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ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 10. prosince 2012,
kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky
(ECB/2012/30)
(2012/832/EU)
Rozhodnutí ECB/2010/21
způsobem změnit,

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

(4)

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank
a Evropské centrální banky, a zejména na článek 26.2 tohoto
statutu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

(2)

(3)

Rozhodnutí ECB/2010/21 ze dne 11. listopadu 2010
o ročních účetních závěrkách Evropské centrální
banky (1) stanoví pravidla pro sestavování roční účetní
závěrky Evropské centrální banky (ECB).
Článek 3 rozhodnutí ECB/2010/21 uvádí, že základní
účetní zásady vymezené v článku 3 obecných zásad
ECB/2010/20 ze dne 11. listopadu 2010 o právním
rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském
systému centrálních bank (2) se uplatňují rovněž pro
účely rozhodnutí ECB/2010/21. To platí mimo jiné pro
čl. 3 písm. c) obecných zásad ECB/2010/20, který se týká
událostí po rozvahovém dnu a který stanoví, že při
oceňování aktiv a pasiv se zohledňují události, které
nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem, kdy příslušné
orgány schválily finanční výkazy, pokud ovlivňují stav
aktiv nebo pasiv k rozvahovému dni.
Ve vztahu k roční účetní závěrce ECB je třeba vyjasnit, že
k událostem po rozvahovém dnu se přihlíží jen do dne
schválení účetní závěrky ke zveřejnění, tj. dne, kdy
Výkonná rada schválí předložení roční účetní závěrky
ECB Radě guvernérů ke schválení.

(1) Úř. věst. L 35, 9.2.2011, s. 1.
(2) Úř. věst. L 35, 9.2.2011, s. 31.

třeba

odpovídajícím

Článek 1

vzhledem k těmto důvodům:
(1)

je

Změna
Článek 3 rozhodnutí ECB/2010/21 se nahrazuje tímto:
„Článek 3
Základní účetní zásady
Základní účetní zásady vymezené v článku 3 obecných zásad
ECB/2010/20 se uplatňují rovněž pro účely tohoto rozhod
nutí. Odchylně od čl. 3 písm. c) první věty obecných zásad
ECB/2010/20 se k událostem po rozvahovém dnu přihlíží jen
do dne, kdy Výkonná rada schválí předložení roční účetní
závěrky ECB Radě guvernérů ke schválení.“
Článek 2
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 31. prosince 2012.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 10. prosince 2012.
Prezident ECB
Mario DRAGHI

