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EVROPSKA CENTRALNA BANKA
SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 11. decembra 2008
o spremembah Sklepa ECB/2006/17 o letnih računovodskih izkazih Evropske centralne banke
(ECB/2008/22)
(2009/98/ES)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in
Evropske centralne banke ter zlasti njegovega člena 26.2,

rezerv ECB. Medtem ko bi bilo treba terminske obrestne
zamenjave evidentirati na enak način kot klasične
obrestne zamenjave, bi bilo treba valutne standardizirane
terminske pogodbe in standardizirane terminske pogodbe
na lastniške vrednostne papirje evidentirati na enak način
kot standardizirane terminske pogodbe o obrestni meri –

SKLENIL:

ob upoštevanju naslednjega:
Člen 1
(1)

Sklep ECB/2006/17 z dne 10 novembra 2006 o letnih
računovodskih izkazih Evropske centralne banke (1) se
mora spremeniti, tako da bo odražal odločitve politike
in tržna gibanja.

Spremembe
Sklep ECB/2006/17 se spremeni, kot sledi:

1. Člen 8 se spremeni, kot sledi:
(2)

(3)

Evropska centralna banka (ECB) je revidirala svojo poli
tiko razkritja podatkov za transakcije z vrednostnimi
papirji z namenom nadaljnjega izboljšanja preglednosti
letnih računovodskih izkazov ECB. Kot del revidirane
politike bi bilo treba vrednostne papirje, ki so se prej
kvalificirali kot finančna osnovna sredstva, prerazvrstiti
iz bilančne postavke „Druga finančna sredstva“ v
ustrezno postavko pod naslovom „Sredstva“ glede na
izvor izdajatelja, valuto denominacije in glede na to, ali
so vrednostni papirji v imetju do zapadlosti. Poleg tega bi
bilo treba vse finančne instrumente, ki so del namen
skega portfelja, vključijo pod postavko „Druga finančna
sredstva“.

Sklep ECB/2006/17 ne vsebuje posebnih pravil o raču
novodstvu terminskih obrestnih zamenjav, valutnih stan
dardiziranih terminskih pogodb in standardiziranih
terminskih pogodb na lastniške vrednostne papirje. Ti
instrumenti se vse bolj pogosto uporabljajo na finančnih
trgih in bi lahko bili pomembni za upravljanje deviznih

(1) UL L 348, 11.12.2006, str. 38.

(a) Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.
Prevrednotenje zlata, instrumentov v tuji valuti,
vrednostnih papirjev razen vrednostnih papirjev, razvr
ščenih med tiste, ki so v imetju do zapadlosti, in netržnih
vrednostnih papirjev kot tudi finančnih instrumentov,
tako bilančnih kot zabilančnih, se izvede ob koncu leta
po srednjih tržnih tečajih in cenah.“

(b) Doda se naslednji odstavek 4:

„4.
Vrednostni papirji, razvrščeni med tiste, ki so v
imetju do zapadlosti, in netržni vrednostni papirji se
vrednotijo po amortizirani nabavni vrednosti in so
predmet oslabitve.“
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2. Člen 10 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 10

L 36/23

4. V členu 17 se doda naslednji stavek:
„Amortizacija se v primeru terminskih obrestnih zamenjav
začne z datumom vrednotenja transakcije.“

Tržni lastniški instrumenti
Tržni lastniški instrumenti se evidentirajo v skladu s členom
9 Smernice ECB/2006/16.“

5. Prilogi I in III k Sklepu ECB/2006/17 se spremenita v skladu
s prilogo k temu sklepu.
Člen 2
Končna določba

3. Člen 16 se nadomesti z naslednjim:

Ta sklep začne veljati 31. decembra 2008.

