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EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE
av den 14 december 2009
om ändring av riktlinje ECB/2006/16 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell
rapportering inom Europeiska centralbankssystemet
(ECB/2009/28)
(2009/1021/EU)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet
och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), sär
skilt artiklarna 12.1, 14.3 och 26.4 i denna,

med beaktande av Europeiska centralbankens allmänna råds
medverkan enligt artikel 47.2 andra och tredje strecksatserna i
ECBS-stadgan, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar
Riktlinje ECB/2006/16 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 7 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 3 ska ersättas med följande:

av följande skäl:

(1)

Genom beslut ECB/2009/16 av den 2 juli 2009 om
genomförandet av programmet för köp av säkerställda
obligationer (1) inrättas ett program för köp av säker
ställda obligationer. Genomförandet av detta program
nödvändiggör ytterligare ändringar av ramverket för re
dovisning och rapportering.

(2)

Det är nödvändigt att förtydliga att skulder som härrör
från penningpolitiska operationer som inletts av en na
tionell centralbank innan den blev medlem i Eurosyste
met ska redovisas under posten ”Övriga skulder i euro till
kreditinstitut i euroområdet”.

”3.
Det ska inte göras någon skillnad mellan pris- och
valutakursrelaterade omvärderingseffekter för guld, utan
en samlad guldomvärderingseffekt ska redovisas, baserad
på priset i euro för en viss viktenhet guld, beräknat ut
ifrån växelkursen mellan euron och US-dollarn på omvär
deringsdagen. Omvärdering ska för utländsk valuta ske
valuta för valuta, inbegripet transaktioner i och utanför
balansräkningen, och för värdepapper kod för kod, dvs.
samma ISIN-nummer eller ISIN-typ, utom för sådana vär
depapper som ingår i posten ”Övriga finansiella till
gångar” eller ”Diverse” eller värdepapper som innehas
för penningpolitiska ändamål, som ska behandlas som
separata innehav.”
b) Punkt 5 ska ersättas med följande:

(3)

Det är nödvändigt att specificera hur utestående ford
ringar och tillhörande finansiella tillgångar som är resul
tatet av att någon av Eurosystemets motparter inte full
gör sina skyldigheter inom ramen för Eurosystemets kre
ditoperationer ska redovisas, samt även hur avsättningar
ska göras för motpartsrisken i sådana operationer.

”5.
Värdepapper som klassats som ’innehas till förfal
lodagen’ ska behandlas som separata innehav och vär
deras till anskaffningskostnad minus eventuella förluster
och anges minus eventuella förluster. Ej omsättningsbara
värdepapper ska behandlas på samma sätt. Värdepapper
som klassats som ’innehas till förfallodagen’ får säljas före
förfallodagen:

(4)

Därutöver är det nödvändigt att göra ytterligare tekniska
ändringar av riktlinje ECB/2006/16 av den 10 november
2006 om den rättsliga ramen för redovisning och finan
siell apportering inom europeiska centralbankssyste
met (2).

i) om den andel som säljs inte bedöms vara betydelse
full i relation till det samlade innehavet av värdepap
per som ’innehas till förfallodagen’, eller
ii) om värdepapprena säljs i samma månad som förfal
lodagen infaller, eller

(5)

(1 )

Riktlinje ECB/2006/16 bör därför ändras i enlighet med
detta.

EUT L 175, 4.7.2009, s. 18.
(2) EUT L 348, 11.12.2006, s. 1.

iii) under exceptionella omständigheter, t.ex. en avsevärd
försämring av emittentens kreditvärdighet, eller efter
ett penningpolitiskt beslut av ECB-rådet.”
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2. I punkt 1 i artikel 11 ska följande led läggas till:
”f) Vid årets slut ska förluster p.g.a. värdeminskningar föras
till resultaträkningen och inte återföras under påföljande
år om inte värdeminskningen återhämtas och denna åter
hämtning kan hänföras till en iakttagbar händelse som
inträffat efter det att den första värdeminskningen inträf
fade.”
3. Bilagorna II, IV och IX till riktlinje ECB/2006/16 ska ändras i
enlighet med bilagan till den här riktlinjen.
Artikel 2
Ikraftträdande
Denna riktlinje träder i kraft den 31 december 2009.

29.12.2009

Artikel 3
Adressater
Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 14 december 2009.

På ECB-rådets vägnar
Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande
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BILAGA
Bilagorna II, IV och IX till riktlinje ECB/2006/16 ska ändras på följande sätt:
1. Bilaga II ska ändras på följande sätt:
Följande definition ska införas:
”Övertagande: den handling då äganderätten övertas till värdepapper, lån eller andra tillgångar som en nationell
centralbank erhållit som säkerhet för den ursprungliga fordran.”
2. Tabellerna i bilaga IV ska ersättas med följande:
”TILLGÅNGAR
Balansräkningspost (1)

Beskrivning av balansposten

1

1

Guld och guldford
ringar

Fysiskt guld (dvs. tackor,
mynt, plåtar, klimpar) i lager
eller ’på ingående’. Icke-fysiskt
guld, t.ex. tillgodohavanden
på guldavistakonton (ej för
delade konton) eller i viss
tidsdeposition samt fordringar
i guld härrörande från föl
jande transaktioner: i) uppeller nedgraderingstransaktio
ner och ii) plats- eller ren
hetssvappar i guld där skill
naden mellan frisläppande
och erhållande är mer än en
öppethållandedag

2

2

Fordringar i utländsk
valuta på hemmahö
rande utanför eu
roområdet

Fordringar i utländsk valuta
på motparter hemmahörande
utanför euroområdet, inbegri
pet mellan- och överstatliga
institutioner samt centralban
ker utanför euroområdet

