματικών 
διαθεσίμων 
(καθαροί) 290.220.291 366.179.478 (75.959.187)

Η συνολική μείωση των καθαρών τόκων-εσόδων 

το 2011 οφειλόταν κυρίως στη μείωση των 

τόκων-εσόδων επί του χαρτοφυλακίου δολα-

ρίων ΗΠΑ.

24.2 ΤΟΚΟΙ-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Το στοιχείο αυτό αποτελείται από τους τόκους-

έσοδα επί των απαιτήσεων της ΕΚΤ σε σχέση 

με το μερίδιό της στη συνολική έκδοση τραπε-

ζογραμματίων ευρώ (βλ. “Τραπεζογραμμάτια 

σε κυκλοφορία” στην ενότητα “Λογιστικές 

πολιτικές” και σημείωση 6.1, “Απαιτήσεις 

συνδεόμενες με την κατανομή των τραπεζο-

γραμματίων εντός του Ευρωσυστήματος”). 

Η αύξηση του εισοδήματος το 2011 αντανα-

κλούσε κατά κύριο λόγο το γεγονός ότι το 

μέσο επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρη-

ματοδότησης ήταν υψηλότερο σε σύγκριση 

με το 2010. 

24.3 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 (βλ. σημείωση 13, 

“Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος”). 

Η αύξηση αυτών των τόκων το 2011 αντανα-

κλούσε κατά κύριο λόγο το γεγονός ότι το 

μέσο επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρη-

ματοδότησης ήταν υψηλότερο σε σύγκριση 

με το 2010.

24.4 ΛΟΙΠΟΙ ΤΟΚΟΙ-ΕΣΟΔΑ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΤΟΚΟΙ-ΕΞΟΔΑ

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τόκους-έσοδα 

ύψους 6,6 δισεκ. ευρώ (2010: 3,8 δισεκ. ευρώ) 

και τόκους-έξοδα ύψους 6,9 δισεκ. ευρώ (2010: 

3,9 δισεκ. ευρώ) επί υπολοίπων που προέκυ-

ψαν από συναλλαγές μέσω του TARGET2 (βλ. 

σημείωση 6,2, “Λοιπές απαιτήσεις/υποχρεώ-

σεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)” και 

σημείωση 11, “Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη 

κατοίκων ζώνης ευρώ”).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
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Σε αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται επί-

σης καθαρά έσοδα 165,7 εκατ. ευρώ (2010: 

140,4 εκατ. ευρώ) επί τίτλων που αποκτήθηκαν 

από την ΕΚΤ στο πλαίσιο των προγραμμάτων 

αγοράς καλυμμένων ομολογιών, συμπεριλαμ-

βανομένων των καθαρών εσόδων επί των σχε-

τικών συναλλαγών δανεισμού τίτλων, καθώς και 

1.002,8 εκατ. ευρώ (2010: 438,0 εκατ. ευρώ) επί 

των τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του 

Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων. Επίσης, 

στα στοιχεία αυτά εμφανίζονται οι τόκοι-έσοδα 

και οι τόκοι-έξοδα σε σχέση με λοιπές απαιτή-

σεις και υποχρεώσεις εκφρασμένες σε ευρώ, 

καθώς και οι τόκοι-έσοδα και οι τόκοι-έξοδα που 

προέκυψαν από πράξεις παροχής ρευστότητας 

σε δολάρια ΗΠΑ.

25 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ 

ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Τα καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη από 

χρηματοοικονομικές πράξεις το 2011 είχαν 

ως εξής:

Το 2011 στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονταν 

καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη από μεταβο-

λές τιμών επί των πωλήσεων τίτλων και καθαρά 

συναλλαγματικά κέρδη από εκροές συναλλάγ-

ματος, που οφείλονταν κυρίως στις εκροές 

γιεν Ιαπωνίας στο πλαίσιο της συμμετοχής της 

ΕΚΤ στη συντονισμένη διεθνή παρέμβαση που 

πραγματοποιήθηκε στις αγορές συναλλάγματος 

στις 18.3.2011 (βλ. σημείωση 2.2 “Καταθέσεις 

σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία 

ενεργητικού και Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα 

έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ”).

26 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ 

Το 2011 τα εν λόγω έξοδα οφείλονταν κυρίως 

στην απόσβεση του κόστους κτήσεως ορισμέ-

νων τίτλων που εμφανίζονται στον ισολογισμό 

με την αγοραία αξία τους στις 30.12.2011.

