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EUROOPAN KESKUSPANKKI
EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
tehty 11 päivänä joulukuuta 2008,
Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2006/17 muuttamisesta
(EKP/2008/22)
(2009/98/EY)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

jen hoidon kannalta. Koronvaihtosopimusten termiini
kauppoja olisi kirjanpidossa käsiteltävä samalla tavoin
kuin tavallisia koronvaihtosopimuksia, kun taas valuutta
futuureja ja osakefutuureja olisi käsiteltävä samalla tavoin
kuin korkofutuureja,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroo
pan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 26.2 artiklan,
ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

sekä katsoo seuraavaa:
1 artikla
Muutokset
(1)

Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä 10 päivänä mar
raskuuta 2006 tehtyä päätöstä EKP/2006/17 (1) on tar
peen muuttaa, jotta se olisi linjassa tehtyjen poliittisten
päätösten ja markkinoiden kehityksen kanssa.

Päätöstä EKP/2006/17 muutetaan seuraavasti:

1. Muutetaan 8 artiklaa seuraavasti:

(2)

Euroopan keskuspankki (EKP) on tehnyt tarkistuksia ar
vopaperitransaktioista tiedottamista koskeviin periaattei
siin EKP:n tilinpäätöstietoihin liittyvän avoimuuden lisää
miseksi. Tarkistetuista periaatteista johtuen aikaisemmin
”muiksi kuin luovutettaviksi tarkoitetuiksi varoiksi” luoki
teltujen arvopapereiden luokitusta olisi muutettava siten,
että ne siirrettäisiin tase-erästä ”Muut rahoitusvarat” otsi
kon ”Saamiset” alle asianmukaiseen erään riippuen liik
keeseenlaskijan kotipaikasta, arvopaperin rahayksiköstä
sekä siitä, pidetäänkö arvopapereita eräpäivään saakka.
Lisäksi kaikki rahoitusinstrumentit, jotka kuuluvat osana
korvamerkittyyn salkkuun, olisi sisällytettävä erään ”Muut
rahoitusvarat”.

a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.
Kulta, valuuttainstrumentit, muut arvopaperit kuin
eräpäivään saakka pidettävät ja ei-jälkimarkkinakelpoiset
arvopaperit sekä rahoitusinstrumentit riippumatta siitä,
ovatko nämä erät taseessa vai taseen ulkopuolella, arvos
tetaan vuoden lopussa markkinakeskikursseihin ja -hintoi
hin.”

b) Lisätään 4 kohta seuraavasti:
(3)

Päätöksessä EKP/2006/17 ei ole erityisiä säännöksiä ko
ronvaihtosopimusten termiinikauppojen, valuuttafutuu
rien ja osakefutuurien kirjanpitokohtelusta. Tällaisia inst
rumentteja käytetään kasvavassa määrin rahoitusmarkki
noilla, ja niillä voi olla merkitystä EKP:n valuuttavaranto

(1) EUVL L 348, 11.12.2006, s. 38.

”4.
Eräpäivään saakka pidettäviksi ja ei-jälkimarkkina
kelpoisiksi luokiteltavat arvopaperit arvostetaan jaksote
tun hankintamenon perusteella ja arvonalennus huomi
oon ottaen.”
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2. Korvataan 10 artikla seuraavasti:
”10 artikla
Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet ja osuudet
Jälkimarkkinakelpoisia osakkeita ja osuuksia käsitellään suun
taviivojen EKP/2006/16 9 artiklan mukaisesti.”

L 36/23

4. Lisätään 17 artiklaan seuraava lause:
”Kun kyse on koronvaihtosopimusten termiinikaupoista, jak
sotus aloitetaan transaktion arvopäivästä.”
5. Päätöksen EKP/2006/17 liitteitä I ja III muutetaan tämän
päätöksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Loppumääräys

3. Korvataan 16 artikla seuraavasti:

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2008.

”16 artikla
Futuurisopimukset
Futuurisopimuksia käsitellään suuntaviivojen EKP/2006/16
16 artiklan mukaisesti.”

