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RIKTLINJER
EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/426
av den 15 december 2014
om ändring av riktlinje ECB/2010/20 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell
rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2014/54)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 12.1,
14.3 och 26.4,
med beaktande av Europeiska centralbankens allmänna råds medverkan enligt artikel 46.2 andra och tredje
strecksatserna i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, och
av följande skäl:
(1)

I riktlinje ECB/2010/20 (1) fastställs de regler som behövs för att standardisera redovisning och finansiell
rapportering av de transaktioner som utförs av de nationella centralbankerna.

(2)

Värderingsmetoden för värdepapper som innehas i penningpolitiska syften behöver klargöras ytterligare.

(3)

Tekniska klargöranden behöver införlivas i riktlinje ECB/2010/20 i enlighet med beslut ECB/2014/40 (2) och
beslut ECB/2014/45 (3).

(4)

Därutöver är det också nödvändigt att göra vissa andra tekniska ändringar av riktlinje ECB/2010/20.

(5)

Riktlinje ECB/2010/20 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar
Riktlinje ECB/2010/20 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 7 ska ersättas med följande:
”Artikel 7
Värderingsregler för balansräkningen
1.
Rådande marknadskurser och marknadspriser ska användas för värdering av poster i balansräkningen såvida
inte annat anges i bilaga IV.
2.
Omvärdering av guld, instrument i utländsk valuta, värdepapper (andra värdepapper än sådana som
klassificerats som ’innehas till förfallodagen’, ej omsättningsbara värdepapper och värdepapper som innehas i
penningpolitiska syften och som redovisas till upplupet anskaffningsvärde) samt finansiella instrument, både i och
utanför balansräkningen, ska ske per kvartalsomvärderingsdagen till marknadens mittkurs respektive mittpris. Detta
hindrar inte att rapporterande enheter för interna ändamål oftare får omvärdera sina portföljer, förutsatt att de endast
redovisar poster i sina balansräkningar till transaktionsvärdet under det kvartalet.
(1) Riktlinje ECB/2010/20 av den 11 november 2010 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska
centralbankssystemet (EUT L 35, 9.2.2011, s. 31).
(2) Beslut ECB/2014/40 av den 15 oktober 2014 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer
(EUT L 335, 22.11.2014, s. 22).
(3) Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/5 av den 19 november 2014 om genomförandet av programmet för köp av värdepapper
med bakomliggande tillgångar (ECB/2014/45) (EUT L 1, 6.1.2015, s. 4).
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3.
Det ska inte göras någon skillnad mellan pris- och valutakursrelaterade omvärderingseffekter för guld, utan en
samlad guldomvärderingseffekt ska redovisas, baserad på priset i euro för en viss viktenhet guld, beräknat utifrån
växelkursen mellan euron och US-dollarn på kvartalsomvärderingsdagen. Omvärdering ska för utländsk valuta ske
valuta för valuta, inbegripet transaktioner i och utanför balansräkningen. Enligt denna artikel ska innehav av särskilda
dragningsrätter, inbegripet identifierad del av valutainnehav sammansatt i enlighet med SDR-korgen, behandlas som
ett innehav. För värdepapper ska omvärdering ske kod för kod (dvs. samma ISIN-nummer eller ISIN-typ), medan
säljoptioner inte kommer att separeras för värderingsändamål. Värdepapper som innehas för penningpolitiska
ändamål eller som ingår i posten ’Övriga finansiella tillgångar’ eller ’Diverse’ ska behandlas som separata innehav.
4.
Omvärderingsposter ska återföras vid utgången av det påföljande kvartalet, med undantag av orealiserade
förluster, som vid årsslutet förs till resultaträkningen; under kvartalet ska alla transaktioner redovisas till
transaktionspriset respektive transaktionskursen.
5.
Värdepapper som klassificerats som ’innehas till förfallodagen’ behandlas som separata innehav och värderas till
upplupet anskaffningsvärde med avdrag för eventuell värdeminskning. Ej omsättningsbara värdepapper och
värdepapper som innehas i penningpolitiska syften och som redovisas till upplupet anskaffningsvärde ska behandlas
på samma sätt. Värdepapper som klassificerats som ’innehas till förfallodagen’ får säljas före förfallodagen under
någon av följande omständigheter:
a) Den andel som säljs bedöms inte vara betydelsefull i relation till det samlade innehavet av värdepapper som
’innehas till förfallodagen’.
b) Värdepapperen säljs under den månad som föregår förfallodagen.
c) Under exceptionella omständigheter, t.ex. en avsevärd försämring av emittentens kreditvärdighet.”
2. I artikel 13 ska punkt 2 ersättas med följande:
”2. Överkurser och underkurser på emitterade och köpta värdepapper ska beräknas och redovisas som del av
ränteintäkterna och ska skrivas av under värdepapperens återstående avtalsenliga löptid, antingen med linjär
avskrivning eller enligt internräntemetoden (Internal Rate of Return, IRR-metoden). Internräntemetoden måste dock
obligatoriskt användas för diskonteringspapper för vilka vid förvärvstillfället mer än ett år återstår av löptiden.”
3. I artikel 15 ska punkt 2 ersättas med följande:
”2. Räntesvappar, futurekontrakt, FRA-kontrakt, andra ränteinstrument och optioner, med undantag av
värdepappers säljoptioner, ska redovisas och omvärderas post för post. Dessa instrument ska behandlas separat från
posterna i balansräkningen.”
4. Artikel 19 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 3 ska ersättas med följande:
”3.

