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RETNINGSLINJER
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/1197
af 2. juli 2015
om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og
regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2015/24)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig
artikel 12.1, 14.3 og 26.4,
under henvisning til bidrag fra Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd i henhold til artikel 46.2, andet og tredje
led, i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2010/20 (1) fastsætter reglerne for standardisering af bogføring
og indberetning af de transaktioner, der er foretaget af de nationale centralbanker.

(2)

Der er behov for at præcisere regnskabsrapporteringen for værdipapirer, der er udstedt af overnationale eller
internationale organisationer, og som er opkøbt i henhold til programmet til opkøb af den offentlige sektors
aktiver på det sekundære marked, der blev oprettet af Den Europæiske Centralbank ved afgørelse (EU) 2015/774
(ECB/2015/10) (2), med henblik på at sikre indberetningen af disse beholdninger under aktivpost 7.1.

(3)

Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20.

(4)

Retningslinje ECB/2010/20 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

Artikel 1
Ændring
Bilag IV til retningslinje ECB/2010/20 erstattes med bilaget til denne retningslinje.

Artikel 2
Virkning
Denne retningslinje får virkning på den dato, hvor den meddeles de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har
euroen som valuta.
(1) Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2010/20 af 11. november 2010 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrap
portering i Det Europæiske System af Centralbanker (EUT L 35 af 9.2.2011, s. 31).
(2) Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/774 af 4. marts 2015 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det
sekundære marked (ECB/2015/10) (EUT L 121 af 14.5.2015, s. 20).
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Artikel 3
Adressater
Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 2. juli 2015.
For ECB's Styrelsesråd
Mario DRAGHI

Formand for ECB
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BILAG
»BILAG IV
REGLER FOR SAMMENSÆTNING OG VÆRDIANSÆTTELSE AF BALANCEN (1)
AKTIVER

Balancepost (2)

Kategorisering af indholdet af balancepo
sterne

Værdiansættelsesprincip

1

1

Guld og tilgode Fysisk guld, dvs. barrer, mønter, plader, Markedsværdi
havender i guld klumper, i depot eller »undervejs«. Ikkefysisk guld, såsom tilgodehavender på
anfordringskonti i guld (kollektive
konti), tidsindskud og tilgodehavender i
guld fra følgende transaktionsformer: a)
op- og nedklassificeringstransaktioner
og b) guldplacerings- og purity swaps,
hvor der er en forskel på mere end én
bankdag mellem frigørelse og modta
gelse

2

2

Tilgodehaven
der i fremmed
valuta hos resi
denter uden for
euroområdet

2.1

2.1

Anvendelsesom
råde (3)

Obligatorisk

Tilgodehavender i fremmed valuta hos
modparter uden for euroområdet, her
under internationale og overnationale
institutioner samt centralbanker uden
for euroområdet

a) Trækningsrettigheder inden for re a) Trækningsrettigheder inden for re Obligatorisk
Tilgodehaven
der hos IMF
servetranchen (netto)
servetranchen (netto)
(Den Internatio
Den nationale kvote fratrukket tilgo
Nominel værdi, omregnet til aktuel
nale Valutafond)
valutakurs
dehavender i euro til rådighed for
IMF. IMF-konto nr. 2 (eurokonto til
administrationsomkostninger) kan
indregnes i denne post eller i posten
»Forpligtelser i euro over for residen
ter uden for euroområdet«

b) Særlige
(SDR)

trækningsrettigheder b) Særlige
(SDR)

Beholdning af SDR (brutto)

c) Andre tilgodehavender
Generelle lånearrangementer, lån un
der særlige låneaftaler, lån til fonde
administreret af IMF

trækningsrettigheder Obligatorisk

Nominel værdi, omregnet til aktuel
valutakurs

c) Andre tilgodehavender
Nominel værdi, omregnet til aktuel
valutakurs

Obligatorisk
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Værdiansættelsesprincip

Anvendelsesom
råde (3)

Banktilgodeha
a) Tilgodehavender hos banker uden a) Tilgodehavender hos banker uden Obligatorisk
vender og vær
for euroområdet ikke medtaget un
for euroområdet
dipapirer, eks
der aktivpost 11.3 »Andre finan
Nominel værdi, omregnet til aktuel
terne lån og an
sielle aktiver«
valutakurs
dre eksterne ak
Anfordringskonti, tidsindskud, dagtiver
til-dag indskud, omvendte repofor
retninger.