Tehty Frankfurt am Mainissa 11 päivänä joulukuuta 2008.
EKP:n puheenjohtaja
Jean-Claude TRICHET
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LIITE
Päätöksen EKP/2006/17 liitteitä I ja III muutetaan seuraavasti:
1. Korvataan liitteessä I oleva taulukko ”Saamiset” seuraavasti:
”SAAMISET
Tase-erä

Tase-erien sisältöluokat

Arvostusperiaate

Saamiset
1

Kulta ja kultasaamiset

Fyysinen kulta eli kultaharkot, kultara
hat, kultadubleet, kultakimpaleet, joko
varastoitu tai ’matkalla’. Investointikulta
(ei-fyysinen kulta), esimerkiksi kulta
avistatileillä (yhteistileillä), määräaikais
talletukset ja seuraavista liiketoimista
johtuvat kultasaamiset: i) kultapitoisuu
den muuttumiset ja ii) sijaintipaikkaa tai
laatua koskevat kultaswapit, joissa luo
vutusajankohdan ja vastaanottoajankoh
dan väliin jää vähintään yksi pankki
päivä.

2

Valuuttamääräiset saa
miset euroalueen ul
kopuolelta

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen
ulkopuolella olevilta vastapuolilta, kan
sainväliset ja ylikansalliset laitokset sekä
euroalueeseen kuulumattomat keskus
pankit mukaan luettuina.

2.1

Saamiset Kansainväli
seltä valuuttarahas
tolta (IMF)

a) Varanto-osuuteen kuuluvat nosto-oikeu
det (netto)

Markkinahintaan

a) Varanto-osuuteen kuuluvat nosto-oikeudet
(netto)

Kansallinen kiintiö, josta vähenne
tään IMF:n hallussa olevat euromää
räiset saldot. IMF:n tili 2 (hallinnol
listen kulujen eurotili) voidaan joko
sisällyttää tähän erään tai erään ’Eu
romääräiset velat euroalueen ulko
puolelle’.
b) Erityiset nosto-oikeudet

Nimellisarvoon, muuntamisessa käy
tetään valuutan markkinakurssia

b) Erityiset nosto-oikeudet

Erityiset nosto-oikeudet (brutto).

c) Muut saamiset

Nimellisarvoon, muuntamisessa käy
tetään valuutan markkinakurssia
c) Muut saamiset

GAB-rahoitusjärjestelyt, erityisiin lai
najärjestelyihin kuuluvat lainat, köy
hyyden vähentämisen ja kasvun no
peuttamisen ohjelman piiriin kuulu
vat talletukset.
2.2

Pankkitalletukset, ar
vopaperisijoitukset,
valuuttamääräiset lai
nat ja muut valuutta
määräiset saamiset

a) Talletukset euroalueen ulkopuolisissa
pankeissa, lukuun ottamatta erään
’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia saamisia
Sekkitilit, määräaikaistalletukset,
vaadittaessa takaisin maksettavat
luotot, takaisinmyyntisopimukset.

Nimellisarvoon, muuntamisessa käy
tetään valuutan markkinakurssia

a)

Talletukset euroalueen ulkopuolisissa
pankeissa
Nimellisarvoon, muuntamisessa
käytetään valuutan markkinakurs
sia
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Tase-erien sisältöluokat

b) Arvopaperisijoitukset euroalueen ulko
puolelle, lukuun ottamatta erään ’Muut
rahoitusvarat’ kuuluvia saamisia
Euroalueen ulkopuolella olevien liik
keeseen laskemat joukkovelkakirjat,
vekselit, nollakorkoiset joukkovelka
kirjat, rahamarkkinapaperit sekä
osakkeet ja osuudet, joita hoidetaan
osana valuuttavarantoja.