Avgifter ska föras till resultaträkningen.”

b) Punkt 4 ska ersättas med följande:
”4.
Varje räntesvapp som inte clearas via en central motpart ska omvärderas individuellt och vid behov
omräknas till euro till avistavalutakursen. Det rekommenderas att orealiserade förluster som förs till
resultaträkningen vid årets slut skrivs av under påföljande år, att avskrivningen av räntesvappar på termin börjar
på transaktionens valutadag samt att avskrivningen sker linjärt. Orealiserade omvärderingsvinster ska krediteras ett
värderegleringskonto.”
c) Följande punkt ska läggas till som punkt 5:
”5.

För räntesvappar som clearas via en central motpart:

a) Initialsäkerheten ska bokföras som en separat tillgång om den är en kontantdeposition. Om den är en
värdepappersdeposition ska den förbli oförändrad i balansräkningen.
b) Förändringar från dag till dag i marginalsäkerheterna förs till resultaträkningen och påverkar valutapositionen.
c) Komponenten som avser periodiserad ränta ska separeras från det realiserade resultatet och redovisas på
bruttobasis i resultaträkningen.”
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5. I artikel 22 ska punkt 6 ersättas med följande:
”6.
Med undantag av värdepappers säljoptioner ska varje optionsavtal omvärderas på individuell basis. Orealiserade
förluster som förs till resultaträkningen får inte de påföljande åren återföras mot orealiserade vinster. Orealiserade
omvärderingsvinster ska krediteras ett värderegleringskonto. Inga orealiserade förluster för en option ska nettas mot
orealiserade vinster för en annan option.”
6. I bilaga II ska följande definition läggas till:
”— central motpart: en juridisk person som träder emellan motparterna i kontrakt som är föremål för handel på en
eller flera finansmarknader och blir köpare till varje säljare och säljare till varje köpare.”
7. Bilaga III punkt 2.2 ska ersättas med följande:
”2.2 Upplupen kupongränta och avskrivning av över- eller underkurser beräknas och bokförs från likviddagen för
köpet av värdepapperet till och med likviddagen för försäljning eller fram till den avtalsenliga förfallodagen.”
8. Bilaga IV ska ersättas av bilagan till den här riktlinjen.
Artikel 2
Ikraftträdande
1.
Denna riktlinje får verkan samma dag som den anmäls till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som
har euron som valuta.
2.

Centralbankerna i Eurosystemet ska uppfylla kraven i denna riktlinje från och med den 31 december 2014.
Artikel 3
Adressater

Denna riktlinje riktar sig till alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 15 december 2014.
På ECB-rådets vägnar
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande
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BILAGA
”BILAGA IV
UPPSTÄLLNINGSFORM OCH VÄRDERINGSREGLER FÖR BALANSRÄKNINGEN (1)

TILLGÅNGAR

Balansräkningspost (2)

Beskrivning av balansposten

Värderingsprincip

Tillämpning (3)

1

1

Guld och guld
fordringar

Fysiskt guld (dvs. tackor, mynt, Marknadskurs
plåtar, klimpar) i lager eller ’på
ingående’. Icke-fysiskt guld, t.ex.
tillgodohavanden på guldavista
konton (ej fördelade konton) eller
i visstidsdeposition samt ford
ringar i guld härrörande från föl
jande transaktioner: a) upp- eller
nedgraderingstransaktioner och b)
plats- eller renhetssvappar i guld
där skillnaden mellan frisläppande
och erhållande är mer än en öp
pethållandedag

Obligatorisk

2

2

Fordringar i
utländsk valuta
på hemmahö
rande utanför
euroområdet

Fordringar i utländsk valuta på
motparter hemmahörande utanför
euroområdet,
inbegripet
mellan- och överstatliga institutio
ner samt centralbanker utanför
euroområdet

2.1

2.1

Fordringar på
Internationella
valutafonden
(IMF)

a) Dragningsrätter inom reserv a) Dragningsrätter inom reserv Obligatorisk
tranchen (netto)
tranchen (netto)
Den nationella kvoten minus
Nominellt värde, omräknat till
tillgodohavanden i euro som
aktuell valutakurs
IMF förfogar över: IMF:s konto
nr 2 (eurokonto för administra
tiva omkostnader) får inräknas
i denna post eller i posten
’Skulder i euro till hemmahö
rande utanför euroområdet’.

b) Särskilda dragningsrätter
Nominellt värde, omräknat till
aktuell valutakurs

Obligatorisk

c) Övriga fordringar
c) Övriga fordringar
Det allmänna lånearrange
Nominellt värde, omräknat till
manget (GAB), lån enligt sär
aktuell valutakurs
skilda låneavtal, inlåning hos
fonder som förvaltas av IMF

Obligatorisk

b) Särskilda dragningsrätter
Innehav av särskilda dragnings
rätter (brutto)
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Tillämpning (3)

a) Tillgodohavanden hos banker a) Tillgodohavanden hos banker Obligatorisk
utanför euroområdet (som inte
utanför euroområdet
ingår i tillgångspost 11.3
Nominellt värde, omräknat till
’Övriga
finansiella
till
aktuell valutakurs
gångar’)
Löpande räkningar, inlåning
med fast löptid, dagslån, om
vända repor

b) Investeringar i värdepapper b) i) Andra omsättningsbara in Obligatorisk
strument än sådana som
utanför euroområdet (som
innehas till förfallodagen
inte ingår i tillgångspost 11.3
’Övriga
finansiella
till
Marknadskurs och aktuell
gångar’)
valutakurs
Skuldsedlar och obligationer,
Eventuella över- eller under
växlar, nollkupongobligationer
kurser avskrivs
och penningmarknadspapper,
egetkapitalinstrument
som
hålls som en del av valutareser
ven, alla utgivna av hemmahö
ii) Omsättningsbara instru Obligatorisk
rande utanför euroområdet
ment som klassificerats
som ’innehas till förfallo
dagen’
Anskaffningskostnad med
avdrag för eventuell värde
minskning omräknad till
marknadsvalutakurs
Eventuella över- eller under
kurser avskrivs

iii) Ej omsättningsbara vär Obligatorisk
depapper
Anskaffningskostnad med
avdrag för eventuell värde
minskning omräknad till
marknadsvalutakurs
Eventuella över- eller un
derkurser avskrivs

iv) Omsättningsbara egetka Obligatorisk
pitalinstrument
Marknadskurs och aktuell
valutakurs

