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Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3556/2007) 
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Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3556/2007) 
 
 

 
Δηλώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 
 

 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, οι 
οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά 
τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα 
αποτελέσματα χρήσεως της Τράπεζας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και 

 

 η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις 
επιδόσεις και τη θέση της Τράπεζας,

 
καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται 

στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των 
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.  

 
 
 
 

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016 
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 Το Διοικητικό Συμβούλιο («ΔΣ») παρουσιάζει την Έκθεση Διαχείρισης και τις Οικονομικές Καταστάσεις  

για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015. 

 

Καθαρά Κέρδη ή Ζημιές που αναλογούν στους μετόχους 

Οι ζημιές μετά από φόρους που αναλογούν στους μετόχους της Eurobank (ή «η Τράπεζα») για το 2015 

διαμορφώνονται σε €1.181 εκατ. (2014: ζημιές €1.219 εκατ.), όπως παρουσιάζονται στην ενοποιημένη 

κατάσταση αποτελεσμάτων στη σελίδα 4. 

 

Συνολική Αξιολόγηση («ΣΑ») της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας  

Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, ειδικά από το δεύτερο τρίμηνο του 2015, είχαν αρνητική 

επίπτωση στη ρευστότητα των Ελληνικών τραπεζών και έγειραν ανησυχίες αναφορικά με τη κεφαλαιακή 

τους θέση. Σύμφωνα με τη προκαταρκτική συμφωνία της Συνόδου Κορυφής της 12 Ιουλίου 2015, το νέο 

πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας («ΕΜΣ») θα έπρεπε να συμπεριλάβει 

αποθεματικό από €10 δις έως €25 δις για τον τραπεζικό τομέα, για να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες 

ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης και κόστους εκκαθάρισης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») και ο 

Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (Single Supervisory Mechanism, «SSM» ) θα διεξήγαγαν μια ΣΑ των 

τεσσάρων εποπτευόμενων Ελληνικών τραπεζών. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΣΑ πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τη συνδυαστική επίδραση των 

ακόλουθων: 

α) Του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων Ενεργητικού («AQR»), αξιολογώντας την ποιότητα των 

χαρτοφυλακίων των τραπεζών στην Ελλάδα, περιλαμβανομένης της επάρκειας των αποτιμήσεων 

των στοιχείων ενεργητικού και των εξασφαλίσεων και των σχετικών προβλέψεων, και 

β) Της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων («ST») για να εξετάσει την ανθεκτικότητα των 

ισολογισμών των τραπεζών σε μια ενδεχόμενη περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς. 

 

Η κεφαλαιακή επάρκεια αξιολογήθηκε για μία τριετή περίοδο (2015-2017) με βάση δύο σενάρια: το 

βασικό και το δυσμενές. Σύμφωνα με τη διαδικασία της Άσκησης, οι τράπεζες χρησιμοποίησαν ως σημείο 

αναφοράς τα προκαταρκτικά δεδομένα για το δεύτερο τρίμηνο του 2015 και υπέβαλλαν τα τριετή 

επιχειρηματικά σχέδια βάσει των παραδοχών του βασικού σεναρίου: μεταβολή του ΑΕΠ σύμφωνα με την 

ΕΚΤ για το 2015 -2,3%, για το 2016 -1,3% και για το 2017 +2,7%, ενώ οι λοιπές παραδοχές, 

συμπεριλαμβανομένης της μεταβολής των χορηγήσεων και καταθέσεων, ήταν σύμφωνες με τις 

προβλέψεις των οικονομολόγων των τεσσάρων τραπεζών. Τα επιχειρηματικά αυτά σχέδια εξετάστηκαν 

στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων από την ΕΚΤ υπό το βασικό και το δυσμενές σενάριο 

για να εκτιμηθούν ενδεχόμενα κεφαλαιακά ελλείμματα. 

 

Την 31 Οκτωβρίου 2015, η ΕΚΤ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ΣΑ που πραγματοποίησε στις τέσσερις, 

συστημικής σημασίας, Ελληνικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Eurobank. 

 

Τα αποτελέσματα της ΣΑ για την Eurobank συνοψίζονται ως ακολούθως: 

 

Αποτελέσματα του AQR 

Το AQR περιελάμβανε εκτεταμένο έλεγχο της τρέχουσας αξίας του ελληνικού δανειακού χαρτοφυλακίου 

της Τράπεζας κατά την 30η Ιουνίου 2015, καλύπτοντας το 98% του χαρτοφυλακίου αυτού. Σύμφωνα με το 

AQR προσδιορίστηκαν επιπρόσθετες προβλέψεις, με συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 

ζημιών που αναδείχθηκαν από το AQR, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 της 

Τράπεζας (CET1) να διαμορφώνεται στο 8,6%, βάσει ορίου για CET1 στο 9,5%, κάτι που αντιστοιχεί σε 

κεφαλαιακές ανάγκες ύψους €339 εκατ. Η προσαρμοσμένη κεφαλαιακή θέση, όπως προέκυψε από το 

AQR αποτέλεσε το εναρκτήριο σημείο για τα ST. 

 

Αποτελέσματα της ST 

Τα ST, υπό το βασικό σενάριο, δεν εντόπισαν περαιτέρω κεφαλαιακό έλλειμμα, διατηρώντας το CET1 στο 

8,6%, με τις κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας να ανέρχονται σε €339 εκατ., για να καλυφθεί το 

έλλειμμα που δημιουργείται έως το όριο CET1 του 9,5%. Τα ST, υπό το δυσμενές σενάριο, διαμόρφωσαν 

το CET1 στο 1,3% που ισοδυναμεί με κεφαλαιακές ανάγκες της τάξης των €2.122 εκατ. ώστε να καλυφθεί 

το έλλειμμα που προκύπτει βάσει του ορίου για CET1 8% στο δυσμενές σενάριο (σημείωση 6 στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις). 
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Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank και Διαχείριση Ιδίων Κεφαλαίων 

Την 31 Οκτωβρίου 2015, σε συνέχεια της ανακοίνωσης από την ΕΚΤ των αποτελεσμάτων της ΣΑ και 

σύμφωνα με τον Νόμο 4340/2015, που μεταρρύθμισε το πλαίσιο για την ανακεφαλαιοποίηση των 

τραπεζών, η Τράπεζα υπέβαλε σχέδιο άντλησης κεφαλαίων για έγκριση προς την ΕΚΤ περιγράφοντας 

λεπτομερώς τα μέτρα που σκόπευε να εφαρμόσει για να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα που 

καθορίστηκε με βάση τη ΣΑ, ύψους €2.122 εκατ.  

 

Την 3 Νοεμβρίου 2015, το ΔΣ της Τράπεζας αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 16 

Νοεμβρίου 2015 για την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) έως και € 2.122 εκατ. Την 

13 Νοεμβρίου 2015 ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός της ΕΚΤ αναγνώρισε την ανερχόμενη σε €83 εκατ. 

δράση κεφαλαιακής ενίσχυσης που μείωνε το κεφαλαιακό έλλειμμα της Τράπεζας που προσδιορίστηκε 

από τη ΣΑ, και οφείλεται στη θετική διαφορά μεταξύ των πραγματοποιηθέντων προ-προβλέψεων κερδών 

του εννεάμηνου 2015 έναντι του εκτιμώμενου ποσού που είχε συμπεριληφθεί στο βασικό σενάριο της 

άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΣΑ.  

 

Κατόπιν αυτής της αναγνώρισης, το μέγιστο ποσό των προς άντληση κεφαλαίων, μέσω της ΑΜΚ μειώθηκε 

στα € 2.039 εκατ. από € 2.122 εκατ. 

 

Την 16 Νοεμβρίου 2015 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας ενέκρινε τα ακόλουθα: 

 

α)  Τη μείωση του ανερχόμενου σε €4.412.362.962,60 κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας 

κατά €4.368.239.333,10 μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας της κοινής 

ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της, 

μέσω συνένωσης τους με αναλογία εκατό (100) παλαιές σε μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή 

(reverse split), και (ii) μείωσης της νέας ονομαστικής αξίας της κοινής ονομαστικής μετοχής 

(προερχόμενης από το reverse split) σε €0,30, με σκοπό την απόσβεση ζημιών εις νέον δια του 

σχηματισμού ισόποσου αποθεματικού προς συμψηφισμό.  

 

β)  Την ΑΜΚ της Τράπεζας για την άντληση κεφαλαίων μέχρι και €2.038.920.000, με την καταβολή 

μετρητών ή/και εισφορά σε είδος, την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των κοινών 

μετοχών της, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και 

του μοναδικού προνομιούχου μετόχου της, δηλ. του Ελληνικού Δημοσίου, και την έκδοση νέων 

κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.  

 

Η ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε και από την ιδιαίτερη Συνέλευση του Ελληνικού 

Δημοσίου, ως μοναδικού κατόχου των προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας, που συνεδρίασε επίσης την 

16η Νοεμβρίου 2015. 

 

Την 18 Νοεμβρίου 2015, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία του βιβλίου προσφορών 

για τη διάθεση με ιδιωτική τοποθέτηση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της προς ειδικούς 

επενδυτές, θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια. 

 

Βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, το ΔΣ της Τράπεζας όρισε την τιμή 

διάθεσης στα €0,01 ανά νέα μετοχή ή €1,00 μετά τη συνένωση των τότε υφιστάμενων μετοχών της 

(reverse split) με αναλογία 100 προς 1. Το ποσό που προέκυψε από τη ζήτηση που εκδηλώθηκε από 

επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στην ως άνω προσφορά προς ειδικούς επενδυτές αθροιζόμενο με το 

ποσό που προέκυψε από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της εθελοντικής άσκησης διαχείρισης 

παθητικού (liability management exercise-«LME»), η οποία αποφασίστηκε από την Τράπεζα στις 29 

Οκτωβρίου 2015, υπερέβη τα προς άντληση κεφάλαια μέσω της ΑΜΚ. 

 

Κατόπιν τούτων, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, αφού μειώθηκε, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά 

€4.368.239.333,10, αυξήθηκε κατά €611.676.000 με την έκδοση 2.038.920.000 νέων μετοχών (μετά την 

ολοκλήρωση της ως άνω συνένωσης μετοχών), ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία. Η ανερχόμενη σε 

συνολικά €1.427.244.000 διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο πιστώθηκε στον οικείο 

λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας.  

 

Την 23 Νοεμβρίου 2015, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι οι συνολικά 2.038.920.000 νέες κοινές ονομαστικές 

μετοχές της που εκδίδονται δυνάμει της ΑΜΚ της κατανεμήθηκαν ως εξής: 
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α) 1.621.150.153 από τις νέες μετοχές (80% επί του συνόλου των νέων μετοχών) κατανεμήθηκαν 

στους ειδικούς επενδυτές, θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές που εκπληρώνουν ορισμένα 

κριτήρια, και 

 

β)  417.769.847 από τις νέες μετοχές (20% επί του συνόλου των νέων μετοχών) κατανεμήθηκαν σε 

επενδυτές των οποίων οι τίτλοι έγιναν αποδεκτοί τελικώς προς εξαγορά, σύμφωνα με τους όρους 

του LME, η οποία ανακοινώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2015.  

 

Οι νέες μετοχές εισήχθηκαν στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η διαπραγμάτευσή τους 

ξεκίνησε στις 2 Δεκεμβρίου 2015. 

 

Κεφαλαιακή Επάρκεια 

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της ΑΜΚ το Νοέμβριο 2015, ο Όμιλος ισχυροποίησε περεταίρω την 

κεφαλαιακή του βάση με το CET1 να ανέρχεται σε 17% στα τέλη του Δεκεμβρίου 2015. 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (EU) Αρ. 575/2013 (CRR), ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή από 01/01/2014, οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις («DTAs»), που βασίζονται στην μελλοντική κερδοφορία και 

υπερβαίνουν συγκεκριμένα όρια, θα αφαιρούνται κατά τον υπολογισμό του CET1. Αυτή η μεθοδολογία θα 

εφαρμοστεί σταδιακά μέχρι το 2024 και θα έχει σημαντική επίδραση στα Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, 

συμπεριλαμβανομένης και της Τράπεζας. Το άρθρο 27α του Νόμου 4172/2013, όπως ισχύει, προβλέπει 

ότι οι επιλεγμένες DTAs μπορούν να μετατραπούν σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις (tax credit) 

έναντι του Ελληνικού Δημοσίου κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτή η νομοθετική διάταξη 

επέτρεψε στα Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης και της Τράπεζας, να μην αφαιρούν 

τις επιλεγμένες DTAs από το CET1 αλλά να τις αναγνωρίζουν ως 100% σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού, 

με θετική επίδραση στη κεφαλαιακή τους θέση. Την 31 Δεκεμβρίου 2015, οι DTAs οι οποίες πληρούν τα 

κριτήρια για μετατροπή σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου 

ανήλθαν σε €4.065 εκατ. (σημείωση 16 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων). 

 

Ωστόσο, το ανωτέρω πλαίσιο που θεσπίστηκε στην Ελλάδα μπορεί να αμφισβητηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή εάν συμβαδίζει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για κρατική στήριξη. Μια ενδεχόμενη αλλαγή 

στον εποπτικό χειρισμό των επιλέξιμων DTAs ως οριστικών και εκκαθαρισμένων απαιτήσεων ενδέχεται να 

έχει δυσμενή επίπτωση στη κεφαλαιακή θέση του Ομίλου.  

 

Ο Όμιλος εξετάζει επιπρόσθετες ενέργειες προκειμένου να ενισχύσει την κεφαλαιακή του βάση, οι οποίες 

σχετίζονται με την διαχείριση των καθυστερούμενων δανείων καθώς και με την αναδιάρθρωση, 

μετασχηματισμό ή βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό που θα 

δημιουργήσουν ή θα αποδεσμεύσουν κεφάλαια ή/και θα μειώσουν τα σταθμισμένα στοιχεία 

ενεργητικού. 

 

Πρόγραμμα διαχείρισης στοιχείων παθητικού (LME) 

Την 29 Οκτωβρίου 2015, η Τράπεζα αποφάσισε τη διενέργεια προγράμματος διαχείρισης στοιχείων 

παθητικού (Liability Management Exercise-LME), με σκοπό να ενισχύσει το CET1, σε συνδυασμό με τη 

σχεδιαζόμενη AMK μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, για την κάλυψη των επιπλέον 

κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας, οι οποίες προέκυψαν από την ΣΑ του Ελληνικού τραπεζικού τομέα 

που διενεργήθηκε από τον SSM. 

 

Στο πλαίσιο του LME που διενεργήθηκε σε εθελοντική βάση προσκλήθηκαν οι κάτοχοι τίτλων που 

πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής να: 

 

α)  προσφέρουν τους εν λόγω υφιστάμενους τίτλους που έχει εκδώσει η Τράπεζα και οι εταιρείες 

ειδικού σκοπού (SPVs) της Τράπεζας (ERB Hellas Funding, ERB Hellas PLC και ERB Hellas Cayman) 

για εξαγορά έναντι μετρητών με τιμή εξαγοράς η οποία είναι για τους: 

 

(i) Προνομιούχους τίτλους (Tier Ι securities), το 50% του προνομιακού δικαιώματος σε 

περίπτωση εκκαθάρισης 

(ii) Τίτλους μειωμένης εξασφάλισης (Tier II securities), το 80% της ανεξόφλητης 

ονομαστικής αξίας πλέον δεδουλευμένων τόκων  
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(iii) Τίτλους κύριας οφειλής (senior securities), το 100% της ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας 

πλέον δεδουλευμένων τόκων 

(iv) Δομημένους τίτλους κύριας οφειλής (structured senior securities), το τίμημα πρόωρης 

εξαγοράς, και 

 

β) παράσχουν ανέκκλητη εντολή στον οικείο Προτείνοντα που θα ήταν η Τράπεζα εκτός από τη 

Σειρά C των Τier I τίτλων που ο Προτείνων θα ήταν η ERB Hellas Funding Limited να καταθέσει το 

συνολικό προϊόν εξαγοράς σε ειδικό λογαριασμό για την ΑΜΚ με αποκλειστικό σκοπό την 

εγγραφή για την απόκτηση νέων μετοχών της Τράπεζας των οποίων η τιμή καθορίζεται μέσω των 

αποτελεσμάτων της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, κατά την επικείμενη ΑΜΚ της Τράπεζας. 

 

Η Τράπεζα θα αποδεχόταν λιγότερο από το συνολικό προσφερθέν ποσό των τίτλων, εάν (i) το άθροισμα 

του ποσού των κεφαλαίων που θα προέκυπταν από το LME και τη διαδικασία βιβλίου προσφορών 

υπερέβαινε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της και (ii) η Τράπεζα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια 

καθόριζε ότι είναι κατάλληλο να εφαρμόσει ένα συντελεστή αναλογικής κατανομής στις αποδοχές 

προσφορών. 

 

Ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων  

Η Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 

επενδύσεων (BRRD) ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Νόμο 4335/2015 με έναρξη ισχύος την 23 

Ιουλίου 2015, με εξαίρεση τις προβλέψεις για την υποχρέωση απορρόφησης των ζημιών σε περίπτωση 

εφαρμογής μέτρων δημόσιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την αναδιάρθρωση του παθητικού 

(bail-in) ως προς ορισμένες επιλέξιμες υποχρεώσεις, οι οποίες ισχύουν πλήρως από την 1η Ιανουαρίου 

2016. Η αναφερθείσα Οδηγία έχει επίσης ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τη Σερβία, όπου ο Όμιλος δραστηριοποιείται, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 

2016. 

 

Σύμφωνα με τον Νόμο 4335/2015, ως προς τα πιστωτικά ιδρύματα, η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) έχει 

οριστεί ως η εθνική αρχή εξυγίανσης και το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και 

Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) ως το εθνικό ταμείο εξυγίανσης. Οι αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στην ΤτΕ 

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες : (α) προετοιμασία και πρόληψη (όπως κατάρτιση από τα πιστωτικά 

ιδρύματα σχεδίων ανάκαμψης, κατάρτιση από την ΤτΕ σχεδίων εξυγίανσης για κάθε πιστωτικό ίδρυμα 

κλπ), (β) έγκαιρη παρέμβαση με παροχή εξουσιών στην ΤτΕ για να σταματήσει σε αρχικό στάδιο η 

χειροτέρευση της κατάστασης ενός πιστωτικού ιδρύματος ώστε να αποφευχθεί η αφερεγγυότητα και (γ) 

εξυγίανση, η οποία αποτελεί το μέσο για την αναδιάρθρωση ή την εκκαθάριση ενός πιστωτικού ιδρύματος 

συντεταγμένα χωρίς διαδικασία αφερεγγυότητας, διατηρώντας ταυτόχρονα τη συνέχιση των κρίσιμων 

λειτουργιών της και περιορίζοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό κάθε έκθεση των φορολογουμένων σε 

ζημίες. 

 

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρωθούν πριν η αρχή εξυγίανσης αναλάβει εξυγιαντική δράση σε 

σχέση με ένα πιστωτικό ίδρυμα είναι οι ακόλουθες : (α) να διαπιστωθεί ότι το ίδρυμα τελεί σε κατάσταση 

αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας, (β) να προσδοκάται εύλογα, λαμβάνοντας υπόψη τη 

χρονική στιγμή και άλλες σχετικές περιστάσεις, ότι εναλλακτικά μέτρα προερχόμενα από τον ιδιωτικό 

τομέα ή εποπτικές ενέργειες δεν θα αποτρέψουν την αφερεγγυότητα του ιδρύματος εντός ευλόγου 

χρονικού διαστήματος και (γ) η ενέργεια εξυγίανσης να είναι αναγκαία για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος. 

 

Οι εξουσίες και τα εργαλεία εξυγίανσης που είναι στη διάθεση της ΤτΕ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα 

εξυγίανσης που μπορεί να εφαρμόζονται είτε μεμονωμένα είτε με οποιοδήποτε συνδυασμό: (α) την 

εντολή μεταβίβασης, (β) τη σύσταση μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος, (γ) τον διαχωρισμό 

περιουσιακών στοιχείων, ο οποίος μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε συνδυασμό με άλλο μέτρο εξυγίανσης 

και (δ) την αναδιάρθρωση του παθητικού. 

 

Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις εξαιρετικής συστημικής κρίσης, είναι δυνατόν, σύμφωνα με το άρθρο 56 

του Νόμου 4335/2015, να παρασχεθεί έκτακτη δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη, μέσω μέτρων 

δημόσιας χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης, τα οποία είναι η δημόσια κεφαλαιακή στήριξη και ο 

προσωρινός δημόσιος έλεγχος (άρθρα 57 και 58 του Νόμου 4335/2015). Από την 1η Ιανουαρίου 2016 για 

την παροχή της στήριξης αυτής πρέπει οι μέτοχοι, οι κάτοχοι άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, οι κάτοχοι 
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σχετικών κεφαλαιακών μέσων και οι κάτοχοι άλλων επιλέξιμων υποχρεώσεων να έχουν συνεισφέρει, 

μέσω απομείωσης, μετατροπής ή με άλλο τρόπο, στην απορρόφηση των ζημιών και την 

ανακεφαλαιοποίηση με ποσό που ισοδυναμεί τουλάχιστον στο 8% των συνολικών υποχρεώσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων του υπό εξυγίανση ιδρύματος (άρθρο 56 του Νόμου 

4335/2015). 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω νομοθετικών ρυθμίσεων αναφορικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση των 

ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, ο Νόμος 4340/2015 (όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4346/2015) 

καθόρισε το νέο πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των Ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων και επικαιροποίησε 

τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 3864/2010 «Περί Ιδρύσεως ΤΧΣ». Συγκεκριμένα, οι νέες διατάξεις του 

Νόμου 3864/2010, μεταξύ άλλων, ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για τη χορήγηση 

κεφαλαιακής ενίσχυσης από το ΤΧΣ στα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, εμπλουτίζοντας τα δικαιώματα του 

ΤΧΣ έναντι των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία το ΤΧΣ έχει παράσχει κεφαλαιακή ενίσχυση 

και επίσης εισήχθησαν πρόσθετες προβλέψεις για τη σύνθεση και αξιολόγηση των διοικητικών 

συμβουλίων και των επιτροπών των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν υπογράψει Συμφωνία Πλαισίου 

Συνεργασίας (Relationship Framework Agreement «RFA») με το ΤΧΣ. Με βάση το νέο αυτό πλαίσιο 

ανακεφαλαιοποίησης πραγματοποιήθηκαν και οι πρόσφατες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των 

τεσσάρων ελληνικών συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων. 

 

Σχέδιο Αναδιάρθρωσης 

Την 29 Απριλίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, το οποίο 

υποβλήθηκε μέσω του Υπουργείου Οικονομικών στις 16 Απριλίου 2014. Το Ελληνικό Δημόσιο έχει 

δεσμευτεί ότι η Τράπεζα θα εφαρμόσει συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις και θα επιτύχει τους στόχους που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εν λόγω σχεδίου αναδιάρθρωσης. 

 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας της νέας ανακεφαλαιοποίησης, το σχέδιο αναδιάρθρωσης αναθεωρήθηκε και 

υποβλήθηκε εκ νέου προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την 26 Νοεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ενέκρινε το αναθεωρημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας. Επιπλέον πληροφορίες 

αναφορικά με τις βασικές δεσμεύσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν μέχρι το τέλος του 2018, βασικές 

παραδοχές που χρησιμοποιούνται και ενδεχόμενες επιδράσεις στη λειτουργία του Ομίλου 

παρουσιάζονται στη σημείωση 6 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.  

 

Διάθεση του 80% της συμμετοχής της Eurobank στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurolife ERB Insurance Group 

Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών 

Την 22 Δεκεμβρίου 2015, ο Όμιλος ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με την Fairfax Financial Holdings 

Limited («Fairfax») για την πώληση του 80% της συμμετοχής του στην Eurolife ERB Insurance Group 

Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών («Eurolife») (η «Συναλλαγή»), έναντι τιμήματος € 316 εκατ. σε μετρητά, 

το οποίο υπόκειται σε περαιτέρω προσαρμογές με βάση την εξέλιξη των οικονομικών στοιχείων της 

εταιρείας έως την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ενώ η Eurobank θα διατηρήσει ποσοστό 20%. 

 

Η συναλλαγή περιλαμβάνει τις ασφαλιστικές δραστηριότητες ζωής και γενικών ασφαλίσεων της Eurolife 

στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, τη θυγατρική μεσιτείας ασφαλίσεων της Eurolife στην Ελλάδα και τις 

συμβάσεις τραπεζοασφαλιστικής (bancassurance agreements) μεταξύ θυγατρικών της Eurolife και της 

Eurobank αναφορικά με την αποκλειστική διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα και στη 

Ρουμανία μέσω του δικτύου πωλήσεων της Eurobank. 

 

Αυτή η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Eurobank, όπως αυτό 

εγκρίθηκε αρχικώς τον Απρίλιο του 2014 και αναθεωρήθηκε το Νοέμβριο 2015 από τη Διεύθυνση 

Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθόσον επιβεβαιώνεται η ισχυρή δέσμευση της Eurobank για 

την υλοποίηση της στρατηγικής της αναφορικά με τη σταδιακή αποχώρησή της από μη τραπεζικές 

δραστηριότητες εντός συγκεκριμένων προθεσμιών και η επανεστίαση των πόρων σε αμιγώς τραπεζικές 

δραστηριότητες.  

 

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων 

από τις αρμόδιες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές και αναμένεται πριν το τέλος του τρίτου τριμήνου του 

2016. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση που 

έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015, οι ασφαλιστικές δραστηριότητες ταξινομήθηκαν ως κατεχόμενες προς πώληση 

(σημείωση 17 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων). 
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Τραπεζικός Επίτροπος (Monitoring Trustee) 

Το Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών (ΜΟΧΠ) του Δεύτερου Προγράμματος 

Προσαρμογής για την Ελλάδα, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου («ΔΝΤ») και της ΕΚΤ, προβλέπει το διορισμό επιτρόπου («Monitoring Trustee») σε 

όλες τις τράπεζες που βρίσκονται σε καθεστώς Κρατικής Ενίσχυσης. 

 

Την 22 Φεβρουαρίου 2013, η Τράπεζα όρισε την Grant Thornton ως Monitoring Trustee. Ο Monitoring 

Trustee παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης και τις πρακτικές 

λειτουργίας, καθώς και την εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης και αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 

 

Δραστηριότητες στο εξωτερικό 

Η Τράπεζα έχει αναπτύξει σημαντική παρουσία σε 5 χώρες εκτός Ελλάδας. Ειδικότερα, δραστηριοποιείται 

στην Κύπρο, όπου παρέχει υπηρεσίες στην Τραπεζική Επιχειρήσεων, το Private Banking και τη Διαχείριση 

Περιουσίας, στο Λουξεμβούργο, παρέχοντας υπηρεσίες Private Banking, στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και 

την Σερβία στους τομείς της Τραπεζικής Ιδιωτών και Επιχειρήσεων, της Διαχείρισης Κεφαλαίων, των 

Ασφαλιστικών Υπηρεσιών και της Επενδυτικής Τραπεζικής, μέσω ενός δικτύου άνω των 400 

καταστημάτων και επιχειρηματικών κέντρων, ενώ διαθέτει παρουσία και στο Λονδίνο. Επίσης, η Τράπεζα 

έχει παρουσία στην Ουκρανία, η οποία είναι ταξινομημένη ως κατεχόμενη προς πώληση. 

 

Απόκτηση του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank από την Eurobank Bulgaria AD 

Την 17 Ιουλίου 2015 ο Όμιλος ανακοίνωσε την επίτευξη προκαταρκτικής συμφωνίας με την Alpha Τράπεζα 

ΑΕ («Alpha Bank») αναφορικά με την απόκτηση του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank από τη 

θυγατρική τράπεζα της Eurobank στη Βουλγαρία, Eurobank Bulgaria AD (‘’Postbank). 

 

Την 1 Μαρτίου 2016, μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, η απόκτηση των 

συνολικών δραστηριοτήτων του Καταστήματος της Alpha Bank στη Βουλγαρία από την Postbank 

ολοκληρώθηκε. 

 

Η απόκτηση του Καταστήματος της Alpha Bank στη Βουλγαρία αναμένεται να ισχυροποιήσει τη θέση της 

Postbank στη Βουλγαρική τραπεζική αγορά και να διευρύνει την πελατειακή της βάση σε εργασίες 

λιανικής και εταιρικής τραπεζικής. Η Postbank αναμένεται να ωφεληθεί από σημαντικές συνέργειες ενώ 

διατηρείται ο υψηλός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας και τα σημαντικά αποθέματα ρευστών διαθεσίμων 

της (σημείωση 47 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων).  

 

Επισκόπηση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 

Το 2015, το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα ήταν γεμάτο προκλήσεις για το Ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα σχετικά με την συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους για την 

συνέχιση της χρηματοδότησης του Ελληνικού Κράτους, οι πιεστικές συνθήκες ρευστότητας, η επιβολή 

περιορισμών στις τραπεζικές συναλλαγές και της προσωρινής τραπεζικής αργίας το δεύτερο εξάμηνο του 

2015, επηρέασαν σημαντικά την Ελληνική Οικονομία και είχαν αρνητική επίδραση στις δραστηριότητες 

του Ομίλου. Σε αυτό το ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, οι δραστηριότητες του Ομίλου είχαν ως στόχο 

την προσαρμογή στις επικρατούσες συνθήκες.  

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2015, το σύνολο του ενεργητικού σε συνέχεια της απομόχλευσης, ανήλθε σε €73,6 δις 

(Δεκ. 2014: €75,5 δις). Στο τέλος του Δεκεμβρίου 2015, τα δάνεια προ προβλέψεων ανήλθαν σε €51,7 δις, 

περιλαμβάνοντας και την επίδραση €0,8 δις από την ανατίμηση του CHF και USD έναντι του Ευρώ (Δεκ. 

2014: €51,9 δις), εκ των οποίων €44,1 δις αφορούν την Ελλάδα και €7,6 δις τις διεθνείς δραστηριότητες. 

Τα επιχειρηματικά δάνεια παρέμειναν σταθερά σε €26,8 δις και αποτελούν το 52% των συνολικών 

δανείων του Ομίλου, ενώ τα δάνεια στα νοικοκυριά ανήλθαν σε €24,8 δις (Δεκ. 2014: €25,1 δις), με τα 

στεγαστικά δάνεια να αποτελούν το 35% και τα καταναλωτικά το 13% του συνολικού χαρτοφυλακίου 

δανείων. Κατά τη διάρκεια του έτους, οι καταθέσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά €8,3 δις σε €22,2 δις, 

κυρίως λόγω της εκροής καταθέσεων το πρώτο εξάμηνο του 2015 εξαιτίας της οικονομικής και πολιτικής 

αβεβαιότητας που επικρατούσε στην περίοδο. Επιπλέον, οι καταθέσεις από τις διεθνείς δραστηριότητες 

μειώθηκαν κατά €0,6 δις σε €9,3 δις. Οι καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €31,5 δις (Δεκ. 2014: 
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€40,4
1
δις). Ως αποτέλεσμα, o δείκτης δανείων (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις (L/D) του Ομίλου 

επιδεινώθηκε σημαντικά σε 127% από 104% ένα χρόνο πριν, και σε 71% από 66% για τις διεθνείς 

δραστηριότητες αντίστοιχα. Οι εκροές των καταθέσεων και οι συμφωνίες επαναγοράς χρεογράφων 

(repos) που έληξαν αντικαταστάθηκαν από χρηματοδότηση με χρήση εξασφαλίσεων από το 

Ευρωσύστημα, ενώ η απόφαση της ΕΚΤ για άρση της εξαίρεσης των χρεογράφων που έχει εκδώσει ή 

εγγυηθεί το Ελληνικό Δημόσιο οδήγησε το Όμιλο σε σημαντική αύξηση  της χρηματοδότησής του από την 

εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης, τον Έκτακτο Μηχανισμό Παροχής Ρευστότητας (Emergency Liquidity 

Assistance- «ELA»). Η εξάρτηση της Τράπεζας από το Ευρωσύστημα έφθασε στο υψηλότερο σημείο της 

για το 2015 κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών του Ιουλίου ( την 9 Ιουλίου 2015: €33,3 δις εκ των 

οποίων €23,1 δις χρηματοδότηση από τον ELA). Μετά τη σταδιακή εξομάλυνση της οικονομικής και 

πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα και σε συνέχεια της πετυχημένης ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας 

αποκλειστικά μέσω των αγορών, ο Όμιλος ενίσχυσε τη ρευστότητα του και μείωσε την εξάρτηση του από 

τη χρηματοδότηση μέσω του Ευρωσυστήματος σε €25,3 δις στο τέλος του έτους (Δεκ. 2014: €12,6 δις), εκ 

των οποίων €20 δις αφορούσε χρηματοδότηση από το ELA (Δεκ. 2014: Μηδέν), μέσω των συμφωνιών 

επαναγοράς χρεογράφων (repos) στη διατραπεζική αγορά, την αύξηση των καταθέσεων και τις εισροές 

από την ΑΜΚ.  

 

Στο δύσκολο και αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον, τα κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 2,1% 

σε €745 εκατ. από €761
1
 εκατ. το 2014. Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν ελαφρώς σε  €1.463 

εκατ. (2014: €1.470
1
 εκατ.), εξαιτίας της  αυξημένης εξάρτησης από την ακριβή χρηματοδότηση του ELA 

αλλά με θετική επίδραση από το μειωμένο κόστος των καταθέσεων στην Ελλάδα. Το καθαρό περιθώριο 

επιτοκίου (net interest margin) διαμορφώθηκε σε 2,02% (2014:1,99%), με το δείκτη στο τέταρτο τρίμηνο 

να ανέρχεται σε 2,09%. Τα καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν σε €244 

εκατ. (2014: €253
1
 εκατ.) κυρίως λόγω των μειωμένων εσόδων από τη δραστηριότητα στις αγορές 

κεφαλαίου και του δικτύου καταστημάτων τα οποία έχουν μερικώς αντισταθμισθεί από τα αυξημένα 

έσοδα των εργασιών διαχείρισης κεφαλαίων και ενοικίων, ενώ οι λοιπές δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβανομένου και του κέρδους ποσού €38 εκατ. που προέρχεται από το LME σε τίτλους 

μειωμένης εξασφάλισης, κατέγραψαν €55 εκατ. κέρδη (2014: €72
1
 εκατ. κέρδη). Οι προσπάθειες και οι 

πρωτοβουλίες περιορισμού του κόστους μέσω του εξορθολογισμού του δικτύου καταστημάτων καθώς και 

της περαιτέρω βελτιστοποίησης των λειτουργιών και των διαδικασιών συνεχίστηκαν και τα λειτουργικά 

έξοδα μειώθηκαν κατά 5,8% σε ετήσια βάση ανερχόμενα σε €975 εκατ., εξαιρουμένης της εισφοράς 

ποσού €30 εκατ. στο νέο ταμείο ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 

επενδύσεων (BRRD) και της συμπληρωματικής εισφοράς ποσού €12 εκατ. για την εξυγίανση 

συνεταιριστικής τράπεζας ( 2014: €1.035
1
 εκατ.). Ως αποτέλεσμα ο δείκτης κόστους προς έσοδα του 

Ομίλου ανήλθε σε 55,3% (2014: 57,6
1
%), ενώ οι διεθνείς δραστηριότητες μείωσαν περαιτέρω το δείκτη 

κόστους προς έσοδα σε 50,1 % (2014: 52
1
%). 

 

Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, ο Όμιλος συνέχισε να ενισχύει τις συσσωρευμένες προβλέψεις και να 

αυξάνει την κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2015 ο Όμιλος 

επικαιροποίησε τις εκτιμήσεις προβλέψεων ώστε να λάβει υπόψη τους παράγοντες κίνδυνου σχετικά με 

την πρόσφατη Ελληνική κρίση και αναγνώρισε ζημία απομείωσης ποσού €1.836 εκατ., η οποία επίσης 

κάλυψε τον αντίκτυπο των αποτελεσμάτων από την 2015 AQR άσκηση στον κατάλληλο βαθμό. Οι 

προβλέψεις δανείων ανήλθαν σε €2.655 εκατ. το 2015 ή 6,50% του μέσου υπολοίπου δανείων μετά από 

προβλέψεις (2014: €2.264 εκατ. ή 5,19%), οδηγώντας το δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση 

άνω των 90 ημερών σε 64,8% (Δεκ. 2014: 56,3%). Την 31 Δεκεμβρίου 2015, τα δάνεια σε καθυστέρηση 

άνω των 90 ημερών ανήλθαν σε 35,2% των δανείων προ προβλέψεων (τέλος 2014: 33,4%). Κατά τη 

διάρκεια του έτους, τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (σχηματισμός) ανήλθαν σε €910 

εκατ. ( 4ο τρίμηνο 2015: €235 εκατ.), συγκριτικά με € 1.538 εκατ. το 2014, το οποίο ισοδυναμεί με ετήσια 

μείωση 40,8%. 

 

Ο Όμιλος αναγνώρισε το 2015 ζημιές απομείωσης ποσού €87 εκατ. (2014: €305 εκατ.), εκ των οποίων τα 

€90 εκατ. αφορούσαν το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων καθώς και τα ανακτηθέντα ακίνητα, €6 εκατ. 

επενδύσεις σε μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια και €9 εκατ. έσοδο από τον αντιλογισμό απομείωσης σε 

Ουκρανικά κρατικά ομόλογα. Επιπρόσθετα, στο τέταρτο τρίμηνο του 2015, ο Όμιλος σχημάτισε πρόβλεψη 

ποσού €62 εκατ. αναφορικά με το κόστος του προγράμματος εθελούσιας εξόδου το οποίο έχει σχεδιαστεί 

                                                           
1
 Τα συγκριτικά στοιχεία έχουν προσαρμοστεί και δεν συμπεριλαμβάνουν τις ασφαλιστικές δραστηριότητες, αφού έχουν 

ταξινομηθεί ως κατεχόμενες προς πώληση από το Δεκέμβριο 2015. 
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για το προσωπικό του Ομίλου στην Ελλάδα και αναμένεται να εφαρμοστεί εντός των επόμενων μηνών. 

Επιπλέον, ο Όμιλος συνεχίζει να ταξινομεί τις δραστηριότητές του στην Ουκρανία ως κατεχόμενες προς 

πώληση και μετά την επιμέτρηση τους στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης 

αξίας μειωμένης με τα έξοδα πώλησης με βάση τις προσφορέ-ς που έλαβε από τρίτους οι οποίες 

προσαρμόζονται περαιτέρω ώστε να αντανακλούν τις συνεχιζόμενες ακραίες συνθήκες της αγοράς, 

κατέγραψε ζημιά ποσού €86 εκατ. μετά από φόρους για το έτος (2014: €181 εκατ.). Ακόμη, το Δεκεμβρίου 

2015 ο Όμιλος ταξινόμησε τις ασφαλιστικές δραστηριότητες ως κατεχόμενες πως πώληση και κατέγραψε 

ζημιά ποσού €19 εκατ. μετά από φόρους για το έτος συμπεριλαμβανομένης της αναβαλλόμενης 

φορολογικής υποχρέωσης ποσού €67 εκατ. επί των φορολογητέων προσωρινών διαφορών (κεφαλαιακά 

κέρδη), που σχετίζονται με το κόστος επένδυσης στην Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία 

Συμμετοχών. Τέλος, ως αποτέλεσμα της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή των εταιρειών στην 

Ελλάδα από 26% σε 29% για τα έσοδα των χρήσεων από το 2015 και έπειτα, ο Όμιλος αναγνώρισε 

έκτακτες προσαρμογές φόρου ποσού €432 εκατ. (σημείωση 15 των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων). 

 

Συνολικά, παρά τις προκλήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος και τις πρωτοφανείς επιχειρηματικές 

συνθήκες, ο Όμιλος συνεχίζει να δημιουργεί ισχυρά προ προβλέψεων κέρδη υποστηριζόμενα από την 

αποδεδειγμένη ικανότητα περιορισμού του κόστους και τις κερδοφόρες διεθνείς δραστηριότητες, και 

ενίσχυσε σημαντικά την κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση με προβλέψεις. Η καθαρή ζημιά που 

αναλογεί στους μετόχους ανήλθε σε €1.181 εκατ. (2014: ζημιά €1.219 εκατ.) ενώ οι συνεχιζόμενες 

διεθνείς δραστηριότητες (εξαιρουμένης της δραστηριότητας στην Ουκρανία) κατέγραψαν κέρδη €66 εκατ. 

( 2014: ζημιά €197 εκατ.). 

 

Ο Όμιλος, στο πλαίσιο της σταδιακής σταθεροποίησης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και της 

επαναφοράς σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αναμένει να επιστρέψει σε κερδοφορία το 2016 με βάση 

τις ακόλουθες πρωτοβουλίες και δράσεις: 

 

α)  Σταδιακή αποκατάσταση της κανονικής δομής χρηματοδότησης με την επιστροφή μέρους από τις 

εκροές των καταθέσεων του 2015 και την εκ νέου πρόσβαση στις χρηματαγορές υπό την 

προϋπόθεση της βελτίωσης των οικονομικών προοπτικών, 

β) Δυνατότητα να εφαρμοστούν περαιτέρω πρωτοβουλίες περιορισμού του κόστους, όπως ο 

διαρκής εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων των εγχώριων και διεθνών δραστηριοτήτων, 

την επανεξέταση ευκαιριών για την εξωτερική ή εσωτερική ανάθεση συγκεκριμένων λειτουργιών 

και την επεκτασιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων/ψηφιακή μετατροπή, 

γ)  Μείωση του κόστους χρηματοδότησης, από τη μείωση της εξάρτησης από την ακριβή 

χρηματοδότηση που παρέχει ο Μηχανισμός Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA), τη μείωση των 

καταβληθέντων προμηθειών για τα ομόλογα εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου (Δεύτερος πυλώνας 

στήριξης του Νόμου 3723/2008) και την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων καταθέσεων ως 

αποτέλεσμα της σταθεροποίησης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, 

δ) Ανάκτηση των εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες λόγω της αναμενόμενης βελτίωσης 

του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, της άρσης των περιορισμών στις τραπεζικές συναλλαγές η 

οποία θα οδηγήσει σε αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα (διαχείριση περιουσιακών 

στοιχείων, χρηματιστηριακή διαμεσολάβηση κλπ.), 

ε)  Εξορθολογισμός του κόστους κινδύνου μέσω της ενεργητικής διαχείρισης των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), που υποστηρίζεται από i) την δημιουργία μιας πλήρως 

λειτουργικής εσωτερικής τράπεζας η οποία έχει την συνολική ευθύνη της διαχείρισης του 

χαρτοφυλακίου των προβληματικών δανείων του Ομίλου, ii) την σημαντικά υψηλή κάλυψη των 

μη εξυπηρετούμενων δανείων, και iii) τις σημαντικές νομοθετικές αλλαγές που έχουν λάβει ή 

αναμένεται να λάβουν χώρα 

στ)  Χρηματοδότηση νέων υγειών επιχειρηματικών σχεδίων. 

 

Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις Κοινές Μετοχές 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, μετά την ΑΜΚ της Τράπεζας το Νοέμβριο του 2015 το μετοχικό κεφάλαιο που 

αντιστοιχεί στις κοινές μετοχές ανερχόταν (και εξακολουθεί και σήμερα να ανέρχεται) σε €655.799.629,50, 

διαιρούμενο σε 2.185.998.765 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,30 

η κάθε μία, το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό 40,84% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. 
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Όλες οι κοινές μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και έχουν όλα 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία (σημείωση 39 των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων). 

 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, το ποσοστό των κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου που κατείχε το ΤΧΣ 

ανέρχονταν σε 2,38%. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, τα δικαιώματα 

ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές του ΤΧΣ υπόκεινται σε περιορισμούς
2
. 

 

Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις Προνομιούχες Μετοχές 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, το μετοχικό κεφάλαιο που αντιστοιχεί στις προνομιούχες μετοχές ανερχόταν (και 

εξακολουθεί και σήμερα να ανέρχεται) σε €950.125.000 διαιρούμενο σε 345.500.000 προνομιούχες 

ονομαστικές μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €2,75 η κάθε μία, εκδοθείσες σύμφωνα 

με τον Νόμο 3723/2008, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 59,16% του συνολικού μετοχικού 

κεφαλαίου της Τράπεζας. Όλες οι προνομιούχες μετοχές είναι ενσώματες, μη δεκτικές εισαγωγής σε 

οργανωμένη αγορά, μη μεταβιβάσιμες και παρέχουν στο Ελληνικό Δημόσιο (ως αποκλειστικό κύριο 

αυτών) τα εξής δικαιώματα: α) δικαίωμα προνομιακής απόληψης σταθερής μη σωρευτικής απόδοσης 

ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί του εισφερθέντος από αυτό κεφαλαίου. Μετά την πάροδο πέντε 

ετών από την έκδοση των προνομιούχων μετοχών, δύναται να γίνει εξαγορά τους από την Τράπεζα στην 

ονομαστική τους αξία. Εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά τα ως άνω εξαγορά λόγω του ότι δεν πληρούται ο 

δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η ΤτΕ, οι προνομιούχες μετοχές μετατρέπονται σε κοινές ή 

μετοχές άλλης υφιστάμενης κατά το χρόνο της μετατροπής κατηγορίας με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΤτΕ. Προϋπόθεση υλοποίησης της ως άνω μετατροπής 

αποτελεί η υποβολή στη λήξη της πενταετίας και έγκριση από τον Υπουργό Οικονομίας, μετά από σχετική 

εισήγηση του Διοικητή της ΤτΕ, σχεδίου αναδιάρθρωσης του πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. Για τον προσδιορισμό της σχέσης μετατροπής των προνομιούχων μετοχών 

λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της αξίας των ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας κατά το τελευταίο 

έτος διαπραγμάτευσης τους. Στην περίπτωση μη αποπληρωμής τους έως τη λήξη των πέντε ετών, η 

προαναφερθείσα απόδοση αυξάνει κατά 2% ανά έτος, έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, μετά από σύσταση της ΤτΕ, β) δικαίωμα προνομιακής ικανοποίησης από το προϊόν 

εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων μετόχων, σε περίπτωση εκκαθάρισης της Τράπεζας, το οποίο 

συντρέχει με το αντίστοιχο δικαίωμα του ΤΧΣ (σύμφωνα με τον Νόμο 3864/2010) και γ) δικαίωμα 

συμμετοχής στο ΔΣ της Τράπεζας, μέσω ενός εκπροσώπου του, που δύναται να ορίζεται ως πρόσθετο 

μέλος αυτού, ο οποίος έχει τα εξής δικαιώματα: i) αρνησικυρίας στη λήψη αποφάσεων με στρατηγικό 

χαρακτήρα ή αποφάσεων με τις οποίες μεταβάλλεται ουσιωδώς η νομική ή χρηματοοικονομική 

κατάσταση της Τράπεζας και για την έγκριση των οποίων απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων ή απόφασης για τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών προς τα μέλη του ΔΣ καθώς 

και τους Γενικούς Διευθυντές και τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή 

εφόσον κρίνει ότι η απόφαση αυτή δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να 

επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας, ii) παράστασης στη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων με δικαίωμα αρνησικυρίας κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά 

με τα ίδια ανωτέρω θέματα και iii) ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία, στις εκθέσεις 

αναδιάρθρωσης και βιωσιμότητας, στα σχέδια για μεσοπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης της 

Τράπεζας, καθώς και σε στοιχεία που αφορούν το επίπεδο παροχής χορηγήσεων στην πραγματική 

οικονομία (σημείωση 40 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων). 

 

Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας (Νόμος 3723/2008) 

Η Eurobank συμμετέχει στο Πρόγραμμα για την ενίσχυση της ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας 

βάσει του Νόμου 3723/2008, όπως ισχύει (σημείωση 4 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων). 

 

Μερίσματα 

Βάσει των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 και σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του Νόμου 3723/2008 σε 

συνδυασμό με το άρθρο 44α του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιριών 2190/1920, δεν επιτρέπεται η διανομή 

μερίσματος τόσο στους κοινούς όσο και στους προνομιούχους μετόχους. Τέλος, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παρ. 3 του Νόμου 3723/2008, για το διάστημα συμμετοχής της Τράπεζας στο 

                                                           
2
 Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα του ΤΧΣ ως κατόχου κοινών μετοχών της Τράπεζας σύμφωνα με το Ν. 3864/2010 και 

τη Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας ( RFA) περιλαμβάνονται στον Κώδικα και στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της 

Τράπεζας. 
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Πρόγραμμα για την ενίσχυση της ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας, η διανομή μερισμάτων στους 

κοινούς μετόχους της Τράπεζας δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό 35% που προβλέπει ως ελάχιστο 

ποσοστό το άρθρο 3 παρ. 1 του Νόμου148/1967. 

 

Επιχειρηματικές Προοπτικές και Κίνδυνοι 

Από το Μάιο του 2010, η Ελλάδα έχει εφαρμόσει σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την 

ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω δύο συνεχόμενων 

προγραμμάτων που συμφωνήθηκαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), την ΕΚΤ και το ΔΝΤ (οι «Θεσμοί»). 

Αυτό οδήγησε, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΝΤ (Οκτώβριος 2015), σε σημαντική δημοσιονομική 

εξυγίανση με πρωτογενές πλεόνασμα 1% του ΑΕΠ το 2013 και ισοσκελισμένο πρωτογενές ισοζύγιο το 

2014 από σημαντικό πρωτογενές έλλειμμα -10,3% του ΑΕΠ το 2009. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή των δύο 

προγραμμάτων οδήγησε σε μεταρρυθμιστική κόπωση και κοινωνική αναταραχή.  

 

Μετά την αποτυχία της θεσμικής διαδικασίας της εκλογής Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 

τέλος του 2014, διεξήχθησαν πρόωρες εκλογές στις 25 Ιανουαρίου 2015. Μια νέα κυβέρνηση συνεργασίας 

ανέλαβε την εξουσία. Η νέα κυβέρνηση κατάφερε να εκλέξει νέο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώ 

παράλληλα ξεκίνησε να επαναδιαπραγματευθεί με τους Θεσμούς καλύτερους όρους για την επιτυχή 

ολοκλήρωση της τελευταίας αξιολόγησης του Δεύτερου Προγράμματος Οικονομικής Σταθεροποίησης 

(«ΔΠΟΣ»).  

 

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, η Ελληνική Κυβέρνηση με την συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου 

2015 εξασφάλισε την επέκταση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (ΚΣΧΔ) του ΔΠΟΣ. 

Στις 30 Ιουνίου 2015 η συμφωνία έληξε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η αξιολόγηση ή χωρίς να έχει 

εξασφαλισθεί η περαιτέρω επέκταση του προγράμματος. Επιπλέον, το Ιούνιο 2015 η Ελληνική Κυβέρνηση 

αποφάσισε να μην επιτρέψει την αποπληρωμή προγραμματισμένης δόσης προς το ΔΝΤ. Αυτή η απόφαση 

παρόλο που δεν πυροδότησε μια διαδικασία διαδοχικής αθέτησης πληρωμών στους υπόλοιπους τίτλους 

του Ελληνικού Δημοσίου δημιούργησε καθυστερημένες οφειλές με το ΔΝΤ. Οι παρατεταμένες 

διαπραγματεύσεις της Ελληνικής κυβέρνησης με τους Θεσμούς έως τη λήξη της παράτασης της ΚΣΧΔ την 

30 Ιουνίου 2015, οδήγησε σε αυξημένη αβεβαιότητα και σημαντικές εκροές καταθέσεων. Με τα 

αποθέματα ρευστότητας των τραπεζών να μειώνονται σε σημαντικά χαμηλά επίπεδα, η Ελληνική 

Κυβέρνηση στις 28 Ιουνίου 2015 εισήγαγε περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές και προσωρινή 

τραπεζική αργία, για να περιορίσει την περαιτέρω εκροή ρευστότητας. Μετά τη λήξη της τραπεζικής 

αργίας στην Ελλάδα την 20 Ιουλίου 2015, έχει πραγματοποιηθεί σταδιακή χαλάρωση των μέτρων 

περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων. 

 

Μετά την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων και την πραγματοποίηση δημοψηφίσματος στο οποίο 

απορρίφθηκε η τελευταία πρόταση των εταίρων της Ευρωζώνης πριν από την λήξη της ΚΣΧΔ, η κυβέρνηση 

επανεκκίνησε τις διαπραγματεύσεις. Η Κυβέρνηση κατάφερε να καλύψει τις χρηματοοικονομικές ανάγκες 

της χώρας για τον Ιούλιο 2015 με τη χρήση ενός δάνειου – γέφυρας €7.1 δις. διάρκειας 3 μηνών από τον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΜΧΣ). Η έγκριση του δανείου επιτεύχθηκε 

αφότου η Ελληνική Κυβέρνηση νομοθέτησε για μια σειρά από προαπαιτούμενες διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις. 

 

Το νέο τριετές πρόγραμμα με τον ΕΜΣ– το Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Σταθεροποίησης (ΤΠΟΣ) – όπως 

αυτό οριστικοποιήθηκε στα μέσα Αυγούστου 2015 περιελάμβανε χρηματοδότηση από τον ΕΜΣ περίπου 

€86 δισ. και μέση περίοδο ωρίμανσης τα 32,5 χρόνια όπως και το προηγούμενο δάνειο από τον ΕΜΧΣ. 

Σκοπός του νέου δανείου είναι να επιτρέψει στην Ελληνική κυβέρνηση να εξυπηρετήσει το δημόσιο χρέος, 

να ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες, να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου 

προς τον ιδιωτικό τομέα και να χρηματοδοτήσει τον προϋπολογισμό της. Η τελική συμφωνία για το νέο 

3ετές πρόγραμμα από τον ΕΣΜ μαζί με τις προαπαιτούμενες δομικές μεταρρυθμίσεις υπερψηφίστηκαν  

από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και εγκρίθηκαν από το Eurogroup την 14η Αυγούστου. Το ΔΝΤ δεν 

συμμετέχει σε αυτό του στάδιο του προγράμματος αλλά θα εξακολουθήσει να παρέχει τεχνική βοήθεια 

μόνο. Η πλήρης συμμετοχή του θα εξαρτηθεί από την επίτευξη σημαντικής προόδου στο πεδίο των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους. Σε κάθε 

περίπτωση, η συμμετοχή του δεν προβλέπεται πριν από την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης 

του νέου προγράμματος.  
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Η κυβέρνηση ολοκλήρωσε δύο δέσμες προαπαιτούμενων μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με το ΤΠΟΣ στο 

τέλος Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015. Η συγκεκριμένη εξέλιξη επέτρεψε την εκταμίευση δύο επιπλέον 

δόσεων συνολικού ύψους €3.0 δις, επιπλέον των €13 δις που είχαν εκταμιευθεί από το δάνειο του ΕΜΣ, 

τον Αύγουστο 2015. Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2015 ολοκληρώθηκε η ανακεφαλαιοποίηση των 

τεσσάρων συστημικών τραπεζών με τη χρήση συνολικά €5.4 δις από τα συνολικά €25 δις που είχαν αρχικά 

προβλεφθεί. Τα κεφάλαια που δεν χρησιμοποιήθηκαν ουσιαστικά αφαιρέθηκαν από το δάνειο του ΕΜΣ, 

μειώνοντας το ύψος του σε περίπου €64,5 δις στο τέλος Ιανουαρίου 2016. Οι ποιο σημαντικές 

μεταρρυθμίσεις μεταξύ αυτών περιλαμβάνουν την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, την 

αναμόρφωση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, τα δημοσιονομικά μέτρα για το Μεσοπρόθεσμο 

Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2018, την ολοκλήρωση της δευτερογενούς αγοράς για τα 

μη εξυπηρετούμενα δάνεια ώστε αυτή να περιλαμβάνει τα αντίστοιχα δάνεια α’ κατοικίας καθώς και τα 

δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και τη δημιουργία 

του νέου Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων. Παρόλα αυτά, η 1η αξιολόγηση του ΤΠΟΣ δεν έχει ολοκληρωθεί 

ακόμη και δεν αναμένεται πριν από το τέλος Απριλίου 2016. 

 

Στο δημοσιονομικό μέτωπο, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό 2016, η πρόβλεψη για πρωτογενές 

έλλειμμα το 2015 είναι -0.20% του ΑΕΠ κυρίως εξαιτίας της αυξημένης αβεβαιότητας για την ελληνική 

οικονομία, της προς τα κάτω αναθεώρησης των αναπτυξιακών προοπτικών για το 2015 και της πολιτικής 

αβεβαιότητας που επικρατούσε κατά τη διάρκεια των πρώτων επτά μηνών του έτους. Το πρωτογενές 

ισοζύγιο για το 2016 αναμένεται στο 0,5% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με το ΤΠΟΣ το πρωτογενές ισοζύγιο για το 

2017 και το 2018 αναμένεται στο 1,75% και 3,5% του ΑΕΠ. Η επίτευξη των στοχευμένων πρωτογενών 

πλεονασμάτων για τα επόμενα χρόνια έχει ιδιαίτερη σημασία για τη συμφωνία με τους επίσημους 

δανειστές για επιπρόσθετα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους σύμφωνα με τις ρητές δεσμεύσεις του 

Eurogroup της 26ης/27ης Νοεμβρίου 2012 που επαναλήφθηκε στην Προκαταρκτική Συμφωνία της 13ης 

Ιουλίου 2015. 

 

Το εξωτερικό ισοζύγιο συνεχίζει την ταχεία προσαρμογή, επικουρούμενο κυρίως από τα αυξημένα 

τουριστικά έσοδα, τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση των εισαγωγών και την ευεργετική επίδραση των 

προηγούμενων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους στο ισοζύγιο εισοδημάτων. Το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΔΝΤ, κατέγραψε πλεόνασμα της τάξης του 0,6% και 

0,9% του ΑΕΠ για το 2013 και 2014 – για πρώτη φορά από τότε που υπάρχουν επίσημα στοιχεία (1948) – 

έναντι ελλείμματος 2,5%, 9,9%, 10,1% και 10,9% του ΑΕΠ για το 2012, το 2011, το 2010 και το 2009 

αντίστοιχα. Για το 2015, 2016, 2017 και 2018 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να είναι 

πλεονασματικό της τάξης του 0,7%, 1,5%, 1,2% και 0,4% του ΑΕΠ, αντίστοιχα. 

 

Η ανεργία, σύμφωνα με τις χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται σε ετήσια βάση 

στο 25,1% το 2015 και 24,0% το 2016 από 8,4% το 2007. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το ποσοστό της ανεργίας ήταν στο 24,6% τον Νοέμβριο 2015 από 

25,9% τον Νοέμβριο 2014 και 25,7% τον Οκτώβριο 2015. Η ανεργία μειώθηκε κατά περίπου 1,3 

ποσοστιαίες μονάδες τους πρώτους ένδεκα μήνες του 2015 σηματοδοτώντας μια αργή πορεία ανάκαμψης 

με δεδομένο ότι δε θα υπάρχουν άλλες αρνητικές εξελίξεις την επόμενη περίοδο. Επισημαίνεται ότι, στο 

2ο τρίμηνο του 2015 η ελληνική οικονομία εξακολουθούσε να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μακροχρόνιων 

ανέργων (73,1%) σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ομάδας των κρατών της Ευρωζώνης (μέσος όρος 

52,5%). 

 

Η Ελληνική οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε πορεία απομόχλευσης. Το στοιχείο αυτό μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα σοβαρό εμπόδιο για την ανάκαμψή της. Από τον Ιούνιο του 2011 μέχρι και τον 

Δεκέμβριο του 2014, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης του υπολοίπου της συνολικής εγχώριας 

χρηματοδότησης ήταν της τάξης του -8,02%. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ, δηλαδή αυτά 

του Ιανουαρίου 2016, το υπόλοιπο της συνολικής εγχώριας ιδιωτικής χρηματοδότησης ήταν της τάξης των 

€203,1 δις, ή 5% χαμηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του Ιανουαρίου 2015. Τέλος, από την 

άλλη πλευρά του ισολογισμού, οι συνολικές εγχώριες ιδιωτικές καταθέσεις μειώθηκαν στα €122,2 δις τον 

Ιανουάριο 2016 από €148,1 δις τον Ιανουάριο 2015, σημειώνοντας μείωση -17.4%. Η ανάκαμψη των 

καταθέσεων είναι στενά συνδεδεμένη με την επιτυχή ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης του ΤΠΟΣ και την 

επιστροφή σε βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία. 

 

Σημαντικοί κίνδυνοι συνεχίζουν να περιβάλουν τις βραχυπρόθεσμες εγχώριες οικονομικές προοπτικές. Το 

ποσοστό της ανεργίας εξακολουθεί να παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα και ο ρυθμός μείωσής του είναι 
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πολύ αργός. Ταυτόχρονα, η χώρα συνεχίζει να βρίσκεται υπό την επίδραση του αποπληθωρισμού για τους 

33 από τους 34 τελευταίους μήνες. Μόνο τον Δεκέμβριο 2015 το γενικό επίπεδο τιμών (ΕνΔΤΚ) 

μεταβλήθηκε κατά περίπου 0,4%. Το αντίστοιχο δεδομένο για τον Ιανουάριο 2016 ήταν επίσης αρνητικό -

0,1% από -2,8% τον Ιανουάριο 2015. Παρότι ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ για το 2014 ήταν 

θετικός στο 0,8% για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια σε ύφεση, η οικονομική δραστηριότητα για το 2015 

και τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αντιμετωπίσει προκλήσεις. Η αυξημένη αβεβαιότητα σε ότι αφορά 

στην ολοκλήρωση της τελευταίας αξιολόγησης του ΔΠΟΣ, η λήξη του συγκεκριμένου προγράμματος στο 

τέλος Ιουνίου 2015 χωρίς θετικά αποτελέσματα για τη χώρα, η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων 

και η ανάγκη για μια νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών οδήγησε σε μία σημαντική επιδείνωση των 

προβλέψεων για την πραγματική ανάπτυξη της χώρας το 2015. Σύμφωνα με τις πρόσφατες χειμερινές 

προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (4 Φεβρουαρίου 2016) ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης 

αναμένεται στο 0,0%, -0,7%, 2,7% του ΑΕΠ για το 2015, 2016 και το 2017 αντίστοιχα, έχοντας ως δεδομένα 

την ταχεία εφαρμογή του ΤΠΟΣ και την επιτυχή ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα πιο 

πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται στο -0,2% για το 2015. Σε αυτό το πλαίσιο 

και ως συνεπακόλουθο των επιπτώσεων της επιβολής ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων οι οποίες 

αναμένεται να είναι ηπιότερες του αρχικά εκτιμώμενου, το τμήμα μακροοικονομικών αναλύσεων της 

Eurobank, προβλέπει πραγματικό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ περίπου κατά -1,0% και στο 2.7% για το 2016 

και το 2017 αντίστοιχα. 

 

Νέες ανησυχίες για τις προοπτικές των ανεπτυγμένων οικονομιών προερχόμενες κυρίως από τα 

απογοητευτικά στοιχεία για την κατανάλωση στις ΗΠΑ, έχουν πυροδοτήσει ένα νέο γύρο ανησυχιών για 

μια μεγαλύτερη του αναμενομένου επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας στο προσεχές διάστημα και 

έχουν θέσει υπό αναθεώρηση τις προβλέψεις για την ανάπτυξη για μια σειρά από οικονομίες. Σύμφωνα 

με το πιο πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ, η ανάπτυξη στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες 

προβλέπεται να αυξηθεί, από 4% το 2015, το χαμηλότερο επίπεδο από την οικονομική κρίση του 2008-09, 

σε 4,3% και 4,7% το 2016 και το 2017, αντίστοιχα. Επιπρόσθετα αρνητικές επιδράσεις από την 

επιβράδυνση της ανάπτυξης της Κίνας μέσω των αγορών βασικών προϊόντων εξακολουθούν να 

αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για τους παραγωγούς βασικών προϊόντων στο χώρο των αναδυόμενων 

αγορών. Προς το παρόν, οι αναπτυξιακές προοπτικές της Ευρωζώνης-κύριου εμπορικού εταίρου και 

κύριου δημιουργού των κεφαλαιακών εισροών της περιοχής- παραμένουν ανεπηρέαστες. Ακόμα, ενώ η 

ΕΚΤ διατηρεί χαλαρή νομισματική πολιτική, έχει δημιουργήσει προσδοκίες για περισσότερα μέτρα τον 

Μάρτιο 2016. Την ίδια στιγμή, η Ομοσπονδιακής Τράπεζα των ΗΠΑ έχοντας αυξήσει τα επιτόκια για 

πρώτη φορά τον Δεκέμβριο 2015, αναμένεται να μείνει σε στάση αναμονής πολύ πέραν του Μαρτίου. 

 

Παρά τις ανησυχίες αυτές, ο Όμιλος παραμένει αισιόδοξος για τις μακροοικονομικές προοπτικές της 

περιοχής το 2016. Πρώτον, οι οικονομίες στις οποίες εστιάζει είναι εισαγωγείς ενέργειας, άρα βρίσκονται 

ανάμεσα σε εκείνες τις αναδυόμενες αγορές που επωφελούνται. Δεύτερον, οι οικονομίες αυτές έχουν 

υιοθετήσει το Ευρώ ή έχουν συνδέσει το νόμισμα τους με αυτό ή η πορεία του νομίσματος τους είναι 

συσχετισμένη σε πολύ μεγάλο βαθμό με το Ευρώ. Η εφαρμογή επεκτατικής νομισματικής πολιτικής από 

τις Κεντρικές Τράπεζες της περιοχής σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές ενέργειας θα συνεχίζουν να 

δίνουν αναπτυξιακή ώθηση, ωστόσο μικρότερη σε σχέση με πέρυσι. Η ώθηση αυτή ωστόσο θα 

εξασθενήσει καθώς οι τιμές της ενέργειας ομαλοποιούνται. Προς το παρόν, τα χαμηλότερα-σε ετήσια 

βάση- ενεργειακά κόστη κρατάνε σχετικά χαμηλές τις πληθωριστικές πιέσεις, υποστηρίζοντας τα 

πραγματικά διαθέσιμα εισοδήματα και παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στους καταναλωτές, τις 

επιχειρήσεις και τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Οι δείκτες οικονομικού κλίματος βρίσκονται στο 

υψηλότερο ή κοντά στο υψηλότερο σημείο από το 2008, καθώς οι καταναλωτές επωφελούνται από τους 

αυξανόμενους πραγματικούς μισθούς, τις ισχυρές αγορές εργασίας, καθώς και το χαμηλό πληθωρισμό. 

Ωστόσο, ελλοχεύουν μια σειρά από κινδύνους τόσο σε επίπεδο της κάθε μιας χώρας ξεχωριστά όσο και σε 

επίπεδο περιοχής. Πρώτον, η πολιτική αβεβαιότητα ενδεχομένως θα μπορούσε να επανεμφανιστεί σε 

ορισμένες χώρες, γεγονός που θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στις προοπτικές του τρέχοντος έτους. Η Κύπρος 

και η Ρουμανία, έχουν ήδη προγραμματίσει κοινοβουλευτικές εκλογές, η Σερβία μόλις ανακοίνωσε 

πρόωρες εκλογές στα τέλη Απριλίου, ενώ το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών διαφαίνεται και για τη 

Βουλγαρία. Επιπρόσθετα, η χαμηλότερη εισροή Ευρωπαϊκών πόρων λόγω της ολοκλήρωσης της 

προγραμματικής περιόδου 2007-2013, θα μπορούσε να είχε αρνητική επίδραση στις δημόσιες δαπάνες 

και επενδύσεις τις οποίες θα πρέπει να υποκαταστήσει η ιδιωτική πρωτοβουλία. Τέλος, η περιοχή θα 

έρθει αντιμέτωπη και με τις άμεσες ή έμμεσες επιπλοκές από μια σειρά από πανευρωπαϊκά θέματα όπως 

το προσφυγικό ζήτημα. 
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Σε επίπεδο χώρας, έχοντας την υψηλότερη ενεργειακή κατανάλωση στην ΕΕ-28 και μεγάλη έκθεση στην 

Ευρωζώνη μέσω του διεθνούς εμπορίου και των κεφαλαιακών εισροών, η Βουλγαρία θα συνεχίζει να 

επωφελείται από τις χαμηλές διεθνείς τιμές ενέργειας και την συνεχιζόμενη ανάκαμψη της Ευρωζώνης. 

Από την άλλη πλευρά, πολιτικοί κίνδυνοι ελλοχεύουν καθώς η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της 

πολυκομματικής κυβέρνησης είναι ισχνή. Τέλος, η διαδικασία για την μεταρρύθμιση του τραπεζικού 

τομέα, που βρίσκεται σε εξέλιξη θα ολοκληρωθεί με την αξιολόγηση της ποιότητας των περιουσιακών 

στοιχείων και την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων των τραπεζών, τα αποτελέσματα των 

όποιων αναμένεται να ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι τον Αύγουστο του 2016.  

 

Το Eurogroup της 8ης Μαρτίου 2016, ενέκρινε την επιτυχή ολοκλήρωση του οικονομικού προγράμματος 

προσαρμογής της Κύπρου. Ωστόσο, το προαπαιτούμενο της τελευταίας αξιολόγησης σε ότι αφορά την 

μετατροπή του Αρχής Τηλεπικοινωνιών (CYTA) σε ιδιωτική εταιρεία κατά πάσα πιθανότητα δεν θα 

ικανοποιηθεί, αφού εκκρεμεί η έγκριση από τη βουλή της Κύπρου, που θα έχει σαν συνέπεια να μην 

πραγματοποιήσει μια καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. Κατά συνέπεια, τα 

Κυπριακά κρατικά ομόλογα δε θα είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση μέσω του Ευρωσυστήματος εκτός 

και αν η βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της αναβαθμιστεί στο επίπεδο της επενδυτικής 

βαθμίδας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης το προσεχές διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, η σημαντική 

πρόοδος που έχει σημειωθεί εντός προγράμματος όχι μόνο έχει αποκαταστήσει την πρόσβαση στις 

αγορές, αλλά έχει θέσει τα θεμέλια για την οικονομία να εξέλθει από μια τριετή ύφεση το 2015 και να 

επιταχύνει το 2016. 

 

Παρά την πολιτική αναταραχή, η οικονομία της Ρουμανίας ξεχώρισε για δεύτερη συνεχή χρονιά το 2015 

και οι επιδόσεις της αναμένεται να είναι πάνω από τον μέσο όρο της ευρύτερης περιοχής και το 2016. 

Ωστόσο, η επιταχυνόμενη αναπτυξιακή της δυναμική σε μεγάλο βαθμό εδράζεται στην έξαρση της 

ιδιωτικής κατανάλωσης που καθοδηγείται από την προ-κυκλική επεκτατική δημοσιονομική πολιτική πριν 

τις προγραμματισμένες κοινοβουλευτικές εκλογές στο τέλος του 2016. Οι συνέπειες αυτής της 

επεκτατικής πολιτικής έχουν αρχίσει και γίνονται πιο εμφανείς στο εξωτερικό ισοζύγιο που παραμένει υπό 

έλεγχο μόνο σαν αποτέλεσμα του ισχυρού πλεονάσματος των υπηρεσιών. Το ταχύτερο του αναμενομένου 

κλείσιμο του παραγωγικού κενού της οικονομίας μαζί με τις αυξανόμενες εν δυνάμει πληθωριστικές 

πιέσεις και σε συνδυασμό με τους αυξανόμενους κινδύνους του εξωτερικού περιβάλλοντος, έχουν ωθήσει 

την Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας να υιοθετήσει μέτρα νομισματικής πολιτικής νωρίτερα του 

αναμενομένου. 

 

Στα μέσα της κοινοβουλευτικής θητείας, η Σερβία οδεύει για πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές τον 

επόμενο Απρίλιο με σκοπό η νέα κυβέρνηση να προωθήσει τις διαρθρωτικές αλλαγές και τις ενταξιακές 

διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποβοηθούμενη από υψηλότερες επενδύσεις και εξαγωγές, 

η Σερβία προσπαθεί σταδιακά να επανέλθει σε αναπτυξιακή πορεία, μην έχοντας συνέλθει τελείως από 

τις καταστροφικές πλημμύρες την άνοιξη του 2014. 

 

Αναφορικά με τις προοπτικές για τους επόμενους 12 μήνες, οι βασικοί κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

απορρέουν από το τρέχον μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Ειδικότερα, α) η καθυστέρηση 

εφαρμογής των συμφωνηθέντων μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη 

ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης του ΤΠΟΣ και οι οποίες αποτελούν σημαντικά προαπαιτούμενα για την 

αποδέσμευση επιπρόσθετης επίσημης χρηματοδότησης στα πλαίσια του τριετούς προγράμματος  

χρηματοδότησης από τον ΕΜΣ και την έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων για τα επιπρόσθετα μέτρα  

ελάφρυνσης του χρέους της Ελλάδος, β) τα νέα δημοσιονομικά μέτρα που συμφωνήθηκαν στα πλαίσια 

του νέου προγράμματος διάσωσης και η επίδρασή τους στην πραγματική οικονομία και γ) οι περιορισμοί 

στην ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων και η αρνητική επίδρασή τους στην οικονομική δραστηριότητα, θα 

έχουν ενδεχομένως αρνητικές επιπτώσεις στην ρευστότητα και στην κεφαλαιακή επάρκεια του Ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος. Η συνέχιση της ύφεσης θα μπορούσε να επηρεάσει της προοπτικές του 

Ελληνικού τραπεζικού συστήματος με αποτέλεσμα τη χειροτέρευση της ποιότητας των περιουσιακών 

στοιχείων, την αυξημένη εξάρτηση από τη χρηματοδότηση του Ευρωσυστήματος και ειδικότερα από την 

ακριβή χρηματοδότηση του ELA και την περαιτέρω πίεση στα έσοδα από το αυξημένο κόστος 

χρηματοδότησης και τα μειωμένα έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες. Επιπλέον, η τρέχουσα 

προσφυγική – μεταναστευτική κρίση που επιδεινώθηκε μετά τα μέσα του 2015 είναι πιθανό να 

αποτελέσει ένα σημαντικό κίνδυνο για την ελληνική οικονομία την αμέσως επόμενη περίοδο στην 

περίπτωση που δε θα επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης. 
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Από την άλλη πλευρά, η ανθεκτικότητα που επέδειξε η Ελληνική Οικονομία το 2015,  η επιτυχής 

ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, η σταδιακή άρση των περιορισμών στη κίνηση 

κεφαλαίων και η ενεργοποίηση της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη των 

εγχώριων επενδύσεων και την δημιουργία θέσεων εργασίας θα διευκολύνει την σταθεροποίηση του 

εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος και την επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης 

από το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η προσέλκυση νέων επενδύσεων 

και η αναζωογόνηση της οικονομικής ανάπτυξης παραμένουν σημαντικές προκλήσεις. Η αποφασιστική 

εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων στα πλαίσια του νέου ΕΜΣ προγράμματος θα επιτρέψει στην ΕΚΤ 

να επαναφέρει την άρση της εξαίρεσης των χρεογράφων που έχει εκδώσει το Ελληνικό Δημόσιο και θα 

σηματοδοτήσει τη σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων του 2015 στο Τραπεζικό σύστημα  και την εκ 

νέου πρόσβαση στις χρηματαγορές για ρευστότητα. 

 

Διαχείριση κινδύνων  

Ο ‘Όμιλος αναγνωρίζει ότι η ανάληψη κινδύνων είναι αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων του για 

την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρηματικών του στόχων. Ως εκ τούτου, η έγκαιρη και 

αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων αποτελεί βασική προτεραιότητα της Διοίκησης στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό. 

 

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει διαθέσει επαρκή μέσα για την αναβάθμιση των πολιτικών, μεθόδων και 

υποδομών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις 

κατευθυντήριες γραμμές της επιτροπής της Βασιλείας, της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής 

(ΕΤΑ) για την τραπεζικής εποπτεία. 

 

Η στρατηγική διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου διαμορφώνεται από την Επιτροπή Κινδύνων (Board Risk 

Committee - BRC) και τον Group Chief Risk Officer (GCRO), καθώς επίσης και από την Επιτροπή Διαχείρισης 

Προβληματικών Δανείων (Troubled Assets Committee – TAC). Οι ανωτέρω επιτροπές αναφέρονται στο ΔΣ 

της Τράπεζας. Η δομή της Τράπεζας, οι εσωτερικές διαδικασίες και οι υφιστάμενοι ελεγκτικοί μηχανισμοί 

διασφαλίζουν την αρχή της ανεξαρτησίας και την άσκηση επαρκούς επίβλεψης. 