Arvostusperiaate

b)i)

Muut kuin eräpäivään saakka pidet
tävät jälkimarkkinakelpoiset arvopape
rit
Markkinahintaan ja valuutan
markkinakurssia käyttäen
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

b)ii)

Eräpäivään saakka pidettävät jälki
markkinakelpoiset arvopaperit
Hankintameno arvonalennuksella
vähennettynä ja valuutan markki
nakurssia käyttäen
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

b)iii)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit
Hankintameno arvonalennuksella
vähennettynä ja valuutan markki
nakurssia käyttäen
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

b)iv)

Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet ja
osuudet
Markkinahintaan ja valuutan
markkinakurssia käyttäen

c) Valuuttamääräiset lainat (talletukset)
euroalueen ulkopuolella, lukuun otta
matta erään ’Muut rahoitusvarat’

c)

Talletukset nimellisarvoon, muun
tamisessa käytetään valuutan
markkinakurssia

kuuluvia saamisia
d) Muut valuuttamääräiset saamiset

d)

Setelit ja metallirahat euroalueen
ulkopuolelta.

3

Valuuttamääräiset saa
miset euroalueelta

a) Arvopaperisijoitukset euroalueella, lu
kuun ottamatta erään ’Muut rahoitus
varat’ kuuluvia saamisia
Euroalueella olevien liikkeeseen las
kemat joukkovelkakirjat, vekselit,
nollakorkoiset joukkovelkakirjat, ra
hamarkkinapaperit ja osakkeet ja
osuudet, joita hoidetaan osana va
luuttavarantoja.

Valuuttamääräiset lainat

Muut valuuttamääräiset saamiset
Nimellisarvoon, muuntamisessa
käytetään valuutan markkinakurs
sia

a)i)

Muut kuin eräpäivään saakka pidet
tävät jälkimarkkinakelpoiset arvopape
rit
Markkinahintaan ja valuutan
markkinakurssia käyttäen
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

a)ii)

Eräpäivään saakka pidettävät jälki
markkinakelpoiset arvopaperit
Hankintameno arvonalennuksella
vähennettynä ja valuutan markki
nakurssia käyttäen
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

a)iii)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit
Hankintameno arvonalennuksella
vähennettynä ja valuutan markki
nakurssia käyttäen
Preemiot tai diskontot jaksotetaan
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Arvostusperiaate

a)iv)

Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet ja
osuudet
Markkinahintaan ja valuutan
markkinakurssia käyttäen

b) Muut saamiset euroalueella olevilta, lu
kuun ottamatta erään ’Muut rahoitus
varat’ kuuluvia saamisia

b)

Talletukset ja muut lainat nimelli
sarvoon, muuntamisessa käytetään
valuutan markkinakurssia

Lainat, talletukset, takaisinmyyntiso
pimukset, sekalainen luotonanto.
4

Euromääräiset saami
set euroalueen ulko
puolelta

4.1

Pankkitalletukset, ar
vopaperisijoitukset ja
lainat

a) Talletukset euroalueen ulkopuolisissa
pankeissa, lukuun ottamatta erään
’Muut rahoitusvarat’ kuuluvia saamisia

Muut saamiset

a)

Talletukset euroalueen ulkopuolisissa
pankeissa
Nimellisarvoon

Sekkitilit, määräaikaistalletukset,
vaadittaessa takaisin maksettavat
luotot, euromääräisten arvopaperien
hoitoon liittyvät takaisinmyyntisopi
mukset.
b) Arvopaperisijoitukset euroalueen ulko
puolelle, lukuun ottamatta erään ’Muut
rahoitusvarat’ kuuluvia saamisia
Euroalueen ulkopuolella olevien liik
keeseen laskemat osakkeet ja osuu
det, joukkovelkakirjat, vekselit, nol
lakorkoiset joukkovelkakirjat ja ra
hamarkkinapaperit.

b)i)

Muut kuin eräpäivään saakka pidet
tävät jälkimarkkinakelpoiset arvopape
rit
Markkinahintaan
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

b)ii)

Eräpäivään saakka pidettävät jälki
markkinakelpoiset arvopaperit
Hankintameno arvonalennuksella
vähennettynä
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

b)iii)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit
Hankintameno arvonalennuksella
vähennettynä
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

b)iv)

Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet ja
osuudet
Markkinahintaan

c) Lainat euroalueen ulkopuolelle, lukuun
ottamatta erään ’Muut rahoitusvarat’
kuuluvia saamisia

c)

d) Euroalueen ulkopuolisten tahojen liik
keeseen laskemat arvopaperit, lukuun
ottamatta erään ’Muut rahoitusvarat’
kuuluvia saamisia

d)i)

Ylikansallisten tai kansainvälisten
organisaatioiden (esim. Euroopan
investointipankki) liikkeeseen laske
mat arvopaperit organisaation
maantieteellisestä sijainnista riippu
matta.