Obligatorisk
c) Andra externa lån (inlåning) c) Externa lån
utanför
euroområdet
än
Inlåning till nominellt värde,
sådana som ingår i tillgångs
omräknad till aktuell valut
post 11.3 ’Övriga finansiella
akurs
tillgångar’

d) Övriga externa tillgångar
d) Övriga externa tillgångar
Nominellt värde, omräknat till
Sedlar och mynt från länder
aktuell valutakurs
utanför euroområdet

Obligatorisk
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a) Investeringar i värdepapper a) i) Andra omsättningsbara in Obligatorisk
inom euroområdet (som inte
strument än sådana som
ingår i tillgångspost 11.3
innehas till förfallodagen
’Övriga
finansiella
till
Marknadskurs och aktuell
gångar’)
valutakurs
Skuldsedlar och obligationer,
Eventuella över- eller under
växlar, nollkupongobligationer
kurser avskrivs
och penningmarknadspapper,
egetkapitalinstrument
som
hålls som en del av valutareser
ii) Omsättningsbara instru Obligatorisk
ven, alla utgivna av hemmahö
ment som klassificerats
rande i euroområdet
som ’innehas till förfallo
dagen’
Anskaffningskostnad med
avdrag för eventuell värde
minskning omräknad till
marknadsvalutakurs
Eventuella över- eller under
kurser avskrivs

iii) Ej omsättningsbara vär Obligatorisk
depapper
Anskaffningskostnad med
avdrag för eventuell värde
minskning omräknad till
marknadsvalutakurs
Eventuella över- eller un
derkurser avskrivs

iv) Omsättningsbara egetka Obligatorisk
pitalinstrument
Marknadskurs och aktuell
valutakurs

Obligatorisk
b) Övriga fordringar på hemma b) Övriga fordringar
hörande i euroområdet (som
Inlåning till övrig utlåning till
inte ingår i tillgångspost 11.3
nominellt värde, omräknade
’Övriga
finansiella
till
till aktuell valutakurs
gångar’)
Lån, inlåning, omvända repor
och diverse utlåning

4

4

Fordringar i
euro på hem
mahörande
utanför euro
området

4.1

4.1

Banktillgodoha
vanden, värde
papper och lån

a) Tillgodohavanden hos banker a) Tillgodohavanden hos banker Obligatorisk
utanför euroområdet (som inte
utanför euroområdet
ingår i tillgångspost 11.3
Nominellt värde
’Övriga
finansiella
till
gångar’)
Löpande räkningar, inlåning
med fast löptid, dagslån. Om
vända repor med anknytning
till hanteringen av värdepapper
noterade i euro
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Tillämpning (3)

b) Investeringar i värdepapper b) i) Andra omsättningsbara in Obligatorisk
utanför euroområdet (som
strument än sådana som
inte ingår i tillgångspost 11.3
innehas till förfallodagen
’Övriga
finansiella
till
Marknadskurs
gångar’)
Eventuella över- eller under
Egetkapitalinstrument, skuld
kurser avskrivs
sedlar och obligationer, växlar,
nollkupongobligationer
och
ii) Omsättningsbara instru Obligatorisk
penningmarknadspapper, ut
ment som klassificerats
givna av hemmahörande utan
som ’innehas till förfallo
för euroområdet
dagen’
Anskaffningskostnad med
avdrag för eventuell värde
minskning
Eventuella över- eller under
kurser avskrivs
iii) Ej omsättningsbara vär Obligatorisk
depapper
Anskaffningskostnad med
avdrag för eventuell värde
minskning
Eventuella över- eller un
derkurser avskrivs
iv) Omsättningsbara egetka Obligatorisk
pitalinstrument
Marknadskurs
c) Andra lån utanför euroområ c) Lån utanför euroområdet
det än sådana som ingår i till
Inlåning till nominellt värde
gångsposten ’Övriga finansi
ella tillgångar’

Obligatorisk

d) Värdepapper emitterade av d) i) Andra omsättningsbara in Obligatorisk
enheter utanför euroområdet
strument än sådana som
(som inte ingår i tillgångs
instrument än sådana som
post 11.3 ’Övriga finansiella
innehas till förfallodagen
tillgångar’)
Marknadskurs
Värdepapper utgivna av överEventuella över- eller under
eller mellanstatliga organisatio
kurser avskrivs
ner, som t.ex. EIB, oberoende
av deras geografiska belägen
ii) Omsättningsbara instru Obligatorisk
het
ment som klassificerats
som ’innehas till förfallo
dagen’
Anskaffningskostnad med
avdrag för eventuell värde
minskning
Eventuella över- eller under
kurser avskrivs
iii) Ej omsättningsbara vär Obligatorisk
depapper
Anskaffningskostnad med
avdrag för eventuell värde
minskning
Eventuella över- eller un
derkurser avskrivs
4.2

4.2

Fordringar som
uppkommit
inom ramen
för kreditfacili
teten inom
ERM II

Utlåning
ERM II

enligt

villkoren

för Nominellt värde

Obligatorisk
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5

5

Utlåning i euro
till kreditinsti
tut i euroområ
det relaterad
till penningpo
litiska transak
tioner

Posterna 5.1–5.5: Transaktioner
avseende de olika penningpoli
tiska instrument som beskrivs i
bilaga I till Europeiska centralban
kens riktlinje ECB/2011/14 (4)

