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EUROPESE CENTRALE BANK
BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 17 december 2007
tot wijziging van Besluit ECB/2006/17 betreffende de jaarrekening van de Europese Centrale Bank
(ECB/2007/21)
(2008/121/EG)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op artikel 26.2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Besluit ECB/2006/17 van 10 november 2006 betreffende
de jaarrekening van de Europese Centrale Bank (1) (ECB)
bevat geen specifieke regels inzake de kapitalisatie van
kosten in verband met de aanschaf van immateriële activa. Duidelijkheidshalve is het wenselijk een van de huidige praktijk expliciterende regel op te nemen.

Artikel 14, lid 2 van Richtsnoer ECB/2007/2 van 26 april
2007 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees
real-time brutovereveningssysteem (2) (TARGET2) bepaalt
dat het TARGET2-systeem het bestaande TARGET-systeem zal vervangen. De nationale centrale banken
(NCB’s) van lidstaten die de euro hebben aangenomen
(hierna de „deelnemende lidstaten” te noemen) zullen
overeenkomstig het in artikel 13 van Richtsnoer
ECB/2007/2 neergelegde schema naar TARGET2 migreren. Voorts zullen sommige NCB’s van lidstaten die de
euro niet hebben aangenomen op basis van een aparte
overeenkomst met de ECB en NCB’s van de deelnemende
lidstaten aan TARGET2 worden aangesloten. Het is derhalve noodzakelijk de verwijzingen naar „TARGET” in
Besluit ECB/2006/17 te wijzigen,

(1) PB L 348 van 11.12.2006, blz. 38.
(2) PB L 237 van 8.9.2007, blz. 1.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen
Besluit ECB/2006/17 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het volgende artikel 10a wordt ingevoegd:
„Artikel 10a
Synthetische instrumenten
De boekhoudkundige behandeling van synthetische instrumenten strookt met artikel 9a van Richtsnoer
ECB/2006/16.”.
2. Bijlage I bij Besluit ECB/2006/17 wordt overeenkomstig de
bijlage bij dit besluit gewijzigd.
Artikel 2
Slotbepaling
Dit besluit treedt op 1 januari 2008 in werking.
Gedaan te Frankfurt am Main, 17 december 2007.
De president van de ECB
Jean-Claude TRICHET
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BIJLAGE
Bijlage I bij Besluit ECB/2006/17 wordt als volgt gewijzigd:
1. In de tabel „Activa”, in verband met balanspost 11.2 („Materiële en immateriële vaste activa”) wordt de volgende zin
aan het einde van de kolom „Waarderingsgrondslag” toegevoegd:
„De kosten van immateriële activa omvatten de aanschaf van het immateriële activum. Overige directe of indirecte
kosten dienen als kosten te worden geboekt.”.
2. Het woord „TARGET” wordt in de volgende bepalingen vervangen door „TARGET/TARGET2”:
a) In de tabel „Activa”, in verband met de balanspost 9.3, en
b) In de tabel „Passiva”, in verband met de balansposten 6 en 10.2.
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