 

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του BRC για τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων αφορούν το σχεδιασμό και  

τη διαμόρφωση της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων, τον προσδιορισμό του βαθμού ανάληψης 

κινδύνων, τη διαχείριση στοιχείων ενεργητικού-υποχρεώσεων και τη δημιουργία αποτελεσματικών 

μηχανισμών για την αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων που δημιουργούνται από τις 

συνολικές δραστηριότητες του Ομίλου. 

 

Το μέγιστο ύψος των κινδύνων που προτίθεται ο Όμιλος να αναλάβει για την επιδίωξη των στρατηγικών 

του στόχων, καθορίζεται στο εσωτερικό έγγραφο «Πλαίσιο διάθεσης για ανάληψη κινδύνων» (Risk 

Appetite Framework) μέσω ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών και παραμέτρων, που συμπεριλαμβάνουν 

και συγκεκριμένα όρια ανοχής, τόσο ανά είδος κινδύνου, όσο και σε συνολικό επίπεδο. Το πλαίσιο για την 

ανάληψη κινδύνων αποτελείται από τις παρακάτω συνιστώσες : (i) Μέγιστη ανοχή κινδύνου (ii) Διάθεση 

ανάληψης κινδύνου και (iii) Όρια κινδύνου. Το πλαίσιο για την ανάληψη κινδύνων είναι επαρκώς 

καταγεγραμμένο. Τα σχετικά όρια ανάληψης κινδύνων αξιολογούνται και εγκρίνονται από την Επιτροπή 

κινδύνων και το ΔΣ της Τράπεζας, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τη στρατηγική του Ομίλου. 

 

Διαχείριση Μη-εξυπηρετούμενων Δανείων (NPLs) 

Σε συνέχεια της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 47/9.2.2015 της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία ενισχύει 

περαιτέρω τις υφιστάμενες εποπτικές οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των πιστωτικών ανοιγμάτων σε 

καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η Τράπεζα ανέλαβε μια σειρά πρωτοβουλιών με 

σκοπό την προσαρμογή στις απαιτήσεις της ανωτέρω οδηγίας και την ενίσχυση των διαδικασιών 

διαχείρισης των προβληματικών δανείων. Ειδικότερα, η Τράπεζα μετέβαλε το λειτουργικό μοντέλο 

προβληματικών δανείων σε μία κάθετη οργανωτική δομή μέσω της θέσπισης της Επιτροπής Διαχείρισης 

Προβληματικών Δανείων (Troubled Assets Committee – TAC) και της δημιουργίας της Γενικής Διεύθυνσης 

Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων του Ομίλου (Troubled Assets Group General Division- TAG). Η δομή 

του TAG είναι πλήρως διαχωρισμένη από τις επιχειρηματικές μονάδες της Τράπεζας τόσο σε όρους 

διαχείρισης λογαριασμών (account management) όσο και διαδικασίας πιστωτικής έγκρισης, 

διασφαλίζοντας διαφάνεια, ευελιξία, καλύτερη ιεράρχηση και υπεύθυνη διαχείριση. Το TAG με απευθείας 

γραμμή αναφοράς στο Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) είναι ο συνολικά υπεύθυνος φορέας για όλη τη 

διαδικασία διαχείρισης των προβληματικών δανείων του Ομίλου, από το στάδιο που το δάνειο δεν 
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παρουσιάζει καθυστέρηση για την περίπτωση δανείων υψηλού κινδύνου, έως το στάδιο της νομικής 

διευθέτησης. Αποτελείται από τη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Καθυστερήσεων Retail, τον Τομέα 

Απαιτήσεων Ειδικού Χειρισμού Τραπεζικής Επιχειρήσεων, τον Τομέα Διαχείρισης Επισφαλών Πελατών, 

τον Τομέα Πίστης Retail Remedial και τον Τομέα TAG Risk Management & Business Policies. 

 

Το TAC, με επικεφαλή τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων 

Ομίλου επιβλέπει και παρακολουθεί τα προβληματικά δάνεια του Ομίλου. Ειδικότερα, οι κυριότερες 

αρμοδιότητες του TAC αφορούν την παρακολούθηση της διαχείρισης των δανείων σε καθυστέρηση και 

της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τη διαμόρφωση και εφαρμογή της στρατηγικής 

διαχείρισης των προβληματικών δανείων, καθώς και την έγκριση και αξιολόγηση της βιωσιμότητας των 

μέτρων ρύθμισης και οριστικής διευθέτησης. Η δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα, τόσο σε όρους 

διαχείρισης λογαριασμών όσο και διαδικασίας πιστωτικής έγκρισης, διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 

ευέλικτη και υπεύθυνη διαχείριση, και μετατοπίζει τη διαχείριση από την ελαχιστοποίηση των 

ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων στην ποιοτική διαχείρισή τους, σύμφωνα με το βαθμό ανάληψης κινδύνου 

του Ομίλου. Ειδικότερα, η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Καθυστερήσεων Retail είναι μια ανεξάρτητη 

μονάδα υπεύθυνη για την αξιολόγηση όλων των αιτήσεων τροποποίησης πιστοδοτήσεων προς νοικοκυριά 

και μικρές επιχειρήσεις ως ένα συγκεκριμένο ποσό, ενώ για μεγαλύτερα ποσά και για τους 

επιχειρηματικούς πελάτες οι Επιτροπές Ειδικών Πιστωτικών Χειρισμών (Special Handling Credit 

Committees) είναι οι εξουσιοδοτημένοι φορείς για την έγκριση τροποποίησης δανείων. 

 

Οι στόχοι και οι πολιτικές της διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για 

την αντιστάθμιση κινδύνων κάθε βασικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής, για την οποία έχει 

χρησιμοποιηθεί λογιστική αντιστάθμισης κινδύνων, καθώς και της έκθεσης στον κίνδυνο αγοράς, τον 

πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο ρευστότητας, περιγράφονται στις σημειώσεις 2, 7 και 24 των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

Αρμοδιότητα για έκδοση νέων μετοχών 

Α. Οι αρμοδιότητες του ΔΣ για την έκδοση νέων μετοχών (χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης), έχουν ως εξής: 

 

1 Έκδοση νέων κοινών μετοχών συνεπεία ασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών 

(σημείωση 48 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων): 

• Το ΔΣ έχει εκ του νόμου την αρμοδιότητα να εκδίδει κοινές μετοχές στους κατόχους 

δικαιωμάτων προαίρεσης που έχουν ασκήσει τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο του 

υφιστάμενου προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης. Στις 31-12-2014 έληξε και το 

τελευταίο σε ισχύ πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών της Τράπεζας και 

ως εκ τούτου έπαυσαν να υπάρχουν τέτοια δικαιώματα. 

 

2 Έκδοση νέων κοινών μετοχών συνεπεία ασκήσεως δικαιώματος μετατροπής μετατρέψιμων 

ομολογιών (σημείωση 41 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων): 

• Το ΔΣ έχει εκ του νόμου την αρμοδιότητα να εκδίδει κοινές μετοχές στους κατόχους 

μετατρέψιμων ομολογιών που ασκούν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τους όρους του 

μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου που έχει εκδώσει η Τράπεζα, ως κατωτέρω: 

o Κατόπιν εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2009, 

το ΔΣ εξέδωσε το 2009 εξαγοράσιμες ομολογίες συνολικού ύψους €400 εκατ. 

μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές της Τράπεζας, με έγγραφη δήλωση του ομολογιούχου 

προς την Τράπεζα μετά από 5 έτη από την ημερομηνία κάθε έκδοσης, κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στην ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εκ των 

οποίων διέθεσε €350 εκατ. Σε συνέχεια της άσκησης διαχείρισης παθητικού (liability 

management exercise-LME), η οποία ανακοινώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2015, σήμερα, 

εξαγοράσιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας € 19,5 εκατ. διακρατούνται από τρίτους 

αντισυμβαλλόμενους.  

 

o Κατόπιν εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11ης Ιουλίου 2011, 

η περίοδος κατά την οποίαν το ΔΣ μπορεί να εκδίδει, είτε εφάπαξ είτε με σταδιακές 

τμηματικές εκδόσεις, και μέχρι τον Ιούλιο του 2014, εξαγοράσιμες ομολογίες, 

συνολικού ύψους €150 εκατ. ή υπό ορισμένες συνθήκες €250εκατ. μετατρέψιμες σε 

κοινές μετοχές της Τράπεζας, έληξε τον Ιούλιο του 2014. 
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Β. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας δεν έχουν αρμοδιότητα έκδοσης νέων μετοχών. 

 

Βασικοί Μέτοχοι  

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με έκδοση 2.038.920.000 

νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 και τιμής διάθεσης €1,00 η κάθε μία, για την άντληση 

συνολικά €2.038.920.000, με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των 

μετόχων της, συμπεριλαμβανομένου του ΤΧΣ και του μοναδικού προνομιούχου μετόχου της, όπως η 

αύξηση αυτή αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που συνεδρίασε στις 16 

Νοεμβρίου 2015 και η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές τα ποσοστά 

των κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου των βασικών μετόχων της Eurobank, έχουν ως ακολούθως: 

 

Με βάση σχετική ενημέρωση που έλαβε η Τράπεζα από το ΤΧΣ στις 2 Δεκεμβρίου 2015, το ποσοστό των 

κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ επί του συνολικού αριθμού των κοινών με 

δικαίωμα ψήφου μετοχών της Τράπεζας διαμορφώθηκε σε 2,38%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 52.080.673 

επί του συνόλου των 2.185.998.765 κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της Τράπεζας. Ως προς τις 

ανωτέρω μετοχές του ΤΧΣ εφαρμόζονται οι προβλέψεις του άρθρου 7α παρ. 2, 3 και 6 του 

Νόμου3864/2010 (δικαιώματα ψήφου που υπόκεινται σε περιορισμούς). Στο πλαίσιο του Νόμου 

3864/2010, το ΤΧΣ ασκεί τα δικαιώματα ψήφου του στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας μόνο για 

αποφάσεις που αφορούν στην τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας, περιλαμβανομένης της 

αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ή της παροχής σχετικής εξουσιοδότησης στο 

ΔΣ της Τράπεζας, αποφάσεις σχετικά με συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές, αναβιώσεις, παράτασης 

της διάρκειας ή διάλυσης της Τράπεζας, τη μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού (περιλαμβανομένης της 

πώλησης θυγατρικών), ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα απαιτείται η έγκριση με αυξημένη πλειοψηφία κατά 

τα προβλεπόμενα στον Νόμο 2190/1920. 

 

Με βάση σχετική ενημέρωση που έλαβε από την εταιρεία «Fairfax Financial Holdings Limited» (εφεξής 

«Fairfax») στις 4 Δεκεμβρίου 2015, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της 

Eurobank που κατείχε στις 2 Δεκεμβρίου 2015 η Fairfax έμμεσα, μέσω ελεγχόμενων θυγατρικών της, επί 

του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Τράπεζας, εξαιρουμένων 

των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΧΣ, διαμορφώθηκε σε 17,29%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 

369.028.211 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Eurobank. 

 

Με βάση σχετική ενημέρωση που έλαβε από την εταιρεία «The Capital Group Companies, Inc.» (εφεξής 

«Capital») στις 4 Δεκεμβρίου 2015, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της 

Eurobank που κατείχε στις 2 Δεκεμβρίου 2015 έμμεσα η Capital, επί του συνολικού αριθμού των 

δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Τράπεζας, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου που 

κατέχει το ΤΧΣ, διαμορφώθηκε σε 8,5457%. Το εν λόγω ποσοστό αφορά σε 182.358.578 δικαιώματα 

ψήφου της «Capital Research and Management Company»
3
, ελεγχόμενης εταιρείας της Capital. 

 

Τέλος, το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 100% των προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών της 

Τράπεζας, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον Νόμο 3723/2008 και συνεπώς δεν έχει δικαιώματα ψήφου. 

 

Διοικητικό Συμβούλιο  

Την 1 Φεβρουαρίου 2015, κατόπιν παραίτησης του Προέδρου του ΔΣ κ. Παναγιώτη-Αριστείδη Α. 

Θωμόπουλου και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Χρήστου I. Μεγάλου, το ΔΣ εξέλεξε ως νέο, μη 

εκτελεστικό, μέλος τον κ. Νικόλαο Β. Καραμούζη, συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα με Πρόεδρό του το 

νεοεκλεγέν μέλος και όρισε Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας τον κ. Φωκίωνα Χ. Καραβία. 

 

Σε συνέχεια της αποδοχής από τον Υπουργό Οικονομικών της παραίτησης του κ. Δημητρίου Α. 

Γεωργούτσου από τη θέση του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, ο Υπουργός Οικονομικών 

αποφάσισε τον ορισμό της κας Χριστίνας Γ. Ανδρέου ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στο ΔΣ της 

Τράπεζας, η θητεία της οποίας άρχισε στις 6.3.2015, με τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και λήγει με τη λήξη συμμετοχής της Τράπεζας στις διατάξεις του Νόμου 

3723/2008. Το ΔΣ της Τράπεζας στην από 10.3.2015 συνεδρίασή του, ενσωμάτωσε τη νέα εκπρόσωπο του 

                                                           
3
 Η CRMC διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία συνιστώμενα από μετοχικούς τίτλους για λογαριασμό διαφόρων εταιριών 

επενδύσεων. 
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Ελληνικού Δημοσίου στο ΔΣ ως πρόσθετο μη εκτελεστικό μέλος αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Νόμο 3723/2008. 

 

Περαιτέρω, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας που συνεδρίασε στις 28 Απριλίου 

2015 εξέλεξε ως νέα μέλη του ΔΣ τους κ.κ. Σταύρο Ε. Ιωάννου και Θεόδωρο Α. Καλαντώνη, ενώ την ίδια 

ημέρα το ΔΣ συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα και όρισε Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους τα 

νεοεκλεγέντα μέλη. 

 

Τέλος, το ΔΣ της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του της 13ης Μαΐου 2015 εξέλεξε ως νέο, ανεξάρτητο μη 

εκτελεστικό, μέλος του τον κ. Stephen L. Johnson, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη 

εκτελεστικού μέλους κ. Josh P. Seegopaul. 

 

Σημειώνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας που συνεδρίασε στις 26 Ιουνίου 

2015 αποφάσισε την παράταση της θητείας του σημερινού ΔΣ μέχρι το 2018, και συγκεκριμένα μέχρι τις 

27.6.2018, παρατεινόμενης της θητείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η 

Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018. Το ΔΣ της Τράπεζας αναφέρεται στη σημείωση 49 των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών είναι διαθέσιμα στην 

ιστοσελίδα της Eurobank (www.eurobank.gr). 

 

Δέσμευση στο Προσωπικό 

Η Τράπεζα κινείται προς την κατεύθυνση της αναθεώρησης του πλαισίου αμοιβών και παροχών για τους 

εργαζομένους της λαμβάνοντας υπόψη την ανταγωνιστικότητα και τις τάσεις της αγοράς με σκοπό την 

προσέλκυση, διακράτηση και υποκίνηση του ανθρώπινου δυναμικού της όσο και των ισχυουσών 

νομοθετικών και εποπτικών περιορισμών. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα έχει ως κύριο στόχο τη διασφάλιση της εσωτερικής ισορροπίας προκειμένου 

να ευθυγραμμίσει τις μισθολογικές αποκλίσεις που τυχόν έχουν προκύψει από τις πρόσφατες 

συγχωνεύσεις Τραπεζών (Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και Νέα Proton Bank) καθώς και από τις 

αποχωρήσεις στελεχών μέσω του Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου του 2013.  

 

Ως εκ τούτου, οι βασικές αρχές του πλαισίου αμοιβών και παροχών, οι οποίες διασφαλίζουν την 

ευθυγράμμιση των ατομικών στόχων των εργαζομένων με τη στρατηγική της Τράπεζας καθώς και τη 

μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, είναι οι ακόλουθες: 

α) Η διασφάλιση ότι οι αποδοχές είναι επαρκείς για τη διακράτηση και προσέλκυση στελεχών με 

την κατάλληλη εξειδίκευση και εμπειρία. 

β) Η εσωτερική ισορροπία μεταξύ των μονάδων της Τράπεζας. 

γ) Η αποφυγή ανάληψης υπερβολικών κινδύνων. 

δ) Η σύνδεση των αμοιβών με την αξιολόγηση σε βάθος χρόνου των επιτευχθέντων επιδόσεων 

 

Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται συστηματικά για εταιρικά θέματα με ποικίλους τρόπους έντυπης, 

διαπροσωπικής και ηλεκτρονικής μορφής, όπως ανακοινώσεις, ενημερωτικές συναντήσεις, εσωτερικό 

διαδικτυακό τόπο και ενδοεταιρικά βίντεο, επιτυγχάνοντας τη δημιουργία μιας ενιαίας αντίληψης των 

βασικών χρηματοοικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν τις επιδόσεις του Ομίλου και παράλληλα την 

ενδυνάμωση της εταιρικής κουλτούρας. Σε αυτή την κατεύθυνση αναπτύσσουμε και ενθαρρύνουμε 

δράσεις εταιρικού εθελοντισμού. Πλέον της ετήσιας αξιολόγησης της απόδοσης κάθε εργαζόμενου, η 

επαγγελματική εξέλιξη του στελεχιακού δυναμικού σε όλα τα επίπεδα υποστηρίζεται από προγράμματα 

πιστοποίησης και στοχευμένη εκπαίδευση σε τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες καθώς και σε ανάπτυξη 

διοικητικών ικανοτήτων. Επιπρόσθετα, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επαγγελματικής ανάπτυξης έχει 

εφαρμοσθεί με στόχο να στηρίξει τη διαρκή και συστηματική βελτίωση της απόδοσης και την εξέλιξη των 

εργαζομένων. 

 

Στη Eurobank η αρχή της διαφορετικότητας καλύπτει τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και τους 

συναδέλφους μας. Στόχος μας είναι η πρόσληψη και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού, ανεξαρτήτως 

φυλής, θρησκείας, ηλικίας, γένους, σεξουαλικής προτίμησης ή ειδικών ικανοτήτων. Επιδιώκουμε να 

διασφαλίσουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό μας αντικατοπτρίζει τις κοινωνικές ομάδες στις οποίες 

δραστηριοποιούμαστε και το διεθνές προφίλ του οργανισμού μας. Αναγνωρίζουμε ότι η διαφορετικότητα 

είναι βασική συνιστώσα μιας υπεύθυνης επιχειρηματικής στρατηγικής και υποστηρίζει τις διεθνείς μας 

δραστηριότητες. 



EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ      

 

€ = Ευρώ     εκατ. = εκατομμύρια     δις = δισεκατομμύρια                                       Σελίδα 18 από 19 

 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Από την εποχή της ίδρυσής του, ο όμιλος Eurobank, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των κοινωνιών όπου 

δραστηριοποιείται, αναπτύσσει δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας. Συνεπής με την πεποίθηση ότι η 

καινοτομία και η επιχειρηματική εξωστρέφεια αποτελούν πρωταρχικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της 

οικονομίας των χωρών, υλοποιεί προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, όπως το “egg-

enter•grow•go” και το διαγωνισμό "Η Ελλάδα Καινοτομεί!". 

 

Επίσης, διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με αναγνωρισμένους φορείς και οργανώσεις για την υλοποίηση 

δράσεων στους σημαντικούς τομείς της Παιδείας, της Κοινωνίας και του Πολιτισμού. Ειδικά, στην δύσκολη 

συγκυρία που βιώνουν σήμερα οι ελληνικές οικογένειες θεωρεί αναγκαίο, αν όχι επιβεβλημένο να 

εφαρμόζει προγράμματα και πρωτοβουλίες που εστιάζουν στα παιδιά και τους νέους. Σε συνεργασία με 

το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, υποστηρίζει το πρόγραμμα «Η Αποστολή στηρίζει 

τους μαθητές» και παράλληλα συνεχίζει, για δεύτερη δεκαετία το πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή για την 

Παιδεία». 

 

Παράλληλα, ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε προγράμματα και δράσεις προστασίας του 

περιβάλλοντος. Από το 2010 η Eurobank είναι μέλος της χρηματοοικονομικής πρωτοβουλίας του 

περιβαλλοντικού προγράμματος του ΟΗΕ (UNEP FI), προεδρεύει στην σχετική Ευρωπαϊκή Ομάδα Δράσης 

και κατέχει υψηλές διοικητικές θέσεις στην Παγκόσμια Διοικούσα Επιτροπή και στην Τραπεζική Επιτροπή 

περιβαλλοντικών ζητημάτων.  

 

Άλλες πληροφορίες του άρθρου 4 παρ. 7 του Νόμου 3556/2007 

Με εξαίρεση α) τις προνομιούχες μετοχές που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, οι οποίες έχουν ειδικά 

δικαιώματα και περιορισμούς βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας (βλ. σημείωση 4 και 40 των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων), και β) τις κοινές μετοχές που ανήκουν στο ΤΧΣ, οι οποίες έχουν 

επίσης ειδικά δικαιώματα και περιορισμούς βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας και της νέας Σύμβασης 

Πλαισίου Συνεργασίας RFA που υπέγραψε η Τράπεζα στις 4 Δεκεμβρίου 2015 με το ΤΧΣ (βλ. σημείωση 48 

των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων), σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας: 

 

α) Δεν υφίστανται περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Τράπεζας 

β) Δεν υφίστανται μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου ή ψήφου 

στους κατόχους τους 

γ) Δεν προβλέπονται περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου 

δ) Οι κανόνες για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του ΔΣ καθώς και για την 

τροποποίηση του καταστατικού είναι σύμφωνοι με τα προβλεπόμενα από το νόμο. 

 

Η Τράπεζα δεν γνωρίζει την ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται 

περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν 

από τις μετοχές της. 

 

Σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Τράπεζας κατόπιν δημόσιας πρότασης, δεν υφίστανται σημαντικές 

συμφωνίες της Τράπεζας οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν.  

 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Τράπεζας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, 

οι οποίες να προβλέπουν αποζημίωσή τους σε περίπτωση αποχώρησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 

 

Εξωτερικοί Ελεγκτές 

Κατά τη διάρκεια του 2015, η Επιτροπή Ελέγχου εξέτασε την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα 

των εξωτερικών ελεγκτών συμπεριλαμβάνοντας και τη σχέση τους με τον Όμιλο, παρακολούθησε σε 

τριμηνιαία βάση την ανάθεση από τον Όμιλο μη ελεγκτικών εργασιών στους ελεγκτές και τη σχέση μεταξύ 

των αμοιβών, που καταβλήθηκαν σε αυτούς για ελεγκτικές και μη ελεγκτικές εργασίες και τις εκτίμησε ως 

ικανοποιητικές. 

 

Το ΔΣ της Τράπεζας στη συνεδρίασή του στις 16 Ιανουαρίου 2015 ενέκρινε την 

«ΠράιςγουώτερχαουςΚούπερς, Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρία» («PwC») ως την τελικώς επιτυχούσα 

ελεγκτική εταιρία της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των οικονομικών 

καταστάσεων της Τράπεζας για την περίοδο 2016-2019, υπό την προϋπόθεση ότι για το διορισμό της PwC 

ως τακτικού ελεγκτή για την περίοδο 2016-2019 θα προηγούνται ανά έτος πρόταση του ΔΣ προς τη Γενική 
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Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και η λήψη άλλων 

απαιτούμενων εκάστοτε εγκρίσεων. 

 

Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη 

Όλες οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στα συνήθη πλαίσια των 

εργασιών του Ομίλου και σε καθαρά εμπορική βάση (arm's length). Βλέπε σημείωση 48 των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και σημείωση 44 των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας. 

 

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Ο Κώδικας και οι Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας βρίσκονται στην ιστοσελίδα της 

(www.eurobank.gr). Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνεται συνημμένη στην παρούσα 

Έκθεση Διαχείρισης ως ειδικό τμήμα αυτής, αποτελούσα αναπόσπαστο μέρος της. 

 

 

 

 

 

Νικόλαος Καραμούζης                                      Φωκίων Καραβίας 

Πρόεδρος      Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

 

 

 

17 Μαρτίου 2016 
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2015 

 
1. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης και Πρακτικές  

 
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και τις 
συμβατικές υποχρεώσεις της Τράπεζας έναντι του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), η Τράπεζα Eurobank 
Ergasias Α.Ε. («Τράπεζα») και οι θυγατρικές της (συνολικά αναφερόμενες ως «Eurobank» ή ο «Όμιλος») έχουν υιοθετήσει 
και εφαρμόζουν Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης («Κώδικας») ο οποίος περιγράφει τις βασικές αρχές εταιρικής 
διακυβέρνησης που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο. Ο Κώδικας και οι αντίστοιχες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης 
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). 
 
2. Διοικητικό Συμβούλιο

1
 

 
2.1. Γενικά 

 

Η Τράπεζα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο («Δ.Σ.») το οποίο είναι συλλογικά υπεύθυνο για την μακροπρόθεσμη 
επιτυχία της Τράπεζας. Το Δ.Σ. ασκεί τις αρμοδιότητές του αποτελεσματικά και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία,  τις 
διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τις συμβατικές υποχρεώσεις της Τράπεζας έναντι του ΤΧΣ σύμφωνα με τη Σύμβαση 
Πλαισίου Συνεργασίας (RFA) που υπογράφηκε μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ. 
 
Ο ρόλος του Δ.Σ. είναι η παροχή επιχειρηματικής καθοδήγησης στον Όμιλο, εντός ενός πλαισίου συνετών και 
αποτελεσματικών ελέγχων, που επιτρέπει την αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου. Το Δ.Σ. καθορίζει τους 
στρατηγικούς στόχους του Ομίλου, διασφαλίζει ότι υπάρχουν οι απαραίτητοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι  για να 
επιτύχει ο Όμιλος τους στόχους του και αξιολογεί την απόδοση της διοίκησης. Το Δ.Σ. καθορίζει τις αξίες και τα πρότυπα 
του Ομίλου και διασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις του προς τους μετόχους του και τρίτους, είναι κατανοητές και 
εκπληρώνονται. Όλα τα μέλη του πρέπει να ενεργούν κατά τρόπο που θεωρούν ότι είναι προς το μέγιστο συμφέρον του 
Ομίλου, σύμφωνα με τα θεσμικά τους καθήκοντα. 
 
2.2. Σύνθεση του Δ.Σ. 

 
Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας η οποία καθορίζει επίσης τον ακριβή αριθμό των 
μελών του Δ.Σ., εντός των ορίων που προβλέπονται στο Νόμο και το Καταστατικό, τη θητεία τους και ορίζει τα ανεξάρτητα 
μη-εκτελεστικά μέλη. Το σημερινό Δ.Σ., κατά την ημερομηνία έγκρισης της παρούσας Δήλωσης, αποτελείται από δώδεκα 
(12) μέλη εκ των οποίων, τρία (3) εκτελεστικά, τρία (3) μη εκτελεστικά, τέσσερα (4) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, και έναν (1) 
εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και έναν (1) εκπρόσωπο του ΤΧΣ, οι οποίοι έχουν οριστεί (ως μη εκτελεστικά 
μέλη) σύμφωνα με τις σχετικές νομικές προβλέψεις. Η θητεία του Δ.Σ., κατόπιν της απόφασης της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης της Τράπεζας που συνεδρίασε στις 26 Ιουνίου 2015 παρατάθηκε για δύο έτη μέχρι το 2018 και συγκεκριμένα 
μέχρι την 27.6.2018 παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική 
Συνέλευση του έτους 2018.    
 

Την 1
η
 Φεβρουαρίου 2015, κατόπιν των παραιτήσεων του Προέδρου του Δ.Σ., κ. Παναγιώτη-Αριστείδη Α. Θωμόπουλου 

και του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Χρήστου I. Μεγάλου, το Δ.Σ. εξέλεξε ως νέο μέλος του τον κ. Νικόλαο Β. Καραμούζη. 
Ακολούθως, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τον κ. Νικόλαο Καραμούζη Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον κ. Φωκίωνα 
Καραβία Διευθύνοντα Σύμβουλο.  
 
Σε συνέχεια της αποδοχής από τον Υπουργό Οικονομικών της παραίτησης του κ. Δημητρίου Α. Γεωργούτσου από τη 
θέση του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, ο Υπουργός Οικονομικών διόρισε την κα Χριστίνα Γ. Ανδρέου ως 
εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου στο Δ.Σ., η θητεία της οποίας άρχισε στις 6.3.2015, με τη δημοσίευση της 
υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και λήγει με τη λήξη συμμετοχής της Τράπεζας στις διατάξεις 
του ν. 3723/2008 (Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας). Το Δ.Σ. στην από 10.3.2015 
συνεδρίασή του, αποφάσισε το διορισμό της κας Ανδρέου ως πρόσθετο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., και την 
ενσωμάτωσή της στο Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3723/2008. 
 
Περαιτέρω, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, που συνεδρίασε στις 28 Απριλίου 2015, εξέλεξε ως νέα μέλη του 
Δ.Σ. τους κ.κ. Σταύρο Ε. Ιωάννου και Θεόδωρο Α. Καλαντώνη, ενώ την ίδια ημέρα το Δ.Σ. συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα 
και όρισε τα νεοεκλεγέντα μέλη ως Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους. 
 
Τέλος, το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του την 13

η
 Μαΐου 2015 εξέλεξε τον κ. Stephen L. Johnson ως νέο ανεξάρτητο μη 

εκτελεστικό μέλος του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Josh P. Seegopaul. Η 
εκλογή του κ. Stephen L. Johnson ανακοινώθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας η οποία συνεδρίασε στις 
26 Ιουνίου 2015. 

                                                 
1
 Πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση του Δ.Σ. περιλαμβάνονται στη σημείωση 49 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και σύντομα βιογραφικά 

σημειώματα των μελών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). 

http://www.eurobank.gr/
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Το σημερινό Δ.Σ. αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: 
 
 

  
Πρώτη Εκλογή Λήξη θητείας 

Νικόλαος Β. Καραμούζης Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικός Φεβ. 2015 2018 

Σπύρος Λ. Λορεντζιάδης Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος   Ιουν. 2007 2018 

Φωκίων Χ. Καραβίας Διευθύνων Σύμβουλος  Ιουν. 2014 2018 

Σταύρος Ε. Ιωάννου Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος  Απρ. 2015 2018 

Θεόδωρος Α. Καλαντώνης Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος  Απρ. 2015 2018 

Wade Sebastian R.E. Burton Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος  Ιουν. 2014 2018 

Γεώργιος Κ. Χρυσικός  Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος  Ιουν. 2014 2018 

Jon Steven B.G. Haick Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος  Ιουν. 2014 2018 

Bradley Paul L. Martin  Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος  Ιουν. 2014 2018 

Stephen L. Johnson  Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος  Μαϊ. 2015 2018 

Χριστίνα Γ. Ανδρέου Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος  - Εκπρόσωπος Ελληνικού Δημοσίου Μαρ. 2015 2018 

Kenneth Howard  Prince-Wright Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος – Εκπρόσωπος ΤΧΣ Ιουν. 2013 2018 

 
Στο καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπονται περιορισμοί στην επανεκλογή και παύση των μελών του Δ.Σ.. Η Γενική 
Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., με σκοπό την αναπλήρωση των μελών αυτού που 
παραιτούνται, αποβιώνουν ή αποβάλλουν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Σε περίπτωση που η 
αναπλήρωση κάποιου μέλους, κατά τα ως άνω,  δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από 
τη Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση των απομενόντων μελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3), 
να εκλέξει νέα μέλη σε αντικατάσταση αυτών που έχουν αποβάλλει την ιδιότητά τους (λόγω παραίτησης, θανάτου ή με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο). Σε κάθε τέτοια περίπτωση ελλειπόντων μελών, το Δ.Σ. δικαιούται να συνεχίσει τη διαχείριση 
και την εκπροσώπηση της Τράπεζας, χωρίς να προβεί σε αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση 
ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν την επέλευση των γεγονότων 
απώλειας της ιδιότητάς τους, και πάντως δεν είναι μικρότερος των τριών (3).  
 
Σύμφωνα με το καταστατικό της Τράπεζας, το Δ.Σ. μπορεί να αποτελείται από τρία (3) έως είκοσι (20) μέλη, ενώ σύμφωνα 
με το RFA το εύρος αυτό έχει οριστεί να είναι μεταξύ επτά (7) και δέκα πέντε (15) μελών (συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΧΣ). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το RFA, (α) ο αριθμός των μελών του 
Δ.Σ. πρέπει να είναι πάντοτε μονός, (β) τα μέλη στην πλειοψηφία τους πρέπει να είναι μη εκτελεστικά και τουλάχιστον το 
ήμισυ των μη εκτελεστικών μελών (στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο), και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα 
από τρία (3) (εξαιρουμένων των εκπροσώπων του ΤΧΣ και του Ελληνικού Δημοσίου), να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά 
μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση και τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 2005/162/ΕΚ και (γ) το Δ.Σ. πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) εκτελεστικά μέλη. Για τυχόν 
διαφοροποίηση από τις ρυθμίσεις του RFA πρέπει να υπάρχει προγενέστερη συγκατάθεση του ΤΧΣ. Το σημερινό Δ.Σ., 
αποτελείται από δώδεκα (12) μέλη, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του RFA απαιτείται μονός αριθμός μελών Δ.Σ.. Η 
Τράπεζα ζήτησε και έλαβε τη συναίνεση του ΤΧΣ για την εν λόγω εξαίρεση, η οποία ισχύει έως την Τακτική Γενική 
Συνέλευση της Τράπεζας τον Ιούνιο του 2016, λαμβάνοντας υπόψη τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες σχεδιάζει η 
Τράπεζα να προβεί.  
 
2.3. Δικαιώματα του ΤΧΣ βάσει του νόμου 3864/2010 και του RFA 

 
Σύμφωνα με τον νόμο 3864/2010 όπως τροποποιήθηκε ενόψει της ανακεφαλαιοποίησης των Ελληνικών Τραπεζών το 
2015, το ΤΧΣ, για την επίτευξη του σκοπού του και την άσκηση των δικαιωμάτων του (α) καθορίζει το περίγραμμα του 
RFA ή του τροποποιούμενου RFA, ανάλογα με την περίπτωση, με όλα τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία λαμβάνουν ή 
έχουν λάβει χρηματοοικονομική βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) ή τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ). και (β) τα πιστωτικά ιδρύματα υπογράφουν το προαναφερόμενο RFA. Στο 
πλαίσιο αυτό, ένα νέο RFA υπογράφηκε μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ στις 4.12.2015 με άμεση ισχύ, αντικαθιστώντας 
το από 26.8.2014 προγενέστερο RFA. 
 
Το RFA ρυθμίζει θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, (α) την εταιρική διακυβέρνηση της Τράπεζας, (β) το Σχέδιο 
Αναδιάρθρωσης και την παρακολούθηση αυτού, (γ) την παρακολούθηση της εφαρμογής του πλαισίου διαχείρισης των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας και την παρακολούθηση της απόδοσης της Τράπεζας στη διαχείριση αυτών. 
Επιπλέον, ασχολείται με (δ) την εξειδίκευση για την Τράπεζα των ουσιωδών υποχρεώσεων που προβλέπονται στον ν. 
3864/2010 και τις περιπτώσεις μετατροπής των υπό περιορισμούς τελούντων δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ  σε πλήρη, (ε) 
την παρακολούθηση του πραγματικού προφίλ κινδύνου της Τράπεζας συγκρινόμενο με την εγκεκριμένη στρατηγική 
κινδύνου και κεφαλαίου,  (στ) τη συναίνεση του ΤΧΣ για τη στρατηγική κινδύνου και κεφαλαίου του Ομίλου της Τράπεζας 
και για τη στρατηγική, την πολιτική και τη διακυβέρνηση του Ομίλου της Τράπεζας σχετικά με τη διαχείριση των 
καθυστερούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων και (ζ) τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 
εκπροσώπου του ΤΧΣ στο Δ.Σ.. 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του RFA, το ΤΧΣ ορίζει τον/την εκπρόσωπό του με απλό έγγραφο αίτημα προς τον Πρόεδρο του 
Δ.Σ.. Το Δ.Σ. πρέπει να εγκρίνει άμεσα τον ορισμό του/της και να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια σύμφωνα με το 
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καταστατικό της Τράπεζας και τον κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών για την ολοκλήρωση αυτού του ορισμού 
συμπεριλαμβανομένης και της απαιτούμενης ανακοίνωσης αυτού στη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση που λόγω 
αυτού του ορισμού, ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. υπερβαίνει τον αριθμό των εκλεγμένων μελών από τη Γενική 
Συνέλευση ή υπερβαίνει τον ανώτερο αριθμό μελών Δ.Σ. που ορίζει το καταστατικό της, η Τράπεζα πρέπει να συγκαλέσει 
άμεσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή του νέου μέλους στο Δ.Σ. και εάν απαιτείται να προχωρήσει στη σχετική 
τροποποίηση του καταστατικού της σχετικά με την αύξηση του αριθμού των μελών του Δ.Σ..     
 
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του RFA, το ΤΧΣ δικαιούται να ορίσει έναν παρατηρητή στο Δ.Σ. της Τράπεζας, ο 
οποίος δεν έχει δικαίωμα ψήφου στο Δ.Σ.. Το ΤΧΣ ορίζει τον/την παρατηρητή του ή τον αντικαταστάτη του/της με απλό 
έγγραφο αίτημα προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ο ορισμός του/της ολοκληρώνεται αμέσως μόλις η Τράπεζα παραλάβει το 
προαναφερόμενο έγγραφο αίτημα χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω διαδικασίες. Ο παρατηρητής είναι ο υπεύθυνος για την 
Τράπεζα υπάλληλος του ΤΧΣ (portfolio manager) ο οποίος λειτουργεί ως σύνδεσμος με την Τράπεζα και έχει χρεωθεί 
ρητώς την παρακολούθηση της Τράπεζας.  
 
Αναφορικά με τη λειτουργία του Δ.Σ. ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ έχει το δικαίωμα (α) να ζητά τη σύγκληση του Δ.Σ., (β) να 
προσθέτει θέματα στην ημερήσια διάταξη του Δ.Σ., (γ) να ζητά την αναβολή της συνεδρίασης του Δ.Σ. για τρεις (3) 
εργάσιμες ημέρες, προκειμένου να λαμβάνει οδηγίες από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΤΧΣ, (δ) να ασκεί δικαίωμα 
αρνησικυρίας (veto) στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης του Δ.Σ. (i) σχετικής με τη διανομή μερίσματος και την πολιτική 
παροχών και πρόσθετων απολαβών (bonus) στα μέλη του Δ.Σ., καθώς και σε όσους έχουν τη θέση ή εκτελούν καθήκοντα 
Γενικού Διευθυντή, καθώς και για τους αναπληρωτές τους, (ii) εφόσον η υπό συζήτηση απόφαση του Δ.Σ. δύναται να 
θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει σοβαρά τη ρευστότητα ή τη φερεγγυότητα ή την εν γένει 
συνετή και εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας (όπως επιχειρηματική στρατηγική, διαχείριση στοιχείων ενεργητικού-
παθητικού κ.λ.π.) (iii) που αφορά τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας, περιλαμβανομένης της αύξησης ή 
μείωσης κεφαλαίου ή της παροχής σχετικής εξουσιοδότησης στο Δ.Σ., συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, 
αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Τράπεζας, μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού, 
περιλαμβανομένης της πώλησης θυγατρικών, ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία κατά τα 
προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και η οποία απόφαση δύναται να επηρεάσει σημαντικά τη 
συμμετοχή του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας. 
 
Tο ΤΧΣ προβαίνει σε επισκόπηση της ετήσιας αυτό-αξιολόγησης του Δ.Σ. της Τράπεζας και των Επιτροπών του, με 
σκοπό τον εντοπισμό αδυναμιών και τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας και αποτελεσματικότητας, καθώς και να διενεργεί 
τη δική του αξιολόγηση επί του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, μέσω ενός 
ανεξάρτητου συμβούλου διεθνούς κύρους, εμπειρίας και εξειδίκευσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 3864/2010, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αυτή η αξιολόγηση θα είναι σύμφωνη με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές εφαρμόζοντας 
κριτήρια επιπλέον των εποπτικά οριζόμενων απαιτήσεων περί καταλληλότητας.   
 
2.4. Δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου βάσει του νόμου 3723/2008 

 
Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Τράπεζας στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας και 
δυνάμει της από 12 Ιανουαρίου 2009 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εκδόθηκαν 345.500.000 προνομιούχες 
μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίες κατέχονται από το Ελληνικό Δημόσιο. Οι προνομιούχες μετοχές, μεταξύ άλλων, 
παρέχουν στο Ελληνικό Δημόσιο το δικαίωμα να συμμετέχει στο Δ.Σ. της Τράπεζας μέσω εκπροσώπου του, ο οποίος 
δύναται να ορίζεται ως πρόσθετο (μη εκτελεστικό) μέλος. Ο εκπρόσωπος αυτός έχει το δικαίωμα αρνησικυρίας (veto) στη 
λήψη αποφάσεων με στρατηγικό χαρακτήρα ή αποφάσεων με τις οποίες μεταβάλλεται ουσιωδώς η νομική ή 
χρηματοοικονομική κατάσταση της Τράπεζας και για την έγκριση των οπoίων απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων ή απόφασης για τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών προς τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. καθώς και τους Γενικούς Διευθυντές και τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών ή εφόσον ο εκπρόσωπος κρίνει ότι η απόφαση αυτή δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα 
των καταθετών ή να επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας. 
 
2.5. Καταμερισμός αρμοδιοτήτων 

 
Υφίσταται σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων σε επίπεδο διοίκησης της Τράπεζας σε ό,τι αφορά στην ορθή λειτουργία 
του Δ.Σ. και στην καθημερινή διαχείριση και έλεγχο των δραστηριοτήτων της Τράπεζας. Οι ρόλοι του Πρόεδρου και του 
Διευθύνοντος Συμβούλου δεν ασκούνται από το ίδιο πρόσωπο.  
 
Τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης, την παρακολούθηση του Ομίλου και την 
εφαρμογή της στρατηγικής του. Τα μη εκτελεστικά μέλη είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή και τη διασφάλιση των 
συμφερόντων της Τράπεζας, ενώ συμβάλλουν, μέσω εποικοδομητικής κριτικής, στην ανάπτυξη προτάσεων στρατηγικής 
και εγκρίνουν, αναθεωρούν και επιβλέπουν την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών της Τράπεζας και του Ομίλου. Τα 
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. μπορούν, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο, να υποβάλλουν το καθένα χωριστά ή 
από κοινού, ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση.  
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2.6. Λειτουργία του Δ.Σ. 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύει αυτού και διασφαλίζει την αποτελεσματικότητά του σε όλο το εύρος της λειτουργίας του. 
Ο Πρόεδρος είναι μη εκτελεστικό μέλος και δεν κατέχει τη θέση του Προέδρου των Επιτροπών Κινδύνων και Ελέγχου. Ο 
Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής σύμφωνα με τους στόχους της 
Τράπεζας. Είναι επιφορτισμένος να ηγείται της Τράπεζας και να την οδηγεί στην επίτευξη των στόχων της.  
 
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε τρίμηνο και όποτε άλλοτε ο νόμος ή οι ανάγκες της Τράπεζας το απαιτούν, μετά από 
πρόσκληση, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του, σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, δύο (2) 
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον 
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν προβάλει αντίρρηση στην πραγματοποίηση  της 
συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις του RFA, το Δ.Σ. ενημερώνει τον 
εκπρόσωπο και τον παρατηρητή του ΤΧΣ για τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και για το σκοπό αυτό θα 
πρέπει να τους γνωστοποιεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μαζί με τα υποστηρικτικά έγγραφα τουλάχιστον τρεις (3) 
εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Δ.Σ., διαφορετικά, με εξαίρεση την ύπαρξη μη προβλέψιμης επείγουσας 
ανάγκης της Τράπεζας, ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ δικαιούται να ζητήσει την αναβολή της συνεδρίασης του Δ.Σ., το οποίο 
μπορεί να συνεδριάσει το νωρίτερο μετά από τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, με την προϋπόθεση ότι τα προαναφερόμενα 
έγγραφα έχουν τεθεί υπόψη του εγκαίρως. Στην περίπτωση που κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαιτεί, 
βάσει των διατάξεων του RFA, την προηγούμενη συναίνεση του ΤΧΣ, η Τράπεζα δε δύναται να το υποβάλει στο Δ.Σ. για 
έγκριση πριν από τη συναίνεση του ΤΧΣ, εκτός και εάν η Τράπεζα και το ΤΧΣ συμφωνήσουν διαφορετικά. Το Δ.Σ. μπορεί 
να εγκρίνει επείγοντα θέματα υπό την αίρεση της μεταγενέστερης συναίνεσης του ΤΧΣ.  
 
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον 
ενός από τα μέλη του ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών (3). 
Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος 
του Προέδρου του Δ.Σ.. Κατά το 2015, το Δ.Σ. πραγματοποίησε σαράντα (40) συνεδριάσεις (2014: 25) και η μέση 
συμμετοχή των μελών ήταν 95,5% (2014: 94%). Τα υποβαλλόμενα στο Δ.Σ. έγγραφα κοινοποιούνται μαζί με την 
πρόσκληση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται μετά από συζήτηση κατά την οποία αναπτύσσονται διεξοδικά τα θέματα της 
ημερησίας διάταξης προς ικανοποίηση όλων των παριστάμενων μελών. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. 
τηρούνται από τον Γραμματέα του Δ.Σ., εγκρίνονται σε επόμενες συνεδριάσεις του και υπογράφονται από όλα τα 
παριστάμενα μέλη του Δ.Σ.. Το RFA προβλέπει σε ατομική βάση, υποχρεωτική συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. 
τουλάχιστον ίση με 85%. Κάθε μέλος μπορεί να απουσιάζει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15% μόνο εάν η απουσία είναι 
δικαιολογημένη.  
 
2.7. Θέσεις μέλους σε Δ.Σ.  

 
Ο αριθμός των θέσεων που κατέχουν τα μέλη του Δ.Σ. σε Δ.Σ. άλλων εταιρειών είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
ν. 4261/2014 (άρθρο 83), σύμφωνα με το οποίο τα μέλη δεν επιτρέπεται να κατέχουν ταυτόχρονα περισσότερες της μίας 
(1) εκ του ακόλουθου συνδυασμού θέσεων σε Δ.Σ.: (α) μία (1) θέση εκτελεστικού μέλους και δύο (2) θέσεις μη 
εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. ή (β) τέσσερις (4) μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. Ο εν λόγω περιορισμός δεν εφαρμόζεται στις 
θέσεις μέλους Δ.Σ. εντός του Ομίλου.    
 
Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) ως αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέψει σε μέλη του Δ.Σ. να διατηρούν μία πρόσθετη θέση 
μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ..  
 
2.8. Σύγκρουση Συμφερόντων 

 
Τα μέλη του Δ.Σ. απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα του Ομίλου. Όλα τα 
μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να ενημερώνουν το Δ.Σ. για τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από 
συναλλαγές της Τράπεζας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και για κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων 
συμφερόντων με αυτά της Τράπεζας, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.  
  
2.9. Αποδοχές 

 
Η Πολιτική Αποδοχών του Ομίλου αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση των στόχων των μελών του Δ.Σ. με τους 
μακροπρόθεσμους στόχους και τη στρατηγική της Τράπεζας και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους. 
Οι αποδοχές των μελών του Δ.Σ. και των βασικών μελών της Διοίκησης του 2015 αναφέρονται στη σημείωση 48 των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλισθεί η προσήκουσα διαφάνεια όσον αφορά 
στις δοµές των αποδοχών και τους συναφείς κινδύνους, η Τράπεζα αναρτά στην ιστοσελίδα της www.eurobank.gr  
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική και τις πρακτικές αποδοχών που εφαρμόζονται καθώς και, για λόγους 
εμπιστευτικότητας, συνολικά ποσά για τους υπαλλήλους οι επαγγελµατικές δραστηριότητες των οποίων έχουν ουσιώδη 
αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Τράπεζας και προβαίνει εν γένει σε κάθε δημοσίευση σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία. 
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2.10. Κύρια θέματα με τα οποία ασχολήθηκε το Δ.Σ. κατά το 2015 

 
Κατά την άσκηση των καθηκόντων του το 2015, τα κύρια θέματα που απασχόλησαν το Δ.Σ. σχετίζονται με: 
 
α)  Εταιρική Διακυβέρνηση:  

 ορισμός ενός νέου μη-εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. ως Προέδρου καθώς και ορισμός νέου Διευθύνοντος 
Συμβούλου, σε συνέχεια της παραίτησης του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, και συνακόλουθη 
συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα,  

 ορισμός νέου εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος,  

 πρόταση προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων τον Απρίλιο του 2015 για την εκλογή δύο (2) νέων 
μελών και επακόλουθη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα και ορισμός των δύο νέων μελών ως αναπληρωτών 
Διευθυνόντων Συμβούλων,  

 ορισμός ενός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος,  

 έγκριση των συνθέσεων των Επιτροπών του Δ.Σ. ως απόρροια των προαναφερόμενων μεταβολών στη σύνθεση 
του Δ.Σ.,  

 σύσταση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού ως νέας Επιτροπής του Δ.Σ. και έγκριση του Κανονισμού 
Λειτουργίας αυτής,  

 προετοιμασία και σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων,  

 αξιολόγηση του Δ.Σ. από έναν διεθνή ανεξάρτητο ειδικό σύμβουλο στην εταιρική διακυβέρνηση,  

 επισκόπηση των αποτελεσμάτων της αυτό-αξιολόγησης των Επιτροπών του Δ.Σ.,  

 ορισμός του νέου επικεφαλής του Τομέα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και αρμοδίου διευθυντικού στελέχους της 
Τράπεζας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν.3691/2008,  

 έγκριση της Πολιτικής Διαφοροποίησης του Δ.Σ.,  

 τακτική ενημέρωση για τις συνεδριάσεις των Επιτροπών του Δ.Σ.,  

 διάφορα θέματα αποδοχών ανώτερων στελεχών και μελών του Δ.Σ., 
 
β)  Εταιρικές και λοιπές πράξεις:  

 απόκτηση του υποκαταστήματος της Alpha Bank στη Βουλγαρία,  

 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «P.J.S.C. Universal Bank»,  

 υποβολή δεσμευτικής προσφοράς για την απόκτηση των στοιχείων ενεργητικού/παθητικού πιστωτικών και 
άλλων ιδρυμάτων,  

 έγκριση του πλειοδότη για την απόκτηση ποσοστού 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurolife ERB Insurance 
Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών και των σχετικών συμβατικών εγγράφων,  

 
γ)  Κεφαλαιακή επάρκεια:  

 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των €2.038,9 
εκατομμυρίων, 

 συμμετοχή της Τράπεζας στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας,  

 ανανέωση του προγράμματος έκδοσης καλυμμένων ομολογιών,  

 ετήσια ανανέωση του προγράμματος έκδοσης τίτλων μεσοπρόθεσμης διάρκειας (EMTN) με εγγύηση της 
Τράπεζας,  

 ανανέωση του προγράμματος έκδοσης βραχυπρόθεσμων τίτλων (ECP),  

 ενημέρωση επί της Έκθεσης Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας και Ρευστότητας για 
το 2014 (ICAAP & ILAAP) - Pillar 2 Report,  

 ενημέρωση για τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (ΕΚΤ),  

 έγκριση του Σχεδίου Άντλησης Κεφαλαίων (Capital Plan),  

 έγκριση του προγράμματος Διαχείρισης Παθητικού (LME),  

 επαναγορά και ακύρωση ομολογιών εκδόσεως της Τράπεζας,  
 
δ)  Παρακολούθηση Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων:  

 έγκριση του τροποποιημένου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης,  

 έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014 και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 
χρήσεως 2015,  

 έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού 2015,  

 παρακολούθηση των επιχειρηματικών εξελίξεων και της ρευστότητας. 
 
ε)  Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος:  

 ενημέρωση επί των ετήσιων εκθέσεων αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και των Πολιτικών 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης,  

 ενημέρωση για τα αποτελέσματα της τριετούς ανεξάρτητης έκθεσης αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου της Τράπεζας η οποία διενεργήθηκε από εξωτερικό σύμβουλο,  
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 ενημέρωση για τη στρατηγική αντιμετώπισης κινδύνων και κεφαλαιακής επάρκειας και το πλαίσιο ανάληψης 
κινδύνων του Ομίλου,  

 έγκριση της αναθεωρημένης πολιτικής αντιμετώπισης θεμάτων πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του Ομίλου,  

 έγκριση της έκθεσης του Πυλώνα 3 για το 2014 (Capital and Risk Management – Pillar 3 Report),  

 τακτική ενημέρωση σχετικά με τις συνεδριάσεις των Επιτροπών Κινδύνων και Ελέγχου,  

 έγκριση της αναφοράς επί του δείκτη κεφαλαιακής ρευστότητας προς την ΕΚΤ,  

 ενημέρωση για τα υπόλοιπα δανείων-εγγυήσεων/πιστωτικών ανοιγμάτων-ορίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, για τα μεγαλύτερα όρια της Τράπεζας προς επιχειρηματικούς ομίλους και 
για τις νέες εγκρίσεις εταιρικών δανείων πάνω από ένα προκαθορισμένο όριο.  

 
2.11. Αξιολόγηση της δομής, του μεγέθους, της σύνθεσης και της απόδοσης του Δ.Σ.   
 

Το Δ.Σ. ανέθεσε σε ανεξάρτητο διεθνή σύμβουλο, τη Nestor Advisors, την αξιολόγηση της δομής, του μεγέθους, της 
σύνθεσης και της απόδοσης του Δ.Σ., καλύπτοντας μία περίοδο 12 μηνών.  
 
Η Nestor Advisors αξιολόγησε τα δυνατά σημεία του Δ.Σ. και τα σημεία προς βελτίωση και έγιναν προτάσεις για την 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του ως σώμα.  
 
Η αξιολόγηση κάλυψε τις ακόλουθες περιοχές: 

 προφίλ, σύνθεση και επάρκεια του Δ.Σ., 

 αρμοδιότητες του Δ.Σ., 

 δέσμευση και αποτελεσματικότητα του Δ.Σ. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, 

 όγκος δουλειάς των μελών του Δ.Σ., 

 διεξαγωγή και διαχείριση των συνεδριάσεων του Δ.Σ., 

 ποιότητα της πληροφόρησης και των αναφορών προς το Δ.Σ., 

 ένταξη και συνεχής εξέλιξη των μελών του Δ.Σ., 

 επίβλεψη από το Δ.Σ. της διοίκησης και της απόδοσής του. 
 
Συνολικά η αξιολόγηση ήταν θετική, αναγνωρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το Δ.Σ. υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματικό στη 
διοίκηση και τον έλεγχο της Τράπεζας παρά τους δύσκολους καιρούς και τους συγκεκριμένους περιορισμούς που θέτει το 
νομοθετικό πλαίσιο. Για το μέλλον οι μεγάλες προκλήσεις του Δ.Σ. είναι προς την ακόλουθη κατεύθυνση:  
 

 ενδυνάμωση της πολιτικής αποδοχών προκειμένου η Τράπεζα να προσελκύει και να διατηρεί ταλαντούχα στελέχη, 
συμμορφούμενη συγχρόνως με τους σχετικούς κανονιστικούς περιορισμούς σχετικά με το ύψος των αποδοχών, 

 ενίσχυση της διαδικασίας αξιολόγησης επιχειρηματικών μονάδων και ανώτατων στελεχών με τη χρήση κύριων δεικτών 
απόδοσης (KPIs), 

 έγκριση πίνακα κινδύνων ανωτάτου επιπέδου (high level risk dashboard), προσαρμοσμένου στη διάθεση ανάληψης 
κινδύνων (risk appetite) της Τράπεζας, και διασφάλιση ότι το εν λόγω risk appetite συνδέεται στενά με το στρατηγικό 
σχεδιασμό της Τράπεζας, 

 ενδυνάμωση του σχεδίου διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου και των υπολοίπων ανώτατων διοικητικών στελεχών, 

 ενδυνάμωση της πολιτικής και της διαδικασίας ανάδειξης μελών του Δ.Σ., 

 ανάληψη ενεργούς δράσης με σκοπό την καλλιέργεια και ανάπτυξη ξεχωριστής κουλτούρας και φήμης για την 
Τράπεζα. 

 
Όσον αφορά τους προτεινόμενους τομείς για βελτίωση, ένα σχέδιο δράσης θα αναπτυχθεί και θα υποβληθεί από την 
Επιτροπή Υποψηφιοτήτων στο Δ.Σ. για έγκριση, για να ενισχυθεί περαιτέρω ο ρόλος του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διεθνείς 
βέλτιστες πρακτικές. 
 
3. Επιτροπές Δ.Σ. 

 
Το Δ.Σ. υποβοηθείται στο έργο του από Επιτροπές. Το Δ.Σ. αναθέτει ορισμένες από τις αρμοδιότητές του σε αυτές τις 
Επιτροπές και εγκρίνει τη σύνθεση και τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, εκτός από τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου 
της οποίας τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. λαμβάνει τακτικές και έκτακτες εκθέσεις από την 
Επιτροπή Ελέγχου, την Επιτροπή Κινδύνων, την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, την Επιτροπή Αποδοχών και την Επιτροπή 
Στρατηγικού Σχεδιασμού, ενώ τα αποτελέσματά της αυτο-αξιολόγησης υποβάλλονται και συζητούνται με το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Σύμφωνα με το  RFA, το ΤΧΣ ορίζει τον εκπρόσωπό του καθώς και τον παρατηρητή του, ο οποίος δεν έχει 
δικαίωμα ψήφου, στις Επιτροπές του Δ.Σ. ή αντικαθιστά αυτούς με γραπτό αίτημα προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και ο 
ορισμός τους ολοκληρώνεται αμέσως μετά τη λήψη του γραπτού αιτήματος του ΤΧΣ από την Τράπεζα, χωρίς να 
απαιτούνται επιπλέον ενέργειες. Το ΤΧΣ συναίνεσε στο αίτημα της Τράπεζας να εξαιρεθεί η Επιτροπή Στρατηγικού 
Σχεδιασμού από την πρόβλεψη του RFA για τον ορισμό του εκπροσώπου και του παρατηρητή του ΤΧΣ σε όλες τις 
επιτροπές του Δ.Σ.. Σύμφωνα με το RFA, o εκπρόσωπος του ΤΧΣ έχει το δικαίωμα να συμμετέχει,  να ζητά τη σύγκληση 
και να περιλαμβάνει θέματα στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Κινδύνων, 
της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων. Επιπρόσθετα, το ΤΧΣ έχει το δικαίωμα  με τη βοήθεια ενός 
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ανεξάρτητου συμβούλου διεθνούς κύρους, εμπειρίας και εξειδίκευσης να προβαίνει στη δική του αξιολόγηση των 
Επιτροπών του Δ.Σ. σύμφωνα με τα άρθρο 10 του νόμου 3864/2010 όπως ισχύει. 
 
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του RFA, τα μέλη των Επιτροπών Ελέγχου, Κινδύνων, Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα 
πρέπει να ανέρχονται σε τουλάχιστον τρία (3) και να μην ξεπερνούν το 40% (στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο 
ακέραιο αριθμό) των συνολικών μελών του Δ.Σ., εξαιρουμένων των εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΧΣ. 
Οι Πρόεδροι των Επιτροπών θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τα μέλη των Επιτροπών θα πρέπει να 
είναι μη εκτελεστικά και στην πλειοψηφία τους, εξαιρουμένων των εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΧΣ, 
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, εκτός από την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Κινδύνων όπου το 75% και το 1/3 των 
μελών τους αντιστοίχως (εξαιρουμένων των εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΧΣ και στρογγυλοποιημένο 
στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό) θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Για τυχόν διαφοροποίηση από τις 
ρυθμίσεις του RFA πρέπει να υπάρχει προγενέστερη συναίνεση του ΤΧΣ. Η σημερινή πενταμελής (5) αντί για τετραμελής 
(4) (εξαιρουμένου του εκπροσώπου του ΤΧΣ) σύνθεση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και η ιδιότητα του Προέδρου της 
Επιτροπής Κινδύνων ως μη εκτελεστικού μέλους αντί για ανεξάρτητου μη εκτελεστικού δεν συνάδουν με τις διατάξεις του 
RFA. Η Τράπεζα ζήτησε και έλαβε τη συναίνεση του ΤΧΣ για τις εν λόγω εξαιρέσεις, η οποία ισχύει έως την Τακτική Γενική 
Συνέλευση της Τράπεζας τον Ιούνιο του 2016, λαμβάνοντας υπόψη τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες σχεδιάζει η 
Τράπεζα να προβεί 
 
3.1 Επιτροπή Ελέγχου

2
  

 
Ο κύριος ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου συνίσταται στη συνδρομή του Δ.Σ. αναφορικά με τη διεκπεραίωση των 
εποπτικών του αρμοδιοτήτων που, κατά κύριο λόγο, αφορούν:  
 την εξέταση της επάρκειας των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων και τη συμμόρφωση με 

κανόνες και κανονισμούς της εποπτικής διαδικασίας,  
 την επίβλεψη και αξιολόγηση της διαδικασίας κατάρτισης και έκδοσης των  οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας 

και της εγκυρότητας αυτών, 
 την επιλογή, αξιολόγηση της απόδοσης και ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών, 
 την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου και της Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης.  
 
Η Γενική Συνέλευση κατόπιν πρότασης του Δ.Σ εκλέγει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου από τα μέλη του Δ.Σ. για θητεία 
τριών (3) ετών, η οποία δύναται να ανανεωθεί τέσσερις (4) επιπλέον φορές. Η σημερινή Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται 
από τέσσερα (4) μη εκτελεστικά μέλη, τρία (3) εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα. Ένα (1) από τα μέλη της Επιτροπής είναι ο 
εκπρόσωπος του ΤΧΣ. Το ΤΧΣ όρισε τον παρατηρητή του στην Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του RFA. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Λορεντζιάδης (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.) και ένα (1) ακόμα μέλος (μη 
εκτελεστικό) ο κ. Prince-Wright έχουν οριστεί ως ειδικοί σε οικονομικά και ελεγκτικά θέματα. Η Επιτροπή στο σύνολό της 
έχει επαρκή κατάρτιση και διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της.  
 
Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον οκτώ (8) φορές το χρόνο ή συχνότερα, όπως το απαιτούν οι περιστάσεις, 
αναφέρεται στο Δ.Σ. σε τριμηνιαία βάση σχετικά με τις δραστηριότητές της, υποβάλλει στο Δ.Σ. τα πρακτικά των 
συνεδριάσεών της καθώς και ετησίως Έκθεση πεπραγμένων της (υποβλήθηκε το Μάρτιο του 2015). Η Επιτροπή 
συνεδριάζει έγκυρα όταν η πλειοψηφία των μελών παρίσταται ή εκπροσωπείται, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 
δύο (2) μέλη παρίστανται. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος πρέπει να είναι ένα (1) από τα μέλη που παρίστανται. Οι 
αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
έχει αποφασιστική ψήφο. Σε περίπτωση που κάποια απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου δεν ληφθεί παμψηφεί, 
ενημερώνεται το Δ.Σ.. Κατά το 2015 η Επιτροπή Ελέγχου πραγματοποίησε έντεκα (11) συνεδριάσεις (2014: 14) και η 
μέση συμμετοχή των μελών ήταν 98% (2014: 98%). Κατά το 2015 όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν παμψηφεί. 
 
Η Επιτροπή εξετάζει τον Κανονισμό Λειτουργίας της κάθε τρία (3) χρόνια και εάν απαιτείται τον αναθεωρεί, εκτός εάν 
σημαντικές αλλαγές απαιτούν αναθεώρηση σε συντομότερο χρονικό διάστημα (η τελευταία αναθεώρηση έγινε το 
Σεπτέμβριο του 2015). Ο Κανονισμός Λειτουργίας εγκρίνεται από το Δ.Σ.. Τουλάχιστον μία (1) φορά τον χρόνο, η 
Επιτροπή προβαίνει σε αυτό-αξιολόγηση, τα αποτελέσματα της οποίας συζητούνται με το Δ.Σ. Η ετήσια αυτό-αξιολόγηση 
της Επιτροπής Ελέγχου έλαβε χώρα στις αρχές του 2015 και τα αποτελέσματά της υποβλήθηκαν στο Δ.Σ. τον Μάρτιο  του 
2015. Η Επιτροπή Ελέγχου προσδιόρισε ότι η λειτουργία της ήταν σύμφωνη με τον Κανονισμό της και αξιολόγησε τη 
συνολική απόδοσή της ως δυνατή αναγνωρίζοντας σημεία προς περαιτέρω βελτίωση, όπως ο επαναπροσδιορισμός της 
διαδικασίας συναντήσεων της Επιτροπής με τις Αρχές, η συνέχιση της στενής παρακολούθησης της Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης και του Εσωτερικού Ελέγχου σε θέματα πόρων και η αποτελεσματικότητα των επιτόπιων επισκέψεων του 
Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σε θυγατρικές που δεν επισκέφτηκε το προηγούμενο έτος. 
 
Κατά την άσκηση των καθηκόντων της για το 2015, η Επιτροπή Ελέγχου, μεταξύ άλλων: 

                                                 
2
 Πληροφορίες σχετικά με κύρια καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνονται στον Κώδικα της Τράπεζας. Επιπλέον, πληροφορίες 

σχετικά με την τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής και αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών της παρέχονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
(www.eurobank.gr). 
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 εξέτασε και συζήτησε εκθέσεις με πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων 
των τριμηνιαίων εκθέσεων των Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Τομέα Λειτουργικών 
Κινδύνων, Σχέσεων Πελατών Ομίλου, κ.λπ., 

 εξέτασε και συζήτησε θέματα ασφαλιστικών δικλείδων αναφορικά με την Τραπεζική Αργία και θέματα συμμόρφωσης 
με τα προβλεπόμενα για τους Ελέγχους Κεφαλαίων (Capital Controls), 

 συζήτησε και ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, 

 επιβεβαίωσε ότι η ετήσια αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου για το 2014 έλαβε χώρα από τη Γενική 
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου και τα αποτελέσματα αυτής αποτυπώθηκαν στη σχετική Έκθεση της 
τελευταίας. Η Επιτροπή συνέταξε τη δική της αναφορά επί της ως άνω Έκθεσης Αξιολόγησης. Οι δυο (2) εκθέσεις 
κατατέθηκαν στο Δ.Σ. τον Μάρτιο και Ιούνιο του 2015 αντιστοίχως και ακολούθως στην ΤτΕ τον Ιούνιο του 2015, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 2577, 

 εξέτασε την ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης των Πολιτικών Πρόληψης Ξεπλύματος Χρήματος και Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης του Τομέα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου για το 2014 και συνέταξε τη δική της αξιολόγηση επί 
αυτής. Οι δυο (2) εκθέσεις κατατέθηκαν στο Δ.Σ. και στην ΤτΕ τον Μάρτιο και τον Ιούνιο 2015 αντιστοίχως, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 2577 και στην Απόφαση 281/2009, 

 εξέτασε και, όπου ήταν απαραίτητο, συζήτησε θέματα που προέκυψαν κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής 
Κινδύνου, 

 συζήτησε με τη Διοίκηση, με τον Εσωτερικό Έλεγχο, με τους Προέδρους των Επιτροπών Ελέγχου των θυγατρικών 
του Ομίλου και με τους Εξωτερικούς Ελεγκτές θέματα που αφορούν τα τριμηνιαία αποτελέσματα και τις εξαμηνιαίες 
και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, 

 εξέτασε και ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και παρουσιάσεις πριν από τη 
δημοσίευσή τους, 

 συζήτησε με τη Διοίκηση την εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων που υιοθετήθηκαν ύστερα από συστάσεις των 
Εσωτερικών και Εξωτερικών Ελεγκτών, του Τραπεζικού Επιτρόπου (Monitoring Trustee) καθώς και των Εποπτικών 
Αρχών,  

 αξιολόγησε, την αποτελεσματικότητα των Εξωτερικών Ελεγκτών, την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία αυτών, 
συζήτησε τα αποτελέσματα με τη Διοίκηση και με τον Εσωτερικό Έλεγχο και τα υπέβαλε στο Δ.Σ. και στους 
Εξωτερικούς Ελεγκτές, 

 αξιολόγησε τους επικεφαλής των Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 

 πραγματοποίησε την αυτό-αξιολόγησή της, 

 σε συνεργασία με την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων ενέκρινε το διορισμό του νέου επικεφαλής του Τομέα Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης Ομίλου, καθώς και τον διορισμό του ως υπεύθυνου της Τράπεζας για τις αναφορές που προβλέπονται 
από το κανονιστικό πλαίσιο προς την αρμόδια Επιτροπή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 
και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Money Laundering Reporting Officer), 

 ενέκρινε την αμοιβή των Εξωτερικών Ελεγκτών καθώς και τις αμοιβές τους για  την παροχή υπηρεσιών πέραν του 
Τακτικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα όρια που προβλέπονται  στην πολιτική της Τράπεζας για την 
Ανεξαρτησία των Εξωτερικών Ελεγκτών για το 2015,  

 ενέκρινε τα ετήσια Προγράμματα Εργασιών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και του Τομέα Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης του Ομίλου και παρακολούθησε την εκτέλεσή τους, 

 ενέκρινε την Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου σχετικά με θέματα πρόληψης και καταπολέμησης 
ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, 

 ενέκρινε αλλαγές στη σύσταση των Επιτροπών Ελέγχου των θυγατρικών και επισκόπησε τις Εκθέσεις των 
πεπραγμένων τους καθώς και τις αυτό-αξιολογήσεις τους, 

 ενημερώθηκε για την εξέλιξη του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, 

 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2533/1997, η Επιτροπή Ελέγχου εξέτασε τις εκθέσεις για σημαντικές 
χρηματιστηριακές συναλλαγές από Συμβούλους και Γενικούς Διευθυντές της Τράπεζας που πληρούν τα κριτήρια του 
Νόμου 2533/1997 και ενημέρωσε ακολούθως το Δ.Σ., 

 υποστήριξε την ανάθεση της επισκόπησης της Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας από ανεξάρτητο διεθνή 
σύμβουλο, παρακολούθησε την πορεία του έργου και παρείχε πληροφόρηση όπου της ζητήθηκε. Η επισκόπηση 
αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016, 

 ο Πρόεδρος της Επιτροπής επισκέφτηκε τον Νοέμβριο του 2015 τη θυγατρική της Τράπεζας στη Σερβία, συζήτησε με 
μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της θυγατρικής καθώς και με τη Διοίκηση και τους Εξωτερικούς Ελεγκτές της θυγατρικής 
θέματα ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ελέγχου και ενημέρωσε για τα κυριότερα σημεία τη Διοίκηση της Τράπεζας και 
την Επιτροπή Ελέγχου, 

 σε συνέχεια αιτήματος της ΕΚΤ/SSM, o Πρόεδρος της Επιτροπής συναντήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 με 
εκπρόσωπο της ΕΚΤ/SSM και συζήτησε θέματα σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας και τη 
λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και ενημέρωσε την Επιτροπή Ελέγχου και το Δ.Σ. αντίστοιχα. 
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3.2 Επιτροπή Κινδύνων
3
  

 
Ο ρόλος της Επιτροπής Κινδύνων είναι να εγκρίνει τις στρατηγικές αποφάσεις διαχείρισης του κινδύνου (π.χ. τη διάθεση 
ανάληψης κινδύνου, τη διάρθρωση του ισολογισμού και τη δομή διαχείρισης κινδύνου). Η Επιτροπή Κινδύνων είναι 
αρμόδια για την εποπτεία των ποσοτικών και ποιοτικών θεμάτων που σχετίζονται με τους πιστωτικούς, τους λειτουργικούς 
κινδύνους και τους κινδύνους αγοράς και ρευστότητας, καθώς και να καθορίζει τα εγκριτικά επίπεδα των πιστωτικών 
ορίων της Διοίκησης.  
 
Τα μέλη της Επιτροπής Κινδύνων ορίζονται από το Δ.Σ. για θητεία τριών (3) ετών, ενώ υφίσταται πρόβλεψη για την 
ανανέωση του ορισμού τους τρεις (3) ακόμη φορές. Η σημερινή Επιτροπή Κινδύνων αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τρία 
(3) μη-εκτελεστικά, εκ των οποίων το ένα (1) είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ και δύο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά 
μέλη.  
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κινδύνων κ. Burton έχει σημαντική εμπειρία στην εμπορική τραπεζική και ιδιαίτερα στη 
διαχείριση κεφαλαίων και κινδύνων, γνωρίζει πολύ καλά το ελληνικό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο και είναι ειδικός σε 
θέματα διαχείρισης κινδύνων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κινδύνων είναι μη εκτελεστικό μέλος αντί για ανεξάρτητο μη 
εκτελεστικό μέλος, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του RFA. Η Τράπεζα αιτήθηκε και έλαβε τη συναίνεση του 
ΤΧΣ για την εν λόγω εξαίρεση, η οποία ισχύει έως την Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας τον Ιούνιο του 2016. Όλα 
τα μέλη της Επιτροπής Κινδύνων έχουν προηγούμενη εμπειρία στον τομέα της εμπορικής τραπεζικής, των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα σε θέματα κινδύνων (πιστωτικού, αγοράς, λειτουργικού και 
διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων) και διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και εμπειρία για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. 
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον σε μηνιαία βάση και αναφέρεται στο Δ.Σ. σε τριμηνιαία βάση. Κατά τη διάρκεια του 
τελευταίου τριμήνου του 2015, η Επιτροπή δεν συνεδρίασε με τη συχνότητα που απαιτεί ο Κανονισμός της, λόγω του 
υπερβολικού φόρτου εργασίας των ανώτατων διοικητικών στελεχών της Τράπεζας για την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Κινδύνων καταγράφονται σε πρακτικά τα οποία υποβάλλονται στο Δ.Σ.. 
Άλλα στελέχη της Τράπεζας ή εξωτερικοί σύμβουλοι ή ειδικοί ενδέχεται να κληθούν να παραστούν στις συνεδριάσεις. 
Απαρτία υφίσταται όταν παρίσταται η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος θα πρέπει να είναι ένα (1) εκ 
των παριστάμενων μελών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει 
αποφασιστική ψήφο. Το Δ.Σ. λαμβάνει γνώση σε περίπτωση που μία απόφαση της Επιτροπής δεν έχει ληφθεί παμψηφεί. 
Κατά τη διάρκεια του 2015, η Επιτροπή Κινδύνων πραγματοποίησε δέκα (10) συνεδριάσεις (2014: 6) και η μέση 
συμμετοχή των μελών ήταν 93,8% (2014: 100%).  
 
Τουλάχιστον ανά τριετία, η Επιτροπή εξετάζει τον Κανονισμό Λειτουργίας της (η τελευταία αναθεώρηση έγινε τον 
Νοέμβριο του 2014) και τον αναθεωρεί εάν κριθεί αναγκαίο, εκτός και εάν σημαντικές αλλαγές στον ρόλο, στις 
αρμοδιότητες, στην οργάνωση ή /και στο κανονιστικό πλαίσιο επιβάλλουν νωρίτερα αναθεώρηση. Ο Κανονισμός 
Λειτουργίας εγκρίνεται από το Δ.Σ.. Επιπλέον, η Επιτροπή προβαίνει σε αυτο-αξιολόγηση ετησίως και τα αποτελέσματα 
αυτής συζητούνται στο Δ.Σ.. Η ετήσια αυτο-αξιολόγηση της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2015 και τα 
αποτελέσματα υποβλήθηκαν στο Δ.Σ. το Δεκέμβριο του 2015. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά, η συνολική απόδοση 
της Επιτροπής ήταν ισχυρή, αναγνωρίζοντας ότι ένας περιορισμένος αριθμός θεμάτων θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω 
(όπως η συχνότητα των συνεδριάσεων και η στενότερη παρακολούθηση της απόδοσης της Μονάδας Διαχείρισης 
Προβληματικών Δανείων).   
 
