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1 ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι δραστηριότητες που ανέπτυξε η ΕΚΤ το 2006 
περιγράφονται λεπτομερώς στα σχετικά κεφά-
λαια της Ετήσιας Έκθεσης.

2 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Οι στόχοι και τα καθήκοντα της ΕΚΤ περιγρά-
φονται στο Καταστατικό του ΕΣΚΤ (άρθρα 2 και 
3). Επιπλέον, επισκόπηση των εν λόγω στόχων 
περιλαμβάνεται στον πρόλογο του Προέδρου 
στην Ετήσια Έκθεση.

3 ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤ

Πληροφορίες σχετικά με τη διακυβέρνηση της 
ΕΚΤ παρέχονται στο Κεφάλαιο 8 της Ετήσιας 
Έκθεσης. 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής διορίζονται 
με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των κρα-
τών μελών σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερ-
νήσεων, κατά σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ 
το οποίο προηγουμένως διαβουλεύεται με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμ-
βούλιο, μεταξύ προσώπων αναγνωρισμένου 
κύρους και επαγγελματικής εμπειρίας σε νομι-
σματικά ή τραπεζικά θέματα.

Οι όροι απασχόλησης των μελών της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής καθορίζονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο μετά από πρόταση εξαμελούς επιτρο-
πής, της οποίας  τρία μέλη διορίζονται από  το 
Διοικητικό Συμβούλιο και  τρία μέλη από το 
Συμβούλιο της ΕΕ. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο μέσος αριθμός υπαλλήλων (σε ισοδύναμα πλή-
ρους απασχόλησης) που απασχολεί η ΕΚΤ με 
μόνιμη σύμβαση ή με σύμβαση ορισμένου χρό-
νου αυξήθηκε από 1.331 το 2005 σε 1.360 το 

ΕΚΘΕΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  1 .1 . 2 0 0 6  –  31 .1 2 . 2 0 0 6
2006. Στο τέλος του 2006, η ΕΚΤ απασχολούσε 
1.367 υπαλλήλους. Περισσότερες λεπτομέρειες, 
βλ. στις “Σημειώσεις επί των αποτελεσμάτων 
χρήσεως” και στο Κεφάλαιο 8.2, όπου περιγρά-
φεται επίσης η στρατηγική που εφαρμόζει η ΕΚΤ 
για το ανθρώπινο δυναμικό.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Το χαρτοφυλάκιο συναλλαγματικών διαθεσίμων 
της ΕΚΤ αποτελείται από συναλλαγματικά δια-
θέσιμα τα οποία έχουν μεταβιβαστεί σ’ αυτήν 
από τις  ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Καταστατι-
κού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ και από το εισόδημα 
που αποφέρουν αυτά τα διαθέσιμα. Προορισμός 
του χαρτοφυλακίου είναι να χρηματοδοτεί τις 
πράξεις της ΕΚΤ στην αγορά συναλλάγματος για 
τους σκοπούς που ορίζει η Συνθήκη.

Το χαρτοφυλάκιο ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ 
αντανακλά την επένδυση του καταβεβλημένου 
κεφαλαίου, ποσού ισοδύναμου της πρόβλεψης 
έναντι κινδύνων συναλλάγματος, επιτοκίων και 
τιμής χρυσού, του γενικού αποθεματικού της και 
του συσσωρευμένου εισοδήματος παρελθόντων 
ετών επί του χαρτοφυλακίου αυτού. Προορισμός 
του χαρτοφυλακίου είναι να αποφέρει στην ΕΚΤ 
εισόδημα για την κάλυψη των λειτουργικών 
δαπανών της.

Οι επενδυτικές δραστηριότητες της ΕΚΤ και η 
διαχείριση των συναφών κινδύνων περιγράφο-
νται αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 2.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμού (BUCOM), η 
οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες της 
ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ, δια-
δραματίζει καίριο ρόλο στη διαδικασία οικονο-
μικής διακυβέρνησης της ΕΚΤ. Σύμφωνα με το 
άρθρο 15 του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΚΤ, 
η Επιτροπή Προϋπολογισμού επικουρεί το Διοι-
κητικό Συμβούλιο παρέχοντας λεπτομερή αξιο-
λόγηση των προτάσεων για τον ετήσιο προϋπο-
λογισμό της ΕΚΤ και ζητά την έγκριση συμπλη-
ρωματικών κονδυλίων από την Εκτελεστική 
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Επιτροπή, πριν από την υποβολή των προτάσεων 
στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκτέλεση του προ-
ϋπολογισμού όσον αφορά τις δαπάνες αποτελεί 
αντικείμενο τακτικής παρακολούθησης από την 
Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία λαμβάνει υπόψη 
τις συμβουλές των αρμόδιων για τη διενέργεια 
εσωτερικού ελέγχου στην ΕΚΤ, και από το Διοι-
κητικό Συμβούλιο επικουρούμενο από την Επι-
τροπή Προϋπολογισμού.

4  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

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

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ, 
ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΧΡΥΣΟΥ

Καθώς τα περισσότερα στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού της ΕΚΤ υπόκεινται σε περιοδική 
αποτίμηση με βάση τις τρέχουσες τιμές συναλ-
λάγματος και τίτλων στην αγορά, η κερδοφορία 
της ΕΚΤ επηρεάζεται σημαντικά από συναλλαγ-
ματικούς κινδύνους και σε μικρότερο βαθμό από 
κινδύνους επιτοκίων. Οι κίνδυνοι αυτοί απορρέ-
ουν κυρίως από τα συναλλαγματικά της διαθέ-
σιμα σε δολάρια ΗΠΑ, γιεν Ιαπωνίας και χρυσό, 
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 να σχημα-
τιστεί  πρόβλεψη έναντι κινδύνων συναλλάγμα-
τος, επιτοκίων και τιμής χρυσού. Στις 31 Δεκεμ-
βρίου 2005 ποσό ύψους 992 εκατ. ευρώ κατα-
γράφηκε στην  εν λόγω πρόβλεψη. Στις 31 
Δεκεμβρίου 2006 η πρόβλεψη ενισχύθηκε με το 
ποσό των 1.379 εκατ. ευρώ, οπότε ανήλθε σε 
2.371 εκατ. ευρώ και ταυτόχρονα μηδενίστηκε 

το καθαρό κέρδος της χρήσεως, όπως και το 
2005.

Αυτή η πρόβλεψη θα χρησιμοποιηθεί για την 
κάλυψη πραγματοποιηθεισών και μη πραγματο-
ποιηθεισών ζημιών, ιδίως ζημιών αποτίμησης 
που δεν καλύπτονται από τους λογαριασμούς 
αναπροσαρμογής. Το ύψος και η αναγκαιότητά 
της επανεξετάζονται ετησίως.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2006

Εάν το 2006 δεν είχε αυξηθεί η πρόβλεψη ένα-
ντι  κινδύνων συναλλάγματος, επιτοκίων και 
τιμής χρυσού, τα καθαρά κέρδη της ΕΚΤ θα ήταν 
1.379 εκατ. ευρώ. 

Το 2006 η ανατίμηση του ευρώ έναντι του γιεν 
Ιαπωνίας είχε  αποτέλεσμα την απομείωση της 
αξίας σε ευρώ των εκφρασμένων σε γιεν Ιαπω-
νίας στοιχείων ενεργητικού της ΕΚΤ κατά 0,6 
δισεκ. ευρώ περίπου, η οποία λογιστικοποιήθηκε 
στα αποτελέσματα χρήσεως. 

Το 2006 οι καθαροί πιστωτικοί τόκοι ανήλθαν 
σε 1.972 εκατ. ευρώ (2005: 1.270 εκατ. ευρώ) 
κυρίως λόγω (α) της αύξησης των τραπεζογραμ-
ματίων ευρώ σε κυκλοφορία και του οριακού 
επιτοκίου για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδό-
τησης του Ευρωσυστήματος, βάσει του οποίου 
υπολογίζονται οι τόκοι που λαμβάνει η ΕΚΤ επί 
του μεριδίου της στα κυκλοφορούντα τραπεζο-
γραμμάτια ευρώ στο Ευρωσύστημα, και (β) της 
ανόδου των επιτοκίων του δολαρίου ΗΠΑ.

Τα καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρη-
ματοοικονομικές συναλλαγές αυξήθηκαν από 
149 εκατ. ευρώ το 2005 σε 475 εκατ. ευρώ το 
2006. Η υποτίμηση του ευρώ έναντι του χρυσού, 
σε συνδυασμό με τον αυξημένο όγκο πωλήσεων 
χρυσού το 2006, είχε αποτέλεσμα την άνοδο των 
πραγματοποιηθέντων κερδών. Οι εν λόγω πωλή-
σεις πραγματοποιήθηκαν με βάση τη Συμφωνία 
Χρυσού την οποία υπέγραψαν στις 27.9.2004 
κεντρικές τράπεζες (Central Bank Gold 
Agreement), μεταξύ των οποίων και η ΕΚΤ.

Οι συνολικές διοικητικές δαπάνες της ΕΚΤ, 
συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων, αυξή-
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θηκαν από 348 εκατ. ευρώ το 2005 σε 361 εκατ. 
ευρώ το 2006. 

Οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν κυρίως λόγω 
της αύξησης του μέσου αριθμού υπαλλήλων που 
απασχολούσε η ΕΚΤ στη διάρκεια του έτους και 
της μεγαλύτερης συνταξιοδοτικής επιβάρυνσης 
το 2006. Οι αμοιβές των μελών της Εκτελεστικής 
Επιτροπής ανήλθαν συνολικά σε 2,2 εκατ. ευρώ 
(2005: 2,1 εκατ. ευρώ).
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2 0 0 6
�+��*GSIJ� �G�EI-�G: 2006 2005

  € €

+����! ��� ����	���! �� ����� 1 9.929.865.976 10.064.527.857

*���	���! �� �������&�� ����� �� 
������� �$��! ���$ 2 

 �	�������� ������ ��� ���  414.768.308 170.162.349
 ���������� �� ��	����, ������, ������ 

 ��� ���	� �������� ���!
����"  29.313.377.277 31.062.557.242
   29.728.145.585 31.232.719.591

*���	���! �� �������&�� ����� �������  
�$��! ���$ 2 2.773.828.417 2.908.815.389

*���	���! �� ���$ ����� �� 
������� �$��! ���$ 3 

 ���������� �� ��	����, ������ ��� ������  4.193.677 13.416.711

-����! ����	���! �� ���$ ����� 
������$� �������� �$��! ���$ 4 33.914 25.000

*���	���! ���! �� �������	���! 5  

 �	�������� 	�� ���������� �� �
� 

 �������� �#� ��	���!������#� ��� 

 ����� ��� $�#����������  50.259.459.435 45.216.783.810 

 %��	�� �	�������� ����� ��� $�#���������� 

 (������)  3.545.868.495 5.147.038.409
   53.805.327.930 50.363.822.219

-���� ������� ����&����� 6
 $������� 	�!��  175.180.989 175.237.902
 %��	� �
�������������� �������� ���!
����"  8.220.270.389 6.888.490.580
 Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας πράξεων 
 εκτός ισολογισμού  29.518.315 0
 ������������ ����� ��� 	�	�
#����� �&���  1.094.509.354 679.603.366
 ������   5.580.697 4.397.807
   9.525.059.744 7.747.729.655

.����� ����&�����  105.766.455.243 102.331.056.422
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�A�GSIJO �G�EI-�G: 2006 2005

  € €

�������&������� �� ���������� 7 50.259.459.435 45.216.783.810

8�����$���! �� ���$ ����� ����$� ������� 
�$��! ���$ 8 1.065.000.000 1.050.000.000

8�����$���! �� ���$ ����� �� ������� 
�$��! ���$ 9 105.121.522 649.304.896

8�����$���! �� �������&�� ����� �� ������� 
�$��! ���$ 10
 ����������, �	����	� ��� ���	�� �	��������  330.955.249 855.933.000

8�����$���! ���! �� �������	���! 11
 '	�������� 	�� ����������"� ��
 

 ����*�*��
 �������!������� ��������#�  39.782.265.622 39.782.265.622

-���� ������� �������� 12
 ������������ �&��� ��� 	����	������� 

 �����  1.262.820.884 919.344.079
 ������  899.170.800 632.012.224
   2.161.991.684 1.551.356.303

