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DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/425
z dnia 15 grudnia 2014 r.
zmieniająca decyzję EBC/2010/21 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego
Banku Centralnego (EBC/2014/55)
RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności
jego art. 26 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Decyzja EBC/2010/21 (1) ustanawia zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego
Banku Centralnego (EBC).

(2)

Istnieje potrzeba dalszego wyjaśnienia podejścia do wyceny papierów wartościowych utrzymywanych na potrzeby
polityki pieniężnej.

(3)

W ślad za decyzją EBC/2014/40 (2) oraz decyzją EBC/2014/45 (3) należy zamieścić w decyzji EBC/2010/21
wyjaśnienia techniczne.

(4)

Potrzebne jest także wprowadzenie do decyzji EBC/2010/21 pewnych dalszych technicznych zmian.

(5)

Z tego względu należy odpowiednio zmienić decyzję EBC/2010/21,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Zmiana
W decyzji EBC/2010/21 wprowadza się następujące zmiany:
1) artykuł 8 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 8
Zasady wyceny bilansowej
1.

Na potrzeby wyceny bilansowej stosuje się bieżące kursy i ceny rynkowe, chyba że załącznik I stanowi inaczej.

2.
Aktualizacja wyceny złota, instrumentów walutowych, papierów wartościowych (innych niż papiery
wartościowe zaklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności, nierynkowe papiery wartościowe oraz
papiery wartościowe utrzymywane na potrzeby polityki pieniężnej, które ujmuje się według zamortyzowanego
kosztu), a także instrumentów finansowych, zarówno bilansowych jak i pozabilansowych, jest dokonywana na koniec
roku, po średnich kursach i cenach rynkowych.
3.
Nie wprowadza się rozróżnienia pomiędzy różnicami z wyceny cenowej i kursowej złota. Ujmuje się tylko
jedną różnicę z wyceny złota na podstawie wyrażonej w euro ceny określonej jednostki wagi złota, obliczoną na
podstawie kursu wymiany euro do dolara amerykańskiego z dnia kwartalnej aktualizacji wyceny. Dla walut obcych,
zarówno dla transakcji bilansowych, jak i pozabilansowych, aktualizacji wyceny dokonuje się odrębnie dla każdej
waluty. Na potrzeby niniejszego artykułu posiadane zasoby SDR, obejmujące desygnowane poszczególne zasoby
walut obcych tworzące koszyk SDR, ujmuje się jako jeden zasób. Aktualizacja wyceny papierów wartościowych
odbywa się odrębnie dla każdego kodu, tj. tego samego typu/numeru ISIN i nie wydziela się na potrzeby wyceny
jakichkolwiek wbudowanych opcji. Papiery wartościowe utrzymywane na potrzeby polityki pieniężnej lub zaliczone
do pozycji »Inne aktywa finansowe« lub »Pozycje różne« ujmuje się jako osobne zasoby.
(1) Decyzja EBC/2010/21 z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego
(Dz.U. L 35 z 9.2.2011, s. 1).
(2) Decyzja EBC/2014/40 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji
(Dz.U. L 335 z 22.11.2014, s. 22).
(3) Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/5 z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie realizacji programu zakupu papierów
wartościowych zabezpieczonych aktywami (EBC/2014/45) (Dz.U. L 1 z 6.1.2015, s. 4).
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4.
Papiery wartościowe zaklasyfikowane jako utrzymywane do terminu zapadalności ujmuje się jako osobne
zasoby i wycenia według zamortyzowanego kosztu, z uwzględnieniem odpisu z tytułu utraty wartości. To samo
podejście stosuje się do nierynkowych papierów wartościowych oraz papierów wartościowych utrzymywanych na
potrzeby polityki pieniężnej, które ujmuje się według zamortyzowanego kosztu. Papiery wartościowe zaklasyfi
kowane jako utrzymywane do terminu zapadalności mogą zostać zbyte przed terminem zapadalności w
wymienionych poniżej sytuacjach:
a) jeżeli zbywany pakiet uznaje się za nieznaczący w porównaniu do całkowitej wartości portfela papierów utrzymy
wanych do terminu zapadalności; lub
b) jeżeli papiery wartościowe zbywane są w terminie jednego miesiąca przed upływem terminu zapadalności; lub
c) w wyjątkowych okolicznościach, takich jak znaczące pogorszenie wiarygodności kredytowej emitenta.”;
2) załącznik I otrzymuje brzmienie wskazane w załączniku do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 15 grudnia 2014 r.
Mario DRAGHI