Κατά την άσκηση των καθηκόντων της εντός του 2015, η Επιτροπή Κινδύνων, μεταξύ άλλων:  

 παρακολούθησε τους ποιοτικούς και ποσοτικούς παράγοντες των πιστωτικών κινδύνων, κινδύνων αγοράς, κινδύνων 
ρευστότητας καθώς και των λειτουργικών κινδύνων,  

 ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την επάρκεια του συστήματος διαχείρισης κινδύνων,   

 υπέβαλε αναφορές σχετικά με τους βασικούς προαναφερθέντες κινδύνους,  

 ενέκρινε τη Διάθεση Ανάληψης Κινδύνων της Τράπεζας (Risk Appetite) και την τελική έκθεση ICAAP/ILAAP για το 
2014, τις εκθέσεις του Πυλώνα 3 καθώς επίσης και την έκθεση Διαχείρισης Κινδύνων του Γενικού Διευθυντή Risk 
Management Ομίλου,  

 ενέκρινε τον Ιούνιο του 2015 τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού του 
Ομίλου (G-ΑLCO), 

 πραγματοποίησε την αυτό-αξιολόγησή της. 
 
3.3 Επιτροπή Αποδοχών

4
  

 

                                                 
3
 Πληροφορίες σχετικά με κύρια καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνονται στον Κώδικα της Τράπεζας. Επιπλέον, πληροφορίες 

σχετικά με την τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής και αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών της  παρέχονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
(www.eurobank.gr). 
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Το Δ.Σ. έχει αναθέσει στην Επιτροπή Αποδοχών την ευθύνη για την παροχή εξειδικευμένων και ανεξάρτητων συμβουλών 
επί θεμάτων που σχετίζονται με την Πολιτική Αποδοχών και την εφαρμογή της σε επίπεδο Τράπεζας και Ομίλου. Τα μη-
εκτελεστικά μέλη έχουν την ευθύνη για την έγκριση και την περιοδική ανασκόπηση της Πολιτικής Αποδοχών της Τράπεζας 
και την επίβλεψη της εφαρμογής της σε επίπεδο Ομίλου. 
 
Η εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών είναι εναρμονισμένη και με τις διατάξεις των Νόμων 3723/2008, 3864/2010, 
4261/2014 και της ΠΔ/ΤΕ 2650/2012. 
 
Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών ορίζονται κάθε δύο (2) χρόνια από το Δ.Σ.. Η σημερινή Επιτροπή Αποδοχών 
αποτελείται από πέντε (5) μέλη, δύο (2) μη εκτελεστικά εκ των οποίων το ένα (1) είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ, και τρία (3) 
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά εκ των οποίων το ένα (1) είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής.  
 
Η Επιτροπή Αποδοχών συνέρχεται τουλάχιστον δύο (2) φορές τον χρόνο και τηρούνται πρακτικά των συνεδριάσεων. Η 
Επιτροπή Αποδοχών βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτήν το 
ήμισυ πλέον ενός (1) των μελών της (προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα), 
με την προϋπόθεση ότι τα παριστάμενα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3). Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με 
απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει 
αποφασιστική ψήφο. Κατά τη διάρκεια του 2015, η Επιτροπή Αποδοχών πραγματοποίησε δέκα τρεις (13) συνεδριάσεις 
(2014: 8) και η μέση συμμετοχή των μελών ήταν 89,7% (2014: 90%). 
 
Τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο (2) χρόνια, η Επιτροπή εξετάζει τον Κανονισμό Λειτουργίας της και τυχόν αλλαγές 
υποβάλλονται στο Δ.Σ. για έγκριση (τελευταία αναθεώρηση έγινε τον Οκτώβριο του 2014). Επιπλέον, σε  ετήσια βάση η 
Επιτροπή προβαίνει σε αυτο-αξιολόγηση της απόδοσής της. Η ετήσια αυτο-αξιολόγηση της Επιτροπής διενεργήθηκε στα 
μέσα του 2015 και τα αποτελέσματα υποβλήθηκαν στο Δ.Σ. τον Ιούνιο του 2015. Σύμφωνα με την τελευταία αυτο-
αξιολόγηση της Επιτροπής, η απόδοσή της ήταν δυνατή αναγνωρίζοντας ότι επιπλέον βελτίωση θα πρέπει να επιτευχθεί 
σε τομείς όπως η παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών σε επίπεδο Ομίλου.  
 
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, εντός του 2015, η Επιτροπή Αποδοχών, μεταξύ άλλων: 

 εισηγήθηκε στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. αναπροσαρμογές στις σταθερές αποδοχές ανωτάτων στελεχών, 

 εισηγήθηκε στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. το πλαίσιο αμοιβών των μελών του Δ.Σ. και των Επιτροπών του για την 
Τράπεζα και για τις θυγατρικές του Ομίλου  

 προέβη στην αυτο-αξιολόγησή της, 

 ενέκρινε τις δημοσιοποιήσεις αμοιβών, 

 ενέκρινε αιτήματα δανεισμού για συνδεόμενα φυσικά πρόσωπα, 

 εξέτασε τα ευρήματα του Εσωτερικού Ελέγχου αναφορικά με την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών, 

 εξέτασε την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών σε επίπεδο Ομίλου. 
 
3.4 Επιτροπή Υποψηφιοτήτων

5 
 

 
Το Δ.Σ. έχει αναθέσει στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων την ευθύνη για την εξέταση θεμάτων που σχετίζονται με την 
επάρκεια, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του Δ.Σ., καθώς και το διορισμό των ανωτάτων στελεχών της 
διοίκησης. 
 
Τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων διορίζονται κάθε δύο (2) χρόνια από το Δ.Σ.. Η σημερινή  Επιτροπή 
Υποψηφιοτήτων αποτελείται από έξι (6) μέλη, τρία (3) εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, εκ των οποίων το 
ένα (1) είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, και τρία (3) μη εκτελεστικά ένα (1) εκ των οποίων είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ. 
Η σημερινή Επιτροπή Υποψηφιοτήτων αποτελείται από πέντε (5) μέλη αντί για τέσσερα (4) (εξαιρουμένου του 
εκπροσώπου του ΤΧΣ) όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του RFA. Η Τράπεζα αιτήθηκε και έλαβε τη συναίνεση 
του ΤΧΣ για εξαίρεση από τη συγκεκριμένη πρόβλεψη, η οποία ισχύει μέχρι την  Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας 
τον Ιούνιο του 2016. Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων συνέρχεται τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο, τηρούνται πρακτικά 
των συνεδριάσεων και ο Πρόεδρος της Επιτροπής παρουσιάζει όλες τις σχετικές αποφάσεις της στο Δ.Σ.. Η Επιτροπή 
Υποψηφιοτήτων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτήν το ήμισυ 
πλέον ενός (1) των μελών της (προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα), με την 
προϋπόθεση ότι τα παριστάμενα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3). Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία των μελών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει αποφασιστική 
ψήφο. Κατά τη διάρκεια του 2015, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων πραγματοποίησε δώδεκα (12) συνεδριάσεις (2014: 8) και 
η μέση συμμετοχή των μελών ήταν 90% (2013: 94%). 
 
Τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε δύο (2) χρόνια, η Επιτροπή εξετάζει τον Κανονισμό Λειτουργίας της και τυχόν αλλαγές 
υποβάλλονται στο Δ.Σ. για έγκριση (τελευταία αναθεώρηση έγινε τον Αύγουστο του 2014). Επιπλέον, σε ετήσια βάση, η 
Επιτροπή προβαίνει σε αυτο-αξιολόγηση της απόδοσής της. Η ετήσια αυτο-αξιολόγηση της Επιτροπής έγινε στα μέσα του 
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2015 και τα αποτελέσματα υποβλήθηκαν στο Δ.Σ. τον Ιούνιο του 2015. Σύμφωνα με την τελευταία αυτο-αξιολόγηση της 
Επιτροπής, η απόδοσή της ήταν αρκετά ικανοποιητική αναγνωρίζοντας ότι επιπλέον βελτίωση θα πρέπει να επιτευχθεί σε 
τομείς όπως η πολιτική διαδοχής και επιλογής των κύριων διοικητικών στελεχών.   
 
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, εντός του 2015, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, μεταξύ άλλων: 

 εισηγήθηκε στο Δ.Σ. τον διορισμό νέων μελών του, 

 ενέκρινε την τοποθέτηση ανώτερων στελεχών στην Τράπεζα και σε θυγατρικές της εταιρείες,  

 ενέκρινε την Πολιτική Διαφοροποίησης των μελών του Δ.Σ.,   

 προέβη σε αξιολόγηση του Δ.Σ. και των μεμονωμένων μελών του, 

 έλεγξε την ανεξαρτησία των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., 

 έλεγξε την παρουσία των μελών στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, 

 προέβη στην αυτο-αξιολόγησή της. 
 
Όσον αφορά την Πολιτική Διαφοροποίησης των μελών του Δ.Σ. («Πολιτική»), αυτή υιοθετήθηκε από το Δ.Σ. τον Δεκέμβριο 
του 2015 και καθορίζει την προσέγγιση της Τράπεζας στην πολυμορφία των μελών του Δ.Σ. και είναι σύμφωνη με τις 
διεθνείς πρακτικές και με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4261/2014 & CRD IV)

6
. 

 
Όπως αναφέρεται στην Πολιτική, προτεραιότητα της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων είναι να διασφαλίζει ότι το Δ.Σ. συνεχίζει 
να διαθέτει ισχυρή ηγεσία και τον απαραίτητο συνδυασμό δεξιοτήτων, προκειμένου να φέρει εις πέρας την επιχειρηματική 
στρατηγική. Στο πλαίσιο αυτό, ο αριθμός των γυναικών - μελών του Δ.Σ. μπορεί να διαφοροποιείται κατά καιρούς. 
 
Παρά ταύτα, τη χρονική στιγμή υιοθέτησης της Πολιτικής, στόχος του  Δ.Σ. ήταν να διασφαλίσει ότι στο τέλος του 2015 
περίπου 10% των μελών του Δ.Σ. θα είναι γυναίκες ενώ η πρόθεση είναι να αυξηθεί ο αριθμός γυναικών –μελών του Δ.Σ.  
μέχρι το τέλος του 2017. 
 
Επιπλέον, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της καθώς και το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο, η Επιτροπή 
Υποψηφιοτήτων, διενήργησε αξιολόγηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας των μεμονωμένων μελών του Δ.Σ. για 
την περίοδο 1/1/2015-31/10/2015. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαπαιτούμενα, η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: 

 ακαδημαϊκή κατάρτιση, 

 σχετική εμπειρία, 

 προϋπηρεσία σε οργανισμούς σε θέσεις υψηλού ιεραρχικού επιπέδου, 

 ταυτόχρονες συμμετοχές σε Δ.Σ., 

 επάρκεια χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, τα μέλη του Δ.Σ. πληρούσαν τα ανωτέρω κριτήρια κατά την 
προαναφερόμενη περίοδο. 
 
Τέλος, η πολιτική επιλογής υποψηφίων μελών Δ.Σ περιγράφει την επίσημη διαδικασία της Τράπεζας για την τοποθέτηση 
πιθανών υποψηφίων στο Δ.Σ., εξασφαλίζοντας ότι οι διορισμοί αυτοί γίνονται με βάση την αξιοκρατία και τις ικανότητες 
των προσώπων να αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους στην Τράπεζα και σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια όπως 
αυτά παρουσιάζονται παρακάτω.Η Τράπεζα αναγνωρίζει και αποδέχεται τα οφέλη ενός Δ.Σ., το οποίο θα περιλαμβάνει 
μέλη με διαφορετικές ικανότητες, εμπειρίες, υπόβαθρο, φύλο και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 
 
1. Γενικά κριτήρια επιλογής υποψηφίων μελών Δ.Σ. 

 το υπόβαθρο και τα προσόντα των μελών πρέπει να περιλαμβάνουν εύρος εμπειρίας, γνώσεων και ικανοτήτων έτσι 
ώστε να υποβοηθούν το Δ.Σ. στην εκπλήρωση των καθηκόντων του. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να διαθέτουν την 
απαραίτητη εμπειρία στους τομείς του επιχειρείν, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή της εμπορικής τραπεζικής. 
Μερικά μέλη θα πρέπει να έχουν εμπειρία στην οικονομική διαχείριση, τη λογιστική, την ελεγκτική, και τη διαχείριση 
κεφαλαίων και κινδύνων. Το Δ.Σ. θα πρέπει να διαθέτει επαρκή συλλογική γνώση, ικανότητα και εμπειρία για να 
κατανοεί τις δραστηριότητες της Τράπεζας, περιλαμβανομένων των κυριότερων κινδύνων, 

 ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν ασκεί ταυτόχρονα καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου, εκτός αν έχει λάβει έγκριση από την 
Τράπεζα της Ελλάδος, 

 τα μέλη του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να κατέχουν περισσότερες της μιας εκ του ακόλουθου συνδυασμού θέσεων σε Δ.Σ. 
ταυτόχρονα: 
α. μία (1) θέση εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. και δύο (2) θέσεις μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., 
β. τέσσερις (4) θέσεις μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. 

 το Δ.Σ. στην πλειοψηφία του πρέπει να αποτελείται από μη-εκτελεστικά μέλη. Κατ’ ελάχιστο το 50% των μη-
εκτελεστικών μελών θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα, 

 κατά την αξιολόγηση πιθανών υποψηφίων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για ποικιλομορφία που 
εκφράζεται μέσω διαφορετικών απόψεων και ιδεών, 
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 ο επαναδιορισμός υφιστάμενων μελών θα πρέπει να βασίζεται στη συνεχή τήρηση των κριτηρίων που έχει θέσει το 
Δ.Σ.. 

  
Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται τα κριτήρια που ορίζονται από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο ενώ λαμβάνονται 
υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των επικεφαλής των κρίσιμων λειτουργιών του πιστωτικού ιδρύματος (EBA/ 
GL/2012/06)  
 
2. Ειδικά κριτήρια επιλογής υποψηφίων μελών Δ.Σ. 
 
Ένας υποψήφιος θα πρέπει να: 

 διακρίνεται για την ακεραιότητα, τιμιότητα, αμεροληψία, υπευθυνότητα, ορθή κρίση, πειθαρχία και ηθική, 

 κατέχει ή κατείχε αναγνωρισμένη θέση ευθύνης στον τομέα ειδικότητάς του, 

 έχει καλή φήμη, υψηλό κοινωνικό κύρος και ικανότητα διαμόρφωσης της κοινής γνώμης και συμβολής στα 
αποτελέσματα της Τράπεζας, 

 έχει επιδείξει επιχειρηματική διορατικότητα, εμπειρία και ικανότητα να χρησιμοποιεί ορθή κρίση και να συνεισφέρει 
στην αποτελεσματική επίβλεψη των εργασιών ενός μεγάλου, πολυπρόσωπου και διεθνούς οργανισμού, 

 έχει την ικανότητα να συνεισφέρει εποικοδομητικά στις συζητήσεις και τις αποφάσεις και να έχει ανεξάρτητη άποψη 
την οποία να παρουσιάζει με παραγωγικό τρόπο, 

 έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται εμπιστευτικές πληροφορίες, 

 δεσμεύεται στην κατανόηση της Τράπεζας και να αφιερώνει τον απαραίτητο χρόνο ως μέλος του Δ.Σ., καθώς και να 
συμμετέχει τακτικά στις συναντήσεις του Δ.Σ. και των επιτροπών του, 

 κατανοεί το νομικό και εποπτικό πλαίσιο που διέπει τον τραπεζικό κλάδο, 

 μην έχει, ούτε να φαίνεται ότι έχει, σύγκρουση συμφερόντων, η οποία θα μπορούσε να εμποδίσει την ικανότητά του 
να αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των μετόχων της Τράπεζας και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ως μέλος του 
Δ.Σ., 

 έχει την ικανότητα να συνεργάζεται με άλλα μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της Τράπεζας, κάτω από το πρίσμα μιας 
μακροχρόνιας σχέσης. 

 
Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων αναθεωρεί τακτικά και εγκρίνει την πολιτική κριτηρίων επιλογής υποψηφίων μελών Δ.Σ.. 
 
3.5 Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού
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Το Δ.Σ. στην από 16 Φεβρουαρίου 2015 συνεδρίασή του αποφάσισε τη σύσταση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού 
(ΕΣΣ). Ο ρόλος της Επιτροπής είναι:  
 

α. να  συνδράμουν τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και την υλοποίηση της στρατηγικής 
του Ομίλου 

β. να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε σχέση με τη στρατηγική του Ομίλου 
 
και η λειτουργία της υπόκειται στις διατάξεις του RFA. 
 
Τα κύρια καθήκοντα και αρμοδιότητες της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΕΣΣ) είναι: 

 να εξασφαλίζει ότι ο Όμιλος αναπτύσσει μια άρτια σχεδιασμένη μεσοπρόθεσμη στρατηγική, σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις του Δ.Σ. και του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου και σχεδίου αναδιάρθρωσης, 

 στο πλαίσιο στο οποίο η Διοικητική Επιτροπή συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό, το μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό 
σχέδιο και το σχέδιο αναδιάρθρωσης, να εξετάζει τους βασικούς στόχους που εμπεριέχονται εκεί, καθώς και τις κύριες 
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, πριν από την υποβολή τους στο Δ.Σ. για έγκριση. Εξετάζει, αναλύει και μελετά θέματα 
σχετικά με τις στρατηγικές επιλογές του Ομίλου (π.χ. στρατηγικές συνεργασίες, αυξήσεις κεφαλαίων, εκδόσεις 
μετατρέψιμων ομολογιακών και γενικότερα εκδόσεις χρέους, εξαγορές ή πωλήσεις, και το σχηματισμό κοινοπραξιών, 
δημιουργία ή λύση εταιρειών ειδικού σκοπού, διανομή μερίσματος και όλες τις λοιπές σημαντικές επενδύσεις ή από-
επενδύσεις του Ομίλου) διασφαλίζοντας ότι είναι σύμφωνα με την στρατηγική του Ομίλου. Η Επιτροπή υποβάλλει 
σχετικές εισηγήσεις προς το Δ. Σ. εφόσον: 
α. το υπό συζήτηση θέμα υπερβαίνει τα €40εκατ, ενώ για θέματα που δεν υπερβαίνουν τα €40 εκατ. η έγκριση θα 

δίνεται από την Διοικητική Επιτροπή, 
β. η έγκριση από το Δ.Σ. είναι αναγκαία βάσει νόμου ή άλλων συμβατικών δεσμεύσεων, 
γ. κρίνεται αναγκαίο από την ίδια την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τη φύση των 

στρατηγικών επιλογών υπό συζήτηση. 

 να παρακολουθεί και να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου τα απαιτούμενα εποπτικά και 
εσωτερικά κεφάλαια να καλύπτουν όλες τις μορφές κινδύνων (συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών κινδύνων ή 
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κινδύνων φήμης, καθώς και άλλων μη-ποσοτικών μετρήσιμων κινδύνων) και να εξασφαλίσει ότι οι κεφαλαιακές 
απαιτήσεις πληρούνται ανά πάσα στιγμή, 

 να εξετάζει και να αξιολογεί όλες τις στρατηγικές πρωτοβουλίες του Ομίλου που στοχεύουν στον ανασχεδιασμό του 
επιχειρηματικού και λειτουργικού μοντέλου, 

 να παρακολουθεί σε τακτική βάση τους στρατηγικούς και βασικούς δείκτες απόδοσης του Ομίλου, ανά κλάδο, 

 να εξετάζει και, εφόσον απαιτείται, να υποβάλει προτάσεις προς το Δ.Σ. για όλα τα λοιπά θέματα στρατηγικής 
σημασίας για τον Όμιλο. 

 
Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από το Δ.Σ., με εισήγηση του Προέδρου του, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής 
Υποψηφιοτήτων. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με τριετή θητεία η οποία δύναται να ανανεωθεί έως τρεις (3) φορές. 
 
Η Επιτροπή διοικείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου από το 
Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι εκτός από τον Πρόεδρο και 
το Διευθύνοντα Σύμβουλο, είτε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. είτε Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη. Η Επιτροπή μπορεί να 
αναθέσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και εξουσίες εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της και των ευθυνών της σε ένα 
ή περισσότερα μέλη της. 
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει κάθε δύο (2) εβδομάδες ή όποτε είναι απαραίτητο, τηρεί πρακτικά και αναφέρεται στο Δ.Σ. σε 
τριμηνιαία βάση. Κατά τη διάρκεια του 2015 η Επιτροπή πραγματοποίησε τριάντα έξι (36) συνεδριάσεις και η μέση 
συμμετοχή των μελών ήταν 93,4%. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν τα μισά πλέον ενός εκ 
των μελών της (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου) παρίστανται. Οι αποφάσεις 
λαμβάνονται έγκυρα με απλή πλειοψηφία των παριστάμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή κατά την 
απουσία του ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει αποφασιστική ψήφο. Το Δ.Σ. ενημερώνεται κάθε φορά που μία απόφαση της 
Επιτροπής δε λαμβάνεται παμψηφεί. Η γνώμη της μειοψηφίας καταγράφεται στα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
Μέλη του Δ.Σ. ή στελέχη της Τράπεζας ή των θυγατρικών του Ομίλου, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνεται σκόπιμο να 
συνδράμει στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, μπορεί να κληθεί στις συνεδριάσεις της. 
 
Η Επιτροπή επανεξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια του Κανονισμού Λειτουργίας της και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις 
εγκρίνονται από το Δ.Σ.. Ο Κανονισμός Λειτουργίας επανεξετάζεται τουλάχιστον μία (1) φορά ανά τριετία και αναθεωρείται 
εάν κριθεί αναγκαίο, εκτός εάν σημαντικές αλλαγές στο ρόλο, τις αρμοδιότητες, την οργάνωση ή / και το κανονιστικό 
πλαίσιο απαιτούν την αναθεώρηση του πριν το πέρας της τριετίας. Τουλάχιστον σε ετήσια βάση, η Επιτροπή προβαίνει σε 
αυτο-αξιολόγηση και τα αποτελέσματα αυτής υποβάλλονται στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων η οποία υποβάλλει τις 
προτάσεις της στο Δ.Σ.. 
 
4. Επιτροπές συνιστώμενες από το Διευθύνοντα Σύμβουλο 

 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας συστήνει Επιτροπές προς υποβοήθηση του έργου του.  Oι σημαντικότερες 
Επιτροπές συνιστώμενες από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με εγκριτική αρμοδιότητα είναι η Διοικητική Επιτροπή (Executive 
Board), η Κεντρική Επιτροπή Πιστοδοτήσεων (Central Credit Committee), ενώ η Επιτροπή Διαχείρισης Προβληματικών 
Δανείων (Troubled Assets Committee) καθορίζει τη στρατηγική επί των καθυστερούμενων και μη εξυπηρετούμενων 
δανείων.  
 
Διοικητική Επιτροπή (Executive Board)
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Η Διοικητική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου όπως έχει διαμορφωθεί από την 
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού  και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Δ.Σ. της Τράπεζας. Η λειτουργία της 
Διοικητικής Επιτροπής υπόκειται στις διατάξεις του RFA. Η Διοικητική Επιτροπή συστήνεται από το Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, ο οποίος διορίζει τα μέλη της. Η Διοικητική Επιτροπή συνεδριάζει σε εβδομαδιαία βάση ή όποτε κρίνεται 
απαραίτητο και τηρούνται πρακτικά. Επίσης, κατά περίπτωση και ανάλογα με το θέμα που συζητείται, μπορεί να 
προσκαλούνται και άλλα στελέχη του Ομίλου.  
 
Η Διοικητική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν τα μισά πλέον ενός εκ των μελών της είναι 
παρόντα ή αντιπροσωπευόμενα. Για τον καθορισμό του αριθμού των μελών της για την απαρτία, τυχόν κλάσματα δεν 
πρέπει να συνυπολογίζονται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται έγκυρα με απλή πλειοψηφία των παριστάμενων μελών. Ο 
γραμματέας της Διοικητικής Επιτροπής συντάσσει τα πρακτικά και τα κυκλοφορεί σε όλα τα μέλη της. Ο κανονισμός 
Λειτουργίας της Διοικητικής Επιτροπής εγκρίνεται και αναθεωρείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο. 
 
Τα κύρια καθήκοντα και αρμοδιότητες της Διοικητικής Επιτροπής είναι να: 
 

 διαχειρίζεται την υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου όπως έχει διαμορφωθεί από την ΕΣΣ και σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του Δ.Σ. της Τράπεζας, 
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ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). 
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 συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό, το επιχειρηματικό σχέδιο και το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας. Η ΕΣΣ 
ανασκοπεί τα κύρια σημεία και τους στόχους που εμπεριέχονται σε αυτά, καθώς και τις σημαντικές επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες που υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ.,  

 να εγκρίνει θέματα σχετικά με τις στρατηγικές επιλογές του Ομίλου (π.χ. στρατηγικές συνεργασίες, αυξήσεις μετοχικού 
κεφαλαίου, εκδόσεις μετατρέψιμων ομολογιακών και/ή προγράμματα έκδοσης χρέους, συγχωνεύσεις, εξαγορές ή 
πωλήσεις, το σχηματισμό κοινοπραξιών, σύσταση ή λύση εταιρειών ειδικού σκοπού, διανομή μερίσματος και όλες τις 
λοιπές σημαντικές επενδύσεις ή από-επενδύσεις του Ομίλου κ.λπ.) διασφαλίζοντας ότι είναι σύμφωνα με την 
στρατηγική του Ομίλου, εάν το θέμα υπό συζήτηση είναι χαμηλότερο από € 40 εκατ. ή ίσο. Στην περίπτωση όμως 
όπου: 

α. το υπό συζήτηση θέμα υπερβαίνει τα € 40 εκατ. 
β. απόφαση του Δ.Σ. είναι υποχρεωτική από το νόμο ή από συμβατικές δεσμεύσεις της Τράπεζας. 
γ. κρίνεται αναγκαία από την ΕΣΣ, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τη φύση των στρατηγικών 

επιλογών υπό συζήτηση. 
τα θέματα αυτά θα πρέπει να εγκριθούν από το Δ.Σ. μετά από σχετική πρόταση της ΕΣΣ (σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Λειτουργίας της). 

 παρακολουθεί την απόδοση της κάθε επιχειρηματικής μονάδας και χώρας σε σχέση με τον προϋπολογισμό και 
εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα, όπου απαιτείται, 

 λαμβάνει αποφάσεις για όλες τις σημαντικές πρωτοβουλίες του Ομίλου, που στοχεύουν στην αναμόρφωση του 
επιχειρηματικού και λειτουργικού μοντέλου, στην ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας και του εξορθολογισμού 
του κόστους και στη βελτίωση της οργανωτικής και επιχειρηματικής δομής,  

 εξασφαλίζει τη διατήρηση επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου,  

 εξετάζει και εγκρίνει πολιτικές της Τράπεζας, όπως για παράδειγμα, την Πολιτική Κινδύνου (η οποία επίσης εγκρίνεται 
από την Επιτροπή Κινδύνων), την Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου, τον Κώδικα Δεοντολογίας, την 
Πολιτική Αναφοράς Αντιδεοντολογικών Πρακτικών, την Πολιτική για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων 
από Παράνομες Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, τον Κανονισμό Εσωτερικής 
Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ανεξαρτησίας των Τακτικών Ελεγκτών–Λογιστών, την Πολιτική Διαφύλαξης 
Προνομιακών Πληροφοριών καθώς και οποιαδήποτε άλλη πολιτική που συνδέεται με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, 

 εξετάζει την απόδοση της κάθε Επιτροπής ή / και προσώπων στους οποίους έχει εκχωρηθεί μέρος των αρμοδιοτήτων 
της, όπως έχουν εγκριθεί, 

 εγκρίνει τα όρια υψηλότερα από το 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, 

 προσλαμβάνει εξωτερικές εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, κατά την απόλυτη κρίση της, και εγκρίνει τις αμοιβές και 
τους όρους απασχόλησης τους, σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Τράπεζας, 

 προσλαμβάνει συμβούλους επενδυτικών τραπεζών, κατά την απόλυτη κρίση της και εγκρίνει τις αμοιβές και τους 
όρους απασχόλησης τους, σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Τράπεζας, ανάλογα με την περίπτωση. 

 
Κεντρική Επιτροπή Πιστοδοτήσεων  - ΚΕΠ (Central Credit Committee)

9
  

 
Η Επιτροπή Κινδύνων της Τράπεζας έχει εξουσιοδοτήσει την Κεντρική Επιτροπή Πιστοδοτήσεων (ΚΕΠ) να εγκρίνει  
πιστοδοτικά όρια χωρίς εξασφάλιση άνω των €10εκ. και έως €50εκ. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά την 
εβδομάδα και τηρούνται πρακτικά όλων των συνεδριάσεων. 
 
Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Πιστοδοτήσεων είναι τα ακόλουθα: 
-  Ο Γενικός Διευθυντής του Τομέα Πίστης και 
-  Ο Γενικός Διευθυντής Τραπεζικής Επιχειρήσεων και Επενδυτικής Τραπεζικής Ομίλου.       
 
Πιστοδοτήσεις χωρίς εξασφάλιση έως €100εκ. και με συνολικό όριο έως €130εκ. απαιτούν περαιτέρω έγκριση από το 
Γενικό Διευθυντή Risk Management του Ομίλου. Πιστοδοτήσεις χωρίς εξασφάλιση άνω των €100εκ. απαιτούν περαιτέρω 
έγκριση από το Διευθύνοντα Σύμβουλο. 
 
Επιτροπή Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων (Troubled Assets Committee)
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Η Επιτροπή Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης Εκτελεστικής 
Επιτροπής (ΠΕΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) με αριθμό 42/30.5.2014, όπως ισχύει, αναφορικά με το πλαίσιο 
εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. 
Τα μέλη της είναι ανώτατα στελέχη με επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στη Διαχείριση των Προβληματικών Δανείων και της  
Διαχείρισης Κινδύνων. Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής καθώς και η σύνθεση αυτής καθορίζονται από το 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δύο (2) μελών. Η Επιτροπή συνεδριάζει 
τουλάχιστον σε μηνιαία βάση και τηρούνται πρακτικά, ενώ τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση ενημερώνει το Δ.Σ. για τα 
αποτελέσματα του έργου της. 
 
Βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής, μεταξύ άλλων, είναι οι ακόλουθες: 
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 διαμορφώνει τη στρατηγική διαχείρισης των καθυστερούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά τρόπο που να 
ανταποκρίνεται στους επιχειρηματικούς στόχους της Τράπεζας, σύμφωνα με τις ειδικότερες κατευθύνσεις του Δ.Σ.και 
στις προβλεπόμενες απαιτήσεις της ΤτΕ, καθώς και να εξασφαλίζει την επάρκεια των διαθέσιμων πόρων σε τεχνικά 
μέσα και προσωπικό για τη διαχείριση αυτών, 

 διασφαλίζει την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας σύμφωνα με τη νομοθεσία, 

 λαμβάνει, επισκοπεί και αξιολογεί όλες τις εσωτερικές αναφορές της λειτουργίας διαχείρισης των καθυστερούμενων και 
μη εξυπηρετούμενων δανείων με βάση τις απαιτήσεις του Δ.Σ., 

 καθορίζει τις Πολιτικές διαχείρισης και παρακολούθησης των καθυστερούμενων και των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
τους διαθέσιμους τύπους ρύθμισης και οριστικής διευθέτησης και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς τους 
μέσω κατάλληλων δεικτών απόδοσης, 

 διαμορφώνει και επικυρώνει τα κριτήρια με βάση τα οποία θα εξετάζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα  κάθε τύπου 
ρύθμισης ή προσφερόμενης οριστικής διευθέτησης, 

 καθορίζει τις παραμέτρους και τις αρμοδιότητες των μονάδων και προσώπων που εμπλέκονται στην αξιολόγηση της 
βιωσιμότητας και καταλληλότητας του προτεινόμενου τύπου ρύθμισης, και στη μετέπειτα παρακολούθηση της 
εφαρμογής του, 

 σχεδιάζει, παρακολουθεί και αξιολογεί (δυνητικά σε συνεργασία με τις Επιχειρηματικές Μονάδες) τα πιλοτικά 
προγράμματα ρυθμίσεων, 

 παρακολουθεί σε μηνιαία βάση την αποδοτικότητα και πρόοδο της διαχείρισης των καθυστερούμενων και μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, 

 επαναξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της διαχείρισης καθυστερήσεων 
και μη εξυπηρετούμενων δανείων, 

 συντονίζει και αξιολογεί προτάσεις για την πώληση προβληματικών μη εξυπηρετούμενων δανείων και παγίων 
(ακίνητα, κλπ) που έχουν περιέλθει στην κυριότητα της Τράπεζας, καθώς και για την πιθανή παροχή υπηρεσιών προς 
τρίτους διαχείρισης προβληματικών απαιτήσεων. 

 
5. Ελεγκτικές Μονάδες 

 
Η Τράπεζα έχει θεσπίσει μία σειρά εξειδικευμένων ελεγκτικών μονάδων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου και των οποίων η κύρια ευθύνη είναι να λειτουργούν ως ανεξάρτητοι ελεγκτικοί 
μηχανισμοί. Οι πιο σημαντικές ελεγκτικές μονάδες καθώς και τα βασικά καθήκοντα και αρμοδιότητές τους περιγράφονται 
παρακάτω: 
 
5.1 Εσωτερικός Έλεγχος  

 
Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου (ΓΔΕΕ) απαρτίζεται από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Internal 
Audit Division), τη Διεύθυνση Forensic Audit Division και τη Διεύθυνση Διεθνούς Ελέγχου (International Audit Division). Η 
ΓΔΕΕ στελεχώνεται με προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για τη διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου, είναι 
δε υπεύθυνη για την Τράπεζα και το σύνολο των θυγατρικών της εταιρειών.  
 
Προκειμένου να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία της, η ΓΔΕΕ αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου, είναι ανεξάρτητη 
από μονάδες της Τράπεζας που έχουν επιχειρησιακές αρμοδιότητες ενώ για διοικητικά θέματα αναφέρεται στο 
Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το Δ.Σ. έχει αναθέσει την ευθύνη για την παρακολούθηση της δραστηριότητας της ΓΔΕΕ στην 
Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας. Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου διορίζεται από την Επιτροπή Ελέγχου,  η 
οποία και αξιολογεί την απόδοσή του. 
 
Η μεθοδολογία ελέγχου που εφαρμόζει η ΓΔΕΕ είναι βασισμένη  στην αξιολόγηση κίνδυνων (risk based)  και εξετάζει την 
ύπαρξη και την επάρκεια των μηχανισμών ελέγχου που απαιτούνται για την κάλυψη των αντίστοιχων κινδύνων. Οι 
βασικές αρμοδιότητες  της ΓΔΕΕ ενδεικτικά αφορούν: 
 να παρέχει εύλογη διασφάλιση, υπό τη μορφή ανεξάρτητης γνώμης, ως προς την επάρκεια και την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας και των θυγατρικών της. Προκειμένου να 
διαμορφώσει άποψη, η ΓΔΕΕ διενεργεί ελέγχους με βάση ένα πρόγραμμα ελέγχων που υποβάλλεται και εγκρίνεται 
από την Επιτροπή Ελέγχου. Η συχνότητα των ελέγχων εξαρτάται από το επίπεδο του κινδύνου σε κάθε 
επιχειρηματική μονάδα της Τράπεζας και των θυγατρικών της, 

 να βοηθά και να παρέχει συμβουλές στη Διοίκηση για την πρόληψη της απάτης και της υπεξαίρεσης, τις 
αντιδεοντολογικές πρακτικές (κώδικας δεοντολογίας, συναλλαγές κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών) και να 
αναλαμβάνει ειδικά έργα όποτε απαιτείται, 

 να βοηθά τη Διοίκηση στην ενίσχυση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου μέσα από τη διατύπωση συστάσεων για 
την αντιμετώπιση των αδυναμιών και τη βελτίωση των υφιστάμενων πολιτικών και διαδικασιών, 

 να παρακολουθεί συστηματικά και να διασφαλίζει ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση των 
συστάσεων του ελέγχου εντός των συμφωνηθεισών ημερομηνιών. 

 
5.2 Κανονιστική Συμμόρφωση 

 
Το Δ.Σ. έχει αναθέσει την ευθύνη για την επίβλεψη της δραστηριότητας του Τομέα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου 
στην Επιτροπή Ελέγχου, η οποία διορίζει τον Επικεφαλής του Τομέα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου και αξιολογεί το 
έργο του. Ο Επικεφαλής του Τομέα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου αναφέρεται άμεσα στην Επιτροπή Ελέγχου και 
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στον Πρόεδρο του Δ.Σ.. Ο Τομέας Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου είναι υπεύθυνος για την Τράπεζα και το σύνολο 
των θυγατρικών της εταιρειών. 
 
Οι αρμοδιότητές του Τομέα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ενδεικτικά αφορούν: 
 τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (money laundering), σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και 
κανονισμούς, καθώς και τις υφιστάμενες κυρώσεις. Ο Τομέας είναι υπεύθυνος για την υιοθέτηση των απαραίτητων 
πολιτικών και διαδικασιών και για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Είναι, επίσης, υπεύθυνος για την παροχή 
εκπαίδευσης και καθοδήγησης στο προσωπικό καθώς και για τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, 

 την άμεση και έγκυρη ανταπόκριση σε αιτήματα Εποπτικών και άλλων Αρχών και τη συνεργασία μαζί τους, 
προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο τους, 

 τη θέσπιση εσωτερικών κωδικών δεοντολογίας και την παρακολούθηση της τήρησής τους από το προσωπικό,  
 την παρακολούθηση συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις αναφορικά με τις 

Χρηματοπιστωτικές Αγορές, 
 τη συνεργασία με άλλες διευθύνσεις της Τράπεζας και των θυγατρικών της σχετικά με το χειρισμό ζητημάτων 

τραπεζικού απορρήτου και προστασίας των δεδομένων, 
 την ενημέρωση της Διοίκησης και την παροχή συμβουλών σχετικά με τις επιπτώσεις τυχόν νέων νόμων και 

κανονισμών που εμπίπτουν στο εύρος των αρμοδιοτήτων του Τομέα, και 
 το συντονισμό του έργου των υπευθύνων κανονιστικής συμμόρφωσης των καταστημάτων εξωτερικού και των 

θυγατρικών εσωτερικού και εξωτερικού ώστε να συμμορφώνονται στις απαιτήσεις του ισχύοντος ρυθμιστικού 
πλαισίου, αντίστοιχα προσαρμοσμένου στις κανονιστικές απαιτήσεις της κάθε χώρας.  

 
6. Αρχές Εσωτερικού Ελέγχου  

 
Ο Όμιλος έχει θεσπίσει ένα Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου που βασίζεται σε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και έχει 
σχεδιαστεί για να παρέχει εύλογη διασφάλιση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων στις ακόλουθες κατηγορίες:  
 την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των εργασιών, 
 την αξιοπιστία και την πληρότητα των οικονομικών καταστάσεων καθώς και των καταστάσεων διοικητικής 

πληροφόρησης, 
 τη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

 
Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του Ομίλου περιγράφονται κατωτέρω: 
 
 Περιβάλλον Ελέγχου: Το περιβάλλον ελέγχου αποτελεί το θεμέλιο για όλα τα επιμέρους στοιχεία του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου, παρέχει πειθαρχία και συνοχή και ενδυναμώνει τη συνείδηση του έλεγχου από τους 
εργαζόμενους. Η ακεραιότητα και οι υψηλές ηθικές αξίες που εκπορεύονται από τη φιλοσοφία διοίκησης, τον τρόπο 
λειτουργίας καθώς και τις κατάλληλες προσλήψεις και πολιτικές κατάρτισης, διασφαλίζουν την ικανότητα του 
προσωπικού του Ομίλου. Η οργανωτική δομή του Ομίλου είναι κατάλληλη για το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του 
οργανισμού, παρέχοντας σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες και ξεκάθαρες γραμμές διοίκησης.  

 
 Διαχείριση Κινδύνων: Ο Όμιλος αναγνωρίζει ότι η ανάληψη κινδύνων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των 

δραστηριοτήτων του. Έχει καθιερώσει επομένως μηχανισμούς για τον εντοπισμό αυτών των κινδύνων και την 
αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεών τους στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου. Δεδομένου ότι  οι συνθήκες στην 
οικονομία, τη βιομηχανία, το κανονιστικό και λειτουργικό πλαίσιο θα συνεχίσουν να αλλάζουν, οι μηχανισμοί 
διαχείρισης κινδύνου θα πρέπει να καθορίζονται (και να εξελίσσονται), κατά τρόπο που να επιτρέπει τον εντοπισμό και 
την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων και των νέων κινδύνων που συνδέονται με τις αλλαγές αυτές.  

 
 Ελεγκτικοί Μηχανισμοί: Οι μηχανισμοί του συστήματος εσωτερικού ελέγχου αποτυπώνονται στις πολιτικές και τις 

λεπτομερείς διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εργασίες εκτελούνται με ασφάλεια 
και όλες οι συναλλαγές καταγράφονται με ακρίβεια, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες και τους κανονισμούς που 
έχει ορίσει η Διοίκηση. Οι μηχανισμοί αυτοί καλύπτουν το σύνολο των οργανωτικών και επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, σε όλα τα διοικητικά επίπεδα και σε όλες τις λειτουργίες. Ένα από τα κύρια μέτρα σε επίπεδο 
οργάνωσης που εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του ελέγχου του Ομίλου είναι ο διαχωρισμός των καθηκόντων. 
Οι αρμοδιότητες που διαχωρίζονται είναι: η εγκριτική (όρια, υπερβάσεις ορίου, ειδικές συναλλαγές), η συναλλακτική, η 
διοικητική (διοικητικές πληροφορίες, εκκαθάριση, επιβεβαιωτικοί έλεγχοι, έλεγχοι έγκρισης συναλλαγών, έλεγχοι 
τεκμηρίωσης συναλλαγών, τήρηση αρχείου, φύλαξη) και η ελεγκτική (συμφωνίες, παρακολούθηση ορίων, έγκριση 
υπέρβασης ορίων, διαχείριση κινδύνων, έλεγχοι συμμόρφωσης, απογραφές).  

 
 Πληροφόρηση και Επικοινωνία: Οι πληροφορίες πρέπει να εντοπίζονται, να συλλέγονται και να μεταφέρονται σε 

μορφή και χρόνο τέτοιο ώστε να επιτρέπουν στους εργαζόμενους να ασκούν τα καθήκοντά τους. Ο Όμιλος έχει 
δημιουργήσει αποτελεσματικά κανάλια επικοινωνίας προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες μεταφέρονται 
προς όλες τις κατευθύνσεις μέσα στους κόλπους του οργανισμού. Υπάρχουν επίσης οι σχετικοί μηχανισμοί για να 
λαμβάνουν την κατάλληλη εξωτερική πληροφόρηση καθώς και να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τρίτα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των εποπτικών αρχών, των μετόχων και των πελατών.  

 



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 
ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

  

 

 Σελίδα 17 από 18  

 Παρακολούθηση και έλεγχος: Ο Όμιλος έχει θεσπίσει μηχανισμούς για το συνεχή έλεγχο των δραστηριοτήτων στο 

πλαίσιο της συνήθους πορείας των εργασιών. Αυτοί περιλαμβάνουν τακτικές διαχειριστικές και εποπτικές 
δραστηριότητες καθώς και άλλες ενέργειες που διενεργεί το προσωπικό κατά την άσκηση των καθηκόντων του, οι 
οποίες αξιολογούν την απόδοση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Γίνονται επίσης ανεξάρτητες αξιολογήσεις του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου από την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, το πεδίο εφαρμογής και η 
συχνότητα των οποίων εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από την αξιολόγηση των κινδύνων και την αποτελεσματικότητα 
των εφαρμοζόμενων διαδικασιών ελέγχου. Τυχόν ελλείψεις του συστήματος εσωτερικού ελέγχου επισημαίνονται μέσω 
της ιεραρχίας, και τα σοβαρά θέματα αναφέρονται στη Διοίκηση, την Επιτροπή Ελέγχου και το Δ.Σ. 

 
7. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

 
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων («Γενική Συνέλευση») είναι το ανώτατο όργανο της Τράπεζας, συγκαλείται από το Δ.Σ. 
και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Τράπεζα. Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να 
συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια νόμιμων αντιπροσώπων τους, σύμφωνα 
με την εκάστοτε προβλεπόμενη νομική διαδικασία.  
 
Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει για οποιαδήποτε υπόθεση και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα 
θέματα που περιγράφονται στο άρθρο 34 του κ.ν. 2190/1920 (όπως για τις τροποποιήσεις του καταστατικού).  
 
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι 
που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 20% (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις μετοχές με 
δικαίωμα ψήφου («μετοχικό κεφάλαιο»). Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Κατ' εξαίρεση, όσον αφορά 
ορισμένες σημαντικές αποφάσεις, όπως οι περισσότερες αποφάσεις που σχετίζονται με το μετοχικό κεφάλαιο, 
συγχωνεύσεις κ.λπ. (παρ. 3, άρθρο 29, κ.ν. 2190/1920), η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα 
όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 66,67% (2/3) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις για τα θέματα αυτά λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3). Σε 
περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση όπου 
απαιτείται μικρότερη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων, για όλες τις κατηγορίες αποφάσεων. 
 
Ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ έχει το δικαίωμα να ζητά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας. Το 
ανωτέρω δικαίωμα δεν ασκήθηκε κατά τη διάρκεια του 2015.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015, η οποία 
καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές, το ποσοστό των κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου 
που κατέχει το ΤΧΣ μειώθηκε από 35,41% σε 2,38%. Ως αποτέλεσμα, βάσει των διατάξεων του νόμου 3864/2010 όπως 
ισχύει, το ΤΧΣ ασκεί το δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Τράπεζας μόνο για τις αποφάσεις τροποποίησης 
του καταστατικού της Τράπεζας, περιλαμβανομένης της αύξησης ή μείωσης  κεφαλαίου ή της παροχής σχετικής 
εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας 
ή διάλυσης της Τράπεζας, μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού περιλαμβανομένης της πώλησης θυγατρικών, ή για 
οποιοδήποτε άλλο θέμα απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο 2190/1920. 
 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε χρόνο έως το τέλος Ιουνίου. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη 
Γενική Συνέλευση όταν κρίνεται αναγκαίο ή όταν απαιτείται από το νόμο.  
 
Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.  
 
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της 
Τράπεζας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων 
Α.Ε.» κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (Record Date), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα 
συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης και σε περίπτωση επαναληπτικής κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από 
την ημέρα συνεδρίασης αυτής. Σε κάθε Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. φροντίζει ώστε η αναλυτική πρόσκληση και τα σχετικά 
έγγραφα να είναι διαθέσιμα στους μετόχους τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, 
συμπεριλαμβανομένων σχεδίων αποφάσεων ή σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της πρόσκλησης. Η 
αναλυτική πρόσκληση περιλαμβάνει σχετικές πληροφορίες που αφορούν την ημερομηνία και τον τόπο της Γενικής 
Συνέλευσης, τα θέματα ημερήσιας διάταξης, τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου καθώς και τη 
διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για ψήφο μέσω πληρεξουσίου, τα 
δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας και τα διαθέσιμα έγγραφα σχετικά με τη Γενική Συνέλευση. 
 
Όσον αφορά τα δικαιώματα μειοψηφίας εφαρμόζονται, ως προς τη διαδικασία, τις προθεσμίες και τον τρόπο άσκησής 
τους, οι διατάξεις του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920. 
 
8. Ιδιαίτερη Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων  

 
Οι μέτοχοι που κατέχουν προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου («Προνομιούχοι Μέτοχοι») συνέρχονται σε 
ιδιαίτερη Συνέλευση για την επίλυση κάθε θέματος που επηρεάζει τα δικαιώματά τους και  δεν συμμετέχουν στη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων. 
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9. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από την Οδηγία 2004/25/EU  

 
 Κάτοχοι τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου  

Η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μέσω των προνομιούχων μετοχών που 
κατέχει, του παρέχει ειδικά δικαιώματα ελέγχου που αναφέρονται στη σημείωση 4 των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 
 
Η συμμετοχή του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μέσω των κοινών μετοχών που κατέχει, του παρέχει ειδικά 
δικαιώματα ελέγχου βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας και του RFA που υπέγραψε η Τράπεζα με το ΤΧΣ, τα οποία 
αναφέρονται στη σημείωση 48 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
 
 Ίδιες μετοχές 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να εξουσιοδοτεί το Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, να 
προβαίνει στην υλοποίηση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών. Εντούτοις, σύμφωνα με το ν. 3723/2008, τα 
πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας του νόμου αυτού, 
συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας, δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε αγορά ιδίων μετοχών (σημείωση 39 των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων). 
 
Οι λοιπές πληροφορίες που απαιτούνται από την Οδηγία 2004/25/EU σχετικά με α) σημαντικές συμμετοχές, β) 
αρμοδιότητα για έκδοση νέων μετοχών, και γ) περιορισμοί δικαιωμάτων ψήφου, παρατίθενται στις σχετικές 
ενότητες της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. 



 

 

 

 

ΙII. 
 

 
 
Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που 
έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 (περιλαμβάνεται η Έκθεση Ελέγχου του 
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή) 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των  Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες  ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Eurobank Ergasias A.E. και των 

θυγατρικών της («ο Όμιλος»), οι οποίες αποτελούνται από τον ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, 

τις  ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών 

ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και 

μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις  Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα 

αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον 

έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι  ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά 

και τις γνωστοποιήσεις στις  ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 

βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των  

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια 

αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και 

εύλογη παρουσίαση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 

καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που 

έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των  ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της 

ελεγκτικής μας γνώμης. 
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Γνώμη 

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες  ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική τους 

επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Έμφαση Θέματος 

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.1 των 
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπου γίνεται αναφορά στις ουσιώδεις αβεβαιότητες που 
απορρέουν από τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και τις τρέχουσες εξελίξεις οι οποίες θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η 
οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α (παρ.3δ) του κ.ν. 2190/1920. 

 

β)  Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου με τις συνημμένες  ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων 
από τα άρθρα 43α (παρ.3α), 108 και 37 του κ.ν. 2190/1920. 

 

 

 

 

 

                            Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016 

 

    Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς 

Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Λεωφ. Κηφισίας 268 

152 32 Χαλάνδρι                                                                   Μάριος Ψάλτης 

ΑΜ ΣΟΕΛ 113                              ΑΜ ΣΟΕΛ 38081 
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2015 2014

Σημείωση € εκατ. € εκατ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες 19 1.798                   1.948                   

Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 21 2.808                   3.059                   

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων 22 100                      360                      

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 23 1.884                   2.134                   

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 24 39.893                42.133                

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων 26 16.291                17.849                

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 29 666                      702                      

Επενδύσεις σε ακίνητα 30 925                      876                      

Άυλα πάγια στοιχεία 31 127                      150                      

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 16 4.859                   3.894                   

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 32 2.151                   2.143                   

Στοιχεία ενεργητικού δραστηριοτήτων προς πώληση 17 2.051                   270                      

Σύνολο ενεργητικού 73.553                75.518                

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες 33 25.267                12.610                

Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 34 4.516                   10.256                

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 23 2.359                   2.475                   

Υποχρεώσεις προς πελάτες 35 31.446                40.878                

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους 36 150                      811                      

Λοιπές υποχρεώσεις 37 742                      2.020                   

Υποχρεώσεις δραστηριοτήτων προς πώληση 17 1.941                   164                      

Σύνολο υποχρεώσεων 66.421                69.214                

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο-κοινές μετοχές 39 656                      4.412                   

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 39 8.055                   6.682                   

Λοιπά αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον (3.241)                 (6.485)                 

Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιούχες μετοχές 40 950                      950                      

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας 6.420                   5.559                   

Προνομιούχοι τίτλοι 41 43                         77                         

Δικαιώματα τρίτων 669                      668                      

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 7.132                   6.304                   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 73.553                75.518                

31 Δεκεμβρίου

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 141 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
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2015 2014

Σημείωση € εκατ. € εκατ.

Τόκοι έσοδα 2.586                  2.870              

Τόκοι έξοδα (1.123)                 (1.400)            

Καθαρά έσοδα από τόκους 8 1.463                  1.470              

Έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες 370                      367                 

Έξοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες (178)                    (162)                

Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες 9 192                      205                 

Έσοδα από μη τραπεζικές υπηρεσίες 10 52                        48                    

Έσοδα από μερίσματα 2                          3                      

Αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών 11 28                        (9)                     

Αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους 11 15                        72                    

Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα 10                        7                      

Λειτουργικά έσοδα 1.762                  1.796              

Λειτουργικά έξοδα 12 (1.017)                 (1.035)            

Λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων και έκτακτων εσόδων/(εξόδων) και 

προβλέψεων 745                      761                 

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις 25 (2.665)                 (2.264)            

Ζημιές απομείωσης άυλων στοιχείων ενεργητικού 31 -                           (100)                

Λοιπές ζημιές απομείωσης 14 (87)                       (205)                

Έκτακτα έσοδα/(έξοδα) και προβλέψεις 14 (79)                       57                    

Αναλογία κερδών/(ζημιών) από συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και 

κοινοπραξίες 0                          (0)                     

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρου (2.086)                 (1.751)            

Φόρος εισοδήματος 15 604                      484                 

Έκτακτες προσαρμογές φόρου 15 432                      246                 

Καθαρά κέρδη/(ζημιές)  από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (1.050)                 (1.021)            

Καθαρά κέρδη/(ζημιές)  από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 17 (105)                    (175)                

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) (1.155)                 (1.196)            

Καθαρά κέρδη/(ζημιές)  που αναλογούν σε τρίτους 26                        23                    

Καθαρά κέρδη/(ζημιές)  που αναλογούν στους μετόχους (1.181)                 (1.219)            

€ €

Κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή

-Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή 18 (4,02)                   (10,58)            

Κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

-Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή 18 (3,68)                   (9,06)               

Χρήση που έληξε

 την 31 Δεκεμβρίου

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 141  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
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Καθαρά κέρδη/(ζημιές) (1.155)      (1.196)      

Λοιπά αποτελέσματα  απευθείας στην καθαρή θέση:

Ποσά που αναταξινομήθηκαν ή ενδέχεται να αναταξινομηθούν 

μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων:

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών

- μεταβολή στην εύλογη αξία, μετά από φόρους 32             (28)            

- μεταφορά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, μετά από φόρους 6                38             18             (10)            

Χαρτοφυλάκιο διαθέσιμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων

- μεταβολή στην εύλογη αξία, μετά από φόρους 98             (31)            
- μεταφορά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, μετά από φόρους

(σημ. 26) (10)            88             (55)            (86)            

Συναλλαγματικές διαφορές

- μεταβολή στην εύλογη αξία, μετά από φόρους (13)            (13)            (35)            (35)            

113           (131)          

Ποσά που δε θα αναταξινομηθούν στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων:

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) υποχρέωσης αποζημίωσης 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, μετά από φόρους 0                (7)              

Λοιπά αποτελέσματα 113           (138)          

 

Συνολικό αποτέλεσμα μετά από φόρο που αναλογεί σε:

Μετόχους

-από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (979)          (1.232)      

-από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (89)            (1.068)      (124)          (1.356)      

Δικαιώματα τρίτων

-από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 26             22             

-από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (0)              26             (0)              22             

(1.042)      (1.334)      

€ εκατ. € εκατ.

Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

2015 2014
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€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 2014 1.641         6.669         3.658               (8.753)                  950                   77                        281                  4.523         

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) -                   -                   -                         (1.219)                  -                         -                           23                    (1.196)        

Λοιπά αποτελέσματα μετά από φόρο απευθείας στην 

καθαρή θέση -                   -                   (137)                  -                            -                         -                           (1)                     (138)            

Συνολικό αποτέλεσμα μετά από φόρο για τη χρήση που 

έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 -                   -                   (137)                  (1.219)                  -                         -                           22                    (1.334)        

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μετά από έξοδα 2.771         13               -                         -                            -                         -                           -                        2.784         

Απόκτηση/μεταβολές των ποσοστών συμμετοχής σε 

θυγατρικές επιχειρήσεις -                   -                   -                         (45)                        -                         -                           376                  331             

(Αγορά)/πώληση ιδίων μετοχών (σημ. 39) (0)                0                  -                         0                           -                         -                           -                        (0)                
Αναβαλλόμενος φόρος επί συναλλαγών ιδίων μετοχών και 

προνομιούχων τίτλων -                   -                   -                         11                         -                         -                           -                        11               

Διανεμηθέντα μερίσματα από θυγατρικές του Ομίλου με 

δικαιώματα τρίτων -                   -                   -                         -                            -                         -                           (12)                   (12)              

Παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους:

- Αξία παρεχόμενων υπηρεσιών από το προσωπικό -                   -                   (0)                      -                            -                         -                           1                       1                  

Μεταφορές μεταξύ αποθεματικών -                   -                   (228)                  228                       -                         -                           -                        -                   

2.771         13               (228)                  194                       -                         -                           365                  3.115         

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2014 4.412         6.682         3.293               (9.778)                  950                   77                        668                  6.304         

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015 4.412         6.682         3.293               (9.778)                  950                   77                        668                  6.304         

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) -                   -                   -                         (1.181)                  -                         -                           26                    (1.155)        

Λοιπά αποτελέσματα μετά από φόρο απευθείας στην 

καθαρή θέση -                   -                   113                   -                            -                         -                           0                       113             

Συνολικό αποτέλεσμα μετά από φόρο για τη χρήση που 

έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 -                   -                   113                   (1.181)                  -                         -                           26                    (1.042)        

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μετά από έξοδα (σημ. 39) 612             1.374         -                         (0)                          -                         -                           -                        1.986         

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (σημ. 39) (4.368)        -                   4.368               -                            -                         -                           -                        -                   

Επίδραση λόγω αλλαγής του συντελεστή φορολογίας 

εισοδήματος σε έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -                   -                   -                         5                           -                         -                           -                        5                  

Απόκτηση/μεταβολή ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρικές 

επιχειρήσεις -                   -                   -                         (0)                          -                         -                           (2)                     (2)                

(Αγορά)/πώληση προνομιούχων τίτλων, μετά από φόρο 

(σημ. 41) -                   -                   -                         (61)                        -                         (34)                      -                        (95)              

(Αγορά)/πώληση ιδίων μετοχών (σημ. 39) 0                  (1)                -                         (0)                          -                         -                           -                        (1)                

Διανεμηθέντα μερίσματα από θυγατρικές του Ομίλου με 

δικαιώματα τρίτων -                   -                   -                         -                            -                         -                           (24)                   (24)              

Παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους:
- Αξία παρεχόμενων υπηρεσιών από το προσωπικό -                   -                   -                         -                            -                         -                           1                       1                  
Μεταφορές μεταξύ αποθεματικών -                   -                   12                     (12)                        -                         -                           -                        -                   

(3.756)        1.373         4.380               (68)                        -                         (34)                      (25)                   1.870         

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015 656             8.055         7.786               (11.027)               950                   43                        669                  7.132         
       

Note 39 Note 39 Note 40 Note 41

Προνομιούχοι 

τίτλοι

Δικαιώματα 

τρίτων Σύνολο

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας

Μετοχικό 

κεφάλαιο- 

κοινές 

μετοχές                                                                                                                                                                                                                                     

Υπέρ 

το άρτιο

Ειδικά 

αποθεματικά 

Αποτελέσματα 

εις νέον

Μετοχικό

κεφάλαιο- 

προνομιούχες 

μετοχές

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 141 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
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2015 2014

Σημείωση € εκατ. € εκατ.

Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (2.086)                     (1.751)                     

Προσαρμογές για:

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις 2.665                      2.264                      

Λοιπές ζημιές απομείωσης και προβλέψεις 159                          207                          

Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων 82                            99                            

Λοιπά αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους 20 (100)                         (170)                         

Αποτελέσματα από πιστωτικούς τίτλους 87                            8                               

Λοιπές προσαρμογές 16                            (3)                             

823                          654                          

Μεταβολές λογαριασμών που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες 297                          95                            

Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην 

εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (39)                           17                            

Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 334                          (622)                         

Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (404)                         890                          

Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 181                          (40)                           

Καθαρή (αύξηση)/μείωση σε λοιπά στοιχεία ενεργητικού (194)                         37                            

Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες και 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 6.917                      (4.224)                     

Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε υποχρεώσεις προς πελάτες (8.956)                     (877)                         

Καθαρή αύξηση/(μείωση) σε λοιπές υποχρεώσεις (22)                           (48)                           

(1.886)                     (4.772)                     

Φόρος εισοδήματος που πληρώθηκε (47)                           (20)                           

Καθαρές ταμειακές ροές από/(σε) συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες (1.110)                     (4.138)                     

Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (129)                         (215)                         

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 23                            24                            

(Αγορές)/πωλήσεις και λήξεις επενδυτικών τίτλων 255                          1.288                      

Πώληση συμμετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 32 6                               139                          

Μερίσματα που εισπράχθηκαν από επενδυτικούς τίτλους, συγγενείς 

επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 2                               2                               

Καθαρές ταμειακές ροές από/(σε) συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες 157                          1.238                      

Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(Αποπληρωμές)/εισπράξεις από πιστωτικούς τίτλους (766)                         13                            

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (AMK) 39 2.039                      2.864                      

Έξοδα που πληρώθηκαν για ΑΜΚ 39 (69)                           (107)                         

Αγορά προνομιούχων τίτλων (17)                           -                                

(Αγορά)/πώληση ιδίων μετοχών (1)                             (0)                             

Διανεμηθέντα μερίσματα από θυγατρικές του Ομίλου με δικαιώματα τρίτων (24)                           (12)                           

Εισφορά δικαιωμάτων τρίτων σε ΑΜΚ θυγατρικών, μετά από έξοδα -                                192                          

Καθαρές ταμειακές ροές από/(σε) συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες 1.162                      2.950                      

Επίπτωση διακύμανσης συναλλαγματικών ισοτιμιών στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα (3)                             (9)                             

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες 206                          41                            

Καθαρές ταμειακές ροές από μη συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες (64)                           492                          

Καθαρές ταμειακές ροές από μη συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες 85                            (506)                         

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από μη 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες 21                            (14)                           

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 20 1.978                      1.951                      

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 20 2.205                      1.978                      

Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου
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1.  Γενικές πληροφορίες 

Η Eurobank Εργασίας Α.Ε. (η «Τράπεζα») και οι θυγατρικές της εταιρείες (ο «Όμιλος») δραστηριοποιούνται στους τομείς 

τραπεζικής ιδιωτών πελατών και επιχειρήσεων, στον τομέα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης κεφαλαίων 

και χαρτοφυλακίων, ασφαλιστικών και άλλων υπηρεσιών. Η Τράπεζα έχει συσταθεί στην Ελλάδα και οι μετοχές της είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και στις περιοχές της Κεντρικής, 

Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, οι οποίες περιλαμβάνουν και το Παράρτημα, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο την 17 Μαρτίου 2016.  

2.  Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται 

παρακάτω: 

2.1 Πλαίσιο σύνταξης οικονομικών καταστάσεων 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ), και ειδικότερα με τα πρότυπα και τις διερμηνείες που είναι σε ισχύ ή έχουν εκδοθεί και εφαρμοστεί κατά την 

ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, νωρίτερα από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής τους.  

Εκτιμήσεις για τη συνέχιση της δραστηριότητας της Τράπεζας 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going concern), η 

οποία κρίθηκε ως κατάλληλη από το Διοικητικό Συμβούλιο, αξιολογώντας τα ακόλουθα: 

Μακροοικονομικό περιβάλλον 

Το 2015, το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα ήταν αρκετά δύσκολο για το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Στο πρώτο 

εξάμηνο, η παρατεταμένη αβεβαιότητα σχετικά με τη συμφωνία με τους εταίρους της Ευρωζώνης αναφορικά με την εφαρμογή 

των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων για την ολοκλήρωση του Δεύτερου Προγράμματος Οικονομικής Σταθεροποίησης, η 

ανεπιτυχής λήξη του προηγούμενου προγράμματος, οι δυσχερείς συνθήκες ρευστότητας εξαιτίας των προβλημάτων στη 

χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου και οι σημαντικές εκροές καταθέσεων - οι οποίες έχουν παρατηρηθεί από τα τέλη του 

2014 - οδήγησαν στην επιβολή μέτρων περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) και σε προσωρινή τραπεζική αργία 

την 28 Ιουνίου 2015. Στα μέσα Αυγούστου, η Ελληνική Κυβέρνηση κατέληξε σε τελική συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους της 

για ένα νέο τριετές πρόγραμμα χρηματοδότησης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) - το Τρίτο Πρόγραμμα 

Οικονομικής Σταθεροποίησης (ΤΠΟΣ) – που περιλάμβανε χρηματοδότηση περίπου € 86 δις και μια σειρά μεταρρυθμίσεων 

στοχεύοντας στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, στη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας, στην 

ενίσχυση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων και στη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους και δημόσιας 

διοίκησης. Η Ελληνική Κυβέρνηση ολοκλήρωσε δύο δέσμες προαπαιτούμενων μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με το ΤΠΟΣ στο τέλος 

Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015. Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2015, ολοκληρώθηκε η ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών 

τραπεζών με τη χρήση  € 5,4 δις περίπου από τα συνολικά  € 25 δις που είχαν αρχικά προβλεφθεί. Τα κεφάλαια που δεν 

χρησιμοποιήθηκαν αφαιρέθηκαν από το δάνειο του ΕΜΣ, μειώνοντας το ύψος του σε περίπου € 64,5 δις στο τέλος Ιανουαρίου 

2016. 

Το τρέχον οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει αρκετά δύσκολο. Οι κύριοι κίνδυνοι και οι παράγοντες αβεβαιότητας 

σχετίζονται με (α) την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της πρώτης αξιολόγησης του ΤΠΟΣ, (β) την αρνητική επίδραση στην 

πραγματική οικονομία ενδεχόμενων πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων επιπλέον αυτών που έχουν ήδη συμφωνηθεί με το 

ΤΠΟΣ, (γ) τις αυξανόμενες κοινωνικοπολιτικές εντάσεις ως αποτέλεσμα της εγχώριας ύφεσης από το 2008 και της 

μεταρρυθμιστικής κόπωσης, (δ) την περαιτέρω καθυστέρηση στην άρση μέτρων περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων, (ε) την 

επίδραση της προσφυγικής κρίσης στην εγχώρια οικονομία εφόσον δεν καταστεί βιώσιμη η επερχόμενη λύση από την ΕΕ, και (στ) 

τις γεωπολιτικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή και τους εξωτερικούς κλυδωνισμούς από την παγκόσμια οικονομία. 
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Η γρήγορη ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράμματος μπορεί να συμβάλλει σε σημαντικά θετικές εξελίξεις, 

συμπεριλαμβανόμενης της επαναφοράς της άρσης από την ΕΚΤ της εξαίρεσης των χρεογράφων που έχει εκδώσει το Ελληνικό 

Δημόσιο, τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, την έναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων για 

πρόσθετα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους της Ελλάδας και τη σταδιακή χαλάρωση των μέτρων περιορισμού στην κίνηση 

κεφαλαίων, που τελικά θα οδηγήσουν στην οριστική άρση τους. Επιπλέον, η αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα της ελληνικής 

οικονομίας, η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος το 2015 και η ενεργοποίηση της 

χρηματοδότησης της ΕΕ για τη στήριξη των εγχώριων επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας θα διευκόλυναν την 

περαιτέρω σταθεροποίηση του εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος και την επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς οικονομικής 

ανάπτυξης από το δεύτερο εξάμηνο του 2016. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Μετά τη σταδιακή ομαλοποίηση της οικονομικής και πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα και σε συνέχεια της επιτυχημένης 

ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας, ο Όμιλος ενίσχυσε τη ρευστότητά του και μείωσε την εξάρτησή του από το μηχανισμό 

χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος σε € 24,3 δις στο τέλος Φεβρουαρίου 2016 από € 33,3 δις στις αρχές Ιούλιου 2015 μέσω 

των συμφωνιών επαναγοράς χρεογράφων στη διατραπεζική αγορά, της αύξησης των καταθέσεων και του συνολικού προϊόντος 

της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (σημ. 7.2.3). 

Με βάση τη συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους, οι αρχές έχουν δεσμευτεί να διατηρήσουν επαρκή ρευστότητα στο 

τραπεζικό σύστημα, εφόσον η Ελλάδα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του προγράμματος του ΕΜΣ. Η αποφασιστική 

εφαρμογή των μέτρων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του νέου προγράμματος του ΕΜΣ θα επιτρέψει στην ΕΚΤ να επαναφέρει 

την εξαίρεση των χρεογράφων που έχει εκδώσει το Ελληνικό Δημόσιο και θα σηματοδοτήσει το σταδιακό επαναπατρισμό των 

καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα, το οποίο είναι μια σημαντική προτεραιότητα για τον Όμιλο, και την εκ νέου πρόσβαση στις 

αγορές για άντληση ρευστότητας. 

Κίνδυνος κεφαλαιακής επάρκειας 

Τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης (ΣΑ) ανακοινώθηκαν από την ΕΚΤ την 31 Οκτωβρίου 2015, σύμφωνα με τα οποία, 

για την Τράπεζα, προσδιορίστηκε έλλειμμα € 0,3 δις υπό το βασικό σενάριο βάσει του ορίου για Δείκτη κεφαλαίου κοινών 

μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) στο 9,5% και € 2,1 δις υπό το δυσμενές σενάριο βάσει του ορίου για CET1 στο 8%, που είναι το 

χαμηλότερο έλλειμμα μεταξύ των Ελληνικών τραπεζών. Μετά τα αποτελέσματα της ΣΑ και σύμφωνα με το νέο πλαίσιο 

ανακεφαλαιοποίησης που τέθηκε σε ισχύ με το Νόμο 4340/2015, η Τράπεζα προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 

2.039 εκατ., η οποία καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από τις αγορές. Ως αποτέλεσμα, ο Όμιλος ενίσχυσε περαιτέρω την κεφαλαιακή του 

βάση και ο CET 1 ανήλθε στο 17% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015. 

Παρά την άμεση και έμμεση έκθεση του τραπεζικού συστήματος στον πιστωτικό κίνδυνο του Ελληνικού Δημοσίου, η επιτυχής 

ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας  και των άλλων Ελληνικών συστημικών τραπεζών αποτέλεσε ένα 

σημαντικό σημείο-ορόσημο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα και στην οικονομία γενικότερα. 

Ο Όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου σχεδίου για τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου, το οποίο περιλαμβάνει 

πρωτοβουλίες που δημιουργούν ή αποδεσμεύουν κεφάλαια CET1 ή/και μειώνουν το σύνολο των σταθμισμένων στοιχείων 

ενεργητικού. Ένας από τους βασικούς τομείς που εστιάζει ο Όμιλος παραμένει η ενεργή διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων, αξιοποιώντας την εσωτερική υποδομή και τις σημαντικές νομοθετικές αλλαγές που έχουν γίνει ή αναμένεται να γίνουν, 

με στόχο τη σημαντική μείωση των προβλέψεών τους σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Εκτίμηση για τη συνέχιση της δραστηριότητας 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες που σχετίζονται με την επάρκεια της κεφαλαιακής 

θέσης του Ομίλου και την αναμενόμενη συνέχιση της πρόσβασης στο μηχανισμό χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος στο 

προσεχές μέλλον, και παρά τις υφιστάμενες αβεβαιότητες για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του τρέχοντος 

οικονομικού προγράμματος και τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ελλάδα, θεωρεί ότι οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου μπορούν 

να συνταχθούν με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going concern). 

Οι αρχές που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια στις χρήσεις 2015 και 2014, εξαιρουμένων εκείνων που 

παρατίθενται παρακάτω. Τα συγκριτικά στοιχεία, όπου κρίθηκε αναγκαίο, έχουν αναπροσαρμοστεί ώστε να συνάδουν με τις 

αλλαγές στην παρουσίαση που υιοθέτησε ο Όμιλος για την παρούσα χρήση. 
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Τροποποιήσεις σε πρότυπα και νέες διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις σε πρότυπα και οι νέες διερμηνείες, όπως εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (ΣΔΛΠ) και την Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ), και υιοθετήθηκαν 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), είναι σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2015: 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ  2011-2013  

Οι τροποποιήσεις εισάγουν σημαντικές αλλαγές σε τρία ΔΠΧΑ, ως επακόλουθο της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του κύκλου 

2011-13 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ, ως ακολούθως: 

 Διευκρινίζουν ότι το ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του τη λογιστική αντιμετώπιση του 

σχηματισμού ενός από κοινού ελεγχόμενου σχήματος στις οικονομικές καταστάσεις του από κοινού ελεγχόμενου σχήματος, 

 Διευκρινίζουν ότι η εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μίας ομάδας 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων σε συμψηφισμένη βάση, αφορά  τα 

συμβόλαια, τα οποία εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής και αντιμετωπίζονται λογιστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 

39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» ή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα», ανεξαρτήτως εάν 

πληρούν τους ορισμούς των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων σύμφωνα 

με το ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση», 

 Αναφέρονται στην αλληλεξάρτηση του ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και του ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», 

διευκρινίζοντας στο τελευταίο ότι η εταιρεία θα πρέπει να εξετάσει εάν: (α) το αποκτηθέν ακίνητο αποτελεί επενδυτικό 

ακίνητο στα πλαίσια του ΔΛΠ 40 και (β) η απόκτηση του επενδυτικού ακινήτου αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων, όπως αυτή 

ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3.  

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.  

ΕΔΔΠΧΑ 21, Εισφορές  

Η διερμηνεία διευκρινίζει ότι μία εταιρεία αναγνωρίζει μία υποχρέωση για εισφορά, που δεν είναι φόρος εισοδήματος, όταν η 

δραστηριότητα που προκαλεί την πληρωμή, όπως προσδιορίζεται από τη σχετική νομοθεσία, λαμβάνει χώρα. Διευκρινίζει, επίσης, 

ότι η υποχρέωση για την εισφορά αναγνωρίζεται σταδιακά μόνο εάν η δραστηριότητα που προκαλεί την καταβολή της εισφοράς 

πραγματοποιείται κατά την διάρκεια μίας χρονικής περιόδου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Όταν η υποχρέωση εισφοράς 

προκύπτει με την επίτευξη ενός ελαχίστου ορίου, για παράδειγμα ενός καθορισμένου ύψους εσόδων, η διερμηνεία διευκρινίζει 

ότι καμία υποχρέωση δεν πρέπει να αναγνωρίζεται πριν την επίτευξη του καθορισμένου ελάχιστου απαιτούμενου ορίου. 

Η υιοθέτηση της διερμηνείας δεν είχε σημαντική επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Βλέπε επίσης 

σημ.12. 

Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων που δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από τον Όμιλο 

Ένα πλήθος νέων προτύπων και τροποποιήσεων σε υπάρχοντα πρότυπα θα τεθούν σε ισχύ μετά το 2015, δεδομένου ότι δεν έχουν 

ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ο Όμιλος δεν τα έχει υιοθετήσει νωρίτερα από την ημερομηνία υποχρεωτικής 

εφαρμογής τους. Αυτά που ενδέχεται να είναι σχετικά με τον Όμιλο έχουν ως ακολούθως: 

ΔΛΠ 1, Τροποποίηση - Γνωστοποιήσεις (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την  

παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών αρχών.  

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

ΔΛΠ 7, Τροποποίηση – Γνωστοποιήσεις (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2017, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση πληροφοριών που επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να 

αξιολογήσουν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις προερχόμενες από χρηματοδοτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων τόσο 

των αλλαγών από ταμειακές ροές όσο και μη ταμειακές μεταβολές. Οι απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις επιπροσθέτως ισχύουν για 

μεταβολές σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, όπως περιουσιακά στοιχεία που αντισταθμίζουν υποχρεώσεις 

προερχόμενες από χρηματοδοτικές δραστηριότητες, εάν οι ταμειακές ροές από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είχαν 

συμπεριληφθεί ή οι μελλοντικές ταμειακές ροές αυτών θα συμπεριληφθούν στις ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες.  