„Člen 16
Standardizirane terminske pogodbe
Standardizirane terminske pogodbe se evidentirajo v skladu s
členom 16 Smernice ECB/2006/16.“

V Frankfurtu na Majni, 11. decembra 2008
Predsednik ECB
Jean-Claude TRICHET
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PRILOGA
Prilogi I in III k Sklepu ECB/2006/17 se spremenita, kot sledi:
1. Tabela z naslovom „Sredstva“ v Prilogi I se nadomesti z naslednjo:
„SREDSTVA
Bilančne postavke

Kategorizacija vsebine bilančnih postavk

Načelo vrednotenja

Sredstva

1.

Zlato in terjatve v
zlatu

Fizično zlato, tj. palice, kovanci, ploščice,
zlato v kepah, na zalogi ali ‚v izdelavi‘.
Nefizično zlato, kot so stanja na zlatih
računih na vpogled (nedodeljeni računi),
vezani depoziti in terjatve do zlata, ki
izhajajo iz naslednjih transakcij: (i) višje
ali nižje vrednotene transakcije; in (ii)
zamenjava lokacije zlata ali njegove
čistosti, kadar je razlika med izdajo in
dobavo več kot en delovni dan

2.

Terjatve do rezi
dentov zunaj euroob
močja, denominirane
v tuji valuti

Terjatve do nasprotnih strank, ki so
rezidenti zunaj euroobmočja, vključno z
mednarodnimi in nadnacionalnimi
institucijami in centralnimi bankami
zunaj euroobmočja, denominirane v tuji
valuti

2.1

Terjatve do Medna
rodnega denarnega
sklada (IMF)

(a) Pravice črpanja znotraj rezervne tranše
(neto)

Tržna vrednost

(a) Pravice črpanja znotraj rezervne tranše
(neto)
Nominalna vrednost, preračunana po
tržnem deviznem tečaju

Nacionalna kvota minus stanja v
eurih, ki jih ima na razpolago IMF.
Račun IMF št. 2 (račun za upravne
izdatke v eurih) se lahko vključi v to
postavko ali v postavko ‚Obveznosti
do rezidentov zunaj euroobmočja,
denominirane v tuji valuti‘
(b) Posebne pravice črpanja

(b) Posebne pravice črpanja

Imetja posebnih pravic črpanja
(bruto)

(c) Druge terjatve

Nominalna vrednost, preračunana po
tržnem deviznem tečaju

(c) Druge terjatve

Splošni sporazumi o izposojanju,
posojila iz posebnih dogovorov o
izposojanju, depoziti v okviru
Pomoči za zmanjševanje revščine in
rast

2.2

Stanja pri bankah in
naložbe v vrednostne
papirje, zunanja poso
jila in druga zunanja
sredstva

(a) Stanja pri bankah zunaj euroobmočja
razen tistih pod postavko sredstev
‚Druga finančna sredstva‘
Tekoči računi, vezani depoziti, krat
koročno vložena sredstva, povratne
repo transakcije

Nominalna vrednost, preračunana po
tržnem deviznem tečaju

(a)

Stanja pri bankah zunaj euroobmočja
Nominalna vrednost, preračunana
po tržnem deviznem tečaju
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Kategorizacija vsebine bilančnih postavk

(b) Naložbe v vrednostne papirje zunaj
euroobmočja razen tistih pod postavko
‚Druga finančna sredstva‘
Menice in obveznice, blagajniški
zapisi, brezkuponske obveznice,
vrednostni papirji denarnega trga,
lastniški instrumenti, ki se hranijo
kot del deviznih rezerv, vsi izdani s
strani rezidentov zunaj euroobmočja

Načelo vrednotenja

(b)(i) Tržni vrednostni papirji razen vred
nostnih papirjev v imetju do zapadlosti
Tržna cena in tržni devizni tečaj
Vse premije ali diskonti se amor
tizirajo

