ΚΕΦΑΛΑΙO VII
ΚΑΝOΝΕΣ ΕΝOΠOΙΗΣΗΣ
Αρθρο 25 - Γενικοί κανόνες ενοποίησης
1. Oι ενοποιημένοι ισολογισμοί του Ευρωσυστήματος, περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία από τους ισολογισμούς της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών.
2. Oι ενοποιημένοι ισολογισμοί του Ευρωσυστήματος θα καταρτίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα
σέβονται την ανάγκη για ομοιόμορφους κανόνες λογιστικής και τεχνικές, την ανάγκη για ίσης διάρκειας οικονομικές
περιόδους στο Ευρωσύστημα, για προσαρμογές ενοποίησης που προκύπτουν από τις εντός - Ευρωσυστήματος
συναλλαγές και θέσεις, τις συναλλαγές TARGET με κάθε εθνΚΤ των μη συμμετεχόντων κρατών μελών και για
λογιστική προσαρμογή όσον αφορά αλλαγές στη σύνθεση του Ευρωσυστήματος.
3. Τα μεμονωμένα στοιχεία των ισολογισμών εκτός από (i) τα εντός Ευρωσυστήματος υπόλοιπα των Εθνικών
Κεντρικών Τραπεζών και της ΕΚΤ και (ii) τα υπόλοιπα που προκύπτουν από τις συναλλαγές του TARGET με κεντρικές
τράπεζες μη συμμετεχόντων κρατών μελών, θα συγκεντρώνονται για σκοπούς ενοποίησης.
4. Με εξαίρεση τα υπόλοιπα που προκύπτουν από τις συναλλαγές του ΤARGET με κάθε εθνΚΤ των μη
συμμετεχόντων κρατών μελών όπως αναφέρεται στη παράγραφο 2 αυτού του Άρθρου, τα υπόλοιπα των εθνΚΤ και
της ΕΚΤ με τρίτους δεν θα συμψηφίζονται στη διαδικασία ενοποίησης.
5. Τα εντός Ευρωσυστήματος υπόλοιπα (εκτός του κεφαλαίου της ΕΚΤ, των θέσεων που προκύπτουν από μεταφορά
στοιχείων συναλλαγματικών αποθεμάτων στην ΕΚΤ, πιστοποιητικά χρέους της ΕΚΤ, γραμμάτια των Εθνικών
Κεντρικών Τραπεζών και τραπεζογραμμάτια που έχουν εκδοθεί από την ΕΚΤ) θα παρουσιάζονται στους ισολογισμούς
της ΕΚΤ και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών σαν μία καθαρή θέση (π.χ. το καθαρό αποτέλεσμα των απαιτήσεων
και των υποχρεώσεων).
6. Θα πρέπει να υπάρχει συνοχή στις εκθέσεις κατά τη διαδικασία ενοποίησης. Oλες οι οικονομικές καταστάσεις του
Ευρωσυστήματος θα καταρτίζονται σε παρόμοια βάση με την εφαρμογή των ίδιων τεχνικών και διαδικασιών
ενοποίησης. Με τη διαδικασία ενοποίησης οι εκθέσεις του Ευρωσυστήματος θα καταρτίζονται κατά την ίδια διάταξη.
Άρθρο 26 - Ελλειπή στοιχεία
1. Η ενοποίηση των στοιχείων από την ΕΚΤ απαιτεί την έγκαιρη λήψη από την ΕΚΤ όλων των στοιχείων από τις
Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα στοιχεία της προ-προηγούμενης εργάσιμης ημέρας της
Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ΕΚΤ, εφόσον είναι ελλιπή τα στοιχεία της
προηγούμενης ημέρας.
2. Oπου ελλειπή στοιχεία αντικαθίστανται σε εκδόσεις ενοποιημένων εκθέσεων του ΕΣΚΤ για εσωτερική χρήση, θα
συνοδεύονται από σημείωση που επεξηγεί τις ενέργειες που ακολουθήθηκαν.
Αρθρο 27 - Κυκλοφορία των ενοποιημένων εκθέσεων
1. Υπεύθυνος για τη διανομή των ενοποιημένων εκθέσεων είναι το αρμόδιο για την ενοποίηση των στοιχείων τμήμα.
2. Oι εκθέσεις θα στέλνονται τόσο στους χρήστες μέσα στην ΕΚΤ όσο και στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες την ίδια
στιγμή. Η δομή αυτών των εκθέσεων από την ΕΚΤ στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες θα ανταποκρίνεται στη μορφή των
αντίστοιχων εκθέσεων των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών. Το ENSD και το Cebamail θα χρησιμοποιούνται για την
αποστολή των ενοποιημένων εκθέσεων στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες.