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
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ΔΛΠ 12, Τροποποίηση -  Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για μη πραγματοποιηθείσες ζημιές  (σε ισχύ 

από την 1 Ιανουαρίου 2017, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι (α) οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές χρεωστικών τίτλων που επιμετρούνται στην εύλογη αξία στις 

οικονομικές καταστάσεις και σε κόστος για σκοπούς φορολογικούς μπορούν να επιφέρουν εκπεστέες προσωρινές διαφορές, 

ανεξαρτήτως εάν η εταιρεία πρόκειται να ανακτήσει την λογιστική αξία του χρεωστικού τίτλου μέσω πώλησης ή χρήσης (β) οι 

εκτιμήσεις για τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη εξαιρούν τις φορολογικές εκπτώσεις προερχόμενες από τον αντιλογισμό αυτών 

των εκπεστέων προσωρινών διαφορών (γ) η εκτίμηση των πιθανών μελλοντικών φορολογητέων κερδών μπορεί να περιλαμβάνει 

την ανάκτηση ενός στοιχείου ενεργητικού για ποσό μεγαλύτερο από την λογιστική του αξία, εάν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι 

είναι πιθανό ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία και (δ) μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση εξετάζεται σε 

συνδυασμό με όλες τις άλλες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, όταν ο φορολογικός νόμος δεν περιορίζει τις πηγές των 

φορολογητέων κερδών από τις οποίες εκπεστέες προσωρινές φορολογικές διαφορές που ανακτώνται μπορούν να εκπέσουν. 

Όπου υφίστανται περιορισμοί, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εξετάζονται σε συνδυασμό μόνο με τις αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις του ίδιου τύπου.  

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38, Τροποποιήσεις- Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό της 

απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται γενικότερα κατάλληλη βάση  

επιμέτρησης για την ανάλωση των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.  

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

ΔΛΠ 19, Τροποποίηση – Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές Εργαζομένων (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τη λογιστική αντιμετώπιση για προγράμματα συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τα οποία οι εργαζόμενοι 

ή τρίτοι απαιτείται να προβαίνουν σε εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό των ετών που παρέχεται η εργασία, για 

παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάσει ενός σταθερού ποσοστού επί του μισθού τους. Η τροποποίηση 

επιτρέπει, οι εισφορές αυτές να αφαιρούνται από το κόστος υπηρεσίας, στην χρήση που η σχετική υπηρεσία παρέχεται από τον 

εργαζόμενο, αντί της κατανομής τους στα έτη υπηρεσίας του.  

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

ΔΛΠ 27, Τροποποίηση – Μέθοδος της καθαρής θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 

2016) 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν τη μέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου να 

λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις στις ατομικές τους οικονομικές 

καταστάσεις, και επίσης αποσαφηνίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων. Συγκεκριμένα, οι ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που καταρτίζονται συμπληρωματικά των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ή 

συμπληρωματικά των οικονομικών καταστάσεων ενός επενδυτή που δεν έχει επενδύσεις σε θυγατρικές αλλά έχει επενδύσεις σε 

συγγενείς ή κοινοπραξίες, οι οποίες απαιτείται βάσει του ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες, να 

λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.  

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

ΔΠΧΑ 9, Χρηματοοικονομικά μέσα (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) 

Τον Ιούλιο του 2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε στην τελική του μορφή το πρότυπο ΔΠΧΑ 9 

το οποίο αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Το ΔΠΧΑ 9 καθορίζει τις αναθεωρημένες απαιτήσεις αναφορικά με 

την ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, αναφέρεται στην αναγνώριση της μεταβολής της  

εύλογης  αξίας του ιδίου χρέους που αποτιμάται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αντικαθιστά το υφιστάμενο μοντέλο το 

οποίο χρησιμοποιείται για την απομείωση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, βάσει των πραγματοποιηθέντων 

ζημιών, με ένα μοντέλο που βασίζεται στις αναμενόμενες ζημιές λόγω πιστωτικού κινδύνου και, τέλος, ενσωματώνει αλλαγές σε ό, 

τι αφορά την λογιστική αντιστάθμισης κίνδυνων. 
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Ταξινόμηση και Επιμέτρηση 

Το ΔΠΧΑ 9 υιοθετεί μια ενιαία προσέγγιση για την ταξινόμηση όλων των κατηγοριών των χρηματοοικονομικών στοιχείων του 

ενεργητικού, σύμφωνα με την οποία η ταξινόμηση και επιμέτρηση των στοιχείων αυτών βασίζεται στο επιχειρησιακό μοντέλο που 

χρησιμοποιείται για τη διαχείριση τους και στα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών τους. Το επιχειρησιακό μοντέλο 

αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία διαχειρίζεται τα  χρηματοοικονομικά  στοιχεία του ενεργητικού της με σκοπό τη 

δημιουργία ταμειακών ροών, μέσω της συλλογής συμβατικών ταμειακών ροών ή της πώλησης χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού ή και τον συνδυασμό αυτών. Κατόπιν αξιολόγησης, κάθε χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ταξινομείται 

σε μια από τις τρεις ακόλουθες κατηγορίες:  επιμέτρηση στο αναπόσβεστο κόστος, επιμέτρηση στην εύλογη άξια μέσω 

αποτελεσμάτων και σε επιμέτρηση στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων τα οποία καταχωρούνται απευθείας στην 

καθαρή θέση. Σε ό, τι αφορά στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, ο χειρισμός που ακολουθείται στο ΔΛΠ 39 μεταφέρεται στο 

ΔΠΧΑ 9, ουσιαστικά αμετάβλητος. Ωστόσο, σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9, οι μεταβολές στην εύλογη αξία των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και αποδίδονται στον πιστωτικό 

κίνδυνο του εκδότη (‘own credit risk’) θα πρέπει να καταχωρούνται στα λοιπά αποτελέσματα χρήσης απευθείας στην καθαρή θέση 

κι όχι στα αποτελέσματα υπό τον όρο ότι αυτό δεν θα είχε ως αποτέλεσμα μία ανακολουθία στην επιμέτρηση ή την αναγνώριση 

(«λογιστική ασυμμετρία»).   

Ο Όμιλος εξετάζει επί του παρόντος την επίπτωση των νέων απαιτήσεων ταξινόμησης και επιμέτρησης στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, η οποία θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τις δραστηριότητες του Ομίλου και τη δομή του 

χαρτοφυλακίου του κατά τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9.   

Απομείωση των Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού 

Tο ΔΠΧΑ 9 εισάγει ένα μοντέλο απομείωσης βασιζόμενο στις αναμενόμενες ζημιές από πιστωτικό κίνδυνο, το οποίο θα 

εφαρμόζεται σε όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία υπόκεινται σε λογιστική απομείωση και αντικαθιστά το 

υφιστάμενο μοντέλο των πραγματοποιηθέντων ζημιών του ΔΛΠ 39. Οι νέες απαιτήσεις του προτύπου καταργούν το όριο του ΔΛΠ 

39, σύμφωνα με το οποίο οι ζημιές από πιστωτικό κίνδυνο αναγνωρίζονταν μόνον μετά την επέλευση ενός ζημιογόνου γεγονότος. 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, οι ζημιές απομείωσης θα αναγνωρίζονται για όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, συνεπώς 

οι νέες απαιτήσεις του προτύπου θα έχουν ως αποτέλεσμα οι πιστωτικές ζημιές να αναγνωρίζονται νωρίτερα.  

Το νέο πρότυπο χρησιμοποιεί μία προσέγγιση «τριών σταδίων» η οποία θα αντικατοπτρίζει μεταβολές στην πιστωτική ποιότητα 

από την αρχική αναγνώριση.  Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού για τα οποία δεν 

έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση του πιστωτικού τους κινδύνου από την αρχική τους αναγνώριση, θα αναγνωρίζεται μία 

πρόβλεψη για ζημιές από πιστωτικό κίνδυνο ίση με τις αναμενόμενες ζημίες 12 μηνών.  Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την αρχική τους αναγνώριση καθώς και τα 

απομειωμένα, κατά την αγορά ή γένεση τους, χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού θα αναγνωρίζεται πρόβλεψη ίση με τις 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη διάρκεια τη ζωή τους (‘lifetime expected losses’). Η επιμέτρηση των αναμενόμενων 

πιστωτικών ζημιών θα συνίσταται στον υπολογισμό ενός μεσοσταθμισμένου ποσού, βάσει πιθανοτήτων, το οποίο θα αντανακλά 

την αξία του χρήματος στο χρόνο. Για την επιμέτρηση των αναμενόμενων ζημιών από πιστωτικό κίνδυνο, πληροφορίες για 

παρελθοντικά γεγονότα, τρέχουσες συνθήκες και προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές συνθήκες θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη. Το νέο μοντέλο απομείωσης αναμένεται να οδηγήσει στο σχηματισμό υψηλότερων προβλέψεων για τον Όμιλο. 

Λογιστική Αντιστάθμισης 

Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει ένα αναθεωρημένο μοντέλο λογιστικής αντιστάθμισης, το οποίο στοχεύει να ευθυγραμμίσει την λογιστική 

αντιστάθμισης με τις δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων από τη διοίκηση έτσι ώστε αυτές να αντικατοπτρίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής οντότητας. Σύμφωνα με το νέο μοντέλο, εφαρμόζονται νέες απαιτήσεις σχετικά με την  

αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης, η διακοπή της λογιστικής αντιστάθμισης είναι επιτρεπτή μόνο υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις και διευρύνεται, σε σχέση με το ΔΛΠ 39, ο αριθμός των στοιχείων που μπορούν να συμμετάσχουν σε μια σχέση 

αντιστάθμισης είτε ως μέσα αντιστάθμισης είτε ως αντισταθμιζόμενα στοιχεία. 

Ο Όμιλος επί του παρόντος αξιολογεί την επίπτωση του αναθεωρημένου μοντέλου λογιστικής αντιστάθμισης στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις. 

Ο Όμιλος έχει ήδη ξεκινήσει την εκπόνηση του έργου εφαρμογής και επί του παρόντος διενεργεί συγκριτική ανάλυση μεταξύ των 

υπαρχουσών απαιτήσεων και αυτών του ΔΠΧΑ 9 προκειμένου να εντοπίσει τις ανάγκες σε δεδομένα, τις κύριες αλλαγές στα 

συστήματα Μηχανογράφησης, τις μεθοδολογίες και τις διαδικασίες ώστε να συμμορφωθεί με το ΔΠΧΑ 9, εστιάζοντας ιδιαίτερα 
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στις απαιτήσεις που αφορούν την απομείωση όπου αναμένεται να υπάρξουν και οι σημαντικότερες αλλαγές. Η πρόοδος του 

έργου θα παρακολουθείται από Ειδική Μονάδα Διαχείρισης (Project Management Office) και θα εποπτεύεται από μία 

Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee) η οποία θα αποτελείται από ανώτερα στελέχη από όλες τις κύριες μονάδες  του 

Ομίλου και θα εγκρίνει τις βασικές αποφάσεις λογιστικής πολιτικής και εφαρμογής του. Ο Όμιλος αναμένεται να ξεκινήσει τη 

φάση σχεδιασμού του έργου το πρώτο εξάμηνο του 2016 και σχεδιάζει να υιοθετήσει το ΔΠΧΑ 9 κατά την ημερομηνία που αυτό 

θα τεθεί σε υποχρεωτική ισχύ. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28, Τροποποιήσεις - Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από την υποχρέωση 

ενοποίησης (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2016, δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την 

υποχρέωση ενοποίησης.  

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28, Τροποποιήσεις - Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς 

εταιρείας ή κοινοπραξίας του (η ημερομηνία ισχύος θα ανακοινωθεί από το ΣΔΛΠ, δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ)  

Οι τροποποιήσεις διευθετούν μία αντίφαση μεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28 σχετικά με την πώληση ή εισφορά 

περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και των συγγενών εταιρειών ή κοινοπραξιών του. Η κύρια συνέπεια των 

τροποποιήσεων αφορά τη συνολική αναγνώριση του κέρδους ή της ζημιάς όταν η συναλλαγή ικανοποιεί τον ορισμό της 

επιχείρησης, ενώ την αναγνώριση αυτών μερικώς όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν 

ικανοποιούν το ορισμό της επιχείρησης, ακόμα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είναι εντός θυγατρικής.  

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

ΔΠΧΑ 11, Τροποποίηση - Από κοινού Συμφωνίες (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από 

κοινού δραστηριότητα, η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’.  

Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

ΔΠΧΑ 15, Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) 

Το ΔΠΧΑ 15 θεσπίζει ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο υπόδειγμα αναγνώρισης των εσόδων με σκοπό την συστηματική εφαρμογή του σε 

όλες τις συμβάσεις πελατών, προσδιορίζει το χρόνο και το ύψος αναγνώρισης των εσόδων, πλην όμως, δεν επηρεάζει την 

αναγνώριση εσόδων από χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 και ΔΛΠ 39. 

Επιπροσθέτως, το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα προγενέστερα πρότυπα ΔΛΠ 18 «Έσοδα» και ΔΛΠ 11 «Συμβάσεις Κατασκευής» μαζί με 

συναφείς διερμηνείες σε ότι αφορά την αναγνώριση εσόδων. 

Ο Όμιλος εξετάζει επί του παρόντος τις επιπτώσεις του ΔΠΧΑ 15 στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ωστόσο, η υιοθέτησή 

του δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση σε αυτές.  

ΔΠΧΑ 16, Μισθώσεις  (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2019, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16, το οποίο αντικαθιστά το ΔΛΠ 17 και τις σχετικές διερμηνείες, η ταξινόμηση των μισθώσεων από την 

πλευρά του μισθωτή, ως λειτουργικές ή χρηματοδοτικές μισθώσεις, καταργείται και όλες οι μισθώσεις αντιμετωπίζονται παρόμοια 

με τις χρηματοδοτικές μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 17. Το νέο πρότυπο προβλέπει την αναγνώριση του ‘δικαιώματος χρήσης 

μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού’ (right of use asset) και της ‘υποχρέωσης από μισθώσεις’, στην παρούσα αξία των πληρωτέων 

μισθωμάτων κατά την διάρκεια της περιόδου μίσθωσης, σε περίπτωση που υπάρχει συμβόλαιο ή μέρος συμβολαίου που αποδίδει 

στον μισθωτή το δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για μία χρονική περίοδο έναντι τιμήματος. Κατά συνέπεια, η 

σταθερή μέθοδος αναγνώρισης του εξόδου από λειτουργικές μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 αντικαθίσταται από την 

απόσβεση του ‘δικαιώματος χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού’ και τον τόκο-έξοδο της ‘υποχρέωσης από μισθώσεις’. Η 

αναγνώριση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τους μισθωτές, όπως περιγράφεται ανωτέρω, δεν απαιτείται για 

ορισμένες βραχυπρόθεσμης διάρκειας μισθώσεις και μισθώσεις στοιχείων ενεργητικού χαμηλής αξίας. Επιπροσθέτως, ο 

λογιστικός χειρισμός για τους εκμισθωτές δεν επηρεάζεται ουσιωδώς από τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16. 

Ο Όμιλος εξετάζει επί του παρόντος την επίδραση του ΔΠΧΑ 16 στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
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Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ  2010-2012  (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν σημαντικές αλλαγές σε επτά ΔΠΧΑ ως επακόλουθο της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του κύκλου 

2010-12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα θέματα που επηρεάζονται 

από τις τροποποιήσεις αυτές είναι τα ακόλουθα: 

 Ορισμός της προϋπόθεσης κατοχύρωσης στο ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών», 

 Λογιστικός χειρισμός ενδεχόμενου τιμήματος σε μια συνένωση επιχειρήσεων στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων», 

 Συνάθροιση των λειτουργικών τομέων και συμφωνία του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού των τομέων προς αναφορά με 

τα στοιχεία ενεργητικού της οικονομικής οντότητας στο ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς», 

 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις στο ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας», 

 Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναμόρφωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια», 

 Βασικά μέλη της Διοίκησης στο ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» και 

 Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναμόρφωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων στο ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά 

στοιχεία» 

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012-2014 (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν σημαντικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του 

κύκλου 2012-14 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα θέματα που 

επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις αυτές είναι τα ακόλουθα: 

 Διευκρίνηση του ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες 

δραστηριότητες» πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς 

πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και 

δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 

 Προσθήκη στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» συγκεκριμένων οδηγιών προκειμένου να βοηθήσει τη 

διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για την εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη. Επιπλέον, διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες 

γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός 

εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.  

 Διευκρίνιση στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» ότι όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις 

παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι 

υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 

 Διευκρίνιση στο ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» της έννοιας «πληροφόρηση που γνωστοποιείται 

οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση τους 

διαθέσιμους προς πώληση επενδυτικούς τίτλους και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων 

(συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων), τα οποία επιμετρούνται στην εύλογη αξία. 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την υιοθέτηση εκτιμήσεων και παραδοχών, οι οποίες 

επηρεάζουν τα λογιστικά υπόλοιπα των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων και τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα υπόλοιπα των εσόδων και εξόδων της 

περιόδου αναφοράς. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στη βέλτιστη γνώση της Διοίκησης σχετικά με τις 

τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.  

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), που είναι το συναλλακτικό νόμισμα της Τράπεζας. Εκτός 

εάν αναφέρεται διαφορετικά, για τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται σε Ευρώ έχει γίνει στρογγυλοποίηση στο 

πλησιέστερο εκατομμύριο. 
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2.2 Ενοποίηση 

(i) Θυγατρικές επιχειρήσεις 

Θυγατρικές είναι όλες οι εταιρείες που ελέγχονται από τον Όμιλο. Ο Όμιλος ελέγχει μια εταιρεία όταν έχει έκθεση, ή δικαιώματα, 

σε μεταβλητές αποδόσεις από την ανάμειξη του με την εταιρεία και έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει αυτές τις αποδόσεις μέσω 

της εξουσίας του πάνω στην εταιρεία. Ο Όμιλος ενοποιεί μια εταιρεία μόνο όταν  συνυπάρχουν και τα τρία παραπάνω στοιχεία 

που συνιστούν έλεγχο. 

Η εξουσία θεωρείται ότι υπάρχει όταν τα υφιστάμενα δικαιώματα του Ομίλου, του παρέχουν την τρέχουσα δυνατότητα να 

διευθύνει τις συναφείς δραστηριότητες της εταιρείας, δηλαδή τις δραστηριότητες εκείνες που επηρεάζουν σημαντικά τις 

αποδόσεις της εταιρείας, και ο Όμιλος έχει στην πράξη την δυνατότητα να ασκήσει αυτά τα δικαιώματα. Η εξουσία πάνω σε μια 

εταιρεία μπορεί να προκύψει μέσω δικαιωμάτων ψήφου από συμμετοχικούς τίτλους όπως οι μετοχές, ή σε άλλες περιπτώσεις, 

μπορεί να προέρχεται από συμβατικές συμφωνίες. 

Όταν τα δικαιώματα ψήφου είναι σχετικά, ο Όμιλος θεωρείται ότι έχει έλεγχο όταν κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, περισσότερα από τα 

μισά δικαιώματα ψήφου μιας εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος άλλος επενδυτής έχει στην πράξη την 

δυνατότητα να διευθύνει μονομερώς τις συναφείς δραστηριότητες. 

 Ο Όμιλος μπορεί να έχει εξουσία ακόμα και όταν κατέχει λιγότερα από την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας 

μέσω συμβατικής συμφωνίας με άλλους κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, δικαιωμάτων που προκύπτουν από άλλες συμβατικές 

συμφωνίες, ουσιωδών δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου, κατοχής του μεγαλύτερου ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου σε  μια 

κατάσταση όπου τα υπόλοιπα δικαιώματα είναι ευρέως διασκορπισμένα («εκ των πραγμάτων εξουσία»), ή μέσω συνδυασμού των 

παραπάνω. Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον ο Όμιλος διαθέτει εκ των πραγμάτων εξουσία, λαμβάνονται υπόψη όλα τα 

σχετικά γεγονότα και συνθήκες, περιλαμβανομένου του σχετικού μεγέθους των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο Όμιλος και της 

διασποράς των δικαιωμάτων που κατέχονται από άλλους κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, προκειμένου να καθοριστεί αν ο Όμιλος 

έχει στην πράξη την δυνατότητα να διευθύνει τις συναφείς δραστηριότητες. 

Ο Όμιλος έχει έκθεση ή δικαιώματα σε μεταβλητές αποδόσεις από την ανάμειξη του με μια εταιρεία όταν οι αποδόσεις αυτές 

δύνανται να μεταβάλλονται ως συνέπεια της επίδοσης της εταιρείας. 

Για να αξιολογηθεί το κατά πόσον ο Όμιλος έχει την δυνατότητα να επηρεάζει το ύψος των αποδόσεων από την ανάμειξη του με 

την εταιρεία, ο Όμιλος καθορίζει αν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων λήψης αποφάσεων ενεργεί ως εντολοδόχος ή ως εντολέας. 

Ο Όμιλος ενεργεί ως εντολοδόχος όταν ενεργεί για λογαριασμό και προς όφελος ενός άλλου μέρους και ως εκ τούτου δεν ελέγχει 

την εταιρεία. Συνεπώς, σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Όμιλος δεν ενοποιεί την εταιρεία. Κατά την παραπάνω αξιολόγηση, ο Όμιλος 

λαμβάνει υπόψη το εύρος της εξουσίας λήψης αποφάσεων επί της εταιρείας, τα δικαιώματα που κατέχονται από άλλα μέρη, την 

αμοιβή που δικαιούται ο Όμιλος από την ανάμειξη του, και την έκθεση του στη μεταβλητότητα των αποδόσεων από άλλες 

συμμετοχές του σε αυτή την εταιρεία. 

Ο Όμιλος έχει συμμετοχές σε εταιρείες που έχουν δομηθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα δικαιώματα ψήφου δεν αποτελούν τον 

κύριο παράγοντα στην απόφαση ποιος ελέγχει την εταιρεία, όπως όταν τα δικαιώματα ψήφου σχετίζονται μόνο με θέματα 

διοικητικής φύσεως και οι συναφείς δραστηριότητες διευθύνονται μέσω συμβατικών δικαιωμάτων. Για να αξιολογηθεί το κατά 

πόσον ο Όμιλος έχει έλεγχο πάνω σε τέτοιου είδους οικονομικές οντότητες ειδικής διάρθρωσης, λαμβάνονται υπόψη οι 

ακόλουθοι παράγοντες: 

 Ο σκοπός και ο σχεδιασμός της εταιρείας, 

 Αν ο Όμιλος κατέχει συγκεκριμένα δικαιώματα που του παρέχουν την δυνατότητα να διευθύνει μονομερώς τις 

δραστηριότητες της εταιρείας, 

 Η ύπαρξη ειδικής σχέσης με την εταιρεία, και 

 Ο βαθμός έκθεσης του Ομίλου στην μεταβλητότητα των αποδόσεων από την ανάμειξη του με την εταιρεία. 

 

Πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές οντότητες ειδικής διάρθρωσης του Ομίλου παρέχονται στην σημ. 28. 

 

Ο Όμιλος επαναξιολογεί το κατά πόσον ελέγχει ή όχι μια εταιρεία αν τα γεγονότα και οι συνθήκες υποδεικνύουν ότι υπάρχουν 

μεταβολές σε ένα η περισσότερα από τα στοιχεία που συνιστούν έλεγχο. Περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις εκείνες όπου τα 

δικαιώματα που κατέχονταν από τον Όμιλο, και τα οποία επρόκειτο να είναι προστατευτικής φύσεως, μετατρέπονται σε ουσιώδη 
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δικαιώματα λόγω της παραβίασης ρητρών ή της αθέτησης πληρωμών σε μια δανειακή σύμβαση και έχουν ως αποτέλεσμα ο 

Όμιλος να έχει εξουσία πάνω στην εταιρεία. 

Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται πλήρως από την ημέρα κατά την οποία ο Όμιλος αποκτά δικαίωμα ελέγχου, και παύουν να 

ενοποιούνται την ημέρα κατά την οποία ο Όμιλος παύει να έχει δικαίωμα ελέγχου. Το σύνολο των συνολικών εσόδων λογίζεται 

κατά αναλογία στους ιδιοκτήτες της μητρικής και στα δικαιώματα τρίτων, ακόμη και αν το υπόλοιπο που αναλογεί στα δικαιώματα 

τρίτων είναι χρεωστικό. 

Μεταβολές των ποσοστών συμμετοχής του Ομίλου που δεν επιφέρουν απώλεια ελέγχου στις θυγατρικές επιχειρήσεις 

αναγνωρίζονται ως συναλλαγές στην καθαρή θέση και η διαφορά μεταξύ του τιμήματος και της συμμετοχής στη νέα καθαρή θέση 

της θυγατρικής που αποκτήθηκε αναγνωρίζεται απευθείας στην καθαρή θέση του Ομίλου. Κέρδη ή ζημιές από πωλήσεις 

ποσοστού συμμετοχής που δεν επιφέρουν απώλεια ελέγχου της θυγατρικής αναγνωρίζονται επίσης απευθείας στην καθαρή θέση 

του Ομίλου. Για πωλήσεις του ποσοστού συμμετοχής που επιφέρουν απώλεια ελέγχου, ο Όμιλος αποαναγνωρίζει τα στοιχεία 

ενεργητικού και τις υποχρεώσεις της θυγατρικής και τυχόν δικαιώματα τρίτων και λοιπών στοιχείων ιδίων κεφαλαίων και 

αναγνωρίζει κέρδη και ζημιές στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Όταν ο Όμιλος παύσει να έχει τον έλεγχο μιας θυγατρικής, τυχόν 

συμμετοχικά δικαιώματα που απομένουν επιμετρώνται εκ νέου στην εύλογη αξία τους με όλες τις μεταβολές να αναγνωρίζονται 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Ενδοεταιρικές συναλλαγές, ενδοεταιρικά υπόλοιπα και ενδοομιλικά κέρδη που προκύπτουν από συναλλαγές μεταξύ εταιρειών 

του Ομίλου απαλείφονται, όπως επίσης απαλείφονται και οι ενδοομιλικές ζημιές, εκτός αν η εν λόγω συναλλαγή παρέχει ενδείξεις 

απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. 

(ii) Συνενώσεις επιχειρήσεων 

Η απόκτηση θυγατρικών εταιρειών λογιστικοποιείται με τη μέθοδο της εξαγοράς. Το μεταβιβασθέν αντάλλαγμα της απόκτησης 

ελέγχου υπολογίζεται βάσει της εύλογης αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που μεταφέρονται, τους συμμετοχικούς τίτλους που 

εκδίδονται ή ανταλλάσσονται ή των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται κατά την ημερομηνία εξαγοράς, συμπεριλαμβάνοντας 

την εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων που απορρέουν από μία ρύθμιση ενδεχόμενου ανταλλάγματος. 

Το σχετιζόμενο με τις αποκτήσεις κόστος θα λογιστικοποιείται ως έξοδο εντός των περιόδων κατά τη διάρκεια των οποίων ο 

αποκτών ανέλαβε το κόστος. Τα αναγνωρίσιμα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που 

αποκτώνται σε μια επιχειρηματική συνένωση, επιμετρώνται αρχικά κατά την ημερομηνία απόκτησης στην εύλογη αξία τους, 

ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής των δικαιωμάτων τρίτων. Εάν υπήρχαν ήδη συμμετοχικά δικαιώματα στον αποκτώμενο, 

αυτά επιμετρώνται εκ νέου στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία απόκτησης και ενδεχόμενο κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων. Ο Όμιλος αναγνωρίζει κατά περίπτωση, την απόκτηση δικαιωμάτων τρίτων στον αποκτώμενο είτε 

στην εύλογη αξία τους είτε στο αναλογικό ποσοστό τους επί των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων του 

αποκτώμενου. 

Το υπερβάλλον του συνόλου του μεταφερθέντος ανταλλάγματος, των δικαιωμάτων τρίτων και της εύλογης αξίας προηγούμενων 

συμμετοχικών δικαιωμάτων στον αποκτώμενο κατά την ημερομηνία απόκτησης, επί της εύλογης αξίας των καθαρών 

αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής που αποκτήθηκε, λογιστικοποιείται ως υπεραξία. Αν το σύνολο των 

παραπάνω είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής, η 

διαφορά αναγνωρίζεται άμεσα στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

Εάν η αρχική λογιστικοποίηση μιας συνένωσης επιχειρήσεων δεν έχει ολοκληρωθεί έως την ημερομηνία των οικονομικών 

καταστάσεων της περιόδου στην οποία πραγματοποιήθηκε η συνένωση, ο Όμιλος γνωστοποιεί τις προσωρινές αξίες των στοιχείων 

εκείνων για τα οποία η λογιστικοποίηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι ανωτέρω προσωρινές αξίες, κατά την διάρκεια της περιόδου 

επιμέτρησης, αναπροσαρμόζονται αναδρομικά ώστε να αντικατοπτρίζουν τις νέες πληροφορίες που λήφθηκαν για τα γεγονότα 

και τις συνθήκες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία εξαγοράς και οι οποίες, εάν ήταν γνωστές κατά την ανωτέρω ημερομηνία, θα 

είχαν επηρεάσει αντίστοιχα τις αξίες που αναγνωρίστηκαν. Οι αναπροσαρμογές της περιόδου επιμέτρησης, όπως αναφέρεται 

ανωτέρω, επηρεάζουν αντίστοιχα το ποσό της υπεραξίας που υπολογίστηκε αρχικά ενώ η περίοδος επιμέτρησης δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ένα έτος από την ημερομηνία εξαγοράς. 

Δεσμεύσεις για αγορά δικαιωμάτων τρίτων, μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων, στα πλαίσια μιας συνένωσης 

επιχειρήσεων λογιστικοποιούνται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση, χωρίς να αναγνωρίζονται δικαιώματα τρίτων. Η 

χρηματοοικονομική υποχρέωση επιμετράται στην εύλογη αξία της, χρησιμοποιώντας τεχνικές αποτίμησης που βασίζονται στις πιο 

κατάλληλες εκτιμήσεις, διαθέσιμες στη διοίκηση. Κάθε διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 
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κατά την αρχική της αναγνώριση και της ονομαστικής αξίας του μεριδίου των δικαιωμάτων τρίτων στα καθαρά περιουσιακά 

στοιχεία αναγνωρίζεται ως μέρος της υπεραξίας. Μεταγενέστερες αναθεωρήσεις στην αποτίμηση των παραγώγων 

χρηματοοικονομικών μέσων αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Για αποκτήσεις θυγατρικών εταιρειών που δεν ικανοποιούν τον ορισμό της «επιχείρησης», ο Όμιλος κατανέμει το τίμημα στα 

μεμονωμένα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις βάσει των σχετικών ευλόγων αξιών τους την ημερομηνία 

εξαγοράς. Τέτοιου τύπου συναλλαγές ή γεγονότα δεν δημιουργούν υπεραξία. Πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση θυγατρικών 

εταιρειών που δεν ικανοποιούν τον ορισμό της «επιχείρησης» κατά την διάρκεια του 2015, αναφέρονται στη σημ. 27. 

Όπου ήταν απαραίτητο, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών επιχειρήσεων έχουν αναπροσαρμοστεί ώστε να συνάδουν με τις 

αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο. 

Οι θυγατρικές επιχειρήσεις της Τράπεζας παρουσιάζονται στη σημ. 27. 

(iii) Συνενώσεις επιχειρήσεων που τελούν υπό κοινό έλεγχο 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» και δεδομένου ότι οι συνενώσεις 

επιχειρήσεων που τελούν υπό κοινό έλεγχο εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων», οι εν 

λόγω συναλλαγές λογιστικοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου με τη μέθοδο της συνένωσης συμφερόντων, 

λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες εκδόσεις άλλων φορέων θέσπισης λογιστικών προτύπων, οι οποίοι χρησιμοποιούν 

παρόμοιο εννοιολογικό πλαίσιο και συμμορφώνονται με τις γενικές αρχές που διέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, καθώς και τις αποδεκτές πρακτικές του κλάδου. 

Στο πλαίσιο της μεθόδου συνένωσης συμφερόντων, ο Όμιλος αναγνωρίζει το ενεργητικό και τις υποχρεώσεις της αποκτώμενης 

εταιρείας στις λογιστικές αξίες προ συνένωσης προερχόμενες από το υψηλότερο επίπεδο κοινού ελέγχου, χωρίς οποιαδήποτε 

προσαρμογή στην εύλογη αξία. Ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ του κόστους της συναλλαγής και της λογιστική αξίας των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται λογιστικοποιείται στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου. 

Το κόστος συμμετοχής των συνενώσεων αυτών, όπως αναγνωρίζεται από τον Όμιλο, είναι η εύλογη αξία του τιμήματος που 

δόθηκε, δηλαδή το ποσό των μετρητών που καταβλήθηκαν ή των μετοχών που εκδόθηκαν, ή αν αυτό δεν μπορεί να επιμετρηθεί 

αξιόπιστα, η εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της αποκτώμενης εταιρείας. 

Ίδρυση νέας εταιρείας του Ομίλου για τη πραγματοποίηση μιας συνένωσης επιχειρήσεων 

Οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων που τελούν υπό κοινό έλεγχο και οι οποίες περιλαμβάνουν την ίδρυση μιας νέας εταιρείας 

του Ομίλου με σκοπό την πραγματοποίηση μιας επιχειρηματικής συνένωσης, συνενώνοντας δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις 

κάτω από την νέα εταιρεία του Ομίλου,  λογιστικοποιούνται επίσης με τη μέθοδο της συνένωσης συμφερόντων. 

Άλλες συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων που τελούν υπό κοινό έλεγχο και περιλαμβάνουν την απόκτηση μιας υφιστάμενης 

εταιρείας του Ομίλου ή ενός ομίλου επιχειρήσεων από μια νέα εταιρεία που δημιουργήθηκε για αυτό τον σκοπό 

λογιστικοποιούνται ως κεφαλαιακές αναδιοργανώσεις, καθώς δεν υφίσταται κάποια συνένωση επιχειρήσεων ή κάποια ουσιώδης 

οικονομική μεταβολή στον Όμιλο. Σε μια κεφαλαιακή αναδιοργάνωση, ο αποκτών ενσωματώνει το ενεργητικό και τις υποχρεώσεις 

της αποκτώμενης εταιρείας στις λογιστικές αξίες όπως παρουσιάζονται στα βιβλία της αποκτώμενης, αντί αυτών που προέρχονται 

από το υψηλότερο επίπεδο κοινού ελέγχου. Η διαφορά ανάμεσα στο κόστος της συναλλαγής και τη λογιστική αξία των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια της νέας εταιρείας. Οι κεφαλαιακές 

αναδιοργανώσεις δεν έχουν κάποια επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

(iv) Συγγενείς επιχειρήσεις 

Οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις λογίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 

Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες ο Όμιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή, αλλά δεν έχει έλεγχο. 

Σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, το μερίδιο του Ομίλου επί των ετήσιων κερδών ή ζημιών των συγγενών επιχειρήσεων, 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Στον ισολογισμό παρουσιάζεται το μερίδιο συμμετοχής του Ομίλου στη συγγενή 

επιχείρηση ως το μερίδιό του στην καθαρή θέση της συγγενούς επιχείρησης πλέον οποιαδήποτε υπεραξία που προκύπτει κατά 

την εξαγορά μετά την αφαίρεση τυχόν συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης. Εάν το μερίδιο συμμετοχής του Ομίλου επί των 

ζημιών μιας συγγενούς επιχείρησης είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το μερίδιο συμμετοχής του σε αυτή, τότε παύει να αναγνωρίζει το 

μερίδιό του επί των επιπλέον ζημιών, εκτός εάν έχει υφιστάμενες υποχρεώσεις ή έχει πραγματοποιήσει πληρωμές για λογαριασμό 
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της συγγενούς επιχείρησης. Όπου ήταν απαραίτητο, οι λογιστικές αρχές των συγγενών εταιρειών έχουν αναπροσαρμοστεί, ώστε 

να συνάδουν με τις αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο. 

Εάν ο Όμιλος αποκτήσει ή παύσει να έχει ουσιώδη επιρροή σε μια επιχείρηση, τυχόν συμμετοχικά δικαιώματα που προϋπήρχαν ή 

απέμειναν επιμετρώνται εκ νέου στην εύλογη αξία τους και όλες οι μεταβολές αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, 

εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου μια συμμετοχή σε συγγενή επιχείρηση μετατρέπεται σε συμμετοχή σε κοινοπραξία, οπότε 

και το συμμετοχικό δικαίωμα που απομένει δεν επιμετράται εκ νέου και συνεχίζει η χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσης. 

(v) Από κοινού συμφωνίες 

Μια από κοινού συμφωνία είναι μια συμφωνία βάσει της οποίας ο Όμιλος έχει από κοινού έλεγχο μαζί με ένα ή περισσότερα άλλα 

μέρη. Από κοινού έλεγχος είναι η συμβατικώς συμφωνηθείσα κοινή άσκηση ελέγχου και υφίσταται μόνο όταν οι αποφάσεις  

σχετικά με τις σημαντικές δραστηριότητες απαιτούν την ομόφωνη συναίνεση των μερών που ασκούν από κοινού τον έλεγχο. Οι 

συμμετοχές σε από κοινού συμφωνίες κατηγοριοποιούνται είτε ως κοινοπραξίες όταν τα μέρη που ασκούν από κοινού τον έλεγχο 

έχουν δικαιώματα επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του σχήματος είτε ως από κοινού δραστηριότητες όταν δύο ή 

περισσότερα μέρη έχουν δικαιώματα επί των περιουσιακών στοιχείων και ευθύνες για τις υποχρεώσεις του σχήματος. 

Ο Όμιλος εξετάζει τους συμβατικούς όρους των από κοινού συμφωνιών για να καθορίσει αν μια από κοινού συμφωνία αποτελεί 

κοινοπραξία ή από κοινού δραστηριότητα. Όλες οι από κοινού συμφωνίες στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος αποτελούν 

κοινοπραξίες. 

Όπως και οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις, οι συμμετοχές του Ομίλου σε κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο 

της καθαρής θέσης. Συνεπώς, η λογιστική αρχή που περιγράφεται  στη σημ. 2.2 (iv) ισχύει και για τις κοινοπραξίες. Όπου ήταν 

απαραίτητο, οι λογιστικές αρχές των κοινοπραξιών έχουν αναπροσαρμοστεί, ώστε να συνάδουν με τις αρχές που υιοθετήθηκαν 

από τον Όμιλο. 

Όταν ο Όμιλος παύει να έχει από κοινού έλεγχο σε μια οικονομική οντότητα, παύει τη χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσης. 

Κάθε τυχόν συμμετοχικό δικαίωμα που απομένει στην οικονομική οντότητα επιμετράται εκ νέου στη εύλογη αξία του και κάθε 

μεταβολή στη λογιστική αξία αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου μια 

συμμετοχή σε κοινοπραξία μετατρέπεται σε συμμετοχή σε συγγενή επιχείρηση, οπότε και το συμμετοχικό δικαίωμα που απομένει 

δεν επιμετράται εκ νέου και συνεχίζει η χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσης. 

Οι συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες του Ομίλου παρουσιάζονται στη σημ. 32. 

2.3 Ξένο νόμισμα 

(i) Μετατροπή οικονομικών καταστάσεων θυγατρικών εξωτερικού 

Τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων των θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού μετατρέπονται στο συναλλακτικό νόμισμα του 

Ομίλου με βάση την τιμή συναλλάγματος που ισχύει σε κάθε περίοδο αναφοράς, ενώ τα έσοδα και έξοδα μετατρέπονται με βάση 

τη μέση τιμή συναλλάγματος για την περίοδο αναφοράς. Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή της 

καθαρής επένδυσης σε μια θυγατρική του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των νομισματικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων 

από θυγατρικές, οι οποίες δε σχεδιάζεται ή δεν αναμένεται να τακτοποιηθούν και αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης σε 

θυγατρικές εξωτερικού, αναγνωρίζονται στην «Κατάσταση συνολικών εσόδων».  

Οι συναλλαγματικές διαφορές από τις θυγατρικές του Ομίλου στο εξωτερικό μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά 

την πώληση της θυγατρικής. Όσον αφορά τις συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τα νομισματικά στοιχεία που 

αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης στη θυγατρική, αυτές μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την 

αποπληρωμή τους ή όταν αναμένεται να τακτοποιηθούν. 

(ii) Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται με βάση τις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν κατά την ημερομηνία της 

συναλλαγής. Οι συναλλαγματικές διαφορές (κέρδη/ζημιές) που προκύπτουν κατά το διακανονισμό των συναλλαγών σε ξένο 

νόμισμα, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Τα χρηματικά στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα 

με βάση την τιμή συναλλάγματος που ισχύει σε κάθε περίοδο αναφοράς και οι συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός από εκείνες που προκύπτουν από τη μετατροπή υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα που 
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αντισταθμίζουν την καθαρή επένδυση σε θυγατρικές εξωτερικού ή τις ταμειακές ροές σε ξένο νόμισμα, οι οποίες μεταφέρονται 

στα ίδια κεφάλαια. 

Τα μη χρηματικά στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων μετατρέπονται με βάση την τιμή συναλλάγματος που ίσχυε κατά 

την ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης, εκτός από τα μη χρηματικά στοιχεία σε ξένο νόμισμα που αποτιμώνται σε εύλογη αξία 

και τα οποία μετατρέπονται με βάση την τιμή συναλλάγματος που ίσχυε κατά την ημερομηνία που προσδιορίστηκε η εύλογη αξία. 

Στην περίπτωση αυτή οι συναλλαγματικές διαφορές αποτελούν μέρος του κέρδους ή της ζημιάς από τη μεταβολή της εύλογης 

αξίας και αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή απευθείας σε αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια, βάσει της 

κατηγοριοποίησης του μη χρηματικού στοιχείου. 

2.4 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και λογιστική αντιστάθμισης κινδύνων 

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, περιλαμβάνουν κυρίως συμβάσεις ξένου συναλλάγματος (foreign exchange contracts), 

προθεσμιακές νομισματικές συμβάσεις (forward currency agreements) και συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης επιτοκίων - που 

πωλήθηκαν και αγοράστηκαν (interest rate options - written and purchased), ανταλλαγές συναλλάγματος και επιτοκίων (currency 

and interest rate swaps), και άλλα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα. Τα παράγωγα, αναγνωρίζονται αρχικά στον ισολογισμό 

στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία σύναψης του συμβολαίου, και ακολούθως επαναποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Όταν 

η εύλογη αξία είναι θετική, τα παράγωγα περιλαμβάνονται στο ενεργητικό, ενώ όταν η εύλογη αξία είναι αρνητική 

περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις. Κάποια παράγωγα που είναι ενσωματωμένα σε άλλα χρηματοοικονομικά μέσα, 

αναγνωρίζονται ως ξεχωριστά παράγωγα όταν οι κίνδυνοι και τα χαρακτηριστικά τους δεν είναι στενά συνδεδεμένα με αυτά του 

κύριου συμβολαίου, και το κύριο συμβόλαιο δε λογίζεται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. Τα 

ενσωματωμένα αυτά παράγωγα, παρουσιάζονται στην εύλογη αξία, και οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Η εύλογη αξία των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων έχει προσδιοριστεί με βάση την  αγοραία αξία τους, λαμβάνοντας 

υπόψη πρόσφατες συναλλαγές στην αγορά, ή χρησιμοποιώντας κατάλληλες άλλες τεχνικές επιμέτρησης, Οι αρχές επιμέτρησης 

της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων, 

περιγράφονται στις σημ. 2.12 και 7.3. Ο Όμιλος καταχωρεί ορισμένα παράγωγα ως: (α) μέσα αντιστάθμισης του κινδύνου των 

μεταβολών εύλογης αξίας αναγνωρισθέντων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή μη αναγνωρισθέντων δεσμεύσεων 

(μέσο αντιστάθμισης εύλογης αξίας), (β) μέσα αντιστάθμισης του κινδύνου μεταβολής των ταμειακών ροών από αναγνωρισθέντα 

στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων ή από πολύ πιθανές προβλεπόμενες συναλλαγές (μέσο αντιστάθμισης ταμειακών ροών) ή 

(γ) μέσα αντιστάθμισης του κινδύνου μεταβολής της αξίας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση εξωτερικού που σχετίζεται με τη 

μετάφραση των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων  της επένδυσης στο νόμισμα βάσης του Ομίλου.  

Ο Όμιλος, κατά τη σύναψη της συναλλαγής, στοιχειοθετεί τη σχέση μεταξύ των μέσων αντιστάθμισης και των στοιχείων που 

αντισταθμίζονται, καθώς και το σκοπό και τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου που εξυπηρετείται μέσω της σύναψης διαφόρων 

συναλλαγών αντιστάθμισης. Επίσης, στοιχειοθετεί την εκτίμησή του, κατά τη σύναψη της αντιστάθμισης και σε συνεχή βάση, για 

την αποτελεσματικότητα των παραγώγων - που χρησιμοποιούνται σε συναλλαγές αντιστάθμισης - στο να συμψηφίζουν μεταβολές 

στις εύλογες αξίες ή στις ταμειακές ροές των στοιχείων που αντισταθμίζουν. 

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος χρησιμοποιεί άλλα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν έχουν οριστεί ως μέσα 

αντιστάθμισης, για να διαχειριστεί την έκθεσή του κατά κύριο λόγο σε επιτοκιακό και συναλλαγματικό κίνδυνο. Τα παράγωγα 

αυτά που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθμισης, χρησιμοποιούνται για σκοπούς οικονομικής αντιστάθμισης 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Τα προαναφερθέντα παράγωγα έχουν κατηγοριοποιηθεί μαζί με εκείνα που κατέχονται για 

εμπορικούς σκοπούς. 

Η μέθοδος αναγνώρισης κέρδους ή ζημιάς από μεταβολές στην εύλογη αξία, εξαρτάται από το αν το παράγωγο καταχωρείται και 

πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστεί ως μέσο αντιστάθμισης.    

(i) Αντιστάθμιση εύλογης αξίας 

Μεταβολές στην εύλογη αξία παραγώγων που προσδιορίζονται ως μέσα αντιστάθμισης εύλογης αξίας, αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων όπως και οι μεταβολές της εύλογης αξίας των στοιχείων που αντισταθμίζονται, οι οποίες οφείλονται 

στον κίνδυνο που αντισταθμίζεται. 
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Αν η αντιστάθμιση παύσει να πληροί τα κριτήρια της αντισταθμιστικής λογιστικής, το ποσό της αναπροσαρμογής της λογιστικής 

αξίας ενός αντισταθμισμένου στοιχείου για το οποίο χρησιμοποιείται η μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου, αποσβένεται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου μέχρι τη λήξη του. 

(ii) Αντιστάθμιση ταμειακών ροών 

Η αποτελεσματική αναλογία της μεταβολής της εύλογης αξίας των παραγώγων που προσδιορίζονται και πληρούν τις 

προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστούν ως μέσα αντιστάθμισης ταμειακών ροών, αναγνωρίζεται στα λοιπά αποτελέσματα 

απευθείας στην καθαρή θέση, ενώ η μη αποτελεσματική αναλογία, αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Ποσά που έχουν συσσωρευτεί στα ίδια κεφάλαια, μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στις περιόδους κατά τις οποίες 

το αντισταθμισμένο στοιχείο επιδρά στο κέρδος ή τη ζημιά (π.χ. όταν πραγματοποιείται η προβλεπόμενη πώληση του στοιχείου 

που αντισταθμίζεται). 

Όταν ένα μέσο αντιστάθμισης λήγει ή πωλείται, ή όταν η αντιστάθμιση δεν πληροί πλέον τα κριτήρια για αντισταθμιστική 

λογιστική, τα συσσωρευμένα κέρδη ή ζημιές που υπάρχουν στα ίδια κεφάλαια κατά τη στιγμή εκείνη παραμένουν στα ίδια 

κεφάλαια μέχρι η προβλεπόμενη συναλλαγή να επηρεάσει την κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Όταν μια προβλεπόμενη συναλλαγή δεν αναμένεται πλέον να πραγματοποιηθεί, το συσσωρευμένο κέρδος ή ζημιά που είχε 

καταχωρηθεί στα ίδια κεφάλαια, μεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

(iii) Αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης 

Οι αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων σε επιχειρήσεις εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των αντισταθμίσεων χρηματικών 

στοιχείων που αποτελούν μέρος των καθαρών επενδύσεων, αντιμετωπίζονται με τρόπο παρόμοιο με τις αντισταθμίσεις 

ταμειακών ροών, δηλαδή, οποιοδήποτε κέρδος ή ζημιά στο μέσο αντιστάθμισης σχετικά με την αποτελεσματική αναλογία της 

αντιστάθμισης, αναγνωρίζεται στα λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην καθαρή θέση, ενώ το κέρδος ή η ζημιά σχετικά με τη μη 

αποτελεσματική αναλογία, αναγνωρίζεται  στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Συσσωρευμένα κέρδη και ζημιές στα ίδια κεφάλαια, 

μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την πώληση της επιχείρησης εξωτερικού σαν μέρος του κέρδους ή της ζημιάς 

από την πώληση. 

(iv) Παράγωγα τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί ως μέσα αντιστάθμισης  

Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί ως μέσα 

αντιστάθμισης, ή που δεν πληρούν τα κριτήρια για λογιστική αντιστάθμισης, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Οι εύλογες αξίες παραγώγων μέσων που κρατούνται για εμπορικούς σκοπούς και για σκοπούς αντιστάθμισης, παρουσιάζονται στη 

σημ. 23. 

2.5 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στον ισολογισμό, 

όταν και μόνον όταν, ο Όμιλος έχει επί του παρόντος νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού των αναγνωρισμένων ποσών, και 

παράλληλα προτίθεται είτε να προβεί σε διακανονισμό του καθαρού υπολοίπου, είτε να εισπράξει το ποσό της απαίτησης του 

περιουσιακού στοιχείου εξοφλώντας ταυτόχρονα την υποχρέωση. 

2.6 Κατάσταση αποτελεσμάτων 

(i) Έσοδα και έξοδα από τόκους 

Τα έσοδα και έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε δεδουλευμένη βάση για όλα τα τοκοφόρα 

χρηματοοικονομικά μέσα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Πραγματικό είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί 

ακριβώς τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές εκροές ή εισροές κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του 

χρηματοοικονομικού μέσου ή σε μικρότερη περίοδο όπου κρίνεται κατάλληλο, στην καθαρή λογιστική αξία του 

χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού ή υποχρεώσεων. Για τον υπολογισμό του πραγματικού επιτοκίου, οι ταμειακές ροές 

υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη όλους τους όρους του συμβολαίου του χρηματοοικονομικού μέσου εξαιρώντας τις 

μελλοντικές ζημιές από πιστωτικό κίνδυνο. Ο υπολογισμός περιλαμβάνει τις αμοιβές και τις μονάδες βάσης που πληρώθηκαν ή 

εισπράχθηκαν και που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πραγματικού επιτοκίου, το κόστος συναλλαγών, και όλα τα άλλα υπέρ 

και υπό το άρτιο ποσά. 
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Όπου ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού έχει απομειωθεί, ως αποτέλεσμα της σχετικής ζημιάς απομείωσης, τα έσοδα 

από τόκους αναγνωρίζονται με βάση το επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε για την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών 

για το σκοπό της επιμέτρησης της ζημίας απομείωσης. 

(ii) Αμοιβές και προμήθειες 

Οι αμοιβές και προμήθειες αναγνωρίζονται γενικά σε δεδουλευμένη βάση. Οι προμήθειες και αμοιβές που σχετίζονται με 

συναλλαγές ανταλλαγής συναλλάγματος/νομίσματος, εισαγωγές/εξαγωγές, εμβάσματα, τραπεζικά έξοδα και χρηματιστηριακές 

δραστηριότητες, αναγνωρίζονται με την ολοκλήρωση της εν λόγω συναλλαγής. 

2.7 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις σε ακίνητα 

(i) Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στο κόστος κτήσεως μετά την αφαίρεση των συσσωρευμένων 

αποσβέσεων και των συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει έξοδα που σχετίζονται άμεσα με την 

απόκτηση του παγίου. Έξοδα μεταγενέστερα της ημερομηνίας κτήσης ενσωματώνονται στο κόστος του παγίου, μόνο όταν ο 

Όμιλος είναι πιθανό να έχει οικονομικά οφέλη στο μέλλον και είναι δυνατή η αξιόπιστη μέτρηση της αξίας του παγίου. Όταν 

προκύπτουν έξοδα επισκευών και συντήρησης, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης βάσει της προβλεπόμενης ωφέλιμης ζωής των παγίων, 

προκειμένου να μειωθεί το κόστος κτήσης των παγίων στην τελική υπολειπόμενη αξία τους ως ακολούθως: 

- Γήπεδα: μηδενική απόσβεση 

- Κτίρια: 40-50 έτη 

- Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων: κατά τη διάρκεια του συμβολαίου εκμίσθωσης ή της ωφέλιμης ζωής του παγίου εάν είναι 

μικρότερη 

- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικά προγράμματα: 4-10 έτη 

- Λοιπά έπιπλα και εξοπλισμός: 4-20 έτη 

- Οχήματα: 5-7 έτη 

(ii) Επενδύσεις σε ακίνητα  

Ως επενδύσεις σε ακίνητα καταχωρούνται τα ακίνητα που κατέχονται για αποδόσεις ενοικίων και/ή κεφαλαιουχικές ανατιμήσεις, 

και τα οποία δε χρησιμοποιούνται από εταιρείες του Ομίλου. Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζονται στο κόστος κτήσεως μετά 

την αφαίρεση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και των συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης, συνεπώς η πολιτική που 

περιγράφεται παραπάνω ισχύει και για αυτή την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. 

Μεταφορές μεταξύ των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων και των επενδύσεων σε ακίνητα μπορεί να 

πραγματοποιηθούν όταν υπάρχει αλλαγή στο σκοπό της χρήσης των στοιχείων αυτών. Επιπρόσθετα, οι «επενδύσεις σε ακίνητα» 

μπορεί να μεταφερθούν στη κατηγορία «μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται προς πώληση» στη περίπτωση 

όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σημ. 2.26.   

2.8 Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

(i) Υπεραξία 

 Η υπεραξία αντιπροσωπεύει το υπερβάλλον της εύλογης αξίας του συνόλου του μεταφερθέντος ανταλλάγματος, των 

δικαιωμάτων τρίτων και της εύλογης αξίας των προηγούμενων συμμετοχικών δικαιωμάτων στον αποκτώμενο κατά την 

ημερομηνία της εξαγοράς επί της εύλογης αξίας του μεριδίου του Ομίλου επί των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών 

στοιχείων της και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αποκτηθήκαν. Η υπεραξία που προκύπτει από την εξαγορά θυγατρικών 

εταιρειών, περιλαμβάνεται στα «άυλα πάγια στοιχεία» και λογίζεται στο κόστος μετά την αφαίρεση συσσωρευμένων ζημιών 

απομείωσης.  

Η υπεραξία που προκύπτει κατά την εξαγορά συγγενών και από κοινού ελεγχόμενων επιχειρήσεων δεν γνωστοποιείται ούτε 

ελέγχεται ξεχωριστά για απομείωση, αλλά περιλαμβάνεται στις «συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις» και στις «συμμετοχές σε 

από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις». 
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(ii) Λογισμικά προγράμματα 

Το κόστος που σχετίζεται με τη συντήρηση υφιστάμενων λογισμικών προγραμμάτων, αναγνωρίζεται ως έξοδο όταν προκύπτει. Το 

κόστος που σχετίζεται με την ανάπτυξη αναγνωρίσιμων λογισμικών προγραμμάτων  που ελέγχονται από τον Όμιλο αναγνωρίζεται 

ως άυλο πάγιο στοιχείο όταν αναμένεται ότι τα στοιχεία αυτά θα επιφέρουν οφέλη τα οποία μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα. 

Τα λογισμικά προγράμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από τον Όμιλο αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο σε 4 έτη εκτός των 

λειτουργικών συστημάτων όπου η ωφέλιμη ζωή τους μπορεί να παραταθεί μέχρι τα 10 έτη. 

(iii) Λοιπά άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα λοιπά άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι πάγια στοιχεία που είναι διαχωρίσιμα ή προκύπτουν από συμβατικά ή άλλα 

νομικά δικαιώματα και αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης ωφέλιμης ζωής τους. Η 

κατηγορία αυτή περιλαμβάνει άυλα πάγια στοιχεία που αποκτώνται από εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών.  

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν ωφέλιμη ζωή αορίστου διάρκειας δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται ετησίως για 

απομείωση. 

2.9 Απομείωση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού  

(i)  Υπεραξία 

Η υπεραξία που προκύπτει κατά την εξαγορά θυγατρικών δεν αποσβένεται, αλλά ελέγχεται για απομείωση σε ετήσια βάση ή 

συχνότερα, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει προκύψει απομείωση. Ο έλεγχος απομείωσης διενεργείται από τον Όμιλο στο 

τέλος κάθε χρήσης. Ο Όμιλος λαμβάνει υπόψη εξωτερική πληροφόρηση, όπως δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, συνεχή ύφεση 

στις χρηματοοικονομικές αγορές, αστάθεια στις αγορές και μεταβολές στα επίπεδα του κινδύνου αγοράς και του 

συναλλαγματικού κινδύνου, μια μη αναμενόμενη πτώση στην εμπορική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή περιπτώσεις όπου η 

αγοραία αξία κεφαλαιοποίησης είναι μικρότερη της λογιστικής αξίας της καθαρής θέσης, μαζί με μια επιδείνωση σε εσωτερικούς 

δείκτες απόδοσης, προκειμένου να αξιολογήσει  αν υπάρχει κάποια ένδειξη απομείωσης. 

Για σκοπούς ελέγχου απομείωσης, η υπεραξία που αποκτήθηκε σε μια συνένωση επιχειρήσεων κατανέμεται σε εκείνες τις 

μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών ή ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών, οι οποίες αναμένεται να έχουν οφέλη 

από τις συνέργειες της συνένωσης επιχειρήσεων. Κάθε μονάδα ή ομάδα μονάδων στις οποίες έχει κατανεμηθεί υπεραξία 

αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο επίπεδο, εντός του Ομίλου, στο οποίο παρακολουθείται η υπεραξία για σκοπούς εσωτερικής 

πληροφόρησης της διοίκησης. Ο Όμιλος παρακολουθεί την υπεραξία είτε σε επίπεδο ξεχωριστής νομικής οντότητας είτε ομάδας 

νομικών οντοτήτων σύμφωνα με την εσωτερική παρακολούθηση των επιχειρηματικών τομέων.  

Το μοντέλο ελέγχου απομείωσης που χρησιμοποιεί ο Όμιλος συγκρίνει τη λογιστική αξία μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών 

ροών ή ομάδας μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών με το ανακτήσιμο ποσό τους. Η λογιστική αξία μιας μονάδας δημιουργίας 

ταμειακών ροών βασίζεται στα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων της μονάδας. Το ανακτήσιμο ποσό καθορίζεται με βάση 

την αξία λόγω χρήσης (value-in-use), η οποία είναι η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να 

αντληθούν από μια μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών ή ομάδα μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών. Οι εκτιμώμενες 

μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο  προ φόρων 

που αντιπροσωπεύει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς σχετικά με την διαχρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους που 

είναι συναφείς με το περιουσιακό στοιχείο ή τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών και τις χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι 

μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. 

Μια ζημιά απομείωσης προκύπτει αν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών 

υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του και αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι ζημιές απομείωσης δεν αντιλογίζονται 

μεταγενέστερα. Ο υπολογισμός των κερδών και των ζημιών από την πώληση μιας εταιρείας περιλαμβάνει και τη λογιστική αξία 

της υπεραξίας που αντιστοιχεί στην εταιρεία που πωλείται. 

(ii) Λοιπά μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού  

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, περιλαμβανομένων των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων, των 

επενδύσεων σε ακίνητα και των λοιπών άυλων περιουσιακών στοιχείων, ελέγχονται για ενδείξεις απομείωσης σε κάθε 

ημερομηνία αναφοράς. Όταν κάποια γεγονότα ή μεταβολές σε συνθήκες υποδεικνύουν ότι η λογιστική τους αξία ενδέχεται να μην 

είναι ανακτήσιμη, αναγνωρίζεται ζημιά απομείωσης για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου 

υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο ανάμεσα στην εύλογη αξία ενός περιουσιακού 

στοιχείου μείον το κόστος πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης του. Για σκοπούς εκτίμησης της απομείωσης, τα περιουσιακά 
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στοιχεία ομαδοποιούνται στα χαμηλότερα επίπεδα όπου μπορούν να προσδιοριστούν ξεχωριστές ταμειακές ροές (μονάδες 

δημιουργίας ταμειακών ροών). Τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, εκτός της υπεραξίας, για τα οποία έχει 

αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης σε προηγούμενες περιόδους, εξετάζονται για πιθανό αντιλογισμό της απομείωσης σε κάθε 

ημερομηνία αναφοράς. 

Οι ζημιές απομείωσης που προκύπτουν από τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες του Ομίλου υπολογίζονται σύμφωνα 

με την παρούσα λογιστική αρχή. 

2.10 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού  

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, καταχωρούνται, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 39, στις ακόλουθες κατηγορίες: 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω αποτελεσμάτων, δάνεια και απαιτήσεις, 

επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη τους και επενδυτικοί τίτλοι διαθέσιμοι προς πώληση. Η απόφαση για την 

κατηγοριοποίηση λαμβάνεται από τη Διοίκηση κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων.  

(i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει δύο υποκατηγορίες, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού προοριζόμενα για εμπορική 

εκμετάλλευση, και αυτά που προσδιορίστηκαν στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση. Ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού καταχωρείται ως προοριζόμενο για εμπορική εκμετάλλευση όταν αποκτάται κυρίως με 

σκοπό βραχυπρόθεσμης πώλησης ή βραχυπρόθεσμης επαναγοράς ή όταν αποτελεί μέρος χαρτοφυλακίου εξατομικευμένων 

χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν κοινή διαχείριση και για τα οποία υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις πρόσφατου σχεδίου 

βραχυπρόθεσμης αποκόμισης κερδών. Επίσης σε αυτήν την κατηγορία καταχωρούνται τα παράγωγα μέσα που προορίζονται για 

εμπορική εκμετάλλευση, εκτός αν προσδιορίζονται και είναι αποτελεσματικά ως μέσα αντιστάθμισης. 

Ο Όμιλος προσδιορίζει κατά την αρχική αναγνώρισή τους ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων, όταν οποιοδήποτε από τα παρακάτω ισχύει: 

(α) απαλείφει ή μειώνει αισθητά μία ανακολουθία στην επιμέτρηση ή την αναγνώριση, ή 

(β) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μοιράζονται τους ίδιους κινδύνους και οι 

κίνδυνοι αυτοί αντιμετωπίζονται και εκτιμώνται με βάση την εύλογη αξία, ή 

(γ) σύνθετα προϊόντα περιλαμβάνουν ενσωματωμένα παράγωγα που θα μπορούσαν να μεταβάλλουν σημαντικά τις ταμειακές 

ροές του κύριου συμβολαίου. 

(ii) Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 

Τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με πάγιες ή προσδιορισμένες 

πληρωμές που δε διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά, εκτός εκείνων που κατά την αρχική αναγνώριση προσδιορίστηκαν από τον 

Όμιλο ως επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ή ως διαθέσιμα προς πώληση. Τίτλοι που καταχωρούνται σε αυτήν την 

κατηγορία παρουσιάζονται στο χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων ως χρεωστικοί τίτλοι δανειακού χαρτοφυλακίου. 

(iii) Επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη 

Οι διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις, είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με συγκεκριμένη λήξη, 

με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές για τις οποίες ο Όμιλος έχει τη θετική πρόθεση και δυνατότητα να διακρατήσει μέχρι τη 

λήξη τους. Αν ο Όμιλος πωλούσε ένα σημαντικό μέρος των επενδύσεων αυτών, τότε ολόκληρη η κατηγορία θα ακυρωνόταν και οι 

επενδύσεις θα επανακατηγοριοποιούνταν ως διαθέσιμες προς πώληση. 

(iv) Διαθέσιμοι προς πώληση επενδυτικοί τίτλοι 

Διαθέσιμοι προς πώληση επενδυτικοί τίτλοι, είναι οι τίτλοι που αποκτούνται για ακαθόριστο χρονικό διάστημα, οι οποίοι μπορεί 

να πωληθούν, λόγω ανάγκης ρευστότητας, ή αλλαγών στα επιτόκια, στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ή στις τιμές των μετοχών. 

Λογιστικός χειρισμός και υπολογισμός  

Οι αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού καταχωρούνται κατά την ημερομηνία συναλλαγής, την 

ημερομηνία δηλαδή κατά την οποία ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο ενεργητικού. Τα δάνεια που 

προέρχονται από τον Όμιλο αναγνωρίζονται όταν εκταμιεύονται μετρητά στους πιστούχους. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού που δεν παρουσιάζονται σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον των 

εξόδων συναλλαγής. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα είσπραξης των 
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ταμειακών ροών τους λήγουν ή όταν ο Όμιλος έχει ουσιαστικά μεταβιβάσει τους κινδύνους και τις αποδόσεις που συνεπάγεται η 

ιδιοκτησία. 

Οι διαθέσιμοι προς πώληση επενδυτικοί τίτλοι και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων, και στις μεταγενέστερες περιόδους αποτιμώνται και παρουσιάζονται στην εύλογη αξία. Τα δάνεια και οι 

απαιτήσεις από πελάτες, καθώς και οι διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις, παρουσιάζονται στο αναπόσβεστο κόστος με τη 

μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κέρδη και ζημιές από μεταβολές στην εύλογη αξία της κατηγορίας «χρηματοοικονομικά 

στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων», περιλαμβάνονται, κατά την περίοδο που προκύπτουν, στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων. Κέρδη και ζημιές από μεταβολές στην εύλογη αξία διαθέσιμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων 

καταχωρούνται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, μέχρι το χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού να αποαναγνωριστεί ή να 

υποστεί απομείωση, οπότε, το συσσωρευμένο κέρδος ή η ζημιά που αναγνωρίστηκαν προηγουμένως στα ίδια κεφάλαια, 

μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι τόκοι τους όμως, που υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Τα μερίσματα από διαθέσιμους προς πώληση επενδυτικούς τίτλους αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, όταν το 

δικαίωμα είσπραξης μερίσματος εγκριθεί από τους μετόχους. 

2.11 Χρηματοοικονομικά στοιχεία υποχρεώσεων 

Ο Όμιλος κατηγοριοποιεί τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στις ακόλουθες κατηγορίες: τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

που επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος, και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν 

δύο υποκατηγορίες: τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις προοριζόμενες για εμπορική εκμετάλλευση και τις χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση. 

Ο Όμιλος προσδιορίζει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων όταν οποιοδήποτε από 

τα παρακάτω ισχύει: 

(α) απαλείφει ή μειώνει αισθητά μία ανακολουθία στην επιμέτρηση ή την αναγνώριση, ή 

(β) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μοιράζονται τους ίδιους κινδύνους και οι 

κίνδυνοι αυτοί αντιμετωπίζονται και εκτιμώνται με βάση την εύλογη αξία, ή 

(γ) σύνθετα προϊόντα περιλαμβάνουν ενσωματωμένα παράγωγα που θα μπορούσαν να μεταβάλλουν σημαντικά τις ταμειακές 

ροές του κύριου συμβολαίου. 

Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν η σχετική υποχρέωση εξοφλείται, ακυρώνεται ή λήγει. Όταν η 

υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση του Ομίλου αντικαθίσταται από μια άλλη από τον ίδιο αντισυμβαλλόμενο με 

ουσιωδώς διαφορετικούς όρους, ή οι όροι της υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται ουσιωδώς, μια τέτοια ανταλλαγή ή 

τροποποίηση αντιμετωπίζεται ως εξόφληση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μιας νέας υποχρέωσης και η όποια  διαφορά 

προκύπτει αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Ο Όμιλος θεωρεί ότι οι όροι είναι ουσιωδώς διαφορετικοί, όταν η προεξοφλημένη παρούσα αξία των ταμειακών ροών σύμφωνα 

με τους νέους όρους, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε αμοιβών που πληρώθηκαν καθαρών από αμοιβές που ελήφθησαν 

προεξοφλημένες χρησιμοποιώντας το αρχικό πραγματικό επιτόκιο, διαφέρει κατά τουλάχιστον 10% από την προεξοφλημένη 

παρούσα αξία των ταμειακών ροών που απομένουν από την αρχική χρηματοοικονομική υποχρέωση. 

Αν μια ανταλλαγή χρεωστικών τίτλων ή τροποποίηση όρων αντιμετωπιστεί λογιστικά ως εξόφληση, κάθε κόστος ή αμοιβή που 

πραγματοποιήθηκε αναγνωρίζεται ως μέρος του κέρδους ή της ζημίας επί της εξόφλησης. Αν η ανταλλαγή ή τροποποίηση δεν 

αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση, κάθε κόστος ή αμοιβή που πραγματοποιείται αναπροσαρμόζει τη λογιστική αξία της 

υποχρέωσης και αποσβένεται κατά την εναπομένουσα διάρκεια της τροποποιημένης υποχρέωσης. 

Παρομοίως, όταν ο Όμιλος επαναγοράζει χρεωστικούς τίτλους που έχουν εκδοθεί από τον Όμιλο, αντιμετωπίζει λογιστικά τις 

συναλλαγές αυτές ως εξόφληση χρέους. 
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2.12 Επιμέτρηση της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών μέσων 

Εύλογη αξία είναι η τιμή που θα λαμβανόταν κατά την πώληση ενός στοιχείου ενεργητικού ή κατά τη μεταβίβαση μιας 

υποχρέωσης, σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων, στην κύρια, ή, ελλείψει αυτής, στην πλέον συμφέρουσα αγορά 

όπου ο Όμιλος έχει πρόσβαση, κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. Η εύλογη αξία μιας υποχρέωσης αντανακλά τον κίνδυνο μη 

εκπλήρωσης υποχρεώσεων. 

Ο Όμιλος επιμετράει την εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού μέσου, χρησιμοποιώντας την επίσημη χρηματιστηριακή τιμή σε 

μία ενεργό αγορά για το χρηματοοικονομικό αυτό μέσο, όταν αυτή είναι διαθέσιμη. Μία αγορά θεωρείται ενεργός εάν οι 

συναλλαγές για το στοιχείο ενεργητικού ή την υποχρέωση λαμβάνουν χώρα με επαρκή συχνότητα και όγκο ώστε να παρέχονται 

συνεχώς πληροφορίες τιμολόγησης. Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη επίσημη χρηματιστηριακή τιμή, σε μία ενεργό αγορά, τότε ο 

Όμιλος χρησιμοποιεί άλλες τεχνικές αποτίμησης που μεγιστοποιούν την χρήση συναφών παρατηρήσιμων δεδομένων και 

ελαχιστοποιούν τη χρήση μη παρατηρήσιμων δεδομένων. Η επιλεγμένη τεχνική αποτίμησης περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες 

που οι συμμετέχοντες στην αγορά θα λάμβαναν υπόψη για την τιμολόγηση μία συναλλαγής. 

Ο Όμιλος έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί μέσες τιμές αγοράς ως ένα πρακτικό μέσο επιμέτρησης της εύλογης αξίας εντός του 

περιθωρίου ζήτησης-προσφοράς. 

Η βέλτιστη απόδειξη της εύλογης αξίας ενός χρηματοοικονομικού μέσου κατά την αρχική αναγνώριση είναι συνήθως η τιμή 

συναλλαγής, δηλαδή η εύλογη αξία του τιμήματος που δόθηκε ή λήφθηκε, εκτός εάν ο Όμιλος θεωρεί ότι η εύλογη αξία κατά την 

αρχική αναγνώριση διαφέρει από την τιμή συναλλαγής. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον η εύλογη αξία αποδεικνύεται από 

διαπραγματεύσιμη τιμή σε ενεργό αγορά για πανομοιότυπο στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση ή βάσει τεχνικής αποτίμησης που 

χρησιμοποιεί μόνο παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς, η διαφορά  μεταξύ της εύλογης αξίας κατά την αρχική αναγνώριση και 

της τιμής συναλλαγής αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως κέρδος ή ζημιά. Στην περίπτωση κατά την οποία η 

εύλογη αξία αποδεικνύεται βάσει μίας τεχνικής αποτίμησης που χρησιμοποιεί μη παρατηρήσιμα δεδομένα, τότε το 

χρηματοοικονομικό μέσο αναγνωρίζεται αρχικά στην εύλογη αξία και η διαφορά που προκύπτει με την τιμή συναλλαγής 

αναγνωρίζεται ως αναβαλλόμενο κέρδος ή ζημιά. Στη συνέχεια το αναβαλλόμενο κέρδος ή ζημία αποσβένεται με κατάλληλο 

τρόπο κατά τη διάρκεια της ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου ή αναγνωρίζεται νωρίτερα εφόσον υπάρξει διαθέσιμη 

διαπραγματεύσιμη τιμή σε ενεργό αγορά ή παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς ή όταν το χρηματοοικονομικό μέσο πουληθεί. 

Όλα τα στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις, των οποίων η εύλογη αξία επιμετράται ή γνωστοποιείται στις οικονομικές 

καταστάσεις, κατηγοριοποιούνται εντός της ιεραρχίας εύλογης αξίας, με βάση το κατώτερο επίπεδο δεδομένων που είναι 

σημαντικά για την συνολική επίτευξη της επιμέτρησης (σημ. 7.3). 

Για στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που επιμετρώνται στην εύλογη αξία σε επαναλαμβανόμενη βάση, ο Όμιλος 

αναγνωρίζει μεταφορές εντός και εκτός της ιεραρχίας εύλογης αξίας στην αρχή του τριμήνου εντός του οποίου η μεταφορά 

χρηματοοικονομικού μέσου πραγματοποιήθηκε. 

2.13 Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

Ο Όμιλος, σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, εξετάζει κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης ενός 

χρηματοοικονομικού στοιχείου ή μιας ομάδας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού τα οποία δεν λογίζονται στην εύλογη 

αξία μέσω αποτελεσμάτων. Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού θεωρείται απομειωμένο και αναγνωρίζεται σχετική ζημιά απομείωσης, όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη, ως 

αποτέλεσμα ενός η περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν μετά την αρχική αναγνώριση του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου («ζημιογόνο γεγονός»), και το ζημιογόνο αυτό γεγονός (ή γεγονότα) έχει επίδραση στις εκτιμώμενες 

μελλοντικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού ή ομάδας χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού, και μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα.  

Ενδείξεις απομείωσης 

Για την έκθεση του Ομίλου σε δάνεια λιανικής τραπεζικής, η αντικειμενική ένδειξη ότι ένα δάνειο ή ομάδα δανείων είναι 

απομειωμένο, αναφέρεται σε παρατηρήσιμα δεδομένα που περιέρχονται  σε γνώση του Ομίλου σχετικά με τα ακόλουθα 

ζημιογόνα γεγονότα: 

 σημαντική οικονομική δυσχέρεια του πιστούχου, σημαντική μείωση του ατομικού και/ή του οικογενειακού εισοδήματος 

ή απώλεια εργασίας, 

 αθέτηση ή παραβίαση συμβολαίου, 
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 σημαντικές αλλαγές στην χρηματοοικονομική θέση και συμπεριφορά του πιστούχου (για παράδειγμα καθυστερήσεις 

στην αποπληρωμή των συμβατικών του υποχρεώσεων), 

 μετρήσιμη μείωση στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές από ομάδα δανείων μέσω ενός αρνητικού μοντέλου 

αποπληρωμής όπως μη πραγματοποιηθείσες πληρωμές, ή μείωση στη τιμή των ακινήτων, 

 ο Όμιλος παραχωρεί στον πιστούχο, για οικονομικούς ή νομικούς λόγους που σχετίζονται με την οικονομική του 

δυσχέρεια, διευκολύνσεις που ο δανειστής δεν θα εξέταζε σε διαφορετική περίπτωση, όπως μείωση της μηνιαίας δόσης 

για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή προσωρινή ή μόνιμη μείωση του επιτοκίου, 

 είναι πιθανό ο πιστούχος να περιέλθει σε διαδικασία πτώχευσης ή άλλης χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης, και 

 ζημιογόνα γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητα του πιστούχου να αποπληρώσει τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις εντός του συμφωνηθέντος χρόνου όπως: 

- σοβαρή ασθένεια ή αδυναμία του οφειλέτη ή μέλους της οικογένειας, 

- θάνατος του πιστούχου. 