(b)(ii) Tržni vrednostni papirji, razvrščeni
med tiste, ki so v imetju do zapadlosti
Nabavna vrednost, ki je predmet
oslabitve, in tržni devizni tečaj
Vse premije ali diskonti se amor
tizirajo
(b)(iii) Netržni vrednostni papirji
Nabavna vrednost, ki je predmet
oslabitve, in tržni devizni tečaj
Vse premije ali diskonti se amor
tizirajo
(b)(iv) Tržni lastniški instrumenti
Tržna cena in tržni devizni tečaj

(c) Zunanja posojila (depoziti) rezidentom
zunaj euroobmočja razen tistih pod
postavko ‚Druga finančna sredstva‘

(c)

(d) Druga zunanja sredstva

(d)

Depoziti po nominalni vrednosti,
preračunani po tržnem deviznem
tečaju

Bankovci in kovanci zunaj euroob
močja
3.

Terjatve do rezi
dentov euroobmočja,
denominirane v tuji
valuti

(a) Naložbe v vrednostne papirje znotraj
euroobmočja razen tistih pod postavko
‚Druga finančna sredstva‘
Menice in obveznice, blagajniški
zapisi, brezkuponske obveznice,
vrednostni papirji denarnega trga,
lastniški instrumenti, ki se hranijo
kot del deviznih rezerv, vsi izdani s
strani rezidentov euroobmočja

Zunanja posojila

Druga zunanja sredstva
Nominalna vrednost, preračunana
po tržnem deviznem tečaju

(a)(i)

Tržni vrednostni papirji razen vred
nostnih papirjev v imetju do zapadlosti
Tržna cena in tržni devizni tečaj
Vse premije ali diskonti se amor
tizirajo

(a)(ii) Tržni vrednostni papirji, razvrščeni
med tiste, ki so v imetju do zapadlosti
Nabavna vrednost, ki je predmet
oslabitve, in tržni devizni tečaj
Vse premije ali diskonti se amor
tizirajo
(a)(iii) Netržni vrednostni papirji
Nabavna vrednost, ki je predmet
oslabitve, in tržni devizni tečaj
Vse premije ali diskonti se amor
tizirajo
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Kategorizacija vsebine bilančnih postavk

Načelo vrednotenja

(a)(iv) Tržni lastniški instrumenti
Tržna cena in tržni devizni tečaj
(b) Druge terjatve do rezidentov euroob
močja razen tistih pod postavko sredstev
‚Druga finančna sredstva‘

(b)

Depoziti in drugo posojanje po
nominalni vrednosti, preračunani
po tržnem deviznem tečaju

Posojila, depoziti, povratne repo
transakcije, druga posojila
4.

Terjatve do rezi
dentov zunaj euroob
močja, denominirane
v eurih

4.1

Stanja pri bankah,
naložbe v vrednostne
papirje in posojila

(a) Stanja pri bankah zunaj euroobmočja
razen tistih pod postavko sredstev
‚Druga finančna sredstva‘

Druge terjatve

(a)

Stanja pri bankah zunaj euroobmočja
Nominalna vrednost

Tekoči računi, vezani depoziti, krat
koročno vložena sredstva, povratne
repo transakcije v povezavi z
upravljanjem vrednostnih papirjev,
denominiranih v eurih
(b) Naložbe v vrednostne papirje zunaj
euroobmočja razen tistih pod postavko
sredstev ‚Druga finančna sredstva‘
Lastniški instrumenti, menice in
obveznice, blagajniški zapisi, brez
kuponske obveznice, vrednostni
papirji denarnega trga, vsi izdani s
strani rezidentov zunaj euroobmočja

(b)(i) Tržni vrednostni papirji razen vred
nostnih papirjev v imetju do zapadlosti
Tržna cena
Vse premije ali diskonti se amor
tizirajo
(b)(ii) Tržni vrednostni papirji, razvrščeni
med tiste, ki so v imetju do zapadlosti
Nabavna vrednost, ki je predmet
oslabitve
Vse premije ali diskonti se amor
tizirajo
(b)(iii) Netržni vrednostni papirji
Nabavna vrednost, ki je predmet
oslabitve
Vse premije ali diskonti se amor
tizirajo
(b)(iv) Tržni lastniški instrumenti
Tržna cena