2.1

2.1

Fordringar på Inter
nationella valutafon
den (IMF)

a) Dragningsrätter inom
reservtranchen (netto)
Den nationella kvoten mi
nus tillgodohavanden i
euro som IMF förfogar
över. IMF:s konto nr 2
(eurokonto för administra
tiva omkostnader) får in
räknas i denna post eller i
posten ’Skulder i euro till
hemmahörande utanför
euroområdet’
b) Särskilda dragningsrätter
Innehav av särskilda drag
ningsrätter (brutto)

c) Övriga fordringar
Det allmänna lånearrange
manget, lån enligt särskilda
låneavtal, inlåning inom
ramen för IMF:s Poverty
Reduction and Growth
Facility

Värderingsprincip

Tillämpning (2)

Marknadskurs

Obligatorisk

a) Dragningsrätter inom re
servtranchen (netto)

Obligatorisk

Nominellt värde, om
räknat till aktuell valu
takurs

b) Särskilda dragningsrätter

Obligatorisk

Nominellt värde, om
räknat till aktuell valu
takurs
c) Övriga fordringar
Nominellt värde, om
räknat till aktuell valu
takurs

Obligatorisk
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Balansräkningspost (1)

2.2

2.2

Banktillgodohavan
den och värdepap
per, externa lån och
andra externa till
gångar

Beskrivning av balansposten

a) Tillgodohavanden hos banker
utanför euroområdet (som
inte ingår i tillgångsposten
’Övriga finansiella tillgångar’)

a)

Värderingsprincip

Tillämpning (2)

Tillgodohavanden hos
banker utanför euroom
rådet

Obligatorisk

Nominellt värde, om
räknat till aktuell va
lutakurs

Löpande räkningar, inlå
ning med fast löptid,
dagslån, omvända repor

b) Investeringar i värdepapper
utanför euroområdet (som
inte ingår i tillgångsposten
’Övriga finansiella tillgångar’)

29.12.2009

b) i) Andra omsättningsbara
instrument än sådana
som innehas till förfal
lodagen

Skuldsedlar och obligatio
ner, växlar, nollkupongo
bligationer och penning
marknadspapper, egetkapi
talinstrument som hålls
som en del av valutareser
ven, alla utgivna av hem
mahörande utanför eu
roområdet

Obligatorisk

Marknadskurs och
aktuell valutakurs
Eventuella över- eller
underkurser amorte
ras

b) ii) Omsättningsbara in
strument som klassas
som ’innehas till för
fallodagen’

Obligatorisk

Anskaffningskostnad
minus eventuella
förluster och aktuell
valutakurs
Eventuella över- eller
underkurser amorte
ras

b) iii) Ej omsättningsbara
värdepapper

Obligatorisk

Anskaffningskostnad
minus eventuella
förluster och aktuell
valutakurs
Eventuella över- eller
underkurser amorte
ras

b) iv) Omsättningsbara eget
kapitalinstrument

Obligatorisk

Marknadskurs och
aktuell valutakurs

c) Andra externa lån (inlåning)
utanför euroområdet än så
dana som ingår i tillgångs
posten ’Övriga finansiella
tillgångar’

c)

Externa lån
Inlåning till nomi
nellt värde, omräk
nad till aktuell valu
takurs

Obligatorisk
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Balansräkningspost (1)

Beskrivning av balansposten

d) Övriga externa tillgångar

d)

Sedlar och mynt från län
der utanför euroområdet

3

3

Fordringar i utländsk
valuta på hemmahö
rande i euroområdet

a) Investeringar i värdepapper
inom euroområdet (som inte
ingår i tillgångsposten ’Öv
riga finansiella tillgångar’)

L 348/79

Värderingsprincip

Tillämpning (2)

Övriga externa till
gångar

Obligatorisk

Nominellt värde,
omräknat till aktuell
valutakurs

a) i) Andra omsättningsbara
instrument än sådana
som innehas till förfal
lodagen

Skuldsedlar och obligatio
ner, växlar, nollkupongo
bligationer och penning
marknadspapper, egetkapi
talinstrument som hålls
som en del av valutareser
ven, alla utgivna av hem
mahörande i euroområdet

Obligatorisk

Marknadskurs och
aktuell valutakurs
Eventuella över- eller
underkurser amorte
ras

a) ii) Omsättningsbara in
strument som klassas
som ’innehas till för
fallodagen’

Obligatorisk

Anskaffningskostnad
minus eventuella
förluster och aktuell
valutakurs
Eventuella över- eller
underkurser amorte
ras

a) iii) Ej omsättningsbara
värdepapper

Obligatorisk

Anskaffningskostnad
minus eventuella
förluster och aktuell
valutakurs
Eventuella över- eller
underkurser amorte
ras

a) iv) Omsättningsbara eget
kapitalinstrument

Obligatorisk

Marknadskurs och
aktuell valutakurs

b) Övriga fordringar på hem
mahörande i euroområdet
(som inte ingår i tillgångs
posten ’Övriga finansiella
tillgångar’)
Lån, inlåning, omvända
repor, och diverse utlåning

4

4

Fordringar i euro på
hemmahörande
utanför euroområdet

b)

Övriga fordringar
Inlåning till övrig
utlåning till nomi
nellt värde, omräk
nade till aktuell va
lutakurs

Obligatorisk
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Balansräkningspost (1)

4.1

4.1

Banktillgodohavan
den, värdepapper
och lån

Beskrivning av balansposten

a) Tillgodohavanden hos banker
utanför euroområdet (som
inte ingår i tillgångsposten
’Övriga finansiella tillgångar’)

a)