;��<��'��! 13 2.393.938.510 1.027.507.143

-�&�������� �����������&	! 14 5.578.445.671 8.108.628.098


������� ��� ���������� 15
 ��������  4.089.277.550 4.089.277.550

Κέρδη χρήσεως  0 0

    

.����� ��������  105.766.455.243 102.331.056.422
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA  ΧΡΗΣΕΩΣ  1 .1 . 2 0 0 6  –  31 .1 2 . 2 0 0 6
 �G�EI-�G: 2006 2005

  € €

/���#����� ����� �	� �������!������� ��������#�  1.318.243.236  889.408.789
/���#����� ����� �	� �
� �������� �#� 

��	���!������#� ��� ����� ��� $�#����������  1.318.852.000  868.451.848
%��	�� 	���#����� �����  2.761.697.060  1.794.267.421
$��������� ����   5.398.792.296 3.552.128.058 

:�#������ ����� �	� �#� �	������#� �#� $����  

�� ����
 �� ����*�*������� �������!������ 

���������  (965.331.593)  (710.160.404)
%��	�� ��#������ �����  (2.461.625.254)   (1.572.338.709)
%��������� ����  (3.426.956.847)  (2.282.499.113)


������ �������� ���� 20 1.971.835.449  1.269.628.945

/�!����	��
����� ���
/�
���� �	� 

�
��������������� 	�&��� 21 475.380.708  149.369.135 

�	��*����� �
��������������� �������#� 

���!
����" ��� ����#� 22 (718.467.508) (97.494.081) 
<������� 	��/�	� 	�*��=��� ������ 

�������!������� ����"�#� ��� ����"�#� ��!# 

����"����
� �#� �����  (1.379.351.719)  (992.043.443)


����� ��������� ��� ����������������! 
���#��!, ����<����! ��� ���<��'��! ����� ��������  (1.622.438.519)  (940.168.389)


����� �#��� ��� ����<�! ��� ����	����! 23 (546.480) (182.373)

Έσοδα από μετοχές και συμμετοχές 24 911.866 853.403

-���� ����� 25 11.407.583 17.428.558

.����� �����$� ������  361.169.899 347.560.144 

 ��	���� 	��#	���" 26  (160.847.043)  (153.048.314) 

 �����
����� ��	���� 27 (166.426.595)  (158.457.219) 

 �	��*����� �������#� 	�!�#�  (29.162.141)  (31.888.637) 

 '	
����� 	��!#!�� ��	���!������#� 28 (4.734.120) (4.165.974)


����! ��	���!  0 0 

����������
, 27 Φεβρουαρίου 2007    

$'>?/�@�A �$��>B�A �>�/$C�

Jean-Claude Trichet

Pq�����
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ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι οικονομικές καταστάσεις της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) έχουν σχεδιαστεί 
έτσι ώστε να παρουσιάζουν εύλογα την οικονο-
μική κατάσταση της ΕΚΤ και τα αποτελέσματα 
των εργασιών της. Καταρτίστηκαν σύμφωνα με 
τις ακόλουθες λογιστικές πολιτικές,2 τις οποίες 
το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί αρμόζουσες στη 
φύση των δραστηριοτήτων μιας κεντρικής τρά-
πεζας. 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Εφαρμόστηκαν οι εξής λογιστικές αρχές: η αρχή 
της πραγματικής οικονομικής κατάστασης και 
της διαφάνειας, η αρχή της συντηρητικότητας, η 
αρχή της αναγνώρισης γεγονότων που επήλθαν 
μετά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογι-
σμού, η αρχή του ουσιώδους των λογιστικών 
γεγονότων, η αρχή της πραγματοποίησης των 
εσόδων/εξόδων (η αρχή του δεδουλευμένου), η 
αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, η αρχή 
της συνέπειας και συγκρισιμότητας.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ/
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ένα στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού 
αναγνωρίζεται στον ισολογισμό όταν είναι 
πιθανό ότι κάθε μελλοντικό οικονομικό όφελος 
που σχετίζεται με το εν λόγω στοιχείο θα εισρέει 
στην ΕΚΤ ή θα εκρέει από αυτήν, ουσιαστικά, 
οι κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται με το 
εν λόγω στοιχείο έχουν μεταβεί στην ΕΚΤ, και 
το κόστος ή η αξία του στοιχείου του ενεργητι-
κού ή το ποσό της υποχρέωσης είναι δυνατό να 
υπολογιστούν με αξιόπιστο τρόπο.

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Οι λογαριασμοί καταρτίστηκαν με τη μέθοδο του 
ιστορικού κόστους (κτήσεως), η οποία τροποποι-
ήθηκε ώστε να περιλαμβάνει την αποτίμηση, σε 
τιμές της αγοράς, των εμπορεύσιμων τίτλων, του 
χρυσού και όλων των λοιπών στοιχείων ενεργη-
τικού και παθητικού εντός και εκτός ισολογισμού 
που εκφράζονται σε συνάλλαγμα. Οι συναλλαγές 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 1

επί χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 
και παθητικού αντανακλώνται στους λογαρια-
σμούς με βάση την ημερομηνία διακανονισμού 
τους. 

Από 1ης Ιανουαρίου 2007 άλλαξε η βάση για 
την καταγραφή των πράξεων συναλλάγματος, 
των χρηματοδοτικών μέσων που εκφράζονται σε 
ξένα νομίσματα και των συναφών δεδουλευμέ-
νων εσόδων/εξόδων στους λογαριασμούς των 
κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος. Επε-
τράπη η εφαρμογή του νέου συστήματος και πριν 
από την παραπάνω ημερομηνία. Η ΕΚΤ εισήγαγε 
την αλλαγή την 1η Οκτωβρίου 2006 και οι συνέ-
πειες είναι οι εξής: Με εξαίρεση τους τίτλους, 
οι συναλλαγές καταγράφονται σε λογαριασμούς 
εκτός ισολογισμού κατά την ημερομηνία συναλ-
λαγής. Κατά την ημερομηνία διακανονισμού διε-
νεργούνται αντίστροφες εγγραφές και οι συναλ-
λαγές λογιστικοποιούνται ως στοιχεία εντός 
ισολογισμού. Οι αγοραπωλησίες ξένων νομισμά-
των επηρεάζουν την καθαρή συναλλαγματική 
θέση κατά την ημερομηνία συναλλαγής, και όχι 
πλέον κατά την ημερομηνία διακανονισμού του 
άμεσου (spot) σκέλους. Κατά την ημερομηνία 
συναλλαγής υπολογίζονται επίσης και τα πραγ-
ματοποιηθέντα κέρδη/οι πραγματοποιηθείσες 
ζημίες από πωλήσεις. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφορών υπέρ και 
υπό το άρτιο, που συνδέονται με χρηματοδοτικά 
μέσα σε ξένα νομίσματα υπολογίζονται και λογι-
στικοποιούνται σε καθημερινή βάση και αντί-
στοιχα επηρεάζεται και η συναλλαγματική θέση 
σε καθημερινή βάση και όχι μόνο πλέον κατά 
την είσπραξη/καταβολή των τόκων. Η αναδρο-
μική εφαρμογή αυτής της αλλαγής των λογιστι-
κών πολιτικών σε προηγούμενες περιόδους δεν 
είναι πρακτικά εφικτή.

1 Οι λογιστικές πολιτικές της ΕΚΤ περιγράφονται λεπτομερώς στην 
απόφαση ΕΚΤ/2002/11, ΕΕ L 58 της 3.3.2003, σ. 38, όπως 
τροποποιήθηκε. Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007, αυτή η 
απόφαση καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την απόφαση 
ΕΚΤ/2006/17, ΕΕ L 348, της 11.12.2006, σ. 38.

2 Οι πολιτικές αυτές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του άρθρου 26.4 
του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, δυνάμει των οποίων πρέπει να 
ακολουθείται τυποποιημένη προσέγγιση όσον αφορά τους κανόνες 
που διέπουν τη λογιστική παρακολούθηση των εργασιών του 
Ευρωσυστήματος και την υποβολή σχετικών εκθέσεων.
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ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που εκφράζο-
νται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε ευρώ 
με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία της 
ημερομηνίας κλεισίματος του ισολογισμού. Τα 
έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με την ισοτι-
μία που ίσχυε κατά το χρόνο της καταγραφής. 
Η αναπροσαρμογή της αξίας των απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων που εκφράζονται σε ξένα νομί-
σματα, συμπεριλαμβανομένων των εντός και 
εκτός ισολογισμού στοιχείων, γίνεται χωριστά 
κατά νόμισμα.

Η αναπροσαρμογή της αξίας, με βάση την τιμή 
της αγοράς, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
που εκφράζονται σε ξένα νομίσματα απεικονίζε-
ται χωριστά από την αναπροσαρμογή της αξίας 
τους λόγω μεταβολής των συναλλαγματικών ισο-
τιμιών. 

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 Δεκεμβρίου 2006, προ-
έκυψε από τη συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/
δολαρίου ΗΠΑ στις 29 Δεκεμβρίου 2006.

ΤΙΤΛΟΙ

Όλοι οι εμπορεύσιμοι τίτλοι και τα παρεμφερή 
στοιχεία ενεργητικού αποτιμώνται με τη μέση 
τιμή που ίσχυε στην αγορά ανά κατηγορία τίτλων 
κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογι-
σμού. Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμ-
βρίου 2006, χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες τιμές 
της αγοράς της 29ης Δεκεμβρίου 2006. Οι μη 
εμπορεύσιμοι τίτλοι αποτιμώνται στο κόστος.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τα έσοδα και τα έξοδα αναγνωρίζονται στην 
περίοδο κατά την οποία εισπράττονται ή κατα-
βάλλονται. Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη και οι 

πραγματοποιηθείσες ζημίες από την πώληση 
συναλλάγματος, χρυσού και τίτλων μεταφέρο-
νται στα αποτελέσματα χρήσεως. Τα εν λόγω 
κέρδη και ζημίες υπολογίζονται με βάση το μέσο 
κόστος των αντίστοιχων στοιχείων.

Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη δεν αναγνωρί-
ζονται ως έσοδα, αλλά μεταφέρονται απευθείας 
σε λογαριασμό αναπροσαρμογής.

Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες μεταφέρονται 
στα αποτελέσματα χρήσεως κατά το ποσό που 
υπερβαίνουν προηγούμενα κέρδη από αποτίμηση, 
τα οποία έχουν καταγραφεί στον αντίστοιχο 
λογαριασμό αναπροσαρμογής. Οι μη πραγματο-
ποιηθείσες ζημίες επί ενός συγκεκριμένου τίτλου 
ή νομίσματος ή επί των διαθεσίμων σε χρυσό 
δεν συμψηφίζονται με τα μη πραγματοποιηθέντα 
κέρδη από άλλους τίτλους, νομίσματα ή από 
χρυσό. Σε περίπτωση μη πραγματοποιηθεισών 
ζημιών από οποιοδήποτε στοιχείο στο τέλος του 
έτους, το μέσο κόστος του εν λόγω στοιχείου 
μειώνεται σύμφωνα με τη συναλλαγματική ισο-
τιμία ή/και την αγοραία τιμή του στο τέλος του 
έτους.

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο της ονομαστικής 
αξίας που προκύπτουν από αγορασθέντες τίτλους 
υπολογίζονται και εμφανίζονται ως μέρος των 
πιστωτικών τόκων και αποσβένονται κατά την 
εναπομένουσα διάρκεια των τίτλων αυτών.

ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΕΕΣ  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Οι αντιστρεπτέες συναλλαγές είναι πράξεις με 
τις οποίες η ΕΚΤ αγοράζει ή πωλεί περιουσιακά 
στοιχεία με συμφωνία επαναγοράς ή χορηγεί 
πιστώσεις έναντι ασφάλειας.