27 ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Το 2011 τα έσοδα σε αυτή την κατηγορία περι-

λάμβαναν 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 

2011

€

2010 

€

Μεταβολή

€

Καθαρά πραγμα-

τοποιηθέντα κέρδη 

από μεταβολές 

τιμών τίτλων, συμ-

βολαίων μελλοντι-

κής εκπλήρωσης 

επί επιτοκίων και 

πράξεων ανταλλα-

γής επιτοκίων 260.059.727 460.588.711 (200.528.984)

Καθαρά πραγμα-

τοποιηθέντα κέρδη 

από μεταβολές 

τιμών συναλλάγ-

ματος και χρυσού 212.159.502 13.724.616 198.434.886

Καθαρά πραγμα-

τοποιηθέντα κέρδη 

από χρηματοοικο-

νομικές πράξεις 472.219.229 474.313.327 (2.094.098)

2011

€

2010 

€

Μεταβολή

€

Μη πραγματο-

ποιηθείσες ζημίες 

από μεταβολές 

τιμών τίτλων (155.240.641) (184.247.603) 29.006.962

Μη πραγματο-

ποιηθείσες ζημίες 

από μεταβολές 

τιμών πράξεων 

ανταλλαγής 

επιτοκίων (2.216.642) (10.963.861) 8.747.219

Μη πραγμα-

τοποιηθείσες 

συναλλαγματικές 

ζημίες 0 (1.973) 1.973

Σύνολο 

αποσβέσεων (157.457.283) (195.213.437) 37.756.154

2011

€

2010 

€

Μεταβολή

€

Έσοδα από αμοιβές 

και προμήθειες 77.858 110.661 (32.803)

Έξοδα για αμοιβές 

και προμήθειες (2.058.638) (1.519.678) (538.960)

Καθαρά έξοδα από 

αμοιβές και προμήθειες (1.980.780) (1.409.017) (571.763)
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επί επιτοκίων (βλ. σημείωση 19, “Συμβόλαια 

μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων”).

28 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται εισπραχθέ-

ντα μερίσματα επί μετοχών της ΤΔΔ που κατέ-

χει η ΕΚΤ (βλ. σημείωση 7.2, “Λοιπά χρηματο-

οικονομικά στοιχεία ενεργητικού”). 

29 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 

Το κύριο στοιχείο στα διάφορα άλλα έσοδα που 

προέκυψαν εντός της χρήσης ήταν έσοδα από 

τις συσσωρευμένες εισφορές των ΕθνΚΤ της 

ζώνης του ευρώ για την κάλυψη δαπανών που 

πραγματοποίησε η ΕΚΤ για ένα μεγάλο έργο 

υποδομής της αγοράς.

30 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται ποσό 

173,1 εκατ. ευρώ (2010: 167,7 εκατ. ευρώ) για 

μισθούς, επιδόματα, ασφάλιση και άλλα έξοδα 

προσωπικού. Στο στοιχείο αυτό περιλαμ-

βάνεται επίσης ποσό 43,0 εκατ. ευρώ (2010: 

28,8 εκατ. ευρώ) που σχετίζεται με το πρό-

γραμμα συνταξιοδότησης του προσωπικού της 

ΕΚΤ, τις λοιπές παροχές μετά την έξοδο από την 

υπηρεσία και άλλες μακροπρόθεσμες παροχές 

(βλ. σημείωση 14.3, “Διάφορα στοιχεία”). Δαπά-

νες προσωπικού ύψους 1,3 εκατ. ευρώ (2010: 

1,3 εκατ. ευρώ) που συνδέονται με την κατα-

σκευή των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της 

ΕΚΤ κεφαλαιοποιήθηκαν και δεν περιλαμβάνο-

νται σε αυτό το στοιχείο. 

Οι μισθοί και τα επιδόματα, συμπεριλαμβανο-

μένων των αμοιβών των ανώτατων διοικητικών 

στελεχών, ακολουθούν κατ’ ουσίαν το μισθολό-

γιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι συγκρί-

σιμα προς αυτό.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβά-

νουν έναν βασικό μισθό και πρόσθετα επιδό-

ματα για έξοδα κατοικίας και παραστάσεως. 

Στην περίπτωση του Προέδρου, αντί επιδόματος 

για έξοδα κατοικίας παρέχεται επίσημη κατοικία 

η οποία αποτελεί ιδιοκτησία της ΕΚΤ. Με την 

επιφύλαξη των όρων απασχόλησης του προσω-

πικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα 

μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής δικαιούνται, 

ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, 

επιδόματα αρχηγού οικογενείας και συντηρού-

μενων 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 ατυ-

χημάτων. Τα επιδόματα δεν φορολογούνται ούτε 

συνυπολογίζονται για την καταβολή σύνταξης.

Οι βασικοί μισθοί που κατεβλήθησαν στα μέλη 

της Εκτελεστικής Επιτροπής το 2011 είχαν 

ως εξής:

Το σύνολο των επιδομάτων που καταβλήθηκαν 

στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και οι 

παροχές προς τα εν λόγω μέλη από τις εισφο-

ρές της ΕΚΤ στο σύστημα ασφάλισης υγείας και 

ατυχημάτων ανήλθαν σε 646,154 ευρώ (2010: 

660.731 ευρώ).