Egetkapitalinstrument,
skuldsedlar och obligatio
ner, växlar, nollkupongo
bligationer och penning
marknadspapper, utgivna
av hemmahörande utanför
euroområdet

Värderingsprincip

Tillämpning (2)

Tillgodohavanden hos
banker utanför eu
roområdet

Obligatorisk

Nominellt värde

Löpande räkningar, inlå
ning med fast löptid,
dagslån. Omvända repor
med anknytning till han
teringen av värde-papper
noterade i euro
b) Investeringar i värdepapper
utanför euroområdet (som
inte ingår i tillgångsposten
’Övriga finansiella till
gångar’)

29.12.2009

b) i) Andra omsättningsbara
instrument än sådana
som innehas till förfal
lodagen

Obligatorisk

Marknadskurs
Eventuella över- eller
underkurser amorte
ras
b) ii) Omsättningsbara in
strument som klassas
som ’innehas till för
fallodagen’

Obligatorisk

Anskaffningskostnad
minus eventuella
förluster
Eventuella över- eller
underkurser amorte
ras
b) iii) Ej omsättningsbara
värdepapper

Obligatorisk

Anskaffningskostnad
minus eventuella
förluster
Eventuella över- eller
underkurser amorte
ras
b) iv) Omsättningsbara eget
kapitalinstrument

Obligatorisk

Marknadskurs
c) Andra lån utanför euroom
rådet än sådana som ingår i
tillgångsposten ’Övriga fi
nansiella tillgångar’

c)

d) Värdepapper emitterade av
enheter utanför euroområdet
(som inte ingår i tillgångs
posten ’Övriga finansiella
tillgångar’)

d) i) Andra omsättningsbara
instrument än sådana
som innehas till förfal
lodagen

Värdepapper utgivna av
över- eller mellanstatliga
organisationer som t.ex.
Europeiska investerings
banken, oberoende av de
ras geografiska belägenhet

Lån utanför euroområ
det

Obligatorisk

Inlåning till nomi
nellt värde

Marknadskurs
Eventuella över- eller
underkurser amorte
ras

Obligatorisk
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Beskrivning av balansposten
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Värderingsprincip

d) ii) Omsättningsbara in
strument som klassas
som ’innehas till för
fallodagen’

Tillämpning (2)

Obligatorisk

Anskaffningskostnad
minus eventuella
förluster
Eventuella över- eller
underkurser amorte
ras
d) iii) Ej omsättningsbara
värdepapper

Obligatorisk

Anskaffningskostnad
minus eventuella
förluster
Eventuella över- eller
underkurser amorte
ras
4.2

4.2

Fordringar som upp
kommit inom ramen
för kreditfaciliteten
inom ERM2

Utlåning enligt villkoren för
ERM2

Nominellt värde

Obligatorisk

5

5

Utlåning i euro till
kreditinstitut i eu
roområdet relaterad
till penningpolitiska
transaktioner

Posterna 5.1–5.5: Transaktio
ner avseende de olika pen
ningpolitiska instrument som
beskrivs i bilaga I till riktlinje
ECB/2000/7 av den
31 augusti 2000 om Euro
systemets (3) penningpolitiska
instrument och förfaranden

5.1

5.1

Huvudsakliga refi
nansieringstrans
aktioner

Regelbundna likviditetsska
pande reverserade transaktio
ner som genomförs veckovis,
oftast med en veckas löptid

Nominellt värde eller re
pokostnaden

Obligatorisk

5.2

5.2

Långfristiga refinan
sieringstransaktioner

Regelbundna likviditetsska
pande reverserade transaktio
ner som genomförs månads
vis, oftast med tre månaders
löptid

Nominellt värde eller re
pokostnaden

Obligatorisk

5.3

5.3

Finjusterande rever
serade transaktioner

Reverserade transaktioner
som genomförs vid behov i
finjusteringssyfte

Nominellt värde eller re
pokostnaden

Obligatorisk

5.4

5.4

Strukturella reverse
rade transaktioner

Reverserade transaktioner
som justerar Eurosystemets
strukturella ställning gente
mot den finansiella sektorn

Nominellt värde eller re
pokostnaden

Obligatorisk

5.5

5.5

Utlåningsfacilitet

Facilitet för likviditet över
natten till i förväg fastställd
ränta mot godtagbara till
gångar som säkerhet (stående
facilitet)

Nominellt värde eller re
pokostnaden

Obligatorisk

5.6

5.6

Fordringar avseende
marginalsäkerheter

Tilläggskredit till kreditinstitut
härrörande från värdeök
ningar för underliggande till
gångar avseende annan kredit
till dessa kreditinstitut

Nominellt värde eller an
skaffningskostnad

Obligatorisk
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Balansräkningspost (1)

6

6

Övriga fordringar i
euro på kreditinsti
tut i euroområdet

7

7

Värdepapper i euro
utgivna av hemma
hörande i euroområ
det

7.1

7.1

Värdepapper som
innehas i penning
politiska syften

Beskrivning av balansposten

29.12.2009

Värderingsprincip

Tillämpning (2)

Löpande räkningar, inlåning
med fast löptid, dagslån, om
vända repor med anknytning
till förvaltningen av vär
depappersportföljer i till
gångsposten ’Värdepapper i
euro utgivna av hemmahö
rande i euroområdet’ (inbe
gripet transaktioner till följd
av omvandling av euroområ
dets tidigare valutareserver)
samt övriga fordringar. Kor
respondentkonton hos icke
inhemska kreditinstitut i eu
roområdet. Övriga fordringar
och transaktioner som inte
hör samman med penning
politiska transaktioner i Eu
rosystemet. Eventuella ford
ringar som härrör från en
nationell centralbanks pen
ningpolitiska transaktioner
innan den blev medlem av
Eurosystemet