b) Værdipapirinvesteringer uden for b) i) Omsættelige værdipapirer an Obligatorisk
euroområdet ikke medtaget under
dre end dem, der er holdt-tilaktivpost 11.3 »Andre finansielle
udløb
aktiver«
Markedspris og aktuel valutakurs
Gældsbeviser og obligationer, vek
Eventuel over- eller underkurs
sler, ikke-rentebærende obligationer,
amortiseres
pengemarkedspapirer, kapitalandele
holdt som andel af valutareserver,
alle udstedt af residenter uden for
euroområdet
ii) Omsættelige værdipapirer klassi Obligatorisk
ficeret som holdt-til-udløb
Anskaffelsespris med forbehold for
værdiforringelse og valutakurs
Eventuel over- eller underkurs amor
tiseres

iii) Ikke-omsættelige værdipapirer

Obligatorisk

Anskaffelsespris med forbehold for
værdiforringelse og valutakurs
Eventuel overamortiseres

eller

underkurs

iv) Omsættelige kapitalandele

Obligatorisk

Markedspris og aktuel valutakurs

Obligatorisk
c) Eksterne udlån (indskud) uden for c) Eksterne lån
euroområdet, ikke medtaget under
Indskud til nominel værdi, omregnet
aktivpost 11.3 »Andre finansielle
til aktuel valutakurs
aktiver«

d) Andre eksterne aktiver
Sedler og mønter fra lande uden for
euroområdet

d) Andre eksterne aktiver
Nominel værdi, omregnet til aktuel
valutakurs

Obligatorisk
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Værdiansættelsesprincip

Anvendelsesom
råde (3)

Tilgodehaven
a) Værdipapirinvesteringer inden for a) i) Omsættelige værdipapirer an Obligatorisk
der i fremmed
euroområdet ikke medtaget under
dre end dem, der er holdt-tilvaluta hos resi
aktivpost 11.3 »Andre finansielle
udløb
aktiver«
denter i euro
Markedspris og aktuel valutakurs
området
Gældsbeviser og obligationer, vek
Eventuel over- eller underkurs
sler, ikke-rentebærende obligationer,
amortiseres
pengemarkedspapirer og kapitalan
dele holdt som andel af valutareser
ver, alle udstedt af residenter i euro
området
ii) Omsættelige værdipapirer klassi Obligatorisk
ficeret som holdt-til-udløb
Anskaffelsespris med forbehold for
værdiforringelse og valutakurs
Eventuel over- eller underkurs amor
tiseres

iii) Ikke-omsættelige værdipapirer

Obligatorisk

Anskaffelsespris med forbehold for
værdiforringelse og valutakurs
Eventuel overamortiseres

eller

underkurs

iv) Omsættelige kapitalandele

Obligatorisk

Markedspris og aktuel valutakurs

Obligatorisk
b) Andre tilgodehavender hos residen b) Andre tilgodehavender
ter i euroområdet ikke medtaget
Indskud og andre udlån til nominel
under aktivpost 11.3 »Andre finan
værdi, omregnet til aktuel valutakurs
sielle aktiver«
Udlån, indskud, omvendte genkøbs
forretninger, udlån i øvrigt

4

4

4.1

4.1

Tilgodehaven
der i euro hos
residenter uden
for euroområ
det

Banktilgodeha
a) Tilgodehavender hos banker uden a) Tilgodehavender hos banker uden Obligatorisk
vender, værdi
for euroområdet ikke medtaget un
for euroområdet
papirer og lån
der aktivpost 11.3 »Andre finan
Nominel værdi
sielle aktiver«
Anfordringskonti, tidsindskud, dagtil-dag indskud. Omvendte repofor
retninger i tilknytning til forvaltnin
gen af værdipapirer i euro
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Værdiansættelsesprincip

Anvendelsesom
råde (3)

b) Værdipapirinvesteringer uden for b) i) Omsættelige værdipapirer an Obligatorisk
euroområdet ikke medtaget under
dre end dem, der er holdt-tilaktivpost 11.3 »Andre finansielle
udløb
aktiver«
Markedspris
Kapitalandele, gældsbeviser og obli
Eventuel over- eller underkurs
gationer, veksler, ikke-rentebærende
amortiseres
obligationer, pengemarkedspapirer,
alle udstedt af residenter uden for
euroområdet
ii) Omsættelige værdipapirer klassi Obligatorisk
ficeret som holdt-til-udløb
Anskaffelsespris med forbehold for
værdiforringelse
Eventuel over- eller underkurs amor
tiseres

iii) Ikke-omsættelige værdipapirer

Obligatorisk

Anskaffelsespris med forbehold for
værdiforringelse
Eventuel overamortiseres

eller

underkurs

iv) Omsættelige kapitalandele

Obligatorisk

Markedspris

c) Udlån uden for euroområdet ikke c) Lån uden for euroområdet
medtaget under aktivpost 11.3
Indskud til nominel værdi
»Andre finansielle aktiver«

