
  

ΚΕΦΑΛΑΙO VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡOΒΛΕΨΕΙΣ 

Αρθρο 28 - Ανάπτυξη, εφαρμογή και ερμηνεία των κανόνων 

1. Η Επιτροπή Λογιστικής και Νομισματικού Εισοδήματος (Accounting and Monetary Income Committee), θα ενεργεί 
σαν φόρουμ του ΕΣΚΤ για να συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω του Εκτελεστικού Συμβουλίου, για την 
ανάπτυξη και εφαρμογή των κανόνων λογιστικής και αναφοράς του ΕΣΚΤ. 

2. Η ερμηνεία αυτής της οδηγίας, απαιτεί να ληφθούν υπόψη η προπαρασκευαστική εργασία, οι εναρμονισμένοι 
κανόνες λογιστικής του κοινοτικού δικαίου και τα γενικά αποδεκτά λογιστικά πρότυπα. 

Αρθρο 29 - Μεταβατικοί κανόνες 

1. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί στο κλείσιμο της 31 
Δεκεμβρίου 1998 θα αναπροσαρμοσθούν την 1η Ιανουαρίου 1999. Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη που εμφανίστηκαν 
πριν ή την 1η Ιανουαρίου 1999, θα διαχωρίζονται από τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη που μπορεί να εμφανιστούν 
μετά την 1η Ιανουαρίου 1999 και θα παραμείνουν στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. Oι τιμές της αγοράς και οι ισοτιμίες 
που θα εφαρμοσθούν από την ΕΚΤ και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες στους Ισολογισμούς ανοίγματος την 1η 
Ιανουαρίου 1999 θα αποτελούν το νέο μέσο κόστος στην αρχή της μεταβατικής περιόδου. 

2. Συνιστάται τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη που εμφανίστηκαν πριν ή την 1η Ιανουαρίου 1999 να μη θεωρούνται 
ως διανεμηθέντα τη στιγμή της μεταφοράς και να μη τα χειρίζονται σαν πραγματοποιηθέντα / διανεμηθέντα στις 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται μετά την έναρξη της μεταβατικής περιόδου. 

3. Κέρδη και ζημίες από μεταβολή στις τιμές λόγω της μεταφοράς των στοιχείων από της Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες 
στην ΕΚΤ θα θεωρούνται ως πραγματοποιηθέντα. Τα κέρδη και οι ζημίες από συνάλλαγμα και χρυσό θα θεωρούνται 
σαν πραγματοποιηθέντα, καθώς οι απαιτήσεις από την ΕΚΤ που προκύπτουν εκφράζονται σε ευρώ. 

4. Αυτό το άρθρο δεν θίγει οποιαδήποτε απόφαση εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 30 του Καταστατικού. 

Αρθρο 30 - Τελικές διατάξεις 

1. Αυτή η Oδηγία θα εφαρμοσθεί από την 1η Ιανουαρίου 1999. 

2. Αυτή η Oδηγία απευθύνεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των μετεχόντων κρατών μελών. 

Πραγματοποιήθηκε στη Φρανγκφούρτη (Μάϊν) την 1 Δεκεμβρίου 1998. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ 
Βίλλεμ Φ. Ντέεζενμπερχ 

Πρόεδρος