Nominellt värde eller an
skaffningskostnad

Obligatorisk

Värdepapper som emitterats i
euroområdet och innehas i
penningpolitiska syften. ECBskuldcertifikat inköpta i fin
justeringssyfte

i) Andra omsättningsbara
instrument än sådana
som innehas till förfallo
dagen

Obligatorisk

Marknadskurs
Eventuella över- eller
underkurser amorteras
ii) Omsättningsbara instru
ment som klassas som
’innehas till förfallodagen’

Obligatorisk

Anskaffningskostnad
minus eventuella för
luster
Eventuella över- eller
underkurser amorteras
iii) Ej omsättningsbara vär
depapper

Obligatorisk

Anskaffningskostnad
minus eventuella för
luster
Eventuella över- och
underkurser avskrivs
7.2

7.2

Andra värdepapper

Andra värdepapper än sådana
som ingår i tillgångsposterna
7.1 ’Värdepapper som inne
has i penningpolitiska syften’
och 11.3 ’Övriga finansiella
tillgångar’; skuldsedlar och
obligationer, växlar, noll
kupongobligationer, penning
marknadspapper som innehas
i fast räkning, inbegripet
statspapper från tiden före
EMU, denominerade i euro,
egetkapitalinstrument

i) Andra omsättningsbara
instrument än sådana
som innehas till förfallo
dagen
Marknadskurs
Eventuella över- eller
underkurser amorteras

Obligatorisk
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Beskrivning av balansposten
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Värderingsprincip

ii) Omsättningsbara instru
ment som klassas som
’innehas till förfallodagen’

Tillämpning (2)

Obligatorisk

Anskaffningskostnad
minus eventuella för
luster
Eventuella över- eller
underkurser amorteras

iii) Ej omsättningsbara vär
depapper

Obligatorisk

Anskaffningskostnad
minus eventuella för
luster
Eventuella över- och
underkurser avskrivs

iv) Omsättningsbara egetka
pitalinstrument

Obligatorisk

Marknadskurs

8

8

Fordringar i euro på
den offentliga sek
torn

—

9

Fordringar inom Eu
rosystemet (+)

—

9.1

Andel i ECB (+)

Fordringar på den offentliga
sektorn härrörande från tiden
före EMU (ej omsättningsbara
värdepapper, lån)

In- och utlåning till nomi
nellt värde, ej omsätt
ningsbara värdepapper till
anskaffningskostnaden

Obligatorisk

Balanspost endast för natio
nella centralbanker

Anskaffningskostnad

Obligatorisk

Nominellt värde

Obligatorisk

Nominellt värde

Obligatorisk

Varje nationell centralbanks
andel i ECB:s kapital enligt
fördraget och respektive för
delningsnyckel samt över
föringar i enlighet med
artikel 49.2 i stadgan

—

—

9.2

9.3

Fordringar motsva
rande överföring av
valutareserver (+)

Balanspost endast för natio
nella centralbanker

Fordringar med an
knytning till skul
debrev som täcker
emission av ECBskuldcertifikat (+)

Balanspost endast för ECB

Fordringar i euro på ECB av
seende de första (och de
därpå följande) fördragsenliga
överföringarna av valutareser
ver

Skuldebrev utgivna av natio
nella centralbanker p.g.a.
back-to-back-avtalet i sam
band med ECB-skuldcertifikat
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Balansräkningspost (1)

—

9.4

Nettofordringar rela
terade till tilldel
ningen av eurosedlar
inom Eurosystemet
(+) (*)

Beskrivning av balansposten

För de nationella centralban
kerna: nettofordringar relate
rade till tillämpningen av
fördelningsnyckeln för sedlar,
dvs. inbegripet balanser inom
Eurosystemet i samband med
ECB:s sedelutgivning, utjäm
ningsbeloppen och deras
motposter i enlighet med be
slut ECB/2001/16 om fördel
ning av de monetära in
komsterna för de deltagande
medlemsstaternas nationella
centralbanker från och med
räkenskapsåret 2002

29.12.2009

Värderingsprincip

Tillämpning (2)

Nominellt värde

Obligatorisk

a) Nettofordringar härrörande
från TARGET-konton och
motsvarande konton till
hörande de nationella
centralbankerna, dvs. net
tot av fordringar och
skulder – se även skuld
posten ’Övriga skulder
inom Eurosystemet (netto)’

a) Nominellt värde

Obligatorisk

b) Fordringar på grund av
skillnader mellan monetära
inkomster som ska läggas
samman och återfördelas.
Gäller endast tidsperioden
mellan bokföringen av
monetära inkomster i
samband med årsslutet
och avräkningen den sista
arbetsdagen i januari varje
år

b) Nominellt värde

Obligatorisk

c) Andra fordringar i euro
inom Eurosystemet som
kan uppkomma, inbegripet
den interimistiska fördel
ningen på de nationella
centralbankerna av ECB:s
inkomster från utelöpande
sedlar (*)

c) Nominellt värde

Obligatorisk

Saldon på avvecklingskonton
(fordringar), inbegripet ej in
lösta checkar

Nominellt värde

Obligatorisk

Euromynt som inte har en
nationell centralbank som
laglig utgivare

Nominellt värde

Obligatorisk

För ECB: fordringar relaterade
till ECB:s sedelutgivning enligt
beslut ECB/2001/15
—