Lainat euroalueen ulkopuolelle
Talletukset nimellisarvoon
Muut kuin eräpäivään saakka pidet
tävät jälkimarkkinakelpoiset arvopape
rit
Markkinahintaan
Preemiot/diskontot jaksotetaan

d)ii)

Eräpäivään saakka pidettävät jälki
markkinakelpoiset arvopaperit
Hankintameno arvonalennuksella
vähennettynä
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

FI

5.2.2009

Euroopan unionin virallinen lehti

Tase-erä

L 36/27

Tase-erien sisältöluokat

Arvostusperiaate

d)iii)

Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit
Hankintameno arvonalennuksella
vähennettynä
Preemiot tai diskontot jaksotetaan

4.2

ERM II:n luottojärjes
telyihin perustuvat
saamiset

Luotonanto ERM II:n ehdoilla.

5

Rahapoliittisiin ope
raatioihin liittyvät eu
romääräiset luotot eu
roalueen luottolaitok
sille

Erät 5.1–5.5: Eurojärjestelmän rahapoli
tiikan välineistä ja menettelyistä 31 päi
vänä elokuuta 2000 annettujen suunta
viivojen EKP/2000/7 (1) liitteessä I ku
vattuihin rahapolitiikan välineisiin liitty
vät liiketoimet.

5.1

Perusrahoitusoperaa
tiot

Säännölliset likviditeettiä lisäävät kään
teisoperaatiot, jotka toteutetaan viikoit
tain ja joissa sovellettava normaali
juoksuaika on viikko.

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

5.2

Pitempiaikaiset rahoi
tusoperaatiot

Säännölliset likviditeettiä lisäävät kään
teisoperaatiot, jotka toteutetaan kuukau
sittain ja joissa sovellettava normaali
juoksuaika on kolme kuukautta.

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

5.3

Käänteiset hienosäätö
operaatiot

Käänteisoperaatiot, joilla hienosäädetään
markkinoita tarvittaessa.

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

5.4

Käänteiset rakenteelli
set operaatiot

Käänteisoperaatiot, joilla vaikutetaan eu
rojärjestelmän rakenteelliseen asemaan
rahoitussektoriin nähden.

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

5.5

Maksuvalmiusluotot

Osa eurojärjestelmän maksuvalmiusjär
jestelmää, jossa vastapuolet voivat saada
yön yli –likviditeettiä vakuuskelpoisia
arvopapereita vastaan etukäteen vahvis
tetulla korolla.

Nimellisarvoon tai takaisinostohintaan

5.6

Vakuuksien muutos
pyyntöihin liittyvät
talletukset

Luottolaitoksille myönnetyt lisäluotot,
jotka aiheutuvat näille luottolaitoksille
aiemmin myönnettyjen luottojen va
kuutena olevien arvopaperien arvon
noususta.

Nimellisarvoon tai hankintahintaan

6

Muut euromääräiset
saamiset euroalueen
luottolaitoksilta

Sekkitilit, määräaikaistalletukset, vaadit
taessa takaisin maksettavat luotot, erään
”Euromääräiset arvopaperit euroalueelta”
kuuluvien arvopaperisalkkujen hoitoon
liittyvät takaisinmyyntisopimukset, mu
kaan lukien transaktiot, jotka johtuvat
euroalueen aikaisempien valuuttavaran
tojen muuntamisesta, ja muut saamiset.
Kirjeenvaihtajapankkimallin tilit ei-koti
maisissa euroalueen luottolaitoksissa.
Muut saamiset ja operaatiot, jotka eivät
liity eurojärjestelmän rahapoliittisiin
operaatioihin.