Στο πλαίσιο συναλλαγής με συμφωνία 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 εισερχόμενες καταθέσεις καλυ-
πτόμενες από ασφάλεια και επίσης δημιουργούν 
χρεωστικούς τόκους που εμφανίζονται στα απο-
τελέσματα χρήσεως. Οι τίτλοι που πωλούνται 



223
EKT 

������ ��	
��
2006

στο πλαίσιο τέτοιας συμφωνίας εξακολουθούν να 
εμφανίζονται στον ισολογισμό της ΕΚΤ.

Στο πλαίσιο συναλλαγής με συμφωνία επαναπώ-
λησης, αγοράζονται τίτλοι έναντι μετρητών με 
ταυτόχρονη συμφωνία επαναπώλησής τους από 
τον αγοραστή με συμφωνημένη τιμή σε καθορι-
σμένη μελλοντική ημερομηνία. Οι συμφωνίες 
επαναπώλησης καταγράφονται στο ενεργητικό 
του ισολογισμού ως δάνεια καλυπτόμενα από 
ασφάλεια, αλλά δεν περιλαμβάνονται στο χαρ-
τοφυλάκιο τίτλων της ΕΚΤ. Δημιουργούν πιστω-
τικούς τόκους, οι οποίοι εμφανίζονται στα απο-
τελέσματα χρήσεως.

Οι αντιστρεπτέες συναλλαγές (στις οποίες περι-
λαμβάνονται και οι συναλλαγές δανεισμού τίτλων) 
που διενεργούνται στο πλαίσιο προγράμματος 
αυτόματου δανεισμού τίτλων καταγράφονται στον 
ισολογισμό μόνον εφόσον παρέχεται ασφάλεια 
στην ΕΚΤ με τη μορφή μετρητών για το διάστημα 
μέχρι τη λήξη της συναλλαγής. Το 2006, η ΕΚΤ 
δεν έλαβε ασφάλεια με τη μορφή μετρητών κατά 
τη διάρκεια τέτοιων συναλλαγών.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Οι πράξεις σε συνάλλαγμα, δηλ. προθεσμιακές 
πράξεις συναλλάγματος, τα προθεσμιακά σκέλη 
των πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων και άλλες 
συναλλαγές επί νομισμάτων που συνεπάγονται 
την ανταλλαγή ενός νομίσματος με άλλο σε μελ-
λοντική ημερομηνία, περιλαμβάνονται στην 
καθαρή συναλλαγματική θέση, με σκοπό τον 
υπολογισμό των συναλλαγματικών κερδών και 
ζημιών.

Οι συναλλαγές επί επιτοκίων αναπροσαρμόζο-
νται ως προς την αξία τους ανά στοιχείο. Οι 
ημερήσιες αυξομειώσεις του περιθωρίου μεταβο-
λών αποτίμησης των εκκρεμών συμβολαίων μελ-
λοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων καταγράφο-
νται στα αποτελέσματα χρήσεως. Η αποτίμηση 
των προθεσμιακών πράξεων σε τίτλους βασίζεται 
σε μια γενικώς παραδεκτή μέθοδο αποτίμησης η 
οποία χρησιμοποιεί παρατηρήσιμες τιμές της 
αγοράς και τους συντελεστές προεξόφλησης από 
την ημερομηνία διακανονισμού έως την ημερο-
μηνία αποτίμησης.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού προσαρ-
μόζονται ώστε να περιλαμβάνουν γεγονότα που 
επέρχονται από την ημερομηνία κλεισίματος του 
ετήσιου ισολογισμού έως και την ημερομηνία 
κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρί-
νει τις οικονομικές καταστάσεις, εφόσον τα εν 
λόγω γεγονότα επηρεάζουν ουσιωδώς το ενεργη-
τικό και το παθητικό ως έχουν κατά την ημερο-
μηνία κλεισίματος του ισολογισμού. 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΣΚΤ/ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ως συναλλαγές εντός του ΕΣΚΤ ορίζονται οι 
διασυνοριακές συναλλαγές που πραγματοποιού-
νται μεταξύ δύο κεντρικών τραπεζών της ΕΕ. Οι 
συναλλαγές αυτές διεκπεραιώνονται κατά κύριο 
λόγο μέσω του συστήματος TARGET – Διευρω-
παϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας 
Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο (βλ. 
Κεφάλαιο 2) – και δημιουργούν διμερή υπόλοιπα 
σε λογαριασμούς τηρούμενους μεταξύ των 
κεντρικών τραπεζών της ΕΕ που έχουν συνδεθεί 
με το TARGET. Αυτά τα διμερή υπόλοιπα εν 
συνεχεία λογίζονται ως υπόλοιπα έναντι της ΕΚΤ 
σε καθημερινή βάση, έτσι ώστε κάθε ΕθνΚΤ να 
εμφανίζει μία μόνη καθαρή διμερή θέση έναντι 
της ΕΚΤ και μόνο. Η θέση αυτή εμφανίζεται 
στους λογαριασμούς της ΕΚΤ και αντιπροσω-
πεύει την καθαρή απαίτηση ή υποχρέωση κάθε 
ΕθνΚΤ έναντι του υπόλοιπου ΕΣΚΤ. 

Τα “υπόλοιπα εντός του ΕΣΚΤ” των ΕθνΚΤ της 
ζώνης του ευρώ έναντι της ΕΚΤ (εκτός του κεφα-
λαίου της ΕΚΤ και των θέσεων που προκύπτουν 
από τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσί-
μων στην ΕΚΤ) χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις 
ή υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος και 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό της ΕΚΤ ως μία 
καθαρή (πιστωτική ή χρεωστική) θέση. 

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 που συνδέονται 
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με την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ 
εντός του Ευρωσυστήματος” (βλ. «Τραπεζογραμ-
μάτια σε κυκλοφορία» στην ενότητα “Λογιστικές 
πολιτικές”).

Τα “υπόλοιπα εντός του ΕΣΚΤ” των εκτός της 
ζώνης του ευρώ ΕθνΚΤ (Danmarks Nationalbank 
και Bank of England) έναντι της ΕΚΤ, τα οποία 
προκύπτουν από τη συμμετοχή τους στο TARGET, 
εμφανίζονται στο λογαριασμό “Υποχρεώσεις σε 
ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ”. Στις 31 
Δεκεμβρίου 2006 η Sveriges Riksbank διέκοψε 
τη συμμετοχή της στο TARGET.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

Τα πάγια στοιχεία ενεργητικού, εξαιρουμένων 
των γηπέδων, αποτιμώνται στο κόστος μείον την 
αποσβεσθείσα αξία. Τα γήπεδα αποτιμώνται στο 
κόστος. Η αποσβεσθείσα αξία υπολογίζεται με 
τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, αρχής γενο-
μένης από το ημερολογιακό τρίμηνο μετά την 
απόκτησή του και για τη διάρκεια της προσδο-
κώμενης οικονομικής ζωής του περιουσιακού 
στοιχείου, ως εξής:

Στην περίπτωση των κεφαλαιοποιημένων δαπα-
νών κατασκευής και ανακαίνισης που σχετίζο-
νται με τις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις 
της ΕΚΤ, προβλέπεται βραχύτερη περίοδος από-
σβεσης, ούτως ώστε τα εν λόγω περιουσιακά 
στοιχεία να αποσβεστούν πλήρως προτού η ΕΚΤ 
μεταφερθεί στις νέες της εγκαταστάσεις. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΗΣ ΕΚΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Η ΕΚΤ διαχειρίζεται ένα πρόγραμμα καθορισμέ-
νων παροχών για το προσωπικό της. Το πρό-
γραμμα χρηματοδοτείται από περιουσιακά στοι-

χεία που τηρούνται σε μακροπρόθεσμο ταμείο 
παροχών για τους υπαλλήλους. 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον ισολογι-
σμό όσον αφορά τα προγράμματα καθορισμένων 
παροχών είναι η παρούσα αξία των δεσμεύσεων 
για καθορισμένες παροχές κατά την ημερομηνία 
κλεισίματος του ισολογισμού, μείον την εύλογη 
αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμ-
ματος που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδό-
τηση των δεσμεύσεων, διορθωμένη για μη ανα-
γνωρισθέντα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες. 

Οι δεσμεύσεις για καθορισμένες παροχές υπολο-
γίζονται ετησίως από ανεξάρτητους αναλογιστές 
με βάση τη μέθοδο της προβαλλόμενης μονάδας 
πίστωσης. Για να προσδιοριστεί η παρούσα αξία 
των δεσμεύσεων για καθορισμένες παροχές, επί 
των εκτιμώμενων μελλοντικών εισοδηματικών 
ροών, εφαρμόζονται ως προεξοφλητικά επιτόκια 
τα επιτόκια εταιρικών ομολόγων υψηλής ποιό-
τητας που εκφράζονται σε ευρώ και έχουν παρό-
μοιες διάρκειες με τη διάρκεια της συναφούς 
συνταξιοδοτικής υποχρέωσης.

Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες μπορεί να προ-
κύψουν από αναπροσαρμογές σε περίπτωση που 
οι πραγματοποιήσεις διαφέρουν από τις υποθέ-
σεις της αναλογιστικής μελέτης, καθώς και από 
μεταβολές των αναλογιστικών υποθέσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Το καθαρό ποσό που καταλογίζεται στα αποτε-
λέσματα χρήσεως περιλαμβάνει:

(α) το κόστος τρέχουσας υπηρεσίας για τις παρο-
χές που συσσωρεύονται για το έτος. 

(β) τόκους βάσει προεξοφλητικού επιτοκίου επί 
των δεσμεύσεων για καθορισμένες παροχές.

(γ) την αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος. και 
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(δ) τυχόν αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως 
με βάση την προσέγγιση του “περιθωρίου 
10%”.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 10%

Τα καθαρά σωρευτικά μη αναγνωρισθέντα ανα-
λογιστικά κέρδη και ζημίες που υπερβαίνουν α) 
το 10% της παρούσας αξίας των δεσμεύσεων για 
καθορισμένες παροχές ή β) εφόσον είναι μεγα-
λύτερο, το 10% της εύλογης αξίας των περιου-
σιακών στοιχείων του προγράμματος, πρέπει να 
αποσβένονται στη διάρκεια του προσδοκώμενου 
μέσου εναπομένοντος εργασιακού βίου των συμ-
μετεχόντων υπαλλήλων.  

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Για τις συντάξεις των μελών της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της ΕΚΤ και για τις προβλέψεις ένα-
ντι παροχών αναπηρίας για μέλη του προσωπικού 
εφαρμόζονται ρυθμίσεις μη κεφαλαιοποιητικού 
τύπου. Το αναμενόμενο κόστος αυτών των παρο-
χών συσσωρεύεται στη διάρκεια της θητείας των 
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής/της υπηρε-
σίας των μελών του προσωπικού, με παρόμοια 
λογιστική προσέγγιση όπως και για τα προγράμ-
ματα καθορισμένων παροχών. Τα αναλογιστικά 
κέρδη και ζημίες αναγνωρίζονται με τον ίδιο 
τρόπο που περιγράφεται παραπάνω. 

Αυτές οι δεσμεύσεις αποτιμώνται ετησίως από 
ανεξάρτητους αναλογιστές προκειμένου να γίνε-
ται η κατάλληλη εγγραφή στο παθητικό των 
οικονομικών καταστάσεων.

ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Η ΕΚΤ και οι 12 ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ, οι 
οποίες συναποτελούν το Ευρωσύστημα, εκδίδουν 
τραπεζογραμμάτια ευρώ.3 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 τρα-
πεζογραμματίων.4

Στην ΕΚΤ έχει κατανεμηθεί μερίδιο 8% επί της 
συνολικής αξίας των κυκλοφορούντων τραπεζο-
γραμματίων ευρώ, το οποίο εμφανίζεται στο 
παθητικό ως “Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφο-
ρία”. Το μερίδιο της ΕΚΤ στη συνολική έκδοση 
των τραπεζογραμματίων ευρώ αντικρύζεται από 
απαιτήσεις έναντι των ΕθνΚΤ. Οι εν λόγω απαι-
τήσεις, που είναι έντοκες,5 εμφανίζονται ως 
“Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος” υπό το 
στοιχείο «Απαιτήσεις που συνδέονται με την 
κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός 
του Ευρωσυστήματος» (βλ. “Υπόλοιπα εντός του 
ΕΣΚΤ/υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος” 
στην ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”). Οι πιστω-
τικοί τόκοι επί των απαιτήσεων αυτών περιλαμ-
βάνονται στο στοιχείο “Καθαροί πιστωτικοί 
τόκοι”. Μέχρι το 2005, το εν λόγω εισόδημα 
καταβαλλόταν στις ΕθνΚΤ χωριστά, με τη μορφή 
ενδιάμεσης διανομής μετά το τέλος κάθε τριμή-
νου.6 Από το 2006 και εξής, σύμφωνα με από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου το εν λόγω 
εισόδημα θα οφείλεται στις ΕθνΚΤ εντός του 
οικονομικού έτους κατά το οποίο συσσωρεύεται, 
αλλά θα διανέμεται τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα 
του επόμενου έτους.7 Το εισόδημα αυτό διανέ-
μεται στο ακέραιο, εκτός εάν το καθαρό κέρδος 
της ΕΚΤ για το συγκεκριμένο έτος υπολείπεται 
του εισοδήματός της από τα κυκλοφορούντα τρα-
πεζογραμμάτια ευρώ και με την επιφύλαξη τυχόν 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου να το 
χρησιμοποιήσει εν όλω ή εν μέρει για το σχη-

3 Απόφαση ΕΚΤ/2001/15, της 6ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με την 
έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ, ΕΕ L 337, της 20.12.2001, σ. 52, 
όπως τροποποιήθηκε.

4 Με τον όρο “κλείδα κατανομής τραπεζογραμματίων” νοούνται τα 
ποσοστά που προκύπτουν όταν, μετά την αφαίρεση του μεριδίου 
συμμετοχής της ΕΚΤ στο σύνολο των εκδιδόμενων τραπεζογραμματίων 
ευρώ, η κλείδα κατανομής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο εφαρμοστεί 
επί του μεριδίου συμμετοχής των ΕθνΚΤ στο εν λόγω σύνολο. 

5 Απόφαση ΕΚΤ/2001/16, της 6ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με την 
κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών 
τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών-μελών από το οικονομικό 
έτος 2002, ΕΕ L 337 της 20.12.2001, σ. 55, όπως τροποποιήθηκε.

6 Απόφαση ΕΚΤ/2002/9, της 21ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με τη 
διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από 
τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ μεταξύ των εθνικών 
κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών, ΕΕ L 323, 
της 28.11.2002, σ. 49. 

7 Απόφαση ΕΚΤ/2005/11, της 17ης Νοεμβρίου 2005, σχετικά με τη 
διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από 
τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ μεταξύ των εθνικών 
κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών, ΕΕ L 311, 
της 26.11.2005, σ. 41. Η απόφαση αυτή κατάργησε την απόφαση 
ΕΚΤ/2002/9. 
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ματισμό προβλέψεων έναντι κινδύνων συναλλάγ-
ματος, επιτοκίων και τιμής χρυσού και για την 
κάλυψη δαπανών της ΕΚΤ σε σχέση με την 
έκδοση και διαχείριση τραπεζογραμματίων 
ευρώ.

ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο της ΕΚΤ ως κεντρι-
κής τράπεζας, η Εκτελεστική Επιτροπή φρονεί 
ότι η δημοσίευση αναλυτικής κατάστασης ταμει-
ακών ροών δεν θα παρέχει στους αναγνώστες 
των οικονομικών καταστάσεων σημαντικές πρό-
σθετες πληροφορίες.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού του 
ΕΣΚΤ και βάσει συστάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου, το Συμβούλιο της ΕΕ έχει εγκρίνει 
να οριστεί η εταιρία KPMG Deutsche Treuhand-
Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft ως εξωτερικός ελεγκτής της 
ΕΚΤ για μια πενταετία η οποία λήγει στο τέλος 
του οικονομικού έτους 2007.
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&��������� 
������ 
�������� 2006 2005 <���*���
'��
� ���� € € €

����"����� 
��!������� 18.535 25.019 (6.484)

���������� 
���# �
� 
�!��� 
������� 2.621.949.594 2.908.790.370 (286.840.776)

F���#���� 
�	���	��
�
� 151.860.288 0 151.860.288

F"���� 2.773.828.417 2.908.815.389 (134.986.972)

&��������� 
������ 
�
 ��������  2006 2005 <���*���
'��
� ���� € € €

����"����� 
��!������� 1.388.630.590 5.149.756.962 (3.761.126.372)

���������� 
���# �
� 
�!��� 
������� 1.352.326.756 1.182.580.317 169.746.439

F���#���� 
�	���	��
�
� 330.983.321 1.306.216.228 (975.232.907)

��	���������
�� ������� 26.241.436.610 23.424.003.735 2.817.432.875

F"����  29.313.377.277 31.062.557.242 (1.749.179.965)

1 ΧΡΥΣΌΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΥΣΌ 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 η ΕΚΤ είχε στην 
κατοχή της 20,6 εκατ. ουγγιές καθαρού χρυσού 
(2005: 23,1 εκατ. ουγγιές). Η μείωση οφείλεται 
σε πωλήσεις χρυσού που πραγματοποιήθηκαν με 
βάση τη Συμφωνία Χρυσού την οποία υπέγραψαν 
στις 27.9.2004 κεντρικές τράπεζες (Central Bank 
Gold Agreement), μεταξύ των οποίων και η ΕΚΤ. 
Η μείωση της αξίας σε ευρώ των διαθεσίμων σε 
χρυσό της ΕΚΤ εξαιτίας των εν λόγω πωλήσεων 
αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη σημαντική 
άνοδο της τιμής του χρυσού στη διάρκεια του 
2006 (βλ. “Χρυσός και απαιτήσεις/υποχρεώσεις 
σε συνάλλαγμα” στην ενότητα “Λογιστικές πολι-
τικές”).

2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΗ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΝΤ

Το στοιχείο αυτό του ενεργητικού αντιπροσω-
πεύει τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDR) 
που κατείχε η ΕΚΤ στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και 
απορρέει από συμφωνία αγοραπωλησίας ειδικών 
τραβηκτικών δικαιωμάτων με το Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο (ΔΝΤ), βάσει της οποίας το ΔΝΤ 
εξουσιοδοτείται να διοργανώνει πωλήσεις ή αγο-
ρές ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων έναντι 
ευρώ, για λογαριασμό της ΕΚΤ, εντός ανώτατων 
και κατώτατων ορίων για τα διακρατούμενα 
ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα. Τα ειδικά τραβη-
κτικά δικαιώματα ορίζονται με βάση μια δέσμη 
νομισμάτων. Η αξία τους καθορίζεται ως το 
σταθμικό άθροισμα των συναλλαγματικών ισοτι-
μιών των τεσσάρων κύριων νομισμάτων (ευρώ, 
γιεν Ιαπωνίας, λίρας Αγγλίας και δολαρίου 
ΗΠΑ). Λογιστικώς, τα ειδικά τραβηκτικά δικαι-
ώματα καταγράφονται ως ξένο νόμισμα (βλ. 
“Χρυσός και απαιτήσεις/υποχρεώσεις σε συνάλ-
λαγμα” στην ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΕΠΙ  ΤΟΥ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΤΛΟΙ, ΔΑΝΕΙΑ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ

Οι απαιτήσεις αυτές αποτελούνται από υπόλοιπα 
λογαριασμών σε τράπεζες και δάνεια σε συνάλ-
λαγμα, καθώς και τοποθετήσεις σε τίτλους που 
εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ και γιεν Ιαπωνίας. 
Αναλύονται ως εξής:

Η μείωση αυτών των θέσεων το 2006 οφείλεται 
κυρίως στην υποτίμηση του δολαρίου ΗΠΑ και, 
σε μικρότερο βαθμό, του γιεν Ιαπωνίας έναντι 
του ευρώ (βλ. “Χρυσός και απαιτήσεις/υποχρε-
ώσεις σε συνάλλαγμα” στην ενότητα “Λογιστι-
κές πολιτικές”).
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 2006 2005
 € €

G������ $���� �
� ���
� 
��� ��� ��� 	������ ��� 
TARGET  83.764.470.700 75.906.443.905

�	�������� $���� 
�
� ���
� ��� ��� 
��� 	������ ��� 
TARGET  (80.218.602.205) (71.393.877.603)

����� ���
 ��� 
	������ ��� TARGET 3.545.868.495 4.512.566.302

G������/(�	��������) 
$���� �
� ���
� ��� 
��� ��� 	������ �
� 
��������
� �������� 
��� ����������� �
� 
$�� �	� �� 
��	���!������� 0 634.472.107

%��	�� �	�������� 
����� ��� 
$�#���������� 
(������) 3.545.868.495 5.147.038.409

(�������"�� �������)

Δολάρια ΗΠΑ 35.000

Γιεν Ια	ωνίας 856.308

Τα καθαρά συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ8 
σε δολάρια ΗΠΑ και γιεν Ιαπωνίας στις 31 
Δεκεμβρίου 2006 είχαν ως εξής:

8 Καθαρά στοιχεία του ενεργητικού εκφρασμένα στο αντίστοιχο ξένο 
νόμισμα τα οποία υπόκεινται σε αναπροσαρμογή της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 
“Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ”, 
“Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ”, 
“Δεδουλευμένα έσοδα και προπληρωθέντα έξοδα”, “Υποχρεώσεις σε 
συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ”, “Δεδουλευμένα 
έξοδα και προεισπραχθέντα έσοδα”, λαμβάνονται δε επίσης υπόψη 
οι προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος και οι πράξεις ανταλλαγής 
νομισμάτων όπως καταγράφονται στα στοιχεία εκτός ισολογισμού. 
Δεν περιλαμβάνονται κέρδη αποτίμησης λόγω μεταβολής της τιμής 
τίτλων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα.

3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΑΝΤΙ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 η απαίτηση αυτή αντι-
προσώπευε καταθέσεις σε τράπεζες εκτός της 
ζώνης του ευρώ.

4 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΑΝΤΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 η απαίτηση αυτή αντι-
προσώπευε καταθέσεις σε τράπεζες στη ζώνη του 
ευρώ.

5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ  ΕΥΡΩ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το στοιχείο αυτό αποτελείται από τις απαιτήσεις 
της ΕΚΤ έναντι των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ 
οι οποίες συνδέονται με την κατανομή των τρα-
πεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήμα-
τος (βλ. “Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία” 
στην ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”).