9.5

Övriga fordringar
inom Eurosystemet
(netto) (+)

9

10

Poster under av
veckling

9

11

Övriga tillgångar

9

11.1

Euroområdets mynt

Nettopositionen för följande
delposter:
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9

11.2

Materiella och im
materiella anlägg
ningstillgångar

Beskrivning av balansposten

Mark och byggnader, möbler
och inventarier inbegripet
datorutrustning, datorpro
gramvara

L 348/85

Värderingsprincip

Anskaffningskostnad mi
nus avskrivning

Tillämpning (2)

Rekommende
rad

Avskrivningstid:
— Datorer och tillhörande
maskin- och program
vara samt motorfordon:
4 år
— Inventarier, möbler och
maskiner i byggnader:
10 år
— Byggnader och större
kapitaliserade utgifter
för renovering:
25 år
Kapitalisering av utgifter:
beloppsbaserat (under
10 000 euro exkl. moms:
ingen kapitalisering)

9

11.3

Övriga finansiella
tillgångar

— Andelar och investeringar
i dotterbolag, aktier som
innehas av strategiska or
saker eller policyskäl
— Värdepapper inklusive ak
tier och andra finansiella
instrument och saldon
(t.ex. inlåning med fast
löptid och avistakonton)
som innehas som en
öronmärkt portfölj
— Omvända repor med kre
ditinstitut i samband med
förvaltningen av vär
depappersportföljer i
denna post

a) Omsättningsbara egetka
pitalinstrument

Rekommende
rad

Marknadskurs

b) Andelar och illikvida aktier
samt egetkapitalinstrument
som innehas som perma
nenta investeringar

Rekommende
rad

Anskaffningskostnad
minus eventuella förlus
ter

c) Investeringar i dotterbolag
eller betydande intressen

Rekommende
rad

Substansvärde

d) Andra omsättningsbara
instrument än sådana som
innehas till förfallodagen

Rekommende
rad

Marknadskurs
Eventuella över- eller
underkurser amorteras

e) Omsättningsbara instru
ment som klassas som
’innehas till förfallodagen’
eller som innehas som
permanent investering
Anskaffningskostnad
minus eventuella förlus
ter
Eventuella över- eller
underkurser amorteras

Rekommende
rad
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Beskrivning av balansposten

29.12.2009

Värderingsprincip

f) Ej omsättningsbara vär
depapper

Tillämpning (2)

Rekommende
rad

Anskaffningskostnad
minus eventuella förlus
ter
Eventuella över- eller
underkurser amorteras

g) Banktillgodohavanden och
lån

Rekommende
rad

Nominellt värde, om
räknat till aktuell valu
takurs om tillgodoha
vandena är i utländsk
valuta

9

11.4

Omvärderingseffek
ter för instrument
utanför balansräk
ningen

Omvärderingsresultat för va
lutaterminer, valutasvappar,
räntesvappar, FRA-kontrakt,
värdepappersterminer, valuta
transaktioner avista från och
med affärsdagen till likvidda
gen

Nettopositionen mellan
termin och avista till
marknadsvalutakursen

Obligatorisk

9

11.5

Upplupna intäkter
och förutbetalda
kostnader

Inkomster som förfaller till
betalning i framtiden men
som avser rapporterings
perioden. Förutbetalda kost
nader och upplupen ränta
(dvs. upplupen ränta inköpt
med ett värdepapper)

Nominellt värde, utländsk
valuta omräknad till mark
nadskursen

Obligatorisk

9

11.6

Diverse

Förskott, lån, andra mindre
poster. Temporärt värderegle
ringskonto (balanspost bara
under året; orealiserade för
luster på omvärderingsdagar
under året som inte täcks av
respektive värdereglerings
konton i skuldposten ’Vär
deregleringskonton’). Lån på
förtroendebasis. Investeringar
med anknytning till kunders
guldinlåning. Mynt i nationell
(euroområdes-) valuta. Lö
pande kostnader (ackumule
rad nettoförlust), föregående
års förlust före täckning.
Nettopensionstillgångar

Nominellt värde eller an
skaffningskostnad

Rekommende
rad

Temporära värdereglerings
konton

Temporära vär
deregleringskon
ton:
Obligatorisk

Utestående fordringar som är
resultatet av att någon av
Eurosystemets motparter inte
fullgör sina skyldigheter inom
ramen för Eurosystemets kre
ditoperationer

Utestående fordringar (som
är resultatet av att någon
av Eurosystemets motpar
ter inte fullgör sina skyl
digheter)

Omvärderingsskillnaden
mellan genomsnittskost
naden och marknadsvärdet;
utländsk valuta omräknad
till marknadskursen

Investeringar med anknytning
till kunders guldinlåning
Marknadskurs

Nominellt värde/restvärde
(före/efter avräkning av
förluster

Investeringar
med anknytning
till kunders
guldinlåning:
Obligatorisk

Utestående ford
ringar:
Obligatorisk
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Beskrivning av balansposten

Tillgångar eller fordringar
(gentemot tredje part), som
övertas och/eller förvärvas i
samband med att säkerheter
realiseras som ställts av en av
Eurosystemets motparter som
inte fullgör sina skyldigheter

—

12

Årets förlust

L 348/87

Värderingsprincip

Tillgångar eller fordringar
(som är resultatet av att
någon av Eurosystemets
motparter inte fullgör sina
skyldigheter) Kostnad (om
räknad till aktuell valuta
kurs vid tidpunkten för
förvärvet om den finansi
ella tillgången är denomi
nerad i utländsk valuta)
Nominellt värde

Tillämpning (2)