Obligatorisk

d) Værdipapirer udstedt af enheder d) i) Omsættelige værdipapirer an Obligatorisk
dre end dem, der er holdt-tiluden for euroområdet, ikke medta
udløb
get under aktivpost 11.3 »Andre fi
nansielle aktiver« og aktivpost 7.1
Markedspris
»Værdipapirer til pengepolitiske
Eventuel over- eller underkurs
formål«
amortiseres
Værdipapirer udstedt af overnatio
nale eller internationale organisatio
ner, f.eks. Den Europæiske Investe
ringsbank, uanset deres geografiske ii) Omsættelige værdipapirer klassi Obligatorisk
ficeret som holdt-til-udløb
placering, og som ikke er købt til
pengepolitiske formål
Anskaffelsespris med forbehold for
værdiforringelse
Eventuel over- eller underkurs amor
tiseres

iii) Ikke-omsættelige værdipapirer
Anskaffelsespris med forbehold for
værdiforringelse
Eventuel overamortiseres

eller

underkurs

Obligatorisk
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Værdiansættelsesprincip

Tilgodehaven
Udlån i overensstemmelse med ERM II- Nominel værdi
der i forbindelse betingelserne
med kreditfacili
teten
under
ERM II

Anvendelsesom
råde (3)

4.2

4.2

5

5

5.1

5.1

Primære mar Regelmæssige likviditetstilførende tilba Nominel værdi eller repopris
kedsoperationer geførselsforretninger, der udføres ugent
ligt, som regel med en løbetid på en
uge

Obligatorisk

5.2

5.2

Langfristede
markedsoperati
oner

Regelmæssige likviditetstilførende tilba Nominel værdi eller repopris
geførselsforretninger, der udføres må
nedligt, som regel med en løbetid på
tre måneder

Obligatorisk

5.3

5.3

Finjusterende
markedsoperati
oner

Tilbageførselsforretninger, der udføres Nominel værdi eller repopris
ad hoc til finjusteringsformål

Obligatorisk

5.4

5.4

Strukturelle
markedsoperati
oner

Tilbageførselsforretninger, der justerer Nominel værdi eller repopris
Eurosystemets strukturelle stilling i for
hold til den finansielle sektor

Obligatorisk

5.5

5.5

Marginal udlåns Facilitet for dag-til-dag likviditet til en Nominel værdi eller repopris
facilitet
forud fastsat rente mod godkendt sik
kerhed (stående facilitet)

Obligatorisk

Udlån i euro til
kreditinstitutter
i euroområdet i
forbindelse med
pengepolitiske
operationer
i
euro

Obligatorisk

Aktivpost 5.1 til 5.5: Transaktioner i
overensstemmelse med de pengepoliti
ske instrumenter, der er beskrevet i Den
Europæiske Centralbanks retningslinje
(EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (4)
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Værdiansættelsesprincip

Anvendelsesom
råde (3)

Udlån i forbin Supplerende udlån til kreditinstitutter i Nominel værdi eller pris
delse med mar forbindelse med værdistigninger i un
ginbetalinger
derliggende aktiver, der vedrører andre
lån til disse kreditinstitutter

Obligatorisk

Anfordringskonti, tidsindskud, dag-til- Nominel værdi eller pris
dag indskud, omvendte repoforretnin
ger i tilknytning til forvaltningen af
værdipapirbeholdninger under aktiv
post 7, »værdipapirer i euro fra residen
ter i euroområdet«, herunder transaktio
ner i forbindelse med omdannelsen af
euroområdets tidligere reserver i frem
med valuta og andre tilgodehavender.
Korrespondentkonti i ikke-indenlandske
kreditinstitutter i euroområdet. Andre
tilgodehavender og operationer, som
ikke angår Eurosystemets pengepoliti
ske operationer, herunder likviditets
støtte i krisesituationer (Emergency Li
quidity Assistance). Alle tilgodehaven
der hidrørende fra pengepolitiske ope
rationer, som er påbegyndt af en natio
nal centralbank før dens deltagelse i
Eurosystemet

Obligatorisk

5.6

5.6

6

6

Andre tilgode
havender i euro
hos kreditinsti
tutter i euroom
rådet

7

7

Værdipapirer i
euro udstedt af
residenter
i
euroområdet

7.1

7.1

Værdipapirer til Værdipapirer, der besiddes til pengepoli a) Omsættelige værdipapirer
Obligatorisk
pengepolitiske
tiske formål (herunder værdipapirer
Bogføres i overensstemmelse med
formål
købt til pengepolitiske formål, som er
pengepolitiske hensyn:
udstedt af overnationale eller internatio
i) Markedspris
nale organisationer eller multilaterale
udviklingsbanker, uanset deres geogra
Eventuel over- eller underkurs
fiske placering). ECB-gældsbeviser købt
amortiseres
til finjusteringsformål
ii) Anskaffelsespris med forbehold
for værdiforringelse (prisen, når
forringelsen er dækket af en hen
sættelse i Eurosystemet under
passivpost 13(b) (»Hensættelser«)
Eventuel over- eller underkurs
amortiseres

b) Ikke-omsættelige værdipapirer
Anskaffelsespris med forbehold for
værdiforringelse
Eventuelle over- eller underkurser
amortiseres

Obligatorisk

21.7.2015

DA

Balancepost (2)

7.2

7.2

Den Europæiske Unions Tidende
Kategorisering af indholdet af balancepo
sterne

L 193/155

Værdiansættelsesprincip

Anvendelsesom
råde (3)