Επιπλέον, οι παροχές κατά την έναρξη ή τη 

λήξη της θητείας που καταβλήθηκαν στα μέλη 

της Εκτελεστικής Επιτροπής που προσλήθ-

φηκαν ή αποχώρησαν από την ΕΚΤ ανήλθαν 

2011

€

2010 

€

Jean-Claude Trichet 

(Πρόεδρος έως τον Οκτώβριο του 2011) 309.290 367.863 

Mario Draghi 

(Πρόεδρος από τον Νοέμβριο του 2011) 61.858 -

Λουκάς Δ. Παπαδήμος 
(Αντιπρόεδρος έως τον Μάιο του 2010) - 131.370
Vítor Constâncio 

(Αντιπρόεδρος από τον Ιούνιο του 2010) 318.132 183.918

Gertrude Tumpel-Gugerell 

(μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής έως 

τον Μάιο του 2011) 110.460 262.728

Peter Praet (μέλος της Εκτελεστικής 

Επιτροπής από τον Ιούνιο του 2011) 154.644 -

José Manuel González-Páramo 

(μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής) 265.104 262.728

Lorenzo Bini Smaghi 

(μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής) 265.104 262.728

Jürgen Stark 

(μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής) 265.104 262.728

Σύνολο 1.749.696 1.734.063
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σε 159.594 ευρώ (2010: 52,548 ευρώ). Αυτά 

εμφανίζονται στο στοιχείο “Διοικητικές δαπά-

νες” του ισολογισμού (βλ . σημείωση 31, 

“Διοικητικές δαπάνες”).

Μεταβατικές πληρωμές διενεργούνται σε πρώην 

μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής για ένα διά-

στημα μετά τη λήξη της θητείας τους. Το 2011 

αυτές οι πληρωμές, σχετικά οικογενειακά επι-

δόματα και οι εισφορές της ΕΚΤ στο σύστημα 

ασφάλισης υγείας και ατυχημάτων για τα πρώην 

μέλη ανήλθαν σε 479.665 ευρώ (2010: 34.868). 

Οι συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των σχε-

τικών επιδομάτων, που καταβλήθηκαν σε πρώην 

μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή σε προστα-

τευόμενα μέλη τους, καθώς και οι εισφορές στο 

σύστημα ασφάλισης υγείας και ατυχημάτων, 

ανήλθαν σε 321.929 ευρώ (2010: 354.349 ευρώ). 

Οι συνολικές πληρωμές σε πρώην μέλη της Εκτε-

λεστικής Επιτροπής καταγράφονται στην κατη-

γορία “Καταβληθείσες παροχές” και μειώνουν τις 

δεσμεύσεις της ΕΚΤ για καθορισμένες παροχές 

όσον αφορά τις παροχές για τα μέλη της Εκτελε-

στικής Επιτροπής μετά την έξοδο από την υπηρε-

σία (βλ. σημείωση 14.3, “Διάφορα στοιχεία”).

Στο τέλος του 2011 ο αριθμός των υπαλλήλων, 

σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, που απα-

σχολούσε η ΕΚΤ ήταν 1.609 29, εκ των οποίων 

158 διοικητικά στελέχη. Στον ακόλουθο πίνακα 

παρουσιάζονται οι μεταβολές στη δύναμη του 

προσωπικού το 2011.

31 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Σε αυτές υπάγονται όλες οι λοιπές τρέχουσες 

δαπάνες που αφορούν τη μίσθωση και συντή-

ρηση κτιριακών εγκαταστάσεων, αγαθά και 

εξοπλισμό μη κεφαλαιακού χαρακτήρα, αμοιβές 

εξωτερικών συνεργατών και λοιπές υπηρεσίες 

και προμήθειες, καθώς επίσης και δαπάνες για 

την πρόσληψη, μετάθεση, εγκατάσταση, κατάρ-

τιση και επανεγκατάσταση υπαλλήλων.

32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 

Το κονδύλιο αυτό συνδέεται κυρίως με το 

κόστος της διασυνοριακής μεταφοράς τραπεζο-

γραμματίων ευρώ μεταξύ των μονάδων εκτύπω-

σης τραπεζογραμματίων και των ΕθνΚΤ, για την 

παράδοση νέων τραπεζογραμματίων, και μεταξύ 

των ΕθνΚΤ, για την κάλυψη ελλείψεων με πλε-

ονάζοντα αποθέματα. Το κόστος αυτό βαρύνει 

κεντρικά την ΕΚΤ. 