Tillgångar eller
fordringar:
Obligatorisk

Obligatorisk

(*) Poster som ska harmoniseras. Se skäl 4 i riktlinje ECB/2006/16.
(1) Siffrorna i den första kolumnen avser balansräkningens utformning enligt bilagorna V, VI och VII (Eurosystemets veckobalans
räkning och konsoliderade årsbalansräkning). Siffrorna i den andra kolumnen avser balansräkningens utformning i bilaga VIII
(årsbalansräkning för en centralbank). De poster som försetts med ett ’(+)’ konsolideras i Eurosystemets veckobalansräkning.
(2) Reglerna för sammanställning och värdering som framgår av denna bilaga ska betraktas som obligatoriska för ECB:s bokföring
och för alla materiella tillgångar och skulder i de nationella centralbankernas bokföring som är väsentliga för Eurosystemet (dvs.
väsentliga för Eurosystemets funktion).
(3) EGT L 310, 11.12.2000, s. 1.”

”SKULDER
Balansräkningspost (1)

1

1

Utelöpande sedlar (*)

Beskrivning av balansposten

Värderingsprincip

Tillämpnings
område (2)

a) Eurosedlar, plus/minus ju
steringar på grund av till
lämpningen av fördel
ningsnyckeln för sedlar
enligt riktlinje
ECB/2001/15 och beslut
ECB/2001/16

a) Nominella värdet

Obligatoriskt

b) Sedlar denominerade i na
tionella (euroområdets)
valutaenheter under året
för utbyte av sedlar och
mynt

b) Nominella värdet

Obligatoriskt

Nominella värdet

Obligatoriskt

2

2

Skulder i euro till
kreditinstitut i eu
roområdet relaterade
till penningpolitiska
transaktioner

Posterna 2.1, 2.2, 2.3 och
2.5: Inlåning i euro såsom
beskrivs i bilaga I till riktlinje
ECB/2000/7

2.1

2.1

Löpande räkningar
(inklusive kassakrav)

Eurokonton som tillhör kre
ditinstitut som är upptagna
på listan över finansinstitut
med kassakrav (minimireserv
krav) enligt stadgan. I denna
post ingår huvudsakligen
konton som används för mi
nimireserver
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Beskrivning av balansposten

29.12.2009

Värderingsprincip

Tillämpnings
område (2)

2.2

2.2

Inlåningsfacilitet

Inlåning över natten till för
utbestämd ränta (stående fa
cilitet)

Nominella värdet

Obligatoriskt

2.3

2.3

Inlåning med fast
löptid

Inlåning för att absorbera
likviditet med anknytning till
finjusterande transaktioner

Nominella värdet

Obligatoriskt

2.4

2.4

Finjusterande rever
serade transaktioner

Penningpolitiskt betingade
transaktioner för att absor
bera likviditet

Nominella värdet eller re
pokostnaden

Obligatoriskt

2.5

2.5

Inlåning relaterad till
marginalsäkerheter

Inlåning från kreditinstitut på
grund av värdeminskningar
för underliggande tillgångar
avseende krediter till dessa
kreditinstitut

Nominella värdet

Obligatoriskt

3

3

Övriga skulder i
euro till kreditinsti
tut i euroområdet

Repotransaktioner med an
knytning till samtidiga om
vända repor för förvaltning
av värdepappersportföljer
inom tillgångsposten ’Vär
depapper i euro utgivna av
hemmahörande i euroområ
det’. Övriga transaktioner
utan samband med Euro
systemets penningpolitiska
transaktioner. Inga löpande
räkningar för kreditinstitut.
Skulder(inlåning som här
rörfrån penningpolitiska ope
rationer som inletts av en
nationell centralbank innan
den blev medlem i Euro
systemet

Nominella värdet eller re
pokostnaden

Obligatoriskt

4

4

Emitterade skuldcer
tifikat

Balanspost endast för ECB –
för de nationella centralban
kerna en interimistisk bal
anspost

Nominella värdet

Obligatoriskt

Skuldcertifikat såsom
beskrivs i bilaga I till riktlinje
ECB/2000/7. Diskonterings
papper emitterade för att ab
sorbera likviditet
5

5

Skulder i euro till
övriga hemmahö
rande i euroområdet

5.1

5.1

Offentlig sektor

Löpande räkningar, inlåning
med fast löptid, avistainlåning

Nominella värdet

Obligatoriskt

5.2

5.2

Övriga skulder

Personalens löpande räk
ningar, företag och kunder
inbegripet finansinstitut upp
tagna på listan över institut
med undantag från kassakrav,
se skuldpost 2.1 osv.; inlå
ning med fast löptid, avis
tainlåning

Nominella värdet

Obligatoriskt
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6

6

Skulder i euro till
hemmahörande
utanför euroområdet

Beskrivning av balansposten

Löpande räkningar, inlåning
med fast löptid, avistainlåning
(inbegripet konton för betal
ningar och konton för re
servförvaltning): tillhöriga an
dra banker, centralbanker,
mellan- och överstatliga or
ganisationer inbegripet Euro
peiska kommissionen; andra
insättares löpande räkningar.
Repotransaktioner med an
knytning till samtidiga om
vända repor för förvaltning
av värdepapper noterade i
euro

L 348/89

Värderingsprincip

Tillämpnings
område (2)

Nominella värdet eller re
pokostnaden

Obligatoriskt

Löpande räkningar. Skulder
inom ramen för repor; oftast
investeringstransaktioner med
användning av tillgångar i
utländsk valuta eller guld

