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PÄÄTÖKSET
EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
annettu 27 päivänä joulukuuta 2013,
Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä annetun päätöksen EKP/2010/21 muuttamisesta
(EKP/2013/52)
(2014/55/EU)
osalta etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) uu
delleen määrittämisen tulosten kirjaaminen EKP:n taseen
vastattavaa-puolelle kohtaan 14 ”arvonmuutostilit”.

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 26.2 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Päätöksessä EKP/2010/21 (1) säädetään Euroopan keskus
pankin (EKP) tilinpäätöksen laatimisesta.

(2)

Päätöksen EKP/2010/21 24 artiklassa säädetään, että jos
päätöksessä EKP/2010/21 ei säädetä erityisestä kirjaamis
tavasta eikä EKP:n neuvosto päätä toisin, EKP noudattaa
EKP:n toimintaan ja kirjanpitoon soveltuvia Euroopan
unionin hyväksymien kansainvälisten IAS-tilinpäätösstan
dardien mukaisia arvostamisperiaatteita.

(3)

Työsuhteen jälkeisten etuuksien vakuutusmatemaattisten
voittojen ja tappioiden kirjaamiseen osalta EKP soveltaa
IAS 19:ää (työsuhde-etuudet) corridor-lähestymistavan
mukaisesti.

(4)

IAS 19:ää on muutettu ja sitä sovelletaan 1 päivänä tam
mikuuta 2013 tai sen jälkeen alkaviin tilivuosiin. Muu
tetussa IAS 19:ssä corridor-lähestymistapa on poistettu.

(5)

Päätöksen EKP/2012/21 liite I olisi muutettava siten, että
siihen sisällytettäisiin työsuhteen jälkeisten etuuksien

(1) Päätös EKP/2010/21 Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä, an
nettu 11 päivänä marraskuuta 2010 (EUVL L 35, 9.2.2011, s. 1).

(6)

Päätöstä EKP/2010/21 olisi näin ollen muutettava vastaa
vasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutos
Päätöksen EKP/2010/21 liite muutetaan näiden suuntaviivojen
liitteen mukaisesti.
2 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 30 päivänä joulukuuta 2013.

Tehty Frankfurt am Mainissa 27 päivänä joulukuuta 2013.
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI
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LIITE
Muutetaan päätöksen EKP/2010/21 liite I seuraavasti:
1) Korvataan ”velat”-tasetaulukon tase-erässä 14 (”arvonmuutostilit”) ”tase-erien sisältöluokat” -sarake seuraavasti:
”a) Arvonmuutostilit, jotka johtuvat kullan, euromääräisten arvopapereiden, valuuttamääräisten arvopapereiden ja
optioiden hintamuutoksista; markkinahintaisesta arvostuksesta johtuvat korkoriskijohdannaisiin liittyvät arvostus
erot; arvonmuutostilit, jotka johtuvat valuuttakurssimuutoksista kaikissa nettovaluuttapositioissa, mukaan lukien
valuuttaswapit ja -termiinit sekä erityiset nosto-oikeudet.
Erityiset arvonmuutostilit, jotka koskevat EKPJ:n perussäännön 48.2 artiklan mukaisia osuuksia sellaisten jäsenval
tioiden kansallisilta keskuspankeilta, joita koskeva poikkeus on kumottu. Katso 13 artiklan 2 kohta.
b) Työsuhteen jälkeisten etujen osalta etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisen tulos,
joka on seuraavien alaerien nettopositio:
i) vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot etuuspohjaisen velvoitteen nykyarvon mukaan
ii) järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun ottamatta etuuspohjaisen nettovelan (tai -omaisuuserän) netto
korkoon sisältyviä määriä
iii) omaisuuserän enimmäismäärän vaikutuksen muutokset lukuun ottamatta etuuspohjaisen nettovelan (tai -omai
suuserän) nettokorkoon sisältyviä määriä”.
2) Korvataan ”velat”-tasetaulukon tase-erässä 14 (”arvonmuutostilit”) ”arvostusperiaatteet”-sarake seuraavasti:
”a) keskihinnan ja markkina-arvon välinen arvostusero, valuutan muuntamisessa käytetään markkinakurssia
b) 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti”.
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