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EURÓPAI KÖZPONTI BANK
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA
(2007. december 17.)
az Európai Központi Bank éves beszámolójáról szóló EKB/2006/17 határozat módosításáról
(EKB/2007/21)
(2008/121/EK)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 26.2.
cikkére,

mivel:

(1)

(2)

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk
Módosítások
Az EKB/2006/17 határozat a következőképpen módosul:
1. A szöveg a következő 10a. cikkel egészül ki:

Az Európai Központi Bank („EKB”) éves beszámolójáról
szóló, 2006. november 10-i EKB/2006/17 határozat (1)
nem tartalmaz külön szabályokat az immateriális javak
megszerzéséhez kapcsolódó költségek aktiválásáról. Az
egyértelműség érdekében kívánatos a jelenlegi gyakorlatot
meghatározó szabály beiktatása.

A transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló, 2007. április 26-i
EKB/2007/2 iránymutatás (2) 14. cikkének (2) bekezdése
úgy rendelkezik, hogy a TARGET2 fogja felváltani a
jelenlegi TARGET rendszert. Azon tagállamok nemzeti
központi bankjai („NKB-k”), amelyek bevezették az
eurót (a továbbiakban: részt vevő tagállamok) az
EKB/2007/2 iránymutatás 13. cikkében meghatározott
ütemtervnek megfelelően fognak áttérni a TARGET2-re.
Továbbá, egyes olyan tagállamok NKB-jai, amelyek nem
vezették be az eurót, az EKB-val és a részt vevő tagállamok nemzeti központi bankjaival kötött külön megállapodás alapján fognak csatlakozni a TARGET2-höz.
Ezért szükséges az EKB/2006/17 határozatban a
„TARGET”-re való hivatkozások módosítása,

(1) HL L 348., 2006.12.11., 38. o.
(2) HL L 237., 2007.9.8., 1. o.

„10a. cikk
Szintetikus instrumentumok
A szintetikus instrumentumok számviteli kezelése az
EKB/2006/16 iránymutatás 9a. cikkének megfelelően
történik.”
2. Az EKB/2006/17 határozat I. melléklete e határozat mellékletével összhangban módosul.
2. cikk
Záró rendelkezés
Ez a határozat 2008. január 1-jén lép hatályba.
Kelt Frankfurt am Mainban, 2007. december 17-én.
az EKB elnöke
Jean-Claude TRICHET
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MELLÉKLET
Az EKB/2006/17 határozat a következőképpen módosul:
1. Az „Eszközök” táblázatban a 11.2. mérlegtétellel kapcsolatban („Tárgyi eszközök és immateriális javak”) az „Értékelés
elve” oszlop a végén a következő mondattal egészül ki:
„Az immateriális javak ráfordításai közé tartozik az immateriális javak beszerzési ára. Az egyéb közvetlen és közvetett
költségeket költségként kell elszámolni.”
2. A következő rendelkezésekben a „TARGET” szó helyébe a „TARGET/TARGET2” szavak lépnek:
a) a 9.3. mérlegtételhez kapcsolódóan az „Eszközök” táblázatban; és
b) a 6. és a 10.2. mérlegtételhez kapcsolódóan a „Kötelezettségek” táblázatban.
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