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EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 17. prosince 2007,
kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky
(ECB/2007/21)
(2008/121/ES)
RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank
a Evropské centrální banky, a zejména na článek 26.2 tohoto
statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

Rozhodnutí ECB/2006/17 ze dne 10. listopadu 2006
o ročních účetních závěrkách Evropské centrální
banky (1) (ECB) neobsahuje zvláštní pravidla pro kapitalizaci nákladů souvisejících s nabytím nehmotných aktiv.
Z důvodu jasnosti je žádoucí zavést pravidlo upřesňující
stávající praxi.

Čl. 14 odst. 2 obecných zásad ECB/2007/2 ze dne 26.
dubna 2007 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase
(TARGET2) (2) stanoví, že systém TARGET2 nahradí
stávající systém TARGET. Národní centrální banky členských států, které přijaly euro (dále jen „zúčastněné
členské státy“), přejdou na TARGET2 podle časového
rozvrhu uvedeného v článku 13 obecných zásad
ECB/2007/2. Některé národní centrální banky členských
států, které nepřijaly euro, se k TARGET2 připojí na
základě zvláštní dohody s ECB a národními centrální
bankami zúčastněných členských států. Odkazy na
„TARGET“ v rozhodnutí ECB/2006/17 je proto nezbytné
změnit,

(1) Úř. věst. L 348, 11.12.2006, s. 38.
(2) Úř. věst. L 237, 8.9.2007, s. 1.

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1
Změny
Rozhodnutí ECB/2006/17 se mění takto:
1) Vkládá se nový článek 10a, který zní:
„Článek 10a
Syntetické nástroje
O syntetických nástrojích se účtuje v souladu s článkem 9a
obecných zásad ECB/2006/16.“
2) Příloha I rozhodnutí ECB/2006/17 se mění v souladu
s přílohou tohoto rozhodnutí.
Článek 2
Závěrečné ustanovení
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2008.
Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 17. prosince 2007.
Prezident ECB
Jean-Claude TRICHET
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PŘÍLOHA
Příloha I rozhodnutí ECB/2006/17 se mění takto:
1. V tabulce s názvem „Aktiva“ se u položky rozvahy 11.2 („Hmotná a nehmotná dlouhodobá aktiva“) doplňuje na konci
sloupce s názvem „Princip ocenění“ nová věta, která zní:
„Náklady nehmotných aktiv zahrnují pořizovací cenu nehmotného aktiva. Jiné přímé či nepřímé náklady je třeba
vyúčtovat.“
2. V následujících ustanoveních se slovo „TARGET“ nahrazuje slovy „TARGET/TARGET2“:
a) v tabulce s názvem „Aktiva“ u položky rozvahy 9.3 a
b) v tabulce s názvem „Pasiva“ u položek rozvahy 6 a 10.2.
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