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DECIZII
DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 27 decembrie 2013
de modificare a Deciziei BCE/2010/21 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene
(BCE/2013/52)
(2014/55/UE)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

(5)

Anexa I la Decizia BCE/2010/21 ar trebui modificată
pentru a prevedea raportarea rezultatelor reevaluărilor
datoriei (activului) net(e) privind beneficiul determinat
în ceea ce privește beneficiile postangajare în pasivul
bilanțului BCE din postul 14 „Conturi de reevaluare”.

(6)

Prin urmare, Decizia BCE/2010/21 ar trebui modificată
în mod corespunzător,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor
Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 26.2,
întrucât:
(1)

(2)

(3)

(4)

Decizia BCE/2010/21 (1) stabilește normele pentru
întocmirea conturilor anuale ale Băncii Centrale
Europene (BCE).
Articolul 24 din Decizia BCE/2010/21 prevede că, în
cazul în care un anumit tratament contabil nu este
prevăzut de Decizia BCE/2010/21 și în absența unei
decizii contrare a Consiliului guvernatorilor, BCE
respectă principiile de evaluare în conformitate cu stan
dardele internaționale de contabilitate (International
Accounting Standards) (IAS), astfel cum au fost adoptate
de Uniunea Europeană, aplicabile activităților și
conturilor BCE.
BCE aplică Standardul Internațional de Contabilitate (IAS)
19 Beneficiile angajaților pentru recunoașterea câștigurilor
și pierderilor actuariale pentru beneficiile postangajare în
temeiul abordării „coridorului”.
IAS 19 a fost revizuit și este aplicabil pentru perioadele
anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2013. În cadrul
IAS 19 revizuit, abordarea „coridorului” a fost eliminată.

(1) Decizia BCE/2010/21 din 11 noiembrie 2010 privind conturile
anuale ale Băncii Centrale Europene (JO L 35, 9.2.2011, p. 1).

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Modificare
Anexa I la Decizia BCE/2010/21 se modifică în conformitate cu
anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
Intrare în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare la 30 decembrie 2013.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 27 decembrie 2013.
Președintele BCE
Mario DRAGHI
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ANEXĂ
Anexa I la Decizia BCE/2010/21 se modifică după cum urmează:
1. În tabelul „Pasive”, în ceea ce privește postul de bilanț 14 (Conturi de reevaluare), coloana „Clasificarea conținutului
posturilor de bilanț” se înlocuiește cu următorul text:
„(a) Conturi de reevaluare legate de fluctuații de preț pentru aur, pentru fiecare tip de titlu de valoare exprimat în euro,
pentru fiecare tip de titlu de valoare exprimat în valută, pentru opțiuni; diferențele din evaluarea de piață legate de
instrumentele derivate pe riscul ratei dobânzii; conturi de reevaluare legate de fluctuații ale cursului de schimb
pentru fiecare poziție valutară netă deținută, inclusiv swap-urile valutare/contractele la termen pe cursul de schimb
și DST
Conturi de reevaluare speciale provenite din contribuții în conformitate cu articolul 48.2 din Statutul SEBC în ceea
ce privește băncile centrale ale statelor membre ale căror derogări au fost abrogate. A se vedea articolul 13
alineatul (2)
(b) Rezultatele reevaluărilor datoriei (activului) net(e) privind beneficiul determinat în ceea ce privește beneficiile
postangajare, care sunt poziția netă a următoarelor subposturi:
(i) Câștigurile și pierderile actuariale în valoarea actualizată a unei obligații privind beneficiul determinat
(ii) Rentabilitatea activelor planului, excluzându-se sumele incluse în dobânda netă aferentă datoriei (activului)
net(e) privind beneficiul determinat
(iii) Orice modificare a efectului plafonului activului, excluzându-se sumele incluse în dobânda netă aferentă
datoriei (activului) net(e) privind beneficiul determinat”.
2. În tabelul „Pasive”, în ceea ce privește postul de bilanț 14 (Conturi de reevaluare), coloana „Principiu de evaluare” se
înlocuiește cu următorul text:
„(a) Diferența din reevaluare între costul mediu și valoarea de piață, valută convertită la cursul pieței
(b) În conformitate cu articolul 24 alineatul (2)”.
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