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EUROPEISKA CENTRALBANKEN
EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 17 december 2007
om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut
(ECB/2007/21)
(2008/121/EG)
EUROPEISKA CENTRALBANKENS RÅD HAR fattat detta beslut

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 26.2, och

Ändringar
Beslut ECB/2006/17 ska ändras på följande sätt:

av följande skäl:

(1)

(2)

Beslut ECB/2006/17 av den 10 november 2006 om Europeiska centralbankens årsbokslut (1) innehåller inte några specifika bestämmelser om kapitalisering av kostnader i samband med förvärv av immateriella tillgångar. Av
tydlighetsskäl bör en bestämmelse föras in som anger
aktuell praxis.

Av artikel 14.2 i riktlinje ECB/2007/2 av den 26 april
2007 om ett transeuropeiskt automatiserat system för
bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (2)
framgår att det aktuella TARGET-systemet kommer att
ersättas av TARGET2. De nationella centralbankerna i
medlemsstater som har infört euron (nedan kallade deltagande medlemsstater) kommer att gå över till TARGET2 i
enlighet med den tidsplan som framgår av artikel 13 i
riktlinje ECB/2007/2. Därutöver kommer vissa nationella
centralbanker i medlemsstater som inte har infört euron
att ansluta sig till TARGET2 genom ett separat avtal med
ECB och de nationella centralbankerna i deltagande medlemsstater. Det är därför nödvändigt att ändra hänvisningar till ”TARGET” i beslut ECB/2006/17.

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

1. Följande artikel 10a ska införas:
”Artikel 10a
Syntetiska instrument
Syntetiska instrument ska redovisas i enlighet med artikel 9a
i riktlinje ECB/2006/16.”
2. Bilaga I till beslut ECB/2006/17 ska ändras i enlighet med
bilagan till det här beslutet.
Artikel 2
Slutbestämmelse
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2008.
Utfärdat i Frankfurt am Main den 17 december 2007.
Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande
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BILAGA
Bilaga I till beslut ECB/2006/17 ska ändras på följande sätt:
1. I tabellen med rubriken ”Tillgångar” ska, i balansräkningspost 11.2 (”Materiella och immateriella anläggningstillgångar”), följande mening läggas till i slutet av kolumnen med rubriken ”Värderingsprincip”:
”Kostnaden för immateriella tillgångar inkluderar priset för förvärvet av den immateriella tillgången. Övriga direkta
eller indirekta kostnader ska kostnadsföras.”
2. Ordet ”TARGET” ska ersättas med orden ”TARGET/TARGET2” i följande bestämmelser:
a) I tabellen med rubriken ”Tillgångar”, i balansräkningspost 9.3.
b) I tabellen med rubriken ”Skulder”, i balansräkningsposterna 6 och 10.2.
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