(c) Posojila rezidentom zunaj euroobmočja
razen tistih pod postavko sredstev
‚Druga finančna sredstva‘

(c)

(d) Vrednostni papirji, ki jih izdajo subjekti
zunaj euroobmočja, razen tistih pod
postavko sredstev ‚Druga finančna sred
stva‘

(d)(i) Tržni vrednostni papirji razen vred
nostnih papirjev v imetju do zapadlosti

Vrednostni papirji, ki jih izdajo
nadnacionalne ali mednarodne
organizacije, npr. Evropska investi
cijska banka, ne glede na njihovo
geografsko lokacijo

Posojila zunaj euroobmočja
Depoziti po nominalni vrednosti

Tržna cena
Premije/diskonti se amortizirajo
(d)(ii) Tržni vrednostni papirji, razvrščeni
med tiste, ki so v imetju do zapadlosti
Nabavna vrednost, ki je predmet
oslabitve
Vse premije ali diskonti se amor
tizirajo
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Načelo vrednotenja

(d)(iii) Netržni vrednostni papirji
Nabavna vrednost, ki je predmet
oslabitve
Vse premije ali diskonti se amor
tizirajo

4.2

Terjatve, ki izhajajo iz
kredita na podlagi
ERM II

Posojila v skladu s pogoji ERM II

5.

Posojila kreditnim
institucijam euroob
močja, povezana z
operacijami denarne
politike, denominirana
v eurih

Postavke 5.1 do 5.5: transakcije v skladu
z ustreznimi instrumenti denarne poli
tike, opisane v Prilogi I k Smernici ECB/
2000/7 z dne 31. avgusta 2000 o
instrumentih monetarne politike in
postopkih Eurosistema (1)

5.1

Operacije glavnega
refinanciranja

Redne povratne transakcije za poveče
vanje likvidnosti, organizirane tedensko
in z običajno zapadlostjo enega tedna

Nominalna vrednost ali repo nabavna
vrednost

5.2

Operacije dolgoroč
nejšega refinanciranja

Redne povratne transakcije za poveče
vanje likvidnosti, organizirane mesečno
in z običajno zapadlostjo treh mesecev

Nominalna vrednost ali repo nabavna
vrednost

5.3

Povratne operacije
finega uravnavanja

Povratne transakcije, izvršene kot prilo
žnostne transakcije za namene finega
uravnavanja

Nominalna vrednost ali repo nabavna
vrednost

5.4

Povratne strukturne
operacije

Povratne transakcije, ki urejajo struk
turni položaj Eurosistema do finančnega
sektorja

Nominalna vrednost ali repo nabavna
vrednost

5.5

Ponudba mejnega
posojanja

Posojila čez noč po vnaprej določeni
obrestni meri proti primernemu finanč
nemu premoženju (odprta ponudba)

Nominalna vrednost ali repo nabavna
vrednost

5.6

Krediti v povezavi s
pozivi h kritju

Dodatni krediti kreditnim institucijam, ki
izhajajo iz zvišanih vrednosti osnovnih
sredstev v zvezi z drugimi krediti tem
kreditnim institucijam

Nominalna vrednost ali nabavna vrednost

6.