Prezes EBC
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ZAŁĄCZNIK
„ZAŁĄCZNIK I
STRUKTURA BILANSU I ZASADY WYCENY BILANSOWEJ
AKTYWA
Pozycja bilansu

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

1

Złoto i należ Złoto jako kruszec, tj. sztabki, monety, przedmioty Wartość rynkowa
ności w złocie pozłacane, samorodki, w skarbcu albo w transpor
cie do skarbca. Złoto nie w postaci kruszcu, np.
salda na rachunkach złota a vista i na lokatach ter
minowych, należności w złocie z tytułu następują
cych transakcji: a) transakcje przeniesienia do wy
ższej/niższej kategorii jakości; oraz b) transakcje
swapowe na lokalizację lub próbę złota – jeżeli po
między dniem wydania a dniem otrzymania mija
co najmniej jeden dzień roboczy

2

Należności od
nierezydentów
strefy euro w
walutach
obcych

Należności od kontrahentów spoza strefy euro, w
tym instytucji międzynarodowych i ponadnarodo
wych oraz banków centralnych spoza strefy euro,
w walutach obcych

2.1 Należności od a) Prawa ciągnienia w ramach transzy rezerwowej a)
(netto)
Międzynarodo
wego Fundu
Udział przypadający na dane państwo minus
szu Waluto
salda
w euro znajdujące się w dyspozycji MFW.
wego (MFW)
Rachunek MFW nr 2 (prowadzony w euro na
wydatki administracyjne) może być zaliczony
do tej pozycji lub do pozycji »Zobowiązania
wobec nierezydentów strefy euro w euro«
b) Specjalne prawa ciągnienia (SDR)

b)

Posiadane zasoby SDR (brutto)

Prawa ciągnienie w ramach
transzy rezerwowej (netto)
Wartość nominalna; przeliczane
po rynkowym kursie walutowym

Specjalne
(SDR)

prawa

ciągnienia

Wartość nominalna; przeliczane
po rynkowym kursie walutowym
c) Pozostałe należności

c)

Ogólne porozumienia pożyczkowe, pożyczki
udzielane na podstawie specjalnych porozu
mień, lokaty powiernicze zarządzane przez
MFW

2.2 Środki na ra a) Środki na rachunkach w bankach spoza strefy a)
euro nieujęte w pozycji aktywów 11.3 »Inne
chunkach w
aktywa finansowe«
bankach, in
westycje w pa
Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depo
piery wartoś
zyty jednodniowe, transakcje reverse repo
ciowe, kredyty
zagraniczne i
inne aktywa
zagraniczne

Pozostałe należności
Wartość nominalna; przeliczane
po rynkowym kursie walutowym

Środki na rachunkach w ban
kach spoza strefy euro
Wartość nominalna; przeliczane
po rynkowym kursie walutowym
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b) Inwestycje w papiery wartościowe poza strefą b) (i) Rynkowe papiery wartościowe
euro nieujęte w pozycji aktywów 11.3 »Inne
inne niż utrzymywane do ter
aktywa finansowe«
minu zapadalności
Bony i obligacje, weksle, obligacje zerokupo
nowe, papiery rynku pieniężnego, instrumenty
udziałowe wchodzące w skład rezerw waluto
wych – wszystkie wyemitowane przez nierezy
dentów strefy euro

Cena rynkowa i rynkowy kurs
walutowy
Premia/dyskonto podlegają amor
tyzacji
(ii) Rynkowe papiery wartościowe
sklasyfikowane jako utrzymy
wane do terminu zapadalności
Koszt z uwzględnieniem utraty
wartości i rynkowego kursu walu
towego
Premia/dyskonto podlegają amor
tyzacji
(iii) Nierynkowe papiery wartoś
ciowe
Koszt z uwzględnieniem utraty
wartości i rynkowego kursu walu
towego
Premia/dyskonto podlegają amor
tyzacji
(iv) Rynkowe instrumenty udzia
łowe
Cena rynkowa i rynkowy kurs
walutowy

c) Kredyty zagraniczne (depozyty) udzielone nie c)
rezydentom strefy euro nieujęte w pozycji akty
wów 11.3 »Inne aktywa finansowe«

Kredyty zagraniczne

d) Pozostałe aktywa zagraniczne

Pozostałe aktywa zagraniczne

Banknoty i monety spoza strefy euro

d)