Andre værdipa Andre værdipapirer end under post 7.1 a) Omsættelige værdipapirer andre Obligatorisk
pirer
»Værdipapirer til pengepolitiske formål«
end dem, der er holdt-til-udløb
og post 11.3 »Andre finansielle aktiver«;
Markedspris
gældsbeviser og obligationer, veksler,
Eventuel over- eller underkurs amor
ikke-rentebærende obligationer, penge
tiseres
markedspapirer holdt direkte, herunder
offentlige gældsbeviser fra tiden før
ØMU, denomineret i euro. Kapitalande
b) Omsættelige værdipapirer klassifi Obligatorisk
le
ceret som holdt-til-udløb
Anskaffelsespris med forbehold for
værdiforringelse
Eventuel over- eller underkurs amor
tiseres
c) Ikke-omsættelige værdipapirer

Obligatorisk

Anskaffelsespris med forbehold for
værdiforringelse
Eventuel over- eller underkurs amor
tiseres
d) Omsættelige kapitalandele

Obligatorisk

Markedspris

8

8

Offentlig
for Tilgodehavender hos den offentlige sek Indskud/lån til nominel værdi, ikke-om Obligatorisk
valtning og ser tor, opstået i tiden før ØMU (ikke-om sættelige værdipapirer til anskaffelses
vice — gæld i sættelige værdipapirer, lån)
pris
euro

—

9

Eurosystem-in
terne tilgodeha
vender (+)

—

9.1

Kapitalinteres
ser i ECB (+)

Balancepost kun for nationale central Anskaffelsespris
banker

Obligatorisk

Den enkelte nationale centralbanks ka
pitalandel i ECB i henhold til traktaten
og den respektive fordelingsnøgle samt
bidrag i henhold til artikel 48.2 i ESCBstatutten

—

—

9.2

9.3

Tilgodehaven
der svarende til
overførslen af
valutareser
ver (+)

Balancepost kun for nationale central Nominel værdi
banker

Tilgodehaven
der i tilknytning
til udstedelse af
ECB-gældsbevi
ser (+)

Balancepost kun for ECB

Obligatorisk

Euro-denominerede
tilgodehavender
hos ECB vedrørende den initiale og
yderligere overførsler af valutareserver i
henhold til ESCB-statuttens artikel 30

Eurosystem-interne
tilgodehavender
over for nationale centralbanker, op
stået som følge af udstedelse af ECBgældsbeviser

Anskaffelsespris

Obligatorisk
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For de nationale centralbanker: Nettotil Nominel værdi
godehavender i forbindelse med anven
delse af seddelfordelingsnøglen, dvs.
herunder ECB's udstedelse af sedler i
forbindelse med Eurosystem-interne til
godehavender, kompensationsbeløbet
og dets balancemæssige regnskabspo
stering, som defineret i afgørelse
ECB/2010/23 (5)

Anvendelsesom
råde (3)

Obligatorisk

For ECB: Tilgodehavender i forbindelse
med ECB's udstedelse af sedler i hen
hold til afgørelse ECB/2010/29

—

9.5

Andre tilgode Nettoposition for følgende delposter:
havender
i
Eurosystemet
(netto) (+)
a) Nettotilgodehavender opstået i for a) Nominel værdi
bindelse med saldi på TARGET2konti og korrespondentkonti hos na
tionale centralbanker, dvs. nettotallet
for tilgodehavender og forpligtelser
— jf. også passivpost 10.4 »Andre
forpligtelser inden for Eurosystemet
(netto)«

b) Tilgodehavende, som skyldes diffe b) Nominel værdi
rencen mellem de monetære indtæg
ter, der sammenlægges og fordeles.
Kun af betydning for perioden mel
lem bogføringen af monetære ind
tægter som led i årsafslutningen og
afviklingen på sidste forretningsdag i
januar hvert år

Obligatorisk

c) Andre Eurosystem-interne tilgodeha c) Nominel værdi
vender denomineret i euro, som kan
opstå, herunder den foreløbige for
deling af ECB's indtægter til de nati
onale centralbanker (*)

Obligatorisk

9

10

Poster under af Afviklingskonti (tilgodehavender), her Nominel værdi
vikling
under ikke-indløste checks

9

11

Andre aktiver

9

Obligatorisk

11.1 Mønter
fra Euromønter, hvis en national central Nominel værdi
euroområdet
bank ikke er retlig udsteder

Obligatorisk

Obligatorisk

21.7.2015

DA

Balancepost (2)

9

Den Europæiske Unions Tidende
Kategorisering af indholdet af balancepo
sterne

L 193/157
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11.2 Materielle
og Grunde og bygninger, møbler og inven Anskaffelsespris minus afskrivninger
immaterielle an tar, herunder computerudstyr, software.
lægsaktiver

Anvendelsesom
råde (3)

Anbefalet

Afskrivningssatser:
— Computere og relateret hardware/
software samt køretøjer: 4 år
— Udstyr, møbler og inventar: 10 år
— Bygninger og kapitaliserede større
udgifter til ombygninger: 25 år
Nedre grænse for kapitalisering af om
kostninger er 10 000 EURekskl. moms.