5.1

5.1

Huvudsakliga
refinansierings
transaktioner

Regelbundna likviditetsskapande Nominellt värde eller repoanskaff
reverserade transaktioner som ge ningskostnad
nomförs veckovis, oftast med en
veckas löptid

Obligatorisk

5.2

5.2

Långfristiga re
finansierings
transaktioner

Regelbundna likviditetsskapande Nominellt värde eller repoanskaff
reverserade transaktioner som ge ningskostnad
nomförs månadsvis, oftast med
tre månaders löptid

Obligatorisk

5.3

5.3

Finjusterande
reverserade
transaktioner

Reverserade transaktioner som ge Nominellt värde eller repoanskaff
nomförs vid behov i finjusterings ningskostnad
syfte

Obligatorisk

5.4

5.4

Strukturella re
verserade
transaktioner

Reverserade transaktioner som ju Nominellt värde eller repoanskaff
sterar Eurosystemets strukturella ningskostnad
ställning gentemot den finansiella
sektorn

Obligatorisk

5.5

5.5

Utlåningsfacili
tet

Facilitet för likviditet över natten Nominellt värde eller repoanskaff
till i förväg fastställd ränta mot ningskostnad
godtagbara tillgångar som säker
het (stående facilitet)

Obligatorisk

5.6

5.6

Fordringar av
seende margi
nalsäkerheter

Tilläggskredit till kreditinstitut Nominellt värde eller anskaff Obligatorisk
härrörande från värdeökningar för ningskostnad
underliggande tillgångar avseende
annan kredit till dessa kreditinsti
tut

6

6

Övriga ford
ringar i euro på
kreditinstitut i
euroområdet

Löpande räkningar, inlåning med Nominellt värde eller anskaff Obligatorisk
fast löptid, dagslån, omvända re ningskostnad
por med anknytning till förvalt
ningen av värdepappersportföljer i
tillgångspost 7 ’Värdepapper i
euro utgivna av hemmahörande i
euroområdet’ (inbegripet transak
tioner till följd av omvandling av
euroområdets tidigare valutareser
ver) samt övriga fordringar. Korre
spondentkonton hos icke in
hemska kreditinstitut i euroområ
det. Övriga fordringar och trans
aktioner som inte hör samman
med penningpolitiska transaktio
ner i Eurosystemet. Eventuella
fordringar som härrör från en na
tionell centralbanks penningpoli
tiska transaktioner innan den blev
medlem av Eurosystemet
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Värdepapper i
euro utgivna av
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7.1

7.1
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Värderingsprincip

Värdepapper som emitterats i eu a) Omsättningsbara värdepapper
roområdet och innehas i penning
Redovisas beroende på penning
politiska syften. ECB-skuldcertifi
politiska överväganden:
kat inköpta i finjusteringssyfte
i) Marknadskurs
Eventuella över- eller under
kurser avskrivs

L 68/77
Tillämpning (3)

Obligatorisk

ii) Anskaffningskostnad
med
avdrag för eventuell värde
minskning (kostnad när vär
deminskningen täcks genom
en avsättning som omfattas
av skuldpost 13 b ’Avsätt
ningar’)
Eventuella över- eller under
kurser avskrivs
b) Ej omsättningsbara värdepap Obligatorisk
per
Anskaffningskostnad med av
drag för eventuell värdeminsk
ning
Eventuella över- eller under
kurser avskrivs
7.2

7.2

Andra värde
papper

Andra värdepapper än sådana a) Andra omsättningsbara in Obligatorisk
som ingår i tillgångsposterna 7.1
strument än sådana som inne
’Värdepapper som innehas i pen
has till förfallodagen
ningpolitiska syften’ och 11.3 ’Öv
Marknadskurs
riga finansiella tillgångar’; skuld
Eventuella över- eller underkur
sedlar och obligationer, växlar,
ser
avskrivs
nollkupongobligationer, penning
marknadspapper som innehas i b) Omsättningsbara instrument Obligatorisk
fast räkning, inbegripet statspap
som klassificerats som ’inne
per från tiden före EMU, denomi
has till förfallodagen’
nerade i euro, egetkapitalinstru
Anskaffningskostnad med av
ment
drag för eventuell värdeminsk
ning
Eventuella över- eller under
kurser avskrivs
c) Ej omsättningsbara värdepap Obligatorisk
per
Anskaffningskostnad med av
drag för eventuell värdeminsk
ning
Eventuella över- eller underkur
ser avskrivs
d) Omsättningsbara egetkapital Obligatorisk
instrument
Marknadskurs

8

—

8

Fordringar i
euro på den of
fentliga sektorn

9

Fordringar
inom Eurosys
temet+)

Fordringar på den offentliga sek In- och utlåning till nominellt Obligatorisk
torn härrörande från tiden före värde, ej omsättningsbara värde
EMU (ej omsättningsbara värde papper till anskaffningskostnaden
papper, lån)

L 68/78

SV

Balansräkningspost (2)

Europeiska unionens officiella tidning
Beskrivning av balansposten

Värderingsprincip

Anskaffningskostnad

13.3.2015
Tillämpning (3)

Obligatorisk

—

9.1

Andel i ECB+)

Balanspost endast för nationella
centralbanker
Varje nationell centralbanks andel
i ECB:s kapital enligt fördraget
och respektive fördelningsnyckel
samt överföringar i enlighet med
artikel 48.2 i ECBS-stadgan

—

9.2

Fordringar
motsvarande
överföring av
valutareserver+)

Balanspost endast för nationella Nominellt värde
centralbanker
Fordringar i euro på ECB avseende
de första (och de därpå följande)
överföringarna av valutareserver i
enlighet med artikel 30 i
ECBS-stadgan

Obligatorisk

—

9.3

Fordringar rela
terade till utfär
dande av ECBskuldcertifikat+)

