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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA
(2012. december 10.)
az Európai Központi Bank éves beszámolójáról szóló EKB/2010/21 határozat módosításáról
(EKB/2012/30)
(2012/832/EU)
Az EKB/2010/21 határozatot ezért megfelelően módosí
tani szükséges,

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

(4)

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai
Központi Bank Alapokmányára és különösen annak
26.2. cikkére,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

mivel:
(1)

Az Európai Központi Bank éves beszámolójáról szóló,
2010. november 11-i EKB/2010/21 határozat (1) állapítja
meg az Európai Központi Bank (EKB) éves beszámolója
elkészítésének szabályait.

(2)

Az EKB/2010/21 határozat 3. cikke rendelkezik arról,
hogy a Központi Bankok Európai Rendszerében a könyv
vitel és pénzügyi jelentéstétel jogi keretéről szóló, 2010.
november 11-i EKB/2010/20 iránymutatásban (2)
meghatározott számviteli alapelvek az EKB/2010/21
határozatra is vonatkoznak. Ez többek között az
EKB/2010/20 iránymutatás 3. cikkének c) pontjára is
vonatkozik a mérlegfordulónapot követő események
tekintetében, amelyek lehetővé teszik az eszközöknek és
a forrásoknak az éves mérleg fordulónapja és a pénzügyi
kimutatások megfelelő testületek általi jóváhagyásának
napja között bekövetkező gazdasági események hatása
ival történő korrigálását, amennyiben azok kihathatnak
az eszközök és források mérlegfordulónap szerinti álla
potára.

(3)

Tisztázni szükséges az EKB éves beszámolója vonatkozá
sában azt, hogy a mérlegfordulónapot követő események
csak a pénzügyi kimutatások elfogadásának napjáig
vehetők figyelembe, azaz addig a napig, amikor az Igaz
gatóság elfogadja az EKB éves beszámolójának a
Kormányzótanács
részére
jóváhagyásra
történő
benyújtását.

(1) HL L 35., 2011.2.9., 1. o.
(2) HL L 35., 2011.2.9., 31. o.

Módosítás
Az EKB/2010/21 határozat 3. cikke helyébe a következő szöveg
lép:
„3. cikk
Számviteli alapelvek
Az EKB/2010/20 iránymutatás 3. cikkében meghatározott
számviteli alapelvek e határozatra is vonatkoznak. Az
EKB/2010/20 iránymutatás 3. cikkének c) pontjában
meghatározottaktól eltérve a mérlegfordulónapot követő
események csak addig a napig vehetők figyelembe, amikor
az Igazgatóság elfogadja az EKB éves beszámolójának a
Kormányzótanács részére jóváhagyásra történő benyújtását.”
2. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat 2012. december 31-én lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2012. december 10-én.
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