9

11.3 Andre
finan — Kapitalinteresser og investeringer i a) Omsættelige kapitalandele
sielle aktiver
datterselskaber, værdipapirer holdt
Markedspris
af strategiske/politiske grunde

Anbefalet

— Værdipapirer inkl. kapitalandele, og
andre finansielle instrumenter og
saldi (f.eks. tidsindskud og løbende b) Kapitalinteresser og illikvid aktie Anbefalet
kapital samt andre kapitalandele
konti holdt som en øremærket por
holdt som varige investeringer
tefølje)
Anskaffelsespris med forbehold for
— Omvendte genkøbsforretninger med
værdiforringelse
kreditinstitutter i tilknytning til for
valtningen af værdipapirbeholdnin
ger under denne post
c) Investeringer i datterselskaber eller Anbefalet
betydelige interesser
Bogført værdi

d) Omsættelige værdipapirer andre Anbefalet
end dem, der er holdt-til-udløb
Markedspris
Eventuel over- eller underkurs amor
tiseres

e) Omsættelige værdipapirer klassifi Anbefalet
ceret som holdt-til-udløb eller holdt
som en varig investering
Anskaffelsespris med forbehold for
værdiforringelse
Eventuel over- eller underkurs amor
tiseres

f) Ikke-omsættelige værdipapirer
Anskaffelsespris med forbehold for
værdiforringelse
Eventuel over- eller underkurs amor
tiseres

Anbefalet
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g) Tilgodehavender hos banker og ud Anbefalet
lån
Nominel værdi omregnet til valuta
kurs, hvis saldi/lån er denomineret i
fremmed valuta

9

11.4 Revaluerings
forskelle
på
ikke-balance
førte
instru
menter

Resultater af værdiregulering af valuta Nettopositionen mellem termin og Obligatorisk
terminsforretninger, valutaswaps, rente spot, omregnet til aktuel valutakurs
swaps (medmindre de daglige variati
onsmarginer anvendes), forward rate
agreements, terminsforretninger i vær
dipapirer, spotforretninger i fremmed
valuta fra handelsdagen til afviklingsda
gen

9

11.5 Periodeafgræns
ningsposter

Indtægter, som ikke er modtaget, men Nominel værdi, valuta omregnet til ak Obligatorisk
som vedrører indberetningsperioden. tuel valutakurs
Forudbetalte omkostninger og betalte
påløbne renter (dvs. renter købt sam
men med et værdipapir)

9

11.6 Øvrige poster

Forskud, lån og andre mindre poster.
Revaluerings-interimskonto (kun balan
cepost i løbet af året: urealiserede tab
på revalueringsdatoer i løbet af året,
som ikke dækkes af de respektive reva
lueringskonti under passivposten »Reva
lueringskonti«). Lån på forvaltningsba
sis. Investeringer i forbindelse med kun
ders deponering af guld. Mønter i nati
onale euroområde-valutaenheder. Lø
bende udgifter (akkumuleret nettotab),
foregående års tab før dækning. Netto
pensionsaktiver

Nominel værdi eller pris

Anbefalet

Revalueringsinterimkonti

Obligatorisk

Revalueringsdifferencen mellem den
gennemsnitlige anskaffelsespris og mar
kedsværdien, valuta omregnet til mar
kedskursen

Investeringer i forbindelse med kun Obligatorisk
ders deponering af guld
Markedsværdi

Udestående tilgodehavender opstået
pga. Eurosystemets modparters mislig
holdelse i forbindelse med kreditopera
tioner i Eurosystemet

Aktiver eller tilgodehavender (over for
tredjemand), tilegnet eller erhvervet i
forbindelse med realisation af sikker
hed, stillet af Eurosystemets modparter
i misligholdelse

Udestående tilgodehavender
misligholdelse)

(pga. Obligatorisk

Nominel/realiserbar værdi (før/efter af
vikling af tab)

Aktiver eller tilgodehavender (pga. Obligatorisk
misligholdelse)
Omkostninger (omregnet til den aktu
elle valutakurs på tidspunktet for er
hvervelsen, hvis de finansielle aktiver er
denomineret i udenlandske valutaer)
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Værdiansættelsesprincip

Nominel værdi

Anvendelsesom
råde (3)