Balanspost endast för ECB
Anskaffningskostnad
Fordringar inom Eurosystemet
gentemot de nationella central
bankerna, med anknytning till
emission av ECB-skuldcertifikat

Obligatorisk

—

9.4

Nettofordringar
relaterade till
tilldelningen av
eurosedlar
inom Eurosys
temet+), (*)

För de nationella centralbankerna: Nominellt värde
nettofordringar relaterade till till
ämpningen av fördelningsnyckeln
för sedlar, dvs. inbegripet balanser
inom Eurosystemet i samband
med ECB:s sedelutgivning, utjäm
ningsbeloppen och deras motpos
ter i enlighet med beslut
ECB/2010/23 (5)
För ECB: fordringar relaterade till
ECB:s sedelutgivning enligt beslut
ECB/2010/29

Obligatorisk

—

9.5

Övriga ford
ringar inom
Eurosystemet
(netto)+)

Nettopositionen för följande del
poster:
a) Nettofordringar
härrörande a) Nominellt värde
från Target2- konton och mot
svarande konton tillhörande de
nationella
centralbankerna,
dvs. nettot av fordringar och
skulder – se även skuld
post 10.4 ’Övriga skulder inom
Eurosystemet (netto)’

Obligatorisk

b) Fordringar på grund av skillna b) Nominellt värde
der mellan monetära inkoms
ter som ska läggas samman
och återfördelas. Gäller endast
tidsperioden mellan bokför
ingen av monetära inkomster i
samband med årsslutet och av
räkningen den sista arbetsda
gen i januari varje år

Obligatorisk

c) Andra fordringar i euro inom c) Nominellt värde
Eurosystemet som kan upp
komma, inbegripet den interi
mistiska fördelningen av ECB:s
inkomster (*)

Obligatorisk

13.3.2015

SV

Balansräkningspost (2)

9

10

Poster under
avveckling

9

11

Övriga till
gångar

9

11.1

9

11.2

9

11.3

Europeiska unionens officiella tidning
Beskrivning av balansposten

Värderingsprincip

L 68/79
Tillämpning (3)

Saldon på avvecklingskonton Nominellt värde
(fordringar), inbegripet ej inlösta
checkar

Obligatorisk

Euroområdets
mynt

Euromynt som inte har en natio Nominellt värde
nell centralbank som laglig utgi
vare

Obligatorisk

Materiella och
immateriella
anläggningstill
gångar

Mark och byggnader, möbler och
inventarier inbegripet datorutrust
ning, datorprogramvara

Övriga finansi
ella tillgångar

— Andelar och investeringar i a) Omsättningsbara egetkapital Rekommenderad
dotterbolag, aktier som inne
instrument
has av strategiska orsaker eller
Marknadskurs
policyskäl
b) Andelar och illikvida aktier Rekommenderad
— Värdepapper inklusive aktier
samt egetkapitalinstrument
och andra finansiella instru
som innehas som permanenta
ment och saldon (t.ex. inlå
investeringar
ning med fast löptid och avi
Anskaffningskostnad
med av
stakonton) som innehas som
drag för eventuell värdeminsk
en öronmärkt portfölj
ning
— Omvända repor med kreditin
c)
Investeringar
i dotterbolag Rekommenderad
stitut i samband med förvalt
eller betydande intressen
ningen av värdepappersport
följer i denna post
Substansvärde

Anskaffningskostnad minus av Rekommenderad
skrivning
Avskrivningstid:
— Datorer och tillhörande ma
skin- och programvara samt
motorfordon: 4 år
— Inventarier, möbler och ma
skiner i byggnader: 10 år
— Byggnader och större kapitali
serade utgifter för renovering:
25 år
Kapitalisering av utgifter: belopps
baserat (under 10 000 euro exkl.
moms: ingen kapitalisering)

d) Andra omsättningsbara in Rekommenderad
strument än sådana som inne
has till förfallodagen
Marknadskurs
Eventuella över- eller under
kurser avskrivs
e) Omsättningsbara instrument Rekommenderad
som klassificerats som ’inne
has till förfallodagen’ eller
som innehas som permanent
investering
Anskaffningskostnad med av
drag för eventuell värdeminsk
ning
Eventuella över- eller underkur
ser avskrivs
f) Ej omsättningsbara värdepap Rekommenderad
per
Anskaffningskostnad med av
drag för eventuell värdeminsk
ning
Eventuella över- eller underkur
ser avskrivs
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Europeiska unionens officiella tidning
Beskrivning av balansposten

13.3.2015

Värderingsprincip

Tillämpning (3)

g) Banktillgodohavanden och lån
Nominellt värde, omräknat till
aktuell valutakurs om tillgodo
havandena är i utländsk valuta

Rekommenderad

9

11.4

Omvärdering
seffekter för in
strument utan
för balansräk
ningen

Omvärderingsresultat för valut Nettopositionen mellan termin Obligatorisk
aterminer, valutasvappar, räntes och avista till marknadsvalutakur
vappar (om inte den dagliga mar sen
ginalsäkerheten
tillämpas),
FRA-kontrakt, värdepapperstermi
ner, valutatransaktioner avista från
och med affärsdagen till likvidda
gen

9

11.5

Upplupna in
täkter och för
utbetalda kost
nader

Inkomster som förfaller till betal Nominellt värde, utländsk valuta
ning i framtiden men som avser omräknad till marknadskursen
rapporteringsperioden. Förutbe
talda kostnader och upplupen
ränta (dvs. upplupen ränta inköpt
med ett värdepapper)