Nominella värdet, omräk
ning till marknadsvaluta
kursen

Obligatoriskt

Saldon på icke deltagande
nationella centralbankers
TARGET-konton
7

7

Skulder i utländsk
valuta till hemmahö
rande i euroområdet

8

8

Skulder i utländsk
valuta till hemmahö
rande utanför eu
roområdet

8.1

8.1

Inlåning, saldon och
övriga skulder

Löpande räkningar. Skulder
inom ramen för repor; oftast
investeringstransaktioner med
användning av tillgångar i
utländsk valuta eller guld

Nominella värdet, omräk
ning till marknadsvaluta
kursen

Obligatoriskt

8.2

8.2

Skulder som upp
kommit inom ramen
för kreditfaciliteten
inom ERM2

Lån enligt villkoren för ERM2

Nominella värdet, omräk
ning till marknadsvaluta
kursen

Obligatoriskt

9

9

Motpost till särskilda
dragningsrätter som
tilldelats av IMF

Post uttryckt i SDR, som visar
vilka SDR-belopp som ur
sprungligen tilldelades de en
skilda länderna/nationella
centralbankerna

Nominella värdet, omräk
ning till marknadsvaluta
kursen

Obligatoriskt

—

10

Skulder inom Euro
systemet (+)

—

10.1

Skulder motsva
rande överföring av
valutareserver (+)

Balanspost endast för ECB
uttryckt i euro

Nominella värdet

Obligatoriskt

—

10.2

Skulder relaterade
till skuldebrev som
täcker emission av
ECB-skuldcertifi
kat (+)

Balanspost endast för natio
nella centralbanker

Nominella värdet

Obligatoriskt

Skuldebrev utfärdade till ECB
på grund av back-to-back-av
tal i samband med ECBskuldcertifikat
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—

—

10.3

10.4

Beskrivning av balansposten

Nettoskulder relate
rade till tilldelningen
av eurosedlar inom
Eurosystemet (+) (*)

Balanspost endast för natio
nella centralbanker

Övriga skulder inom
Eurosystemet
(netto) (+)

Nettopositionen för följande
delposter:

10

11

Poster under av
veckling

10

12

Övriga skulder

10

12.1

Marknadsvärde deri
vatinstrument

29.12.2009

Värderingsprincip

Tillämpnings
område (2)

Nominella värdet

Obligatoriskt

a) nettoskulder härrörande
från TARGET-konton och
motsvarande konton till
hörande de nationella
centralbankerna, dvs. net
tot av fordringar och
skulder – se även till
gångsposten ’Övriga ford
ringar inom Eurosystemet
(netto)’

a) Nominella värdet

Obligatoriskt

b) skulder på grund av skill
nader mellan monetära
inkomster som skall läggas
samman och återfördelas.
Gäller endast tidsperioden
mellan bokföringen av
monetära inkomster i
samband med årsslutet
och avräkningen den sista
arbetsdagen i januari varje
år

b) Nominella värdet

Obligatoriskt

c) andra skulder i euro inom
Eurosystemet, inbegripet
interimistisk fördelning på
de nationella centralban
kerna av ECB:s inkomster
från utelöpande sedlar (*)

c) Nominella värdet

Obligatoriskt

Saldon på avvecklingskonton
(skulder), inbegripet ej av
vecklade girobetalningar

Nominella värdet

Obligatoriskt

Omvärderingsresultat för va
lutaterminer, valutasvappar,
räntesvappar, FRA-kontrakt,
värdepappersterminer, valuta
transaktioner avista från och
med affärsdagen till likvidda
gen

Nettopositionen mellan
termin och avista till
marknadsvalutakursen

Obligatoriskt

För de nationella centralban
kerna: nettoskulder relaterade
till tillämpningen av fördel
ningsnyckeln för sedlar, dvs.
inbegripet saldon inom Euro
systemet i samband med
ECB:s sedelutgivning, utjäm
ningsbeloppen och deras
motposter i enlighet med be
slut ECB/2001/16
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Beskrivning av balansposten

Värderingsprincip

Tillämpnings
område (2)

10

12.2

Upplupna kostnader
och förutbetalda in
täkter

Utgifter som förfaller till be
talning i framtiden men som
avser rapporteringsperioden.
Inkomster som erhållits under
rapporteringsperioden men
som avser en framtida period

Nominella värdet, utländsk
valuta omräknad till mark
nadskursen

Obligatoriskt

10

12.3

Diverse

Skattekonton (bevaknings
konton). Kredit- eller garanti
täckningskonton (utländsk
valuta). Repotransaktioner
med kreditinstitut med an
knytning till samtidiga om
vända repor för förvaltning
av värdepappersportföljer i
tillgångsposten ’Övriga finan
siella tillgångar’. Annan
tvångsinlåning än kassakrav
sinlåning. Andra mindre pos
ter. Löpande inkomster (ac
kumulerad nettovinst), före
gående års vinst före utdel
ning. Skulder på förtroende
basis. Kunders guldinlåning.
Utelöpande mynt som har en
nationell centralbank som
laglig utgivare. Utelöpande
sedlar i nationell (euroområ
des-) valuta, som upphört att
vara lagligt betalningsmedel
men som fortfarande är i
omlopp efter utgången av
året för utbyte av sedlar och
mynt, om de inte tas upp i
skuldposten ’Reserver’. Netto
pensionsskulder