Druge terjatve do
kreditnih institucij
euroobmočja, denomi
nirane v eurih

Tekoči računi, vezani depoziti, kratko
ročno vložena sredstva, povratne repo
transakcije v povezavi z upravljanjem
portfeljev vrednostnih papirjev v
postavki sredstev ‚Vrednostni papirji
rezidentov euroobmočja, denominirani v
eurih‘, vključno s transakcijami, ki so
posledica preoblikovanja nekdanjih
deviznih rezerv euroobmočja, in druge
terjatve. Korespondenčni računi pri tujih
kreditnih institucijah v euroobmočju.
Druge terjatve in operacije, ki niso
povezane z operacijami denarne politike
Eurosistema

Nominalna vrednost ali nabavna vrednost

Nominalna vrednost
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Načelo vrednotenja

Vrednostni papirji razen tistih pod
postavko sredstev ‚Druga finančna sred
stva‘: lastniški instrumenti, menice in
obveznice, blagajniški zapisi, brezku
ponske obveznice, vrednostni papirji
denarnega trga v neposredni lasti,
vključno z državnimi vrednostnimi
papirji, ki izhajajo še iz časa pred EMU,
denominirani v eurih; dolžniški certifi
kati ECB, kupljeni za namene finega
uravnavanja

(i) Tržni vrednostni papirji razen vred
nostnih papirjev v imetju do zapadlosti
Tržna cena
Vse premije ali diskonti se amortizi
rajo
(ii) Tržni vrednostni papirji, razvrščeni med
tiste, ki so v imetju do zapadlosti
Nabavna vrednost, ki je predmet
oslabitve
Vse premije ali diskonti se amortizi
rajo
(iii) Netržni vrednostni papirji
Nabavna vrednost, ki je predmet
oslabitve
Vse premije ali diskonti se amortizi
rajo
(iv) Vse premije ali diskonti se amortizirajo
Tržna cena

8.

Javni dolg, denomi
niran v eurih

9.

Terjatve znotraj Euro
sistema

9.1

Terjatve, povezane z
zadolžnicami za kritje
izdaje dolžniških
certifikatov ECB

Terjatve do države, ki izhajajo iz časa
pred EMU (netržni vrednostni papirji,
posojila)

Depoziti/posojila po nominalni vrednosti,
netržni vrednostni papirji po nabavni
vrednosti

Postavka je samo v bilanci stanja ECB

Nominalna vrednost

Zadolžnice, ki jih izdajo NCB, zaradi
pogodbe o kritju v povezavi z dolžni
škimi certifikati ECB

9.2

Terjatve v zvezi
razdelitvijo euroban
kovcev znotraj Euro
sistema

Terjatve, povezane z izdajo bankovcev
ECB, v skladu s Sklepom ECB/2001/15 z
dne 6. decembra 2001 o izdajanju
eurobankovcev (2)

9.3

Druge terjatve znotraj
Eurosistema (neto)

Neto pozicija naslednjih podpostavk:

10.

Postavke v postopku
poravnave

Nominalna vrednost

(a) neto terjatve, ki izhajajo iz saldov
računov iz sistema TARGET2 in
korespondenčnih računov NCB, tj.
neto izračun terjatev in obveznosti –
glej tudi postavko obveznosti ‚Druge
obveznosti znotraj Eurosistema
(neto)‘

(a) Nominalna vrednost

(b) druge mogoče terjatve znotraj Euro
sistema, vključno z začasno poraz
delitvijo prihodka ECB iz izdajanja
bankovcev posameznim NCB

(b) Nominalna vrednost

Saldi (terjatve) poravnalnih računov,
vključno s čeki na vnovčenju

Nominalna vrednost
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Načelo vrednotenja

Druga sredstva

11.1 Kovanci euroobmočja

Eurokovanci

Nominalna vrednost

11.2 Opredmetena in
neopredmetena
osnovna sredstva

Zemljišče in zgradbe, pohištvo in
oprema, vključno z računalniško
opremo, programska oprema