Obligatorisk

(*) Poster, der skal harmoniseres. Se betragtning 5 i denne retningslinje.
(1) Oplysninger om eurosedler i omløb, renter af Eurosystem-interne nettotilgodehavender/-forpligtelser som følge af fordelingen af eurosedler inden
for Eurosystemet og monetære indtægter harmoniseres i de nationale centralbankers offentliggjorte årsregnskaber. De poster, som skal harmonise
res, er angivet med en stjerne i bilag IV, VIII og IX.
(2) Nummereringen i den første kolonne vedrører de balanceformater, der er angivet i bilag V, VI og VII (ugentlige balancer og Eurosystemets konsoli
derede årsbalance). Nummereringen i den anden kolonne vedrører balanceformatet i bilag VIII (årsbalance for en centralbank). Poster markeret med
»(+)« konsolideres i Eurosystemets ugentlige balancer.
(3) De regler for sammensætning og værdiansættelse, der er angivet i dette bilag, betragtes som obligatoriske for ECB's regnskaber og for alle aktiver
og passiver i de nationale centralbankers regnskaber, som er væsentlige for Eurosystemets formål, dvs. væsentlige for Eurosystemets funktion.
(4) Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 af 19. december 2014 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme
(ECB/2014/60) (EUT L 91 af 2.4.2015, s. 3).
(5) Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2010/23 af 25. november 2010 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralban
ker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (EUT L 35 af 9.2.2011, s. 17.)
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2.1

2.1

Seddelomløb (1)

Kategorisering af indholdet af balancepo
sterne

Værdiansættelsesprincip

Anvendelsesom
råde (*)

a) Eurosedler plus/minus reguleringer a) Nominel værdi
ved anvendelse af seddelfordelings
nøglen i henhold til retningslinje
ECB/2010/23
og
afgørelse
ECB/2010/29

Obligatorisk

b) Pengesedler i nationale euroområde- b) Nominel værdi
valutaenheder i det år, hvor der ind
føres eurosedler og -mønter

Obligatorisk

Forpligtelser i Passivpost 2.1, 2.2, 2.3 og 2.5: indskud
euro over for i euro som beskrevet i retningslinje
kreditinstitutter (EU) 2015/510 (ECB/2014/60)
i euroområdet i
forbindelse med
pengepolitiske
operationer

Anfordrings
konti (herunder
reservekravssy
stemet)

Konti i euro, som indehaves af kreditin Nominel værdi
stitutter, der er opført på listen over fi
nansielle institutioner, som er omfattet
af reservekravssystemet i henhold til
ESCB-statutten. Denne post viser
primært konti, der anvendes til reserve
krav

Obligatorisk
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Værdiansættelsesprincip

Anvendelsesom
råde (*)

2.2

2.2

Indlånsfacilitet

Dag-til-dag indskud til en forud fastsat Nominel værdi
rente (stående facilitet)

Obligatorisk

2.3

2.3

Tidsindskud

Indskud med henblik på opsugning af Nominel værdi
likviditet som led i finjusterende mar
kedsoperationer

Obligatorisk

2.4

2.4

Finjusterende
markedsoperati
oner

Pengepolitiske operationer, der har til Nominel værdi eller repopris
formål at opsuge likviditet

Obligatorisk

2.5

2.5

Indlån i forbin Indlån fra kreditinstitutter, opstået i for Nominel værdi
delse med mar bindelse med værditab i underliggende
ginbetalinger
aktiver stillet til rådighed mod lån til
disse kreditinstitutter

3

3

Andre forplig
telser i euro
over for kredit
institutter
i
euroområdet

4

4

Udstedte gælds Kun en ECB-balancepost — for de nati Anskaffelsespris
beviser
onale centralbanker en overgangsbalan Eventuelle underkurser amortiseres
cepost.

Repoforretninger i tilknytning til samti Nominel værdi eller repopris
dige omvendte repoforretninger som
led i forvaltningen af værdipapirbehold
ningerne under aktivpost 7, »Værdipapi
rer i euro udstedt af residenter i euro
området«. Andre transaktioner, som
ikke er relateret til Eurosystemets pen
gepolitik. Ingen anfordringskonti fra
kreditinstitutter. Alle passiver/indlån
hidrørende fra pengepolitiske operatio
ner, som er påbegyndt af en national
centralbank før dens deltagelse i Euro
systemet

Obligatorisk

Obligatorisk

Obligatorisk

Gældsbeviser som beskrevet i retnings
linje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).
Ikke-rentebærende værdipapirer, der ud
stedes med henblik på at opsuge likvidi
tet

5

5

5.1

5.1

Forpligtelser i
euro over for
andre residenter
i euroområdet

Offentlig
for Løbende konti,
valtning og ser dringsindlån
vice

tidsindskud,

anfor Nominel værdi

Obligatorisk

21.7.2015

Den Europæiske Unions Tidende

DA

Kategorisering af indholdet af balancepo
sterne

Balancepost (2)

5.2

5.2

6

6

Andre
telser
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Værdiansættelsesprincip

forplig Løbende konti, som indehaves af perso Nominel værdi
nale, virksomheder og kunder, herunder
finansielle institutter, som er optaget på
listen over institutter, der er fritaget for
forpligtelsen til at holde mindstereser
ver (jf. passivpost 2.1, »Anfordrings
konti«), tidsindskud, anfordringsindlån

Forpligtelser i
euro over for
residenter uden
for euroområ
det

Løbende konti, tidsindskud, anfor Nominel værdi eller repopris
dringskonti, herunder konti til beta
lingsformål og konti til forvaltning af
valutareserver, som indehaves af andre
banker, centralbanker, internationale/
overnationale institutioner, herunder
Europa-Kommissionen, løbende konti,
som indehaves af andre indlånere. Re
poforretninger i tilknytning til samti
dige omvendte repoforretninger som
led i forvaltningen af værdipapirer i
euro.