Nominella värdet eller
(repo-) anskaffningskost
naden

Rekommende
rat

Kunders guldinlåning

Kunders guld
inlåning:
Obligatoriskt

a) Avsättningar för pensio
ner, valuta-, ränte-, kreditoch guldprisrisker och för
andra ändamål t.ex. för
väntade framtida utgifter,
avsättning för nationell
(euroområdes-) valuta, som
upphört att vara lagligt
betalningsmedel, men som
fortfarande är i omlopp
efter utgången av året för
utbyte av sedlar och mynt,
om inte dessa sedlar tas
upp i skuldposten ’Övriga
skulder/Diverse’

a) Anskaffningskostnaden/
nominella värdet

Rekommende
rat

b) Nominellt värde (i rela
tion till ECB:s tecknade
kapital, baserat på ECBrådets värdering vid
årets slut)

Obligatoriskt

10

13

Avsättningar

Marknadsvärdet

Inbetalningar till ECB från
nationella centralbanker
enligt artikel 49.2 i stad
gan konsolideras med re
spektive belopp under till
gångspost 9.1 (+)
b) För motpartsrisken i pen
ningpolitiska operationer
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11

14

Värderegleringskon
ton

29.12.2009

Tillämpnings
område (2)

Beskrivning av balansposten

Värderingsprincip

Värderegleringskonton avse
ende prisrörelser för guld, för
alla typer av värdepapper i
euro, för alla typer av vär
depapper i utländsk valuta,
för optioner, marknadsvär
deringsskillnader avseende
ränteriskderivat; värderegle
ringskonton avseende valuta
kursrörelser för alla nettova
lutapositioner, inbegripet va
lutasvappar, valutaterminer
och SDR

Omvärderingsskillnaden
mellan genomsnittskost
naden och marknadsvärdet;
utländsk valuta omräknad
till marknadskursen.

Obligatoriskt

Inbetalningar till ECB från
nationella centralbanker enligt
artikel 49.2 i stadgan kon
solideras med respektive be
lopp under tillgångspost
9.1 (+)
12

15

Kapital och reserver

12

15.1

Kapital

Inbetalt kapital. ECB:s kapital
konsolideras med de delta
gande nationella centralban
kernas kapitalandelar

Nominella värdet

Obligatoriskt

12

15.2

Reserver

I lag föreskrivna reserver och
andra reserver. Ej utdelade
vinstmedel

Nominella värdet

Obligatoriskt

Nominella värdet

Obligatoriskt

Inbetalningar till ECB från
nationella centralbanker enligt
artikel 49.2 i stadgan kon
solideras med respektive be
lopp under tillgångspost
9.1 (+)
10

16

Årets vinst

(*) Poster som ska harmoniseras. Se skäl 4 i riktlinje ECB/2006/16.
(1) Siffrorna i den första kolumnen avser balansräkningens utformning enligt bilagorna V, VI och VII (Eurosystemets veckobalans
räkning och konsoliderade årsbalansräkning). Siffrorna i den andra kolumnen avser balansräkningens utformning i bilaga VIII
(årsbalansräkning för en centralbank). De poster som försetts med ett ’(+)’ konsolideras i Eurosystemets veckobalansräkning.
(2) Reglerna för sammanställning och värdering som framgår av denna bilaga ska betraktas som obligatoriska för ECB:s bokföring
och för alla materiella tillgångar och skulder i de nationella centralbankernas bokföring som är väsentliga för Eurosystemet (dvs.
väsentliga för Eurosystemets funktion).”
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3. Bilaga IX ska ersättas med följande:

”BILAGA IX
Offentlig resultaträkning för en centralbank (1) (2)
(miljoner EUR) (3)
Resultaträkning för året som slutar den 31 december …

Rapporteringsår

Föregående år

1.1. Ränteintäkter (*)
1.2. Räntekostnader (*)
1.

Räntenetto

2.1. Realiserad vinst/förlust för finansiella transaktioner
2.2. Nedskrivningar av finansiella tillgångar och positioner
2.3. Överföring till/från avsättningar för valutakurs-, ränte och kreditrisker
samt förändringar i guldpriset
2.

Nettoresultat av finansiella transaktioner, nedskrivningar och
riskavsättningar

3.1. Avgifts- och provisionsintäkter
3.2. Avgifts- och provisionskostnader
3.

Nettointäkter/-kostnader från avgifter och provisioner

4.

Intäkter från aktier och andelar (*)

5.

Nettoresultat av sammanläggning av monetära inkomster (*)

6.

Övriga intäkter
Summa nettointäkter
( 4)

7.

Personalkostnader

8.

Administrationskostnader (4)

9.

Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstill
gångar

10.

Sedelproduktionskostnader (5)

11.

Övriga kostnader

12.

Inkomstskatt och övriga statliga inkomstpålagor
Årets (förlust)/vinst

(*) Poster som ska harmoniseras. Se skäl 4 i riktlinje ECB/2006/16.
(1) ECB:s resultaträkning skiljer sig något från detta. Se bilaga III till beslut ECB/2006/17 av den 10 november 2006.
(2) Rapporteringsreglerna om utelöpande eurosedlar, förräntningen av nettosaldot av fordringar och skulder inom Eurosystemet till
följd av tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet och monetära inkomster bör harmoniseras i de nationella centralbankernas
offentliga årsbokslut. De poster som ska harmoniseras är markerade med en asterisk i bilagorna IV, VIII och IX.
3
( ) Centralbanker får även publicera det exakta beloppet i euro eller belopp som avrundats på annat sätt.
(4) Inbegripet administrativa avsättningar.
(5) Denna post ska användas om framställningen av sedlar läggs ut på entreprenad (för kostnaden för de tjänster som tillhandahålls av
de externa företag som på centralbankernas uppdrag ansvarar för framställningen av sedlar). Det rekommenderas att uppkomna
kostnader i samband med utgivningen av både nationella sedlar och eurosedlar tas upp i resultaträkningen när de faktureras eller
uppkommer på annat sätt.”