Nabavna vrednost brez amortizacije
Amortizacija je sistematska dodelitev
odpisane vrednosti nekega sredstva v teku
njegove dobe koristnosti. Doba korist
nosti je obdobje, za katero se pričakuje,
da bo subjekt lahko uporabljal neko
osnovno sredstvo. Doba koristnosti
posameznih materialnih osnovnih sred
stev se lahko preverja sistematično, če se
pričakovanja razlikujejo od prejšnjih ocen.
Večja sredstva lahko zajemajo sestavne
dele z različno dobo koristnosti. Dobo
takih sestavnih delov je treba oceniti
posamično.
Nabavna vrednost neopredmetenih sred
stev vključuje ceno pridobitve neopred
metenih sredstev. Drugi neposredni ali
posredni stroški se obravnavajo kot
izdatki
Kapitalizacija odhodkov: zneskovno
omejena (pod 10 000 EUR brez DDV:
kapitalizacije ni)

11.3 Druga finančna sred
stva

— Udeležbe in naložbe v hčerinske
družbe, lastniški vrednostni papirji v
imetju zaradi strateških razlogov/
razlogov politike
— Vrednostni papirji, vključno z lastni
škimi vrednostnimi papirji, in drugi
finančni instrumenti ter stanja,
vključno z vezanimi depoziti, in
tekoči računi, ki so v namenskem
portfelju
— Povratne repo transakcije s kredit
nimi institucijami v zvezi z uprav
ljanjem portfeljev vrednostnih papi
rjev v tej postavki

(a) Tržni lastniški instrumenti
Tržna cena
(b) Udeležbe in nelikvidni lastniški deleži ter
vsi ostali lastniški instrumenti, ki so
trajna naložba
Nabavna vrednost, ki je predmet
oslabitve
(c) Naložbe v hčerinske družbe ali pomembni
deleži
Čista vrednost sredstev
(d) Tržni vrednostni papirji razen vrednostnih
papirjev v imetju do zapadlosti
Tržna cena
Premije/diskonti se amortizirajo
(e) Tržni vrednostni papirji, razvrščeni med
tiste, ki so v imetju do zapadlosti, ali ki
so trajna naložba
Nabavna vrednost, ki je predmet
oslabitve
Vse premije ali diskonti se amortizi
rajo
(f) Vse premije ali diskonti se amortizirajo
Nabavna vrednost, ki je predmet
oslabitve
(g) Stanja pri bankah in posojila
Nominalna vrednost, preračunana po
tržnem deviznem tečaju, če so stanja/
depoziti denominirani v tujih valutah
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Načelo vrednotenja

11.4 Razlike zaradi
prevrednotenja zabi
lančnih instrumentov

Rezultati vrednotenja valutnih nestan
dardiziranih terminskih pogodb,
valutnih zamenjav, obrestnih zamenjav,
nestandardiziranih terminskih pogodb o
obrestni meri, terminskih transakcij z
vrednostnimi papirji, valutnih
promptnih transakcij od datuma skle
nitve posla do datuma poravnave

Neto pozicija med terminskim in
promptnim tečajem, po tržnem deviznem
tečaju

11.5 Aktivne časovne
razmejitve

Prihodek, ki ne zapade v danem
obdobju, ampak se ga pripiše v dano
obdobje. Vnaprej plačani odhodki in
plačane natečene obresti (tj. natečene
obresti, kupljene z vrednostnim papi
rjem)

Nominalna vrednost, menjava preraču
nana po tržnem deviznem tečaju

11.6 Razno

(a) Predplačila, posojila in druge manjše
postavke. Posojila na podlagi
zaupanja

(a) Nominalna vrednost ali nabavna
vrednost

(b) Nominalna vrednost ali nabavna
vrednost

(b) Tržna vrednost

(c) Neto pokojninska sredstva

(c) Kot v členu 22(3)

12.

Izguba tekočega leta

Nominalna vrednost

(1) UL L 310, 11.12.2000, str. 1.
(2) UL L 337, 20.12.2001, str. 52.“

2. V Prilogi III se besedilo „Prenos v/iz rezervacij za tečajna in cenovna tveganja“ v prvem stolpcu tabele pri podnaslovu
2.3 nadomesti z besedilom „Prenos v/iz rezervacij za tveganja deviznega tečaja, obrestne mere in cene zlata“.