Για όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε επιχειρηματικά δάνεια, ο 

Όμιλος αξιολογεί ανά περίπτωση εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

 σημαντική οικονομική δυσχέρεια του εκδότη ή πιστούχου, 

 αθέτηση ή παραβίαση της σύμβασης, 

 σημαντικές αλλαγές στην χρηματοοικονομική θέση του πιστούχου, οι οποίες επηρεάζουν την ικανότητά του να 

εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις όπως: 

- λειτουργικές ζημιές 

- ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης 

- αρνητική καθαρή θέση του πιστούχου 

 άλλα γεγονότα που υποδηλώνουν την επιδείνωση της χρηματοοικονομικής θέσης του πιστούχου, όπως παραβίαση 

ρητρών ή άλλων όρων του δανείου ή μερική διαγραφή των υποχρεώσεων του πιστούχου εξαιτίας οικονομικών ή νομικών 

λόγων σχετικών με την οικονομική του κατάσταση, 

 σημαντική μεταβολή στην αξία των εξασφαλίσεων, 

 ο Όμιλος παραχωρεί στον πιστούχο, για οικονομικούς ή νομικούς λόγους που σχετίζονται με την οικονομική του 

δυσχέρεια, διευκολύνσεις που ο δανειστής δεν θα εξέταζε σε διαφορετική περίπτωση όπως μείωση της μηνιαίας δόσης 

για ορισμένο χρονικό διάστημα ή προσωρινή ή μόνιμη μείωση του επιτοκίου, 

 είναι πιθανό ο πιστούχος να περιέλθει σε διαδικασία πτώχευσης ή άλλης χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης, 

 σημαντικές δυσμενείς μεταβολές στις συνθήκες του κλάδου ή στη γεωγραφική περιοχή που δραστηριοποιείται ο 

οφειλέτης, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητά του να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

 πληροφορίες σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς που περιλαμβάνουν την κατάσταση άλλων δανειακών 

υποχρεώσεων του πιστούχου και 

 σημαντική υποβάθμιση της πιστοληπτικής διαβάθμισης του οφειλέτη, είτε εσωτερικής είτε προερχόμενης από 

εξωτερικές πηγές, σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες. 

 

(i) Στοιχεία ενεργητικού που επιμετρώνται στην αναπόσβεστη αξία κτήσης 

Αξιολόγηση πρόβλεψης απομείωσης 

Ο Όμιλος αρχικά αξιολογεί κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης σε ατομική βάση για χρηματοοικονομικά 

στοιχεία ενεργητικού που είναι από μόνα τους σημαντικά και σε συλλογική βάση για χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν είναι 

από μόνα τους σημαντικά. Εάν δεν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης για κάποιο χρηματοοικονομικό στοιχείο 

ενεργητικού τότε αυτό περιλαμβάνεται σε μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων με παρόμοια χαρακτηριστικά πιστωτικού 

κινδύνου, και αξιολογείται για απομείωση σε συλλογική βάση. Οι ζημιές απομείωσης που αναγνωρίζονται για τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού χωρίς αντικειμενική ένδειξη απομείωσης (incurred but not reported loss – IBNR) 

αποτελούν ένα ενδιάμεσο βήμα μέχρι την αναγνώριση ζημιών απομείωσης σε μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία της ομάδας. 

Όταν υπάρξει διαθέσιμη πληροφόρηση που να υποδεικνύει την αναγνώριση ζημιών απομείωσης σε μεμονωμένα περιουσιακά 

στοιχεία της ομάδας, τότε τα στοιχεία αυτά αφαιρούνται από την ομάδα.  

Στοιχεία ενεργητικού που αξιολογούνται για απομείωση σε ατομική βάση και για τα οποία υπάρχει και συνεχίζει να αναγνωρίζεται 

ζημιά απομείωσης, δεν περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση για απομείωση σε συλλογική βάση. 
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Για να οριστεί εάν ένα δάνειο είναι από μόνο του σημαντικό για σκοπούς αξιολόγησης απομείωσης, ο Όμιλος λαμβάνει υπόψη 

διάφορους παράγοντες, όπως τη σημασία της επιμέρους δανειακής σχέσης και τον τρόπο διαχείρισης αυτής, το μέγεθος του 

δανείου και τη κατηγορία του προϊόντος. Συνεπώς, τα δάνεια σε επιχειρήσεις και σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως επίσης και 

οι επενδυτικοί τίτλοι θεωρούνται γενικώς από μόνα τους σημαντικά. Τα χαρτοφυλάκια δανείων λιανικής τραπεζικής 

αξιολογούνται γενικώς για απομείωση σε συλλογική βάση καθώς αποτελούνται από μεγάλα ομοιογενή χαρτοφυλάκια. Τα 

πιστωτικά ανοίγματα που υπόκεινται σε εξατομικευμένη διαχείριση αξιολογούνται για απομείωση σε ατομική βάση. 

Ο Όμιλος αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης. 

Επιμέτρηση πρόβλεψης απομείωσης 

Αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ζημιάς απομείωσης των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που επιμετρώνται στην 

αναπόσβεστη αξία κτήσης, το ποσό της ζημιάς υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του χρηματοοικονομικού 

στοιχείου ενεργητικού και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (εξαιρουμένων των μελλοντικών 

ζημιών από πιστωτικούς κινδύνους που δεν έχουν πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του 

χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού. Αν ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο, το 

προεξοφλητικό επιτόκιο για τον υπολογισμό της ζημιάς απομείωσης, είναι το τρέχον πραγματικό επιτόκιο που καθορίζεται στο 

συμβόλαιο. Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, μειώνεται μέσω της χρήσης ενός λογαριασμού πρόβλεψης για 

απομείωση δανείων και απαιτήσεων ή απευθείας για όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, και το ποσό της 

ζημιάς αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Στην πράξη, ο Όμιλος μπορεί να υπολογίζει τη ζημιά απομείωσης βάσει 

της εύλογης αξίας ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες τιμές αγοράς. 

Η παρούσα αξία εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού με εξασφαλίσεις 

αντικατοπτρίζει τις ταμειακές ροές που μπορεί να προκύψουν από τη διαδικασία πλειστηριασμού, μετά την αφαίρεση των εξόδων 

εκποίησης της εξασφάλισης, ανεξάρτητα από το εάν ο πλειστηριασμός είναι πιθανός. 

Για σκοπούς απομείωσης σε συλλογική βάση, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ομαδοποιούνται βάσει παρόμοιων 

χαρακτηριστικών πιστωτικού κινδύνου (δηλαδή βάσει της διαδικασίας πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ομίλου που λαμβάνει 

υπόψη τον τύπο του στοιχείου ενεργητικού, τον επιχειρηματικό τομέα, τη γεωγραφική θέση, το είδος των εξασφαλίσεων, την 

ύπαρξη καθυστέρησης πληρωμών και άλλους σχετικούς παράγοντες). Αυτά τα χαρακτηριστικά σχετίζονται με την εκτίμηση των 

μελλοντικών ταμειακών ροών για ομάδες τέτοιων στοιχείων ενεργητικού, αφού είναι ενδεικτικά της ικανότητας του πιστούχου να 

αποπληρώσει όλες τις οφειλές του βάσει των όρων του συμβολαίου των στοιχείων ενεργητικού που αξιολογούνται. 

Οι μελλοντικές ταμειακές ροές μιας ομάδας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αξιολογούνται ομαδικά για 

πρόβλεψη απομείωσης, εκτιμώνται βάσει των συμβατικών ταμειακών ροών των στοιχείων ενεργητικού της ομάδας και των 

ιστορικών δεδομένων για ζημιές στοιχείων ενεργητικού με χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου παρόμοια με αυτά της ομάδας.  

Οι εκτιμήσεις για αλλαγές στις μελλοντικές ταμειακές ροές μίας ομάδας στοιχείων ενεργητικού πρέπει να αντικατοπτρίζουν και να 

είναι ευθυγραμμισμένες με τις αλλαγές σε παρατηρήσιμα δεδομένα από περίοδο σε περίοδο (για παράδειγμα, αλλαγές σε 

ποσοστά ανεργίας, τιμές ακινήτων, καθεστώς αποπληρωμών, ή άλλους παράγοντες που υποδεικνύουν αλλαγές στην πιθανότητα 

ζημιών στην ομάδα των στοιχείων ενεργητικού και στο μέγεθός αυτών). Τα ιστορικά δεδομένα για ζημιές αναθεωρούνται βάσει 

των παρόντων παρατηρήσιμων δεδομένων, ώστε να ενσωματώνεται η επίδραση των τρεχουσών συνθηκών που δεν επηρέασαν 

την περίοδο στην οποία βασίζονται τα ιστορικά στοιχεία, και να απαλείψει την επίδραση των συνθηκών εκείνων που δεν 

υπάρχουν σήμερα. Η μεθοδολογία και οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών, 

αναθεωρούνται συχνά από τον Όμιλο σε τακτική βάση ώστε να μειώνουν τυχόν διαφορές μεταξύ των εκτιμώμενων ζημιών και των 

ζημιών που τελικώς πραγματοποιήθηκαν. 

Αντιλογισμός πρόβλεψης απομείωσης  

Αν σε μεταγενέστερη περίοδο το ποσό της πρόβλεψης απομείωσης μειωθεί και η μείωση μπορεί αντικειμενικά να συσχετισθεί με 

ένα γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση της πρόβλεψης απομείωσης (όπως βελτίωση της πιστοληπτικής διαβάθμισης του 

πιστούχου), η προηγουμένως αναγνωρισθείσα ζημιά απομείωσης αντιλογίζεται μέσω αναπροσαρμογής του λογαριασμού 

προβλέψεων απομείωσης ή της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου ενεργητικού. Το ποσό που αντιλογίζεται 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
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Διαγραφή δανείων και απαιτήσεων 

Ένα δάνειο και η σχετική πρόβλεψη απομείωσης διαγράφονται όταν δεν υπάρχει ρεαλιστική προοπτική ανάκτησης. Ο Όμιλος 

λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές πληροφορίες όπως την πραγματοποίηση μιας σημαντικής αλλαγής στην οικονομική κατάσταση 

του πιστούχου, σε τέτοιο βαθμό ώστε ο τελευταίος να μην μπορεί να πληρώνει πλέον την υποχρέωση του. 

Η χρονική στιγμή της διαγραφής εξαρτάται κυρίως από το εάν υπάρχουν εξασφαλίσεις, τις διαδικασίες πλειστηριασμού, καθώς 

επίσης και τις εκτιμήσεις του Ομίλου σχετικά με το εισπράξιμο ποσό. Ειδικά για τα πιστωτικά ανοίγματα με εξασφαλίσεις, η 

χρονική στιγμή των διαγραφών εξαρτάται κυρίως από τα κατά τόπους αρμόδια δικαστήρια και συνεπώς μπορεί να καθυστερήσει 

εξαιτίας διαφόρων νομικών κωλυμάτων. Ο αριθμός των ημερών καθυστέρησης αποτελεί για τον Όμιλο μια ένδειξη, χωρίς ωστόσο 

να θεωρείται ως καθοριστικός παράγοντας.  

Το ανεξόφλητο χρέος εξακολουθεί να υπόκειται σε διαδικασίες ανάκτησης ακόμα και μετά τη διαγραφή, εκτός από περιπτώσεις 

όπου προβλέπεται σαφώς σε προγράμματα διαγραφής της οφειλής του πιστούχου. 

Οι μεταγενέστερες ανακτήσεις των ποσών που έχουν διαγραφεί μειώνουν το ποσό της πρόβλεψης απομείωσης των δανείων και 

απαιτήσεων στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Τροποποιήσεις δανείων 

Τροποποιήσεις στους συμβατικούς όρους των δανείων μπορεί να προκύψουν εξαιτίας διαφόρων παραγόντων όπως μεταβολές 

στις συνθήκες της αγοράς, διατήρηση της σχέσης με τον πελάτη και άλλους λόγους, καθώς και πιθανή επιδείνωση της οικονομικής 

κατάστασης του πιστούχου. Τα μέτρα ρύθμισης δανείων (forbearance measures) λαμβάνονται στις περιπτώσεις όπου οι 

συμβατικοί όροι αποπληρωμής του δανείου έχουν τροποποιηθεί λόγω επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης του πιστούχου 

και ο Όμιλος έχει προβεί σε παραχωρήσεις, μέσω ευνοϊκότερων όρων και προϋποθέσεων, στις οποίες δεν θα προέβαινε εάν ο 

πιστούχος δεν αντιμετώπιζε οικονομικές δυσχέρειες. Άλλες επαναδιαπραγματεύσεις, κυρίως επιχειρηματικής φύσης δεν 

θεωρούνται μέτρα ρύθμισης. 

Συνήθως, τα μέτρα ρύθμισης δεν οδηγούν στην αποαναγνώριση του υφισταμένου δανείου, εκτός εάν οι αρχικοί συμβατικοί όροι 

τροποποιηθούν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιώδη διαφοροποίηση του.  

Τροποποιήσεις που δεν ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την αποαναγνώριση του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού 

περιλαμβάνουν: 

 μείωση δόσεων ή πληρωμή μόνο των τόκων, 

 διακοπές πληρωμής, περίοδος χάριτος, 

 παράταση των περιόδων αποπληρωμής με επακόλουθη παράταση της αρχικής διάρκειας του δανείου, 

 κεφαλαιοποίηση των ληξιπροθέσμων οφειλών, οι οποίες προστίθενται στο αρχικό κεφάλαιο, και 

 μείωση επιτοκίων.  

Σε περίπτωση που οι τροποποιημένοι όροι του ρυθμισμένου δανείου δεν έχουν ως αποτέλεσμα την αποαναγνώρισή του, τότε το 

δάνειο αξιολογείται για απομείωση, καθώς τα μέτρα ρύθμισης συνιστούν ένα είδος παραχώρησης στην οποία ο Όμιλος δεν θα 

προέβαινε υπό διαφορετικές συνθήκες. Η ζημιά απομείωσης υπολογίζεται βάσει της πολιτικής προβλέψεων του Ομίλου για τα 

ρυθμισμένα δάνεια (σημ. 7.2.1.2 (δ)).    

Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού αποαναγνωρίζεται, όταν οι συμβατικές ταμειακές ροές του λήγουν ή ο Όμιλος 

μεταφέρει το δικαίωμα είσπραξης αυτών των ταμειακών ροών μέσω άμεσης πώλησης που ουσιαστικά έχει ως αποτέλεσμα την 

μεταφορά  όλων των κινδύνων και των ωφελειών που απορρέουν από την κυριότητά του χρηματοοικονομικού στοιχείου 

ενεργητικού. 

Επιπλέον, όταν ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού τροποποιείται, ο Όμιλος καθορίζει εάν απαιτείται η αποαναγνώριση 

του και η αναγνώριση ενός νέου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, λαμβάνοντας υπόψη την έκταση των αλλαγών σε 

σχέση με τους αρχικούς συμβατικούς όρους.  
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Τροποποιήσεις που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την αποαναγνώριση του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού 

περιλαμβάνουν: 

 μετατροπή ενός μη εξασφαλισμένου δάνειου σε πλήρως εξασφαλισμένο, 

 ενοποίηση οφειλών, όπου πολλά υφιστάμενα δάνεια ενοποιούνται σε ένα ενιαίο δάνειο, 

 αφαίρεση ή προσθήκη δικαιωμάτων μετατροπής στη δανειακή σύμβαση, 

 αλλαγή στο νόμισμα του κεφαλαίου και/ή των τόκων του δανείου, 

 αλλαγή στη διαβάθμιση του χρηματοοικονομικού μέσου, και 

 άλλες αλλαγές που έχουν ως αποτέλεσμα οι όροι της νέας σύμβασης να θεωρούνται ουσιαστικά διαφορετικοί από τους 

όρους του αρχικού δανείου. 

Όταν οι όροι της νέας σύμβασης εκτιμώνται ως ουσιαστικά διαφορετικοί από αυτούς της αρχικής σύμβασης, το αρχικό 

περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται και ένα νέο δάνειο αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία. Όποια διαφορά μεταξύ της 

λογιστικής αξίας του αποαναγνωρισμένου περιουσιακού στοιχείου και της εύλογης αξίας του νέου δανείου, αναγνωρίζεται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου. 

Επιπροσθέτως, ο Όμιλος μπορεί περιστασιακά να εισέλθει, στα πλαίσια των τροποποιήσεων των δανείων, σε συναλλαγή 

ανταλλαγής χρέους με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου. Ομοίως, το τροποποιημένο δάνειο αποαναγνωρίζεται, ενώ οι 

συμμετοχικοί τίτλοι οι οποίοι λαμβάνονται ως αντάλλαγμα αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, με κάθε προκύπτον κέρδος ή 

ζημιά να αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

(ii) Στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση 

Ο Όμιλος, σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, εξετάζει κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης ενός στοχείου 

ενεργητικού διαθέσιμου προς πώληση. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση των επενδύσεων σε μετοχικούς τίτλους, λαμβάνεται υπόψη 

τυχόν σημαντική και παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας του τίτλου κάτω από το κόστος του. 

 Όπου υπάρχει τέτοια ένδειξη για διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, η συσσωρευμένη ζημιά – 

που υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κόστους αγοράς και της τρέχουσας εύλογης αξίας, μείον τις ζημιές απομείωσης του 

χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού που αναγνωρίστηκαν προηγουμένως στην κατάσταση αποτελεσμάτων – μεταφέρεται 

από τα ίδια κεφάλαια στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Ζημιές απομείωσης σε μετοχικούς τίτλους που αναγνωρίστηκαν στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων, δεν αντιλογίζονται μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. Αν σε μεταγενέστερη περίοδο, η εύλογη 

αξία ενός χρεωστικού τίτλου που αναγνωρίστηκε ως διαθέσιμος προς πώληση αυξηθεί, και η αύξηση αυτή μπορεί αντικειμενικά 

να συσχετισθεί με περιστατικό που πραγματοποιήθηκε μετά την αναγνώριση της ζημιάς απομείωσης στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων, η ζημιά απομείωσης αντιλογίζεται μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. 

2.14 Συμφωνίες πώλησης, επαναγοράς και δανεισμού χρεογράφων 

(i) Συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς 

Τα χρεόγραφα που πωλούνται με βάση συμφωνίες επαναγοράς («repos») συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στον ενοποιημένο 

ισολογισμό του Ομίλου, ενώ η σχετική υποχρέωση ανάλογα με το αντισυμβαλλόμενο μέρος περιλαμβάνεται στα οφειλόμενα 

ποσά σε άλλες τράπεζες, ή σε πελάτες. Χρεόγραφα που αγοράστηκαν βάσει συμφωνιών επαναπώλησης («reverse repos») 

αναγνωρίζονται ως δάνεια και προκαταβολές σε άλλες τράπεζες ή πελάτες αναλόγως. Η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και  

της τιμής επαναγοράς στην περίπτωση των repos και διαφοράς μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής επαναπώλησης στην 

περίπτωση των reverse repos, αναγνωρίζεται ως τόκος κατά τη διάρκεια της περιόδου της συμφωνίας επαναγοράς ή 

επαναπώλησης, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

(ii) Δανεισμός χρεογράφων 

Χρεόγραφα που δανείζει ο Όμιλος σε τρίτους παραμένουν στις οικονομικές καταστάσεις. Χρεόγραφα που δανείζεται ο Όμιλος δεν 

αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν πωληθούν σε τρίτους, οπότε η υποχρέωση επιστροφής των χρεογράφων 

καταχωρείται στην εύλογη αξία ως εμπορική υποχρέωση (trading liability). 
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2.15 Μισθώσεις 

(i) Λογιστική για μισθώσεις όταν ο Όμιλος είναι ο μισθωτής 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις: 

Οι μισθώσεις ενσώματων παγίων όπου ο Όμιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας, 

καταχωρούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στην αρχή της μίσθωσης στη 

χαμηλότερη αξία, μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου που εκμισθώθηκε και της παρούσας αξίας των ελάχιστων καταβολών 

μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα κατανέμεται μεταξύ της υποχρέωσης και των εξόδων χρηματοδότησης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 

ένα σταθερό επιτόκιο σε σχέση με την υποχρέωση που εκκρεμεί. Τα πάγια που αποκτούνται με χρηματοδοτική μίσθωση 

αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής τους και της περιόδου μίσθωσης. 

Λειτουργικές μισθώσεις: 

Οι μισθώσεις, όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας παραμένουν στον εκμισθωτή καταχωρούνται ως 

λειτουργικές μισθώσεις και το πάγιο που εκμισθώθηκε δεν αναγνωρίζεται στον ισολογισμό. Πληρωμές που αφορούν λειτουργικές 

μισθώσεις (μετά την αφαίρεση κινήτρων που εισπράχθηκαν από τον εκμισθωτή), αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

(ii) Λογιστική για μισθώσεις όταν ο Όμιλος είναι ο εκμισθωτής 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις:  

Όταν στοιχεία ενεργητικού εκμισθώνονται βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων, η παρούσα αξία των καταβλητέων μισθωμάτων 

αναγνωρίζεται στα δάνεια και απαιτήσεις. Η διαφορά μεταξύ του μικτού ποσού της απαίτησης (gross investment) και της 

παρούσας αξίας των ελάχιστων καταβλητέων πληρωμών ( net investment), αναγνωρίζεται ως μη δεδουλευμένο μελλοντικό  

χρηματοοικονομικό έσοδο και αφαιρείται από τα δάνεια και απαιτήσεις. Τα έσοδα από μισθώσεις αναγνωρίζονται κατά τη 

διάρκεια της μίσθωσης, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής επένδυσης, που αντικατοπτρίζει μια σταθερή περιοδική 

απόδοση. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις αξιολογούνται για ζημιά απομείωσης, σύμφωνα με την πολιτική απομείωσης του Ομίλου 

για χρηματοοικονομικά στοιχεία, όπως περιγράφεται στη σημ. 2.13. 

Λειτουργικές μισθώσεις: 

Στοιχεία ενεργητικού που εκμισθώνονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων περιλαμβάνονται στα ενσώματα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία ή στις επενδύσεις σε ακίνητα στον ισολογισμό και αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής 

τους, σύμφωνα με παρόμοια ιδιόκτητα ενσώματα πάγια. Το έσοδο από ενοίκια (μετά την αφαίρεση των κινήτρων που 

παραχωρήθηκαν σε μισθωτές) αναγνωρίζεται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης. 

2.16 Φόρος εισοδήματος 

(i) Τρέχουσα φορολογία 

Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και αναγνωρίζεται ως έξοδο την 

περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα κέρδη.  

(ii) Αναβαλλόμενη φορολογία 

Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται στο σύνολό του, με τη μέθοδο της υποχρέωσης (liability method), επί των προσωρινών 

διαφορών που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων και της λογιστικής 

αξίας τους στις οικονομικές καταστάσεις. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις επιμετρώνται 

χρησιμοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα 

τακτοποιηθεί η απαίτηση ή υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που 

έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι κυριότερες προσωρινές διαφορές προκύπτουν 

από την απομείωση των δανείων, από τις φορολογικές ζημιές που σχετίζονται με το πρόγραμμα PSI+,  από τις αποσβέσεις των 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων, από συντάξεις και λοιπές παροχές αποχώρησης προς το προσωπικό, και από την αποτίμηση 

ορισμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων 

χρηματοοικονομικών μέσων.  
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται όταν αναμένεται ότι μελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα είναι 

διαθέσιμο έναντι του οποίου οι προσωρινές διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Το λογιστικό υπόλοιπο των αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων εξετάζεται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και μειώνεται στον βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανό ότι 

επαρκή φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα ώστε να επιτρέψουν την ανάκτηση ολόκληρης ή μέρους της απαίτησης. Κάθε 

τέτοια μείωση αντιλογίζεται στο βαθμό που καθίσταται πιθανό ότι επαρκή φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος, που σχετίζεται με τη μεταβολή στην εύλογη αξία των διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων και των 

μέσων αντιστάθμισης ταμειακών ροών που αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων, αναγνωρίζεται επίσης στην 

κατάσταση συνολικών εσόδων, και μεταφέρεται μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων μαζί με το αναβαλλόμενο 

κέρδος ή ζημιά. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών αναγνωρίζονται ως στοιχείο 

ενεργητικού, όταν είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή μελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν αυτές οι ζημιές. 

(iii) Αβέβαιες φορολογικές θέσεις 

Οι Ελληνικές ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης των οποίων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό» το οποίο εκδίδεται κατόπιν 

φορολογικού έλεγχου ο οποίος διενεργείται από τον ίδιο νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις (βλέπε σημ. 15). 

 
Ο Όμιλος προσδιορίζει κι αξιολογεί όλες τις σημαντικές φορολογικές του θέσεις, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών που τυχόν 

ενέχουν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, για όλες τις φορολογικές χρήσεις που υπόκεινται σε αξιολόγηση (ή όταν η εκδίκαση της 

υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη) από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Κατά την εκτίμηση των φορολογικών θέσεων, τόσο στην 

Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες, ο Όμιλος αξιολογεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία (εγκύκλιοι του υπουργείου οικονομικών, 

μεμονωμένες δικαστικές αποφάσεις, φορολογική νομοθεσία, παλαιότερες διοικητικές πρακτικές, γνωμοδοτήσεις που άπτονται 

φορολογικών και νομικών θεμάτων, κλπ) στο βαθμό που αυτά είναι κατάλληλα για τα δεδομένα και τις συνθήκες της υπό 

εξέτασης ομιλικής συναλλαγής/υπόθεσης. 

Επιπροσθέτως, οι εκτιμήσεις σε ό, τι αφορά την αναγνώριση πρόβλεψης έναντι πιθανής  δυσμενούς εξέλιξης των φορολογικών 

θέσεων, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από γνωμοδοτήσεις που λαμβάνονται από εσωτερικούς και εξωτερικούς νομικούς 

συμβούλους. Για φορολογικές υποθέσεις οι οποίες ενέχουν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, ο Όμιλος, για κάθε συναλλαγή 

ξεχωριστά, κάνοντας χρήση της μεθόδου της «αναμενόμενης αξίας» (σταθμισμένης βάσει πιθανοτήτων), σχηματίζει: α) πρόβλεψη 

για εισπρακτέα φορολογική απαίτηση η οποία αφορά ποσό που έχει ήδη αναγνωριστεί και καταβληθεί ως φόρος εισοδήματος, 

αλλά η εκδίκαση του εκκρεμεί, ή β) υποχρέωση για ποσά φόρων που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 

2.17 Παροχές στο προσωπικό 

(i) Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις 

Ο Όμιλος παρέχει ορισμένα προγράμματα συνταξιοδότησης καθορισμένων εισφορών. Οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλει ο 

Όμιλος επενδύονται και τοποθετούνται σε ειδικές κατηγορίες προϊόντων. Οι υπάλληλοι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του 

προγράμματος, συμμετέχουν στην απόδοση των ανωτέρω επενδύσεων. Οι εισφορές του Ομίλου αναγνωρίζονται ως έξοδο στη 

χρήση κατά την οποία καταβάλλονται. 

(ii) Υποχρέωση αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (SLSRI) και παροχές εξόδου από την υπηρεσία 

Ο Όμιλος παρέχει μη χρηματοδοτούμενα προγράμματα καθορισμένων παροχών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία και Ρουμανία 

βάσει σχετικά παρεμφερών κανονιστικών πλαισίων. Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, ο Όμιλος σχηματίζει 

υποχρέωση αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για υπαλλήλους που δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωση, 

όταν αυτοί παραμένουν στην υπηρεσία μέχρι τη συνήθη ηλικία συνταξιοδότησης. Η αποζημίωση αυτή υπολογίζεται βάσει των 

ετών υπηρεσίας και των απολαβών των υπαλλήλων κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησης. Το ποσό της υποχρέωσης 

σχηματίζεται βάσει αναλογιστικής μελέτης, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδας. Σύμφωνα με τη 

μέθοδο αυτή, το κόστος για αποζημίωση εξόδου από την υπηρεσία αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη 

διάρκεια των χρόνων υπηρεσίας των υπαλλήλων, σύμφωνα με αναλογιστικές αποτιμήσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο.  
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Η υποχρέωση της αποζημίωσης εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών 

ταμειακών εκροών, χρησιμοποιώντας επιτόκια ομολόγων υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης. Σε χώρες όπου τα δεδομένα της 

αγοράς για τέτοια ομόλογα δεν είναι επαρκή, χρησιμοποιούνται οι αποδόσεις κυβερνητικών ομολόγων. Το νόμισμα και οι όροι 

λήξης των ομολόγων που χρησιμοποιούνται είναι σύμφωνα με το νόμισμα και την εκτιμώμενη διάρκεια της υποχρέωσης 

αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από τον υπολογισμό 

της αποζημίωσης αποχώρησης για τον Όμιλο αναγνωρίζονται απευθείας στα λοιπά αποτελέσματα χρήσης την περίοδο που 

προκύπτουν και δεν μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους. 

Το κόστος παρελθούσας προϋπηρεσίας, το έξοδο τόκου και τα κέρδη/ ζημιές διακανονισμού της υποχρέωσης, αναγνωρίζονται 

απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Για τον υπολογισμό της υποχρέωσης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία, ο Όμιλος επιπλέον λαμβάνει υπόψη πιθανές αποχωρήσεις προσωπικού προ της κανονικής συνταξιοδότησης βάσει των 

όρων προηγουμένων προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου. 

Οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία είναι πληρωτέες όταν η απασχόληση του εργαζομένου τερματίζεται από τον Όμιλο πριν από 

την κανονική ημερομηνία συνταξιοδότησης, όταν ένας εργαζόμενος δέχεται προσφορά παροχών σε αντάλλαγμα για τον 

οικειοθελή τερματισμό της απασχόλησής του. Ο Όμιλος αναγνωρίζει παροχές εξόδου από την υπηρεσία το συντομότερο μεταξύ 

των παρακάτω ημερομηνιών: (α) όταν ο Όμιλος δεν έχει τη δυνατότητα να αποσύρει πλέον την προσφορά αυτών των παροχών και 

(β) όταν ο Όμιλος αναγνωρίζει τα κόστη μίας αναδιάρθρωσης που περιλαμβάνει την πληρωμή των παροχών εξόδου από την 

υπηρεσία. Σε περίπτωση που μία προσφορά γίνεται για να ενθαρρύνει την οικειοθελή αποχώρηση, οι παροχές εξόδου από την 

υπηρεσία επιμετρώνται βάσει του αριθμού των εργαζομένων που αναμένεται να αποδεχτούν την προσφορά. Παροχές που 

καθίστανται καταβλητέες σε περισσότερο από 12 μήνες από το τέλος της περιόδου αναφοράς προεξοφλούνται σε παρούσα αξία.  

(iii) Παροχές για συμμετοχή στα κέρδη (βασισμένες στην απόδοση των υπαλλήλων) 

Η Διοίκηση περιοδικά και κατά βούληση, ανταμείβει με μετρητά (bonus) τους υπαλλήλους με υψηλή απόδοση. Παροχές σε 

μετρητά (bonus), οι οποίες απαιτούν μόνο την έγκριση της Διοίκησης, αναγνωρίζονται ως δεδουλευμένα έξοδα προσωπικού. Η 

διανομή κερδών στους υπαλλήλους, για την οποία απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, αναγνωρίζεται ως έξοδο κατά τη 

χρήση που εγκρίνεται από τους μετόχους του Ομίλου.  

(iv) Παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους (βασισμένες στην απόδοση των υπαλλήλων) 

Η Διοίκηση του Ομίλου ανταμείβει περιοδικά και κατά βούληση τους υπαλλήλους με δωρεάν μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης 

αγοράς μετοχών. Οι παροχές σε μετοχές που δε συνδέονται με την απόδοση των υπαλλήλων, κατοχυρώνονται κατά την περίοδο 

στην οποία χορηγούνται. Οι παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους που συνδέονται με την επίτευξη ορισμένων στόχων και τη 

συμπλήρωση ορισμένου χρόνου υπηρεσίας, κατοχυρώνονται μόνο εάν πληρούνται και οι δύο ανωτέρω προϋποθέσεις. 

Η εύλογη αξία των μετοχών που χορηγούνται αναγνωρίζεται ως έξοδο προσωπικού με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου (ονομαστική αξία) και της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.  

Η εύλογη αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, αναγνωρίζεται ως έξοδο προσωπικού με αντίστοιχη αύξηση μη-

διανεμόμενου αποθεματικού κατά την περίοδο κατοχύρωσης αυτών. Οι εισπράξεις μετά την αφαίρεση σχετικών εξόδων 

συναλλαγής, πιστώνονται στο μετοχικό κεφάλαιο (ονομαστική αξία) και στη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά την 

άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, με μεταφορά του μη-διανεμόμενου αποθεματικού στη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ 

το άρτιο. 

2.18 Ασφαλιστικές δραστηριότητες  

(i) Αναγνώριση εσόδων 

Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια κάλυψης κατά ζημιών καθώς και για τα συμβόλαια ασφαλίσεων ζωής βραχυπρόθεσμης 

διάρκειας, τα ασφάλιστρα αναγνωρίζονται ως έσοδο αναλογικά με τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης (δεδουλευμένα 

ασφάλιστρα). Για τα συμβόλαια που παραμένουν ενεργά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, το μέρος του ασφαλίστρου που 

έχει εισπραχθεί και δεν έχει καταστεί δεδουλευμένο αναγνωρίζεται ως μη δεδουλευμένο ασφάλιστρο και αποτελεί στοιχείο 

υποχρεώσεων. Τα έσοδα από ασφάλιστρα εμφανίζονται πριν από τη μείωση από αναλογούσες προμήθειες ή αντασφαλιστικές 

εκχωρήσεις. 

Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια μακροπρόθεσμης διάρκειας τα ασφάλιστρα αναγνωρίζονται ως έσοδο, όταν καταστούν απαιτητά 

από τον συμβαλλόμενο. Τα έσοδα από ασφάλιστρα εμφανίζονται πριν από την αφαίρεση της προμήθειας. Η υποχρέωση για τις 



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                                                                                                                               

Σημειώσεις στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις                                                                            

 

Σελίδα  33                         31 Δεκεμβρίου  2015 Ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  
 
 
 

συμβατικές παροχές οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο μέλλον καταχωρείται ως στοιχείο υποχρεώσεων όταν το 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι σε ισχύ και αναγνωρίζονται τα ασφάλιστρα. 

(ii) Ασφαλιστικές υποχρεώσεις 

Οι ασφαλιστικές προβλέψεις διακρίνονται σε: 

Μαθηματικές προβλέψεις 

Οι μαθηματικές προβλέψεις αντιπροσωπεύουν ασφαλιστικές υποχρεώσεις για τις μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης ζωής. 

Υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών μεθόδων, λαμβάνοντας υπ' όψη τις αναλογιστικές παραδοχές που ορίζονται από τους 

αρμόδιους φορείς (πίνακας θνησιμότητας και τεχνικό επιτόκιο) που ήταν σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου, και λογίζονται ως η διαφορά μεταξύ της παρούσας αξίας των υποχρεώσεων που απορρέουν από το συμβόλαιο και 

της παρούσας αξίας των συμβατικά εισπρακτέων ασφαλίστρων. 

Προβλέψεις μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων και κινδύνων σε ισχύ 

Οι προβλέψεις για τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα σχηματίζονται για τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια ασφαλίσεων ζωής και τα 

συμβόλαια ασφαλίσεων κατά ζημιών. Το ποσό της πρόβλεψης προκύπτει ως το μέρος των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που 

αντιστοιχεί στην περίοδο από την ημερομηνία ισολογισμού έως τη λήξη της περιόδου την οποία αφορούν τα ασφάλιστρα των 

συγκεκριμένων συμβολαίων και αναλογεί στην επόμενη χρήση. Επιπλέον, σχηματίζονται προβλέψεις για κινδύνους σε ισχύ όταν 

αναμένεται ότι τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα δεν επαρκούν για την κάλυψη των προβλεπόμενων ζημιών και εξόδων για τα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια που βρίσκονται σε ισχύ την ημερομηνία υπολογισμού. 

Προβλέψεις εκκρεμών αποζημιώσεων 

Οι προβλέψεις εκκρεμών αποζημιώσεων αφορούν υποχρεώσεις από απαιτήσεις που απορρέουν από ασφαλιστικά συμβάντα 

(ζημιές), οι οποίες έχουν αναγγελθεί αλλά δεν έχουν διακανονισθεί μέχρι την ημερομηνία ισολογισμού. Οι συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις σχηματίζονται ανά περίπτωση με τη μέθοδο φάκελο-προς-φάκελο, με τη συνδρομή ειδικών εκτιμητών βάσει των 

υφιστάμενων στοιχείων της αναγγελίας και του συμβάντος (πραγματογνωμοσύνες, ιατρικές εκθέσεις, δικαστικές αποφάσεις κλπ). 

Η επάρκεια των προβλέψεων εκκρεμών αποζημιώσεων εξετάζεται και με στατιστικές μεθόδους. Όταν το αποτέλεσμα των 

στατιστικών μεθόδων είναι μεγαλύτερο από τις σχηματισμένες τακτικές προβλέψεις για ζημιές που έχουν συμβεί αλλά δεν έχουν 

αναγγελθεί (incurred but not reported), ο Όμιλος αναγνωρίζει επιπλέον προβλέψεις. 

(iii) Επάρκεια Ασφαλιστικών Προβλέψεων  

Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς ο Όμιλος εξετάζει την επάρκεια των ασφαλιστικών προβλέψεων (Liability Adequacy Test-LAT) 

προκειμένου να εξετάσει κατά πόσο οι σχηματισθείσες ασφαλιστικές προβλέψεις είναι επαρκείς χρησιμοποιώντας τρέχουσες 

εκτιμήσεις των αναμενόμενων ταμειακών ροών συμπεριλαμβάνοντας τα σχετικά έξοδα. Στις περιπτώσεις που οι σχηματισθείσες 

προβλέψεις δεν είναι επαρκείς υπό το πρίσμα των αναμενόμενων ταμειακών ροών, το σύνολο της διαφοράς αναγνωρίζεται άμεσα 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

(iv) Αντασφάλιση 

Οι συμβάσεις που συνάπτονται με αντασφαλιστές όπου προβλέπεται ότι ο Όμιλος θα αποζημιώνεται για επελθούσες ζημιές που 

καλύπτονται από ένα ή περισσότερα συμβόλαια που εκδίδονται από τον Όμιλο (πρωτασφαλιστήρια) και που πληρούν τις 

απαιτήσεις ταξινόμησης για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ταξινομούνται ως αντασφαλιστικές συμβάσεις. 

Οι παροχές τις οποίες ο Όμιλος δικαιούται σύμφωνα με τις ισχύουσες αντασφαλιστικές συμβάσεις, αναγνωρίζονται ως 

αντασφαλιστικό στοιχείο ενεργητικού. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από βραχυπρόθεσμα υπόλοιπα απαιτήσεων 

από αντασφαλιστές, καθώς και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις που εξαρτώνται από τις αναμενόμενες ζημιές και τα λοιπά οφέλη 

που απορρέουν από τις σχετικές αντασφαλιστικές συμβάσεις. Τα ποσά που μπορούν να ανακτηθούν και αποτελούν υποχρεώσεις 

ή απαιτήσεις από αντασφαλιστές υπολογίζονται σύμφωνα με τα ποσά που συνδέονται με τις αντασφαλιστικές συμβάσεις 

ασφάλισης και σύμφωνα με τους όρους της κάθε σύμβασης αντασφάλισης. Υποχρεώσεις αντασφάλισης είναι κατά κύριο λόγο 

ασφάλιστρα που καταβάλλονται για να καλύψουν τις αντασφαλιστικές συμβάσεις και αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν καταστούν 

απαιτητές. 

Ο Όμιλος αξιολογεί εάν τα αντασφαλιστικά στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί απομειώσεις σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Αν 

υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι το αντασφαλιστικό στοιχείο ενεργητικού έχει απομειωθεί, ο Όμιλος μειώνει τη λογιστική αξία 
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του αντασφαλιστικού στοιχείου ενεργητικού σύμφωνα με το ποσό της απομείωσης και το αναγνωρίζει ως ζημιά απομείωσης στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων. 

2.19 Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμούς 

Τα γήπεδα και κτίρια που αποκτούνται από πλειστηριασμούς για ανάκτηση απομειωθέντων δανείων, περιλαμβάνονται στα 

«Λοιπά στοιχεία ενεργητικού», εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. Τα εν λόγω αποκτηθέντα πάγια στοιχεία κατέχονται προσωρινά 

για πώληση και αναγνωρίζονται στο χαμηλότερο ποσό μεταξύ του κόστους κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, η 

οποία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, στα συνήθη πλαίσια των εργασιών, μειωμένη με τα απαραίτητα κόστη για την 

πραγματοποίηση της πώλησης. 

Στις περιπτώσεις όπου ο Όμιλος, στα πλαίσια της λειτουργίας του, κάνει χρήση των περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται από 

πλειστηριασμούς, αυτά μπορεί να μεταφερθούν στα ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια ή στις επενδύσεις σε ακίνητα, ως ενδεικνύεται.   

Τα κέρδη ή ζημιές από την πώληση περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

2.20 Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη 

Τα συνδεόμενα μέρη του Ομίλου περιλαμβάνουν: 

(α) την οικονομική οντότητα πού ασκεί έλεγχο πάνω στον Όμιλο και τις οικονομικές οντότητες που ελέγχονται, ελέγχονται 

από κοινού ή επηρεάζονται σημαντικά από αυτή την οικονομική οντότητα, καθώς και τα βασικά μέλη της Διοίκησης 

αυτής και τα στενά συγγενικά τους πρόσωπα 

(β) τα βασικά μέλη της Διοίκησης του Ομίλου, τα στενά συγγενικά τους πρόσωπα, και τις οικονομικές οντότητες που 

ελέγχονται ή ελέγχονται από κοινού από τα παραπάνω πρόσωπα 

(γ) τις συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες του Ομίλου, και 

(δ) τις συνδεδεμένες εταιρείες 

Οι συναλλαγές παρόμοιας φύσης παρουσιάζονται σε συνολική βάση. Όλες οι τραπεζικές συναλλαγές που διενεργούνται με 

συνδεόμενα μέρη, είναι μέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών και γίνονται με καθαρά εμπορικούς όρους. 

2.21 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει μια υπάρχουσα νομική ή τεκμηριωμένη υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότων 

του παρελθόντος, ο διακανονισμός της οποίας μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία και απαιτεί την εκροή πόρων που 

ενσωματώνουν οικονομικό όφελος. 

Το ποσό που αναγνωρίζεται ως πρόβλεψη αποτελεί την καλύτερη δυνατή εκτίμηση της δαπάνης που απαιτείται, για να 

διακανονιστεί η παρούσα δέσμευση σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες 

που αφορούν το ποσό μιας τέτοιας δαπάνης. 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και αναπροσαρμόζονται προκειμένου να αντιπροσωπεύουν την 

καλύτερη δυνατή εκτίμηση. Αν μεταγενέστερα δεν είναι πλέον πιθανό ότι για να διακανονιστεί η δέσμευση θα απαιτηθεί μια 

εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη, τότε η πρόβλεψη αντιλογίζεται. 

2.22 Πληροφόρηση ανά επιχειρηματικό τομέα 

Ο επιχειρηματικός τομέας είναι ένα ξεχωριστό τμήμα του Ομίλου που δραστηριοποιείται στην παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών, οι 

οποίες μπορεί να αποφέρουν έσοδα και να δημιουργήσουν έξοδα, εντός ενός συγκεκριμένου οικονομικού περιβάλλοντος. Οι 

επιχειρηματικοί τομείς καθορίζονται βάσει των εσωτερικών αναφορών σχετικά με τα λειτουργικά αποτελέσματα των τμημάτων 

του Ομίλου, που επιβλέπει ο επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και χρησιμοποιούνται για τη διάθεση των πόρων 

και την αξιολόγηση της απόδοσής τους. Επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων είναι η Επιτροπή Στρατηγικού 

Σχεδιασμού (η οποία αντικατέστησε την Διοικητική Επιτροπή (Executive Board) κατά τη διάρκεια του 2015), η οποία λαμβάνει 

στρατηγικές αποφάσεις. Τα έσοδα, έξοδα και η απόδοση ανά τομέα περιλαμβάνουν και μεταφορές μεταξύ τομέων 

δραστηριοτήτων. Αυτές οι μεταφορές λογίζονται σε ανταγωνιστικές τιμές, οι οποίες είναι συναφείς με τις χρεώσεις σε μη 

συνδεδεμένους πελάτες για την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών. 
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2.23 Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές και προνομιούχες μετοχές καταχωρούνται ως ίδια κεφάλαια. Τα έξοδα έκδοσης κοινών μετοχών ή δικαιωμάτων, μετά 

από φόρους, αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια αφαιρετικά του προϊόντος έκδοσης. 

Η διανομή μερισμάτων αναγνωρίζεται αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, όταν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων. Τυχόν προμερίσματα αναγνωρίζονται αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου όταν εγκριθούν από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

Όταν εταιρείες του Ομίλου αγοράζουν μετοχές της Τράπεζας (ίδιες μετοχές) το ποσό που καταβάλλεται, συμπεριλαμβανομένων 

και των άμεσα σχετιζόμενων εξόδων (μετά την αφαίρεση φόρου), αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια μέχρι την ακύρωση, 

επανέκδοση ή πώληση των μετοχών. Όταν οι ίδιες μετοχές πωλούνται ή επανεκδίδονται σε μεταγενέστερο στάδιο, οποιοδήποτε 

ποσό εισπραχθεί περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια. 

2.24 Προνομιούχοι τίτλοι 

Οι προνομιούχοι τίτλοι που εκδίδονται από τον Όμιλο καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια όταν δεν υπάρχει συμβατική υποχρέωση 

να κομιστούν στον κάτοχό τους ταμειακά διαθέσιμα ή κάποιο άλλο χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού. Τα επιπρόσθετα 

έξοδα που προκύπτουν από την έκδοση νέων προνομιούχων τίτλων καταχωρούνται στην καθαρή θέση ως μείωση του προϊόντος 

της έκδοσης, μετά από φόρους. 

Η διανομή μερίσματος στους κατόχους προνομιούχων τίτλων, αναγνωρίζεται ως μείωση της καθαρής θέσης, κατά την ημερομηνία 

που αναγνωρίζονται ως πληρωτέα. 

Όταν ο Όμιλος αγοράζει προνομιούχους τίτλους που εκδίδει, το ποσό που καταβάλλεται, συμπεριλαμβανομένων και των άμεσα 

σχετιζόμενων εξόδων (μετά την αφαίρεση φόρου), αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση που πωλούνται ή 

ακυρώνονται σε μεταγενέστερο στάδιο, οποιοδήποτε ποσό εισπραχθεί περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια. 

2.25 Χρηματοοικονομικές εγγυήσεις 

Τα συμβόλαια χρηματοοικονομικής εγγύησης αποτελούν συμβόλαια, με τα οποία ο εκδότης δεσμεύεται να αποζημιώσει τον 

κάτοχο του συμβολαίου, σε περίπτωση που ο οφειλέτης αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους όρους 

ενός χρηματοπιστωτικού μέσου. Τέτοιες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις δίδονται σε τράπεζες, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς 

και άλλους φορείς για λογαριασμό πελατών για τη διασφάλιση δανείων, υπεραναλήψεων και άλλων τραπεζικών εργασιών. 

Οι χρηματοοικονομικές εγγυήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι 

χρηματοοικονομικές εγγυήσεις του Ομίλου επιμετρώνται στην υψηλότερη αξία μεταξύ της αρχικής, μείον τις υπολογισμένες 

αποσβέσεις, ώστε να αναγνωριστεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων το δεδουλευμένο έσοδο από την προμήθεια με την ευθεία 

μέθοδο στη διάρκεια ζωής της εγγύησης και να εκτιμηθεί το κόστος που απαιτείται για τον διακανονισμό της χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης κατά την ημερομηνία αναφοράς. Οι εκτιμήσεις αυτές καθορίζονται βάσει της εμπειρίας από παρόμοιες συναλλαγές, 

του ιστορικού ζημιών, καθώς και της κρίσης της Διοίκησης. Οποιαδήποτε μεταβολή στην υποχρέωση που σχετίζεται με εγγυήσεις 

μεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

2.26 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται προς πώληση και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

Τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση όταν η λογιστική τους αξία θα ανακτηθεί 

μέσω μίας συναλλαγής πώλησης αντί μέσω συνεχούς χρήσης. Ένα μη κυκλοφορούν στοιχείο ενεργητικού ταξινομείται ως 

κατεχόμενο προς πώληση, όταν είναι διαθέσιμο προς άμεση πώληση στην παρούσα κατάστασή του, υπόκειται σε όρους συνήθεις 

για πωλήσεις τέτοιων στοιχείων ενεργητικού και η πώληση θεωρείται πολύ πιθανή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διοίκηση έχει 

δεσμευτεί να πραγματοποιήσει την πώληση και ενεργώς προωθεί την πώληση του περιουσιακού στοιχείου σε μία τιμή που είναι 

λογική σε σχέση με την τρέχουσα εύλογη αξία. Η πώληση επιπλέον αναμένεται να πληροί τις προϋποθέσεις αναγνώρισης ως 

ολοκληρωμένη πώληση εντός ενός έτους από την ημερομηνία της ταξινόμησης. Τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού που 

κατέχονται προς πώληση επιμετρώνται στην χαμηλότερη μεταξύ της λογιστικής τους αξίας και της εύλογης αξίας αφαιρουμένων 

των εξόδων πωλήσεως. 
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Ο Όμιλος παρουσιάζει τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε ξεχωριστή γραμμή στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων 

εάν μία εταιρεία του Ομίλου ή ένα τμήμα μίας εταιρείας του Ομίλου έχει πωληθεί ή έχει ταξινομηθεί ως κατεχόμενο προς πώληση 

και:  

(α)  Αντιπροσωπεύει μία ξεχωριστή δραστηριότητα ή γεωγραφική περιοχή λειτουργίας, 

(β)  Είναι μέρος ενός μοναδικού σχεδίου πώλησης μίας ξεχωριστής δραστηριότητας ή γεωγραφικής περιοχής λειτουργίας, ή 

(γ)  Αποτελεί μία θυγατρική η οποία αποκτήθηκε αποκλειστικά με σκοπό την μεταπώλησή της. 

Τα κέρδη ή ζημίες από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τα κέρδη ή ζημιές προ φόρων από μη συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες, τα κέρδη ή ζημιές προ φόρων λόγω πώλησης των μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων ή λόγω επιμέτρησης αυτών 

στην εύλογη αξία, αφαιρουμένων των εξόδων της πώλησης και το φόρο των μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων. Οι ενδοεταιρικές 

συναλλαγές μεταξύ συνεχιζόμενων και μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων παρουσιάζονται σε μικτή βάση στη κατάσταση 

αποτελεσμάτων. Κατά την ταξινόμηση, μιας εταιρείας του Ομίλου ως μη συνεχιζόμενη δραστηριότητα, ο Όμιλος αναμορφώνει τις 

προηγούμενες περιόδους στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων. 

2.27 Μεταφορά χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

Ο Όμιλος μπορεί να επιλέξει να μεταφέρει ένα μη παράγωγο χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού προοριζόμενο για 

εμπορική εκμετάλλευση από την κατηγορία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού προοριζόμενα για εμπορική 

εκμετάλλευση, εάν το χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού δεν διακρατείται πλέον με σκοπό την πώλησή του στο προσεχές 

μέλλον. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, εκτός από αυτά που πληρούν τον ορισμό των δανείων και απαιτήσεων μπορεί 

να μεταφερθούν από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού προοριζόμενα για εμπορική εκμετάλλευση μόνο σε σπάνιες 

περιστάσεις που προκύπτουν από ένα μοναδικό γεγονός που είναι ασύνηθες και εξαιρετικά απίθανο να επαναληφθεί στο 

προσεχές διάστημα. Επιπροσθέτως, ο Όμιλος μπορεί να επιλέξει να μεταφέρει χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που 

πληρούν τον ορισμό των δανείων και απαιτήσεων, από αυτά που προορίζονται για εμπορική εκμετάλλευση ή που είναι διαθέσιμα 

προς πώληση, εάν ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει για το ορατό μέλλον ή έως την λήξη, κατά την 

ημερομηνία της μεταφοράς.  

Οι μεταφορές χρηματοοικονομικών στοιχείων πραγματοποιούνται στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία μεταφοράς. Η εύλογη 

αξία αποτελεί το νέο κόστος ή την αναπόσβεστη αξία κτήσης, κατά περίπτωση, ενώ τα κέρδη ή ζημιές αποτίμησης που 

αναγνωρίστηκαν πριν από την ημερομηνία μεταφοράς δεν αντιλογίζονται μεταγενέστερα. Τα πραγματικά επιτόκια για τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που μεταφέρθηκαν στις κατηγορίες των δανείων και απαιτήσεων και των 

διακρατούμενων μέχρι τη λήξη προσδιορίζονται την ημερομηνία μεταφοράς. Περαιτέρω αυξήσεις στις εκτιμώμενες ταμειακές 

ροές προσαρμόζουν τα πραγματικά επιτόκια μελλοντικώς. 

2.28 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις σε κεντρικές τράπεζες που δεν υπόκεινται 

σε περιορισμούς, απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλες βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης, με 

αρχικές ημερομηνίες λήξης τριών ή λιγότερων μηνών. 

2.29 Δραστηριότητες εμπιστευματοδόχου 

Ο Όμιλος παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής, εταιρικής διαχείρισης, διαχείρισης επενδύσεων, καθώς και παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τρίτους. Αυτό προϋποθέτει από τον Όμιλο να λαμβάνει αποφάσεις για την κατανομή, αγορά και 

πώληση σχετικά με ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών μέσων. Ο Όμιλος λαμβάνει έσοδο αμοιβών για την παροχή των 

υπηρεσιών αυτών. Τα περιουσιακά στοιχεία που κρατούνται υπό την ιδιότητα ως εμπιστευματοδόχου δεν αποτελούν περιουσιακά 

στοιχεία του Ομίλου και δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, ο Όμιλος δεν εγγυάται για τις επενδύσεις 

αυτές και συνεπώς δεν είναι εκτεθειμένος σε οποιονδήποτε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με αυτές. 
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 3.  Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών 

Κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου, η Διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές που ενδέχεται να 

επηρεάσουν τα ποσά των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, όπως αυτά παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις, 

κατά τη διάρκεια του επόμενου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται σε 

ιστορικά στοιχεία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων για μελλοντικά γεγονότα, οι οποίες, με βάση 

τις παρούσες συνθήκες, θεωρούνται λογικές. 

Λόγω των σημαντικών κινδύνων και των παραγόντων αβεβαιότητας που απορρέουν από το τρέχον μακροοικονομικό περιβάλλον 

στην Ελλάδα και των επιπτώσεων αυτών στις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας έως το 2016, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο 

βαθμό από τους παράγοντες που περιγράφονται στη σημ. 2, συμπεριλαμβανομένων της αποτελεσματικότητας του νέου πακέτου 

μέτρων δημοσιονομικής πειθαρχίας και του ρυθμού εφαρμογής ενός σημαντικού αριθμού διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ο 

Όμιλος επανεξέτασε και διαμόρφωσε αντίστοιχα τις κύριες παραδοχές και πηγές αβεβαιότητας που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να 

επιφέρουν σημαντικές προσαρμογές στα λογιστικά υπόλοιπα των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, όπως αναλύεται 

περαιτέρω στις σημ. 2, 5, 16 και 25. 

3.1 Προβλέψεις απομείωσης για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών 

Ο Όμιλος εξετάζει το δανειακό του χαρτοφυλάκιο σε διαρκή βάση προκειμένου να αξιολογήσει εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη 

απομείωσης. Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται σε ατομική βάση για τα δάνεια και απαιτήσεις που είναι από μόνα τους 

σημαντικά και σε συλλογική βάση για τα δάνεια και απαιτήσεις που δεν είναι μεμονωμένα σημαντικά. Η Διοίκηση εξασκεί την 

κρίση της κατά τη υιοθέτηση των παραδοχών και εκτιμήσεων  που χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των 

ταμειακών ροών που αναμένονται να εισπραχθούν από τα δάνεια και απαιτήσεις,  είτε αυτά αξιολογούνται σε ατομική είτε σε 

συλλογική βάση. 

Αξιολόγηση της πρόβλεψης απομείωσης σε ατομική βάση  

Για τα δάνεια που αξιολογούνται σε ατομική βάση, κυρίως το επιχειρηματικό δανειακό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, η Διοίκηση 

προβαίνει στην καλύτερη δυνατή εκτίμηση για να προσδιορίσει την παρούσα αξία των ταμειακών ροών που αναμένονται να 

εισπραχθούν. Ο ανωτέρω προσδιορισμός περιλαμβάνει εκτιμήσεις  σχετικά με την οικονομική κατάσταση του πιστούχου και την 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των υφιστάμενων εξασφαλίσεων. Οι προσδοκώμενες ανακτήσεις από τα ακίνητα που λαμβάνονται 

ως εξασφαλίσεις, επηρεάζονται από την πτωτική τάση που παρατηρείται στις εμπορικές τους αξίες. Μια πτώση της τάξεως του 5% 

στις εκτιμώμενες ανακτήσιμες αξίες όλων των ακινήτων που λαμβάνονται ως εξασφαλίσεις και οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 

επιμέτρηση της πρόβλεψης απομείωσης του επιχειρηματικού δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, θα είχε ως αποτέλεσμα την 

αναγνώριση πρόσθετης πρόβλεψης απομείωσης το 2015 ποσού € 118 εκατ. περίπου (2014: € 115 εκατ.).  

Κάθε δάνειο που αξιολογείται για απομείωση σε ατομική βάση, αξιολογείται κατά περίπτωση (σε συνεργασία της μονάδας 

Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου και των επιχειρησιακών μονάδων) και στη συνέχεια εγκρίνεται ανεξάρτητα από τη μονάδα 

Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου. 

Αξιολόγηση της πρόβλεψης απομείωσης σε συλλογική βάση 

Η πρόβλεψη απομείωσης σε συλλογική βάση σχηματίζεται για (α) ομάδες μη απομειωμένων ή απομειωμένων δανείων λιανικής 

τραπεζικής που δε θεωρούνται μεμονωμένα σημαντικά, και (β) για ομάδες επιχειρηματικών ή δάνειων λιανικής τραπεζικής που 

θεωρούνται μεμονωμένα σημαντικά αλλά δεν είναι απομειωμένα σε ατομική βάση. 

Προκειμένου να καθορίσει εάν υπάρχουν ζημιές απομείωσης που θα πρέπει να αναγνωριστούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων,  

η Διοίκηση εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν σε μετρήσιμη μείωση των αναμενόμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών ενός χαρτοφυλακίου δανείων, πριν την αναγνώριση της μείωσης αυτής σε μεμονωμένα δάνεια του 

χαρτοφυλακίου. Τέτοια ένδειξη είναι δυνατόν να περιλαμβάνει παρατηρήσιμα δεδομένα που υποδηλώνουν ότι υπάρχει μια 

δυσμενής μεταβολή στη δυνατότητα αποπληρωμής μιας ομάδας πιστούχων, ή στις εθνικές ή τοπικές οικονομικές συνθήκες που 

συσχετίζονται με την ομαλή εξυπηρέτηση των δανείων της ομάδας.  

Αξιολογώντας την ανάγκη για συλλογική πρόβλεψη απομείωσης, η Διοίκηση λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως πιστοληπτική 

διαβάθμιση, μέγεθος του χαρτοφυλακίου, συγκεντρώσεις κινδύνου, καθώς και οικονομικούς παράγοντες. Οι εκτιμήσεις της 

Διοίκησης για τον προσδιορισμό των μελλοντικών ταμειακών ροών βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα ζημιών περιουσιακών 

στοιχείων  με χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου παρόμοια με αυτά του δανειακού χαρτοφυλακίου υπό αξιολόγηση. Η Διοίκηση 
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επίσης ασκεί σημαντική κρίση προκειμένου να εκτιμήσει εάν οι τρέχουσες οικονομικές και πιστωτικές συνθήκες ενδέχεται να 

οδηγήσουν σε επίπεδο ζημιάς απομείωσης υψηλότερο ή χαμηλότερο από αυτό το οποίο προκύπτει με βάση τα ιστορικά 

δεδομένα. Υπό κανονικές συνθήκες, τα ιστορικά δεδομένα παρέχουν αντικειμενική και συναφή πληροφόρηση για την αξιολόγηση 

της ζημιάς του κάθε δανειακού χαρτοφυλακίου. Υπό άλλες συνθήκες, τα ιστορικά δεδομένα παρέχουν λιγότερο συναφή 

πληροφόρηση, για παράδειγμα όταν οι πρόσφατες τάσεις κινδύνου δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς στην ιστορική πληροφόρηση. 

Ειδικότερα, όταν οι αλλαγές στις οικονομικές, εποπτικές και συναλλακτικές συνθήκες μεταβάλουν τους παράγοντες κινδύνου του 

υπό εξέταση χαρτοφυλακίου οι οποίοι πλέον δεν αντικατοπτρίζονται πλήρως στο μοντέλο υπολογισμού της πρόβλεψης 

απομείωσης, τότε ο Όμιλος αναπροσαρμόζει ανάλογα την πρόβλεψη απομείωσης που προκύπτει με βάση τα ιστορικά δεδομένα.  

Η αβεβαιότητα που ενέχεται στην εκτίμηση της ζημιάς απομείωσης, έχει αυξηθεί λόγω του τρέχοντος μακροοικονομικού 

περιβάλλοντος και επηρεάζεται από παράγοντες όπως η πολιτική αβεβαιότητα, το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας, τους 

δείκτες χρεοκοπίας, τη γεωγραφική συγκέντρωση, τις αλλαγές σε νόμους και κανονισμούς, τις τιμές των ακινήτων και το ύψος των 

επιτοκίων. 

Για το στεγαστικό δανειακό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, οι δείκτες ανάκτησης που υπολογίζονται με βάση στατιστικά μοντέλα, 

αντιπροσωπεύουν την καλύτερη δυνατή εκτίμηση της Διοίκησης σχετικά με την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αστικών 

ακινήτων που κατέχονται ως εξασφάλιση και το χρόνο πλειστηριασμού των ακινήτων αυτών, ο οποίος με τη σειρά του 

επηρεάζεται από το τοπικό νομικό πλαίσιο. Τόσο το ποσό όσο και ο χρόνος των αναμενόμενων ταμειακών ροών έχουν επηρεαστεί 

από την μείωση του επιπέδου δραστηριότητας στην αγορά ακινήτων και στις αλλαγές του εγχώριου φορολογικού και νομικού 

περιβάλλοντος. Μία πτώση της τάξεως του 3% στους εκτιμώμενους δείκτες ανάκτησης που χρησιμοποιήθηκαν για την επιμέτρηση 

της πρόβλεψης απομείωσης του χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων του Ομίλου, θα είχε ως αποτέλεσμα την αναγνώριση 

πρόσθετης πρόβλεψης το 2015 ποσού €122 εκατ. περίπου (2014: € 108 εκατ.).  

Για τα λοιπά χαρτοφυλάκια λιανικής τραπεζικής του Ομίλου, η στατιστική ανάλυση των ιστορικών δεδομένων ζημιών είναι το 

κύριο εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό  της μελλοντικής συμπεριφοράς του πελάτη και του προγράμματος 

αποπληρωμής των υποχρεώσεών του. Εξαιτίας του δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων χρόνων, υπάρχει ένας βαθμός αβεβαιότητας, ανάλογα με το υπό εξέταση χαρτοφυλάκιο,  όσον αφορά το επίπεδο των 

μελλοντικών ταμειακών ροών και του χρόνου είσπραξης αυτών. Όσον αφορά την έκθεση σε καταναλωτικά και δάνεια σε μικρές 

επιχειρήσεις χωρίς εξασφάλιση, η Διοίκηση ασκεί σημαντική κρίση για να καθορίσει τις παραδοχές που είναι υποκείμενες στους 

ισχύοντες δείκτες ανάκτησης, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση στατιστικά μοντέλα και επηρεάζονται από τις τρέχουσες 

οικονομικές συνθήκες. Μία πτώση στους εκτιμώμενους δείκτες ανάκτησης που χρησιμοποιήθηκαν για την επιμέτρηση της 

πρόβλεψης απομείωσης του χαρτοφυλακίου καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφάλιση κατά 5%, θα είχε ως αποτέλεσμα την 

αναγνώριση πρόσθετης πρόβλεψης απομείωσης το 2015 ποσού € 45 εκατ. περίπου (2014: € 42 εκατ.), ενώ η ίδια μείωση στους 

εκτιμώμενους δείκτες ανάκτησης του χαρτοφυλακίου δανείων μικρών επιχειρήσεων, θα είχε ως αποτέλεσμα την αναγνώριση 

πρόσθετης πρόβλεψης ποσού € 40 εκατ. περίπου (2014: € 42 εκατ.). 

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις παραδοχές που εφαρμόστηκαν από τον Όμιλο για την επιμέτρηση της πρόβλεψης 

απομείωσης από δάνεια και απαιτήσεις κατά την διάρκεια του 2015 παρέχονται στην σημ. 25. 

3.2 Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων  που δε διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά, προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας 

άλλες τεχνικές αποτίμησης. Επιπρόσθετα, η εύλογη αξία  των χρηματοοικονομικών μέσων που δεν έχουν συχνές συναλλαγές και η 

τιμολόγησή των οποίων χαρακτηρίζεται από μικρή διαφάνεια, είναι λιγότερο αντικειμενική και απαιτεί διαφόρων βαθμών κρίση, 

ανάλογα με την ρευστότητα, τη συγκέντρωση, την αβεβαιότητα των παραγόντων της αγοράς, τις παραδοχές για τις τιμές και τους 

λοιπούς κινδύνους που επηρεάζουν το εν λόγω χρηματοοικονομικό μέσο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εύλογες αξίες εκτιμώνται 

βάσει παρατηρήσιμων δεδομένων παρόμοιων χρηματοοικονομικών μέσων ή χρησιμοποιώντας άλλες τεχνικές αποτίμησης.  

Οι τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν μεθόδους παρούσας αξίας και άλλα μοντέλα που βασίζονται 

κυρίως σε παρατηρήσιμα δεδομένα, και σε μικρότερο βαθμό σε μη παρατηρήσιμα, προκειμένου ο προσδιορισμός της εύλογης 

αξίας να παραμένει αξιόπιστος. 

Τα μοντέλα αποτίμησης χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποτίμηση εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και τίτλων που 

επιμετρούνται σε εύλογη αξία.  

Όπου χρησιμοποιούνται τεχνικές αποτίμησης για τον καθορισμό της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων που δεν 

διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά, αυτές επικυρώνονται και εξετάζονται περιοδικά από αρμόδιο προσωπικό, τα οποίο είναι 



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                                                                                                                               

Σημειώσεις στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις                                                                            

 

Σελίδα  39                         31 Δεκεμβρίου  2015 Ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  
 
 
 

ανεξάρτητο από το προσωπικό που τις ανέπτυξε. Όλα τα μοντέλα πιστοποιούνται πριν τη χρησιμοποίησή τους και 

προσαρμόζονται έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα παραγόμενα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά δεδομένα και τις 

συγκριτικές τιμές αγοράς. Οι κύριες παραδοχές και εκτιμήσεις που λαμβάνονται υπόψη από την Διοίκηση όταν χρησιμοποιείται 

ένα μοντέλο αποτίμησης περιλαμβάνουν: 

 την πιθανότητα και το χρόνο πραγματοποίησης των μελλοντικών ταμειακών ροών, 

 την επιλογή του κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου, που βασίζεται σε εκτίμηση ενός συμμετέχοντος στην αγορά για 

το κατάλληλο περιθώριο επιτοκίου επί του επιτοκίου μηδενικού κινδύνου, 

 της άσκηση κρίσης για τον καθορισμό του μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας. 

Όπου είναι δυνατό, τα μοντέλα χρησιμοποιούν μόνο παρατηρήσιμα δεδομένα. Ωστόσο,  σε παράγοντες όπως ο πιστωτικός 

κίνδυνος (τόσο του Ομίλου όσο και του αντισυμβαλλόμενου), οι μεταβλητότητες (volatilities) και οι συσχετίσεις (correlations), 

απαιτείται η εκτίμηση της Διοίκησης, προκειμένου οι προσδιοριζόμενες εύλογες αξίες να αντανακλούν την αβεβαιότητα που 

υπάρχει ως αποτέλεσμα της έλλειψης σχετικών δεδομένων της αγοράς. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στις αποτιμήσεις που 

βασίζονται σε μη παρατηρήσιμα δεδομένα είναι εγγενώς αβέβαια, εξαιτίας της περιορισμένης πληροφόρησης ή της απουσίας 

τρεχόντων δεδομένων της αγοράς. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις θα υπάρχουν κάποια διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα 

στα οποία μπορεί να βασιστεί η επιμέτρηση της εύλογης αξίας, και συνεπώς ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται μέθοδοι 

αποτίμησης που βασίζονται σε μη παρατηρήσιμα δεδομένα, οι προσδιοριζόμενες εύλογες αξίες θα βασίζονται, κατά ένα 

περιορισμένο βαθμό σε παρατηρήσιμα δεδομένα. 

Πληροφορίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων παρέχονται 

στη σημ. 7.3. 

3.3 Απομείωση μετοχών χαρτοφυλακίου διαθέσιμων προς πώληση  

Για τις μετοχές του χαρτοφυλακίου διαθεσίμων προς πώληση, μία σημαντική ή παρατεταμένη μείωση στην εύλογη αξία κάτω του 

κόστους, αποτελεί αντικειμενική ένδειξη απομείωσης. Προκειμένου να καθοριστούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού της ανωτέρω 

μείωσης ως σημαντική ή παρατεταμένη, η Διοίκηση του Ομίλου εξασκεί κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος θεωρεί μία μείωση ως 

«σημαντική», όταν η εύλογη αξία των εισηγημένων μετοχών υπολείπεται της αξίας κτήσης περισσότερο από 30% με 40%, βάσει 

του χρηματιστηριακού δείκτη της κάθε μετοχής, και ως «παρατεταμένη» την μείωση της τιμής αγοράς μιας μετοχής κάτω του 

κόστους αυτής για περίοδο δώδεκα μηνών. Ο Όμιλος επίσης υπολογίζει, μεταξύ άλλων παραγόντων, την ιστορική μεταβλητότητα 

της τιμή της μετοχής, την οικονομική ευρωστία του εκδότη, την απόδοση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται, τις αλλαγές 

στην τεχνολογία, καθώς και τις λειτουργικές και χρηματοδοτικές ταμειακές ροές. 

3.4 Εκτιμήσεις για τον άσκηση ελέγχου σε άλλες εταιρίες 

Η Διοίκηση εξασκεί κρίση προκειμένου να αξιολογήσει εάν ο Όμιλος έχει τον έλεγχο μίας άλλης εταιρίας βάσει των στοιχείων που 

συνιστούν τον έλεγχο, όπως αυτά  παρουσιάζονται στην σημ. 2.2 (i). 

(α) Θυγατρικές επιχειρήσεις 

Ο Όμιλος κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου σε όλες τις θυγατρικές του επιχειρήσεις, εκτός από την GRIVALIA 

PROPERTIES Α.Ε. και τις θυγατρικές της, καθώς επίσης και την Hellenic Post Credit Α.Ε. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την 

αξιολόγηση της άσκησης ελέγχου στις ανωτέρω εταιρίες παρέχονται στην σημ. 27.  

(β) Οικονομικές οντότητες ειδικής διάρθρωσης 

Ως μέρος των χρηματοδοτικών του δραστηριοτήτων, ο Όμιλος προβαίνει στην τιτλοποίηση περιουσιακών στοιχείων μέσω της 

σύστασης εταιριών ειδικού σκοπού, οι σημαντικές δραστηριότητες των οποίων προκαθορίζονται από τον Όμιλο στα πλαίσια του 

αρχικού τους σχεδιασμού. Ο Όμιλος έχει έκθεση στη μεταβλητότητα των αποδόσεων των  εταιριών αυτών μέσω της κατοχής 

χρεωστικών τίτλων που εκδίδουν  ή μέσω των διαφόρων μορφών κάλυψης πιστωτικού κινδύνου που παρέχονται σε αυτές από τον  

Όμιλο βάσει των εκάστοτε συμβατικών όρων. Για να αξιολογήσει την ύπαρξη ελέγχου στις ανωτέρω εταιρίες ειδικού σκοπού, ο 

Όμιλος λαμβάνει υπόψη κατά πόσον μπορεί να επηρεάσει τις ουσιώδεις αποφάσεις που θα μπορούσαν να μεταβάλουν τις 

αποδόσεις τους. Συνεπώς, ο Όμιλος έχει καταλήξει ότι ελέγχει αυτές τις εταιρίες ειδικού σκοπού.  

Ο Όμιλος συμμετέχει στον αρχικό σχεδιασμό διαφόρων αμοιβαίων κεφαλαίων προκειμένου να παρέχει στους πελάτες του 

επενδυτικές ευκαιρίες. Ο Όμιλος λειτουργεί κυρίως ως διαχειριστής κεφαλαίων, λαμβάνοντας αποφάσεις εντός του 

προκαθορισμένου εποπτικού πλαισίου. Συνεπώς, ο Όμιλος έχει καταλήξει ότι δεν ελέγχει αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια. 
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Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές οντότητες ειδικής διάρθρωσης που συμμετέχει ο Όμιλος, είτε αυτές 

ενοποιούνται είτε όχι, παρέχονται στην σημ. 28. 

3.5 Φόρος εισοδήματος 

Ο Όμιλος υπόκειται σε φόρο εισοδήματος σε διάφορες χώρες και προβαίνει σε εκτιμήσεις για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης 

αυτού. Επίσης, ο Όμιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για θέματα που ενδεχομένως ανακύψουν από φορολογικούς ελέγχους, βάσει 

των εκτιμήσεων για το κατά πόσο αυτά θα επιφέρουν επιπρόσθετους φόρους ή για την έκβαση φορολογικών δικαστικών 

υποθέσεων. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του τελικού φόρου των ανωτέρω περιπτώσεων και των ποσών που αναγνωρίστηκαν 

αρχικά, τότε αυτή θα επηρεάσει τις φορολογικές και τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου, κατά την περίοδο 

προσδιορισμού του τελικού φόρου. 

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος αναγνωρίζει αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν 

επαρκή φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων οι μη χρησιμοποιηθείσες φορολογικές ζημιές και οι εκπιπτόμενες προσωρινές 

διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Συνεπώς, η αναγνώριση των ανωτέρω αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 

περιλαμβάνει την διενέργεια εκτιμήσεων σχετικά με τη μελλοντική χρηματοοικονομική απόδοση των εταιριών του Ομίλου στις 

οποίες, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, έχουν αναγνωριστεί. Ειδικότερα,  ο προσδιορισμός των αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων που μπορούν να αναγνωριστούν, απαιτεί τη διενέργεια σημαντικών εκτιμήσεων για το χρόνο επίτευξης 

και το ύψος των μελλοντικών φορολογητέων κερδών. Κατά την διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων, ο Όμιλος λαμβάνει υπόψη όλα 

τα διαθέσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων της πρόβλεψης της Διοίκησης για τα μελλοντικά φορολογητέα έσοδα και της 

φορολογικής νομοθεσίας σε κάθε χώρα. 

Η σημαντικότερη εκτίμηση που διενεργείται από την Διοίκηση αφορά την αναγνώριση των αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων που σχετίζονται με τις πραγματοποιηθείσες ζημιές στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που, ο Όμιλος εκτιμήσει ότι δεν θα 

είναι σε θέση να ανακτήσει στο μέλλον ένα μέρος των αναγνωριζόμενων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, το μη 

ανακτήσιμο ποσό θα επηρεάσει το υπόλοιπο των αναβαλλόμενων φόρων την χρονική στιγμή διενέργειας της ανωτέρω εκτίμησης.  