Depozyty – wartość nominalna,
przeliczane po rynkowym kursie
walutowym

Wartość nominalna; przeliczane
po rynkowym kursie walutowym
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Należności od a) Inwestycje w papiery wartościowe w strefie a) (i) Rynkowe papiery wartościowe
euro nieujęte w pozycji 11.3 »Inne aktywa fi
inne niż utrzymywane do ter
rezydentów
nansowe«
minu zapadalności
strefy euro w
walutach
Bony i obligacje, weksle, obligacje zerokupo
Cena rynkowa i rynkowy kurs
obcych
nowe, papiery rynku pieniężnego, instrumenty
walutowy
udziałowe wchodzące w skład rezerw waluto
Premia/dyskonto podlegają amor
wych – wszystkie wyemitowane przez rezyden
tyzacji
tów strefy euro
(ii) Rynkowe papiery wartościowe
sklasyfikowane jako utrzymy
wane do terminu zapadalności
Koszt z uwzględnieniem utraty
wartości i rynkowego kursu walu
towego
Premia/dyskonto podlegają amor
tyzacji
(iii) Nierynkowe papiery wartoś
ciowe
Koszt z uwzględnieniem utraty
wartości i rynkowego kursu walu
towego
Premia/dyskonto podlegają amor
tyzacji
(iv) Rynkowe instrumenty udzia
łowe
Cena rynkowa i rynkowy kurs
walutowy

b) Pozostałe należności od rezydentów strefy euro b)
nieujęte w pozycji 11.3 »Inne aktywa finan
sowe«
Kredyty, depozyty, transakcje reverse repo, kre
dyty różne

4

Pozostałe należności
Depozyty i pozostałe kredyty –
wartość nominalna, przeliczane
po rynkowym kursie walutowym

Należności od
nierezydentów
strefy euro w
euro

4.1 Środki na ra a) Środki na rachunkach w bankach spoza strefy a)
euro nieujęte w pozycji aktywów 11.3 »Inne
chunkach w
aktywa finansowe«
bankach, in
westycje w pa
Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depo
piery wartoś
zyty
jednodniowe, transakcje reverse repo dla
ciowe, kredyty
celów związanych z zarządzaniem papierami
wartościowymi w euro

Środki na rachunkach w ban
kach spoza strefy euro
Wartość nominalna
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b) Inwestycje w papiery wartościowe poza strefą b) (i) Rynkowe papiery wartościowe
euro nieujęte w pozycji aktywów 11.3 »Inne
inne niż utrzymywane do ter
aktywa finansowe«
minu zapadalności
Instrumenty udziałowe, skrypty dłużne i obliga
cje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery
rynku pieniężnego – wszystkie wyemitowane
przez nierezydentów strefy euro

Cena rynkowa
Premia/dyskonto podlegają amor
tyzacji
(ii) Rynkowe papiery wartościowe
sklasyfikowane jako utrzymy
wane do terminu zapadalności
Koszt z uwzględnieniem utraty
wartości
Premia/dyskonto podlegają amor
tyzacji
(iii) Nierynkowe papiery wartoś
ciowe
Koszt z uwzględnieniem utraty
wartości
Premia/dyskonto podlegają amor
tyzacji
(iv) Rynkowe instrumenty udzia
łowe

c) Kredyty udzielone nierezydentom strefy euro c)
nieujęte w pozycji 11.3 »Inne aktywa finan
sowe«

Cena rynkowa
Kredyty poza strefą euro

Depozyty według wartości nomi
nalnej
d) Papiery wartościowe wyemitowane przed niere d) (i) Rynkowe papiery wartościowe
inne niż utrzymywane do ter
zydentów strefy euro, nieujęte w pozycji 11.3
minu zapadalności
»Inne aktywa finansowe«
Papiery wartościowe wyemitowane przez insty
tucje ponadnarodowe lub międzynarodowe, np.
Europejski Bank Inwestycyjny, bez względu na
ich położenie

Cena rynkowa
Premia/dyskonto podlegają amor
tyzacji
(ii) Rynkowe papiery wartościowe
sklasyfikowane jako utrzymy
wane do terminu zapadalności
Koszt z uwzględnieniem utraty
wartości
Premia/dyskonto podlegają amor
tyzacji
(iii) Nierynkowe papiery wartoś
ciowe
Koszt z uwzględnieniem utraty
wartości
Premia/dyskonto podlegają amor
tyzacji

4.2 Należności
z Kredyty zaciągane zgodnie z warunkami ERM II
tytułu instru
mentów kredy
towych w ra
mach europej
skiego mecha
nizmu kurso
wego ERM II