Anvendelsesom
råde (*)

Obligatorisk

Obligatorisk

Saldi på TARGET2-konti, der tilhører
centralbanker i medlemsstater, der ikke
har indført euro

Løbende konti. Forpligtelser i henhold Nominel værdi, omregnet til aktuel va Obligatorisk
til repoforretninger; som regel investe lutakurs
ringstransaktioner, der anvender valuta
aktiver eller guld

7

7

Forpligtelser i
fremmed valuta
over for resi
denter i euro
området

8

8

Forpligtelser i
fremmed valuta
over for resi
denter uden for
euroområdet

8.1

8.1

Indlån, saldi og Løbende konti. Forpligtelser i henhold Nominel værdi, omregnet til aktuel va Obligatorisk
andre forpligtel til repoforretninger; som regel investe lutakurs
ser
ringstransaktioner, der anvender valuta
aktiver eller guld

8.2

8.2

Forpligtelser i Lånoptagelse i henhold til ERM II-betin Nominel værdi, omregnet til aktuel va Obligatorisk
lutakurs
forbindelse med gelserne
kreditfaciliteten
under ERM II
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Modpost til sær
lige træknings
rettigheder til
delt af IMF

—

10

Eurosystem-in
terne forpligtel
ser (+)

Den Europæiske Unions Tidende
Kategorisering af indholdet af balancepo
sterne

21.7.2015

Værdiansættelsesprincip

Anvendelsesom
råde (*)

SDR-denomineret post, som viser det Nominel værdi, omregnet til markeds Obligatorisk
SDR-beløb, der oprindeligt blev tildelt kurs
det pågældende land/den pågældende
nationale centralbank

—

10.1 Forpligtelser
Kun en ECB-balancepost, denomineret i Nominel værdi
svarende
til euro
overførslen af
valutareser
ver (+)

Obligatorisk

—

10.2 Forpligtelser i
tilknytning til
udstedelse
af
ECB-gældsbevi
ser (+)

Obligatorisk

—

—

10.3 Forpligtelser
(netto) i forbin
delse med for
delingen
af
eurosedler
i
Eurosyste
met (+) (1)

Balancepost kun for nationale central Anskaffelsespris
banker
Eurosystem-interne forpligtelser over
for nationale centralbanker, opstået
som følge af udstedelse af ECB-gældsbe
viser

Balancepost kun for nationale central Nominel værdi
banker.

Obligatorisk

For de nationale centralbanker: netto
forpligtelser i forbindelse med anven
delse af seddelfordelingsnøglen, dvs. in
klusive ECB's udstedelse af sedler i for
bindelse med Eurosystem-interne-tilgo
dehavender, kompensationsbeløbet og
dets balancemæssige regnskabsposte
ring som defineret i afgørelse
ECB/2010/23

10.4 Andre forplig Nettoposition for følgende delposter:
telser i Eurosy
stemet (netto) (+)
a) Nettoforpligtelser opstået i forbin a) Nominel værdi
delse med saldi på TARGET2-konti
og korrespondentkonti hos de natio
nale centralbanker, dvs. nettotallet
for tilgodehavender og forpligtelser
— jf. også. aktivpost 9.5, »Andre til
godehavender inden for Eurosyste
met (netto)«
b) Forpligtelse, som skyldes differencen b) Nominel værdi
mellem de monetære indtægter, der
sammenlægges og fordeles. Kun af
betydning for perioden mellem bog
føringen af monetære indtægter som
led i årsafslutningen, og afviklingen
på sidste forretningsdag i januar
hvert år.

Obligatorisk

Obligatorisk
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c) Andre Eurosystem-interne forpligtel c) Nominel værdi
ser denomineret i euro, som kan op
stå, herunder den foreløbige forde
ling af ECB's indtægter (*)

10

11

Poster under af Saldi på afviklingskonti (forpligtelser), Nominel værdi
vikling
herunder girotransaktioner under afvik
ling

10

12

Andre
telser

Anvendelsesom
råde (*)

Obligatorisk

Obligatorisk

forplig

10

12.1 Revaluerings
forskelle
på
ikke-balance
førte
instru
menter

Resultater af værdiregulering af valuta Nettopositionen mellem termin og Obligatorisk
terminsforretninger, valutaswaps, rente spot, omregnet til aktuel valutakurs
swaps (medmindre de daglige variati
onsmarginer anvendes), forward rate
agreements, terminsforretninger i vær
dipapirer, spotforretninger i fremmed
valuta fra handelsdagen til afviklingsda
gen

