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BESLUT
EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 27 december 2013
om ändring av beslut ECB/2010/21 om Europeiska centralbankens årsbokslut
(ECB/2013/52)
(2014/55/EU)
nettoskuld (nettotillgång) avseende ersättningar efter av
slutad anställning på skuldsidan i ECB:s balansräkning
under post 14 Värderegleringskonton.

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 26.2, och
av följande skäl:

(6)

Beslut ECB/2010/21 bör därför ändras i enlighet med
detta.

(1)

De bestämmelser som gäller för Europeiska centralban
kens (ECB) årsbokslut framgår av beslut ECB/2010/21 (1).

(2)

Artikel 24 i beslut ECB/2010/21 stadgar att, om en sär
skild behandling ur redovisningssynpunkt inte fastställs i
beslut ECB/2010/21 och såvida inte ECB-rådet har beslu
tat om annat, ska ECB följa värderingsprinciper i enlighet
med internationella redovisningsstandarder som antas av
Europeiska unionen och som är relevanta för ECB:s verk
samhet och räkenskaper.

Bilaga I till beslut ECB/2010/21 ska ändras i enlighet med
bilagan till det här beslutet.

(3)

ECB tillämpar IAS 19 Ersättningar till anställda för att
beakta aktuariella vinster och förluster i ersättningar efter
avslutad anställning enligt ”korridormetoden”.

Detta beslut träder i kraft den 30 december 2013.

(4)

IAS 19 har reviderats och gäller för årsvisa perioder som
påbörjas den 1 januari 2013 eller därefter. Enligt den
reviderade IAS 19 har ”korridormetoden” avskaffats.

(5)

Bilaga I till beslut ECB/2010/21 bör ändras så att man
kan rapportera omvärderingar av en förmånsbestämd

(1) Beslut ECB/2010/21 av den 11 november 2010 om Europeiska
centralbankens årsbokslut (EUT L 35, 9.2.2011, s. 1).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändring

Artikel 2
Ikraftträdande

Utfärdat i Frankfurt am Main den 27 december 2013.
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande
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BILAGA
Bilaga I till beslut ECB/2010/21 ska ändras på följande sätt:
1. I tabellen med titeln ”Skulder” ska, under balansräkningspost 14 (Värderegleringskonton), kolumnen ”Beskrivning av
balansposten” ersättas med följande:
”a) Värderegleringskonton avseende prisrörelser för guld, för alla typer av värdepapper i euro, för alla typer av
värdepapper i utländsk valuta, för optioner, marknadsvärderingsskillnader avseende ränteriskderivat; värderegle
ringskonton avseende valutakursrörelser för alla nettovaluta positioner, inbegripet valutasvappar, valutaterminer
och SDR.
Särskilda värderegleringskonton som härrör från inbetalningar enligt artikel 48.2 i ECBS-stadgan avseende central
banker i medlemsstater vars undantag upphävts. Se artikel 13.2.
b) Omvärderingar av en förmånsbestämd nettoskuld (nettotillgång) avseende ersättningar efter avslutad anställning
utgörs av nettopositionen av följande delposter:
i) Aktuariella vinster och förluster i nuvärdet av den fastställda förmånen.
ii) Avkastning på förvaltningstillgångar, exklusive belopp som ingår i räntenettot på den förmånsbestämda nettos
kulden (nettotillgången).
iii) Varje förändring i effekten av tillgångstaket, exklusive belopp som ingår i räntenettot på den förmånsbestämda
nettoskulden (nettotillgången).”
2. I tabellen med titeln ”Skulder” ska, under balansräkningspost 14 (Värderegleringskonton), kolumnen ”Värderingsprin
cip” ersättas med följande:
”a) Omvärderingsskillnaden mellan genomsnittskostnaden och marknadsvärdet; utländsk valuta omräknad till mark
nadskursen.
b) Enligt artikel 24.2.”
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