Wartość nominalna
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Należności od
instytucji kre
dytowych
strefy euro w
euro z tytułu
operacji poli
tyki pieniężnej

5.1 Podstawowe
operacje refi
nansujące
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Pozycje od 5.1 do 5.5: transakcje zgodnie z
odpowiednimi instrumentami polityki pieniężnej
opisanymi w załączniku I do wytycznych
EBC/2011/14 (1)

Standardowe transakcje odwracalne zapewniające Wartość nominalna lub koszt transakcji
płynność finansową przeprowadzane z częstotli
wością tygodniową i tygodniowym terminem zapa
dalności

5.2 Dłuższe opera Standardowe transakcje odwracalne zapewniające Wartość nominalna lub koszt transakcji
płynność finansową przeprowadzane z częstotli
cje refinansu
jące
wością miesięczną i trzymiesięcznym terminem za
padalności

5.3 Odwracalne
operacje
dostrajające

Transakcje odwracalne przeprowadzane jako trans Wartość nominalna lub koszt transakcji
akcje ad hoc dla celów dostrajania

5.4 Odwracalne
operacje struk
turalne

Transakcje odwracalne dostosowujące pozycję Wartość nominalna lub koszt transakcji
strukturalną Eurosystemu w stosunku do sektora
finansowego

5.5 Kredyt
w Jednodniowy instrument zapewniający płynność fi Wartość nominalna lub koszt transakcji
banku central nansową po określonym z góry oprocentowaniu,
nym
zabezpieczony kwalifikowanymi aktywami (instru
ment o charakterze stałym)

5.6 Kredyty zwią
zane ze zmianą
wartości depo
zytu zabezpie
czającego

Dodatkowe kredyty udzielone instytucjom kredyto Wartość nominalna lub koszt
wym wynikające ze wzrostu wartości aktywów
związanych z innymi kredytami udzielonymi tym
instytucjom

6

Pozostałe na
leżności od in
stytucji kredy
towych strefy
euro w euro

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty Wartość nominalna lub koszt
jednodniowe, transakcje reverse repo związane z
zarządzaniem papierami wartościowymi ujętymi w
pozycji aktywów 7 »Papiery wartościowe rezyden
tów strefy euro w euro«, w tym transakcje wynika
jące z przeniesienia byłych rezerw walutowych
strefy euro oraz inne należności. Rachunki kores
pondencyjne w zagranicznych instytucjach kredy
towych strefy euro. Pozostałe należności i operacje
niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej Euro
systemu.

7

Papiery war
tościowe rezy
dentów strefy
euro w euro
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Papiery wartościowe wyemitowane w strefie euro, a)
utrzymywane w celach związanych z polityką pie
niężną. Certyfikaty dłużne EBC zakupione w celach
związanych z dostrajaniem

Rynkowe papiery wartościowe
Ujmowane w zależności od usta
leń polityki pieniężnej:
(i) Cena rynkowa
Premia/dyskonto podlegają amor
tyzacji
(ii) Koszt z uwzględnieniem utraty
wartości (koszt, gdy utrata war
tości pokrywana jest przez re
zerwę celową Eurosystemu zgod
nie z pozycją pasywów 13 b) »Re
zerwy celowe«).
Premia/dyskonto podlegają amor
tyzacji

b)

Nierynkowe papiery wartościowe
Koszt z uwzględnieniem utraty
wartości
Premia/dyskonto podlegają amor
tyzacji

7.2 Pozostałe pa Papiery wartościowe nieujęte w pozycji akty a)
piery wartoś
wów 7.1 »Papiery wartościowe na potrzeby poli
ciowe
tyki pieniężnej« oraz w pozycji aktywów 11.3
»Inne aktywa finansowe«: skrypty dłużne i obliga
cje, weksle, obligacje zerokuponowe, papiery rynku
pieniężnego utrzymywane na zasadzie pełnych
praw, w tym rządowe papiery wartościowe pocho
dzące sprzed przystąpienia do Unii Gospodarczej i
b)
Walutowej, w euro. Instrumenty udziałowe

Rynkowe papiery wartościowe
inne niż utrzymywane do ter
minu zapadalności
Cena rynkowa
Premia/dyskonto podlegają amor
tyzacji
Rynkowe papiery wartościowe
sklasyfikowane jako utrzymy
wane do terminu zapadalności
Koszt z uwzględnieniem utraty
wartości
Premia/dyskonto podlegają amor
tyzacji

c)

Nierynkowe papiery wartościowe
Koszt z uwzględnieniem utraty
wartości
Premia/dyskonto podlegają amor
tyzacji

d)