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(ΚΑΘΑΡΕΣ)

Το στοιχείο αυτό αποτελείται από πιστωτικά/χρε-
ωστικά υπόλοιπα των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ 
έναντι της ΕΚΤ στο πλαίσιο του TARGET και 
ποσά οφειλόμενα από τις ΕθνΚΤ λόγω ενδιάμε-
σων διανομών του εισοδήματος της ΕΚΤ από τα 
τραπεζογραμμάτια. Στις 31 Δεκεμβρίου 2005, το 
ποσό που όφειλαν οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ 
λόγω των ενδιάμεσων διανομών νομισματικού 
εισοδήματος ήταν 634 εκατ. ευρώ. Αυτό αντι-

προσώπευε τις ενδιάμεσες διανομές νομισματι-
κού εισοδήματος προς τις ΕθνΚΤ της ζώνης του 
ευρώ για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2005, οι 
οποίες εν συνεχεία ανακλήθηκαν. Αυτές οι ενδι-
άμεσες διανομές έχουν πάψει να διενεργούνται 
από το 2006 (βλ. “Τραπεζογραμμάτια σε κυκλο-
φορία” στην ενότητα “Λογιστικές πολιτικές” και 
τη σημείωση 20 “Καθαροί πιστωτικοί τόκοι”).
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 2006 2005 <���*���
 € € €

������ �� ��� 7.303.413.758 5.710.256.343 1.593.157.415

F���#���� 
�	���	��
�
�
�� ��� 874.669.464 1.136.043.600 (261.374.136)

%��	� 
�
����������-
���� �������� 
���!
����" 42.187.167 42.190.637 (3.470)

F"���� 8.220.270.389 6.888.490.580 1.331.779.809

 2006  2005 <���*���
 € € €

Κόστος

H�	��� ��� 
����� 160.272.602 158.681.104 1.591.498

'���� ��� 
��!������ A/' 157.573.338 147.880.213 9.693.125

$&�	������, 
�	�	��, 
�
������!���� 
�&�	������ ��� 
��������� ���� 26.670.476 26.238.407 432.069

/�!�� �	� 
��������� 28.790.200 11.576.491 17.213.709

%��	� 	�!�� 
�������� 
���!
����" 1.232.143 1.126.210 105.933

.������� ����! 374.538.759 345.502.425 29.036.334

Σωρευτικές 
αποσβέσεις

H�	��� ��� 
����� (39.696.727) (29.694.172) (10.002.555)

'���� ��� 
��!������ A/' (135.057.096) (117.129.048) (17.928.048)

$&�	������, 
�	�	��, 
�
������!���� 
�&�	������ ��� 
��������� ���� (24.471.251) (23.308.719) (1.162.532)

%��	� 	�!�� 
�������� 
���!
����" (132.696) (132.584) (112)

Σύνολο σωρευτικών 
αποσβέσεων (199.357.770) (170.264.523) (29.093.247)

Καθαρή λογιστική 
αξία 175.180.989 175.237.902 (56.913)

6 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 περιλάμβαναν τις εξής 
κατηγορίες:

Η αυξημένη αξία (στο κόστος κτήσεως) στην 
κατηγορία “Γήπεδα και κτίρια” οφείλεται κυρίως 
στην αγορά νέας επίσημης κατοικίας του εκά-
στοτε Προέδρου της ΕΚΤ το Δεκέμβριο του 
2006. Η αρχική κατοικία, η οποία είχε αγοραστεί 
το 2001, πωλήθηκε τον Ιανουάριο του 2007.

Η αύξηση στην κατηγορία “Πάγια υπό κατα-
σκευή” αφορά κυρίως αρχικές προκαταρκτικές 
εργασίες στο χώρο όπου θα ανεγερθούν οι νέες 
κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ. Οι μεταφορές 
από αυτή την κατηγορία στις αντίστοιχες κατη-

γορίες παγίων πραγματοποιούνται μόλις τα εν 
λόγω πάγια τεθούν σε χρήση.

ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Το στοιχείο αυτό αποτελείται κυρίως από τα 
εξής:

(α) Οι τίτλοι σε ευρώ και οι συμφωνίες επανα-
πώλησης σε ευρώ αποτελούν την επένδυση 
των ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ (βλ. σημεί-
ωση 12, “Λοιπά στοιχεία παθητικού”). Η 
αύξηση των τίτλων που κατέχει η ΕΚΤ 
οφείλεται κυρίως στην επένδυση στο χαρ-
τοφυλάκιο ίδιων κεφαλαίων ποσού ισοδύ-
ναμου της πρόβλεψης που είχε σχηματίσει 
η ΕΚΤ το 2005 έναντι κινδύνων συναλλάγ-
ματος, επιτοκίων και τιμής χρυσού.

(β) Η ΕΚΤ κατέχει 3.211 μετοχές της Τράπεζας 
Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ), οι οποίες 
καταγράφονται στο κόστος κτήσεως ανερ-
χόμενο σε 41,8 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ 
ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αυτό το στοιχείο περιλαμβάνει μεταβολές απο-
τίμησης πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων και 
προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος που 
παρέμεναν εκκρεμείς στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
(βλ. σημείωση 19, “Πράξεις ανταλλαγής νομι-
σμάτων και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγμα-
τος”). Πρόκειται για τις διαφορές μεταξύ της 
αξίας αυτών των πράξεων όταν μετατρέπονται 
στο ισότιμο σε ευρώ με την τρέχουσα συναλλαγ-
ματική ισοτιμία της ημερομηνίας κλεισίματος 
του ισολογισμού και της αξίας τους σε ευρώ με 
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την οποία μεταφέρονται στους λογαριασμούς 
(βλ. “Χρυσός και απαιτήσεις/υποχρεώσεις σε 
συνάλλαγμα” στην ενότητα “Λογιστικές πολιτι-
κές”).

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ  ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ

Το 2005 οι δεδουλευμένοι πιστωτικοί τόκοι επί 
των απαιτήσεων της ΕΚΤ που συνδέονται με την 
κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός 
του Ευρωσυστήματος (βλ. “Τραπεζογραμμάτια 
σε κυκλοφορία” στην ενότητα «Λογιστικές πολι-
τικές») είχαν καταγραφεί σε ακαθάριστη βάση 
στα στοιχεία “Δεδουλευμένα έσοδα και προπλη-
ρωθέντα έξοδα” και “Δεδουλευμένα έξοδα και 
προεισπραχθέντα έσοδα”. Οι εν λόγω τόκοι 
πλέον καταγράφονται σε καθαρή βάση στο στοι-
χείο “Δεδουλευμένα έσοδα και προπληρωθέντα 
έξοδα” ώστε να απεικονίζεται ακριβέστερα η 
οικονομική πραγματικότητα. Για λόγους σύγκρι-
σης, από το υπόλοιπο που εμφανίζεται στο στοι-
χείο “Δεδουλευμένα έξοδα και προεισπραχθέντα 
έσοδα” για το 2005 αναταξινομήθηκαν 
412.341.791 ευρώ στο στοιχείο “Δεδουλευμένα 
έσοδα και προπληρωθέντα έξοδα”, οπότε έχει 
μειωθεί αντίστοιχα το υπόλοιπο και των δύο 
θέσεων.

Επίσης, το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει δεδου-
λευμένους τόκους, όπου περιλαμβάνονται και 
αποσβεσθείσες διαφορές υπό το άρτιο, επί τίτ-
λων και λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων 
του ενεργητικού.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Σε αυτό το στοιχείο περιλαμβάνεται απαίτηση 
έναντι του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονο-
μικών της Γερμανίας από επιστροφή φόρου προ-
στιθέμενης αξίας και άλλων έμμεσων φόρων που 
κατέβαλε η ΕΚΤ. Οι φόροι αυτοί επιστρέφονται 
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 3 του Πρω-
τοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο ισχύει και 
για την ΕΚΤ βάσει του άρθρου 40 του Καταστα-
τικού του ΕΣΚΤ. 

7 ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ  ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

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

8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ

Το στοιχείο αυτό αποτελείται από καταθέσεις 
μελών της Τραπεζικής Ένωσης για το Ευρώ 
(EBA), οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 
παροχή ασφάλειας προς την ΕΚΤ σε σχέση με 
τις πληρωμές της ΕΒΑ που διακανονίζονται 
μέσω του συστήματος TARGET.

9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΑΝΤΙ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ 

Οι υποχρεώσεις αυτές αντιπροσωπεύουν κυρίως 
υπόλοιπα που τηρούν στην ΕΚΤ οι εκτός της 
ζώνης του ευρώ ΕθνΚΤ και τα οποία προέρχονται 
από συναλλαγές που διακανονίζονται μέσω του 
συστήματος TARGET (βλ. “Υπόλοιπα εντός του 
ΕΣΚΤ/υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος” 
στην ενότητα “Λογιστικές πολιτικές”).  

10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΗ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ 

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει συμφωνίες επα-
ναγοράς που διενεργήθηκαν με μη κατοίκους της 
ζώνης του ευρώ στο πλαίσιο της διαχείρισης των 
συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ.

11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο λογαριασμός αυτός αφορά τις υποχρεώσεις 
έναντι των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ που προ-
έκυψαν από τη μεταβίβαση συναλλαγματικών 
διαθεσίμων προς την ΕΚΤ, όταν αυτές εντάχθη-
καν στο Ευρωσύστημα. Το 2006 δεν έγιναν προ-
σαρμογές.
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 ������ 
 ���������
 % €

Nationale Bank van 
België/Banque 
Nationale de Belgique 2,5502 1.419.101.951

Deutsche Bundesbank 21,1364 11.761.707.508

Central Bank and 
Financial Services 
Authority of Ireland 0,9219 513.006.858

��	��� �
� $������ 1,8974 1.055.840.343

Banco de España 7,7758 4.326.975.513

Banque de France 14,8712 8.275.330.931

Banca d’Italia 13,0516 7.262.783.715

Banque centrale du 
Luxembourg 0,1568 87.254.014

De Nederlandsche Bank 3,9955 2.223.363.598

Oesterreichische Nationalbank 2,0800 1.157.451.203

Banco de Portugal 1,7653 982.331.062

Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2887 717.118.926

.����� 71,4908 39.782.265.622

 2006  2005 
 ����. ��� ����. ���

/��"�� �&�� �����"��#� 258,5 223,5

$"��!
 �&�� �#� 	���������� 
�������#� ��� 	�!������� (195,3) (161,2)

<
 ���!�#������� 
�����!������ ���
/(�
����) 17,3 6,5

'	���#�
 	�� ���!�#������ 
���� �����!����   80,5 68,8

 2006 2005
 ����. ��� ����. ���

������ �������� �	
����� 27,3 24,6

����� �	� �����"��#� 6,8 6,2

����������
 �	����
 �#� 
	���������� �������#� ��� 
	�!������� (6,7) (5,2) 

����� �����!������ 
(���
)/�
���� 	�� 
���!�#���
��� ����� �
� 
����#� 0 0

F"���� 	�� 	�����*������ 
���� “��	���� 	��#	���"”   27,4 25,6

Αυτά τα υπόλοιπα τοκίζονται με το τελευταίο 
διαθέσιμο οριακό επιτόκιο των πράξεων κύριας 
αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος, προ-
σαρμοσμένο κατά τρόπο ώστε να αντανακλάται 
το μηδενικό επιτόκιο που εφαρμόζεται επί του 
μέρους των διαθεσίμων που μεταβιβάστηκε 
υπό μορφή χρυσού (βλ. σημείωση 20, “Καθαροί 
πιστωτικοί τόκοι”). 

12 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Το στοιχείο αυτό αποτελείται κυρίως από τόκους 
οφειλόμενους προς τις ΕθνΚΤ επί των απαιτή-
σεών τους που συνδέονται με τα μεταβιβασθέντα 
συναλλαγματικά διαθέσιμα (βλ. σημείωση 11, 
“Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος”). 
Στο υπόλοιπο αυτό συμπεριλαμβάνονται (α) λοι-
ποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού, όπου 
περιέχονται και οι αποσβεσθείσες διαφορές από 
αγορά τοκοφόρων ομολόγων υπέρ το άρτιο, και 
εκκρεμείς συναλλαγές επαναγοράς ύψους 772 
εκατ. ευρώ που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της 
διαχείρισης των ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ (βλ. 
σημείωση 6 “Λοιπά στοιχεία ενεργητικού”) και 
(β) οι καθαρές υποχρεώσεις που συνδέονται με 
τις συνταξιοδοτικές δεσμεύσεις της ΕΚΤ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΗΣ ΕΚΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό 
στο πλαίσιο των συνταξιοδοτικών δεσμεύσεων 
της ΕΚΤ (βλ. “Το πρόγραμμα συνταξιοδότησης 
του προσωπικού της ΕΚΤ και λοιπές παροχές 
μετά την έξοδο από την υπηρεσία” στην ενότητα 
“Λογιστικές πολιτικές”) έχουν ως εξής:

Στην παρούσα αξία των δεσμεύσεων συμπερι-
λαμβάνονται δεσμεύσεις μη κεφαλαιοποιητικού 
τύπου ύψους 32,6 εκατ. ευρώ (2005: 30,4 εκατ. 
ευρώ) που αφορούν τις συντάξεις των μελών της 
Εκτελεστικής Επιτροπής και προβλέψεις έναντι 
παροχών αναπηρίας για μέλη του προσωπικού.  