Nimellisarvoon tai hankintahintaan

Nimellisarvoon
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Euromääräiset arvopa
perit euroalueelta

Tase-erien sisältöluokat

Muut arvopaperit kuin saamisten erään
’Muut rahoitusvarat’ kuuluvat arvopape
rit: osakkeet ja osuudet, joukkovelkakir
jat, vekselit, nollakorkoiset joukkovelka
kirjalainat, suoraan pidettävät rahamark
kinapaperit, mukaan lukien julkisyhtei
söjen liikkeeseen laskemat euromääräiset
arvopaperit ajalta ennen EMUa; hieno
säätötarkoituksessa hankitut EKP:n vel
kasitoumukset.

5.2.2009

Arvostusperiaate

i) Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät
jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit
Markkinahintaan
Preemiot tai diskontot jaksotetaan
ii) Eräpäivään saakka pidettävät jälkimark
kinakelpoiset arvopaperit
Hankintameno arvonalennuksella
vähennettynä
Preemiot tai diskontot jaksotetaan
iii) Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit
Hankintameno arvonalennuksella
vähennettynä
Preemiot tai diskontot jaksotetaan
iv) Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet ja
osuudet
Markkinahintaan

8

Euromääräiset saami
set julkisyhteisöiltä

9

Eurojärjestelmän sisäi
set saamiset

9.1

Saamiset julkisyhteisöiltä ajalta ennen
EMUa (ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopa
perit, lainat).

Talletukset/lainat nimellisarvoon, ei-jälki
markkinakelpoiset arvopaperit hankinta
hintaan

EKP:n sijoitustodistus
ten liikkeeseenlaskun
perusteella annettui
hin velkakirjoihin liit
tyvät saamiset

Vain EKP:n taseessa.

Nimellisarvoon

9.2

Euroseteleiden koh
distamiseen eurojär
jestelmässä liittyvät
saamiset

EKP:n liikkeeseen laskemiin seteleihin
liittyvät saamiset euroseteleiden liikkee
seenlaskusta 6 päivänä joulukuuta 2001
tehdyn päätöksen EKP/2001/15 mukai
sesti (2).

9.3

Muut saamiset euro
järjestelmän sisällä
(netto)

Seuraavien alaerien nettopositiot:

10

Selvitettävänä olevat
erät

Kansallisten keskuspankkien antamat
velkakirjat EKP:n velkasitoumuksia kos
kevan back-to-back –sopimuksen perus
teella.
Nimellisarvoon

a) TARGET2-tilien ja kansallisten kes
kuspankkien vastaavien tilien sal
doista johtuvat nettosaamiset eli
saamisten ja velkojen nettosumma –
katso myös erä ’muut velat eurojär
jestelmän sisällä (netto)’.

a) Nimellisarvoon

b) muut mahdolliset eurojärjestelmän
sisäiset saamiset, myös EKP:n euro
seteleistä saaman tulon väliaikainen
jakaminen kansallisille keskuspan
keille.

b) Nimellisarvoon

Selvitystilien saldot (saamiset), mukaan
lukien selvitettävänä olevat sekit.

Nimellisarvoon
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Arvostusperiaate

Muut saamiset

11.1 Euroalueen metallira
hat

Eurokolikot.

Nimellisarvoon

11.2 Aineellinen ja ainee
ton käyttöomaisuus

Maa-alueet ja rakennukset, kalusto, mu
kaan lukien atk-laitteistot, ohjelmistot.