Rynkowe instrumenty udziałowe
Cena rynkowa

8

Należności od
sektora insty
tucji rządo
wych i samo
rządowych w
euro

9

Należności w
ramach Euro
systemu

Należności od instytucji rządowych i samorządo Depozyty/kredyty według wartości nomi
wych sprzed przystąpienia do Unii Gospodarczej i nalnej, nierynkowe papiery wartościowe
Walutowej (nierynkowe papiery wartościowe, po kosztach
kredyty)
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9.1 Należności wy Należności w ramach Eurosystemu względem KBC Koszt
nikające z emi wynikające z emisji certyfikatów dłużnych EBC
sji certyfika
tów dłużnych
EBC
9.2 Należności
z Należności związane z emisją banknotów przez Wartość nominalna
EBC, zgodnie z decyzją EBC/2010/29 (2)
tytułu przy
działu bankno
tów euro w
Eurosystemie
9.3 Pozostałe na Pozycja netto następujących kategorii:
leżności w ra
mach Eurosys a) Należności netto związane z saldami na rachun a)
kach systemu TARGET2 oraz rachunkach kores
temu (netto)
pondencyjnych KBC, tzn. kwota netto należ
ności i zobowiązań (zob. także pozycja pasy
wów 10.2 »Pozostałe zobowiązania w ramach
Eurosystemu (netto)«
b) Inne należności w ramach Eurosystemu w euro, b)
w tym tymczasowy podział dochodu EBC po
między KBC

Wartość nominalna

Wartość nominalna

10

Pozycje
w Salda rachunków rozliczeniowych (należności), w Wartość nominalna
tym inkaso czeków
trakcie rozli
czenia

11

Pozostałe
tywa

ak

11.1 Monety strefy Monety euro
euro

Wartość nominalna

11.2 Rzeczowe ak Grunty i budynki, meble i sprzęt, w tym sprzęt Koszt minus amortyzacja
komputerowy, oprogramowanie
tywa trwałe
Amortyzacja jest systematyczną alokacją
oraz wartości
zmniejszającej się wartości składnika akty
niematerialne i
wów rozłożoną na czas jego zdatności.
prawne
Czasem zdatności jest okres oczekiwanej
dostępności składnika majątku trwałego
do użytkowania Czasy zdatności określo
nych składników majątku rzeczowego
mogą być w sposób systematyczny wery
fikowane, jeżeli oczekiwana dostępność
odbiega od wcześniejszych szacunków.
Większe składniki aktywów mogą zawie
rać części składowe o różnych czasach
zdatności. Czasy zdatności takich części
składowych powinny być szacowane od
dzielnie
Koszt wartości niematerialnych i praw
nych obejmuje cenę nabycia danego skład
nika majątkowego. Pozostałe bezpośrednie
i pośrednie koszty podlegają odpisaniu do
wydatków
Kapitalizacja wydatków: oparta na limicie;
poniżej 10 000 euro bez podatku VAT:
brak kapitalizacji
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11.3 Inne aktywa fi — Udziały i inwestycje w podmioty zależne; in a)
nansowe
strumenty udziałowe, których posiadanie jest
uzasadnione względami strategii/polityki
— Papiery wartościowe, w tym instrumenty udzia b)
łowe, oraz inne instrumenty finansowe i salda,
w tym depozyty terminowe i rachunki bieżące
należące do portfeli celowych
— Transakcje reverse repo z instytucjami kredyto
wymi w związku z zarządzaniem portfelami
papierów wartościowych ujętych w ramach ni
niejszej pozycji
c)

Rynkowe instrumenty udziałowe
Cena rynkowa
Udziały partycypacyjne i nie
płynne akcje oraz pozostałe in
strumenty utrzymywane jako
stała inwestycja
Koszt z uwzględnieniem utraty
wartości
Inwestycje w podmiotach zależ
nych lub znaczące udziały
Wartość aktywów netto

d)

Rynkowe papiery wartościowe
sklasyfikowane jako utrzymy
wane do terminu zapadalności
lub utrzymywane jako stała in
westycja
Cena rynkowa
Dyskonto podlega amortyzacji

e)

Rynkowe papiery wartościowe
sklasyfikowane jako utrzymy
wane do terminu zapadalności
lub utrzymywane jako stała in
westycja
Koszt z uwzględnieniem utraty
wartości
Premia/dyskonto podlegają amor
tyzacji

f)

Nierynkowe papiery wartościowe
Koszt z uwzględnieniem utraty
wartości

g)