Κατά την διάρκεια του 2015, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, ο Όμιλος επανεξέτασε 

τις εκτιμήσεις του σχετικά με το ύψος των μελλοντικών φορολογικών κερδών έναντι των οποίων οι μη χρησιμοποιηθείσες 

φορολογικές ζημιές και οι εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως αυτά αποτυπώνονται στο 

σχέδιο αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας της νέας ανακεφαλαιοποίησης, 

και επαναξιολόγησε αντίστοιχα την ανακτησιμότητα των αναγνωρισμένων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Η 

εφαρμογή του ανωτέρω σχεδίου αναδιάρθρωσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, 

συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης εφαρμογής των συμφωνηθέντων ενεργειών για την αναβίωση της εγχώριας οικονομίας. 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, ποσό € 319 εκατ. έχει αναγνωριστεί για αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις από μη 

χρησιμοποιηθείσες φορολογικές ζημιές, με βάση τις εκτιμήσεις και παραδοχές του Ομίλου, στον καλύτερο δυνατό βαθμό, όπως 

περιγράφονται παραπάνω. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις του Ομίλου και τις 

εκτιμήσεις για την ανακτησιμότητα αυτών παρέχονται  στη σημ. 16.  

3.6 Παροχές στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού εξαρτάται από παράγοντες που καθορίζονται σε 

αναλογιστική βάση με την χρήση διαφόρων παραδοχών, όπως το επιτόκιο προεξόφλησης και οι μελλοντικές μισθολογικές 

αυξήσεις. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτές τις παραδοχές θα επηρεάσουν τη λογιστική αξία των υποχρεώσεων λόγω 

συνταξιοδότησης.  

Ο Όμιλος καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων 

συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων στο τέλος κάθε χρόνου βάση των επιτοκίων εταιρικών ομολόγων υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης. 

Σε χώρες όπου το βάθος αγοράς για τέτοια ομόλογα είναι ανεπαρκές, χρησιμοποιούνται οι αποδόσεις κυβερνητικών ομολόγων. Το 

νόμισμα και η λήξη των ομολόγων που χρησιμοποιούνται συνάδουν με το νόμισμα και την εκτιμώμενη διάρκεια των 

υποχρεώσεων λόγω συνταξιοδότησης. Το ποσοστό αύξησης των μισθών βασίζεται σε εκτιμήσεις σχετικά με μελλοντικό επίπεδο 

του πληθωρισμού και αντανακλά επίσης το σύστημα ανταμοιβών του Ομίλου και τις αναμενόμενες συνθήκες της αγοράς. 

Οι υπόλοιπες παραδοχές για την υποχρέωση συνταξιοδότησης, όπως η μεταβολή του πληθωρισμού, βασίζονται εν μέρει στις 

εκάστοτε συνθήκες αγοράς. 
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Για πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση ευαισθησίας των υποχρεώσεων λόγω εξόδου από την υπηρεσία, σε λογικά πιθανές, 

κατά τον χρόνο προετοιμασίας αυτών των οικονομικών καταστάσεων, αλλαγές στις προαναφερθείσες κύριες αναλογιστικές 

παραδοχές, βλέπε σημ. 38. 

3.7 Απομείωση επενδύσεων σε ακίνητα 

Ο Όμιλος εξετάζει, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε ακίνητα προκειμένου να αξιολογήσει κατά 

πόσο υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης, όπως μείωση στις τιμές της αγοράς και το επίπεδο δραστηριότητας αυτής για διαφορετικές 

κατηγορίες ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε διάφορες τοποθεσίες. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις απομείωσης, η Διοίκηση 

πρέπει να εξασκήσει κρίση για την εκτίμηση της εύλογης αξίας, μειωμένης με τα έξοδα πώλησης, των επενδύσεων σε ακίνητα. Οι 

εύλογες αξίας προσδιορίζονται από την θυγατρική του Ομίλου Eurobank Properties A.E., η οποία εξειδικεύεται στην αποτίμηση 

των ακινήτων, χρησιμοποιεί εσωτερικούς ή εξωτερικούς πιστοποιημένους ανεξάρτητους εκτιμητές και εποπτεύεται από το Royal 

Institute of Chartered Surveyors. Οι κυριότεροι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας 

σχετίζονται με την είσπραξη των συμβατικών μισθωμάτων, τις τιμές των μελλοντικών μισθωμάτων και τη χρονική διάρκεια της 

μίσθωσης, τα επιτόκια προεξόφλησης ή τους συντελεστές απόδοσης, τις τελικές αξίες, καθώς επίσης και το επίπεδο των 

μελλοντικών εξόδων συντήρησης και λοιπών λειτουργικών εξόδων. Επιπρόσθετα, όταν η εύλογη αξία, μειωμένη με τα έξοδα 

πώλησης, προσδιορίζεται βάσει των τιμών αγοράς συγκρίσιμων συναλλαγών, τότε αυτές υπόκεινται σε κατάλληλες προσαρμογές 

έτσι ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και τις εκτιμήσεις της Διοίκησης, στον καλύτερο δυνατό βαθμό, 

σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις των τιμών της αγοράς ακινήτων. 

Οι διαδικασίες και οι υποκείμενες παραδοχές για τον προσδιορισμό της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξία των ακίνητων από 

πλειστηριασμό είναι αντίστοιχες με εκείνες που περιγράφονται ανωτέρω για τις επενδύσεις σε ακίνητα. 

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου παρέχονται στην 

σημ. 30. 

3.8 Λοιπές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Πληροφορίες σχετικά με τις λοιπές εκτιμήσεις και παραδοχές που διενεργούνται από τον Όμιλο παρέχονται στις σημ. 17 και 37. 

4.  Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας 

Η Τράπεζα συμμετέχει στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας βάσει του Νόμου 3723/2008, όπως 

είναι σε ισχύ, ως ακολούθως: 

(α)   Πρώτος πυλώνας στήριξης – προνομιούχες μετοχές 

Η έκδοση 345.500.000 προνομιούχων μετοχών, χωρίς δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας € 950 εκατ. καλύφθηκε από το 

Ελληνικό Δημόσιο με ομόλογα ίσης αξίας την 21 Μαΐου 2009 (σημ. 40). 

(β)   Δεύτερος πυλώνας στήριξης – ομόλογα εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, τα ομόλογα εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας € 13.043 εκατ. κατέχονταν πλήρως 

από την Τράπεζα. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, ο Όμιλος εξέδωσε ομόλογα εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής 

αξίας € 5.105 εκατ., € 4.779 εκατ. έληξαν, ενώ η Τράπεζα προχώρησε στη μερική πρόωρη αποπληρωμή ομολόγων εγγύησης 

Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας € 1.000 εκατ. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου 2016, η Τράπεζα προχώρησε 

στην πρόωρη αποπληρωμή ομολόγων εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας € 2.147 εκατ., ενώ έληξαν ομόλογα 

ονομαστικής αξίας € 500 εκατ., τα οποία διακρατούνταν πλήρως από την Τράπεζα (σημ. 36). 

(γ)     Τρίτος πυλώνας στήριξης – δανεισμός ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 

Η ρευστότητα που αντλείται από αυτόν τον πυλώνα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση στεγαστικών δανείων 

και δανείων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τον Αύγουστο 2015, τα ειδικά ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής 

αξίας € 1.918 εκατ. που η Τράπεζα είχε δανειστεί, επεστράφησαν στο σύνολό τους. 

Σύμφωνα με το Νόμο 3723/2008, κατά τη χρονική περίοδο που η Τράπεζα συμμετέχει στο Πρόγραμμα μέσω των προνομιούχων 

μετοχών ή των ομολόγων εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου (βλέπε παραπάνω πυλώνες (α) & (β)), το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να 

ορίσει εκπρόσωπό του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ο οποίος έχει το δικαίωμα να θέσει βέτο σε στρατηγικές 

αποφάσεις, ή σε αποφάσεις που μεταβάλλουν ουσιωδώς τη νομική ή χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας για την έγκριση των 
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οποίων απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή σε αποφάσεις σχετικές με τη διανομή μερίσματος καθώς και να θέσει βέτο 

σε αποφάσεις για τις αμοιβές των μελών της Διοίκησης, των γενικών Διευθυντών και των αναπληρωτών τους, σύμφωνα με σχετική 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ή στην περίπτωση κατά την οποία ο εκπρόσωπος θεωρήσει ότι οι αποφάσεις μπορεί να 

θέσουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσουν ουσιωδώς την φερεγγυότητα και την ομαλή λειτουργία της 

Τράπεζας. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Νόμο 3756/2009 όπως είναι σε ισχύ, οι τράπεζες που συμμετέχουν στον πρώτο πυλώνα στήριξης 

του Προγράμματος Ενίσχυσης Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας επιτρεπόταν να διανείμουν μέρισμα στους κατόχους κοινών 

μετοχών για τις χρήσεις 2008 έως 2013, μόνο με τη μορφή κοινών μετοχών, εκτός από ίδιες μετοχές.  Επιπρόσθετα, σύμφωνα με 

τον Νόμο 3756/2009, οι τράπεζες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας δεν 

επιτρέπεται να προχωρήσουν σε αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών. 

5.  Πιστωτικός κίνδυνος από απαιτήσεις Ελληνικού Δημοσίου 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, η συνολική λογιστική αξία των κυριότερων απαιτήσεων του Ομίλου από το Ελληνικό Δημόσιο είναι:  

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 2.157       2.410

Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 1.677       1.584

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με το Ελληνικό Δημόσιο 992           1.102

Χρηματοοικονομική εγγύηση που σχετίζεται με τον πιστωτικό κίνδυνο 

του Ελληνικού Δημοσίου 208           204

Δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 176           198

Δάνεια προς ελληνικές τοπικές αρχές και δημόσιους οργανισμούς 86             103

Λοιπές απαιτήσεις 17             20

Συμφωνίες επαναπώλησης τίτλων με δημόσιους οργανισμούς -                107

Σύνολο 5.313       5.728

 

Επιπλέον, την 31 Δεκεμβρίου 2015, η συνολική λογιστική αξία των κυριότερων απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο των 

ασφαλιστικών δραστηριοτήτων προς πώληση περιλαμβάνουν: α) Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου € 275 εκατ. (31 

Δεκεμβρίου 2014: € 405 εκατ.) και β) Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου € 242 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2014: € 65 εκατ.). 

Η επάρκεια της πρόβλεψης απομείωσης των δανείων και απαιτήσεων, τα οποία είτε είναι εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο 

είτε έχουν χορηγηθεί σε εταιρείες του δημοσίου τομέα, αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής απομείωσης στοιχείων 

ενεργητικού του Ομίλου και επανεξέτασης των σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων (σημ. 25).  

Ο Όμιλος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για την κρίση του Ελληνικού χρέους προκειμένου να προσαρμόσει κατάλληλα  τις 

εκτιμήσεις και παραδοχές του με βάση την πιο πρόσφατη διαθέσιμη πληροφόρηση (σημ. 2). 

Πληροφορίες σχετικά με την εύλογη αξία των πιστωτικών κινδύνων από το Ελληνικό Δημόσιο παρέχονται στη σημ. 7.3.  

6.  Διαχείριση ιδίων κεφαλαίων 

Πλαίσιο και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης 

Την 23 Ιουλίου 2015, η Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων 

(BRRD) ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Νόμο 4335/2015, με εξαίρεση τις προβλέψεις για την υποχρέωση απορρόφησης 

των ζημιών σε περίπτωση εφαρμογής μέτρων δημόσιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την αναδιάρθρωση του παθητικού 

(bail-in) ως προς ορισμένες επιλέξιμες υποχρεώσεις, οι οποίες ισχύουν πλήρως από την 1 Ιανουαρίου 2016. Η ενσωμάτωση της 

αναφερθείσας Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας, όπου ο Όμιλος δραστηριοποιείται, 

ολοκληρώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2016.  

Σύμφωνα με τον Νόμο 4335/2015, ως προς τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) έχει οριστεί ως η Εθνική 

Αρχή Εξυγίανσης και το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) ως το εθνικό ταμείο 

εξυγίανσης. Οι αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στην ΤτΕ χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: (α) προετοιμασία και πρόληψη (όπως 
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κατάρτιση από τα πιστωτικά ιδρύματα σχεδίων ανάκαμψης, κατάρτιση από την ΤτΕ σχεδίων εξυγίανσης για κάθε πιστωτικό 

ίδρυμα κ.λπ.), (β) έγκαιρη παρέμβαση με παροχή εξουσιών στην ΤτΕ για να σταματήσει σε αρχικό στάδιο η χειροτέρευση της 

κατάστασης ενός πιστωτικού ιδρύματος ώστε να αποφευχθεί η αφερεγγυότητα και (γ) εξυγίανση, η οποία αποτελεί το μέσο για 

την αναδιάρθρωση ή την εκκαθάριση ενός πιστωτικού ιδρύματος συντεταγμένα χωρίς διαδικασία αφερεγγυότητας, διατηρώντας 

ταυτόχρονα τη συνέχιση των κρίσιμων λειτουργιών της και περιορίζοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό κάθε έκθεση των 

φορολογουμένων σε ζημιές. 

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται πριν η αρχή εξυγίανσης αναλάβει εξυγιαντική δράση σε σχέση με ένα πιστωτικό 

ίδρυμα είναι οι ακόλουθες: (α) να διαπιστωθεί ότι το ίδρυμα τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης 

αφερεγγυότητας, (β) να προσδοκάται εύλογα, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική στιγμή και άλλες σχετικές περιστάσεις, ότι 

εναλλακτικά μέτρα προερχόμενα από τον ιδιωτικό τομέα ή εποπτικές ενέργειες δεν θα αποτρέψουν την αφερεγγυότητα του 

ιδρύματος εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και (γ) η ενέργεια εξυγίανσης να είναι αναγκαία για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος. 

Οι εξουσίες και τα εργαλεία εξυγίανσης που είναι στη διάθεση της ΤτΕ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα εξυγίανσης που μπορεί 

να εφαρμόζονται είτε μεμονωμένα είτε με οποιοδήποτε συνδυασμό: (α) την εντολή μεταβίβασης, (β) τη σύσταση μεταβατικού 

πιστωτικού ιδρύματος, (γ) το διαχωρισμό περιουσιακών στοιχείων, ο οποίος μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε συνδυασμό με άλλο 

μέτρο εξυγίανσης και (δ) την αναδιάρθρωση του παθητικού. 

Επιπρόσθετα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις συστημικής κρίσης, είναι δυνατόν, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Νόμου 4335/2015, να 

παρασχεθεί έκτακτη δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη, μέσω μέτρων δημόσιας χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης, τα οποία 

είναι η δημόσια κεφαλαιακή στήριξη και ο προσωρινός δημόσιος έλεγχος (άρθρα 57 και 58 του Νόμου 4335/2015). Από την 1 

Ιανουαρίου 2016 για την παροχή της στήριξης αυτής πρέπει οι μέτοχοι, οι κάτοχοι άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, οι κάτοχοι σχετικών 

κεφαλαιακών μέσων και οι κάτοχοι άλλων επιλέξιμων υποχρεώσεων να έχουν συνεισφέρει, μέσω απομείωσης, μετατροπής ή με 

άλλο τρόπο, στην απορρόφηση των ζημιών και στην ανακεφαλαιοποίηση με ποσό που ισοδυναμεί τουλάχιστον στο 8% των 

συνολικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων του υπό εξυγίανση ιδρύματος (άρθρο 56 του Νόμου 

4335/2015). 

Σε συνέχεια των ανωτέρω νομοθετικών ρυθμίσεων αναφορικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση των ελληνικών πιστωτικών 

ιδρυμάτων, ο Νόμος 4340/2015 (όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4346/2015) καθόρισε το νέο πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησής 

τους και επικαιροποίησε τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 3864/2010 «Περί Ιδρύσεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (ΤΧΣ)». Συγκεκριμένα, οι νέες διατάξεις του Νόμου 3864/2010, μεταξύ άλλων, ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις και τη 

διαδικασία για τη χορήγηση κεφαλαιακής ενίσχυσης από το ΤΧΣ στα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, ενισχύουν τα δικαιώματα του 

ΤΧΣ έναντι των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία το ΤΧΣ έχει παράσχει κεφαλαιακή ενίσχυση και επίσης εισάγει  

πρόσθετες προβλέψεις για τη σύνθεση και αξιολόγηση των διοικητικών συμβουλίων και των επιτροπών των πιστωτικών 

ιδρυμάτων που έχουν υπογράψει Συμφωνία Πλαισίου Συνεργασίας με το ΤΧΣ. Με βάση το νέο αυτό πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης 

πραγματοποιήθηκαν και οι πρόσφατες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τεσσάρων ελληνικών συστημικών πιστωτικών 

ιδρυμάτων. 
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Κεφαλαιακή θέση 

Pro-forma

31 Δεκεμβρίου

2015

31 Δεκεμβρίου 

2014 
(1)

31 Δεκεμβρίου 

2014

€ εκατ. € εκατ. € εκατ.

6.420                   5.559                   5.559                   

Συν: Εποπτικά δικαιώματα τρίτων 401                      532                      532                      

Μείον: Υπεραξία (0)                          (4)                          (4)                          

Μείον: Λοιπές εποπτικές αναπροσαρμογές (198)                     (158)                     (193)                     

6.623                   5.929                   5.894                   

Συν: Προνομιούχοι Τίτλοι 30                         62                         62                         

Μείον: Λοιπές εποπτικές αναπροσαρμογές (30)                       (62)                       (62)                       

6.623                   5.929                   5.894                   

15                         141                      141                      

Συν: Λοιπές εποπτικές αναπροσαρμογές 147                      15                         15                         

Συνολικά Κεφάλαια 6.785                   6.085                   6.050                   

Σύνολο Σταθμισμένου Ενεργητικού 38.888                 39.062                 36.430                 

Δείκτες: % % %

17,0 15,2 16,2

17,0 15,2 16,2

17,4 15,6 16,6

Δείκτης κεφαλαίου  της κατηγορίας 1 (T 1 Capital ratio)

Δείκτης Συνολικού Κεφαλαίου (Total capital ratio)

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας

Κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1)

Κεφάλαια της κατηγορίας 1 (Tier I)
Μέσα κεφαλαίου και δάνεια μειωμένης εξασφάλισης αποδεκτά ως μέσα κεφαλαίου 

της κατηγορίας 2

Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1 Capital ratio)

 
(1) pro-forma με τον εποπτικό χειρισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ως οριστικών και εκκαθαρισμένων απαιτήσεων έναντι του Ελληνικού 

Δημοσίου (σημ.16). 

Σημείωση: Την 31 Δεκεμβρίου 2015, ο CET1, με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ το 2024, θα ήταν 13,1%. Πληροφορίες για τα 

στοιχεία των εποπτικών κεφαλαίων με τη χρήση των μεταβατικών διατάξεων την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014 παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1 των 

εποπτικών γνωστοποιήσεων (Βασιλεία ΙΙΙ, Πυλώνας 3) που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. 

O Όμιλος επιδιώκει να διατηρήσει μια ενεργά διαχειρίσιμη κεφαλαιακή βάση, ώστε να καλύπτει τους κινδύνους που σχετίζονται 

με τις δραστηριότητες του. Η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου ελέγχεται χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων μεθόδων, τους 

κανόνες και τους δείκτες που θεσπίστηκαν από την Επιτροπή της Βασιλείας («Κανόνες/ δείκτες της Τράπεζας Διεθνών 

Διακανονισμών») και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τράπεζα της Ελλάδος για την εποπτεία της Τράπεζας. Από 

την 1 Ιανουαρίου 2014, ο υπολογισμός της κεφαλαιακής επάρκειας βασίζεται στους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ (CRD IV rules). 

Συμπληρωματικά σε αυτό, στο πλαίσιο της «Διαδικασίας Αξιολόγησης της Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ)» (Internal 

Capital Adequacy Assessment Process –ICAAP), ο Όμιλος λαμβάνει υπόψη του ένα ευρύτερο φάσμα κατηγοριών κινδύνου και τις 

δυνατότητες του σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων αυτών. Η ΔΑΕΕΚ έχει ως απώτερο σκοπό να διασφαλίσει ότι ο Όμιλος 

διαθέτει επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη όλων των σημαντικών κινδύνων στους οποίους εκτίθεται, σε ορίζοντα δώδεκα μηνών.  

Σε αυτή τη κατεύθυνση, ο Όμιλος, πέρα από τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο 2014 και το 

Νοέμβριο 2015, επικεντρώνεται στην ενίσχυση της κεφαλαιακής του θέσης με την ενεργή μείωση του κινδύνου που απορρέει από 

τα δανειακά χαρτοφυλάκια, μέσω της θέσπισης αυστηρότερων πιστωτικών πολιτικών και της αλλαγής της σύνθεσης των 

δανειακών χαρτοφυλακίων σε πιο εξασφαλισμένα δάνεια, καθώς και λαμβάνοντας διάφορες στρατηγικές πρωτοβουλίες με σκοπό 

την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου.  

Τέλος, ο Όμιλος εξετάζει επιπρόσθετες ενέργειες προκειμένου να ενισχύσει την κεφαλαιακή του βάση, οι οποίες σχετίζονται με 

την διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση καθώς και με την αναδιάρθρωση, το μετασχηματισμό ή τη βελτιστοποίηση των 

δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα δημιουργήσουν ή θα αποδεσμεύσουν κεφάλαια ή/και θα μειώσουν τα 

σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού. 

Συνολική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 2015 

Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, ειδικότερα από το δεύτερο τρίμηνο του 2015, είχαν αρνητική επίπτωση στη 

ρευστότητα των Ελληνικών τραπεζών και έγειραν ανησυχίες αναφορικά με τη κεφαλαιακή τους θέση (σημ. 2). Σύμφωνα με τη 

προκαταρκτική συμφωνία της Συνόδου Κορυφής τη 12 Ιουλίου 2015, το νέο πρόγραμμα του ΕΜΣ θα έπρεπε να συμπεριλάβει 
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αποθεματικό από € 10 δις έως € 25 δις για τον τραπεζικό τομέα, για να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες 

ανακεφαλαιοποίησης και κόστους εκκαθάρισης και η ΕΚΤ και ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (Single supervisory mechanism – 

SSM) θα διεξήγαγαν μια συνολική αξιολόγηση (ΣΑ) των τεσσάρων εποπτευόμενων Ελληνικών τραπεζών. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΣΑ πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τη συνδυαστική επίδραση των ακόλουθων: 

 Του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων Ενεργητικού (AQR), αξιολογώντας την ποιότητα των χαρτοφυλακίων των 

τραπεζών στην Ελλάδα, περιλαμβανομένης της επάρκειας των αποτιμήσεων των στοιχείων ενεργητικού και των 

εξασφαλίσεων και των σχετικών προβλέψεων, και 

 Της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (ST) για να εξετάσει την ανθεκτικότητα των ισολογισμών των 

τραπεζών σε μια ενδεχόμενη περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς. 

Η κεφαλαιακή επάρκεια αξιολογήθηκε για μία τριετή περίοδο (2015-2017) με βάση δύο σενάρια: το βασικό και το δυσμενές. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία της Άσκησης, οι τράπεζες χρησιμοποίησαν ως σημείο αναφοράς τα προκαταρκτικά δεδομένα για το 

δεύτερο τρίμηνο του 2015 και υπέβαλλαν τα τριετή επιχειρηματικά σχέδια βασισμένα στις παραδοχές του βασικού σεναρίου: 

μεταβολή του ΑΕΠ όπως προβλέπεται από την ΕΚΤ για το 2015 -2,3%, για το 2016 -1,3% και για το 2017 +2,7%, ενώ οι λοιπές 

παραδοχές, συμπεριλαμβανομένης της μεταβολής των χορηγήσεων και καταθέσεων, ήταν σύμφωνες με τους οικονομολόγους των 

τεσσάρων τραπεζών. Τα επιχειρηματικά αυτά σχέδια εξετάστηκαν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων από την 

ΕΚΤ υπό το βασικό και το δυσμενές σενάριο για να εκτιμηθούν ενδεχόμενα κεφαλαιακά ελλείμματα. 

Την 31 Οκτωβρίου 2015, η ΕΚΤ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ΣΑ που πραγματοποίησε στις τέσσερις, συστημικής σημασίας, 

Ελληνικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Eurobank.  

Αποτελέσματα ΣΑ για τη Eurobank 

Τα αποτελέσματα της ΣΑ για την Eurobank συνοψίζονται ως ακολούθως: 

Αποτελέσματα του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων Ενεργητικού 

Το AQR περιελάμβανε έναν εκτεταμένο έλεγχο της τρέχουσας αξίας του ελληνικού δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας κατά 

την 30 Ιουνίου 2015, καλύπτοντας το 98% του εν λόγω χαρτοφυλακίου. Σύμφωνα με το AQR προσδιορίστηκαν επιπρόσθετες 

προβλέψεις € 1.906 εκατ. κυρίως λόγω της επιδείνωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, με συνέπεια, 

λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ζημιών που αναδείχθηκαν από το AQR, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 

1 της Τράπεζας (CET1) να διαμορφώνεται στο 8,6%, βάσει ορίου για CET1 στο 9,5%, κάτι που αντιστοιχούσε σε κεφαλαιακές 

ανάγκες ύψους € 339 εκατ. Η προσαρμοσμένη κεφαλαιακή θέση βάσει του AQR αποτέλεσε το εναρκτήριο σημείο για τα ST. 

Αποτελέσματα της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 

Τα ST, υπό το βασικό σενάριο, δεν εντόπισαν περαιτέρω κεφαλαιακό έλλειμμα, διατηρώντας το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών 

της κατηγορίας 1 (CET1) στο 8,6%, με τις κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας να ανέρχονται σε € 339 εκατ., για να καλυφθεί το 

έλλειμμα που δημιουργείτο έως το όριο CET1 του 9,5%.  

Τα ST, υπό το δυσμενές σενάριο, διαμόρφωσαν το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) στο 1,3% που 

ισοδυναμούσε με κεφαλαιακές ανάγκες της τάξης των € 2.122 εκατ. ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα που προέκυπτε βάσει του 

ορίου για CET1 8% στο δυσμενές σενάριο. 

Το ΑQR του 2015 αποτέλεσε μία άσκηση προληπτικής εποπτείας, η οποία βασίστηκε στην ίδια μεθοδολογία με αυτή του AQR του 

2014. Η επίπτωση € 1.906 εκατ., αφορούσε κυρίως προσαρμογές σε προβλέψεις για δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες ποσού € 

1.876 εκατ. και καθορίστηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από την ΕΚΤ για τους σκοπούς της ΣΑ του 2014, έτσι 

ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια σε όλες τις τράπεζες, χωρίς να εισάγονται περαιτέρω οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των 

λογιστικών κανόνων εκτός από εκείνες που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο των εποπτικών μηχανισμών. 

Τα αποτελέσματα του AQR δεν είχαν επίδραση στις λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν από τον Όμιλο για την χρήση που έληξε 

την 31 Δεκεμβρίου 2015, όπως περιγράφονται στη σημ. 2. Επιπλέον, τα αποτελέσματα του AQR έχουν ήδη αναγνωριστεί στα 

αποτελέσματα του Ομίλου την 30 Ιουνίου 2015 στο βαθμό που ενδείκνυται μέσω της εφαρμογής των υφιστάμενων λογιστικών 

πολιτικών απομείωσης του Ομίλου, οι οποίες ενσωματώνουν τη συνεχή αξιολόγηση και προσαρμογή των εκτιμήσεων και 

παραδοχών με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες (σημ. 25). 
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Ενέργειες για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Eurobank 

Στις αρχές Νοεμβρίου 2015, η Τράπεζα υπέβαλλε κεφαλαιακό πλάνο για έγκριση προς την ΕΚΤ περιγράφοντας λεπτομερώς τα 

μέτρα που θα εφάρμοζε για να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα που καθορίστηκε με βάση τη ΣΑ, τόσο υπό το βασικό, όσο και 

υπό το δυσμενές σενάριο.    

Σε αυτό το πλαίσιο, την 3 Νοεμβρίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης τη 16 Νοεμβρίου 2015 με σκοπό να εγκρίνει  την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) (σημ. 39) έως και € 2.122 εκατ. 

Την 13 Νοεμβρίου 2015, ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (Single Supervisory Mechanism) της ΕΚΤ αναγνώρισε την ανερχόμενη σε 

€83 εκατ. δράση κεφαλαιακής ενίσχυσης που μείωνε το κεφαλαιακό έλλειμμα της Τράπεζας που προσδιορίστηκε από τη ΣΑ.  

Κατόπιν αυτής της αναγνώρισης, το μέγιστο ποσό των προς άντληση, μέσω της αύξησης κεφαλαίων μειώθηκε στα € 2.039 εκατ.  

Η  αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές), με παραίτηση 

των δικαιωμάτων προτίμησης των υπαρχόντων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας.  

Σε συνδυασμό με την προαναφερθείσα ΑΜΚ, την 29 Οκτωβρίου 2015, η Τράπεζα αποφάσισε τη διενέργεια προγράμματος 

διαχείρισης στοιχείων παθητικού (Liability Management Exercise-LME), για τη δημόσια προσφορά € 877 εκατ. (ονομαστική αξία) 

υφιστάμενων μη εξασφαλισμένων τίτλων κύριας οφειλής (senior securities), προνομιούχων τίτλων (Tier I securities) και τίτλων 

μειωμένης εξασφάλισης (Tier II securities) που πληρούν τις προϋποθέσεις.  

Βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας όρισε την τιμή 

διάθεσης στα €0,01 ανά νέα μετοχή ή €1,00 μετά τη συνένωση των τότε υφιστάμενων μετοχών της (reverse split) με αναλογία 100 

προς 1. Αντίστοιχα, την 23 Νοεμβρίου 2015, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της ΑΜΚ ποσού € 2.039 εκατ., η Τράπεζα ανακοίνωσε 

ότι οι συνολικά 2.038.920.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της που εκδόθηκαν δυνάμει της ΑΜΚ της κατανεμήθηκαν ως εξής: 

(α) 1.621.150.153 από τις νέες μετοχές (80% επί του συνόλου των νέων μετοχών) κατανεμήθηκαν στους ειδικούς επενδυτές, 

θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια, και (β)  417.769.847 από τις νέες μετοχές (20% επί του 

συνόλου των νέων μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές των οποίων οι τίτλοι έγιναν αποδεκτοί τελικώς προς εξαγορά, 

σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος διαχείρισης στοιχείων παθητικού (Liability Management Exercise-LME) (σημ. 36 και 

41).  

Οι νέες μετοχές είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η διαπραγμάτευσή τους ξεκίνησε τη 2 

Δεκεμβρίου 2015. 

Σχέδιο αναδιάρθρωσης 

Την 29 Απριλίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, το οποίο υποβλήθηκε μέσω του 

Υπουργείου Οικονομικών τη 16 Απριλίου 2014. Το Ελληνικό Δημόσιο έχει δεσμευτεί ότι η Τράπεζα θα εφαρμόσει συγκεκριμένα 

μέτρα και δράσεις και θα επιτύχει τους στόχους που αποτελούν ένα αναπόσπαστο μέρος του σχεδίου αναδιάρθρωσης. 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας της νέας ανακεφαλαιοποίησης, το σχέδιο αναδιάρθρωσης αναθεωρήθηκε και υποβλήθηκε εκ νέου 

προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την 26 Νοεμβρίου 2015, το αναθεωρημένο σχέδιο της Τράπεζας εγκρίθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι μακροοικονομικές παραδοχές για την Ελλάδα που χρησιμοποιήθηκαν στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της 

Τράπεζας (για τα έτη 2015-2018), οι οποίες ήταν σύμφωνες με τις παραδοχές που παρείχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΤΧΣ 

το Σεπτέμβριο του 2015, παρατίθενται κατωτέρω: 

2015 2016 2017 2018

Αύξηση ονομαστικού ΑΕΠ (%) (3,2)               (0,7)                 3,4                   4,1                       

Αύξηση πραγματικού ΑΕΠ (%) (2,3)               (1,3)                 2,7                   3,1                       

Ποσοστό ανεργίας (%) 26,9 27,1                25,7                24,2                     

Ποσοστό πληθωρισμού (%) (0,4)               1,5                   0,9                   1,0                        

Σύμφωνα με την κοινή πρόβλεψη των επικεφαλής οικονομολόγων των τεσσάρων Ελληνικών συστημικών τραπεζών ή/και των 

εκτιμήσεων των διοικήσεων, οι παραδοχές για την εγχώρια αγορά που χρησιμοποιήθηκαν στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της 

Τράπεζας, προέβλεπαν την επιστροφή σε πιστωτική επέκταση μετά από το 2017, την αύξηση των καταθέσεων με ρυθμό 

υψηλότερο από εκείνο της ελληνικής οικονομίας και τη σταδιακή μείωση των δάνειων με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 

μέχρι το 2018. 
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Οι κύριες δεσμεύσεις του αναθεωρημένου σχεδίου αναδιάρθρωσης που πρέπει να υλοποιηθούν έως την 31 Δεκεμβρίου 2018 (ή 

αν αναφέρεται διαφορετικά κατωτέρω) σχετίζονται με: 

(α) τις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα, τη μείωση των συνολικών δαπανών (εξαιρουμένων των εισφορών στο ταμείο 

εγγύησης καταθέσεων ή στο ταμείο εξυγίανσης) στο ανώτατο ποσό των € 750 εκατ. την 31 Δεκεμβρίου 2017. Μέχρι αυτή την 

ημερομηνία θα πρέπει ο αριθμός των υπαλλήλων και των καταστημάτων να είναι 9.800 και 510 αντίστοιχα, κατ’ ανώτατο όριο, 

(β) τη μείωση του κόστους των καταθέσεων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας στο σχέδιο αναδιάρθρωσης, 

(γ) τη μείωση του δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις για τις τραπεζικές δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα σε 

115% κατ’ ανώτατο όριο, 

(δ) τη μείωση του χαρτοφυλακίου αλλοδαπών στοιχείων ενεργητικού του Ομίλου (μη σχετιζομένων με Έλληνες πελάτες) στο ποσό 

των €8,77 δισ. κατ’ ανώτατο όριο έως την 30 Ιουνίου 2018, 

(ε) τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής σε συγκεκριμένες θυγατρικές χωρίς τραπεζικές δραστηριότητες. Ειδικότερα, πώληση κατ’ 

ελάχιστον ποσοστού 80% της συμμετοχής του Ομίλου στις ασφαλιστικές δραστηριότητες έως την  31 Δεκεμβρίου 2016 (σημ. 17) 

και πώληση του ποσοστού συμμετοχής 20% στην Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., 

(στ) την πώληση του χαρτοφυλακίου σε μετοχές που υπερβαίνουν τα € 5 εκατ. (με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων), 

ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης και υβριδικά ομόλογα, ούτως ώστε αυτό να μειωθεί σε ποσό χαμηλότερο από €35 εκατ. έως την 

30 Ιουνίου 2016, 

(ζ) περιορισμό στην παροχή κεφαλαίων στις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου στο εξωτερικό εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται 

από το εποπτικό πλαίσιο της κάθε χώρας, στην αγορά τίτλων μη επενδυτικής διαβάθμισης (εκτός ορισμένων εξαιρέσεων), στις 

αμοιβές του προσωπικού, στην πληρωμή μερισμάτων, στην πιστωτική πολιτική που θα ακολουθηθεί και σε άλλες στρατηγικές 

αποφάσεις. 

Η υλοποίηση των ανωτέρω δεσμεύσεων του Ομίλου είναι εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Αναφορικά με τις δεσμεύσεις 

που πρέπει να υλοποιηθούν εντός του 2016, ο Όμιλος έχει ήδη συνάψει συμφωνία για την πώληση του 80% της συμμετοχής του 

στις θυγατρικές με ασφαλιστικές δραστηριότητες (στοιχείο "ε" ανωτέρω), ενώ την 31 Δεκεμβρίου 2015 διακρατούσε  

χαρτοφυλάκιο αξίας € 42,5 εκατ. σε μετοχές και άλλες επενδύσεις που πληρούν τα κριτήρια του ανωτέρω στοιχείου "στ" . 

Η υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης θα βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες του Ομίλου και θα μειώσει τα έξοδά του 

συντελώντας έτσι στον απώτερο στόχο της επιστροφής στην κερδοφορία. Ωστόσο, η υλοποίηση των ανωτέρω δεσμεύσεων 

ενδέχεται να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στην 

οικονομική κατάσταση του Ομίλου. 

Στην περίπτωση που μια τράπεζα δεν επιτύχει τη συμμόρφωσή της με τους όρους του σχεδίου αναδιάρθρωσης και κάθε πιθανής 

αναθεώρησης του, ενδέχεται να εκκινηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδικασία έρευνας για κακή χρήση της κρατικής 

ενίσχυσης. Αυτή η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει στη μερική ή ολική ανάκτηση της κρατικής ενίσχυσης και/ή στην επιβολή 

πρόσθετων δεσμεύσεων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, περιορισμών στην υποστήριξη των θυγατρικών της Τράπεζας στο 

εξωτερικό, ή περιορισμών στην ικανότητα της Τράπεζας να κατέχει και να διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών της, 

σύμφωνα και με άλλες περιπτώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έλαβαν κρατικές ενισχύσεις. Ενδέχεται 

περαιτέρω, οι παραδοχές επί των οποίων βασίζεται το εκάστοτε ισχύον σχέδιο αναδιάρθρωσης, να αποδειχτούν ανακριβείς, 

καθιστώντας δυσκολότερη την επίτευξη των στόχων που περιλαμβάνονται σ’ αυτό. 

Τραπεζικός Επίτροπος 

Το Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών (ΜΟΧΠ) του Δεύτερου Προγράμματος Προσαρμογής για την 

Ελλάδα, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), προέβλεπε το διορισμό επιτρόπου (Monitoring Trustee) σε όλες τις τράπεζες που 

βρίσκονται σε καθεστώς Κρατικής Ενίσχυσης. 

Την 22 Φεβρουαρίου 2013, η Τράπεζα όρισε την Grant Thornton ως Monitoring Trustee. Ο Monitoring Trustee παρακολουθεί τη 

συμμόρφωση με τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης και τις πρακτικές λειτουργίας, καθώς και την εφαρμογή του σχεδίου 

αναδιάρθρωσης και αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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Οι γνωστοποιήσεις εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια και τη διαχείριση κινδύνων, βάσει του Κανονισμού 

αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βασιλεία ΙΙΙ, Πυλώνας 3), είναι 

διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. 

7.  Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων και εύλογη αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων 

7.1 Χρήση χρηματοοικονομικών μέσων 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου σχετίζονται κυρίως με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων, στα οποία περιλαμβάνονται και 

παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα. Ο Όμιλος αποδέχεται καταθέσεις από πελάτες, τόσο με σταθερό όσο και κυμαινόμενο 

επιτόκιο για διάφορες χρονικές περιόδους και επιδιώκει την επίτευξη κέρδους, επενδύοντας τα κεφάλαια αυτά σε υψηλής 

ποιότητας περιουσιακά στοιχεία με επιτοκιακά περιθώρια μεγαλύτερα από το μέσο όρο. Ο Όμιλος επιδιώκει την αύξηση αυτών 

των περιθωρίων, μέσω της συγκέντρωσης βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων και της χορήγησης δανείων για μεγαλύτερες χρονικές 

περιόδους με υψηλότερα επιτόκια, τηρώντας παράλληλα επαρκή ρευστότητα ώστε να ικανοποιεί όλες τις υποχρεώσεις του που 

μπορεί να καταστούν απαιτητές από τους δικαιούχους. 

Επίσης, ο Όμιλος επιδιώκει την αύξηση των επιτοκιακών περιθωρίων, μέσω της είσπραξης περιθωρίων πάνω από το μέσο όρο, 

μετά από προβλέψεις, από τα δάνεια σε επιχειρήσεις και τα δάνεια λιανικής τραπεζικής εντός ενός εύρους πιστωτικού κινδύνου. 

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει τόσο δάνεια όσο και στοιχεία εκτός ισολογισμού όπως εγγυήσεις, ενέγγυες πιστώσεις και λοιπές 

δεσμεύσεις. 

Ο Όμιλος επενδύει σε χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία διαπραγματεύονται σε οργανωμένες και μη οργανωμένες 

χρηματοοικονομικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων, με σκοπό την επίτευξη κέρδους 

από βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις στην αγορά μετοχών και ομολόγων, στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και στα επιτόκια. 

7.2 Παράγοντες Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 

Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως πιστωτικό 

κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς (περιλαμβανομένου του συναλλαγματικού και επιτοκιακού κινδύνου), κίνδυνο ρευστότητας, καθώς και 

λειτουργικούς κινδύνους. Η στρατηγική διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών 

επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν οι ανωτέρω κίνδυνοι στη χρηματοοικονομική επίδοση, στη χρηματοοικονομική θέση και στις 

ταμειακές ροές του Ομίλου. 

Διαχείριση Κινδύνων 

Η στρατηγική διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου διαμορφώνεται από την Επιτροπή Κινδύνων (Board Risk Committee - BRC) και τον 

Group Chief Risk Officer (GCRO), καθώς επίσης και από την Επιτροπή Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων (Troubled Assets 

Committee – TAC). Οι ανωτέρω επιτροπές αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας (ΔΣ). Η δομή της Τράπεζας, οι 

εσωτερικές διαδικασίες και οι υφιστάμενοι ελεγκτικοί μηχανισμοί διασφαλίζουν αμφότερα την αρχή της ανεξαρτησίας και την 

άσκηση επαρκούς επίβλεψης. 

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του BRC για τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων αφορούν το σχεδιασμό και  τη διατύπωση της 

στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων, τον προσδιορισμό του βαθμού ανάληψης κινδύνων, τη διαχείριση στοιχείων ενεργητικού-

υποχρεώσεων και τη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών για την αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων 

που δημιουργούνται από τις συνολικές δραστηριότητες του Ομίλου. Το BRC αποτελείται από πέντε μη εκτελεστικούς συμβούλους 

(τρεις μη εκτελεστικούς ένας εκ των οποίων είναι ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ, και δύο ανεξάρτητους μη εκτελεστικούς), συνεδριάζει 

τουλάχιστον σε μηνιαία  βάση και αναφέρεται στο ΔΣ σε τριμηνιαία βάση. 

Ο Τομέας Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου, με επικεφαλή τον GCRO, είναι ανεξάρτητος από τις επιχειρηματικές μονάδες και είναι 

υπεύθυνος για την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς, ρευστότητας και του λειτουργικού κινδύνου. 

Αποτελείται από τον Τομέα Πίστης, τον Τομέα Διεθνούς Πίστης, τον Τομέα Group Market & Counterparty Risk (GMCRS), τον Τομέα 

Πιστωτικού Ελέγχου του Ομίλου (GCCS), τον Τομέα Ελέγχου Κεφαλαιακής Επάρκειας & Εποπτικού Πλαισίου και τον Τομέα 

Λειτουργικού Κινδύνου. 

Σε συνέχεια της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 47/9.2.2015 της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία ενισχύει περαιτέρω τις 

υφιστάμενες εποπτικές οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των πιστωτικών ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, η Τράπεζα ανέλαβε μια σειρά πρωτοβουλιών με σκοπό την προσαρμογή στις απαιτήσεις της ανωτέρω 
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οδηγίας και την ενίσχυση των διαδικασιών διαχείρισης των προβληματικών δανείων. Ειδικότερα, η Τράπεζα μετέβαλε το 

λειτουργικό μοντέλο προβληματικών δανείων σε μία κάθετη οργανωτική δομή μέσω της θέσπισης της Επιτροπής Διαχείρισης 

Προβληματικών Δανείων (Troubled Assets Committee – TAC) και της δημιουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης 

Προβληματικών Δανείων του Ομίλου (Troubled Assets Group General Division- TAG). Η δομή του TAG είναι πλήρως διαχωρισμένη 

από τις επιχειρηματικές μονάδες της Τράπεζας τόσο σε όρους διαχείρισης λογαριασμών (account management) όσο και 

διαδικασίας πιστωτικής έγκρισης, διασφαλίζοντας διαφάνεια, ευελιξία, καλύτερη ιεράρχηση και υπεύθυνη διαχείριση. Το TAG με 

απευθείας γραμμή αναφοράς στο Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) είναι ο συνολικά υπεύθυνος φορέας για όλη τη διαδικασία 

διαχείρισης των προβληματικών δανείων του Ομίλου, από το στάδιο που το δάνειο δεν παρουσιάζει καθυστέρηση για την 

περίπτωση δανείων υψηλού κινδύνου, έως το στάδιο της νομικής διευθέτησης. Αποτελείται από τη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης 

Καθυστερήσεων Retail, τον Τομέα Απαιτήσεων Ειδικού Χειρισμού Τραπεζικής Επιχειρήσεων, τον Τομέα Διαχείρισης Επισφαλών 

Πελατών, τον Τομέα Πίστης Retail Remedial και τον Τομέα TAG Risk Management & Business Policies. 

Το TAC με επικεφαλή τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Ομίλου, επιβλέπει και 

παρακολουθεί τα προβληματικά δάνεια του Ομίλου. Ειδικότερα, οι κυριότερες αρμοδιότητες του TAC αφορούν την 

παρακολούθηση της διαχείρισης των δανείων σε καθυστέρηση και της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τη 

διαμόρφωση και εφαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης των προβληματικών δανείων, καθώς και την έγκριση και αξιολόγηση της 

βιωσιμότητας των μέτρων ρύθμισης και οριστικής διευθέτησης. Η δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα, τόσο σε όρους 

διαχείρισης λογαριασμών όσο και διαδικασίας πιστωτικής έγκρισης, διασφαλίζει τη διαφάνεια, την ευέλικτη και υπεύθυνη 

διαχείριση, και μετατοπίζει τη διαχείριση από την ελαχιστοποίηση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων στην ποιοτική διαχείρισή τους, 

σύμφωνα με το βαθμό ανάληψης κινδύνου του Ομίλου. Ειδικότερα, η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Καθυστερήσεων Retail είναι 

μια ανεξάρτητη μονάδα υπεύθυνη για την αξιολόγηση όλων των αιτήσεων τροποποίησης πιστοδοτήσεων προς νοικοκυριά και 

μικρές επιχειρήσεις ως ένα συγκεκριμένο ποσό, ενώ για μεγαλύτερα ποσά και για τους επιχειρηματικούς πελάτες οι Επιτροπές 

Ειδικών Πιστωτικών Χειρισμών (Special Handling Credit Committees) είναι οι εξουσιοδοτημένοι φορείς για την έγκριση 

τροποποίησης δανείων. 

7.2.1 Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, που είναι ο κίνδυνος ζημιάς λόγω αδυναμίας του αντισυμβαλλόμενου να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις πληρωμών του κατά την ημερομηνία λήξης τους. 

O πιστωτικός κίνδυνος του Ομίλου προκύπτει κυρίως από το δανεισμό ιδιωτών και επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των μέτρων 

προστασίας που παρέχονται, όπως χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και πιστωτικές επιστολές, καθώς και από άλλες 

δραστηριότητες, όπως επενδύσεις σε ομόλογα, εμπορικές δραστηριότητες, δραστηριότητες σε κεφαλαιαγορές και δραστηριότητες 

διακανονισμού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κυριότερος κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο Όμιλος, η 

διαχείρισή του γίνεται ενεργά, με τη δέουσα προσοχή και παρακολουθείται από κεντροποιημένες μονάδες κινδύνου, οι οποίες 

αναφέρονται στον GCRO. 

(α) Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου 

Οι διαδικασίες έγκρισης των πιστοδοτήσεων και αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πιστούχων είναι κεντροποιημένες 

σε επίπεδο χώρας. Ο επαρκής διαχωρισμός των καθηκόντων διασφαλίζει την ανεξαρτησία μεταξύ αυτών που είναι υπεύθυνοι για 

την σχέση με τον πελάτη, την διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης του δανείου, καθώς και την παρακολούθηση αυτού σε όλη τη 

διάρκεια του. 

Επιτροπές Πιστοδοτήσεων 

Ο Όμιλος έχει θεσπίσει ποικίλες Επιτροπές Πιστοδοτήσεων με κλιμακούμενα εγκριτικά όρια, προκειμένου να διαχειριστεί τους 

πιστωτικούς κινδύνους που απορρέουν από την τραπεζική επιχειρήσεων, που περιλαμβάνουν: 

 Επιτροπές Πιστοδοτήσεων, οι οποίες εγκρίνουν νέα πιστοδοτικά όρια, ανανεώνουν ή τροποποιούν τα υφιστάμενα, σύμφωνα 

με τα εγκριτικά τους όρια, και με βάση την συνολική έκθεση στον πιστούχο, την κατηγορία κινδύνου του πιστούχου (υψηλή, 

μεσαία, χαμηλή), την αξία και το είδος των παρεχόμενων εξασφαλίσεων, 

 Περιφερειακές Επιτροπές Πιστοδοτήσεων, οι οποίες αποτελούν επιτροπές μόνο της Τράπεζας και είναι εξουσιοδοτημένες να 

εγκρίνουν τα πιστοδοτικά όρια των διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου, όταν αυτά ξεπερνούν το εγκριτικό όριο που έχει η 

κάθε χώρα, ανάλογα και με τη διαβάθμιση του κινδύνου του πιστούχου, και 
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 Επιτροπές Ειδικών Πιστωτικών Χειρισμών, οι οποίες αποφασίζουν για θέματα πιστοδοτήσεων, και τις ενέργειες που θα 

ληφθούν για συγκεκριμένες περιπτώσεις προβληματικών δανείων. 

Άλλες εξειδικευμένες επιτροπές έχουν θεσπιστεί με σκοπό την παρακολούθηση συγκεκριμένων χαρτοφυλακίων (π.χ. δάνεια σε 

καθυστέρηση που υπόκεινται σε μέτρα ρύθμισης, δάνεια προσωπικού). 

Οι επιτροπές πιστοδοτήσεων συνεδριάζουν σε εβδομαδιαία βάση ή και συχνότερα, όταν αυτό απαιτείται. 

Τομέας Πίστης  

Οι κύριες δραστηριότητες του Τομέα Πίστης περιλαμβάνουν: 

 ανεξάρτητη αξιολόγηση των  προτάσεων για πιστοδοτήσεις σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις,  

 προετοιμασία γραπτής εισήγησης για κάθε πρόταση πριν την υποβολή της στην αρμόδια επιτροπή πιστοδότησης, στην οποία 

συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου, και 

 έγκριση δανείων λιανικής τραπεζικής (μικρές επιχειρήσεις και νοικοκυριά), όταν η συνολική έκθεση ξεπερνά το 

προκαθορισμένο, κατά περίπτωση, όριο. 

Τομέας Διεθνούς Πίστης  

Ο Τομέας Διεθνούς Πίστης δημιουργήθηκε τον Απρίλιο 2008, προκειμένου να διασφαλισθεί ο πλήρης εναρμονισμός με τα 

ισχύοντα στον Όμιλο πρότυπα και λόγω των αυξημένων απαιτήσεων διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου των επιχειρηματικών 

δανείων, στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Οι κύριες δραστηριότητες της Διεύθυνσης Διεθνούς Πίστης περιλαμβάνουν: 

 αξιολόγηση των προτάσεων για δάνεια σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όταν η συνολική έκθεση ξεπερνά το 

εγκριτικό όριο της κάθε χώρας και υποβολή των προτάσεων αυτών προς έγκριση στις αρμόδιες Περιφερειακές Επιτροπές 

Πιστοδοτήσεων  με συνοδευτική, κατά περίπτωση, εισήγηση, 

 σύνταξη και αναθεώρηση, όταν απαιτείται, των πράξεων της διοίκησης αναφορικά με τις εγκριτικές διαδικασίες και τα 

εγκριτικά κλιμάκια, 

 τήρηση ενιαίας πολιτικής πιστοδοτήσεων στις θυγατρικές εξωτερικού, σύμφωνα με τα πρότυπα της πολιτικής 

πιστοδοτήσεων του Ομίλου, και 

 παρακολούθηση υψηλού κινδύνου πιστοδοτήσεων προς επιχειρήσεις. 

Εγκριτική διαδικασία Λιανικής Τραπεζικής  

Η εγκριτική διαδικασία για πιστοδοτήσεις προς μικρές επιχειρήσεις (με κύκλο εργασιών μέχρι € 2,5 εκατ.) γίνεται κεντροποιημένα, 

βάσει συγκεκριμένων οδηγιών σχετικά με τις αποδεκτές εξασφαλίσεις. Η αξιολόγηση στηρίζεται στην ανάλυση της οικονομικής 

κατάστασης του πιστούχου, καθώς και σε στατιστικά υποδείγματα (statistical scorecards). Η εγκριτική διαδικασία για 

πιστοδοτήσεις προς νοικοκυριά (Household Lending) γίνεται κεντροποιημένα. Υποστηρίζεται από την χρήση εξειδικευμένων 

υποδειγμάτων (credit scoring models), καθώς και την εφαρμογή πιστοδοτικών κριτηρίων που βασίζονται στην συμπεριφορά 

πληρωμών των δανειοληπτών, το είδος και την ποιότητα των εξασφαλίσεων, την ύπαρξη ακίνητης περιουσίας και άλλους 

παράγοντες. Η συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας και της απόδοσης του χαρτοφυλακίου οδηγεί σε αναπροσαρμογή των 

πολιτικών και των διαδικασιών πιστοδοτήσεων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Η διαδικασία εγκρίσεων των αιτήσεων τροποποίησης της Λιανικής Τραπεζικής έχει διαχωριστεί πλήρως από τις μονάδες 

χορηγήσεως νέων δανείων, μέσω του ανεξάρτητου Τομέα Πίστης Retail Remedial. 

Τομέας Group Market and Counterparty Risk 

O τομέας Group Market and Counterparty Risk (GMCRS) ευθύνεται για την επιμέτρηση, παρακολούθηση και αναφορά της έκθεσης 

του Ομίλου στον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, δηλ. του κινδύνου ζημιάς λόγω αδυναμίας του αντισυμβαλλομένου να εκπληρώσει 

τις συμβατικές του υποχρεώσεις στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διαχείρισης διαθεσίμων, όπως συναλλαγές χρεογράφων και 

παραγώγων, συμφωνίες επαναγοράς και επαναπώλησης τίτλων και τοποθετήσεις στην διατραπεζική αγορά.  

Ο Όμιλος θεσπίζει όρια κινδύνου αντισυμβαλλομένου, τα οποία βασίζονται κυρίως στην πιστωτική διαβάθμιση του 

αντισυμβαλλομένου, όπως αυτή παρέχεται από διεθνείς οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, και στην κατηγορία του 

προϊόντος (π.χ. όρια ελέγχου καθαρών θέσεων σε παράγωγα ανά ποσό και διάρκεια, έκθεσης σε κυβερνητικά ομόλογα και σε 

χρεόγραφα από τιτλοποιήσεις). Η χρήση των ανωτέρω ορίων, τυχόν υπερβάσεις αυτών, καθώς και η συνολική έκθεση ανά 
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θυγατρική του Ομίλου, ανά αντισυμβαλλόμενο και κατηγορία προϊόντος παρακολουθούνται καθημερινά από τον Τομέα GMCR. Τα 

συμβόλαια μείωσης κινδύνου λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της τελικής έκθεσης. 

Στην περίπτωση των μη εξασφαλισμένων συναλλαγών παραγώγων, ο Όμιλος επιμετρά την τρέχουσα έκθεση παράλληλα με την 

πιθανή μελλοντική έκθεση χρησιμοποιώντας χρηματοοικονομικά μοντέλα. Η συνολική έκθεση χρησιμοποιείται για την 

παρακολούθηση της χρήσης των καθορισμένων ορίων. 

Το σύστημα επιμέτρησης της έκθεσης στον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που χρησιμοποιείται από το GMCRS είναι επίσης 

διαθέσιμο στην διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίμων των θυγατρικών του Ομίλου, δίνοντάς τους με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα 

παρακολούθησης τόσο της έκθεσης όσο και των διαθέσιμων ορίων ανά αντισυμβαλλόμενο. 

(β) Παρακολούθηση Πιστωτικού Κινδύνου 

Ο Τομέας Πιστωτικού Ελέγχου του Ομίλου παρακολουθεί και αξιολογεί την ποιότητα όλων των δανειακών χαρτοφυλακίων και 

λειτουργεί ανεξάρτητα από τις άλλες μονάδες της Τράπεζας. Ο Τομέας Πιστωτικού Ελέγχου του Ομίλου αναφέρεται απευθείας 

στον GCRO. 

Οι κύριες δραστηριότητες του Τομέα Πιστωτικού Ελέγχου του Ομίλου περιλαμβάνουν: 

 παρακολούθηση και επισκόπηση της απόδοσης όλων των δανειακών χαρτοφυλακίων του Ομίλου, 

 πραγματοποίηση ελέγχων και σύνταξη γραπτών αναφορών προς τη Διοίκηση για την ποιότητα όλων των δανειακών 

χαρτοφυλακίων του Ομίλου, 

 επίβλεψη και έλεγχο των μονάδων διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου στις θυγατρικές εξωτερικού, 

 συμμετοχή στην ανάπτυξη, έγκριση και εφαρμογή υποδειγμάτων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, σχεδιασμένων 

βάσει των χαρακτηριστικών του κάθε δανειακού χαρτοφυλακίου, 

 επίβλεψη, υποστήριξη και συντήρηση της εφαρμογής Moody’s Risk Advisor (MRA) που χρησιμοποιείται για την διαβάθμιση 

του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου, 

 ανάπτυξη, επίβλεψη και υποστήριξη της εφαρμογής Transactional Rating (TR), η οποία υπολογίζει, για το επιχειρηματικό 

χαρτοφυλάκιο, το συνολικό κίνδυνο μιας δανειακής σχέσης λαμβάνοντας υπόψη την πιστοληπτική ικανότητα του πιστούχου 

και τις προβλεπόμενες εξασφαλίσεις, 

 τακτική παρακολούθηση και παρουσίαση ανά τρίμηνο της συνολικής εικόνας των πιστωτικών ανοιγμάτων στο Διοικητικό 

Συμβούλιο και στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, με συνοδευτικές αναλύσεις, 

 καθορισμό της πολιτικής προβλέψεων και τακτικό έλεγχο της επάρκειας των προβλέψεων σε όλα τα δανειακά χαρτοφυλάκια 

του Ομίλου, 

 συμμετοχή στην έγκριση νέων πιστωτικών πολιτικών και νέων δανειακών προϊόντων, 

 συμμετοχή στην Επιτροπή Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων, και 

 παρουσία στις συνεδριάσεις των εγκριτικών Επιτροπών Πιστοδοτήσεων, καθώς επίσης και των Επιτροπών Πιστωτικών 

Χειρισμών χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Ο Τομέας Ελέγχου Κεφαλαιακής Επάρκειας & Εποπτικού Πλαισίου ευθύνεται για την ανάπτυξη και τήρηση της μεθόδου των 

Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (IRB approach) για τα δανειακά χαρτοφυλάκια του Ομίλου, με βάση το πλαίσιο της Βασιλείας (Basel) 

και της Οδηγίας Κεφαλαιακής Επάρκειας (Capital Adequacy Directive), την επιμέτρηση και παρακολούθηση των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων των δανειακών χαρτοφυλακίων των δανείων και την διαχείριση των θεμάτων πιστωτικού κινδύνου για εποπτικούς 

σκοπούς. Ο Τομέας αναφέρεται στον GCRO. 

Οι κύριες δραστηριότητες του Τομέα Ελέγχου Κεφαλαιακής Επάρκειας & Εποπτικού Πλαισίου (πιστωτικού κινδύνου) 

περιλαμβάνουν: 

 διαχείριση των ελέγχων ποιότητας στοιχείων ενεργητικού (Asset Quality Reviews) και ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων 

καταστάσεων (stress tests) που διενεργούνται από τρίτους,  

 ανάπτυξη, εφαρμογή και επικαιροποίηση των μοντέλων Εσωτερικής Διαβάθμισης (IRB) για την αξιολόγηση του πιστωτικού 

κινδύνου, 
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 επιμέτρηση και παρακολούθηση των παραμέτρων κινδύνου και υπολογισμό κεφαλαιακής επάρκειας (Pillar I), καθώς και 

προετοιμασία των σχετικών αναφορών προς τη Διοίκηση και τις εποπτικές αρχές, και 

 προετοιμασία αναλύσεων πιστωτικού κινδύνου για σκοπούς Αξιολόγησης της Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου και 

σκοπούς Pillar II. 

Οι θυγατρικές του Ομίλου σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Κύπρο, Λουξεμβούργο και Ουκρανία έχουν την ίδια δομή διαχείρισης 

πιστωτικού κινδύνου και τις ίδιες διαδικασίες ελέγχου με τη Τράπεζα και αναφέρονται απευθείας στον GCRO. Οι πολιτικές και οι 

διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου εγκρίνονται και παρακολουθούνται από τους τομείς πιστωτικού κινδύνου της Τράπεζας, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι οδηγίες σε επίπεδο Ομίλου τηρούνται και ότι η στρατηγική πιστωτικού κινδύνου εφαρμόζεται 

ομοιόμορφα στον Όμιλο. 

Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Ομίλου (Troubled Assets Group General Division – TAG) έχει την 

γενικότερη ευθύνη για τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων προβληματικών δανείων του Ομίλου, περιλαμβανομένων των 

ρυθμισμένων δανείων, και διασφαλίζει τη στενή παρακολούθηση, τον αυστηρό έλεγχο και τη προσαρμογή των προγραμμάτων, 

αναγνωρίζοντας και λαμβάνοντας υπόψη τις μακροοικονομικές εξελίξεις, το εποπτικό και νομοθετικό πλαίσιο, τις διεθνείς 

βέλτιστες πρακτικές και τις νέες ή εξελιγμένες εσωτερικές απαιτήσεις.  

Η ΤAG συνεργάζεται με τον Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων για την αμοιβαία κατανόηση των πρακτικών που εφαρμόζονται και την 

ανάπτυξη των κατάλληλων μεθοδολογιών σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων που απορρέουν από κάθε τύπο ρύθμισης 

δανείων και γενικά, την ανάπτυξη στρατηγικής διαχείρισης προβληματικών δανείων για όλα τα χαρτοφυλάκια. Οι εισηγήσεις και 

αναφορές της TAG στο Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται και στον GCRO, ο οποίος εκφράζει γνώμη. 

Οι βασικές αρχές διακυβέρνησης της TAG περιλαμβάνουν: 

 διατήρηση μιας σαφούς διαχωριστικής γραμμής μεταξύ των επιχειρηματικών μονάδων και της διαχείρισης προβληματικών 

δανείων, 

 διασφάλιση της άμεσης συμμετοχής της ανώτατης διοίκησης στη διαχείριση των προβληματικών δανείων και στη στενή 

παρακολούθηση των αντίστοιχων χαρτοφυλακίων, 

 ανάπτυξη αποτελεσματικής στρατηγικής επίλυσης προβλημάτων μέσω καινοτόμων προτάσεων που θα οδηγήσουν σε 

βιώσιμες λύσεις, εξασφαλίζοντας μια ενιαία προσέγγιση για τη διαχείριση προβληματικών δανείων όλων των 

χαρτοφυλακίων, 

 σχεδιασμό βελτιώσεων στην παρακολούθηση και παροχή στοχευμένων λύσεων με την κατηγοριοποίηση των δανειοληπτών 

σε καθυστέρηση σε τομείς και το σχεδιασμό των μεθόδων διαχείρισης και ανάκτησης απαιτήσεων ανά τομέα, 

 διασφάλιση μιας ενιαίας προσέγγισης σχετικά με τη διαχείριση των προβληματικών δανείων σε όλα τα χαρτοφυλάκια, 

 περιορισμός των μη ενήμερων δανείων μέσω έγκαιρης παρέμβασης και σαφούς ορισμού των βασικών χρηματοοικονομικών 

στόχων των προβληματικών δανείων, 

 παρακολούθηση των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον βαθμό καθυστέρησης των δανείων, καθώς και προσδιορισμός 

των ενεργειών περιορισμού του πιστωτικού κινδύνου, 

 μεγιστοποίηση των στόχων σχετικά με τους πιστούχους που επιστρέφουν σε ενήμερη κατάσταση μέσω μέτρων ρύθμισης ή 

αποπληρωμών, 

 παρακολούθηση των ζημιών που προέρχονται από προβληματικά δάνεια, και 

 καθορισμός των κριτηρίων για την αξιολόγηση των βιωσιμότητας των προτεινόμενων μέτρων ρύθμισης ή λύσεων, καθώς και 

των μέτρων οριστικής διευθέτησης, και σχεδιασμός των σχετικών δέντρων αποφάσεων. 

(γ) Δανειακές δεσμεύσεις 

Ο κύριος σκοπός των δανειακών δεσμεύσεων, είναι η διασφάλιση της διαθεσιμότητας των συμφωνηθέντων κεφαλαίων στους 

πελάτες. Οι εγγυήσεις και οι πιστωτικές επιστολές σε αναμονή φέρουν τον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο όπως τα δάνεια, καθώς 

αντιπροσωπεύουν ανέκκλητες διαβεβαιώσεις ότι ο Όμιλος θα προβεί σε πληρωμές, σε περίπτωση που κάποιος πελάτης δεν 

μπορεί να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς τρίτους. Οι ενέγγυες πιστώσεις, οι οποίες είναι γραπτές δεσμεύσεις του Ομίλου, εκ 

μέρους ενός πελάτη που εξουσιοδοτεί κάποιον τρίτο να εκδίδει διαταγές πληρωμής εις βάρος του Ομίλου, μέχρι ενός 

προκαθορισμένου ποσού και υπό ειδικούς όρους και συνθήκες, είναι εξασφαλισμένες από το υποκείμενο φορτίο εμπορευμάτων 

που σχετίζονται και συνεπώς φέρουν μικρότερο κίνδυνο από ότι ένα δάνειο. Οι δεσμεύσεις για επέκταση της πίστωσης 

αντιπροσωπεύουν συμβατικές υποχρεώσεις για επέκταση της πίστωσης σε μορφή δανείων, εγγυήσεων ή ενέγγυων πιστώσεων για 



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                                                                                                                               

Σημειώσεις στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις                                                                            

 

Σελίδα  53                         31 Δεκεμβρίου  2015 Ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  
 
 
 

τις οποίες ο Όμιλος συνήθως εισπράττει προμήθεια. Οι δεσμεύσεις αυτές είναι ανέκκλητες μέχρι τη λήξη της πίστωσης ή μπορούν 

να ανακληθούν μόνο μετά από σημαντικό δυσμενές γεγονός. 

(δ) Κίνδυνος συγκέντρωσης 

Ο Όμιλος καθορίζει τα επίπεδα πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνει, με την επιβολή ορίων έκθεσης ανά πιστούχο ή ομάδα 

πιστούχων και ανά κλάδο δραστηριότητας. Η έκθεση σε κάθε πιστούχο περιορίζεται περαιτέρω με υπό-όρια που καλύπτουν την 

έκθεση σε στοιχεία εντός και εκτός ισολογισμού, και με ημερήσια όρια κινδύνου διακανονισμού σε σχέση με εμπορεύσιμα 

στοιχεία, όπως προθεσμιακά συμβόλαια ξένου συναλλάγματος. 

Αυτού του είδους οι κίνδυνοι παρακολουθούνται σε περιοδική βάση και υπόκεινται σε ετήσια ή συχνότερη αναθεώρηση. Οι 

συγκεντρώσεις κινδύνου παρακολουθούνται τακτικά και αναφέρονται στην Επιτροπή Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου 

(Board Risk Committee – BRC). Οι αναφορές αυτές περιλαμβάνουν τα 20 μεγαλύτερα πιστωτικά ανοίγματα, τους κυριότερους 

πελάτες υπό επιτήρηση και προβληματικούς πελάτες, ανάλυση ανά κλάδο, ανάλυση ανά βαθμίδα διαβάθμισης πιστοληπτικής 

ικανότητας, βαθμού καθυστέρησης και τα δανειακά χαρτοφυλάκια ανά χώρα. 

(ε) Συστήματα διαβάθμισης 

Διαβάθμιση επιχειρηματικών δανείων  

Η Τράπεζα χρησιμοποιεί διαφορετικά συστήματα αξιολόγησης των επιχειρήσεων-πιστούχων, προκειμένου να προσδιορίζονται 

ορθότερα οι κίνδυνοι από πιστούχους με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Κατά συνέπεια, υπάρχουν διαφορετικά συστήματα 

αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται σε παραδοσιακούς, καθώς επίσης και σε ειδικούς τομείς, του επιχειρηματικού 

χαρτοφυλακίου: 

 παραδοσιακός δανεισμός επιχειρήσεων: Moody’s Risk Advisor (MRA) / Εσωτερικά αναπτυγμένο σύστημα διαβάθμισης 

(Internal Credit Rating - ICR) για πελάτες που δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν με το MRA, 

 ειδικές χρηματοδοτήσεις (ναυτιλία, χρηματοδότηση ακινήτων και έργων): ειδική διαβάθμιση (slotting methodology). 

Το MRA συγκεντρώνει ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να αξιολογήσει την φερεγγυότητά 

τους και να διαβαθμίσει την πιστοληπτική τους ικανότητα. Ειδικότερα, λαμβάνει υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα και τις 

ταμειακές ροές της επιχείρησης, τις τάσεις που υπάρχουν στον κλάδο δραστηριοποίησής της, την κατάσταση των ανταγωνιστών 

της, ποιοτικές εκτιμήσεις για την διοίκησή της, την εν γένει κατάστασή της και άλλους παράγοντες σχετικά με την δομή της αγοράς 

του κλάδου δραστηριότητάς της. Το MRA χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση όλων των επιχειρήσεων που τηρούν πλήρη 

φορολογικά βιβλία, ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή, και προσαρμόζεται στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων που δεν μπορεί να αξιολογηθούν με το MRA, λόγω ειδικών χαρακτηριστικών των 

οικονομικών τους καταστάσεων, όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι δημόσιοι οργανισμοί, οι χρηματιστηριακές εταιρείες και οι 

νεοσύστατες επιχειρήσεις. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιείται το ICR, το οποίο, όπως και το MRA, συνδυάζει ποσοτικά και 

ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης, όπως το μέγεθος της επιχείρησης, τα έτη δραστηριότητας, το ιστορικό συναλλακτικής 

συμπεριφοράς, ο κλάδος δραστηριότητας). 

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα διενεργεί συνολική αξιολόγηση των επιχειρήσεων, η οποία βασίζεται τόσο στη διαβάθμιση 

πιστοληπτικής ικανότητας του πιστούχου (MRA ή ICR) όσο και στις εξασφαλίσεις και εγγυήσεις της παρεχόμενης πίστωσης, με 

χρήση δεκατεταρτοβάθμιας (14) κλίμακας. Η έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο, αποτελεί αντικείμενο λεπτομερούς αξιολόγησης από 

το κατά περίπτωση αρμόδιο εγκριτικό κλιμάκιο της Τράπεζας, βάσει της αντίστοιχης συνολικής πιστοληπτικής κλίμακας. Οι 

επιχειρήσεις-πιστούχοι χαμηλού κινδύνου εξετάζονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ενώ αυτές που είναι υψηλότερου 

κινδύνου είτε σε εξαμηνιαία βάση ή σε τριμηνιαία βάση. Τα πιστωτικά ανοίγματα σε επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, άνω των € 5 

εκατ., εξετάζονται από την Επιτροπή Δανείων Υπό Παρακολούθηση (Special Watchlist Committee) περιοδικά ή όταν προκύπτουν 

σημαντικά γεγονότα.  

Για τα χαρτοφυλάκια των ειδικών χρηματοδοτήσεων, δηλ. αυτά για τα οποία κύρια πηγή αποπληρωμής είναι τα έσοδα που 

δημιουργούνται από τα περιουσιακά στοιχεία που χρηματοδοτούνται και όχι η ανεξάρτητη ικανότητα της εμπορικής επιχείρησης,  

η Τράπεζα χρησιμοποιεί ειδική διαβάθμιση (slotting method) προσαρμόζοντας και βελτιώνοντας τα κριτήρια της οδηγίας Capital 

Requirements Directive στις πρακτικές κινδύνου της Τράπεζας. Οι πελάτες που εμπίπτουν στην κατηγορία των ειδικών 

χρηματοδοτήσεων (ναυτιλία, χρηματοδότηση ακινήτων και έργων), εντάσσονται σε πέντε βαθμίδες: Strong-Ισχυρή, Good-Καλή, 

Satisfactory-Ικανοποιητική, Weak-Αδύναμη και Default-Αθέτηση. 
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Τα συστήματα διαβάθμισης που αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

και διαχείρισης κινδύνων στις πιστοδοτήσεις επιχειρήσεων: 

 στην εγκριτική διαδικασία, τόσο στην αρχική έγκριση όσο και στην ανανέωση πιστοδοτικών ορίων, 

 στον υπολογισμό της προστιθέμενης αξίας από μια δανειακή σχέση (Economic Value Added) και την τιμολόγηση βάσει 

πιστωτικού κινδύνου (Risk Adjusted Pricing), και 

 στην αξιολόγηση των επιταγών που λαμβάνονται ως ενέχυρο για την κάλυψη πιστοδοτήσεων. 

Διαβάθμιση δανείων λιανικής τραπεζικής 

Η Τράπεζα αξιολογεί την διαβάθμιση των δανείων λιανικής τραπεζικής, βάσει στατιστικών υποδειγμάτων τόσο κατά την έναρξη, 

όσο και σε διαρκή βάση, λαμβάνοντας υπόψη και τα υποδείγματα συμπεριφοράς (behavioral scorecards). Τα υποδείγματα αυτά 

έχουν αναπτυχθεί για να προβλέπουν, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, την πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης (probability of 

default), την ζημία εφόσον υπάρξει αθέτηση (loss given default) και την έκθεση κατά την αθέτηση. Επίσης καλύπτουν ολόκληρο το 

φάσμα των προϊόντων της λιανικής τραπεζικής (πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια, μη ασφαλισμένες ανακυκλούμενες 

χρηματοδοτήσεις, δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, προσωπικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια και χρηματοδοτήσεις μικρών 

επιχειρήσεων). 

Τα υποδείγματα αναπτύχθηκαν βάσει ιστορικών στοιχείων τόσο της Τράπεζας όσο και της αγοράς (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.). Τα 

υποδείγματα συμπεριφοράς υπολογίζονται αυτόματα σε μηνιαία βάση, διασφαλίζοντας έτσι ότι η εκτίμηση για τον πιστωτικό 

κίνδυνο είναι επικαιροποιημένη. 

Τα υποδείγματα χρησιμοποιούνται στην εγκριτική διαδικασία, στη διαχείριση των πιστοδοτικών ορίων, καθώς και στο πλαίσιο της 

διαδικασίας είσπραξης για την προτεραιοποίηση των δανειακών λογαριασμών προς άμεση ενέργεια. Επίσης, συχνά τα 

υποδείγματα χρησιμοποιούνται στην κατηγοριοποίηση των πελατών κατά πιστωτικό κίνδυνο και σε συγκεκριμένους τομείς ή νέα 

προϊόντα. 

Τα συστήματα διαβάθμισης που χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα πληρούν τις απαιτήσεις της Προσέγγισης Εσωτερικών 

Διαβαθμίσεων της Βασιλείας ΙΙI (Basel III IRB approach). Η Τράπεζα είναι πιστοποιημένη σε IRB από τo 2008 για τα ελληνικά 

χαρτοφυλάκια, τα επιχειρηματικά και τα χαρτοφυλάκια λιανικής τραπεζικής (όπως περιγράφεται στις γνωστοποιήσεις της 

Βασιλείας IΙΙ, Πυλώνας ΙΙΙ, τα οποία είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Τράπεζας). 

Ο Τομέας Ελέγχου Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου παρακολουθεί ανεξάρτητα την δυνατότητα των συστημάτων διαβάθμισης 

και υποδειγμάτων αξιολόγησης προκειμένου να κατηγοριοποιήσει τους πιστούχους βάσει κινδύνου, καθώς και για να προβλέψει 

την πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης και την ζημία εφόσον υπάρξει αθέτηση. Η πολιτική επικύρωσης της Τράπεζας είναι 

σύμφωνη με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών. Η Τράπεζα επιβεβαιώνει την εγκυρότητα 

των συστημάτων διαβάθμισης και υποδειγμάτων αξιολόγησης σε ετήσια βάση και η επιβεβαίωση αυτή περιλαμβάνει τόσο 

ποσοτικά όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Οι διαδικασίες τεκμηρίωσης καταγράφονται και επισκοπούνται σε τακτική βάση και 

αναφέρονται στην Επιτροπή Κινδύνων. Επιπλέον, η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου επισκοπεί ανεξάρτητα σε ετήσια 

βάση την διαδικασία επικύρωσης. 