Hankintahintaan poistot vähennettyinä
Poistoilla tarkoitetaan hyödykkeen pois
topohjan systemaattista kuluksi kirjaa
mista sen taloudellisen vaikutusajan ku
luessa. Taloudellinen vaikutusaika on
ajanjakso, jona käyttöomaisuuden odote
taan olevan yrityksen käytettävissä. Yksit
täisten merkittävien käyttöomaisuuserien
taloudellinen vaikutusaika voidaan tarkis
taa systemaattisesti, mikäli odotukset
poikkeavat aikaisemmista arvioista. Mer
kittäviin hyödykkeisiin voi sisältyä osia,
joilla on erilainen taloudellinen vaikutus
aika. Taloudellinen vaikutusaika tulisi täl
laisten osien osalta arvioida erikseen.
Aineettoman omaisuuden kustannukset
sisältävät aineettoman omaisuuden han
kintahinnan. Muita suoria tai epäsuoria
kustannuksia käsitellään kuluina
Menojen aktivoinnissa sovelletaan raja-ar
voa (mikäli meno ilman arvonlisäveroa
jää alle 10 000 euron, sitä ei aktivoida)

11.3 Muut rahoitusvarat

— Voitto-osuudet ja sijoitukset tytäryh
tiöihin, strategisista tai poliittisista
syistä hallussa olevat osakkeet ja
osuudet
— Arvopaperit, mukaan lukien osakkeet
ja osuudet, sekä muut rahoitusinst
rumentit ja saldot, mukaan lukien
määräaikaistalletukset ja sekkitilit,
joita hoidetaan korvamerkittynä
salkkuna
— Tähän erään kuuluvien arvopaperi
salkkujen hoitoon liittyvät takaisin
myyntisopimukset luottolaitosten
kanssa.

a) Jälkimarkkinakelpoiset osakkeet ja osuudet
Markkinahintaan
b) Voitto-osuudet ja epälikvidit kantaosak
keet sekä muut osakkeet ja osuudet, jotka
edustavat pysyviä investointeja
Hankintameno arvonalennuksella vä
hennettynä
c) Sijoitukset tytäryhtiöihin tai merkittävät
osuudet yhtiöissä
Omaisuuden nettoarvoon
d) Muut kuin eräpäivään saakka pidettävät
jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit
Markkinahintaan
Preemiot/diskontot jaksotetaan
e) Eräpäivään saakka pidettävät tai pysyvinä
investointeina pidettävät jälkimarkkina
kelpoiset arvopaperit
Hankintameno arvonalennuksella vä
hennettynä
Preemiot tai diskontot jaksotetaan
f) Ei-jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit
Hankintameno arvonalennuksella vä
hennettynä
g) Pankkitalletukset ja lainat
Nimellisarvoon, muunnetaan valuutan
markkinakurssiin, jos saldot tai talle
tukset ovat valuuttamääräisiä
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11.4 Taseen ulkopuolisten
erien arvostuserot

Valuuttatermiinien, valuuttaswapien, ko
ronvaihtosopimusten, korkotermiinien,
arvopaperien termiinikauppojen, valuut
tojen avistakauppojen arvostuksen tu
lokset kaupantekopäivästä maksun suo
rituspäivään.

Instrumenttien nettoaseman termiinikurs
sin ja avistakurssin ero käyttäen valuutan
markkinakurssia

11.5 Siirtosaamiset ja mak
setut ennakot

Toteutuneet tulot, joista ei ole saatu
maksua. Maksetut ennakot ja kertyneet
korot (eli arvopaperia ostettaessa mu
kana siirtyneet kertyneet korot)

Nimellisarvoon, muuntamisessa käytetään
valuutan markkinakurssia

11.6 Sekalaiset erät

a) Ennakot, lainat ja muut vähämerki
tyksiset erät. Vakuudettomat lainat
(loans on a trust basis)

a) Nimellisarvoon tai hankintahintaan

b) Asiakkaiden tekemiin kultatalletuk
siin liittyvät sijoitukset

b) Markkinahintaan

c) Nettoeläkesaamiset.

c) 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti

12

Tilikauden tappio

Nimellisarvoon

(1) EYVL L 310, 11.12.2000, s. 1.
(2) EUVL L 337, 20.12.2001, s. 52.”

2. Korvataan liitteen III taulukon ensimmäisessä sarakkeessa olevan alaotsikon 2.3 sanat ”Siirto varauksista/varauksiin
valuuttakurssi- ja hintariskiä varten” sanoilla ”Siirto varauksista/varauksiin valuuttakurssi- ja korkoriskiä sekä kullan
hintariskiä varten”.