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα 
χρήσεως το 2006 και το 2005 όσον αφορά τα 
κονδύλια “Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας», «Τόκοι 
επί δεσμεύσεων” και “Αναμενόμενη απόδοση 
των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος” 
έχουν ως εξής:

Mε βάση τη μέθοδο του “περιθωρίου 10%” (βλ. 
“Το πρόγραμμα συνταξιοδότησης του προσωπι-
κού της ΕΚΤ και λοιπές παροχές μετά την έξοδο 
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       2006 2005
 ����. ��� ����. ���

����� �������
 !�� 
����������� 	�����  223,5 178,5

������ �	
����� 27,3 24,6

������ ���#� 6,8 6,2

$������ ����*�
������ 
�	� ���� ������������� ��� 
	�!���� 10,4 9,3

%��	�� ������ ����*���� �#�
�	������#� 	�� ����������"� 
���� ������� �#� �����������#� 
��� 	�!���� 3,7 6,1

����*�
������ 	�����       (2,6) (2,2)

�����!������ (���
)/�
����        (10,6) 1,0

������ �������
 !�� 
����������� 	�����      258,5      223,5

 2006 2005
 ����. ��� ����. ���

����� �"��!
 �&�� �#� 
	���������� �������#� ��� 
	�!������� 161,2 120,2

����������
 �	����
 6,7 5,2

�����!������ ���
/(�
����)        0,2 7,5

$������ ����*�
������ �	� 
��� �!����
      15,4 14,7

$������ ����*�
������ 
�	� ���� ������������� ��� 
	�!����       10,3 9,3

����*�
������ 	�����      (2,2) (1,8)

%��	�� ������ ����*���� 
�#� 	���������� �������#� 
	�� ����������"� ���� ������� 
�#� �����������#� ��� 
	�!����      3,7 6,1

������ �"��!
 �&�� �#� 
	���������� �������#� ��� 
	�!�������        195,3 161,2

 2006  2005
 % %

/��&���
���� �	������  4,60 4,10

����������
 �	����
 �#� 
	���������� �������#� ���
	�!������� 6,00 6,00

<���������� ��&����� ������ 2,00 2,00

<���������� ��&����� �����&�#� 2,00 2,00

από την υπηρεσία” στην ενότητα “Λογιστικές 
πολιτικές”) στα αποτελέσματα χρήσεως του 2006 
δεν αναγνωρίστηκαν αναλογιστικά κέρδη.

Οι μεταβολές της παρούσας αξίας των δεσμεύ-
σεων για καθορισμένες παροχές έχουν ως εξής:

Οι μεταβολές της εύλογης αξίας των περιουσια-
κών στοιχείων του προγράμματος έχουν ως 
εξής:

Κατά τη διενέργεια των αποτιμήσεων που ανα-
φέρονται στην παρούσα σημείωση, οι αναλογι-
στές χρησιμοποίησαν υποθέσεις, τις οποίες το 
Διοικητικό Συμβούλιο δέχθηκε για τους σκοπούς 
της λογιστικής καταγραφής και της δημοσιοποί-
ησης. 

Οι κύριες υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για 
τον υπολογισμό των υποχρεώσεων που απορρέ-
ουν από το πρόγραμμα συνταξιοδότησης του 
προσωπικού είναι οι ακόλουθες: η αναμενόμενη 
απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προ-
γράμματος χρησιμοποιείται από τους αναλογι-
στές για τον υπολογισμό του ποσού με το οποίο 
επιβαρύνονται ετησίως τα αποτελέσματα χρή-
σεως.  

13 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό βαθμό έκθεσης 
της ΕΚΤ σε κινδύνους συναλλάγματος, επιτο-
κίων και τιμής χρυσού και το ύψος των λογαρι-
ασμών αναπροσαρμογής της, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο έκρινε σκόπιμο να σχηματιστεί πρόβλεψη 
έναντι των κινδύνων αυτών. Ως εκ τούτου, στις 
31 Δεκεμβρίου 2005 ποσό ύψους 992 εκατ. ευρώ 
καταγράφηκε στην εν λόγω πρόβλεψη. Στις 31 
Δεκεμβρίου 2006 η πρόβλεψη ενισχύθηκε με το 
ποσό των 1.379 εκατ. ευρώ, οπότε ανήλθε σε 
2.371 εκατ. ευρώ και ταυτόχρονα μηδενίστηκε 
το καθαρό κέρδος της χρήσεως, όπως και το 
2005.

Η πρόβλεψη θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη 
μελλοντικών πραγματοποιηθεισών και μη πραγ-
ματοποιηθεισών ζημιών, ιδίως ζημιών από απο-
τίμηση οι οποίες δεν καλύπτονται από τους λογα-
ριασμούς αναπροσαρμογής. Το ύψος και η ανα-
γκαιότητα αυτής της πρόβλεψης επανεξετάζονται 
ετησίως, με βάση τη μελλοντική έκθεση της ΕΚΤ 
σε κινδύνους συναλλάγματος, επιτοκίων και 
τιμής χρυσού, όπως εκτιμάται σύμφωνα με γενι-
κώς παραδεκτές μεθόδους εκτίμησης των χρημα-
τοοικονομικών κινδύνων.

Το στοιχείο αυτό επίσης περιλαμβάνει μια κατάλ-
ληλη πρόβλεψη έναντι της συμβατικής υποχρέ-
ωσης της ΕΚΤ να επαναφέρει τις σημερινές κτι-
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 2006 2005 <���*���
 € € €

:���� 4.861.575.989 4.362.459.301 499.116.688

F������!�� 701.959.896 3.737.934.137 (3.035.974.241)

������ 14.909.786 8.234.660 6.675.126

F"���� 5.578.445.671 8.108.628.098 (2.530.182.427)

F������!������� ���������  2006 2005

������ A/� ��� ��� 1,3170 1,1797

H��� B�	#���� ��� ��� 156,93 138,90

$�� ��� SDR 1,1416 1,2099

$�� ��� ��!!�� �����" ����" 482,688 434,856

 ������ 
 ���������
 % €

Nationale Bank van België/ 
Banque Nationale 
de Belgique 2,5502 141.910.195

Deutsche Bundesbank 21,1364 1.176.170.751

Central Bank and Financial 
Services Authority of Ireland 0,9219 51.300.686

ριακές της εγκαταστάσεις στην αρχική τους 
κατάσταση μετά την απόδοση του μισθίου και 
τη μεταφορά της στις οριστικές της εγκαταστά-
σεις, καθώς και διάφορες άλλες προβλέψεις.

14 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Οι λογαριασμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν αποθε-
ματικά αναπροσαρμογής που προέρχονται από 
μη πραγματοποιηθέντα κέρδη επί στοιχείων του 
ενεργητικού και του παθητικού. 

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιή-
θηκαν για την αναπροσαρμογή στο τέλος του 
έτους έχουν ως εξής:

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ είναι 5,565 
δισεκ. ευρώ. Το καταβεβλημένο κεφάλαιο ανέρ-
χεται σε 4,089 δισεκ. ευρώ. Οι ΕθνΚΤ της ζώνης 
του ευρώ έχουν καταβάλει πλήρως το μερίδιο 
συμμετοχής τους στο κεφάλαιο, το οποίο ανέρ-
χεται σε 3,978 δισεκ. ευρώ και κατανέμεται ως 
εξής (καμία μεταβολή το 2006):9

9 Τα επιμέρους ποσά στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο ακέραιο 
ποσό ευρώ. Τα γενικά σύνολα στους πίνακες αυτής της ενότητας 
ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω 
στρογγυλοποίησης.

Οι 13 ΕθνΚΤ που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του 
ευρώ υποχρεούνται να καταβάλουν 7% του εγγε-
γραμμένου κεφαλαίου τους ως συνεισφορά στα 
λειτουργικά έξοδα της ΕΚΤ. Μαζί με τα ποσά τα 
οποία κατέβαλαν οι ΕθνΚΤ των δέκα νέων κρα-
τών-μελών που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του 
ευρώ, η συνεισφορά αυτή ανήλθε συνολικά σε 
111.050.988 ευρώ στο τέλος του 2006, παραμέ-
νοντας αμετάβλητη σε σχέση με το 2005. Οι 
ΕθνΚΤ που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ 
δεν δικαιούνται μερίδιο στα διανεμητέα κέρδη 
της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένου του εισοδήμα-
τος από την κατανομή των τραπεζογραμματίων 
ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος, ούτε υποχρε-
ούνται να καλύψουν τυχόν ζημίες της ΕΚΤ.

Οι ΕθνΚΤ εκτός της ζώνης του ευρώ έχουν κατα-
βάλει τα εξής ποσά:

��	��� �
� $������ 1,8974 105.584.034

Banco de España 7,7758 432.697.551

Banque de France 14,8712 827.533.093

Banca d’Italia 13,0516 726.278.371

Banque centrale du Luxembourg 0,1568 8.725.401

De Nederlandsche Bank 3,9955 222.336.360

Oesterreichische Nationalbank 2,0800 115.745.120

Banco de Portugal 1,7653 98.233.106

Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2887 71.711.893

.����� 71,4908 3.978.226.562

 ������ 
 ���������
 % €

Česká národní banka 1,4584 5.680.860
Danmarks Nationalbank 1,5663 6.101.159
Eesti Pank 0,1784 694.916
������� ��	��� �
� �"	�� 0,1300 506.385
Latvijas Banka 0,2978 1.160.011
Lietuvos bankas 0,4425 1.723.656
Magyar Nemzeti Bank 1,3884 5.408.191
Central Bank of Malta 0,0647 252.024
Narodowy Bank Polski 5,1380 20.013.889
Banka Slovenije 0,3345 1.302.967
Národná banka Slovenska 0,7147 2.783.948
Sveriges Riksbank 2,4133 9.400.451
Bank of England 14,3822 56.022.530

.����� 28,5092 111.050.988
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Α ó 
1.5.2004 

έως 31.12.2006
%

Α ó 
1.1.2007

%
Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique 2,5502 2,4708
Deutsche Bundesbank 21,1364 20,5211
Central Bank and Financial 
Services Authority of Ireland 0,9219 0,8885
Τρά εξα της Ελλάδος 1,8974 1,8168
Banco de España 7,7758 7,5498
Banque de France 14,8712 14,3875
Banca d’Italia 13,0516 12,5297
Banque centrale du Luxembourg 0,1568 0,1575
De Nederlandsche Bank 3,9955 3,8937
Oesterreichische Nationalbank 2,0800 2,0159
Banco de Portugal 1,7653 1,7137
Banka Slovenije - 0,3194
Suomen Pankki – 
Finlands Bank 1,2887 1,2448

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

Bulgarian National Bank - 0,8833
Česká národní banka 1,4584 1,3880

16 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤ

ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καταστατικού του 
ΕΣΚΤ, τα μερίδια συμμετοχής των ΕθνΚΤ στην 
κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο 
της ΕΚΤ σταθμίζονται, σε ίσα ποσοστά, σύμ-
φωνα με τα μερίδια συμμετοχής των οικείων 
κρατών μελών στον συνολικό πληθυσμό και στο 
ΑΕΠ της ΕΕ, όπως κοινοποιούνται στην ΕΚΤ 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι σταθμίσεις 
αυτές αναπροσαρμόζονται ανά πενταετία και 
κάθε φορά που νέα κράτη μέλη εντάσσονται 
στην ΕΕ. Σύμφωνα με την απόφαση 2003/517/
ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, 
σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμο-
ποιούνται για την προσαρμογή της κλείδας κατα-
νομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα μερίδια συμμε-
τοχής των ΕθνΚΤ στην κλείδα κατανομής για την 
εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ προσαρμόστη-
καν την 1η Ιανουαρίου 2007, λόγω της ένταξης 
στην ΕΕ δύο νέων κρατών μελών, της Βουλγα-
ρίας και της Ρουμανίας, ως ακολούθως:

Danmarks Nationalbank 1,5663 1,5138
Eesti Pank 0,1784 0,1703
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 0,1300 0,1249
Latvijas Banka 0,2978 0,2813
Lietuvos bankas 0,4425 0,4178
Magyar Nemzeti Bank 1,3884 1,3141
Central Bank of Malta 0,0647 0,0622
Narodowy Bank Polski 5,1380 4,8748
Banca Naţională a României - 2,5188