Środki w bankach i kredyty
Wartość nominalna, przeliczana
po kursie rynkowym w przy
padku środków lub depozytów w
walutach obcych

11.4 Różnice
z
aktualizacji
wyceny instru
mentów poza
bilansowych

Wyniki aktualizacji wyceny terminowych transakcji Pozycja netto pomiędzy wartością termi
walutowych, swapów walutowych, swapów na nową a wartością kasową, przeliczana po
stopę procentową (chyba że stosuje się dziennny rynkowym kursie walutowym
depozyt zabezpieczający), transakcji FRA, transak
cji terminowych na papiery wartościowe, kasowych
transakcji walutowych od dnia transakcji do dnia
rozliczenia

11.5 Rozliczenia
międzyokre
sowe czynne

Dochód, który nie jest należny w okresie, którego Wartość nominalna, przeliczane po ryn
dotyczy sprawozdanie, ale może być do niego kowym kursie walutowym
przypisany. Wydatki opłacone z góry oraz nali
czone odsetki zapłacone (tj. odsetki naliczone za
kupione wraz z papierem wartościowym)
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a) Zaliczki, pożyczki, inne drobne pozycje. Kre a)
dyty udzielone na zasadzie powiernictwa

Wartość nominalna lub koszt

b) Inwestycje związane z klientowskimi lokatami b)
w złocie

Wartość rynkowa

c) Aktywa emerytalne netto

Zgodnie z art. 24 ust. 2

c)

d) Zaległe należności wynikające z niewykonania d)
zobowiązań przez kontrahentów Eurosystemu
w kontekście operacji kredytowych Eurosys
temu

Wartość
nominalna/faktyczna
(przed/po rozliczeniu strat)

e) Aktywa bądź należności (względem podmiotów e)
trzecich) przejęte lub nabyte w ramach realizacji
zabezpieczenia złożonego przez kontrahentów
Eurosystemu, którzy dopuścili się niewykonania
zobowiązań

Koszt (przeliczenie po kursie ryn
kowym w momencie nabycia w
przypadku aktywów finansowych
w walutach obcych)

Strata za rok
bieżący

Wartość nominalna

(1) Wytyczne EBC/2011/14 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu
(Dz.U. L 331 z 14.12.2011, s. 1).
(2) Decyzja EBC/2010/29 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (Dz.U. L 35 z 9.2.2011, s. 26).

PASYWA
Pozycja bilansu

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

1

Banknoty
obiegu

2

Zobowiązania
wobec instytucji
kredytowych
strefy euro w
euro z tytułu ope
racji polityki pie
niężnej

Zasada wyceny

w Banknoty euro emitowane przez EBC na mocy de Wartość nominalna
cyzji EBC/2010/29

2.1 Rachunki bieżące
(w tym rachunki
rezerw obowiąz
kowych)

Pozycje 2.1, 2.2, 2.3 i 2.5: depozyty w euro wy
mienione w załączniku I do wytycznych
EBC/2011/14

Rachunki w euro instytucji kredytowych znajdują Wartość nominalna
cych się na liście instytucji finansowych podlegają
cych obowiązkowi odprowadzania rezerwy obo
wiązkowej zgodnie z postanowieniami Statutu
ESBC. Pozycja ta zawiera głównie rachunki służące
do utrzymywania rezerwy obowiązkowej

2.2 Depozyt w banku Depozyty bieżące z określonym oprocentowaniem Wartość nominalna
centralnym na ko (instrument o charakterze stałym)
niec dnia
2.3 Depozyty
nowe

termi Przyjmowanie depozytów w celu absorpcji płyn Wartość nominalna
ności w związku z operacjami dostrajania

2.4 Odwracalne ope Transakcje związane z polityką pieniężną, których Wartość
racje dostrajające
celem jest absorpcja płynności
transakcji

nominalna

lub

koszt
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2.5 Depozyty zwią Depozyty instytucji kredytowych wynikające ze Wartość nominalna
zane ze zmianą
spadku wartości aktywów zabezpieczających kre
wartości depo
dyty udzielone tym instytucjom kredytowym
zytu zabezpiecza
jącego

