16.2.2008

SL

Uradni list Evropske unije

L 42/83

EVROPSKA CENTRALNA BANKA
SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 17. decembra 2007
o spremembah Sklepa ECB/2006/17 o letnih računovodskih izkazih Evropske centralne banke
(ECB/2007/21)
(2008/121/ES)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

SKLENIL:

Člen 1

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

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

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep ECB/2006/17 z dne 10. novembra 2006 o letnih
računovodskih izkazih Evropske centralne banke (1) (ECB)
ne vsebuje posebnih pravil za kapitalizacijo stroškov,
povezanih s pridobitvijo neopredmetenih sredstev. Zaradi
jasnosti je zaželeno, da se doda pravilo, ki bo opredelilo
obstoječo prakso.

1. Vstavi se naslednji člen 10a:
„Člen 10a
Sintetični instrumenti
Sintetični instrumenti se računovodsko obravnavajo v skladu
s členom 9a Smernice ECB/2006/16.“
2. Priloga I k Sklepu ECB/2006/17 se spremeni v skladu s
Prilogo k temu sklepu.

(2)

Člen 14(2) Smernice ECB/2007/2 z dne 26. aprila 2007
o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem
času (TARGET2) (2) določa, da bo sistem TARGET2
nadomestil obstoječi sistem TARGET. Nacionalne
centralne banke (NCB) držav članic, ki so sprejele euro
(v nadaljevanju „sodelujoče države članice“) bodo migrirale na sistem TARGET2 po urniku, določenem v členu
13 Smernice ECB/2007/2. Poleg tega se bodo nekatere
NCB držav članic, ki niso sprejele eura, priključile k
sistemu TARGET2 na podlagi ločenega sporazuma z
ECB in NCB sodelujočih držav članic. Zaradi tega je
treba v Sklepu ECB/2006/17 spremeniti sklicevanje na
„TARGET“ –

(1) UL L 348, 11.12.2006, str. 38.
(2) UL L 237, 8.9.2007, str. 1.

Člen 2
Končna določba
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2008.
V Frankfurtu na Majni, 17. decembra 2007.
Predsednik ECB
Jean-Claude TRICHET
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PRILOGA
Priloga I k Sklepu ECB/2006/17 se spremeni, kot sledi:
1. V tabeli z naslovom „Sredstva“ se v zvezi z bilančno postavko 11.2 („Opredmetena in neopredmetena osnovna
sredstva“) na koncu stolpca „Načelo vrednotenja“ doda naslednji stavek:
„Strošek neopredmetenih sredstev vključuje ceno pridobitve neopredmetenih sredstev. Drugi neposredni ali posredni
stroški se obravnavajo kot izdatki.“
2. Beseda „TARGET“ se nadomesti z besedama „TARGET/TARGET2“ v naslednjih določbah:
(a) v tabeli z naslovom „Sredstva“ v zvezi z bilančno postavko 9.3; in
(b) v tabeli z naslovom „Obveznosti“ v zvezi z bilančnima postavkama 6 in 10.2.
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