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

Σύμφωνα με την Απόφαση 2006/495/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, η οποία 
ελήφθη δυνάμει του άρθρου 122 παράγραφος 2 
της Συνθήκης, η Σλοβενία υιοθέτησε το ενιαίο 
νόμισμα την 1η Ιανουαρίου 2007. Σύμφωνα με 
το άρθρο 49.1 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ και 
τις νομικές πράξεις που εξέδωσε το Διοικητικό 
Συμβούλιο στις 30 Δεκεμβρίου 2006,10 η Banka 
Slovenije κατέβαλε την 1η Ιανουαρίου 2007 
ποσό 17.096.556 ευρώ, το οποίο αντιπροσώπευε 
το υπόλοιπο της συμμετοχής της στο κεφάλαιο 
της ΕΚΤ. Σύμφωνα με το άρθρο 30.1 του Κατα-
στατικού του ΕΣΚΤ, στις 2 και 3 Ιανουαρίου 
2007 η Banka Slovenije μεταβίβασε στην ΕΚΤ 
συναλλαγματικά διαθέσιμα η συνολική αξία των 
οποίων ανερχόταν στο ισότιμο των 191.641.809 
ευρώ. Το συνολικό ποσό που μεταβιβάστηκε ορί-
στηκε ως το γινόμενο της αξίας σε ευρώ, υπο-
λογιζόμενης με τη συναλλαγματική ισοτιμία που 
ίσχυε στις 29 Δεκεμβρίου 2006, των συναλλαγ-
ματικών διαθεσίμων που είχαν ήδη μεταβιβαστεί 
στην ΕΚΤ επί το πηλίκο του αριθμού των μερι-
δίων για τα οποία έχει εγγραφεί η Banka 

10 Απόφαση ΕΚΤ/2006/30, της 30ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την 
καταβολή κεφαλαίου, τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων 
και την εισφορά στα αποθεματικά και στους εξομοιωμένους προς 
αυτά λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από την 
Banka Slovenije, ΕΕ L 24, της 31.1.2007, σ. 17. Συμφωνία της 30ης 
Δεκεμβρίου 2006 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και 
της Banka Slovenije σχετικά με την απαίτηση που πίστωσε η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Banka Slovenije δυνάμει του 
άρθρου 30.3 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 
ΕΕ C 17, της 25.1.2007, σ. 26.

Banka Slovenije 0,3345 -
Národná banka Slovenska 0,7147 0,6765
Sveriges Riksbank 2,4133 2,3313
Bank of England 14,3822 13,9337

Σύνολο ΕθνΚΤ εκτός της  
ζώνης του ευρώ 28,5092 30,4908

Γενικό σύνολο 100,0000 100,0000
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��
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Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης
επί επιτοκίων σε ευρώ

Αξία συμβολαίων
€

Αγορές 40.000.000
Πωλήσεις 147.500.000

F��*����� ����������� ��	��#�
�  �&�� ���*����#�
�	� �	�����#� &��#� ��������#� €

�!��� 9.192.862.566

/#������ 367.444.345

Slovenije προς τον αριθμό των μεριδίων τα 
οποία έχουν ήδη καταβάλει οι άλλες ΕθνΚΤ των 
χωρών μελών χωρίς παρέκκλιση. Τα εν λόγω 
συναλλαγματικά διαθέσιμα περιλάμβαναν ποσά 
δολαρίων ΗΠΑ, με τη μορφή μετρητών, και χρυ-
σού με αναλογία 85 προς 15 αντίστοιχα.

Η Banka Slovenije πιστώθηκε με απαίτηση σχε-
τικά με το καταβεβλημένο κεφάλαιο και τα 
συναλλαγματικά διαθέσιμα, η οποία ισοδυναμεί 
με τα μεταβιβασθέντα ποσά. Η εν λόγω απαίτηση 
θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο 
όπως οι υφιστάμενες απαιτήσεις των λοιπών 
συμμετεχουσών ΕθνΚΤ (βλ. σημείωση 11, “Υπο-
χρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος”).

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤ

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την 
ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και η 
επακόλουθη μεταβολή του εγγεγραμμένου κεφα-
λαίου και της κλείδας κατανομής της ΕΚΤ, σε 
συνδυασμό με την εισδοχή της Σλοβενίας στη 
ζώνη του ευρώ, είχαν αποτέλεσμα την αύξηση 
του καταβεβλημένου κεφαλαίου της ΕΚΤ κατά 
37.858.680 ευρώ.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΘνΚΤ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΝΤΑ  ΣΤΗΝ ΕΚΤ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Η μεταβολή των συντελεστών στάθμισης των 
ΕθνΚΤ στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή 
στο κεφάλαιο της ΕΚΤ και η μεταβίβαση συναλ-
λαγματικών διαθεσίμων από την Banka Slovenije 
αύξησαν τις απαιτήσεις των ΕθνΚΤ κατά 
259.568.376 ευρώ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΩΝ 

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των ιδίων κεφα-
λαίων της, η ΕΚΤ έχει συνάψει σύμβαση που 
αφορά πρόγραμμα αυτόματου δανεισμού τίτλων. 
Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, εντολοδόχος της 

ΕΚΤ διενεργεί συναλλαγές δανεισμού τίτλων για 
λογαριασμό της ΕΚΤ με αντισυμβαλλομένους 
που έχουν κριθεί κατάλληλοι από την ΕΚΤ. 
Βάσει της εν λόγω σύμβασης, διενεργήθηκαν 
αντιστρεπτέες συναλλαγές αξίας 2,2 δισεκ. ευρώ 
(2005: 0,9 δισεκ. ευρώ), οι οποίες παρέμεναν 
εκκρεμείς στις 31 Δεκεμβρίου 2006 (βλ. “Αντι-
στρεπτέες συναλλαγές” στην ενότητα “Λογιστι-
κές πολιτικές”). 

18 ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙ 
ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 

Το 2006 χρησιμοποιήθηκαν συμβόλαια μελλοντι-
κής εκπλήρωσης επί επιτοκίων στο πλαίσιο της 
διαχείρισης των συναλλαγματικών διαθεσίμων 
και των ίδιων κεφαλαίων της ΕΚΤ. Στις 31 
Δεκεμβρίου 2006, παρέμεναν εκκρεμείς οι ακό-
λουθες συναλλαγές:

19 ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 επί πράξεων ανταλλα-
γής νομισμάτων και προθεσμιακών πράξεων 
συναλλάγματος παρέμεναν εκκρεμείς απαιτήσεις 
ύψους 207 εκατ. ευρώ και υποχρεώσεις ύψους 
204 εκατ. ευρώ. Οι εν λόγω πράξεις διενεργού-
νται στο πλαίσιο της διαχείρισης των συναλλαγ-
ματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ.
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����� �	� 
����"���#� 
��!������� 15.399.229 7.519.063 7.880.166

K���� �	� 
���������� ���# 
�
� �!��� 
������� 195.694.549 124.214.410 71.480.139

F���#���� 
�	���	��
�
� 201.042.718 153.568.329 47.474.389

����� 
����� �	� 
��	��������� 
�� ������� 934.077.489 641.956.243 292.121.246

Καθαροί 
πιστωτικοί τόκοι 
επί προθεσμιακών 
πράξεων 
συναλλάγματος 
και πράξεων 
ανταλλαγής 
νομισμάτων 3.853.216 0 3.853.216

.����� 
������$� 
���� ��� 
�������&����$� 
���������� 1.350.067.201 927.258.045 422.809.156

:�#������ 
����� �	� 
����"���#� 
��!������� (225.549) (221.697) (3.852)

F���#���� 
�	���!��� (31.598.416) (37.562.595) 5.964.179

Καθαροί 
χρεωστικοί τόκοι 
επί προθεσμιακών 
πράξεων 
συναλλάγματος 
και πράξεων 
ανταλλαγής 
νομισμάτων 0 (64.964) 64.964

;������� 
���� ��� 
�������&����$� 
���������� 
(�������) 1.318.243.236 889.408.789 428.834.447

20 ΚΑΘΑΡΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΌΚΟΙ ΕΠΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει πιστωτικούς 
τόκους, μείον χρεωστικούς τόκους, επί απαιτή-
σεων και υποχρεώσεων σε συνάλλαγμα, ως 
εξής: 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΕΠΙ  ΤΩΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΣ

Οι πιστωτικοί τόκοι αυξήθηκαν σημαντικά το 
2006 λόγω της ανόδου των επιτοκίων επί περι-
ουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε δολάρια 
ΗΠΑ. 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ  ΕΥΡΩ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Το στοιχείο αυτό αποτελείται από τους πιστωτι-
κούς τόκους επί των απαιτήσεων της ΕΚΤ σε 
σχέση με το μερίδιό της στη συνολική έκδοση 
τραπεζογραμματίων ευρώ. Για τον υπολογισμό 
των τόκων αυτών εφαρμόζεται το τελευταίο δια-
θέσιμο οριακό επιτόκιο των πράξεων κύριας 
αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος. Η 
αύξηση των πιστωτικών τόκων το 2006 αντανα-
κλά τη γενική αύξηση των τραπεζογραμματίων 
ευρώ σε κυκλοφορία και τις ανόδους του επιτο-
κίου των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης 
της ΕΚΤ. Αυτοί οι πιστωτικοί τόκοι καταλογίζο-
νται στις ΕθνΚΤ όπως περιγράφεται στα “Τρα-
πεζογραμμάτια σε κυκλοφορία” στην ενότητα 
“Λογιστικές πολιτικές”. 

Βάσει του εκτιμώμενου οικονομικού αποτελέ-
σματος της ΕΚΤ για το 2006, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο αποφάσισε να αναστείλει τη διανομή του 
συνόλου αυτού του εισοδήματος.

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΘνΚΤ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΝΤΑ  ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Στο στοιχείο αυτό εμφανίζονται οι τόκοι που 
κατεβλήθησαν προς τις ΕθνΚΤ της ζώνης του 
ευρώ επί των απαιτήσεών τους έναντι της ΕΚΤ 
σε σχέση με συναλλαγματικά διαθέσιμα που της 
μεταβίβασαν βάσει του άρθρου 30.1 του Κατα-
στατικού του ΕΣΚΤ.

ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 
ΤΟΚΟΙ

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν πιστωτικούς 
τόκους ύψους 2,5 δισεκ. ευρώ (2005: 1,6 δισεκ. 
ευρώ) και χρεωστικούς τόκους ύψους 2,4 δισεκ. 
ευρώ (2005: 1,5 δισεκ. ευρώ) επί υπολοίπων που 
προέκυψαν από συναλλαγές μέσω του TARGET. 
Οι πιστωτικοί και χρεωστικοί τόκοι επί των λοι-
πών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ευρώ επί-
σης εμφανίζονται σε αυτά τα στοιχεία.
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 2006 2005 <���*���
 € € €

Καθαρά πραγμα-
τοποιηθέντα κέρδη/
(ζημίες) από 
μεταβολές τιμών 
τίτλων και 
συμβολαίων 
μελλοντικής εκπλή-
ρωσης επί 
επιτοκίων (103.679.801) 14.854.774 (118.534.575)

Καθαρά πραγμα-
τοποιηθέντα κέρδη 
από μεταβολές 
τιμών συναλλάγ-
ματος και χρυσού 
��� ����" 579.060.509 134.514.361 444.546.148

/�!����	��
-
����� ���
 
�	� �
����-
����������� 
�������!�� 475.380.708 149.369.135 326.011.573

 2006 2005 <���*���
 € € €

<
 	�!����-
	��
������ 
�
���� �	� 
����*���� 
����� ����#� (73.609.623) (97.487.772) 23.878.149

<
 	�!����-
	��
������ 
�������!��-
����� �
���� (644.857.885) (6.309) (644.851.576)

F"���� (718.467.508) (97.494.081)  (620.973.427)

 2006 2005 <���*���
 € € €

K���� �	� ����*�� 
��� 	�������� 338.198 473.432 (135.234)

K&��� !�� ����*�� 
��� 	�������� (884.678) (655.805) (228.873)

����� �&��� 
!�� ����*�� ��� 
	�������� (546.480) (182.373)  (364.107)

21 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Τα καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρη-
ματοοικονομικές συναλλαγές το 2006 κατανέμο-
νται ως εξής:

22 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΞΙΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ

Οι συναλλαγματικές ζημίες οφείλονται κυρίως 
στην απόσβεση λόγω απομείωσης αξίας του 
μέσου κόστους κτήσεως των γιεν Ιαπωνίας που 
κατέχει η ΕΚΤ, με τη συναλλαγματική ισοτιμία 
που ίσχυε στο τέλος του έτους, μετά την υποτί-
μηση αυτού του νομίσματος έναντι του ευρώ στη 
διάρκεια του έτους.