 (στ) Τεχνικές μείωσης πιστωτικού κινδύνου 

Ένα βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου είναι η μείωση του κινδύνου μέσω της χρήσης διαφόρων 

τεχνικών. Τα κυριότερα μέσα περιορισμού κινδύνων είναι οι ενεχυριάσεις περιουσιακών στοιχείων, οι εγγυήσεις και οι κύριες 

συμβάσεις συμψηφισμού. 

Είδη εξασφαλίσεων που γίνονται αποδεκτά από τον Όμιλο 

Ο Όμιλος έχει εσωτερικές πολιτικές που περιλαμβάνουν τους παρακάτω τύπους εξασφαλίσεων που συνήθως γίνονται αποδεκτοί 

σε μία δανειακή σχέση:  

 οικιστικά και εμπορικά ακίνητα (γραφεία, εμπορικά κέντρα, κλπ.), βιομηχανικά κτήρια και οικόπεδα, 

 εμπορικές απαιτήσεις, μεταχρονολογημένες επιταγές, 

 χρεόγραφα συμπεριλαμβανομένων εισηγμένων μετοχών και ομολόγων 

 καταθέσεις, 

 εγγυήσεις και πιστωτικές επιστολές, 
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 ασφαλιστήρια συμβόλαια και 

 εξοπλισμός, κυρίως οχήματα και πλοία. 

Ένα συγκεκριμένο ποσοστό εξασφάλισης είναι προαπαιτούμενο, τόσο κατά την έγκριση της δανειακής σχέσης όσο και σε διαρκή 

βάση για κάθε τύπο εξασφαλίσεων, όπως παρουσιάζεται στην πιστωτική πολιτική του Ομίλου. 

Για θέσεις, εκτός από δάνεια πελατών (δηλαδή συμφωνίες επαναγοράς, παράγωγα), ο Όμιλος αποδέχεται ως εξασφάλιση μόνο 

μετρητά ή ρευστοποιήσιμα ομόλογα. 

Αρχές αποτίμησης των αποδεκτών εξασφαλίσεων 

Προκειμένου να προσδιοριστεί ο μέγιστος δείκτης εξασφάλισης για τα δάνεια, ο Όμιλος λαμβάνει υπόψη όλη τη σχετική 

διαθέσιμη πληροφόρηση, περιλαμβανομένων των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των εξασφαλίσεων, εφόσον οι συμμετέχοντες 

στην αγορά θα λάμβαναν υπόψη τα εν λόγω χαρακτηριστικά κατά την τιμολόγηση των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων. Η 

αποτίμηση και οι προδιαγραφές των αποδεκτών εξασφαλίσεων στηρίζονται στις ακόλουθες αρχές: 

 η εύλογη αξία της εξασφάλισης, δηλ. η τιμή εξόδου (exit price) που θα λάμβανε κάποιος για την πώληση του περιουσιακού 

στοιχείου σε μια κανονική συναλλαγή στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, 

 η εύλογη αξία αντιπροσωπεύει την ικανότητα των συμμετεχόντων στην αγορά να παράγουν οικονομικά οφέλη από την 

μέγιστη και βέλτιστη χρήση του περιουσιακού στοιχείου ή από την πώληση του,  

 μείωση της αξίας της εξασφάλισης εξετάζεται όταν ο τύπος, η τοποθεσία ή η κατάσταση (όπως η φθορά και η απαξίωση) του 

περιουσιακού στοιχείου το υποδεικνύουν, 

 δεν υπάρχει αξία εξασφάλισης εάν η ενεργοποίηση της ενεχυρίασης στο αντικείμενο που αποτελεί την εξασφάλιση δεν 

μπορεί να εκτελεστεί νόμιμα. 

Οι εκτιμήσεις των ακινήτων για όλες της μονάδες γίνονται από την Eurobank Property Services Α.Ε., θυγατρική του Ομίλου που 

απευθύνεται στον GCRO. H Eurobank Property Services εποπτεύεται από το Royal Institute of Chartered Surveyors και 

χρησιμοποιεί εσωτερικούς ή εξωτερικούς πιστοποιημένους εκτιμητές σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια (πιστοποιήσεις και 

εμπειρία). Όλες οι εκτιμήσεις λαμβάνουν υπόψη την περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο, την ηλικία του και την εμπορευσιμότητά 

του, ελέγχονται δε επιπρόσθετα και προσυπογράφονται από έμπειρο προσωπικό της θυγατρικής. Η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιείται βασίζεται σε εσωτερικά κριτήρια εκτιμήσεων (Internal Valuation Standards), ενώ υπάρχουν μηχανισμοί ποιοτικού 

ελέγχου, όπως διαδικασίες επισκόπησης και ανεξάρτητοι έλεγχοι δείγματος από ανεξάρτητους και αξιόπιστους οίκους 

εκτιμήσεων. 

Το 2006 η Τράπεζα, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, ξεκίνησε ένα έργο με σκοπό τη δημιουργία δείκτη 

μεταβολών αξιών οικιστικών ακινήτων. Η μεθοδολογία, η οποία αναπτύχθηκε από ανεξάρτητη εξειδικευμένη εταιρεία στατιστικών 

ερευνών, έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, η δε χρήση του δείκτη επιτρέπει την δυναμική παρακολούθηση των τιμών 

των οικιστικών ακινήτων και των τάσεων της αγοράς σε ετήσια βάση.  

Για τα εμπορικά ακίνητα, διενεργούνται επανεκτιμήσεις σε χρονικό ορίζοντα δύο με τρία χρόνια από πιστοποιημένους εκτιμητές. 

Οι επανεκτιμήσεις γίνονται ακόμα συχνότερα είτε με φυσική αυτοψία είτε με επισκόπηση εγγράφων για δάνεια με σημαντικά 

υπόλοιπα, για πιστούχους που υποβαθμίστηκαν σε «υπό επιτήρηση»/«υψηλό κίνδυνο», καθώς και για πιστούχους που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο ακινήτων. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των μεταχρονολογημένων επιταγών που γίνονται αποδεκτές ως εξασφάλιση, η Τράπεζα 

έχει αναπτύξει ένα σύστημα προεπιλογής, το οποίο λαμβάνει υπόψη έναν αριθμό κριτηρίων και παραμέτρων κινδύνου, ώστε να 

αξιολογηθεί η καταλληλότητα τους. Επιπρόσθετα, η αποτίμηση των μεταχρονολογημένων επιταγών παρακολουθείται 

εβδομαδιαία με τη χρήση εξελιγμένων στατιστικών αναφορών και μηνιαία μέσω της επισκόπησης  λεπτομερούς πληροφόρησης 

σχετικά με την εισπραξιμότητα, την αντικατάσταση και σφράγισή τους ανά εκδότη. 

Πολιτική εξασφαλίσεων και καταγραφή 

Για τα δάνεια, οι οδηγίες που δίνονται από τον Όμιλο επικεντρώνονται στο γεγονός ότι οι πρακτικές και οι συνήθεις διαδικασίες  

που ακολουθούνται θα πρέπει να είναι έγκαιρες και να διεκπεραιώνονται με σύνεση, προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι 

καλύψεις είναι υπό τον έλεγχο των θυγατρικών του Ομίλου, και ότι η σχετική σύμβαση δανείου και ενεχύρου, καθώς και το 

αντικείμενο της εξασφάλισης μπορούν νομίμως να εκτελεσθούν. Συνεπώς, οι θυγατρικές του Ομίλου θα διατηρούν το δικαίωμα 
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να εκποιήσουν τις εξασφαλίσεις όταν ο οφειλέτης βρίσκεται σε οικονομική δυσχέρεια και θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν και να  

ελέγξουν το προϊόν από τη διαδικασία εκποίησης. 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό τυποποιημένες συμβάσεις δανείων και ενεχύρων, διασφαλίζοντας τη νομική ισχύ τους. 

Εγγυήσεις  

Οι εγγυήσεις που χρησιμοποιούνται ως τεχνική μείωσης πιστωτικού κινδύνου από τον Όμιλο, παρέχονται σε μεγάλο βαθμό από 

τις κεντρικές και τοπικές κυβερνήσεις στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Το ταμείο εγγυοδοσίας μικρών και πολύ μικρών 

επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) και παρόμοια ταμεία, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες είναι επιπροσθέτως σημαντικοί εγγυητές 

πιστωτικού κινδύνου. 

Διαχείριση ανακτηθέντων ακινήτων 

Ο αντικειμενικός σκοπός της διαχείρισης των ανακτηθέντων περιουσιακών στοιχείων από τον Όμιλο είναι να ελαχιστοποιηθεί η 

χρονική περίοδος μέχρι την εκποίηση του περιουσιακού στοιχείου και να μεγιστοποιηθεί η ανάκτηση του δεσμευμένου 

κεφαλαίου. 

Για τον σκοπό αυτό, η διαχείριση των ανακτηθέντων περιουσιακών στοιχείων στοχεύει στη βελτίωση του εσόδου από ενοίκια και 

των άλλων εσόδων, μέσω της εκμετάλλευσης αυτών των περιουσιακών στοιχείων, και ταυτόχρονα στη μείωση του κόστους 

διακράτησης και συντήρησης τους. Επιπροσθέτως, Ο Όμιλος ασχολείται ενεργά με τον εντοπισμό κατάλληλων ενδεχόμενων 

αγοραστών για το χαρτοφυλάκιο των ανακτηθέντων ακινήτων (περιλαμβανομένων εξειδικευμένων εταιρειών που ασχολούνται με 

την εξαγορά ειδικών χαρτοφυλακίων ανακτηθέντων ακινήτων), τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προκειμένου να μειώσει 

το απόθεμα των ακινήτων σε έναν χρονικό ορίζοντα 3-5 ετών. 

Τα ανακτηθέντα ακίνητα παρακολουθούνται στενά μέσω τεχνικών και νομικών αναφορών, προκειμένου η εμπορική τους αξία να 

αναφέρεται με ακρίβεια και να είναι επικαιροποιημένη σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς. 

Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου 

Ο Όμιλος περιορίζει τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που απορρέει από τις δραστηριότητες διαχείρισης διαθεσίμων μέσω της 

σύναψης κύριων συμβάσεων συμψηφισμού και παρόμοιων συμφωνιών, καθώς και συμβάσεων ενεχυρίασης με τους 

αντισυμβαλλόμενους που διενεργεί μεγάλο όγκο συναλλαγών. Οι κύριες συμβάσεις συμψηφισμού δεν καταλήγουν γενικά στο 

συμψηφισμό των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του ισολογισμού, καθώς οι συναλλαγές συνήθως διακανονίζονται σε 

μικτή βάση. Εντούτοις, ο πιστωτικός κίνδυνος μειώνεται μέσω των κύριων συμβάσεων συμψηφισμού, σε περίπτωση αδυναμίας 

του αντισυμβαλλόμενου μέρους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, οπότε οι ανοιχτές θέσεις με τον αντισυμβαλλόμενο κλείνουν 

και διακανονίζονται σε καθαρή βάση. 

Στην περίπτωση των παραγώγων, ο Όμιλος χρησιμοποιεί συμβάσεις ISDA (International Swaps and Derivatives Association), οι 

οποίες περιορίζουν την έκθεσή του μέσω του συμψηφισμού των ανοικτών θέσεων, και συμβάσεις κάλυψης πιστωτικού κινδύνου 

(CSAs - Credit Support Annex). Σύμφωνα με τις συμβάσεις αυτές, η συνολική έκθεση με τον αντισυμβαλλόμενο υπολογίζεται σε 

ημερήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη τυχόν συμψηφισμούς και εξασφαλίσεις. 

Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση των συμφωνιών επαναγοράς χρεογράφων (repos), όπου χρησιμοποιούνται 

συμβάσεις GMRA (Global Master Repurchase Agreements). Η έκθεση (η καθαρή διαφορά μεταξύ της αξίας του repo και της 

τρέχουσας αξίας των χρεογράφων) υπολογίζεται σε ημερήσια βάση, ενώ το υπόλοιπο των εξασφαλίσεων αναπροσαρμόζεται 

μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων, ελαχιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την έκθεση. 

Η Τράπεζα χρησιμοποιεί ένα σύστημα διαχείρισης εξασφαλίσεων για την παρακολούθηση των συμβάσεων ISDA, CSAs και GMRAs, 

δηλαδή η ημερήσια αποτίμηση των παραγώγων και η τρέχουσα αξία των χρεογράφων χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της 

έκθεσης με κάθε αντισυμβαλλόμενο. Οι εξασφαλίσεις που θα πρέπει να δοθούν επιπρόσθετα ή να απαιτηθούν από τον 

αντισυμβαλλόμενο υπολογίζονται καθημερινά. 

Με αυτό το σύστημα η Τράπεζα παρακολουθεί και ελέγχει τη ροή των εξασφαλίσεων στην περίπτωση των παραγώγων και των 

συμφωνιών επαναγοράς χρεογράφων, ανεξάρτητα από τον αντισυμβαλλόμενο. Η επίδραση κάθε διακύμανσης της αγοράς που 

αυξάνει την έκθεση της Τράπεζας αναφέρεται και η Τράπεζα προχωρά άμεσα σε αύξηση της εξασφάλισης. 
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7.2.1.1  Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο προ εξασφαλίσεων 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

2.808              3.059              

- Ομόλογα 85                    98                    

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 1.884              2.134              

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες:

- Επιχειρηματικά δάνεια 19.606            19.475            

- Στεγαστικά δάνεια 18.261            18.355            

- Καταναλωτικά δάνεια 6.570              6.768              

- Δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις 7.246              7.283              

Μείον: συσσωρευμένη πρόβλεψη απομείωσης (11.790)           (9.748)             

Επενδυτικοί τίτλοι:

- Ομόλογα 16.156            17.555            

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1.678              1.611              

1.431              1.573              

63.935            68.163            

Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο στοιχείων ισολογισμού:

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων:

Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο στοιχείων εκτός ισολογισμού (σημ. 44)

Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Σύνολο

 
Ο παραπάνω πίνακας απεικονίζει τη μέγιστη έκθεση του Ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 31 Δεκεμβρίου 

2014, αντίστοιχα, χωρίς να ληφθούν υπ' όψιν τυχόν εξασφαλίσεις ή άλλα μέτρα προστασίας που δεν πληρούν τα κριτήρια για 

συμψηφισμό στις οικονομικές καταστάσεις. 

Τα στοιχεία του ισολογισμού, που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα, εμφανίζονται στην καθαρή λογιστική τους αξία, όπως 

αυτή αναφέρεται στον ισολογισμό. Τα στοιχεία εκτός ισολογισμού περιλαμβάνουν εγγυήσεις, πιστωτικές επιστολές σε αναμονή, 

ανέκκλητες δεσμεύσεις πιστωτικών ορίων και ενέγγυες πιστώσεις. 

7.2.1.2 Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες  

Παρακάτω παρατίθεται αναλυτική επισκόπηση της έκθεσης του Ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο προερχόμενο από δάνεια και 

απαιτήσεις από πελάτες, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες, την 30 Σεπτεμβρίου 2013, οδηγίες της Ελληνικής Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 (α) Ποιότητα του χαρτοφυλακίου των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις από πελάτες κατηγοριοποιούνται σε «δάνεια χωρίς καθυστέρηση και μη απομειωμένα», «δάνεια σε 

καθυστέρηση και μη απομειωμένα» και «απομειωμένα δάνεια». 

Η κατηγορία «δάνεια χωρίς καθυστέρηση και μη απομειωμένα» περιλαμβάνει τα δάνεια για τα οποία δεν υπάρχουν εκπρόθεσμες 

καταβολές, βάσει σύμβασης, καθώς και καμία άλλη ένδειξη απομείωσης. 

Η κατηγορία «δάνεια σε καθυστέρηση και μη απομειωμένα» περιλαμβάνει τα δάνεια για τα οποία υπάρχουν εκπρόθεσμες 

καταβολές, βάσει σύμβασης, τουλάχιστον για μία ημέρα, χωρίς ωστόσο να έχει απομειωθεί η αξία τους εκτός εάν υπάρχουν 

συγκεκριμένες πληροφορίες που να υποδεικνύουν το αντίθετο. Αυτό συνήθως συμβαίνει για τα καταναλωτικά δάνεια και τα 

δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις, τα οποία είναι υπερήμερα λιγότερο από 90 ημέρες, για τα στεγαστικά δάνεια, τα οποία είναι 

υπερήμερα λιγότερο από 180 ημέρες, ενώ για τα επιχειρηματικά δάνεια λαμβάνονται υπόψη τόσο οι ημέρες υπερημερίας όσο και 

η εσωτερική διαβάθμισή τους, η οποία αντανακλά τη γενικότερη χρηματοοικονομική κατάσταση του πιστούχου.  

Για τα δάνεια των ανωτέρω κατηγοριών, παρόλο που δεν θεωρούνται απομειωμένα, ο Όμιλος αναγνωρίζει «συλλογική» ζημιά 

απομείωσης (όπως αναφέρεται στη σημ. 2.13 «Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού»). 

Η κατηγορία «απομειωμένα δάνεια», τα οποία αξιολογούνται για απομείωση «σε ατομική βάση», περιλαμβάνει τα 

επιχειρηματικά δάνεια καθώς και τα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις και τα στεγαστικά δάνεια, για τα οποία αναγνωρίζεται 

«ατομική» πρόβλεψη απομείωσης. Τα υπόλοιπα δάνεια λιανικής τραπεζικής θεωρούνται απομειωμένα, όταν είναι σε υπερημερία 

μεγαλύτερη από 90 ημέρες για τα καταναλωτικά δάνεια και τα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις και μεγαλύτερη από 180 ημέρες για 

τα στεγαστικά δάνεια, για τα οποία αναγνωρίζεται «συλλογική» πρόβλεψη απομείωσης. Επιπρόσθετα, τα απομειωμένα δάνεια σε 

καθεστώς ρύθμισης ενδέχεται να περιλαμβάνουν δάνεια σε υπερημερία μικρότερη από 90 ημέρες για τα καταναλωτικά δάνεια 

και τα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις και μικρότερη από 180 ημέρες για τα στεγαστικά δάνεια. 
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Τα παρατηρήσιμα δεδομένα που αξιολογούνται από τον Όμιλο, ώστε να προσδιοριστεί αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ένα 

δάνειο ή ομάδα δανείων έχουν απομειωθεί αναφέρονται στη σημ. 2.13. 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την αξία των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες, προ απομείωσης, η οποία αποτελεί και 

τη μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο προ απομείωσης, καθώς και την κατηγοριοποίηση αυτών σε μη απομειωμένα (δηλ. 

«δάνεια χωρίς καθυστέρηση και μη απομειωμένα» και «δάνεια σε καθυστέρηση και μη απομειωμένα») και απομειωμένα. Επίσης, 

οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν το υπόλοιπο της πρόβλεψης απομείωσης που έχει αναγνωρισθεί  ανά κατηγορία δάνειων και 

απαιτήσεων από πελάτες και μέθοδο προσδιορισμού του υπολοίπου αυτής (δηλ. «ατομική» ή συλλογική» αξιολόγηση), τη 

συνολική καθαρή αξία των δανείων και απαιτήσεων, μετά την απομείωση, καθώς και την αξία των εξασφαλίσεων που κατέχονται 

για την μείωση του πιστωτικού κινδύνου. 

Για σκοπούς διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, ο Δημόσιος Τομέας συμπεριλαμβάνεται στα επιχειρηματικά δάνεια. Ο Δημόσιος 

Τομέας περιλαμβάνει την έκθεση στην κεντρική κυβέρνηση, στις τοπικές αρχές, σε εταιρείες που συνδέονται με το κράτος και 

εταιρείες που ελέγχονται μερικώς ή πλήρως από το κράτος. Η συγκριτική πληροφόρηση για την κατηγοριοποίηση του 

χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικών δανείων και Δημοσίου Τομέα έχει προσαρμοστεί ώστε να συνάδει με την πληροφόρηση που 

παρουσιάζεται το 2015. 

Επιπρόσθετα, η αξία των εξασφαλίσεων που παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες έχει ανώτατο όριο το ύψος του δανείου, προ 

απομείωσης. 

 

Χωρίς 

καθυστέρηση 

και μη 

απομειωμένα

Σε καθυστέρηση 

και μη 

απομειωμένα

Ατομική 

αξιολόγηση

Συλλογική 

αξιολόγηση

Ατομική 

αξιολόγηση

Συλλογική 

αξιολόγηση

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Λιανική Τραπεζική 14.399               3.606                     2.834                    11.238                    32.077                 (1.449)                  (5.648)              24.980             19.341                   

- Στεγαστικά δάνεια 10.011              2.434                    156                       5.660                      18.261                 (44)                        (2.128)              16.089            14.892                   

- Καταναλωτικά δάνεια 1.580                 453                        3                            2.774                      4.810                   (1)                          (2.131)              2.678               142                         

- Πιστωτικές κάρτες 847                    85                          -                             828                         1.760                   -                            (633)                 1.127               34                           

- Μικρές επιχειρήσεις 1.961                 634                        2.675                   1.976                      7.246                   (1.404)                  (756)                 5.086               4.273                     

Επιχειρηματικά 8.637                 1.799                     8.339                    3                               18.778                 (4.522)                  (163)                  14.093             10.486                   

- Μεγάλες επιχειρήσεις 6.541                 1.416                    5.429                   0                              13.386                 (3.288)                  (102)                 9.996               7.414                      

- Μικρομεσαίες ΜΜΕ 2.096                 383                        2.910                   3                              5.392                   (1.234)                  (61)                    4.097               3.072                     

Δημόσιος τομέας 824                     3                             1                            -                                828                       (1)                           (7)                       820                   54                            

- Ελλάδα 800                    1                            1                            -                               802                       (1)                          (7)                      794                  54                            

- Λοιπές Χώρες 24                       2                            -                             -                               26                         -                            -                        26                     -                              

Σύνολο 23.860               5.408                     11.174                  11.241                    51.683                 (5.972)                  (5.818)              39.893             29.881                   

 31 Δεκεμβρίου 2015

Μη απομειωμένα Απομειωμένα

Συνολική αξία 

προ 

απομείωσης

Συσσωρευμένη πρόβλεψη 

Συνολική 

καθαρή αξία 

μετά την 

απομείωση

Αξία 

εξασφαλίσεων

 

Χωρίς 

καθυστέρηση 

και μη 

απομειωμένα

Σε καθυστέρηση 

και μη 

απομειωμένα

Ατομική 

αξιολόγηση

Συλλογική 

αξιολόγηση

Ατομική 

αξιολόγηση

Συλλογική 

αξιολόγηση

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Λιανική Τραπεζική 16.063               4.309                     2.929                    9.105                      32.406                 (1.327)                  (4.358)              26.721             20.617                   

- Στεγαστικά δάνεια 11.012              2.841                    80                         4.422                      18.355                 (28)                        (1.449)              16.878            15.973                   

- Καταναλωτικά δάνεια 1.873                 561                        1                            2.492                      4.927                   (0)                          (1.909)              3.018               119                         

- Πιστωτικές κάρτες 944                    111                        -                             786                         1.841                   -                            (556)                 1.285               31                           

- Μικρές επιχειρήσεις 2.234                 796                        2.848                   1.405                      7.283                   (1.299)                  (444)                 5.540               4.494                     

Επιχειρηματικά 8.560                 1.994                     7.986                    -                                18.540                 (3.888)                  (166)                  14.486             10.386                   

- Μεγάλες επιχειρήσεις 6.603                 1.479                    5.477                   -                               13.559                 (2.981)                  (98)                    10.480            7.398                     

- Μικρομεσαίες ΜΜΕ 1.957                 515                        2.509                   -                               4.981                   (907)                     (68)                    4.006               2.988                     

Δημόσιος τομέας 526                     409                        0                            -                                935                       (0)                           (9)                       926                   163                         

- Ελλάδα 525                    409                        0                            -                               934                       (0)                          (9)                      925                  163                         

- Λοιπές Χώρες 1                         -                             -                             -                               1                           -                            -                        1                       0                             

Σύνολο 25.149               6.712                     10.915                  9.105                      51.881                 (5.215)                  (4.533)              42.133             31.166                   

Απομειωμένα

Συνολική αξία 

προ απομείωσης

Συσσωρευμένη πρόβλεψη 

Συνολική 

καθαρή αξία 

μετά την 

απομείωση

Αξία 

εξασφαλίσεων

 31 Δεκεμβρίου 2014

Μη απομειωμένα
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Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες χωρίς καθυστέρηση και μη απομειωμένα 

Τα εσωτερικά συστήματα αξιολόγησης των πιστούχων που χρησιμοποιούνται από τον Όμιλο, παρακολουθούν τα σημαντικά 

υπόλοιπα, βάσει ποσοτικών και ποιοτικών παραγόντων. Σχετικά με τα δάνεια και απαιτήσεις χωρίς καθυστέρηση και μη 

απομειωμένα, τα επιχειρηματικά δάνεια κατηγοριοποιούνται σε υψηλή διαβάθμιση, ικανοποιητική διαβάθμιση και υπό 

παρακολούθηση, ενώ τα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις και τα στεγαστικά δάνεια, τα οποία αξιολογούνται για απομείωση σε 

«ατομική βάση», κατηγοριοποιούνται σε ικανοποιητική διαβάθμιση και υπό παρακολούθηση. Τα υπόλοιπα δάνεια λιανικής 

τραπεζικής, τα οποία δεν αξιολογούνται σε «ατομική βάση», δεν διαβαθμίζονται και κατηγοριοποιούνται σε ικανοποιητική 

διαβάθμιση λόγω της μη ύπαρξης καθυστέρησης πληρωμών. 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες χωρίς καθυστέρηση και μη απομειωμένα: 

Υψηλής 

διαβάθμισης

Ικανοποιητικής 

διαβάθμισης

Υπό 

παρακολούθηση 

(υψηλότερου 

κινδύνου)

Σύνολο των 

χωρίς 

καθυστέρηση 

και μη 

απομειωμένων

Αξία 

εξασφαλίσεων

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Λιανική Τραπεζική 35                           14.364                  -                                14.399                 10.123                 

- Στεγαστικά δάνεια -                             10.011                 -                               10.011                 8.789                   

- Καταναλωτικά δάνεια -                             1.580                   -                               1.580                   20                         

- Πιστωτικές κάρτες -                             847                       -                               847                       0                           

- Μικρές επιχειρήσεις 35                          1.926                   -                               1.961                   1.314                   

Επιχειρηματικά 5.415                     2.958                    264                          8.637                    5.501                    

- Μεγάλες επιχειρήσεις 4.187                    2.197                   157                         6.541                   4.144                   

- Μικρομεσαίες ΜΜΕ 1.228                    761                       107                         2.096                   1.357                   

Δημόσιος τομέας 662                        162                        -                                824                       53                          

- Ελλάδα 662                        138                       -                               800                       53                         

- Λοιπές Χώρες 0                            24                         -                               24                         -                            

Σύνολο 6.112                     17.484                  264                          23.860                 15.677                 

 31 Δεκεμβρίου 2015

 

Υψηλής 

διαβάθμισης

Ικανοποιητικής 

διαβάθμισης

Υπό 

παρακολούθηση 

(υψηλότερου 

κινδύνου)

Σύνολο των 

χωρίς 

καθυστέρηση 

και μη 

απομειωμένων

Αξία 

εξασφαλίσεων

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Λιανική Τραπεζική 0                             16.023                  40                            16.063                 11.604                 

- Στεγαστικά δάνεια -                             11.012                 -                               11.012                 10.051                 

- Καταναλωτικά δάνεια -                             1.873                   -                               1.873                   15                         

- Πιστωτικές κάρτες -                             944                       -                               944                       0                           

- Μικρές επιχειρήσεις 0                            2.194                   40                            2.234                   1.538                   

Επιχειρηματικά 4.715                     3.516                    329                          8.560                    5.109                    

- Μεγάλες επιχειρήσεις 3.662                    2.734                   207                         6.603                   3.805                   

- Μικρομεσαίες ΜΜΕ 1.053                    782                       122                         1.957                   1.304                   

Δημόσιος τομέας 136                        390                        -                                526                       158                       

- Ελλάδα 136                        389                       -                               525                       158                       

- Λοιπές Χώρες 0                            1                            -                               1                           0                           

Σύνολο 4.851                     19.929                  369                          25.149                 16.871                 

 31 Δεκεμβρίου 2014
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Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες σε καθυστέρηση και μη απομειωμένα 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την χρονοανάλυση των δάνειων και απαιτήσεων από πελάτες σε καθυστέρηση και μη 

απομειωμένων, προ αναγνωρισθείσας πρόβλεψης, ανά κατηγορία δανείου: 

Στεγαστικά 

δάνεια

Καταναλωτικά 

δάνεια

Πιστωτικές 

κάρτες

Μικρές 

επιχειρήσεις

Μεγάλες 

επιχειρήσεις

Μικρομεσαίες 

ΜΜΕ Ελλάδα

Λοιπές 

Χώρες

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

έως 29 ημέρες 1.761                 342                        59                          364                          768                       212                       0                        1                        3.507                      

30 έως 59 ημέρες 341                     69                           16                          150                          138                       52                          -                         1                        767                         

60 έως 89 ημέρες 193                     42                           10                          120                          510                       119                       1                        -                         995                         

90 έως 179 ημέρες 139                     -                              -                             -                                -                             -                             -                         -                         139                         

Σύνολο 2.434                 453                        85                          634                          1.416                    383                       1                        2                        5.408                      

Αξία εξασφαλίσεων 1.980                 3                             0                            411                          885                       231                       1                        -                         3.511                      

 31 Δεκεμβρίου 2015

Λιανική Τραπεζική Επιχειρηματικά Δημόσιος τομέας Σύνολο των 

καθυστερημένων 

και μη 

απομειωμένων

 

Στεγαστικά 

δάνεια

Καταναλωτικά 

δάνεια Πιστωτικές κάρτες

Μικρές 

επιχειρήσεις

Μεγάλες 

επιχειρήσεις

Μικρομεσαίες 

ΜΜΕ Ελλάδα

Λοιπές 

Χώρες

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

έως 29 ημέρες 1.936                 402                        74                          374                          567                       193                       404                   -                         3.950                      

30 έως 59 ημέρες 486                     105                        24                          247                          162                       38                          -                         -                         1.062                      

60 έως 89 ημέρες 221                     54                           13                          175                          717                       252                       5                        -                         1.437                      

90 έως 179 ημέρες 198                     -                              -                             -                                33                          32                          0                        -                         263                         

Σύνολο 2.841                 561                        111                        796                          1.479                    515                       409                   -                         6.712                      

Αξία εξασφαλίσεων 2.462                 2                             0                            519                          978                       327                       5                        -                         4.293                      
         

 31 Δεκεμβρίου 2014

Λιανική Τραπεζική Επιχειρηματικά Δημόσιος τομέας Σύνολο των 

καθυστερημένων 

και μη 

απομειωμένων
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Σελίδα  61                         31 Δεκεμβρίου  2015 Ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  
 
 
 

Απομειωμένα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες  

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την κίνηση των απομειωμένων δανείων και απαιτήσεων από πελάτες ανά κατηγορία 

δανείου: 

Στεγαστικά 

δάνεια

Καταναλωτικά 

δάνεια

Πιστωτικές 

κάρτες

Μικρές 

επιχειρήσεις

Μεγάλες 

επιχειρήσεις

Μικρομεσαίες 

ΜΜΕ Ελλάδα

Λοιπές 

Χώρες

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο την 31 

Δεκεμβρίου 2014 4.502                 2.493                     786                        4.253                      5.477                    2.509                    -                         -                         20.020                   

Μεταφορές μεταξύ 

κατηγοριών δανείων (0)                        (0)                            -                             0                               (19)                        19                          -                         -                         -                               

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 4.502                 2.493                     786                        4.253                      5.458                    2.528                    -                         -                         20.020                   

Αξία δανείων που 

χαρακτηρίστηκαν ως 

απομειωμένα εντός της 

χρήσης 1.392                 424                        75                          532                          215                       585                       1                        -                         3.224                      

Αξία δανείων που εξήλθαν 

από την κατηγορία των 

απομειωμένων δανείων (134)                    (92)                         (17)                         (98)                           (90)                        (54)                        -                         -                         (485)                        

Εισπράξεις από απομειωμένα 

δάνεια (42)                      (42)                         (15)                         (81)                           (89)                        (57)                        -                         -                         (326)                        

Διαγραφές απομειωμένων 

δανείων (42)                      (19)                         (4)                           (25)                           (120)                      (92)                        (0)                       -                         (302)                        

Πωλήσεις απομειωμένων 

δανείων -                           -                              -                             (0)                             (0)                           (10)                        -                         -                         (10)                          

Συναλλαγματικές διαφορές 

και λοιπές κινήσεις 140                     13                           3                            70                            55                          13                          -                         -                         294                         

Υπόλοιπο την 31 

Δεκεμβρίου 5.816                 2.777                     828                        4.651                      5.429                    2.913                    1                        -                         22.415                   

Συσσωρευμένη πρόβλεψη 

απομείωσης (1.914)                (2.079)                   (619)                      (2.085)                     (3.279)                  (1.234)                  (1)                       -                         (11.211)                  

Υπόλοιπο την 

31 Δεκεμβρίου (καθαρή 

αξία) 3.902                 698                        209                        2.566                      2.150                    1.679                    0                        -                         11.204                   

Λιανική Τραπεζική Επιχειρηματικά Δημόσιος τομέας Σύνολο των 

απομειωμένων 

δανείων

 31 Δεκεμβρίου 2015

Στεγαστικά 

δάνεια

Καταναλωτικά 

δάνεια Πιστωτικές κάρτες

Μικρές 

επιχειρήσεις

Μεγάλες 

επιχειρήσεις

Μικρομεσαίες 

ΜΜΕ Ελλάδα

Λοιπές 

Χώρες

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τη 31 Δεκεμβρίου 

2013 3.343                 2.299                     796                        3.761                      2.108                    4.124                    13                      -                         16.444                   

Μεταφορές μεταξύ 

κατηγοριών δανείων (0)                        (0)                            0                            0                               2.064                    (2.064)                  0                        -                         0                              

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου                   3.343                      2.299                         796                        3.761                     4.172                     2.060                       13                          -                     16.444 

Μεταφορά σε μη 

συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες                       (85)                             (3)                            (0)                            (59)                          (72)                          (30)                           -                          -                         (249)

Αξία δανείων που 

χαρακτηρίστηκαν ως 

απομειωμένα εντός της 

χρήσης                   1.384                          418                            89                            899                     1.099                         573                          0                          -                       4.462 

Αναταξινόμηση ομολογιακών 

δανείων από χαρτοφυλάκιο 

διαθεσίμων προς πώληση 

(σημ. 24)                            -                                -                               -                                 -                         535                           57                           -                          -                           592 

Αξία δανείων που εξήλθαν 

από την κατηγορία των 

απομειωμένων δανείων                       (92)                           (99)                            (3)                          (250)                       (100)                          (69)                      (13)                          -                         (626)

Εισπράξεις από απομειωμένα 

δάνεια                       (43)                           (40)                          (30)                            (19)                          (76)                          (66)                        (0)                          -                         (274)

Διαγραφές απομειωμένων 

δανείων                       (13)                        (103)                          (62)                            (99)                          (70)                          (24)                        (0)                          -                         (371)

Πωλήσεις απομειωμένων 

δανείων                            -                                -                               -                               (1)                            (8)                            (6)                           -                          -                            (15)

Συναλλαγματικές διαφορές 

και λοιπές κινήσεις                           8                            21                            (4)                              21                            (3)                           14                           -                          -                             57 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 4.502                 2.493                     786                        4.253                      5.477                    2.509                    0                        -                         20.020                   

Συσσωρευμένη πρόβλεψη 

απομείωσης (1.385)                (1.849)                   (545)                      (1.714)                     (2.972)                  (907)                      (0)                       -                         (9.372)                    

Υπόλοιπο την 

31 Δεκεμβρίου (καθαρή αξία) 3.117                 644                        241                        2.539                      2.505                    1.602                    0                        -                         10.648                   

Σύνολο των 

απομειωμένων 

δανείων

 31 Δεκεμβρίου 2014

Λιανική Τραπεζική Επιχειρηματικά Δημόσιος τομέας
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Σελίδα  62                         31 Δεκεμβρίου  2015 Ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  
 
 
 

 Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την χρονοανάλυση των απομειωμένων δανείων και απαιτήσεων από πελάτες ανά κατηγορία 

δανείου, μετά από απομείωση, καθώς και την αξία των εξασφαλίσεων που κατέχονται για τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου. 

Για τα καταγγελμένα δάνεια, ο Όμιλος παύει να παρακολουθεί την κατάσταση καθυστέρησής τους και συνεπώς τα υπόλοιπα τους 

περιλαμβάνονται στην κατηγορία «άνω των 360 ημερών», με εξαίρεση τα καταναλωτικά δάνεια τα οποία παρακολουθούνται 

μέχρι τις 360 μέρες καθυστέρησης. 

Στεγαστικά 

δάνεια

Καταναλωτικά 

δάνεια

Πιστωτικές 

κάρτες

Μικρές 

επιχειρήσεις

Μεγάλες 

επιχειρήσεις

Μικρομεσαίες 

ΜΜΕ Ελλάδα

Λοιπές 

Χώρες

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

έως 29 ημέρες 733                     107                        14                          392                          603                       349                       0                        -                         2.198                      

30 έως 59 ημέρες 158                     23                           1                            86                            39                          27                          -                         -                         334                         

60 έως 89 ημέρες 96                       14                           0                            93                            273                       197                       -                         -                         673                         

90 έως 179 ημέρες 255                     46                           11                          173                          115                       91                          -                         -                         691                         

180 έως 360 ημέρες 317                     43                           14                          145                          93                          108                       0                        -                         720                         

άνω των 360 ημερών 2.343                 465                        169                        1.677                      1.027                    907                       0                        -                         6.588                      

Σύνολο 3.902                 698                        209                        2.566                      2.150                    1.679                    0                        -                         11.204                   

 

Αξία εξασφαλίσεων 4.123                 119                        34                          2.548                      2.385                    1.484                    0                        -                         10.693                   
         

 31 Δεκεμβρίου 2015

Δημόσιος τομέας Σύνολο των 

απομειωμένων 

δανείων

Λιανική Τραπεζική Επιχειρηματικά

 

Στεγαστικά 

δάνεια

Καταναλωτικά 

δάνεια Πιστωτικές κάρτες

Μικρές 

επιχειρήσεις

Μεγάλες 

επιχειρήσεις

Μικρομεσαίες 

ΜΜΕ Ελλάδα

Λοιπές 

Χώρες

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

έως 29 ημέρες 418                     68                           1                            375                          592                       270                       -                         -                         1.724                      

30 έως 59 ημέρες 69                       10                           0                            54                            53                          22                          -                         -                         208                         

60 έως 89 ημέρες 43                       6                             0                            50                            262                       87                          -                         -                         448                         

90 έως 179 ημέρες 115                     35                           16                          171                          97                          77                          -                         -                         511                         

180 έως 360 ημέρες 417                     36                           15                          141                          194                       220                       0                        -                         1.023                      

άνω των 360 ημερών 2.055                 489                        209                        1.748                      1.307                    926                       0                        -                         6.734                      

Σύνολο 3.117                 644                        241                        2.539                      2.505                    1.602                    0                        -                         10.648                   

Αξία εξασφαλίσεων 3.460                 102                        31                          2.437                      2.615                    1.357                    0                        -                         10.002                   

 31 Δεκεμβρίου 2014

Λιανική Τραπεζική Επιχειρηματικά Δημόσιος τομέας Σύνολο των 

απομειωμένων 

δανείων

 

β) Εξασφαλίσεις και ανακτηθέντα περιουσιακά στοιχεία 

Εξασφαλίσεις 

Ο δείκτης δανείων προς αξία εξασφάλισης των στεγαστικών δανείων προσδιορίζει τη σχέση μεταξύ του δανειακού υπολοίπου, 

προ απομείωσης, και της τρέχουσας αξίας των ακινήτων που κατέχονται ως εξασφάλιση κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  

Ο δείκτης δανείων προς αξία εξασφάλισης των στεγαστικών δανείων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Στεγαστικά Δάνεια

Μικρότερο από 50% 4.042                    4.323                      

50%-70% 2.730                    3.140                      

71%-80% 1.385                    1.595                      

81%-90% 1.261                    1.451                      

91%-100% 1.215                    1.429                      

101%-120% 2.031                    2.255                      

121%-150% 2.367                    2.064                      

Μεγαλύτερο από 150% 3.230                    2.098                      

18.261                  18.355                    

  

94,07% 83,56%

Σύνολο 

Μέσος Όρος του δείκτη δανείου προς αξία εξασφάλισης   
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Σελίδα  63                         31 Δεκεμβρίου  2015 Ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  
 
 
 

Η ανάλυση των εξασφαλίσεων και εγγυήσεων παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες: 

Ακίνητη 

περιουσία Χρηματ/κές Λοιπές Σύνολο 

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Λιανική Τραπεζική 18.813               249                        279                        19.341                    206                       

Επιχειρηματικά 5.312                 1.696                     3.478                    10.486                    192                       

Δημόσιος τομέας -                           53                           1                            54                            18                          

Σύνολο 24.125               1.998                     3.758                    29.881                    416                       

 31 Δεκεμβρίου 2015

Αξία εξασφαλίσεων

Εγγυήσεις

 

Ακίνητη 

περιουσία Χρηματ/κές Λοιπές Σύνολο 

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Λιανική Τραπεζική 19.985               316                        316                        20.617                    179                       

Επιχειρηματικά 5.771                 1.259                     3.356                    10.386                    267                       

Δημόσιος τομέας 2                          155                        6                            163                          30                          

Σύνολο 25.758               1.730                     3.678                    31.166                    476                       

Εγγυήσεις

 31 Δεκεμβρίου 2014

Αξία εξασφαλίσεων

 
 

Ανακτηθέντα περιουσιακά στοιχεία  

Ο Όμιλος αναγνωρίζει στον ισολογισμό τα περιουσιακά στοιχεία που κρατούνται ως εξασφαλίσεις, όταν αυτά έρχονται στην 

κατοχή του συνήθως μέσω νομικών διαδικασιών ή επικαλούμενος άλλες πιστωτικές ενισχύσεις. Η κύρια κατηγορία εξασφαλίσεων 

που ανακτάται από τον Όμιλο, σε αντιστάθμιση αποπληρωμής ή μείωσης του υπολοίπου των δανείων, αφορά σε ακίνητα 

περιουσιακά στοιχεία. Τα ακίνητα κατηγοριοποιούνται στα ανακτηθέντα περιουσιακά στοιχεία στην χαμηλότερη αξία μεταξύ του 

κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας (βλέπε επίσης σημ. 2.19 και 32). Στις περιπτώσεις που τα ανακτηθέντα 

περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται από τον Όμιλο για τις δραστηριότητες του, τότε αυτά κατηγοριοποιούνται ως 

ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια στοιχεία ή ως επενδύσεις σε ακίνητα αναλόγως (βλέπε σημ. 2.7, 29 και 30). 

Στους πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι εξασφαλίσεις τις οποίες ο Όμιλος πήρε στη κατοχή του και τις αναγνώρισε στα 

ανακτηθέντα περιουσιακά στοιχεία, καθώς επίσης τα καθαρά κέρδη/(ζημιές) που προέκυψαν από πωλήσεις τέτοιων 

περιουσιακών στοιχείων μέσα στη χρήση: 

Αξία 

ανακτηθέντων 

εξασφαλίσεων

Εκ των οποίων: 

εντός της χρήσης 

Συσσωρευμένη 

πρόβλεψη 

απομείωσης

Εκ της οποίας: 

εντός της χρήσης

Καθαρή αξία 

ανακτηθέντων 

εξασφαλίσεων

Καθαρή 

αξία 

πώλησης

Καθαρό 

κέρδος/(ζημιά) 

πώλησης

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Ανακτηθείσα ακίνητη 

περιουσία από 

πλειστηριασμούς 607                     47                           (156)                      (69)                           451                       16                          1                        

- Κατοικίες 290                    22                          (58)                        (24)                          232                       12                         0                       

- Εμπορικά ακίνητα 317                    25                          (98)                        (45)                          219                       4                           1                       

Λοιπές εξασφαλίσεις 8                          4                             (4)                           (1)                             4                            1                            (1)                       

 31 Δεκεμβρίου 2015

 

Αξία 

ανακτηθέντων 

εξασφαλίσεων

Εκ των οποίων: 

εντός της χρήσης

Συσσωρευμένη 

πρόβλεψη 

απομείωσης

Εκ της οποίας: 

εντός της χρήσης

Καθαρή αξία 

ανακτηθέντων 

εξασφαλίσεων

Καθαρή 

αξία 

πώλησης

Καθαρό 

κέρδος/(ζημιά) 

πώλησης

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Ανακτηθείσα ακίνητη 

περιουσία από 

πλειστηριασμούς 586                     65                           (88)                         (40)                           498                       7                            (0)                       

- Κατοικίες 285                    34                          (34)                        (11)                          251                       1                           (0)                      

- Εμπορικά ακίνητα 301                    31                          (54)                        (29)                          247                       6                           0                       

Λοιπές εξασφαλίσεις 6                          4                             (3)                           (1)                             3                            4                            (1)                       

 31 Δεκεμβρίου 2014
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Σελίδα  64                         31 Δεκεμβρίου  2015 Ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  
 
 
 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια 

στοιχεία το 2015 και τα οποία προήλθαν είτε από ανάκτηση ή από μεταφορά από τα ανακτηθέντα πάγια περιουσιακά στοιχεία, 

ανήλθαν σε € 22 εκατ. (2014: € 45 εκατ.).  

(γ) Γεωγραφική κατανομή και τομέας δραστηριότητας των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες 

Όπως αναφέρεται στη σημ. 7.2.1, ο Όμιλος κατέχει διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια σε διαφορετικές αγορές και χώρες και 

εφαρμόζει όρια στη συγκέντρωση ανά γεωγραφική περιοχή ή τομέα δραστηριότητας των ομάδων των πιστούχων που μπορεί να 

επηρεαστούν παρόμοια από αλλαγές στις οικονομικές ή άλλες συνθήκες, ώστε να περιορίσει τον πιστωτικό κίνδυνο. 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τα συνολικά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες, προ απομείωσης, τα απομειωμένα  δάνεια 

και απαιτήσεις από πελάτες, καθώς και τις προβλέψεις απομείωσης, ανά κατηγορία δανείων, τομέα δραστηριότητας και 

γεωγραφική περιοχή:   

Σύνολο 

δανείων

Εκ των οποίων: 

απομειωμένα 

δάνεια

Συσσωρευμένη 

πρόβλεψη 

απομείωσης

Σύνολο 

δανείων

Εκ των οποίων: 

απομειωμένα 

δάνεια

Συσσωρευμένη 

πρόβλεψη 

απομείωσης

Σύνολο 

δανείων

Εκ των οποίων: 

απομειωμένα 

δάνεια

Συσσωρευμένη 

πρόβλεψη 

απομείωσης

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Λιανική Τραπεζική 28.417               13.078                  (6.600)                   3.637                      994                       (497)                      23                      0                        (0)                             

- Στεγαστικά δάνεια 16.449              5.470                    (2.060)                  1.790                      346                       (112)                     22                     -                        (0)                            

- Καταναλωτικά δάνεια 3.965                 2.576                    (1.980)                  844                         201                       (152)                     1                       0                       (0)                            

- Πιστωτικές κάρτες 1.475                 753                        (581)                      285                         75                         (52)                        -                        -                        -                              

- Μικρές επιχειρήσεις 6.528                 4.279                    (1.979)                  718                         372                       (181)                     -                        -                        -                              

Επιχειρηματικά 13.392               6.805                     (3.720)                   3.618                      1.367                    (836)                      1.768                170                   (129)                        

-Εμπόριο και Υπηρεσίες 6.182                 3.411                    (2.087)                  1.696                      627                       (461)                     673                   139                  (120)                       

-Βιομηχανία 3.209                 1.318                    (725)                      518                         162                       (92)                        16                     -                        (0)                            

-Ναυτιλία 118                    51                          (24)                        37                            12                         (1)                          619                   28                     (8)                            

-Κατασκευές 2.076                 1.279                    (664)                      1.086                      520                       (262)                     163                   3                       (1)                            

-Τουρισμός 1.291                 678                        (165)                      100                         17                         (6)                          -                        -                        -                              

-Ενέργεια 267                    12                          (13)                        34                            -                            (0)                          -                        -                        -                              

-Λοιπές 249                    56                          (42)                        147                         29                         (14)                        297                   0                       (0)                            

Δημόσιος τομέας 802                     1                             (8)                           26                            -                             -                             -                         -                         -                               

Σύνολο 42.611               19.884                  (10.328)                7.281                      2.361                    (1.333)                  1.791                170                   (129)                        

Ελλάδα Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες

 31 Δεκεμβρίου 2015

Λοιπές χώρες

 

Σύνολο 

δανείων

Εκ των οποίων: 

απομειωμένα 

δάνεια

Συσσωρευμένη 

πρόβλεψη 

απομείωσης

Σύνολο 

δανείων

Εκ των οποίων: 

απομειωμένα 

δάνεια

Συσσωρευμένη 

πρόβλεψη 

απομείωσης

Σύνολο 

δανείων

Εκ των οποίων: 

απομειωμένα 

δάνεια

Συσσωρευμένη 

πρόβλεψη 

απομείωσης

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Λιανική Τραπεζική 28.667               11.026                  (5.177)                   3.733                      1.008                    (508)                      6                        -                         -                               

- Στεγαστικά δάνεια 16.592              4.184                    (1.363)                  1.758                      318                       (114)                     5                       -                        -                              

- Καταναλωτικά δάνεια 4.055                 2.289                    (1.761)                  871                         204                       (148)                     1                       -                        -                              

- Πιστωτικές κάρτες 1.529                 707                        (493)                      312                         79                         (63)                        -                        -                        -                              

- Μικρές επιχειρήσεις 6.491                 3.846                    (1.560)                  792                         407                       (183)                     -                        -                        -                              

Επιχειρηματικά 13.284               6.347                     (3.088)                   4.134                      1.480                    (849)                      1.122                159                   (117)                        

-Εμπόριο και Υπηρεσίες 5.836                 2.759                    (1.424)                  1.616                      374                       (220)                     392                   60                     (53)                          

-Βιομηχανία 2.915                 1.129                    (499)                      517                         201                       (118)                     18                     -                        -                              

-Ναυτιλία 71                       19                          (3)                          101                         46                         (30)                        571                   37                     (18)                          

-Κατασκευές 2.153                 1.180                    (484)                      775                         485                       (222)                     11                     4                       (0)                            

-Τουρισμός 1.159                 503                        (122)                      59                            16                         (11)                        -                        -                        -                              

-Ενέργεια 297                    14                          (13)                        63                            6                           (0)                          -                        -                        -                              

-Λοιπές 853                    743                        (543)                      1.003                      352                       (248)                     130                   58                     (46)                          

Δημόσιος τομέας 934                     0                             (9)                           1                               -                             -                             -                         -                         -                               

Σύνολο 42.885               17.373                  (8.274)                   7.868                      2.488                    (1.357)                  1.128                159                   (117)                        

Λοιπές χώρες

 31 Δεκεμβρίου 2014

Ελλάδα Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες
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(δ) Μέτρα ρύθμισης δανείων και απαιτήσεων από πελάτες 

Οι συμβατικοί όροι των δανείων ενδέχεται να τροποποιηθούν λόγω διαφόρων παραγόντων, όπως αλλαγές στις συνθήκες της 

αγοράς, διακράτηση πελατείας και λοιπών παραγόντων, καθώς και λόγω ενδεχόμενης επιδείνωσης στην οικονομική κατάσταση 

του οφειλέτη. Ως συνέπεια του τρέχοντος μακροοικονομικού περιβάλλοντος, ο Όμιλος εφαρμόζει διάφορα προγράμματα 

ρύθμισης δανείων, προκειμένου να ενισχύσει τη διαχείριση των σχέσεών του με τους πελάτες και την αποτελεσματικότητα των 

μηχανισμών είσπραξης των απαιτήσεών του, να βελτιώσει την ανακτισιμότητα των αντίστοιχων ταμιακών ροών και να περιορίσει 

τις ζημιές που προέρχονται τόσο από τα δάνεια λιανικής τραπεζικής όσο και από το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο. 

Κατηγοριοποίηση Μέτρων Ρύθμισης 

Μετά τη δημοσίευση του τελικού σχεδίου των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA), στο 

τρίτο τρίμηνο του 2014, ο Όμιλος εφάρμοσε έναν κοινό ορισμό αναφορικά με τις ρυθμίσεις δανείων για σκοπούς εποπτικής και 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, και επανακαθόρισε, την 31 Δεκεμβρίου 2014, την περίμετρο των υφιστάμενων ρυθμισμένων 

δανείων κατά αντιστοιχία με αντίστοιχους ορισμούς της EBA. Από την 1 Ιανουαρίου 2015, ο Όμιλος παρακολουθεί όλες τις 

πρακτικές ρύθμισης δανείων βάσει των ανωτέρω προτύπων της ΕΒΑ.  

Επομένως, οι πρακτικές ρύθμισης δανείων, όπως παρακολουθούνται και γνωστοποιούνται από τον Όμιλο, περιλαμβάνουν μόνο 

τις περιπτώσεις τροποποίησης των συμβατικών όρων αποπληρωμής του δανείου λόγω οικονομικής αδυναμίας του οφειλέτη να 

ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις βάσει των υφιστάμενων όρων, και ο Όμιλος παρέχει διευκολύνσεις, μέσω ευνοϊκής 

τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την δανειακή σύμβαση, ενέργεια  στην οποία δεν θα 

προέβαινε εάν ο οφειλέτης δεν βρισκόταν σε οικονομική δυσχέρεια.  

Όλα τα άλλα είδη τροποποιήσεων που παρέχονται από τον Όμιλο και δεν οφείλονται στην οικονομική αδυναμία του οφειλέτη, 

αλλά καθορίζονται από παράγοντες επιχειρηματικής φύσεως, δεν αποτελούν μέτρα ρύθμισης. 

Τα ρυθμισμένα δάνεια κατηγοριοποιούνται ως απομειωμένα ή μη απομειωμένα αξιολογώντας τον βαθμό καθυστέρησης και την 

πιστοληπτική τους διαβάθμιση , κατά την ημερομηνία της ρύθμισης και κατά την ημερομηνία αναφοράς.  

Τα απομειωμένα δάνεια υπόκεινται αρχικά σε περίοδο επιτήρησης ενός έτους, κατά την οποία η συναλλακτική συμπεριφορά των 

οφειλετών παρακολουθείται επισταμένως. Εάν, στο τέλος της ανωτέρω περιόδου, οι οφειλέτες έχουν ανταποκριθεί στους όρους 

του προγράμματος και δεν υπάρχουν καθόλου ποσά σε καθυστέρηση, καθώς και αμφιβολίες για την πλήρη εξόφληση των 

δανείων, τότε αυτά γνωστοποιούνται ως μη απομειωμένα. Επιπροσθέτως, τα μη απομειωμένα δάνεια, συμπεριλαμβανομένων κι 

αυτών που προγενέστερα κατηγοριοποιήθηκαν ως  απομειωμένα και τήρησαν του όρους της ρύθμισης, υπόκεινται σε διετή 

παρακολούθηση. Εάν, στο τέλος αυτής της περιόδου, οι οφειλέτες έχουν προβεί σε τακτικές πληρωμές κατά ένα σημαντικό ποσό, 

δεν υπάρχουν ποσά σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών και τα δάνεια δεν είναι απομειωμένα, τότε αυτά εξέρχονται από 

το καθεστώς ρύθμισης. 

Ειδικότερα, η κατηγορία των απομειωμένων δανείων περιλαμβάνει εκείνα που (α) κατά την ημερομηνία της ρύθμισης ήταν σε 

καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών ή θεωρούνταν πιθανό να μην αποπληρωθούν, (β) στο τέλος της περιόδου επιτήρησης 

του ενός έτους ικανοποίησαν τα κριτήρια για την μεταφορά τους στην κατηγορία των μη απομειωμένων δανείων και κατά την 

διετή περίοδο παρακολούθησης είτε ρυθμίστηκαν εκ νέου είτε υπήρξαν ποσά σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών και (γ) 

κατηγοριοποιήθηκαν αρχικά ως μη απομειωμένα και κατά την διάρκεια της διετούς περιόδου παρακολούθησης ικανοποίησαν τα 

κριτήρια για την μεταφορά τους στην κατηγορία απομειωμένα. 

Επιπροσθέτως, τα μη απομειωμένα δάνεια λιανικής τραπεζικής κατηγοριοποιούνται είτε ως «ενήμερα και μη απομειωμένα» είτε 

ως «σε καθυστέρηση και μη απομειωμένα» ανάλογα με τον βαθμό καθυστέρησής τους κατά την ημερομηνία αναφοράς. Για την 

αντίστοιχη κατηγοριοποίηση των επιχειρηματικών δανείων, λαμβάνεται υπόψη τόσο η πιστοληπτική διαβάθμιση των οφειλετών 

όσο και ο βαθμός καθυστέρησης των δανείων. 

Επίσης, τα ρυθμισμένα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται σύμφωνα με τους νέους τροποποιημένους όρους και τα οποία 

μεταγενέστερα καταγγέλλονται, παύουν να παρακολουθούνται ξεχωριστά βάσει των διαδικασιών που ο Όμιλος εφαρμόζει για τα 

προγράμματα ρύθμισης, και γνωστοποιούνται ως καταγγελμένα απομειωμένα δάνεια σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ομίλου για 

την διαχείριση και παρακολούθηση των καταγγελμένων δανείων.   
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Προγράμματα Ρύθμισης Δανείων 

Τα προγράμματα ρύθμισης παρέχονται κατόπιν αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη και της πρόθεσής του να 

αποπληρώσει την οφειλή του, και μπορεί να είναι προσωρινής φύσης  ή μεγαλύτερης διάρκειας. Ο σκοπός των προγραμμάτων 

αυτών είναι η διευκόλυνση των οφειλετών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες μέσω επαναπροσδιορισμού των όρων 

αποπληρωμής των δανείων τους και ταυτόχρονα η προστασία του Ομίλου από ενδεχόμενες ζημιές. Η Τράπεζα αναπτύσσει 

στοχευόμενες εναλλακτικές στρατηγικές με σκοπό την εξεύρεση κατάλληλων μακροπρόθεσμων και βιώσιμων λύσεων, οι οποίες 

θα ανταποκρίνονται στις οικονομικές ανάγκες επιλεγμένων ομάδων οφειλετών. 

Τα μέτρα ρύθμισης δανείων μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται απαραίτητα σε ένα ή και περισσότερα από τα 

παρακάτω: 

 ενοποιήσεις δανειακών υποχρεώσεων, όπου τα υφιστάμενα δανειακά υπόλοιπα του πιστούχου ενοποιούνται σε ένα δάνειο, 

 μείωση ή πληρωμή μόνο των τόκων, 

 διακοπές πληρωμής, περίοδος χάριτος, 

 κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες προστίθενται στο κεφάλαιο του δανείου, 

 παράταση της περιόδου αποπληρωμής του δανείου 

 μείωση επιτοκίου, 

 μερική διαγραφή της οφειλής του πιστούχου, και  

 ανταλλαγή χρέους με απόκτηση μετοχών του οφειλέτη. 

Ειδικά για τα καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφάλιση (περιλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών), τα προγράμματα ρύθμισης 

πραγματοποιούνται κυρίως μέσω της ενοποίησης των δανειακών υποχρεώσεων, όπου όλα τα υφιστάμενα υπόλοιπα 

καταναλωτικών δανείων συγκεντρώνονται σε ένα. Η ενοποίηση των δανειακών υποχρεώσεων συνδυάζεται γενικότερα με άλλα 

μέτρα (π.χ. επέκταση διάρκειας), έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τόσο η επαρκής μείωση των δόσεων του δανείου όσο και ο 

βιώσιμος χαρακτήρας της ρύθμισης για τον οφειλέτη. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, η ενοποίηση των δανειακών υποχρεώσεων 

μπορεί να συνδυάζεται με εγγραφή προσημείωσης σε ακίνητα, μετατρέποντας έτσι τα ανεξασφάλιστα ανοίγματα του Ομίλου σε 

εξασφαλισμένα.  

Στην περίπτωση των στεγαστικών δανείων, η μείωση της δόσης μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαφόρων προγραμμάτων ρύθμισης, 

όπως η παράταση της περιόδου αποπληρωμής του δανείου, η κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η μείωση ή 

πληρωμή μόνο τόκων. 

Τα επιχειρηματικά δάνεια υπόκεινται σε ρύθμιση, όταν υπάρχουν ενδείξεις οικονομικών δυσχερειών του οφειλέτη, η οποία 

στοιχειοθετείται από ένα συνδυασμό παραγόντων μεταξύ των οποίων η επιδείνωση των οικονομικών του στοιχείων, η 

υποβάθμιση της πιστοληπτικής του αξιολόγησης, οι καθυστερήσεις πληρωμών και λοιποί. 

Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων του Ομίλου (Troubled Assets Group General Division- TAG) αποτελεί μία 

ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει την συνολική ευθύνη για την διαχείριση των προβληματικών δανείων, συμπεριλαμβανομένων των 

ρυθμισμένων. H Διεύθυνση διασφαλίζει τον αυστηρό έλεγχο και τη στενή παρακολούθηση αναφορικά με την αποτελεσματικότητα 

των προγραμμάτων ρύθμισης και την απόδοση των δανειακών χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται. H Διεύθυνση διασφαλίζει 

επίσης, τη συνεχή βελτίωση και προσαρμογή των πολιτικών και των διαδικασιών μέσω της διενέργειας ποιοτικών ελέγχων και 

λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, τις απαιτήσεις του εποπτικού και νομικού πλαισίου, τις 

διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, και τις υφιστάμενες ή νέες εσωτερικές απαιτήσεις.  

Η TAG συνεργάζεται με τον Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων για την αμοιβαία κατανόηση και ανάπτυξη της κατάλληλης μεθοδολογίας 

σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων που απορρέουν από κάθε τύπο ρύθμισης και κατηγορία καθυστέρησης, ανά δανειακό 

χαρτοφυλάκιο. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τις κυριότερες δραστηριότητες της TAG παρέχονται στις σημ. 7.2 

και 7.2.1. 

Αξιολόγηση Απομείωσης 

Στις περιπτώσεις που παρέχονται μέτρα ρύθμισης, ο Όμιλος αξιολογεί την οικονομική κατάσταση του πιστούχου και την ικανότητα 

αποπληρωμής των υποχρεώσεων του βάσει των πολιτικών απομείωσης του Ομίλου που περιγράφονται στις σημειώσεις 2.13 και 

7.2.1. Συγκεκριμένα, τα δάνεια λιανικής τραπεζικής διαχωρίζονται από τα άλλα χαρτοφυλάκια δανείων και η συλλογική 

αξιολόγηση απομείωσης που διενεργείται αντανακλά τον κίνδυνο μεγαλύτερων ζημιών, με αποτέλεσμα τις υψηλότερες 

προβλέψεις απομείωσης/κάλυψη σε σχέση με τα μη τροποποιημένα δάνεια. Η αξιολόγηση για την απομείωση των 
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επιχειρηματικών δανείων πραγματοποιείται σε ατομική βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες πτυχές του κίνδυνου (όπως η 

πιστοληπτική αξιολόγηση του δανειολήπτη, η οικονομική του κατάσταση, η τήρηση του προγράμματος ρύθμισης και το επίπεδο 

των εξασφαλίσεων) και η σχετική ζημιά απομείωσης υπολογίζεται αναλόγως. 

Ανταλλαγή Χρέους με απόκτηση μετοχών του οφειλέτη  

Στα χαρτοφυλάκια επιχειρηματικών δανείων, ο Όμιλος συμμετέχει σε ορισμένες περιπτώσεις σε συναλλαγές ανταλλαγής χρέους 

με μετοχές, ως μέρος της διαδικασίας στήριξης των επιχειρήσεων, όπως περιγράφεται στη σημ. 2.13. Το 2015, στο πλαίσιο 

ρύθμισης δανείων με ανταλλαγή χρέους έναντι μετοχών, ο Όμιλος απέκτησε μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής 10,39% στη 

Σελόντα Ιχθυοτροφεία Α.Ε.Γ.Ε., αξίας € 0,2 εκατ. και μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής 13,94% στη Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε., 

αξίας € 2,8 εκατ. Παρομοίως, το 2014,  ο Όμιλος απέκτησε μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής 12,8% στην NGP Plastic, αξίας € 1,3 

εκατ. 

Αποαναγνώριση δανείου 

Ένα δάνειο του οποίου οι όροι έχουν τροποποιηθεί ενδέχεται να αποαναγνωριστεί και το ρυθμισμένο δάνειο να αναγνωριστεί ως 

νέο, όταν οι αλλαγές στους αρχικούς συμβατικούς όρους οδηγούν το δάνειο που υπόκειται σε μέτρα ρύθμισης να χαρακτηριστεί 

ως ένα ουσιωδώς διαφορετικό χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού. Περιπτώσεις που είναι πιθανό να οδηγήσουν σε 

αποαναγνώριση περιγράφονται στη σημ. 2.13. Κατά την αποαναγνώριση, η διαφορά του παλιού δανείου και της εύλογης αξίας 

του νέου δανείου αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα απομειωμένα  δάνεια που αποαναγνωρίστηκαν ως 

συνέπεια των μέτρων ρύθμισης, εξακολουθούν να κατηγοριοποιούνται ως απομειωμένα έως ότου υπάρχουν επαρκή στοιχεία που 

να αποδεικνύουν την σημαντική μείωση στον κίνδυνο αθέτησης των μελλοντικών πληρωμών και την μη ύπαρξη άλλων ενδείξεων 

απομείωσης. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες του Ομίλου ανά είδος ρύθμισης: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Μέτρα ρύθμισης δανείων:

Μετάθεση πληρωμής τόκων 251                        152                          

Πρόγραμμα μειωμένων πληρωμών 3.432                    1.639                      

Παροχή περιόδου χάριτος 87                          767                          

Επέκταση διάρκειας δανείου 1.424                    568                          

Κεφαλαιοποίηση καθυστερούμενων δόσεων 1.402                    840                          

Διαγραφή μέρους του χρέους 35                          21                            

Συνδυασμός μέτρων ρύθμισης 1.081                    1.215                      

Ανταλλαγή χρέους με απόκτηση συμμετοχής 49                          5                               

Λοιπά 193                        110                          

Σύνολο (καθαρή αξία) 7.954                    5.317                      

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που υπόκεινται σε μέτρα ρύθμισης ανά ποιοτική 

διαβάθμιση: 

Συνολικό 

ποσό 

δανείων

Συνολικό ποσό 

ρυθμισμένων 

δανείων

€ εκατ. € εκατ.

23.860                  2.780                    11,7                         

5.408                     1.358                    25,1                         

Απομειωμένα 22.415                  5.541                    24,7                         

Σύνολο 51.683                  9.679                    18,7                         

 

Ατομική πρόβλεψη απομείωσης (5.972)                   (680)                      

Συλλογική πρόβλεψη απομείωσης (5.818)                   (1.045)                   

Σύνολο (καθαρή αξία) 39.893                  7.954                    19,9                         

Ληφθείσες Εξασφαλίσεις 29.881                  6.218                    

 31 Δεκεμβρίου 2015

% 

Ρυθμισμένων 

δανείων

Σε καθυστέρηση και μη απομειωμένα

Χωρίς καθυστέρηση και μη απομειωμένα
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Συνολικό 

ποσό 

δανείων

Συνολικό ποσό 

ρυθμισμένων 

δανείων

€ εκατ. € εκατ.

25.149                  1.879                    7,5                           

6.712                     855                        12,7                         

Απομειωμένα 20.020                  3.482                    17,4                         

Σύνολο 51.881                  6.216                    12,0                         

 

Ατομική πρόβλεψη απομείωσης (5.215)                   (404)                      

Συλλογική πρόβλεψη απομείωσης (4.533)                   (495)                      

Σύνολο (καθαρή αξία) 42.133                  5.317                    12,6                         

Ληφθείσες Εξασφαλίσεις 31.166                  4.160                    

 31 Δεκεμβρίου 2014

% 

Ρυθμισμένων 

δανείων

Χωρίς καθυστέρηση και μη απομειωμένα

Σε καθυστέρηση και μη απομειωμένα

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κίνηση των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που υπόκεινται σε μέτρα ρύθμισης: 

2015

€ εκατ.

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 5.317                    

3.239                    

Έσοδα από τόκους 216                        

Αποπληρωμές δανείων (μερικώς ή ολικώς) (207)                      

(265)                      

Πρόβλεψη για πιστωτικούς κινδύνους (357)                      

Λοιπά 11                          

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 7.954                    

Δάνεια που εντάχθηκαν σε καθεστώς ρύθμισης 

εντός της χρήσης

Δάνεια που εξήλθαν από το καθεστώς της 

ρύθμισης (1)

 
(1) Ένα σημαντικό ποσό των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες τα οποία εξήλθαν από το καθεστώς ρύθμισης αφορά καταγγελμένα δάνεια. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που υπόκεινται σε μέτρα ρύθμισης ανά είδος δανείου: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Λιανική Τραπεζική 6.239                     3.749                    

- Στεγαστικά δάνεια 4.522 2.688

- Καταναλωτικά δάνεια 364 194

- Πιστωτικές κάρτες 27 18

- Μικρές επιχειρήσεις 1.326 849

Επιχειρηματικά 1.715                     1.568                    

- Μεγάλες επιχειρήσεις 1.004 856

- Μικρομεσαίες ΜΜΕ 711 712

Σύνολο (καθαρή αξία) 7.954                     5.317                    

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες που υπόκεινται σε μέτρα ρύθμισης ανά γεωγραφική 

κατανομή: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Ελλάδα 7.175                     4.602                    

Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες 769                        715                        

Λοιπές Χώρες 10                           -                             

Σύνολο (καθαρή αξία) 7.954                     5.317                    

  



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                                                                                                                               

Σημειώσεις στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις                                                                            

 

Σελίδα  69                         31 Δεκεμβρίου  2015 Ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  
 
 
 

7.2.1.3 Ομόλογα εμπορικού και επενδυτικού χαρτοφυλακίου 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τα ομόλογα του εμπορικού και του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ανά κατηγορία πιστωτικής 

διαβάθμισης την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014, σύμφωνα με τις διαβαθμίσεις της Moody’s ή αντίστοιχες διαβαθμίσεις: 

Χρεωστικοί Ομόλογα

Ομόλογα Ομόλογα τίτλοι διακρατούμενα

εμπορικού

χαρτοφυλακίου 

διαθέσιμα προς 

πώληση

δανειακού 

χαρτοφυλακίου

μέχρι 

τη λήξη Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Aaa -                                155                          -                             128                      283                      

Aa1 έως Aa3 -                                -                                10.129                 85                         10.214                

A1 έως A3 -                                96                            114                       60                         270                      

Χαμηλότερα από Α3 85                            3.863                      1.148                   345                      5.441                   

Χωρίς διαβάθμιση -                                33                            -                             -                            33                         

Σύνολο 85                            4.147                      11.391                 618                      16.241                

31 Δεκεμβρίου 2015

 

Χρεωστικοί Ομόλογα

Ομόλογα Ομόλογα τίτλοι διακρατούμενα

εμπορικού

χαρτοφυλακίου 

διαθέσιμα προς 

πώληση

δανειακού 

χαρτοφυλακίου

μέχρι 

τη λήξη Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Aaa -                                411                          -                             145                      556                      

Aa1 έως Aa3 -                                -                                10.138                 49                         10.187                

A1 έως A3 0                               154                          140                       110                      404                      

Χαμηλότερα από Α3 98                            4.735                      1.288                   353                      6.474                   

Χωρίς διαβάθμιση 0                               32                            -                             -                            32                         

Σύνολο 98                            5.332                      11.566                 657                      17.653                

31 Δεκεμβρίου 2014

 
Τα ομόλογα με διαβάθμιση χαμηλότερη από Α3 περιλαμβάνουν: ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου αξίας € 3.834 εκατ. (2014: € 3.994 

εκατ.), κρατικά ομόλογα χωρών μελών της Ευρωζώνης αξίας € 100 εκατ. (2014: € 906 εκατ.), ομόλογα Κυπριακού Δημοσίου αξίας € 

307 εκατ. (2014: € 223 εκατ.)και κρατικά ομόλογα αξίας € 926 εκατ. που έχουν εκδοθεί κυρίως από λοιπά μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς και υποψήφια μέλη (2014: € 1.003 εκατ.). Επιπρόσθετα, οι διακρατούμενες προς πώληση ασφαλιστικές εταιρείες 

κατείχαν ομόλογα του εμπορικού και του επενδυτικού χαρτοφυλακίου € 53 εκατ. με διαβάθμιση από Α1 έως Α3 (2014: € 55 εκατ.), 

€ 1.407 εκατ. με διαβάθμιση χαμηλότερη από Α3 (2014: € 1.314 εκατ.) εκ των οποίων € 517 εκατ. σχετίζονταν με ομόλογα 

Ελληνικού Δημοσίου και € 841 εκατ. με κρατικά ομόλογα χωρών μελών της Ευρωζώνης (2014: € 470 εκατ. και € 807 εκατ., 

αντίστοιχα) και € 7 εκατ. ομόλογα χωρίς διαβάθμιση (2014: € 7 εκατ.). 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τα ομόλογα του εμπορικού και του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ανά γεωγραφική περιοχή, με 

βάση τη χώρα εγκατάστασης των αντισυμβαλλόμενων και τον τομέα δραστηριότητας: 

Ελλάδα

Λοιπές 

Ευρωπαϊκές 

χώρες

Λοιπές 

Χώρες Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

3.834                      11.801                    -                             15.635                

Τράπεζες 29                            127                          -                             156                      

Επιχειρήσεις 190                          237                          23                         450                      

Σύνολο 4.053                      12.165                    23                         16.241                

31 Δεκεμβρίου 2015

Δημόσιο

 

Ελλάδα

Λοιπές 

Ευρωπαϊκές 

χώρες

Λοιπές 

Χώρες Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

3.994                      12.747                    165                       16.906                

Τράπεζες 32                            187                          0                            219                      

Επιχειρήσεις 210                          296                          22                         528                      

Σύνολο 4.236                      13.230                    187                       17.653                

Δημόσιο

31 Δεκεμβρίου 2014
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Επιπρόσθετα, την 31 Δεκεμβρίου 2015 τα ομόλογα του εμπορικού και του επενδυτικού χαρτοφυλακίου που κατείχαν οι 

διακρατούμενες προς πώληση ασφαλιστικές εταιρείες, είχαν κατηγοριοποιηθεί με βάση τον τομέα δραστηριότητας των 

αντισυμβαλλόμενων, ως ακολούθως: Δημόσιο € 1.432 εκατ. (2014: € 1.339 εκατ.), Τράπεζες € 25 εκατ. (2014: € 26 εκατ.) και 

Επιχειρήσεις € 10 εκατ. (2014: € 10 εκατ.). 

7.2.1.4 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων 

Οι γνωστοποιήσεις όπως παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και 

υποχρεώσεων τα οποία: 

α) συμψηφίζονται στον ισολογισμό του Ομίλου σύμφωνα με τα κριτήρια του ΔΛΠ 32 ή  

β) υπόκεινται σε κύριες συμβάσεις συμψηφισμού ή παρόμοιες συμφωνίες οι οποίες καλύπτουν παρόμοια χρηματοοικονομικά 

μέσα, ανεξάρτητα από το εάν συμψηφίζονται στον ισολογισμό. 

Αναφορικά με την πρώτη κατηγορία, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων συμψηφίζονται και το 

καθαρό ποσό αυτών παρουσιάζεται στον ισολογισμό, όταν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα συμψηφισμού και πρόθεση διακανονισμού 

του καθαρού ποσού αυτών ή πρόθεση ταυτόχρονης είσπραξης της απαίτησης και εξόφλησης της υποχρέωσης («τα κριτήρια 

συμψηφισμού»), όπως παρατίθενται και στην λογιστική αρχή του Ομίλου 2.5. 

