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BESLUITEN
BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 27 december 2013
tot wijziging van Besluit ECB/2010/21 betreffende de jaarrekening van de Europese Centrale Bank
(ECB/2013/52)
(2014/55/EU)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

(5)

Bijlage I bij Besluit ECB/2010/21 dient gewijzigd te wor
den voor de rapportage van herwaarderingen van de
nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioen
rechten (actief) met betrekking tot uitkeringen na afloop
van het dienstverband aan de passivakant van de ECBbalans onder post 14 „herwaarderingsrekeningen”.

(6)

Besluit ECB/2010/21 dient derhalve dienovereenkomstig
gewijzigd te worden,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken
en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid artikel 26.2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Besluit ECB/2010/21 (1) stelt regels vast voor het opstel
len van de jaarrekening van de Europese Centrale Bank
(ECB).

(2)

Artikel 24 van Besluit ECB/2010/21 bepaalt dat indien
een specifieke vorm van administratieve verwerking niet
in Besluit ECB/2010/21 is vastgelegd en bij gebreke van
een andersluidend besluit van de Raad van Bestuur, de
ECB waarderingsgrondslagen volgt in overeenstemming
met internationale regels inzake waardering en resultaat
bepaling („IAS”) zoals goedgekeurd door de Europese
Unie met betrekking tot de activiteiten en rekeningen
van de ECB.

(3)

De ECB past IAS 19 Personeelsbeloningen toe voor actua
riële winsten en verliezen van uitkeringen na afloop van
het dienstverband uit hoofde van de „bandbreedtebena
dering”.

(4)

IAS 19 werd herzien en is van kracht voor jaarperioden
die op of na 1 januari 2013 aanvangen. Luidens de her
ziene IAS 19 wordt „bandbreedtebenadering” niet langer
toegepast.

(1) Besluit ECB/2010/21 van 11 november 2010 betreffende de jaar
rekening van de Europese Centrale Bank (PB L 35 van 9.2.2011,
blz. 1).

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijziging
Bijlage I bij Besluit ECB/2010/21 wordt overeenkomstig de bij
lage bij dit besluit gewijzigd.
Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt op 30 december 2013 in werking.

Gedaan te Frankfurt am Main, 27 december 2013.
De president van de ECB
Mario DRAGHI
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BIJLAGE
Bijlage I bij Besluit ECB/2010/21 wordt als volgt gewijzigd:
1) In de tabel onder „passiva” met betrekking tot balanspost 14 (herwaarderingsrekeningen), wordt de kolom „indeling
van de balansposten” als volgt vervangen:
„a) Herwaarderingsrekeningen voor de verwerking van prijsontwikkelingen voor goud, voor elk type in euro luidend
waardepapier, voor elk type in vreemde valuta luidend waardepapier, voor opties; voor verschillen in markt
waardering betreffende renterisicoderivaten; herwaarderingsrekeningen voor de koersontwikkelingen van deviezen
voor elke nettopositie in valuta, met inbegrip van deviezenswaps/deviezentermijnaffaires en SDR’s
Specifieke herwaarderingsrekeningen in verband met bijdragen uit hoofde van artikel 48.2 van de ESCB-statuten
met betrekking tot centrale banken van lidstaten wier derogatie is ingetrokken. Zie artikel 13, lid 2
b) Herwaarderingen van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief) met betrekking tot
uitkeringen na afloop van het dienstverband zijn de nettopositie van de volgende subposten:
i) Actuariële winsten en verliezen in de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten
ii) Het rendement op fondsbeleggingen, exclusief bedragen die in de nettorente op de nettoverplichting uit hoofde
van toegezegde pensioenrechten (actief) zijn opgenomen
iii) Enigerlei wijziging in de gevolgen van het actiefplafond, exclusief bedragen die in de nettorente op de netto
verplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten (actief) zijn opgenomen”.
2) In de tabel onder „passiva” met betrekking tot balanspost 14 (herwaarderingsrekeningen), wordt de kolom „waarde
ringsgrondslag” als volgt vervangen:
„a) Herwaarderingsverschil tussen gemiddelde kostprijs en marktwaarde, deviezen worden omgerekend tegen de
marktkoers;
b) Conform artikel 24, lid 2”.
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