3

Pozostałe zobo
wiązania wobec
instytucji kredyto
wych strefy euro
w euro

Transakcje repo powiązane z jednoczesnymi trans Wartość
akcjami reverse repo, związane z zarządzaniem transakcji
portfelami papierów wartościowych w pozycji ak
tywów 7 »Papiery wartościowe rezydentów strefy
euro w euro«. Pozostałe operacje niezwiązane z
operacjami polityki pieniężnej Eurosystemu. Nie
obejmuje rachunków bieżących instytucji kredyto
wych

nominalna

lub

4

Zobowiązania z
tytułu emisji cer
tyfikatów dłuż
nych EBC

Certyfikaty dłużne zgodnie z załącznikiem I do Koszt
wytycznych EBC/2011/14. Papier wartościowy z
dyskontem, wyemitowany w celu absorpcji płyn Dyskonto podlega amortyzacji
ności

5

Zobowiązania
wobec innych re
zydentów strefy
euro w euro

koszt

5.1 Zobowiązania
wobec sektora in
stytucji rządo
wych i samorzą
dowych

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty Wartość nominalna
płatne na żądanie

5.2 Pozostałe pasywa

Rachunki bieżące pracowników, firm i klientów, w Wartość nominalna
tym instytucji finansowych zwolnionych z obo
wiązku utrzymywania rezerwy (zobacz pozycja pa
sywów 2.1); depozyty terminowe, depozyty płatne
na żądanie

6

Zobowiązania
wobec nierezy
dentów strefy
euro w euro

Rachunki bieżące, depozyty terminowe, depozyty Wartość nominalna lub koszt transak
płatne na żądanie, w tym rachunki prowadzone w cji
celach płatniczych oraz rachunki prowadzone w
celach związanych z zarządzaniem rezerwą: innych
banków, banków centralnych, instytucji międzyna
rodowych i ponadnarodowych, w tym Komisji Eu
ropejskiej; rachunki bieżące innych deponentów.
Transakcje repo powiązane z jednoczesnymi trans
akcjami reverse repo, związane z zarządzaniem pa
pierami wartościowymi w euro. Salda rachunków
w TARGET2 banków centralnych państw człon
kowskich, których walutą nie jest euro

7

Zobowiązania
wobec rezyden
tów strefy euro w
walutach obcych

Rachunki bieżące. Zobowiązania z tytułu transakcji Wartość nominalna, przeliczane na ko
repo; zazwyczaj transakcje inwestycyjne przy wy niec roku po rynkowym kursie waluto
korzystaniu aktywów w walutach obcych lub wym
złocie
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Zobowiązania
wobec nierezy
dentów strefy
euro w walutach
obcych

8.1 Depozyty, salda
na rachunkach,
pozostałe zobo
wiązania

Rachunki bieżące. Zobowiązania z tytułu transakcji Wartość nominalna; przeliczane na ko
repo; zazwyczaj transakcje inwestycyjne przy wy niec roku po rynkowym kursie waluto
korzystaniu aktywów w walutach obcych lub wym
złocie

8.2 Zobowiązania z Kredyty zaciągane zgodnie z warunkami ERM II
tytułu instrumen
tów kredytowych
w ramach euro
pejskiego mecha
nizmu kursowego
ERM II

Wartość nominalna; przeliczane na ko
niec roku po rynkowym kursie waluto
wym

9

Odpowiednik spe Pozycja denominowane w specjalnych prawach Wartość nominalna; przeliczane na ko
ciągnienia (SDR) wskazująca kwotę SDR przydzie niec roku po rynkowym kursie waluto
cjalnych praw
lonych pierwotnie danemu krajowi/KBC
wym
ciągnienia (SDR)
przyznawanych
przez MFW

10

Zobowiązania w
ramach Eurosys
temu

10.1 Zobowiązania sta Pozycja w euro znajdująca się w bilansie EBC
nowiące równo
wartość przekaza
nych rezerw wa
lutowych

Wartość nominalna

10.2 Pozostałe zobo Pozycja netto następujących kategorii:
wiązania w ra
a) Zobowiązania netto związane z saldami na ra a) Wartość nominalna
mach Eurosys
chunkach systemu TARGET2 oraz rachunkach
temu (netto)
korespondencyjnych KBC, tzn. kwota netto na
leżności i zobowiązań (zob. także pozycja akty
wów 9.3 »Pozostałe zobowiązania w ramach Eu
rosystemu (netto)«
b) Inne zobowiązania w ramach Eurosystemu w b) Wartość nominalna
euro, w tym tymczasowy podział dochodu EBC
pomiędzy KBC
11

Pozycje w trakcie Salda na rachunkach rozliczeniowych (zobowiąza Wartość nominalna
nia), w tym przepływ transferów bezgotówkowych
rozliczenia