9

11.6

Diverse

Förskott, lån, andra mindre poster.
Temporärt värderegleringskonto
(balanspost bara under året; orea
liserade förluster på omvärdering
sdagar under året som inte täcks
av respektive värderegleringskon
ton i skuldposten ’Värderegle
ringskonton’). Lån på förtroende
basis. Investeringar med anknyt
ning till kunders guldinlåning.
Mynt i nationell (euroområdets)
valuta. Löpande kostnader (acku
mulerad nettoförlust), föregående
års förlust före täckning. Netto
pensionstillgångar

Obligatorisk

Nominellt värde eller anskaff Rekommenderad
ningskostnad

Temporära värderegleringskon Obligatorisk
ton
Omvärderingsskillnaden mellan
genomsnittskostnaden och mark
nadsvärdet; utländsk valuta om
räknad till marknadskursen

Investeringar med anknytning
till kunders guldinlåning
Marknadskurs

Obligatorisk

Utestående fordringar som är re
sultatet av att någon av
Eurosystemets motparter inte full
gör sina skyldigheter inom ramen
för Eurosystemets kreditoperatio
ner

Utestående fordringar (som är Obligatorisk
resultatet av att någon av Euro
systemets motparter inte full
gör sina skyldigheter)
Nominellt värde/restvärde (före/ef
ter avräkning av förluster)

Tillgångar eller fordringar (gent
emot tredje part), som övertas
och/eller förvärvas i samband
med att säkerheter realiseras som
ställts av en av Eurosystemets
motparter som inte fullgör sina
skyldigheter

Tillgångar eller fordringar (som Obligatorisk
är resultatet av att någon av Eu
rosystemets motparter inte
fullgör sina skyldigheter)
Kostnad (omräknad till aktuell val
utakurs vid tidpunkten för förvär
vet om den finansiella tillgången
är denominerad i utländsk valuta)

13.3.2015

SV

Balansräkningspost (2)

—

12

Europeiska unionens officiella tidning
Beskrivning av balansposten

Årets förlust

Värderingsprincip

Nominellt värde

L 68/81
Tillämpning (3)

Obligatorisk

(*) Poster som ska harmoniseras. Se skäl 5 i denna riktlinje.
(1) Uppgifter om utelöpande eurosedlar, om avkastningen på nettofordringar och nettoskulder inom Eurosystemet som härrör från
tilldelningen av eurosedlar inom Eurosystemet och om monetära inkomster bör harmoniseras i de nationella centralbankernas
offentliggjorda årsbokslut. De poster som ska harmoniseras är markerade med en asterisk i bilagorna IV, VIII och IX.
(2) Siffrorna i den första kolumnen avser balansräkningens utformning enligt bilagorna V, VI och VII (Eurosystemets veckobalansräk
ning och konsoliderade årsbalansräkning). Siffrorna i den andra kolumnen avser balansräkningens utformning i bilaga VIII (årsba
lansräkning för en centralbank). De poster som försetts med ett ’+)’ konsolideras i Eurosystemets veckobalansräkning.
(3) Reglerna för sammanställning och värdering som framgår av denna bilaga ska betraktas som obligatoriska för ECB:s bokföring och
för alla materiella tillgångar och skulder i de nationella centralbankernas bokföring som är väsentliga för Eurosystemet (dvs. väsent
liga för Eurosystemets funktion).
(4) Riktlinje ECB/2011/14 av den 20 september 2011 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (EUT L 331,
14.12.2011, s. 1).
(5) Beslut ECB/2010/23 av den 25 november 2010 om fördelning av de monetära inkomsterna för de nationella centralbankerna i de
medlemsstater som har euron som valuta (EUT L 35, 9.2.2011, s. 17).

SKULDER

Balansräkningspost (1)

1

1

Utelöpande
sedlar (*)

Beskrivning av balansposten

Värderingsprincip

Tillämpning (2)

a) Eurosedlar,
plus/minus a) Nominellt värde
justeringar på grund av till
ämpningen av fördelningsnyck
eln för sedlar enligt besluten
ECB/2010/23
och
ECB/2010/29

Obligatorisk

b) Sedlar denominerade i natio b) Nominellt värde
nella (euroområdets) valutaen
heter under året för utbyte av
sedlar och mynt

Obligatorisk

2

2

Skulder i euro
till kreditinsti
tut i euroområ
det relaterade
till penningpo
litiska transak
tioner

Posterna 2.1, 2.2, 2.3 och 2.5: In
låning i euro såsom beskrivs i bi
laga I till riktlinje ECB/2011/14

2.1

2.1

Löpande räk
ningar (inklu
sive kassakrav)

Eurokonton som tillhör kreditin Nominellt värde
stitut som är upptagna på listan
över finansinstitut med kassakrav
(minimireservkrav)
enligt
ECBS-stadgan. I denna post ingår
huvudsakligen konton som an
vänds för minimireserver

Obligatorisk

L 68/82
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Europeiska unionens officiella tidning
Beskrivning av balansposten

Värderingsprincip

13.3.2015
Tillämpning (2)

2.2

2.2

Inlåningsfacili
tet

Inlåning över natten till förutbe Nominellt värde
stämd ränta (stående facilitet)

Obligatorisk

2.3

2.3

Inlåning med
fast löptid

Inlåning för att absorbera likvidi
tet med anknytning till finjuste
rande transaktioner

Obligatorisk

2.4

2.4

Finjusterande
reverserade
transaktioner

Penningpolitiskt betingade trans Nominellt värde eller repokostnad
aktioner för att absorbera likvidi
tet

Obligatorisk

2.5

2.5

Inlåning relate
rad till margi
nalsäkerheter

Inlåning från kreditinstitut på Nominellt värde
grund av värdeminskningar för
underliggande tillgångar avseende
krediter till dessa kreditinstitut

Obligatorisk

3

3

Övriga skulder
i euro till kre
ditinstitut i eu
roområdet

Repotransaktioner med anknyt Nominellt värde eller repokostnad
ning till samtidiga omvända repor
för förvaltning av värdepappers
portföljer inom tillgångspost 7
’Värdepapper i euro utgivna av
hemmahörande i euroområdet’.
Övriga transaktioner utan sam
band med Eurosystemets penning
politiska transaktioner. Inga lö
pande räkningar för kreditinstitut.
Skulder/inlåning som härrör från
penningpolitiska operationer som
inletts av en nationell centralbank
innan den blev medlem i Eurosys
temet

Obligatorisk

4

4

Emitterade
skuldcertifikat

Balanspost endast för ECB – för Anskaffningskostnad
de nationella centralbankerna en Underkurser avskrivs
interimistisk balanspost.
Skuldcertifikat såsom beskrivs i
bilaga I till riktlinje ECB/2011/14.
Diskonteringspapper emitterade
för att absorbera likviditet.