10

12.2 Periodeafgræns
ningsposter

Udgifter, som forfalder til betaling i Nominel værdi, valuta omregnet til Obligatorisk
fremtiden, men som vedrører rapporte markedskursen
ringsperioden. Indtægter modtaget i
rapporteringsperioden, men som vedrø
rer en fremtidig periode

10

12.3 Øvrige poster

Skatterelaterede interimskonti. Sikring Nominel værdi eller (repo)pris
skonti i fremmed valuta til sikkerhed
for en kredit eller en garanti. Repofor
retninger med kreditinstitutter i tilknyt
Kunders deponering af guld
ning til samtidige omvendte repoforret
ninger som led i forvaltningen af værdi Markedsværdi
papirbeholdningerne under aktivpost
11.3 »Andre finansielle aktiver«. Andre
obligatoriske indskud end reservekrav.
Andre mindre poster. Løbende indtæg
ter (akkumuleret nettooverskud), fore
gående års overskud før udlodning. For
pligtelser på forvaltningsbasis. Kunders
deponering af guld. Mønter i omløb,
hvor en national centralbank er lov
mæssig udsteder. Sedler i omløb i nati
onale euroområde-valutaenheder, som
er ophørt med at være lovligt betalings
middel, men stadig i er omløb efter
året, hvor der er indført eurosedler- og
mønter, medmindre de er medtaget un
der passivposten »Hensættelser«. Netto
pensionsforpligtelser

Anbefalet

Kunders de
ponering
af
guld: obligato
risk
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Værdiansættelsesprincip

a) Til pensioner, valutakurs-, rente- og a) Anskaffelsespris/nominel værdi
guldprisrisici og andre formål, f.eks.
forventede fremtidige udgifter, hen
sættelser til nationale euroområdevalutaenheder, som er ophørt med
at være lovligt betalingsmiddel, men
stadig er i omløb efter året, hvor der
er indført eurosedler og -mønter,
medmindre de er medtaget under
passivpost 12.3, »Andre forpligtel
ser/Øvrige poster«

Anvendelsesom
råde (*)

Anbefalet

De nationale centralbankers bidrag
til ECB i henhold til artikel 48.2 i
ESCB-statutten er konsolideret med
de tilsvarende beløb under aktiv
post 9.1, »Kapitalinteresser i ECB« (+)

b) Til modparts- eller kreditrisici op b) Nominel værdi
stået som følge af pengepolitiske
operationer

11

14

Revaluerings
konti

Revalueringskonti vedrørende prisbevæ
gelser for guld, alle typer af euro-deno
minerede værdipapirer og alle typer af
værdipapirer i fremmed valuta, optio
ner, værdireguleringsdifferencer i til
knytning til renterisikoderivater; reva
lueringskonti vedrørende valutakursbe
vægelser for hver nettovalutaposition,
herunder valutaswaps/terminsforretnin
ger og SDR.

Obligatorisk

Revalueringsdifferencen mellem den Obligatorisk
gennemsnitlige anskaffelsespris og mar
kedsværdien, valuta omregnet til mar
kedskursen

De nationale centralbankers bidrag til
ECB i henhold til ESCB-statuttens arti
kel 48.2 er konsolideret med de tilsva
rende beløb under aktivpost 9.1, »Kapi
talinteresser i ECB« (+)

12

12

15

Kapital og re
server

15.1 Kapital

Indbetalt kapital — ECB's kapital er Nominel værdi
konsolideret med de deltagende natio
nale centralbankers kapitalandele

Obligatorisk
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Værdiansættelsesprincip

Lovmæssige reserver og andre reserver. Nominel værdi
Overført resultat.

Anvendelsesom
råde (*)

Obligatorisk

De nationale centralbankers bidrag til
ECB i henhold til ESCB-statuttens arti
kel 48.2 er konsolideret med de tilsva
rende beløb under aktivpost 9.1, »Kapi
talinteresser i ECB« (+)
10

16

Årets overskud

Nominel værdi

Obligatorisk

(1) Poster, der skal harmoniseres. Se betragtning 5 i denne retningslinje.
(2) Nummereringen i den første kolonne vedrører de balanceformater, der er angivet i bilag V, VI og VII (ugentlige balancer og Eurosystemets konsoli
derede årsbalance). Nummereringen i den anden kolonne vedrører balanceformatet i bilag VIII (årsbalance for en centralbank). Poster markeret med
»(+)« konsolideres i Eurosystemets ugentlige balancer.
(*) De regler for sammensætning og værdiansættelse, der er angivet i dette bilag, betragtes som obligatoriske for ECB's regnskaber og for alle aktiver
og passiver i de nationale centralbankers regnskaber, som er væsentlige for Eurosystemets formål, dvs. væsentlige for Eurosystemets funktion.«

