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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT
av den 10 december 2012
om ändring av beslut ECB/2010/21 om Europeiska centralbankens årsbokslut
(ECB/2012/30)
(2012/832/EU)
Beslut ECB/2010/21 bör därför ändras.

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

(4)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Av beslut ECB/2010/21 av 11 november 2010 om Eu
ropeiska centralbankens årsbokslut (1) framgår bestäm
melserna som gäller för Europeiska centralbankens (ECB)
årsbokslut.
I artikel 3 i beslut ECB/2010/21 stadgas att de grund
läggande redovisningsprinciper som definieras i artikel 3 i
riktlinje ECB/2010/20 av den 11 november 2010 om
den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rappor
tering inom Europeiska centralbankssystemet (2) också
ska tillämpas i beslut ECB/2010/21. Detta berör bl.a.
artikel 3 c i riktlinje ECB/2010/20 om händelser efter
balansräkningens upprättande enligt vilken tillgångar
och skulder ska justeras så att hänsyn tas till händelser
som inträffar mellan balansdagen för årsbokslutet och
den dag då de berörda organen godkänner bokslutshand
lingarna om dessa händelser påverkar värdet av tillgång
arna eller skulderna per balansdagen.
Det är nödvändigt att förtydliga att, när det gäller ECB:s
årsbokslut, endast sådana händelser efter balansräkning
ens upprättande kan beaktas som inträffar fram till den
dag då beslutet om årsbokslutets upprättande fattas, dvs.
den dag då direktionen beslutar att överlämna ECB:s års
bokslut till ECB-rådet för godkännande.

(1) EUT L 35, 9.2.2011, s. 1.
(2) EUT L 35, 9.2.2011, s. 31.

Ändring
Artikel 3 i beslut ECB/2010/21 ska ersättas med följande:
”Artikel 3
Grundläggande redovisningsprinciper
De grundläggande redovisningsprinciper som definieras i ar
tikel 3 i riktlinje ECB/2010/20 ska även gälla för detta beslut.
Med avvikelse från vad som sägs i artikel 3 c första meningen
i riktlinje ECB/2010/20 ska endast sådana händelser efter
balansräkningens upprättande beaktas som inträffar fram till
den dag då direktionen beslutar att överlämna ECB:s årsbok
slut till ECB-rådet för godkännande.”
Artikel 2
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den 31 december 2012.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 10 december 2012.
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