2011 2010

Σύνολο προσωπικού την 

1η Ιανουαρίου 1.607 1.563

Προσλήψεις/μεταβολή σύμβασης 313 328

Παραιτήσεις/λήξη σύμβασης (299) (302)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) λόγω 

μεταβολών στον τρόπο κατανο-

μής των ωρών εργασίας μερικής 

απασχόλησης (12) 18

Σύνολο προσωπικού στις 31.12 1.609 1.607

Μέσος αριθμός απασχολουμένων 1.601 1.565

Δεν περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι σε άδεια άνευ αποδοχών. 29 

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

29 Φεβρουαρίου 2012

Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών

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

βάνουν τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2011, τα αποτελέσματα χρήσης για το 2011, καθώς και μια σύνοψη των 

σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις (οι “ετήσιοι λογαριασμοί”).

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 σύμφω-

να με τις αρχές που έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίες ορίζονται στην απόφαση ΕΚΤ/2010/21 σχετικά με 

τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και για τον εσωτερικό έλεγχο τον οποίο η 

Εκτελεστική Επιτροπή κρίνει απαραίτητο για την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών χωρίς ουσιώδεις ανακρίβειες, 

είτε εκ δόλου είτε εκ παραδρομής.

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 βεβαιω-

θούμε 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 γεγονό-

τα 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 αποτελε-

σματικότητα 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 Εκτελεστική 

Επιτροπή, 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 2011, 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/2010/21 σχετικά με τους 

ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Φραγκφούρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Jens Roennberg  ppa. Muriel Atton

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ/
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

Η σημείωση αυτή δεν αποτελεί τμήμα των οικονο-
μικών καταστάσεων της ΕΚΤ για το έτος 2011.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΤΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΙΤΛΩΝ

Όσον αφορά το 2010, έπειτα από απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, το σύνολο του εισοδή-

ματος από το μερίδιο της ΕΚΤ στο σύνολο των 

κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ και 

από τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του 

Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων, ύψους 

654 εκατ. ευρώ και 438 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, 

μεταφέρθηκε στην πρόβλεψη έναντι συναλλαγ-

ματικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου, πιστω-

τικού κινδύνου και κινδύνου τιμής χρυσού. 

Επομένως, δεν πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση 

διανομή κερδών. 

Όσον αφορά το 2011, έπειτα από απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, το σύνολο του εισοδή-

ματος από τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαί-

σιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και 

ένα μέρος του εισοδήματος από το μερίδιο της 

ΕΚΤ στο σύνολο των κυκλοφορούντων τραπε-

ζογραμματίων ευρώ, ύψους 1.002,8 εκατ. ευρώ 

και 163,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, μεταφέρθη-

καν στην πρόβλεψη έναντι συναλλαγματικού 

κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου, πιστωτικού κιν-

δύνου και κινδύνου τιμής χρυσού. Στο πλαίσιο 

της ενδιάμεσης διανομής κερδών της ΕΚΤ, στις 

3.1.2012 διανεμήθηκε στις ΕθνΚΤ, κατ’ αναλο-

γία προς τα καταβεβλημένα μερίδια συμμετοχής 

τους στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ, ποσό 

652 εκατ. ευρώ προερχόμενο από το εισόδημα 

από το μερίδιο της ΕΚΤ στο σύνολο των κυκλο-

φορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ.

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’ ανα-

λογία προς τα καταβεβλημένα μερίδιά τους. 

Σε περίπτωση ζημίας της ΕΚΤ, αυτή μπορεί να 

καλυφθεί από το γενικό αποθεματικό της ΕΚΤ 

και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, 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

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 

8.3.2012 να μην κάνει καμία μεταφορά στο 

γενικό αποθεματικό και να διανείμει τα κέρδη 

για το 2011, ύψους 76 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.

2011

€

2010

€

Κέρδη χρήσεως 728.136.234 170.831.395

Ενδιάμεση διανομή εισοδήματος 

από το μερίδιο της ΕΚΤ στα κυκλο-

φορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ 

και από τίτλους που αποκτήθηκαν 

στο πλαίσιο του Προγράμματος για 

τις Αγορές Τίτλων 1) (652.000.000) (0)

Κέρδη χρήσεως μετά τη διανομή 

εισοδήματος από το μερίδιο της 

ΕΚΤ στο σύνολο των κυκλο-

φορούντων τραπεζογραμματί-

ων ευρώ και από τίτλους που 

αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του 

Προγράμματος για τις Αγορές 

Τίτλων 76.136.234 170.831.395

Διανομή των κερδών στις ΕθνΚΤ (76.136.234) (170.831.395)

Σύνολο 0 0

1)  Το Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων δημιουργήθηκε τον 

Μάιο του 2010.

Δυνάμει του άρθρου 32.5 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, το ποσό 1 

του νομισματικού εισοδήματος των ΕθνΚΤ κατανέμεται μεταξύ 

τους κατ’ αναλογία προς τα καταβεβλημένα μερίδια συμμετο-

χής τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ.
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