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DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 10 grudnia 2012 r.
zmieniająca decyzję EBC/2010/21 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego
Banku Centralnego
(EBC/2012/30)
(2012/832/UE)
Należy
zatem
EBC/2010/21,

odpowiednio

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

(4)

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central
nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art.
26 ust. 2,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

(3)

Decyzja EBC/2010/21 z dnia 11 listopada 2010 r.
w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europej
skiego Banku Centralnego (1) określa zasady sporządzania
rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego
Banku Centralnego (EBC).
Zgodnie z art. 3 decyzji EBC/2010/21 podstawowe
zasady rachunkowości określone w art. 3 wytycznych
EBC/2010/20 z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie
ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finan
sowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (2)
stosuje się także do celów decyzji EBC/2010/21. Dotyczy
to m.in. art. 3 lit. c) wytycznych EBC/2010/20 dotyczą
cego zdarzeń następujących po dniu bilansowym,
zgodnie z którym aktywa i pasywa koryguje się,
uwzględniając zdarzenia, które miały miejsce pomiędzy
dniem bilansowym a dniem zatwierdzenia sprawozdań
finansowych przez odpowiednie organy, o ile zdarzenia
te mają wpływ na stan aktywów i pasywów na dzień
bilansowy.
W odniesieniu do rocznego sprawozdania finansowego
EBC należy doprecyzować, że zdarzenia następujące po
dniu bilansowym bierze się pod uwagę tylko do dnia
autoryzacji przekazania sprawozdania finansowego, tj.
do dnia, w którym Zarząd autoryzuje przedłożenie spra
wozdania finansowego EBC Radzie Prezesów do zatwier
dzenia.

(1) Dz.U. L 35 z 9.2.2011, s. 1.
(2) Dz.U. L 35 z 9.2.2011, s. 31.

decyzję

Artykuł 1

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

zmienić

Zmiana decyzji EBC/2010/21
Artykuł 3 decyzji EBC/2010/21 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 3
Podstawowe zasady rachunkowości
Podstawowe zasady rachunkowości określone w art. 3
wytycznych EBC/2010/20 stosuje się także do celów niniej
szej decyzji. W drodze odstępstwa od pierwszego zdania art.
3 lit. c) wytycznych EBC/2010/20 zdarzenia następujące po
dniu bilansowym uwzględnia się tylko do dnia autoryzacji
przez Zarząd przedłożenia sprawozdania finansowego EBC
Radzie Prezesów do zatwierdzenia.”.
Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2012 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 10 grudnia
2012 r.
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