12

Pozostałe pasywa

12.1 Różnice z aktuali
zacji wyceny in
strumentów poza
bilansowych

Wyniki aktualizacji wyceny terminowych transakcji
walutowych, swapów walutowych, swapów na
stopę procentową (chyba że stosuje się dziennny
depozyt zabezpieczający), transakcji FRA, transak
cji terminowych na papiery wartościowe, kasowych
transakcji walutowych od dnia transakcji do dnia
rozliczenia

Pozycja netto pomiędzy wartością ter
minową a wartością kasową, przeli
czana po rynkowym kursie waluto
wym
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12.2 Rozliczenia mię Wydatki, których termin płatności przypada w Wartość nominalna, przeliczane po
okresie przyszłym, ale które odnoszą się do okresu, rynkowym kursie walutowym
dzyokresowe
którego dotyczy sprawozdanie. Dochody otrzy
bierne
mane w okresie, którego dotyczy sprawozdanie, ale
odnoszące się do okresu przyszłego
12.3 Pozycje różne

13

Rezerwy celowe

a) Konta przejściowe podatkowe. Kredyty walu a) Wartość nominalna lub koszt trans
towe lub rachunki gwarancyjne. Zawarte z in
akcji
stytucjami kredytowymi transakcje repo powią
zane z jednoczesnymi transakcjami reverse
repo, związane z zarządzaniem portfelami pa
pierów wartościowych ujętymi w pozycji akty
wów 11.3 »Inne aktywa finansowe«. Depozyty
obowiązkowe inne niż depozyty rezerw. Inne
drobne pozycje. Zobowiązania na zasadzie po
wiernictwa.
b) Depozyty klientów w złocie.

b) Wartość rynkowa

c) Zobowiązania emerytalne netto

c) Zgodnie z art. 24 ust. 2

a) Na ryzyko walutowe, stopy procentowej, kredy a) Koszt/wartość nominalna
towe i ceny złota oraz rezerwy utworzone na
inne cele, np. przewidywane przyszłe wydatki i
wpłaty zgodnie art. 48 ust. 2 Statutu dotyczące
banków centralnych państw członkowskich, dla
których uchylono derogację
b) Na poczet ryzyka kontrahenta lub ryzyka kre b) Wartość nominalna (na podstawie
wyceny na koniec roku dokonywa
dytowego związanego z operacjami polityki
nej przez Radę Prezesów EBC)
pieniężnej

14

Różnice z wyceny a) Różnice z wyceny związane ze zmianami cen
na złoto, każdy rodzaj papierów wartościowych
w euro, każdy rodzaj papierów wartościowych
w walutach obcych, opcje; różnice wyceny ryn
kowej odnoszące się do ryzyka stopy procento
wej instrumentów pochodnych; rachunki z
aktualizacji wyceny związane ze zmianami kur
sów walutowych dla każdej pozycji walutowej
netto, w tym walutowych transakcji termino
wych, swapów walutowych i SDR
Specjalne rachunki z aktualizacji wyceny wyni
kające z wpłat zgodnie z art. 48 ust. 2 Statutu
ESBC dotyczące banków centralnych państw
członkowskich, dla których uchylono derogację.
Zgodnie z art. 13 ust. 2
b) Wyniki ponownej wyceny wartości zobowiąza
nia (składnika aktywów) netto w odniesieniu do
świadczeń po okresie zatrudnienia, które stano
wią pozycję netto następujących podpozycji:
(i)

Zyski i straty aktuarialne wartości bieżącej
zobowiązań z tytułu określonych świad
czeń
(ii) Zwrot z aktywów programu, z wyłącze
niem kwot uwzględnionych jako odsetki
netto od zobowiązania (składnika akty
wów) netto
(iii) Wszelkie zmiany wysokości pułapu akty
wów, z wyłączeniem kwot uwzględnionych
jako odsetki netto od zobowiązania (skład
nika aktywów) netto z tytułu określonych
świadczeń;

Różnica z aktualizacji wyceny pomię
dzy kosztem średnim a wartością ryn
kową, waluty obce przeliczane po ryn
kowym kursie walutowym
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Kapitał i rezerwy
kapitałowe

15.1 Kapitał
15.2 Rezerwy
łowe

16
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Kapitał opłacony

Wartość nominalna

kapita Rezerwy statutowe zgodnie z art. 33 Statutu ESBC Wartość nominalna
i wpłaty zgodnie z art. 48 ust. 2 Statutu ESBC do
tyczące banków centralnych państw członkow
skich, dla których uchylono derogację

Zysk za rok bie
żący

Wartość nominalna”