23 ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Τα έσοδα σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνουν 
ποινές που επεβλήθησαν σε πιστωτικά ιδρύματα 
λόγω μη συμμόρφωσής τους προς την υποχρέωση 
τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. Τα έξοδα αφο-
ρούν αμοιβές επί τρεχούμενων λογαριασμών και 
αμοιβές που συνδέονται με την εκτέλεση συμβο-
λαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων 
ξένων νομισμάτων (βλ. σημείωση 18, “Συμβό-
λαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων”).

24 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει μερίσματα από 
μετοχές της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών 
(βλ. σημείωση 6, “Λοιπά στοιχεία ενεργητικού”), 
τα οποία παλαιότερα περιλαμβάνονταν στο στοι-
χείο “Λοιπά έσοδα” (853.403 ευρώ το 2005). 

25 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 

Διάφορα άλλα έσοδα προέκυψαν στη διάρκεια 
του έτους, κυρίως από τη μεταφορά αχρησιμο-
ποίητων διοικητικών προβλέψεων στα αποτελέ-
σματα χρήσεως. 

26 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται ποσό 133,4 
εκατ. ευρώ (2005: 127,4 εκατ. ευρώ) για μισθούς, 
επιδόματα, ασφάλιση και διάφορα άλλα έξοδα 
προσωπικού. Δαπάνες προσωπικού ύψους 1,0 
εκατ. ευρώ που συνδέονται με την κατασκευή 
των νέων εγκαταστάσεων της ΕΚΤ κεφαλαιοποι-
ήθηκαν και δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το 
στοιχείο. Το 2005 δεν είχε γίνει κεφαλαιοποίηση 
δαπανών προσωπικού.
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 2006 2005

1 B�������� 1.351 1.309

/����=��� 1) 55 82

Παραιτήσεις/λήξη σύμβασης 2) 39 40

31 �����*��� 1.367 1.351

<���� ������ �	����������#�  1.360 1.331

1) Το στοιχείο αυτό συμπεριλαμβάνει τις επιδράσεις από τη 
μετατροπή συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε συμβάσεις 
πλήρους απασχόλησης.
2) Το στοιχείο αυτό συμπεριλαμβάνει τις επιδράσεις από τη 
μετατροπή συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε συμβάσεις 
μερικής απασχόλησης.

Οι αμοιβές των μελών της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής ανήλθαν συνολικά σε 2,2 εκατ. ευρώ (2005: 
2,1 εκατ. ευρώ). Μεταβατικές πληρωμές διενερ-
γούνται σε πρώην μέλη της Εκτελεστικής Επι-
τροπής για ένα διάστημα μετά τη λήξη της 
θητείας τους. Το 2006 οι εν λόγω πληρωμές 
ανήλθαν συνολικά σε 0,3 εκατ. ευρώ (2005: 0,4 
εκατ. ευρώ). Οι συντάξεις που κατεβλήθησαν 
στη διάρκεια του έτους σε πρώην μέλη της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής ή σε δικαιούχους συγγενείς 
τους ανήλθαν σε 0,1 εκατ. ευρώ (2005: 0,1 εκατ. 
ευρώ).

Οι μισθοί και τα επιδόματα, συμπεριλαμβανομέ-
νων των αμοιβών των ανώτατων διοικητικών 
στελεχών, ακολουθούν κατ’ ουσίαν το μισθολό-
γιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και είναι 
συγκρίσιμα προς αυτό.

Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνεται επίσης ποσό 
27,4 εκατ. ευρώ (2005: 25,6 εκατ. ευρώ) που 
σχετίζεται με το πρόγραμμα συνταξιοδότησης 
του προσωπικού της ΕΚΤ και τις λοιπές παροχές 
μετά την έξοδο από την υπηρεσία (βλ. σημείωση 
12, “Λοιπά στοιχεία παθητικού”). 

Στο τέλος του 2006 η ΕΚΤ απασχολούσε, σε 
ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, 1.367 υπαλ-
λήλους με μόνιμη σύμβαση ή σύμβαση ορισμέ-
νου χρόνου, εκ των οποίων 138 διοικητικά στε-
λέχη. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι 
μεταβολές στη δύναμη του προσωπικού το 
2006.

Ο αριθμός των υπαλλήλων στις 31 Δεκεμβρίου 
2006 περιλαμβάνει, σε ισοδύναμα πλήρους απα-
σχόλησης, 63 υπαλλήλους (2005: 59) με άδεια 

άνευ αποδοχών/γονική άδεια. Επιπλέον, στις 31 
Δεκεμβρίου 2006, η ΕΚΤ απασχολούσε, σε ισο-
δύναμα πλήρους απασχόλησης, 70 υπαλλήλους 
(2005: 57) με συμβάσεις διάρκειας μικρότερης 
του ενός έτους για την αντικατάσταση υπαλλή-
λων που απουσίαζαν με άδεια άνευ αποδοχών, 
γονική άδεια και άδεια τοκετού.

Η ΕΚΤ παρέχει επίσης τη δυνατότητα προσωρι-
νής απόσπασης στην ΕΚΤ υπαλλήλων από άλλες 
κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ. Στις 31 Δεκεμ-
βρίου 2006 στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετείχαν 
61 υπάλληλοι του ΕΣΚΤ (2005: 46) και οι συνα-
φείς δαπάνες περιλαμβάνονται σε αυτό το στοι-
χείο.

27 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ 

Σε αυτές υπάγονται όλες οι λοιπές τρέχουσες 
δαπάνες που αφορούν τη μίσθωση και συντή-
ρηση κτιριακών εγκαταστάσεων, αγαθά και εξο-
πλισμό 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.

28 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 

Το κονδύλιο αυτό συνδέεται με το κόστος δια-
συνοριακής μεταφοράς τραπεζογραμματίων ευρώ 
μεταξύ των ΕθνΚΤ για την κάλυψη απροσδόκη-
των διακυμάνσεων της ζήτησης τραπεζογραμμα-
τίων. Το κόστος αυτό βαρύνει κεντρικά την 
ΕΚΤ.
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Η σημείωση αυτή δεν αποτελεί τμήμα των οικο-
νομικών καταστάσεων της ΕΚΤ για το έτος 
2006.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 

Το 2005, με απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου, εισόδημα ύψους 868 εκατ. ευρώ από το 
μερίδιο της ΕΚΤ στο σύνολο των κυκλοφορού-
ντων τραπεζογραμματίων δεν διανεμήθηκε, έτσι 
ώστε η συνολική διανομή κερδών του έτους να 
μην υπερβαίνει τα καθαρά κέρδη της ΕΚΤ για 
το ίδιο έτος. Ομοίως, το 2006, δεν διανεμήθηκε 
ποσό 1.319 εκατ. ευρώ. Και τα δύο ποσά αντι-
προσωπεύουν το σύνολο του εισοδήματος της 
ΕΚΤ από το μερίδιό της στο σύνολο των κυκλο-
φορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ για τα εν 
λόγω έτη.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ/ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΑΣ

Δυνάμει του άρθρου 33 του Καταστατικού του 
ΕΣΚΤ, τα καθαρά κέρδη της ΕΚΤ διατίθενται με 
την ακόλουθη σειρά:

(α) ένα ποσό το οποίο καθορίζεται από το Διοι-
κητικό Συμβούλιο και δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει το 20% των καθαρών κερδών, μετα-
βιβάζεται στο γενικό αποθεματικό με ανώ-
τατο όριο το 100% του κεφαλαίου, και 

(β) τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη διανέμονται 
μεταξύ των μεριδιούχων της ΕΚΤ, κατ’ ανα-
λογία προς τα καταβεβλημένα μερίδιά 
τους. 

Σε περίπτωση ζημίας της ΕΚΤ, αυτή μπορεί να 
καλυφθεί από το γενικό αποθεματικό της ΕΚΤ 
και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, μετά από από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από το νομι-
σματικό εισόδημα του αντίστοιχου οικονομικού 
έτους, κατ’ αναλογία και μέχρι το ύψος των 
ποσών που κατανέμονται στις ΕθνΚΤ σύμφωνα 
με το άρθρο 32.5 του Καταστατικού.1 

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΕΠΙ  ΤΗΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΤΩΝ  ΚΕΡΔΩΝ/ΤΟΥ 
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ  ΖΗΜΙΑΣ

To 2006, η τοποθέτηση 1.379 εκατ. ευρώ στην 
πρόβλεψη έναντι κινδύνων συναλλάγματος, επι-
τοκίων και τιμής χρυσού είχε αποτέλεσμα το 
μηδενισμό των καθαρών κερδών. Ως εκ τούτου, 
όπως και το 2005, δεν πραγματοποιήθηκε μετα-
φορά στο γενικό αποθεματικό ούτε διανομή κερ-
δών στους μεριδιούχους της ΕΚΤ. Επίσης, δεν 
παρέστη ανάγκη να καλυφθεί ζημία.





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 KPMG. 

Έκθεση  ανεξάρτητων ελεγκτών

Προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Φραγκφούρτη

Ελέγξαμε τους επισυναπτόμενους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίοι 
περιλαμβάνουν τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2006, τα αποτελέσματα χρήσεως για το 2006, καθώς 
και μια σύνοψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τους ετήσιους λογαριασμούς
Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και ορθή απεικόνιση των ετήσιων λογαρια-
σμών σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο στις αποφάσεις σχετικά με τους 
ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό, 
την υλοποίηση και τη διατήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και την ορθή απεικόνιση 
των ετήσιων λογαριασμών ώστε να μην περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες, είτε εκ δόλου είτε εκ παρα-
δρομής. Επίσης περιλαμβάνει την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών, καθώς και 
τη διενέργεια εύλογων – για τις συγκεκριμένες περιστάσεις – λογιστικών εκτιμήσεων.

Ευθύνη των ελεγκτών
Εμείς είμαστε υπεύθυνοι να εκφέρουμε γνώμη σχετικά με αυτούς τους ετήσιους λογαριασμούς, βάσει 
του ελέγχου μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας με βάση τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Σύμφωνα με τα 
πρότυπα αυτά, οφείλουμε να συμμορφωθούμε προς τους κανόνες δεοντολογίας, να σχεδιάσουμε και να 
διενεργήσουμε τον έλεγχο, ώστε να βεβαιωθούμε σε εύλογο βαθμό ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί δεν περι-
έχουν ουσιώδεις ανακρίβειες.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει διαδικασίες για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τα ποσά 
και τα γεγονότα που παρουσιάζονται στους ετήσιους λογαριασμούς. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την 
κρίση των ελεγκτών και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των ετήσιων 
λογαριασμών, είτε εκ δόλου είτε εκ παραδρομής. Κατά την εκτίμηση αυτού του  κινδύνου, οι ελεγκτές 
λαμβάνουν υπόψη τον εσωτερικό έλεγχο όσον αφορά  την εκ μέρους του οργανισμού κατάρτιση και ορθή 
απεικόνιση των ετήσιων λογαριασμών προκειμένου να σχεδιάσουν διαδικασίες ελέγχου κατάλληλες για 
την περίσταση, αλλά όχι με σκοπό να εκφέρουν γνώμη σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εσωτε-
ρικού ελέγχου του οργανισμού. Στο πλαίσιο του ελέγχου αξιολογούνται επίσης η καταλληλότητα των 
λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων που διατύπωσε η 
διοίκηση, καθώς και η συνολική παρουσίαση των ετήσιων λογαριασμών.

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

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2006 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης  που έληξε 
την ίδια ημερομηνία, σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο στις αποφάσεις για 
τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Φραγκφούρτη, 27 Φεβρουαρίου 2007

KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Wohlmannstetter) (Dr. Lemnitzer)
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer




