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EUROPEJSKI BANK CENTRALNY
DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 17 grudnia 2007 r.
zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego
Banku Centralnego
(EBC/2007/21)
(2008/121/WE)
RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego
art. 26 ust. 2,

Poprawki
W decyzji EBC/2006/17 wprowadza się następujące zmiany:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

Decyzja EBC/2006/17 z dnia 10 listopada 2006 r.
w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (1) (EBC) nie określa szczególnych
zasad
kapitalizacji
kosztów
związanych
z nabywaniem wartości niematerialnych i prawnych.
Dla większej jasności wskazane jest dodanie zasady
określającej obecną praktykę.

Artykuł 14 ust. 2 wytycznych EBC/2007/2 z dnia 26
kwietnia 2007 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto
w czasie rzeczywistym (TARGET2) (2) przewiduje, że
system TARGET2 zastąpi obecny system TARGET.
Krajowe banki centralne (KBC) państw członkowskich,
które przyjęły euro (dalej: „uczestniczące państwa członkowskie”) dokonają migracji do systemu TARGET2
zgodnie z harmonogramem określonym w art. 13
wytycznych EBC/2007/2. Ponadto niektóre KBC państw
członkowskich, które nie przyjęły euro, przyłączą się do
systemu TARGET2 na podstawie odrębnej umowy z EBC
i KBC uczestniczących państw członkowskich. Konieczna
jest zatem zmiana odwołań do „TARGET” w decyzji
EBC/2006/17,

(1) Dz.U. L 348 z 11.12.2006, str. 38.
(2) Dz.U. L 237 z 8.9.2007, str. 1.

1) dodaje się art. 10a w brzmieniu:
„Artykuł 10a
Instrumenty syntetyczne
W zakresie rachunkowości instrumenty syntetyczne traktuje
się zgodnie z art. 9a wytycznych EBC/2006/16.”;
2) w załączniku I do decyzji EBC/2006/17 wprowadza się
zmiany określone w załączniku I do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Postanowienie końcowe
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 17 grudnia
2007 r.
Prezes EBC
Jean-Claude TRICHET
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ZAŁĄCZNIK
W załączniku I do decyzji EBC/2006/17 wprowadza się następujące zmiany:
1) w tabeli zatytułowanej „Aktywa”, w odniesieniu do pozycji bilansowej 11.2 („Aktywa rzeczowe i wartości niematerialne i prawne”), na końcu kolumny zatytułowanej „Zasada wyceny” dodaje się zdanie w brzmieniu:
„Koszt wartości niematerialnych i prawnych obejmuje cenę nabycia danego składnika majątkowego. Pozostałe bezpośrednie i pośrednie koszty podlegają odpisaniu na wydatki.”;
2) w następujących postanowieniach słowo „TARGET” zastępuje się słowami „TARGET/TARGET2”:
a) w tabeli zatytułowanej „Aktywa”, w pozycji bilansowej 9.3; oraz
b) w tabeli zatytułowanej „Pasywa”, w pozycjach bilansowych 6 i 10.2.
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