Obligatorisk

5

5

Skulder i euro
till övriga hem
mahörande i
euroområdet

5.1

5.1

Offentlig sek
tor

Löpande räkningar, inlåning med
fast löptid, avistainlåning

Obligatorisk

Nominellt värde

Nominellt värde

13.3.2015
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Europeiska unionens officiella tidning
Beskrivning av balansposten

Värderingsprincip

L 68/83
Tillämpning (2)

5.2

5.2

Övriga skulder

Löpande räkningar tillhöriga per Nominellt värde
sonal, företag och kunder inbegri
pet finansinstitut upptagna på lis
tan över institut med undantag
från kassakrav (se skuldpost 2.1
’Löpande räkningar’); inlåning
med fast löptid, avistainlåning

Obligatorisk

6

6

Skulder i euro
till hemmahö
rande utanför
euroområdet

Löpande räkningar, inlåning med Nominellt värde eller repokostnad
fast löptid, avistainlåning, inbegri
pet konton för betalningar och
konton för reservförvaltning: till
höriga andra banker, centralban
ker, mellan- och överstatliga orga
nisationer inbegripet Europeiska
kommissionen; andra insättares
löpande räkningar. Repotransak
tioner med anknytning till samti
diga omvända repor för förvalt
ning av värdepapper noterade i
euro.
Saldon på Target2-konton hos
centralbanker i medlemsstater
som ännu inte har infört euron

Obligatorisk

7

7

Skulder i ut
ländsk valuta
till hemmahö
rande i euro
området

Löpande räkningar. Skulder inom Nominellt värde, omräknat till ak Obligatorisk
ramen för repor; oftast investe tuell valutakurs
ringstransaktioner med använd
ning av tillgångar i utländsk valuta
eller guld

8

8

Skulder i ut
ländsk valuta
till hemmahö
rande utanför
euroområdet

8.1

8.1

Inlåning, saldon
och övriga
skulder

Löpande räkningar. Skulder inom Nominellt värde, omräknat till ak Obligatorisk
ramen för repor; oftast investe tuell valutakurs
ringstransaktioner med använd
ning av tillgångar i utländsk valuta
eller guld

8.2

8.2

Skulder som
uppkommit
inom ramen
för kreditfacili
teten inom
ERM II

Lån enligt villkoren för ERM II

9

9

Motpost till
särskilda drag
ningsrätter som
tilldelats av
IMF

Post uttryckt i SDR, som visar Nominellt värde, omräknat till ak Obligatorisk
vilka SDR-belopp som ursprungli tuell kurs
gen tilldelades de enskilda län
derna/nationella centralbankerna

Nominellt värde, omräknat till ak Obligatorisk
tuell valutakurs

L 68/84
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Beskrivning av balansposten

Värderingsprincip

—

10

Skulder inom
Eurosystemet+)

—

10.1

Skulder mot
svarande över
föring av valut
areserver+)

Balanspost endast för ECB uttryckt Nominellt värde
i euro

—

10.2

Skulder relate
rade till utfär
dande av ECBskuldcertifikat+)

Balanspost endast för nationella
centralbanker
Skulder inom Eurosystemet gent
emot ECB, med anknytning till
emission av ECB- skuldcertifikat

—

10.3

Nettoskulder
relaterade till
tilldelningen av
eurosedlar
inom Eurosys
temet+), (*)

Balanspost endast för nationella Nominellt värde
centralbanker.
För de nationella centralbankerna:
nettoskulder relaterade till tillämp
ningen av fördelningsnyckeln för
sedlar, dvs. inbegripet saldon
inom Eurosystemet i samband
med ECB:s sedelutgivning, utjäm
ningsbeloppen och deras motpos
ter i enlighet med beslut
ECB/2010/23

—

10.4

Övriga skulder
inom Eurosys
temet (netto)+)

Nettopositionen för följande del
poster:

Anskaffningskostnad

13.3.2015
Tillämpning (2)

Obligatorisk

Obligatorisk

Obligatorisk

a) Nettoskulder härrörande från a) Nominellt värde
Target2- konton och motsva
rande konton tillhörande de
nationella
centralbankerna,
dvs. nettot av fordringar och
skulder – se även tillgångs
post 9.5 ’Övriga fordringar
inom Eurosystemet (netto)’

Obligatorisk

b) Skulder på grund av skillnader b) Nominellt värde
mellan monetära inkomster
som ska läggas samman och
återfördelas. Gäller endast tid
sperioden mellan bokföringen
av monetära inkomster i sam
band med årsslutet och avräk
ningen den sista arbetsdagen i
januari varje år

Obligatorisk

c) Andra skulder i euro inom Eu c) Nominellt värde
rosystemet som kan upp
komma, inbegripet den interi
mistiska fördelningen av ECB:s
inkomster (*)

Obligatorisk

13.3.2015
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Europeiska unionens officiella tidning
Beskrivning av balansposten

Värderingsprincip

Saldon på avvecklingskonton Nominellt värde
(skulder), inbegripet ej avvecklade
girobetalningar

L 68/85
Tillämpning (2)

10

11

Poster under
avveckling

Obligatorisk

10

12

Övriga skulder

10

12.1

Omvärdering
seffekter för in
strument utan
för balansräk
ningen

Omvärderingsresultat för valut Nettopositionen mellan termin Obligatorisk
aterminer, valutasvappar, räntes och avista till marknadsvalutakur
vappar (om inte den dagliga sen
marginalsäkerheten
tillämpas),
FRA-kontrakt, värdepapperstermi
ner, valutatransaktioner avista från
och med affärsdagen till likvidda
gen

10

12.2

Upplupna kost
nader och för
utbetalda intäk
ter

Utgifter som förfaller till betalning Nominellt värde, utländsk valuta
i framtiden men som avser rap omräknad till marknadskursen
porteringsperioden.
Inkomster
som erhållits under den rapporte
rade perioden men som avser en
framtida period

Obligatorisk

10

12.3

Diverse

Skattekonton (bevakningskonton).
Kredit- eller garantitäckningskon
ton (utländsk valuta). Repotran
saktioner med kreditinstitut med
anknytning till samtidiga om
vända repor för förvaltning av
värdepappersportföljer i tillgångs
post 11.3 ’Övriga finansiella till
gångar’. Annan tvångsinlåning än
kassakravsinlåning. Andra mindre
poster. Löpande inkomster (acku
mulerad nettovinst), föregående
års vinst före utdelning. Skulder
på förtroendebasis. Kunders gul
dinlåning. Utelöpande mynt som
har en nationell centralbank som
laglig utgivare. Utelöpande sedlar i
nationell (euroområdets) valuta,
som upphört att vara lagligt betal
ningsmedel men som fortfarande
är i omlopp efter utgången av året
för utbyte av sedlar och mynt, om
de inte tas upp i skuldposten ’Re
server’. Nettopensionsskulder

Nominellt värde eller (repo-) an
skaffningskostnaden

Rekommenderad

Kunders guldinlåning
Marknadskurs

Kunders guldin
låning: Obligato
risk

L 68/86
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10

13

Avsättningar

11

14

Värderegle
ringskonton

12

15

Kapital och re
server

12

15.1

Kapital

Europeiska unionens officiella tidning
Beskrivning av balansposten

Värderingsprincip

a) Avsättningar för pensioner, val a) Anskaffningskostnad/nominellt
utakurs-, ränte- och kreditris
värde
ker, förändringar i guldpriset
samt för andra ändamål t.ex.
förväntade framtida utgifter,
avsättning för nationell (euro
områdets) valuta, som upphört
att vara lagligt betalningsmedel,
men som fortfarande är i om
lopp efter utgången av året för
utbyte av sedlar och mynt, om
inte dessa sedlar tas upp i
skuldpost 12.3 ’Övriga skulder/
Diverse’
Inbetalningar till ECB från na
tionella centralbanker enligt ar
tikel 48.2 i ECBS-stadgan kon
solideras med respektive be
lopp under tillgångspost 9.1
’Andel i ECB’+)

13.3.2015
Tillämpning (2)

Rekommenderad

b) För mortparts- eller kreditris
ken i penningpolitiska opera
tioner

b) Nominellt värde (i relation till Obligatorisk
ECB:s tecknade kapital; baserat
på ECB-rådets värdering vid
årets slut)

Värderegleringskonton avseende
prisrörelser för guld, för alla typer
av värdepapper i euro, för alla ty
per av värdepapper i utländsk val
uta, för optioner, marknadsvärder
ingsskillnader avseende ränteris
kderivat;
värderegleringskonton
avseende valutakursrörelser för
alla nettovalutapositioner, inbegri
pet valutasvappar, valutaterminer
och SDR.
Inbetalningar till ECB från natio
nella centralbanker enligt arti
kel 48.2 i ECBS-stadgan konsoli
deras med respektive belopp un
der tillgångspost 9.1 ’Andel i
ECB’+)

Omvärderingsskillnaden mellan Obligatorisk
genomsnittskostnaden och mark
nadsvärdet; utländsk valuta om
räknad till marknadskursen

Inbetalt kapital. ECB:s kapital kon
solideras med de nationella cent
ralbankernas kapitalandelar.

Nominellt värde

Obligatorisk

13.3.2015
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12

15.2

Reserver

10

16

Årets vinst

Europeiska unionens officiella tidning
Beskrivning av balansposten

Värderingsprincip

L 68/87
Tillämpning (2)

I lag föreskrivna reserver och Nominellt värde
andra reserver. Ej utdelade vinst
medel.
Inbetalningar till ECB från natio
nella centralbanker enligt arti
kel 48.2 i ECBS-stadgan konsoli
deras med respektive belopp un
der tillgångspost 9.1 ’Andel i
ECB’+)

Obligatorisk

Nominellt värde

Obligatorisk

(*) Poster som ska harmoniseras. Se skäl 5 i denna riktlinje.
(1) Siffrorna i den första kolumnen avser balansräkningens utformning enligt bilagorna V, VI och VII (Eurosystemets veckobalansräk
ning och konsoliderade årsbalansräkning). Siffrorna i den andra kolumnen avser balansräkningens utformning i bilaga VIII (årsba
lansräkning för en centralbank). De poster som försetts med ett ’+)’ konsolideras i Eurosystemets veckobalansräkning.
(2) Reglerna för sammanställning och värdering som framgår av denna bilaga ska betraktas som obligatoriska för ECB:s bokföring och
för alla materiella tillgångar och skulder i de nationella centralbankernas bokföring som är väsentliga för Eurosystemet (dvs.
väsentliga för Eurosystemets funktion).”