Αναφορικά με την δεύτερη κατηγορία, οι συναλλαγές που εμπίπτουν σε συμβάσεις ΙSDA και παρόμοιες κύριες συμβάσεις 

συμψηφισμού δεν πληρούν τα κριτήρια του συμψηφισμού στον ισολογισμό, καθώς το δικαίωμα συμψηφισμού τίθεται σε ισχύ 

μόνο σε περίπτωση αθέτησης, χρεοκοπίας ή πτώχευσης του Ομίλου ή των αντισυμβαλλόμενων ή μετά από άλλα προκαθορισμένα 

γεγονότα. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος και οι αντισυμβαλλόμενοι του μπορεί να μην έχουν πρόθεση διακανονισμού του καθαρού 

ποσού των συναλλαγών ή πρόθεση ταυτόχρονης είσπραξης της απαίτησης και εξόφλησης της υποχρέωσης. 

Παρόμοιες συμβάσεις με τις ΙSDA περιλαμβάνουν συμφωνίες εκκαθάρισης παραγώγων, global master repurchase agreements 

(GMRA) και global master securities lending agreements. Παρόμοια χρηματοοικονομικά μέσα περιλαμβάνουν παράγωγα, 

συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς χρεογράφων («repos»), συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης τίτλων («reverse repos») και 

χρεόγραφα που δανείζονται από ή δανείζονται σε τρίτους. Χρηματοοικονομικά μέσα όπως δάνεια και καταθέσεις δεν υπόκεινται 

σε αυτήν την γνωστοποίηση εκτός εάν συμψηφίζονται στον ισολογισμό. 

Ο Όμιλος δεν έχει συμψηφίσει κανένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού και υποχρεώσεων την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 

2014, δεδομένου ότι τα κριτήρια συμψηφισμού που αναφέρονται παραπάνω δεν πληρούνται. Συνεπώς, η λογιστική αξία των 

αναγνωρισμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων ισούται με την αντίστοιχη καθαρή αξία στους 

παρακάτω πίνακες. 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που δεν συμψηφίζονται στον ισολογισμό, όπως παρουσιάζονται 

παρακάτω, υπόκεινται σε εφαρμοστέες κύριες συμβάσεις συμψηφισμού και παρόμοιες συμφωνίες και έχουν κυρίως σχέση με 

παράγωγα, συμφωνίες επαναγοράς χρεογράφων και συμφωνίες επαναπώλησης χρεογράφων. 

Όσον αφορά αυτές τις συναλλαγές, ο Όμιλος λαμβάνει και παρέχει εξασφαλίσεις με την μορφή χρεογράφων και ταμειακών 

διαθεσίμων, τα οποία περιλαμβάνονται στους παρακάτω πίνακες στις στήλες «Χρηματοοικονομικά μέσα» (περιλαμβανομένων μη-

ταμειακών εξασφαλίσεων) και «Εγγυήσεις σε μετρητά» στην εύλογη αξίας τους. 

Λογιστική 

αξία  

χρηματ/μικών 

στοιχείων 

ενεργητικού προ 

συμψηφισμού

Λογιστική 

αξία 

χρηματ/μικών 

υποχρεώσεων 

που 

συμψηφίστηκαν

Καθαρή 

αξία 

χρηματ/μικών 

απαιτήσεων 

Χρηματ/μικά 

μέσα (περιλαμβ. 

μη-ταμειακών 

εξασφαλίσεων)

Ληφθείσες 

εγγυήσεις σε 

μετρητά

Καθαρό 

υπόλοιπο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

29                            -                                29                         (29)                        -                            -                            

1.846                      -                                1.846                   (1.775)                  (22)                       49                         

Total 1.875                      -                                1.875                   (1.804)                  (22)                       49                         

31 Δεκεμβρίου 2015

Σχετιζόμενα υπόλοιπα που δεν συμψηφίστηκαν στον 

ισολογισμό

Συμφωνίες επαναπώλησης χρεογράφων με 

κεντρικές τράπεζες

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
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Λογιστική 

αξία 

χρηματ/μικών 

υποχρεώσεων 

προ 

συμψηφισμού

Λογιστική 

αξία  

χρηματ/μικών 

στοιχείων 

ενεργητικού που 

συμψηφίστηκαν

Καθαρή 

αξία 

χρηματ/μικών 

υποχρεώσεων

Χρηματ/μικά 

μέσα (περιλαμβ. 

μη-ταμειακών 

εξασφαλίσεων)

Δεσμευμένες 

εγγυήσεις σε 

μετρητά

Καθαρό 

υπόλοιπο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

2.349                      -                                2.349                   (794)                      (1.524)                 31                         

3.969                      -                                3.969                   (3.917)                  (52)                       -                            

53                            -                                53                         (53)                        -                            -                            

Σύνολο 6.371                      -                                6.371                   (4.764)                  (1.576)                 31                         

31 Δεκεμβρίου 2015

Σχετιζόμενα υπόλοιπα που δεν συμψηφίστηκαν στον 

ισολογισμό

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα

Συμφωνίες επαναγοράς χρεογράφων με 

τράπεζες
Συμφωνίες επαναγοράς χρεογράφων με 

πελάτες

Χρηματοοικονομικά στοιχεία υποχρεώσεων

 
 

Λογιστική 

αξία  

χρηματ/μικών 

στοιχείων 

ενεργητικού προ 

συμψηφισμού

Λογιστική 

αξία 

χρηματ/μικών 

υποχρεώσεων 

που 

συμψηφίστηκαν

Καθαρή 

αξία 

χρηματ/μικών 

απαιτήσεων 

Χρηματ/μικά 

μέσα (περιλαμβ. 

μη-ταμειακών 

εξασφαλίσεων)

Ληφθείσες 

εγγυήσεις σε 

μετρητά

Καθαρό 

υπόλοιπο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

2.101                      -                                2.101                   (1.978)                  (54)                       69                         

Σχετιζόμενα υπόλοιπα που δεν συμψηφίστηκαν στον 

ισολογισμό

31 Δεκεμβρίου 2014

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα

 

Λογιστική 

αξία 

χρηματ/μικών 

υποχρεώσεων 

προ 

συμψηφισμού

Λογιστική 

αξία  

χρηματ/μικών 

στοιχείων 

ενεργητικού που 

συμψηφίστηκαν

Καθαρή 

αξία 

χρηματ/μικών 

υποχρεώσεων

Χρηματ/μικά 

μέσα (περιλαμβ. 

μη-ταμειακών 

εξασφαλίσεων)

Δεσμευμένες 

εγγυήσεις σε 

μετρητά

Καθαρό 

υπόλοιπο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

2.450                      -                                2.450                   (879)                      (1.522)                 49                         

9.594                      -                                9.594                   (9.387)                  (206)                     -                            

53 -                                53 (53)                        -                            0                           

Σύνολο 12.097                    -                                12.097                 (10.319)                (1.728)                 49                         

Συμφωνίες επαναγοράς χρεογράφων με 

πελάτες

31 Δεκεμβρίου 2014

Σχετιζόμενα υπόλοιπα που δεν συμψηφίστηκαν στον 

ισολογισμό

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα

Συμφωνίες επαναγοράς χρεογράφων με 

τράπεζες

Χρηματοοικονομικά στοιχεία υποχρεώσεων

 

 Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων παρατίθενται στους παραπάνω πίνακες στην αξία με την οποία 

αναγνωρίστηκαν, είτε την εύλογη αξία (παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα) είτε στην αναπόσβεστη αξία κτήσης (όλα τα 

υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία), ανάλογα με τον τύπο του χρηματοοικονομικού μέσου. 

7.2.2 Κίνδυνος αγοράς 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς ο οποίος είναι ο κίνδυνος πιθανής ζημιάς λόγω δυσμενών μεταβολών στις μεταβλητές της 

αγοράς. Μεταβολές σε επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες, περιθώρια φερεγγυότητας (credit spreads), τιμές μετοχών και σε 

άλλους σχετικούς παράγοντες, όπως στην τεκμαρτή μεταβλητότητα των προηγούμενων, μπορούν να επηρεάσουν τα έσοδα του 

Ομίλου ή την εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων του. Ειδικότερα, οι κίνδυνοι αγοράς στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος 

είναι οι εξής: 

(α) Κίνδυνος επιτοκίου 

Οι ταμειακές ροές και η εύλογη αξία της χρηματοοικονομική θέσης του Ομίλου εκτίθενται σε κίνδυνο λόγω των διακυμάνσεων στα 

ισχύοντα επιτόκια αγοράς. Ο κίνδυνος επιτοκίου ταμιακών ροών, είναι ο κίνδυνος οι μελλοντικές ταμειακές ροές ενός 
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χρηματοοικονομικού μέσου να διακυμανθούν λόγω των αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Ο κίνδυνος επιτοκίου εύλογης αξίας 

είναι ο κίνδυνος η αξία ενός χρηματοοικονομικού μέσου να διακυμανθεί λόγω των αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Ο κίνδυνος 

επιτοκίου εύλογης αξίας αναλύεται περαιτέρω σε «Γενικό» και «Ειδικό». Ο πρώτος αναφέρεται σε αλλαγές στην εύλογη αξία 

θέσεων λόγω κινήσεων των επιτοκίων αναφοράς, ενώ ο τελευταίος αναφέρεται σε αλλαγές στην εύλογη αξία θέσεων λόγω 

κινήσεων σε συγκεκριμένες αποδόσεις εκδοτών και σε περιθώρια φερεγγυότητας (credit spreads). 

(β) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η χρηματοοικονομική θέση και οι ταμειακές ροές του Ομίλου εκτίθενται σε κίνδυνο από την επίδραση των διακυμάνσεων στις 

ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.  

(γ) Μετοχικός κίνδυνος 

Ο κίνδυνος τιμής μετοχών ορίζεται ως ο κίνδυνος μείωσης της εύλογης αξίας τους, ως αποτέλεσμα της μεταβολής των μετοχικών 

δεικτών και της αξίας μεμονωμένων μετοχών. Η έκθεση στον κίνδυνο διακύμανσης των τιμών των μετοχών προέρχεται κυρίως από 

το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.  

(δ) Τεκμαρτή μεταβλητότητα 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε περιορισμένο κίνδυνο τεκμαρτής μεταβλητότητας (implied volatility (vega) risk), κυρίως ως αποτέλεσμα των 

θέσεων του σε swaption.  

Η Επιτροπή Κινδύνων (Board Risk Committee) καθορίζει τα όρια των ανοικτών θέσεων σε μετοχές, τα οποία παρακολουθούνται σε 

τακτική βάση. 

Ο Όμιλος εφαρμόζει τη μέθοδο της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk - VaR) για τη διαχείριση και παρακολούθηση του κινδύνου 

αγοράς σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο κίνδυνος αγοράς στον τομέα Διεθνών Δραστηριοτήτων υπολογίζεται και παρακολουθείται 

χρησιμοποιώντας κυρίως αναλύσεις ευαισθησίας. Οι πληροφορίες για τον τομέα Διεθνών Δραστηριοτήτων παρουσιάζονται 

ξεχωριστά, δεδομένου ότι προέρχονται από σημαντικά διαφορετικά οικονομικά περιβάλλοντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

κινδύνου. 

 (i) VaR για 2015 και 2014 

Η μέθοδος VaR χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, υπολογίζοντας την πιθανή αρνητική 

μεταβολή της αγοραίας αξίας ενός χαρτοφυλακίου σε συγκεκριμένο διάστημα εμπιστοσύνης και για προκαθορισμένη διάρκεια. Το 

VaR που υπολογίζει ο Όμιλος είναι βασισμένο σε διάστημα εμπιστοσύνης 99% και περίοδο διακράτησης 1 ημέρας, υπολογισμένο 

με τη μέθοδο προσομοίωσης Monte Carlo (ολοκληρωμένη επανατιμολόγηση). 

Τα μοντέλα VaR είναι σχεδιασμένα για την επιμέτρηση του κινδύνου αγοράς σε ομαλές συνθήκες. Γίνεται η υπόθεση ότι οι 

ενδεχόμενες μεταβολές στους παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν τις ομαλές συνθήκες αγοράς, θα ακολουθήσουν κανονική 

κατανομή. 

Παρόλο που το VaR είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την επιμέτρηση του κινδύνου αγοράς, οι υποθέσεις πάνω στις οποίες 

βασίζεται εγείρουν συγκεκριμένους περιορισμούς. Για το λόγο αυτό τα πραγματικά αποτελέσματα παρακολουθούνται 

συστηματικά μέσω της διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων («back testing»), ώστε να ελεγχθεί η εγκυρότητα των υποθέσεων και 

των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του VaR. 

Επειδή η μέθοδος VaR αποτελεί βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση του κινδύνου αγοράς που είναι εκτεθειμένος ο Όμιλος, 

έχουν θεσπιστεί όρια VaR για όλες τις ανοικτές θέσεις (εμπορικά και επενδυτικά χαρτοφυλάκια), ενώ η πραγματική έκθεση του 

Ομίλου επισκοπείται από τη διοίκηση σε καθημερινή βάση. Παρόλα αυτά, η χρήση αυτής της μεθοδολογίας δεν αποτρέπει ζημιές 

έξω από αυτά τα όρια σε περίπτωση ακραίων μεταβολών στην αγορά. 
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Μέσο VaR ανά κατηγορία κινδύνου (εμπορικό και επενδυτικό χαρτοφυλάκιο(1)) - Ελλάδα και Κύπρος  

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Κίνδυνος Επιτοκίου 47                18                            

Κίνδυνος Συναλλάγματος 2                  1                              

Μετοχικός Κίνδυνος 4                  4                              

Σύνολο VaR 49                20                             
(1) Η διακύμανση των επιτοκίων έχει εφαρμοσθεί σε όλα τα χαρτοφυλάκια. Η διακύμανση των περιθωρίων φερεγγυότητας (credit spreads) έχει εφαρμοστεί 

μόνο στις θέσεις του εμπορικού και του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου 

Η διαφοροποίηση κινδύνων επιδρά θετικά στο συνολικό VaR από τον επιτοκιακό, συναλλαγματικό και μετοχικό κίνδυνο. 

Το VaR επιτοκιακού κινδύνου λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές στην εύλογη αξία όλων των στοιχείων που κατέχει ο Όμιλος, οι 

οποίες οφείλονται σε μεταβολές των επιτοκίων. Σε αυτό περιλαμβάνονται τα δάνεια και οι καταθέσεις, (πελάτες και 

διατραπεζική), χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα και πιστωτικοί τίτλοι, τα χρεόγραφα και τα παράγωγα που κατέχονται από 

τον Όμιλο. Παρά το μεγάλο σχετικό μέγεθος των χαρτοφυλακίων δανείων και καταθέσεων, της χρηματοδότησης από το 

Ευρωσύστημα και τους πιστωτικούς τίτλους, η αντιστοίχιση (matching) ημερομηνιών λήξης και ποσών, σε συνδυασμό με το τρέχον 

επίπεδο των επιτοκίων, σημαίνει ότι η οριακή συνεισφορά αυτών των στοιχείων στο VaR επιτοκιακού κινδύνου δεν είναι 

σημαντική. Το VaR επιτοκιακού κινδύνου του Ομίλου, οφείλεται κυρίως στον κίνδυνο που σχετίζεται με τα χρεόγραφα και τα 

παράγωγα που επιδεικνύουν ευαισθησία σε μεταβολές των επιτοκίων. Η έκθεση σε επιτοκιακό κίνδυνο των χρεογράφων και 

παραγώγων του Ομίλου αναλύεται σε χρονικές περιόδους όπως παρουσιάζεται στους ακόλουθους πίνακες: 

Εντός 

1 μήνα

1-3 

μήνες

3-12 

μήνες

1-5 

έτη Άνω των 5 ετών

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

1                              -                            25                         35                         9                           

Ομόλογα σταθερού επιτοκίου 1                              -                            25                         35                         9                           

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων 545                          1.752                   10.678                1.537                   1.233                   

Ομόλογα σταθερού επιτοκίου 421                          1.298                   691                      1.537                   1.233                   

Ομόλογα μεταβλητού επιτοκίου 124                          454                      9.987                   -                            -                            

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα(1) 275                          (833)                     1.298                   (288)                     (640)                     

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην 

εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

31 Δεκεμβρίου 2015

 

Εντός 

1 μήνα

1-3 

μήνες

3-12 

μήνες

1-5 

έτη Άνω των 5 ετών

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

8                              1                           37                         19                         15                         

Ομόλογα σταθερού επιτοκίου 8                              1                           37                         19                         15                         

Ομόλογα μεταβλητού επιτοκίου 0                              -                            0                           -                            -                            

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων 937                          1.810                   10.977                1.779                   1.551                   

Ομόλογα σταθερού επιτοκίου 799                          1.196                   934                      1.779                   1.551                   

Ομόλογα μεταβλητού επιτοκίου 138                          614                      10.043                -                            -                            

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
(1)

1.073                      (1.231)                 1.357                   (486)                     (695)                     

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη 

αξία μέσω αποτελεσμάτων

31 Δεκεμβρίου 2014

 
 
(1) Για γραμμικά παράγωγα επιτοκίου, οι ονομαστικές αξίες παρουσιάζονται αθροιστικά για όλα τα νομίσματα, στην κατάλληλη χρονική περίοδο. Για μη 

γραμμικά παράγωγα επιτοκίου, οι delta ισοδύναμες ονομαστικές αξίες παρουσιάζονται αθροιστικά για όλα τα νομίσματα, στην κατάλληλη χρονική 

περίοδο. 

  



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                                                                                                                               

Σημειώσεις στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις                                                                            

 

Σελίδα  74                         31 Δεκεμβρίου  2015 Ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  
 
 
 

(ii) Ανάλυση ευαισθησίας για το 2015 και 2014 

Η ανάλυση ευαισθησίας που χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση του κινδύνου αγοράς στον τομέα Διεθνών Δραστηριοτήτων, 

εκτός Κύπρου, δεν αντιπροσωπεύει το χειρότερο δυνατό σενάριο. 

Ευαισθησία Ευαισθησία
αποτελεσμάτων 

χρήσης

καθαρής 

θέσης Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ.

Επιτόκιο: +100 μονάδες βάσης μετακίνηση (2)                             (22)                       (24)                       

(0)                             -                            (0)                          

2                              (50)                       (48)                       

31 Δεκεμβρίου 2015

Μετοχές/Δείκτες μετοχών/Αμοιβαία κεφάλαια: -10% 

μείωση των τιμών

Συνάλλαγμα: -10% υποτίμηση στο νόμισμα βάσης σε 

σχέση με τα ξένα νομίσματα  

Ευαισθησία Ευαισθησία

αποτελεσμάτων 

χρήσης

καθαρής 

θέσης Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ.

Επιτόκιο: +100 μονάδες βάσης μετακίνηση (2)                             (19)                       (21)                       

(0)                             (0)                          (0)                          

11                            (43)                       (32)                       

Μετοχές/Δείκτες μετοχών/Αμοιβαία κεφάλαια: -10% 

μείωση των τιμών

Συνάλλαγμα: -10% υποτίμηση στο νόμισμα βάσης σε 

σχέση με τα ξένα νομίσματα

31 Δεκεμβρίου 2014

 

(iii) Συγκέντρωση συναλλαγματικού κινδύνου 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την έκθεση του Ομίλου σε συναλλαγματικό κίνδυνο για την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014: 

USD CHF RON RSD BGN Λοιπά ΕΥΡΩ Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές

τράπεζες 23              5                282           110           207           14              1.157        1.798        

Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα 465           2                -                 3                -                 155           2.183        2.808        

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων 1                -                 65              -                 3                -                 31              100           

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 19              2                3                -                 -                 -                 1.860        1.884        

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 1.207        4.683        681           240           1.197        293           31.592     39.893     

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων 237           -                 279           96              9                2                15.668     16.291     

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
(1)

17              1                166           68              52              4                8.420        8.728        

Στοιχεία ενεργητικού δραστηριοτήτων 

προς πώληση 211           31              23              -                 -                 82              1.704        2.051        

Σύνολο ενεργητικού 2.180        4.724        1.499        517           1.468        550           62.615     73.553     

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες 

και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 61              -                 13              3                21              2                29.683     29.783     

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 36              -                 336           1                375           -                 1.611        2.359        

Υποχρεώσεις προς πελάτες 2.860        54              1.230        90              1.368        351           25.493     31.446     

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς 

τίτλους -                 -                 -                 -                 -                 -                 150           150           

Λοιπές υποχρεώσεις 22              11              33              -                 17              5                654           742           

Υποχρεώσεις δραστηριοτήτων προς 

πώληση 40              10              19              -                 -                 65              1.807        1.941        

Σύνολο υποχρεώσεων 3.019        75              1.631        94              1.781        423           59.398     66.421     

Συναλλαγματική θέση στοιχείων 

ισολογισμού (839)          4.649        (132)          423           (313)          127           3.217        7.132        

Προθεσμιακές συμβάσεις 

συναλλάγματος 954           (4.667)      236           1                349           (15)            2.906        (236)          

Σύνολο συναλλαγματικής θέσης 115           (18)            104           424           36              112           6.123        6.896        

31 Δεκεμβρίου 2015
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USD CHF RON RSD BGN Λοιπά ΕΥΡΩ Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές

τράπεζες 15              5                220           93              245           42              1.328        1.948        

Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα 694           13              22              5                4                116           2.205        3.059        

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων 7                -                 38              -                 7                -                 308           360           

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 36              -                 -                 -                 -                 1                2.097        2.134        

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 1.328        5.157        628           250           1.040        286           33.444     42.133     

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων 742           1                221           87              3                26              16.769     17.849     

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού(1) 15              3                172           72              53              20              7.430        7.765        
Στοιχεία ενεργητικού δραστηριοτήτων 

προς πώληση 150           21              -                 -                 -                 99              -                 270           

Σύνολο ενεργητικού 2.987        5.200        1.301        507           1.352        590           63.581     75.518     

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες 

και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 312           2                16              3                3                23              22.507     22.866     

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 60              -                 336           -                 376           1                1.702        2.475        

Υποχρεώσεις προς πελάτες 4.281        58              1.317        83              1.404        407           33.328     40.878     

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς 

τίτλους 8                -                 -                 -                 -                 -                 803           811           

Λοιπές υποχρεώσεις 31              -                 45              3                16              5                1.920        2.020        

Υποχρεώσεις δραστηριοτήτων προς 

πώληση 62              -                 -                 -                 -                 83              19              164           

Σύνολο υποχρεώσεων 4.754        60              1.714        89              1.799        519           60.279     69.214     

Συναλλαγματική θέση στοιχείων 

ισολογισμού (1.767)      5.140        (413)          418           (447)          71              3.302        6.304        

Προθεσμιακές συμβάσεις 

συναλλάγματος 1.759        (5.181)      463           15              351           76              2.553        36              

Σύνολο συναλλαγματικής θέσης (8)               (41)            50              433           (96)            147           5.855        6.340        

31 Δεκεμβρίου 2014

 
(1)Τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τις επενδύσεις σε ακίνητα, άυλα πάγια στοιχεία, 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  και λοιπές απαιτήσεις. 

7.2.3 Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο Όμιλος εκτίθεται καθημερινά σε κινδύνους ρευστότητας από αναλήψεις καταθέσεων, λήξεις τίτλων μεσοπρόθεσμης ή 

μακροπρόθεσμης διάρκειας, λήξεις εξασφαλισμένης ή μη εξασφαλισμένης χρηματοδότησης (συμφωνίες επαναγοράς χρεογράφων 

(«repos») και διατραπεζικός δανεισμός), χρηματοδοτήσεις δανείων και καταπτώσεις εγγυήσεων. Επιπρόσθετα, οι λογαριασμοί 

περιθωρίου για συναλλαγές εξασφαλισμένης χρηματοδότησης (από την ΕΚΤ και την αγορά) και για συμβόλαια μείωσης κινδύνου 

(CSAs, GMRAs) έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των επιπέδων ρευστότητας. Ο Όμιλος διατηρεί διαθέσιμα για να καλύψει όλες 

αυτές τις ανάγκες. Η Επιτροπή Κινδύνων της Τράπεζας καθορίζει επαρκή όρια ρευστότητας για να καλυφθούν οι ενδεχόμενες 

ανάγκες. 

Η προηγούμενη εμπειρία έχει δείξει ότι οι ανάγκες ρευστότητας που δημιουργούνται από καταπτώσεις εγγυητικών και 

πιστωτικών επιστολών είναι σημαντικά λιγότερες από το ποσό της δέσμευσης. Το ίδιο ισχύει και για τις δεσμεύσεις για αύξηση της 

πίστωσης, όπου το συνολικό συμβατικό ποσό δεν αντιπροσωπεύει κατ’ ανάγκη μελλοντικές ανάγκες μετρητών, καθώς αρκετές 

από αυτές τις δεσμεύσεις θα λήξουν ή θα τερματιστούν χωρίς να χρηματοδοτηθούν. 

Θεμελιώδης αρχή της διοίκησης του Ομίλου, είναι η αντιστοίχιση (matching) και η ελεγχόμενη αναντιστοιχία (mismatch) των 

ημερομηνιών λήξης και των επιτοκίων των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων. Είναι ασυνήθιστο για τράπεζες να έχουν 

πλήρη αντιστοίχιση, καθώς οι συναλλαγές είναι συχνά αβέβαιης διάρκειας και διαφορετικής φύσεως. Όταν οι λήξεις δε 

συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί και ο κίνδυνος ζημιών.  

Οι λήξεις των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων και η δυνατότητα αντικατάστασης, με αποδεκτό κόστος, των τοκοφόρων 

υποχρεώσεων κατά τη λήξη τους, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την αξιολόγηση της ρευστότητας του Ομίλου. 
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Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας 

Η Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας του Ομίλου ορίζει την ακόλουθη εποπτική και ελεγκτική δομή: 

-   Η Επιτροπή Κινδύνων είναι υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας και για την 

παρακολούθηση των ποσοτικών και ποιοτικών διαστάσεων του κινδύνου ρευστότητας. 

-  Η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού και Υποχρεώσεων του Ομίλου (Assets and Liabilities Committee) είναι εξουσιοδοτημένη 

να διαμορφώνει και να εφαρμόζει την πολιτική διαχείρισης ρευστότητας και να ελέγχει τη διαθέσιμη ρευστότητα τουλάχιστον 

σε μηνιαία βάση.  

-  Η Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων του Ομίλου (Treasury) είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της στρατηγικής της Τράπεζας 

όσον αφορά στη ημερήσια διαχείριση ρευστότητας της Τράπεζας και για την προετοιμασία και παρακολούθηση του 

προϋπολογισμού ρευστότητας της Τράπεζας. 

-  Ο Τομέας Global Market and Counterparty Risk Sector (GMCRS) είναι υπεύθυνος για την επιμέτρηση, παρακολούθηση και 

ενημέρωση σχετικά με τη ρευστότητα του Ομίλου. 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 50/08.09.2015 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), η Τράπεζα 

εφαρμόζει πολιτικές διαχείρισης κινδύνου, διαδικασίες και ελέγχους αναφορικά με τη σύσταση βαρών σε στοιχεία ενεργητικού. 

Οι πολιτικές, αυτές, λαμβάνουν υπόψη το μακροοικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας, το επιχειρησιακό μοντέλο της Τράπεζας και 

τις ιδιαιτερότητες των χρηματοδοτικών αγορών, ενσωματώνουν τις στρατηγικές της Τράπεζας αναφορικά με τη σύσταση βαρών σε 

στοιχεία ενεργητικού στα σχέδια κάλυψης ενδεχόμενης χρηματοδοτικής ανάγκης. 

Οι παρακάτω αναφορές ετοιμάζονται σε περιοδική βάση: 

(α) Η εποπτική ανάλυση του ανοίγματος ρευστότητας (liquidity gap) μαζί με τους εποπτικούς δείκτες ρευστότητας,  

(β) Οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Οι ασκήσεις αυτές αξιολογούν τον αντίκτυπο ενός αριθμού συστημικών 

έκτακτων γεγονότων στη ρευστότητα του Ομίλου, 

(γ) Αναφορά επί των προειδoποιητικών δεικτών έλλειψης ρευστότητας και αναλύσεων ευαισθησίας κινδύνων αγοράς που 

επηρεάζουν τη ρευστότητα, 

(δ) Εκτίμηση δεικτών κάλυψης ρευστότητας (Liquidity coverage ratios -LCR) (νέος δείκτης στα πλαίσια της Βασιλείας ΙΙΙ), 

(ε) Αναφορά σχετική με τη σύσταση βαρών σε στοιχεία ενεργητικού. 

Χρονοανάλυση στοιχείων ενεργητικού και στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα για την αντιμετώπιση του κινδύνου 

ρευστότητας 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν ανάλυση της ληκτότητας των στοιχείων ενεργητικού του Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 

2014, βασισμένη στις λογιστικές τους αξίες. Τα δάνεια μη ορισμένης λήξης παρουσιάζονται στην «εντός ενός μηνός» κατηγορία. Ο 

Όμιλος έχει συνάψει συμβάσεις μείωσης πιστωτικού κινδύνου με αντισυμβαλλόμενους στη διατραπεζική αγορά (ISDA/CSA). Με 

βάση τις συμβάσεις αυτές, ο Όμιλος έχει δώσει ή λάβει εξασφαλίσεις, οι οποίες καλύπτουν τις αντίστοιχες καθαρές υποχρεώσεις ή 

απαιτήσεις από συναλλαγές παραγώγων. Οι εξασφαλίσεις που έχουν δοθεί δεν παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. Για τις 

απαιτήσεις από παράγωγα που δεν καλύπτονται από συμβάσεις ISDA/CSA, η θετική αποτίμηση παρουσιάζεται στην εύλογη αξία 

στην «άνω του ενός έτους» κατηγορία. 
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Εντός 1 - 3 3 μήνες Άνω του

1 μήνα μήνες έως 1 έτος 1 έτους

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

- Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες 1.798           -                    -                    -                    1.798           

- Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 848              26                 -                    180              1.054           

- Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 7.628           841              3.080           28.344        39.893        

- Ομόλογα 426              1.333           716              13.766        16.241        

- Μετοχές -                    -                    -                    150              150              

- Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα -                    -                    -                    77                 77                 

- Λοιπά στοιχεία ενεργητικού(1) 44                 2                   8                   8.674           8.728           

-Στοιχεία ενεργητικού δραστηριοτήτων 

προς πώληση 104              207              58                 1.682           2.051           

10.848        2.409           3.862           52.873        69.992        

31 Δεκεμβρίου 2015

Σύνολο

 

Εντός 1 - 3 3 μήνες Άνω του

1 μήνα μήνες έως 1 έτος 1 έτους

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

- Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες 1.948           -                    -                    -                    1.948           

- Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 611              97                 5                   751              1.464           

- Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 10.656        619              1.973           28.885        42.133        

- Ομόλογα 849              1.189           982              14.633        17.653        

- Μετοχές και προϊόντα Unit linked -                    -                    -                    556              556              

- Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 
(2)

-                    -                    -                    96                 96                 

- Λοιπά στοιχεία ενεργητικού(1) 38                 23                 103              7.601           7.765           

-Στοιχεία ενεργητικού δραστηριοτήτων 

προς πώληση 120              13                 40                 97                 270              

14.222        1.941           3.103           52.619        71.885        

31 Δεκεμβρίου 2014

Σύνολο

 
(1)Τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τις επενδύσεις σε ακίνητα, άυλα πάγια στοιχεία, 

αναβαλλόμενες φορολογικές και λοιπές απαιτήσεις. 
(2)Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, το ποσό των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων έχει αναπροσαρμοσθεί προκειμένου να 

εξαιρεθούν τα παράγωγα εκτός της διατραπεζικής αγοράς που καλύπτονται από συμβάσεις CSA, για τα οποία ο Όμιλος έχει λάβει εγγυήσεις υψηλής 

ρευστοποίησης. 

 

Ο Όμιλος κατέχει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετρητών και στοιχείων ενεργητικού υψηλής ρευστοποίησης, προκειμένου 

να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του και ενδεχόμενες αναλήψεις καταθέσεων σε συνθήκες πίεσης αγοράς. Τα διακρατούμενα 

στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου για την αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

(α) Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες,  

(β) Ομόλογα υψηλής ρευστοποίησης και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποδεκτά ως εγγύηση, 

(γ) Διατραπεζικές καταθέσεις λήξης εντός ενός μήνα. 

Τα μη χρησιμοποιηθέντα στοιχεία ενεργητικού, τα οποία περιλαμβάνουν στοιχεία ενεργητικού υψηλής ρευστοποίησης και 

αποδεκτά από τις κεντρικές τράπεζες, παρέχουν δυνητικό απόθεμα ρευστότητας αξίας € 6 δις την 31 Δεκεμβρίου 2015 (2014: € 

14,5 δις). Επιπρόσθετα, ο Όμιλος κατέχει και άλλους τύπους στοιχείων ενεργητικού υψηλής ρευστοποίησης, όπως ορίζονται από 

τις εποπτικές αρχές, αξίας € 2,2 δις (ρευστοποιήσιμη αξία) (2014: € 2,1 δις). Πρέπει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των 

διαθέσιμων εξασφαλίσεων για την  ΕΚΤ ποσού € 2,2 δις (ρευστοποιήσιμη αξία) διακρατείται από τις θυγατρικές του Ομίλου και για 

τις εξασφαλίσεις αυτές έχουν εφαρμογή προσωρινοί περιορισμοί από τις τοπικές εποπτικές αρχές και προσωρινά περιορίζεται η 

μεταφορά τους μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου.   

Χρονοανάλυση των υποχρεώσεων 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συμβατικές μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές για το 2015 και το 2014. Τα στοιχεία 

των υποχρεώσεων μη ορισμένης λήξης (καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου) εμφανίζονται στην «εντός ενός μηνός» κατηγορία. Ο 

Όμιλος έχει συνάψει συμβάσεις μείωσης πιστωτικού κινδύνου με αντισυμβαλλόμενους στη διατραπεζική αγορά (ISDA/CSA). Λόγω 
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αυτών των συμβάσεων, ο Όμιλος έχει ήδη δώσει εξασφαλίσεις οι οποίες καλύπτουν την αποτίμηση των καθαρών του 

υποχρεώσεων από παράγωγα στη διατραπεζική αγορά. Για τις υποχρεώσεις από παράγωγα που δεν καλύπτονται από συμβάσεις 

ISDA/CSA η υποχρέωση παρουσιάζεται στην εύλογη αξία στην «εντός ενός μηνός» κατηγορία. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το χειρότερο πιθανό σενάριο αφού βασίζεται στην παραδοχή ότι όλες 

οι υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν νωρίτερα από το αναμενόμενο (όλες οι προθεσμιακές καταθέσεις αποσύρονται στη συμβατική 

τους λήξη). Το πρόσφατο παρελθόν έχει δείξει ότι ακόμη και σε περιόδους συστημικής χρηματοοικονομικής κρίσης, η πιθανότητα 

ενός τέτοιου γεγονότος είναι απομακρυσμένη. 

 

Εντός 1 - 3 3 μήνες Άνω του (εισροές)/ 

1 μήνα μήνες έως 1 έτος 1 έτους εκροές

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εκτός παραγώγων:

- Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 24.390        476              225              4.779           29.870        

- Υποχρεώσεις προς πελάτες 22.966        4.370           3.704           458              31.498        

- Μεσοπρόθεσμοι τίτλοι  (EMTN) 35                 5                   6                   112              158              

- Λοιπές υποχρεώσεις 255              113              355              19                 742              

- Υποχρεώσεις δραστηριοτήτων προς 

πώληση 138              31                 263              1.909           2.341           

47.784        4.995           4.553           7.277           64.609        

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 44                 -                    -                    -                    44                 

31 Δεκεμβρίου 2015

 

Στοιχεία εκτός ισολογισμού 

Εντός Άνω του 

1 έτους 1 έτους

€ εκατ. € εκατ.

Δανειακές δεσμεύσεις 975              456              

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 12                 -                    

Υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις 20                 22                 

1.007           478              

 

Εντός 1 - 3 3 μήνες Άνω του (εισροές)/ 

1 μήνα μήνες έως 1 έτος 1 έτους εκροές

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εκτός παραγώγων:

-Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 14.936        5.834           89                 2.072           22.931        

- Υποχρεώσεις προς πελάτες 24.482        6.807           9.112           896              41.297        

- Μεσοπρόθεσμοι τίτλοι (EMTN) 0                   6                   71                 676              753              

3                   6                   25                 94                 128              

- Λοιπές υποχρεώσεις 192              123              523              1.518           2.356           

- Υποχρεώσεις δραστηριοτήτων προς 

πώληση 79                 51                 32                 2                   164              

39.692        12.827        9.852           5.258           67.629        

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα: 51                 -                    -                    -                    51                 

31 Δεκεμβρίου 2014

- Χρεόγραφα από τιτλοποίηση (αποπληρωμές 

κεφαλαίου και τόκων)(1)

 
(1 )Οι εκροές από τιτλοποιήσεις καλύπτονται πλήρως από τις αντίστοιχες εισροές από στεγαστικά δάνεια που λήγουν στον ίδιο χρονικό ορίζοντα. 

Στοιχεία εκτός ισολογισμού 

Εντός Άνω

1 έτους 1 έτους

€ εκατ. € εκατ.

Δανειακές δεσμεύσεις 1.020           553              

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 9                   -                    

Υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις 22                 26                 

1.051           579              
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Λόγω της κρίσης του ελληνικού χρέους, οι ελληνικές τράπεζες απέκτησαν μέρος της χρηματοδότησης τους από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Η εξάρτηση του Ομίλου για χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα στο 

2015 κορυφώθηκε στις αρχές Ιουλίου (9 Ιουλίου 2015: € 33,3 δις, εκ των οποίων € 23,1 δις χρηματοδότηση από τον Έκτακτο 

Μηχανισμό Παροχής Ρευστότητας - ELA), ως αποτέλεσμα της αυξημένης αβεβαιότητας στην Ελλάδα, η οποία οδήγησε σε 

σημαντικές εκροές καταθέσεων και στην επιβολή μέτρων περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων και σε προσωρινή τραπεζική αργία 

την 28 Ιουνίου 2015. 

Η αξιοπιστία του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος αποκαταστάθηκε σημαντικά μετά την τελική συμφωνία για το τριετές 

πρόγραμμα του ΕΜΣ στα μέσα του Αυγούστου 2015 και τη μείωση της πολιτικής αβεβαιότητας στην Ελλάδα μετά τις εκλογές του 

Σεπτεμβρίου. Επιπροσθέτως, το Νοέμβριο του 2015, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ΣΑ, η οποία 

πραγματοποιήθηκε από την ΕΚΤ/ Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2015, η Τράπεζα 

ολοκλήρωσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 2.039 εκατ. (σημ. 39), η οποία αύξησε τη ρευστότητά της κατά το (μικτό) 

ποσό των € 1,6 δις.  

Οι προαναφερόμενες θετικές εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα μια σημαντική αύξηση της πρόσβασης της Τράπεζας σε πηγές 

εξασφαλισμένης χρηματοδότησης κατά € 4,6 δις στο τέλος του 2015 σε σύγκριση με το αποκορύφωμα της κρίσης, με συμφωνίες 

επαναγοράς χρεογράφων με εξασφαλίσεις ομόλογα εκδόσεων του ευρωπαϊκού ΤΧΣ, τα οποία προηγουμένως περιλαμβάνονταν 

στην ομάδα των αποδεκτών εγγυήσεων από την ΕΚΤ και μια σημαντική αύξηση των πελατειακών καταθέσεων στην Ελλάδα ύψους 

€ 1 δις. Την 31 Δεκεμβρίου 2015, η καθαρή χρηματοδότηση της Τράπεζας από την ΕΚΤ και τον ELA ανήλθε σε € 5,3 δις και € 20 δις, 

αντίστοιχα (2014: ΕΚΤ € 12,5 δις).  

7.3 Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων 

Η εύλογη αξία είναι η τιμή που μία οντότητα θα λάμβανε κατά την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή θα κατέβαλε για τη 

μεταβίβαση μιας υποχρέωσης σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην κύρια (ή πιο συμφέρουσα) αγορά, κατά 

την ημερομηνία της επιμέτρησης και υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς (ήτοι, τιμή εξόδου). Όταν δεν υπάρχει παρατηρήσιμη 

τιμή για πανομοιότυπο περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, η εύλογη αξία επιμετράται με τη χρήση άλλων κατάλληλων τεχνικών 

αποτίμησης μεγιστοποιώντας τη χρήση συναφών παρατηρήσιμων δεδομένων και ελαχιστοποιώντας τη χρήση μη παρατηρήσιμων. 

Τα παρατηρήσιμα δεδομένα προκύπτουν χρησιμοποιώντας στοιχεία της αγοράς, όπως πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό σχετικά 

με πραγματικά γεγονότα ή συναλλαγές, και αντανακλούν τις παραδοχές που θα χρησιμοποιούσαν οι συμμετέχοντες στην αγορά 

για την τιμολόγηση χρηματοοικονομικών μέσων, όπως διαθέσιμες επίσημες τιμές σε ενεργές αγορές για παρόμοια μέσα, επιτόκια 

και καμπύλες επιτοκίων, τεκμαρτή μεταβλητότητα και περιθώρια φερεγγυότητας (credit spreads). 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ομίλου που αποτιμώνται στην εύλογη αξία ή στην αναπόσβεστη αξία κτήσης  των οποίων η 

εύλογη αξία έχει γνωστοποιηθεί, κατηγοριοποιούνται σε ένα από τα τρία επίπεδα ιεραρχίας εύλογης αξίας ανάλογα με το αν η 

αποτίμησή τους βασίζεται σε παρατηρήσιμα ή μη παρατηρήσιμα δεδομένα, ως ακολούθως: 

α)  Επίπεδο 1 - Χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται βάσει επίσημων τιμών (μη προσαρμοσμένες) σε ενεργές 

αγορές για πανομοιότυπα χρηματοοικονομικά στοιχεία στα οποία μια εταιρεία μπορεί να έχει πρόσβαση κατά την 

ημερομηνία επιμέτρησης. Ενεργός θεωρείται η αγορά στην οποία οι τιμές αυτές είναι άμεσα και σε τακτά χρονικά 

διαστήματα διαθέσιμες από κάποιο χρηματιστήριο, χρηματιστή, διαπραγματευτή, βιομηχανικό κλάδο, υπηρεσία τιμών ή 

ρυθμιστική αρχή και αντιπροσωπεύουν πραγματικές και συχνές συναλλαγές. Στο επίπεδο 1 περιλαμβάνονται ενεργά 

διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι, μετοχές και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που διαπραγματεύονται σε 

χρηματιστήρια, καθώς επίσης αμοιβαία κεφάλαια και προϊόντα unit-linked τα οποία έχουν τακτικά και συχνά 

δημοσιευμένες τιμές. 

β)  Επίπεδο 2 - Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα χρησιμοποιώντας τεχνικές αποτίμησης με δεδομένα, διαφορετικά 

των επίσημων τιμών του Επιπέδου 1, τα οποία είναι παρατηρήσιμα είτε απευθείας ή εμμέσως, όπως : i) επίσημες τιμές 

για παρεμφερή χρηματοοικονομικά μέσα σε ενεργές αγορές, ii) επίσημες τιμές για πανομοιότυπα ή παρεμφερή 

χρηματοοικονομικά μέσα σε αγορές που δεν είναι ενεργές, iii) δεδομένα, εκτός των επίσημων τιμών, που είναι άμεσα ή 

έμμεσα παρατηρήσιμα, όπως επιτόκια και καμπύλες επιτοκίων παρατηρήσιμα σε τακτά χρονικά διαστήματα, επιτόκια 

προθεσμιακών συμβολαίων ξένου συναλλάγματος, τιμές μετοχών, περιθώρια φερεγγυότητας και τεκμαρτή 

μεταβλητότητα που λαμβάνονται από διεθνείς οργανισμούς παροχής τιμών αγοράς και iv) άλλα μη παρατηρήσιμα 

δεδομένα που δεν είναι σημαντικά για τη συνολική επιμέτρηση της εύλογης αξίας. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
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επιπέδου 2 περιλαμβάνουν εξωχρηματιστηριακά παράγωγα και χρεωστικούς τίτλους πιο χαμηλής ρευστοποίησης, τα 

οποία διακρατούνται ή εκδίδονται από τον Όμιλο. 

γ)  Επίπεδο 3 - Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα χρησιμοποιώντας τεχνικές αποτίμησης στις οποίες τα 

σημαντικότερα δεδομένα είναι μη παρατηρήσιμα. Κατά την ανάπτυξη των μη παρατηρήσιμων δεδομένων, 

χρησιμοποιούνται οι καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων του Ομίλου, ενώ 

ταυτόχρονα αντανακλώνται οι υποθέσεις των συμμετεχόντων στην αγορά (π.χ. παραδοχές σχετικά με τον κίνδυνο). Τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία του επιπέδου 3 περιλαμβάνουν μη εισηγμένες μετοχές, συγκεκριμένα εξωχρηματιστηριακά 

παράγωγα και δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία 

Η κατηγοριοποίηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του Ομίλου που επιμετρώνται στην εύλογη 

αξία τους, παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες: 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

99               0                 1                 100           

0                 1.865         19                       1.884 

4.191         49               42                       4.282 

4.290         1.914         62               6.266       

1                 2.358         -                          2.359 

Υποχρεώσεις προς τους πελάτες:

- Σύνθετες καταθέσεις -                  4                 -                                  4 

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους

- Σύνθετοι τίτλοι -                  38               -                                38 

Υποχρεώσεις συναλλαγών 10               -                  -                                10 

11               2.400         -                  2.411       

31 Δεκεμβρίου 2015

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

επιμετρούμενα στην εύλογη αξία:
Χρηματοοικονομικά στοιχεία εμπορικού 

χαρτοφυλακίου

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα

Χαρτοφυλάκιο διαθέσιμων προς πώληση 

επενδυτικών τίτλων

Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία υποχρεώσεων 

επιμετρούμενα στην εύλογη αξία:

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα

Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων 

υποχρεώσεων

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

116            1                 0                 117           

243            -                  -                             243 

-                  2.132         2                         2.134 

5.506         69               51                       5.626 

5.865         2.202         53               8.120       

1                 2.474         -                          2.475 

Υποχρεώσεις προς του πελάτες:

- Σύνθετες καταθέσεις -                  32               -                                32 

- Προϊόντα Unit linked 248            246            -                             494 

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους

- Σύνθετοι τίτλοι -                  37               -                                37 

Υποχρεώσεις συναλλαγών 16               -                  -                                16 

265            2.789         -                  3.054       

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα

Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία εμπορικού 

χαρτοφυλακίου

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Χαρτοφυλάκιο διαθέσιμων προς πώληση 

επενδυτικών τίτλων

Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού

Χρηματοοικονομικά στοιχεία υποχρεώσεων 

επιμετρούμενα στην εύλογη αξία:

31 Δεκεμβρίου 2014

Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στη 

εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

επιμετρούμενα στην εύλογη αξία:
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Ο Όμιλος αναγνωρίζει μεταφορές εντός και εκτός των επιπέδων ιεραρχίας της εύλογης αξίας στην αρχή του τριμήνου κατά το 

οποίο έχει πραγματοποιηθεί η μεταφορά ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου.  

Κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015, ο Όμιλος μετέφερε από το Επίπεδο 2 στο Επίπεδο 3 παράγωγα 

χρηματοοικονομικά μέσα € 25 εκατ., τα οποία αποτιμούνται χρησιμοποιώντας τεχνικές αποτίμησης, όπου ο υπολογισμός της 

αποτίμησης του πιστωτικού κινδύνου (Credit Risk Valuation Adjustment – CVA) βασίζεται σε μη παρατηρήσιμα δεδομένα, το οποίο 

έχει ως αποτέλεσμα μια σημαντική αναπροσαρμογή του δείκτη CVA για το σύνολο της εύλογης αξίας των παραγώγων (2014: € 7 

εκατ.). 

Επιπροσθέτως, οι ασφαλιστικές εταιρείες ταξινομημένες ως κατεχόμενες προς πώληση, κατείχαν € 1.770 εκατ. χρηματοοικονομικά 

στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία (2014: € 1.735 εκατ.), τα οποία είχαν κατηγοριοποιηθεί στο Επίπεδο 1 της ιεραρχίας 

εύλογης αξίας (2014: € 1.735 εκατ.). 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία υποχρεώσεων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία των προαναφερόμενων ασφαλιστικών 

εταιρειών, ανήλθαν σε € 273 εκατ. (2014: € 494 εκατ.), εκ των οποίων € 182 εκατ. είχαν κατηγοριοποιηθεί στο Επίπεδο 1 (2014: € 

248 εκατ.), € 2 εκατ. στο Επίπεδο 2 (2014: € 246 εκατ.) και € 89 εκατ. στο Επίπεδο 3 (2014: μηδέν).   

Συμφωνία των χρηματοοικονομικών στοιχείων του Επιπέδου 3 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 53               280            

Μεταφορά σε επίπεδο 3 25               7                 

Μεταφορά από επίπεδο 3 (1)                -                  

Μεταφορά σε Δάνεια και απαιτήσεις 

από πελάτες (σημ.24) -                  (150)           

Προσθήκες μετά από πωλήσεις και λήξεις 0                 (25)             

Σύνολο κερδών/(ζημιών) χρήσης που 

περιλαμβάνονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων               (13) (61)             

Σύνολο κερδών/(ζημιών) χρήσεις που 

περιλαμβάνονται στα λοιπά 

αποτελέσματα                   0 (0)                

Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπές κινήσεις (2)                2                 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 62               53               

 

Από τη συνολική ζημιά ποσού € 13 εκατ. για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015, € 6 εκατ. περιλαμβάνονται στη γραμμή 

«Λοιπές ζημιές απομείωσης» και € 7 εκατ. στη γραμμή «Αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών» της κατάστασης 

αποτελεσμάτων του Ομίλου (2014: από το σύνολο της ζημιάς ποσού € 61 εκατ., € 60 εκατ. εμφανίζονταν στη γραμμή «Λοιπές 

ζημιές απομείωσης» και € 1 εκατ. στη γραμμή «Αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών»). 

Διαδικασίες και τεχνικές αποτίμησης του Ομίλου 

Ο τομέας Global Market Counterparty Risk Sector (GMCRS) θεσπίζει τις διαδικασίες που διέπουν την επιμέτρηση της εύλογης 

αξίας, σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές του Ομίλου. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί ευρέως αναγνωρισμένα μοντέλα αποτίμησης για 

τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των κοινών χρηματοοικονομικών μέσων για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμες επίσημες 

τιμές σε ενεργές αγορές, όπως τις ανταλλαγές επιτοκίων και τις ανταλλαγές συναλλάγματος (interest and cross currency swaps), 

που χρησιμοποιούν μόνο παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς και απαιτούν λίγη κρίση και εκτίμηση από τη διοίκηση. Οι 

παρατηρήσιμες τιμές ή τα δεδομένα των μοντέλων αποτίμησης είναι συνήθως διαθέσιμα στην αγορά για τους εισηγμένους 

χρεωστικούς και μετοχικούς τίτλους, τα διαπραγματεύσιμα και τα απλά εξωχρηματιστηριακά παράγωγα. Η διαθεσιμότητα 

παρατηρήσιμων τιμών της αγοράς και των δεδομένων των μοντέλων αποτίμησης μειώνει την ανάγκη διενέργειας εκτιμήσεων από 

τη διοίκηση και επίσης μειώνει την αβεβαιότητα σχετικά με τον προσδιορισμό των εύλογων αξιών. 

Όπου χρησιμοποιούνται τεχνικές αποτίμησης για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων για τα 

οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμες επίσημες τιμές σε ενεργές αγορές, αυτές επικυρώνονται έναντι ιστορικών στοιχείων και, όπου 

είναι εφικτό, έναντι τρεχουσών ή πρόσφατων παρατηρούμενων συναλλαγών σε διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα, και 

επανεξετάζονται περιοδικά από κατάλληλο προσωπικό ανεξάρτητο από το προσωπικό που τα δημιούργησε. Όλα τα μοντέλα 

πιστοποιούνται πριν να χρησιμοποιηθούν και προσαρμόζονται έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται ότι τα αποτελέσματα 

αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά δεδομένα και συγκριτικές τιμές αγοράς. Οι εκτιμήσεις των εύλογων αξιών που λαμβάνονται από 
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τα μοντέλα προσαρμόζονται με τυχόν άλλους παράγοντες, όπως τον κίνδυνο ρευστότητας ή την αβεβαιότητα των μοντέλων, στο 

βαθμό που οι συμμετέχοντες στην αγορά θα τους λάβουν υπόψη κατά την τιμολόγηση του χρηματοοικονομικού μέσου. Οι 

εύλογες αξίες, επίσης,  αντανακλούν τον πιστωτικό κίνδυνο του μέσου και περιλαμβάνουν προσαρμογές ώστε να ληφθούν υπόψη 

ο πιστωτικός κίνδυνος της εταιρείας του Ομίλου και του αντισυμβαλλομένου, όπου κρίνεται αναγκαίο. 

Οι διαδικασίες ελέγχου των μοντέλων αποτίμησης που εφαρμόζονται από τον Όμιλο, περιλαμβάνουν: επιβεβαίωση των 

παρατηρήσιμων τιμολογήσεων, επαναϋπολογισμό των αποτιμήσεων του μοντέλου, επισκόπηση και διαδικασία έγκρισης για τα 

νέα μοντέλα ή/και αλλαγές στα υφιστάμενα, προσαρμογή και διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων (back-testing) έναντι 

παρατηρήσιμων συναλλαγών στην αγορά, όπου είναι εφικτό, ανάλυση σημαντικών μεταβολών αποτίμησης, κλπ. Όταν για την 

επιμέτρηση της εύλογης αξίας χρησιμοποιούνται οι αποτιμήσεις τρίτων, αυτές ελέγχονται προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 13. 

Τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα επιμετρώνται στην εύλογη αξία με προεξόφληση των αναμενόμενων 

ταμειακών ροών, χρησιμοποιώντας επιτόκια της αγοράς κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. Αναπροσαρμογές για τον πιστωτικό 

κίνδυνο του αντισυμβαλλόμενου και τον πιστωτικό κίνδυνο του Ομίλου εφαρμόζονται στα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, όπου 

κρίνεται απαραίτητο. Για τις εν λόγω αναπροσαρμογές του πιστωτικού κινδύνου λαμβάνονται υπόψη οι αναμενόμενες ταμειακές 

ροές μεταξύ του Ομίλου και των αντισυμβαλλομένων με βάση τους σχετικούς όρους των συναλλαγών παραγώγων και η επίδραση 

του πιστωτικού κινδύνου στην αποτίμηση αυτών των ταμειακών ροών. Ανάλογα με τις συνθήκες, ο Όμιλος λαμβάνει επίσης 

υπόψη την επίδραση τυχόν διακανονισμών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων, συμβάσεων εξασφάλισης 

και σύναψης κύριων συμβάσεων συμψηφισμού για την αποτίμηση του πιστωτικού κινδύνου (Credit Risk Valuation Adjustment - 

CVA). Για τον υπολογισμό του CVA χρησιμοποιούνται οι πιθανότητες αθέτησης υποχρεώσεων, βασισμένες σε παρατηρήσιμα 

δεδομένα της αγοράς όπως τα περιθώρια των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικών κινδύνων (Credit Default Swaps - CDS), 

ανάλογα με την περίπτωση, ή τα εσωτερικά μοντέλα αξιολόγησης. Ο Όμιλος εφαρμόζει παρόμοια μεθοδολογία για τον 

υπολογισμό του δικού του πιστωτικού κινδύνου (Debit Value Adjustments - DVA) όταν μπορεί να εφαρμοστεί. Όπου οι τεχνικές 

αποτίμησης βασίζονται σε εσωτερικά μοντέλα αξιολόγησης και το αντίστοιχο CVA είναι πολύ σημαντικό στο σύνολο της 

επιμέτρησης της εύλογης αξίας, τότε τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα κατηγοριοποιούνται στο Επίπεδο 3 της ιεραρχίας 

εύλογης αξίας. Μια εύλογα πιθανή μεταβολή του κύριου μη παρατηρήσιμου δεδομένου (δηλ. του ποσοστού ανάκτησης) που 

χρησιμοποιείται στην αποτίμησή τους, δεν θα είχε σημαντική επίδραση στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας τους. 

Ο Όμιλος προσδιορίζει την εύλογη αξία των χρεωστικών τίτλων που κατέχει με βάση επίσημες τιμές σε ενεργές αγορές για τίτλους 

με παρόμοιο επίπεδο πιστωτικού κινδύνου, λήξη και απόδοση, τιμές διαπραγμάτευσης σε μη ενεργές αγορές  για πανομοιότυπα ή 

παρόμοια χρηματοοικονομικά στοιχεία, ή με τη μέθοδο προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών. 

Για τους χρεωστικούς τίτλους που έχουν εκδοθεί από τον Όμιλο και επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, η 

εύλογη αξία προσδιορίζεται με προεξόφληση των αναμενόμενων ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας επιτόκιο προσαρμοσμένο για 

τον κίνδυνο, όπου ο πιστωτικός κίνδυνος του Ομίλου έχει προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας δεδομένα έμμεσα παρατηρήσιμα, 

δηλαδή επίσημες τιμές τίτλων με παρόμοια χαρακτηριστικά που εκδίδονται από τον Όμιλο ή από άλλους εκδότες Ελληνικών 

τίτλων. 

Οι μη εισηγμένοι μετοχικοί τίτλοι του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου προσδιορίζονται κυρίως χρησιμοποιώντας (i) 

εκθέσεις αποτίμησης τρίτων, οι οποίες βασίζονται στην καθαρή θέση των εταιρειών όπου η διοίκηση δεν εκτελεί περαιτέρω 

σημαντικές προσαρμογές, και (ii) αποτιμήσεις καθαρής θέσης προσαρμοσμένες, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που δεν επιμετρώνται στην εύλογη αξία 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την κατηγοριοποίηση της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και 

υποχρεώσεων του Ομίλου που δεν επιμετρώνται στην εύλογη αξία στον ισολογισμό: 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

Εύλογη 

αξία

Λογιστική 

αξία

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες -                  -                  39.748      39.748     39.893         

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων

- Χρεωστικοί τίτλοι δανειακού χαρτοφυλακίου 282            10.822      -                  11.104     11.391         

- Διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη επενδυτικοί τίτλοι 339            271            -                  610           618               

621            11.093      39.748      51.462     51.902         

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους 59               36               -                  95             112               

59               36               -                  95             112               

Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού

Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων 

υποχρεώσεων

31 Δεκεμβρίου 2015

 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

Εύλογη 

αξία

Λογιστική 

αξία

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες -                  -                  42.060      42.060     42.133         

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων

- Χρεωστικοί τίτλοι δανειακού χαρτοφυλακίου 415            10.631      -                  11.046     11.566         

- Διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη επενδυτικοί τίτλοι 343            280            -                  623           657               
Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού 758            10.911      42.060      53.729     54.356         

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους 298            341            -                  639           774               

298            341            -                  639           774               

Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων 

υποχρεώσεων

31 Δεκεμβρίου 2014

 

Οι υποθέσεις και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων που 

δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους είναι σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την επιμέτρηση των εύλογων αξιών 

των χρηματοοικονομικών μέσων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Συγκεκριμένα: 

α)  Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες: για τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες δεν υπάρχουν τιμές αγοράς, καθώς δεν 

υπάρχουν ενεργές αγορές στις οποίες διαπραγματεύονται. Οι εύλογες αξίες εκτιμώνται προεξοφλώντας τις μελλοντικές 

αναμενόμενες ταμειακές ροές για το χρονικό διάστημα που αναμένεται να ανακτηθούν, χρησιμοποιώντας κατάλληλα 

επιτόκια προσαρμοσμένα με τον κίνδυνο. Τα δάνεια ομαδοποιούνται σε ομοιογενή περιουσιακά στοιχεία με παρόμοια 

χαρακτηριστικά, όπως αυτά παρακολουθούνται από τη Διοίκηση ανά προϊόν, τύπο δανειολήπτη και βαθμό 

καθυστέρησης, προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια των εκτιμώμενων αποτελεσμάτων αποτίμησης. Κατά την εκτίμηση 

των μελλοντικών ταμειακών ροών, ο Όμιλος κάνει υποθέσεις σχετικά με αναμενόμενες προκαταβολές, τα περιθώρια του 

προϊόντος και το χρονοδιάγραμμα εκποίησης των εξασφαλίσεων. Τα προεξοφλητικά επιτόκια ενσωματώνουν δεδομένα 

για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές και τα επιτόκια, κατά περίπτωση. 

β)  Επενδυτικοί τίτλοι που αποτιμώνται στην αναπόσβεστη αξία κτήσης: η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών τίτλων 

προσδιορίζεται με βάση τις επίσημες τιμές σε ενεργές αγορές, όταν αυτές είναι διαθέσιμες. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, 

η εύλογη αξία προσδιορίζεται με βάση τις επίσημες τιμές σε ενεργές αγορές για τίτλους με παρόμοια χαρακτηριστικά 

πιστωτικού κινδύνου, διάρκεια και απόδοση, τις τιμές διαπραγμάτευσης σε μη ενεργές αγορές για πανομοιότυπα ή 

παρόμοια χρηματοοικονομικά στοιχεία, ή χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών. 

γ)  Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις: η εύλογη αξία τους προσδιορίζεται με βάση τις επίσημες τιμές σε 

ενεργές αγορές, όταν αυτές είναι διαθέσιμες. Αν οι τιμές της αγοράς δεν είναι διαθέσιμες, η εύλογη αξία προσδιορίζεται 
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με βάση επίσημες τιμές αγοράς για πιστωτικούς τίτλους με παρόμοια χαρακτηριστικά ή προεξοφλώντας τις 

αναμενόμενες ταμειακές ροές με επιτόκιο προσαρμοσμένο για τον κίνδυνο, όπου ο πιστωτικός κίνδυνος του Ομίλου 

προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας στοιχεία έμμεσα παρατηρήσιμα, δηλαδή επίσημες τιμές παρόμοιων τίτλων που 

εκδίδονται από τον Όμιλο ή από άλλους Έλληνες εκδότες. 

 Για τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι βραχυπρόθεσμα ή επανατιμολογούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

(ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες, απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες 

και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υποχρεώσεις προς πελάτες), η λογιστική αξία τους προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

 Επιπροσθέτως, οι ασφαλιστικές εταιρείες ταξινομημένες ως κατεχόμενες προς πώληση, κατείχαν την 31 Δεκεμβρίου 2015 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που δεν επιμετρώνται στην εύλογη αξία, λογιστικής αξίας € 43 εκατ. (2014: € 43 εκατ.), η 

εύλογη αξία των οποίων ανήλθε σε € 48 εκατ. (2014: 49 εκατ.). Από τα εν λόγω χρηματοοικονομικά στοιχεία € 33 εκατ. είχαν 

κατηγοριοποιηθεί στο Επίπεδο 1 (2014: € 23 εκατ.) και € 15 εκατ. στο Επίπεδο 2 (2014: € 26 εκατ.) της ιεραρχίας εύλογης αξίας. 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία υποχρεώσεων που δεν επιμετρώνται στην εύλογη αξία των προαναφερόμενων ασφαλιστικών 

εταιρειών, ανήλθαν σε λογιστική και εύλογη αξία € 148 εκατ. (2014: μηδέν), τα οποία είχαν κατηγοριοποιηθεί στο Επίπεδο 1.   

8.  Καθαρά έσοδα από τόκους 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Τόκοι έσοδα

Πελάτες 2.026               2.241               

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 19                     40                     

Επενδυτικοί τίτλοι 
(1)

232                   283                   

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 309                   306                   

2.586               2.870               

Τόκοι έξοδα

Πελάτες (352)                  (796)                  

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (435)                  (222)                  

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους (27)                    (30)                    

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα (309)                  (352)                  

(1.123)              (1.400)              

Σύνολο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 1.463               1.470               

 
(1) Τα έσοδα από τόκους από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών που περιλαμβάνονται δεν ήταν σημαντικά για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 

2014. 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τα έσοδα από τόκους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες, ανά κατηγορία δανείου και ποιοτική διαβάθμιση: 

 

Τόκοι έσοδα 

από μη-

απομειωμένα 

δάνεια

Τόκοι έσοδα 

από 

απομειωμένα 

δάνεια Σύνολο 

€ εκατ. € εκατ. € εκατ.

955                   298                   1.253               

533                   240                   773                   

1.488               538                   2.026               

 31 Δεκεμβρίου 2015

Λιανική Τραπεζική

Επιχειρηματικά (1)

Σύνολο τόκων εσόδων από πελάτες
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Τόκοι έσοδα 

από μη-

απομειωμένα 

δάνεια

Τόκοι έσοδα 

από 

απομειωμένα 

δάνεια Σύνολο 

€ εκατ. € εκατ. € εκατ.

Λιανική Τραπεζική 1.148               262                   1.410               

614                   217                   831                   

1.762               479                   2.241               

Επιχειρηματικά (1)

Σύνολο τόκων εσόδων από πελάτες

 31 Δεκεμβρίου 2014

 
(1) Περιλαμβάνονται τόκοι έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις προς το Δημόσιο τομέα 

Η μεταβολή της παρούσας αξίας της ζημιάς απομείωσης (σημ. 25) € 297 εκατ. (δάνεια λιανικής τραπεζικής € 203 εκατ., 

επιχειρηματικά δάνεια € 94 εκατ.) περιλαμβάνεται στα έσοδα από τόκους από απομειωμένα δάνεια και απαιτήσεις πελατών 

(2014: δάνεια λιανικής τραπεζικής € 193 εκατ., επιχειρηματικά δάνεια € 93 εκατ.). 

9.  Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Προμήθειες και λοιπά έσοδα από δάνεια 116           115           

Προμήθειες αμοιβαίων κεφαλαίων και διαχείρισης περιουσίας 39             34             

Προμήθειες υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς 19             31             

Λοιπές προμήθειες 18             25             

Σύνολο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 192           205           
 

10.  Έσοδα από μη τραπεζικές υπηρεσίες 

Τα έσοδα από μη τραπεζικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων και λοιπά έσοδα υπηρεσιών που 

παρέχονται από τον Όμιλο (π.χ. υπηρεσίες μισθοδοσίας, ηλεκτρονικό εμπόριο). 

11.  Αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών και επενδυτικών τίτλων 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Ομόλογα και λοιπά χρηματοοικονομικά μέσα 68             25             

Μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια 8               67             

Κέρδη/(ζημιές) από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα (38)            (24)            

Συναλλαγματικές διαφορές 5               (5)              

Σύνολο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 43             63             
 

12.  Λειτουργικά έξοδα 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (σημ. 13) (529)         (559)         

Διοικητικά έξοδα (249)         (257)         

Εισφορές στα ταμεία εξυγίανσης και εγγύησης των καταθέσεων (106)         (63)            

Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων στοιχείων (56)            (61)            

Αποσβέσεις άυλων πάγιων στοιχείων (26)            (38)            

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων (51)            (57)            

Σύνολο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (1.017)      (1.035)      
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Εισφορές στα ταμεία εξυγίανσης και εγγύησης των καταθέσεων  

Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων 

(BRRD), η οποία είχε ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία με το Νόμο 4335/2015 τον Ιούλιο 2015 καθώς και στην εθνική 

νομοθεσία ορισμένων χωρών όπου ο Όμιλος δραστηριοποιείται, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι, έως την 31 

Δεκεμβρίου 2024, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα των εθνικών τους αρχών εξυγίανσης ανέρχονται τουλάχιστον σε 1% του 

ποσού των καλυπτόμενων καταθέσεων όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων με άδεια λειτουργίας στην 

επικράτειά τους. Κατά συνέπεια, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφορές στα ταμεία εξυγίανσης 

τουλάχιστον ετησίως. Όσον αφορά την Ελλάδα, σύμφωνα με το Νόμο 4335/2015, το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης 

Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) ορίζεται ως το εθνικό ταμείο εξυγίανσης (σημ. 6).  

Η Οδηγία 2014/49/ΕΕ περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων εισάγει νέους εναρμονισμένους κανόνες στα συστήματα 

εγγύησης καταθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απαιτεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι, έως τον Ιούλιο 2024, τα 

διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα του εκάστοτε συστήματος εγγύησης καταθέσεων θα φθάσουν τουλάχιστον ένα επίπεδο-στόχο 

που ανέρχεται στο 0,8% του ποσού των καλυμμένων καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι μέλη του εν λόγω 

συστήματος, μέσω της καταβολής εισφορών των εν λόγω ιδρυμάτων τουλάχιστον ετησίως. Σε περίπτωση που η ικανότητα 

χρηματοδότησης υστερεί έναντι του επιπέδου – στόχου, η καταβολή των εισφορών συνεχίζεται τουλάχιστον μέχρις ότου 

επιτευχθεί εκ νέου το επίπεδο-στόχος. Την 31 Δεκεμβρίου 2015, η Οδηγία είχε ήδη ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία της 

Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και του Λουξεμβούργου όπου ο Όμιλος δραστηριοποιείται. 

Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015, οι εισφορές στα ταμεία εξυγίανσης και εγγύησης των καταθέσεων, όπως 

γνωστοποιήθηκαν από τις σχετικές εθνικές αρχές, ανήλθαν σε € 94 εκατ. εκ των οποίων € 71 εκατ. σχετίζονταν με την ετήσια 

συνδρομή της Τράπεζας στο ΤΕΚΕ, συμπεριλαμβανομένου ποσού € 30 εκατ. στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ, ενώ € 23 εκατ. 

σχετίζονταν με τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου. Επιπροσθέτως, σε συνέχεια απόφασης που γνωστοποιήθηκε από το ΤΕΚΕ 

τον Οκτώβριο του 2015, σύμφωνα με το Νόμο 3746/2009, οι Ελληνικές τράπεζες υποχρεώθηκαν στην καταβολή, κατά το έτος 

2015, συμπληρωματικών εισφορών για την χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης για την «Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε», αναφορικά με 

τις οποίες η εισφορά της Τράπεζας ανήλθε σε € 12 εκατ. και αναγνωρίστηκε στο τέταρτο τρίμηνο του 2015. 

Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού      

Στην Ελλάδα, ο Νόμος 4370/2016 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ στην Ελληνική νομοθεσία, ψηφίστηκε από το 

Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 3 Μαρτίου 2016. Ο εν λόγω νόμος, ο οποίος αντικαθιστά το Νόμο 3746/2009, όπως ίσχυε, ορίζει μεταξύ 

άλλων το εύρος και συγκεκριμένες πλευρές της λειτουργίας του ΤΕΚΕ, τους όρους συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων και 

επιπροσθέτως, την διαδικασία καθορισμού και καταβολής εισφορών. Στην Κύπρο, το Κυπριακό Κοινοβούλιο ψήφισε την 

ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ και της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ στην εθνική νομοθεσία τον Φεβρουάριο 2016 και τον Μάρτιο 

2016, αντιστοίχως.  

Εξωτερικοί Ελεγκτές 

Η Τράπεζα έχει υιοθετήσει από το 2007 Πολιτική για την Ανεξαρτησία των Εξωτερικών Ελεγκτών στην οποία ορίζονται, μεταξύ 

άλλων, οι επιτρεπόμενες και μη επιτρεπόμενες υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν από τους ελεγκτές του Ομίλου, πέρα από 

τις υπηρεσίες υποχρεωτικού τακτικού ελέγχου. Για οποιεσδήποτε τέτοιες υπηρεσίες που υφίσταται πρόθεση να ανατεθούν στους 

ελεγκτές του Ομίλου, υπάρχουν συγκεκριμένοι ελεγκτικοί μηχανισμοί προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας να 

διασφαλίζει ότι υπάρχει ικανοποιητική ισορροπία μεταξύ των ελεγκτικών και των μη ελεγκτικών εργασιών. Τέλος, σύμφωνα με την 

Πολιτική της Τράπεζας, οι τακτικοί ελεγκτές υπόκεινται σε περιοδική διαγωνιστική διαδικασία τουλάχιστον ανά τέσσερα έτη, 

προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των Εξωτερικών Ελεγκτών. 
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Οι αμοιβές που κατέβαλλε ο Όμιλος στον κύριο ανεξάρτητο ελεγκτή “PricewaterhouseCoopers” για ελεγκτικές και λοιπές 

υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν αναλύονται ως ακολούθως: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Τακτικός έλεγχος (3,2)          (3,5)          

Φορολογικός έλεγχος-άρθρο 65α, Ν.4174/2013 (0,5)          (0,6)          

Λοιπές ελεγκτικές υπηρεσίες (0,6)          (0,6)          

Λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες (0,8)          (1,6)          

Σύνολο (5,1)          (6,3)          
 

Σημείωση: Οι λοιπές ελεγκτικές αμοιβές αφορούν κυρίως σε υπηρεσίες σχετικές με τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Τα συγκριτικά στοιχεία 

έχουν αναπροσαρμοστεί, αντίστοιχα.  

13.  Αμοιβές και έξοδα προσωπικου 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Μισθοί, ημερομίσθια και έκτακτες αμοιβές (389)         (417)         

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (81)            (89)            

(16)            (16)            

Λοιπά έξοδα (43)            (37)            

Σύνολο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (529)         (559)         

Αμοιβές συνταξιοδότησης και λοιπές παροχές λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία

 
Ο μέσος αριθμός των εργαζομένων του Ομίλου κατά τη διάρκεια της χρήσης ανήλθε σε 17.521 εκ των οποίων 1.027 ήταν οι 

εργαζόμενοι των Ουκρανικών και ασφαλιστικών θυγατρικών (2014: 18.428 εκ των οποίων 1.123 ήταν οι εργαζόμενοι των 

Ουκρανικών και ασφαλιστικών θυγατρικών). Την 31 Δεκεμβρίου 2015, ο αριθμός των καταστημάτων του Ομίλου ανήλθε σε 962 εκ 

των οποίων 45 ήταν τα καταστήματα των θυγατρικών στην Ουκρανία. 

14.  Λοιπές ζημιές απομείωσης και έκτακτα έσοδα/ (έξοδα) και προβλέψεις 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

(90)            (95)            

9               (82)            

(6)              (23)            

Ζημιές απομείωσης από λοιπές απαιτήσεις -                (5)              

Λοιπές ζημιές απομείωσης (87)            (205)         

Πρόβλεψη για το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου (62)            -                

0               (10)            

Έξοδα αναδιάρθρωσης (11)            (33)            

Λοιπά έξοδα (6)              (3)              

Αντιλογισμός πρόβλεψης για απαιτήσεις υπό αμφισβήτηση -                103           

Λοιπά έκτακτα έσοδα/(έξοδα) και προβλέψεις (79)            57             

Σύνολο (166)         (148)         

Ζημιές απομείωσης και αποτίμησης επενδυτικών ακινήτων και ακινήτων ανακτηθέντων από 

πλειστηριασμούς

Έξοδα συνένωσης που σχετίζονται με την λειτουργική συγχώνευση του Νέου ΤΤ και της Νέας Proton

Ζημιές απομείωσης/αντιλογισμός ομολόγων

Ζημιές απομείωσης από αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές

 
Οι τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες και η συνεχιζόμενη μείωση των τιμών στην αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, όπως 

περιγράφονται στη σημ. 25, λήφθηκαν υπόψη από τον Όμιλο στην εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού του χαρτοφυλακίου 

επενδυτικών ακινήτων και ακινήτων ανακτηθέντων από πλειστηριασμούς. Ως αποτέλεσμα, για τη χρήση που έληξε την 31 

Δεκεμβρίου 2015, ο Όμιλος αναγνώρισε ζημιές απομείωσης και αποτίμησης επενδυτικών ακινήτων και ακινήτων ανακτηθέντων 

από πλειστηριασμούς κυρίως στην Ελλάδα, ποσού € 90 εκατ.  
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Το πρώτο εξάμηνο του 2015, η Τράπεζα αναγνώρισε επιπλέον ζημιά απομείωσης € 20 εκατ. για κρατικά ομόλογα της Ουκρανίας 

που περιλαμβάνονταν στο χαρτοφυλάκιο διακρατούμενων μέχρι τη λήξη, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής και πολιτικής 

αβεβαιότητας στη χώρα, η οποία οδήγησε σε σημαντική μείωση των τιμών στην αγορά για αυτά τα ομόλογα. 

Η θετική αντίδραση της αγοράς στους όρους του σχεδίου αναδιάρθρωσης του χρέους, που ανακοινώθηκε από την Ουκρανική 

κυβέρνηση την 27 Αυγούστου 2015, οδήγησε στην ανάκαμψη των τιμών στην αγορά των Ουκρανικών επενδυτικών τίτλων οι 

οποίοι, έπειτα από την εν λόγω ανακοίνωση, διαπραγματεύονταν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα. Επιπρόσθετα, η αναστολή 

της αποπληρωμής συγκεκριμένων ομολόγων Ουκρανικού Δημοσίου που έληξαν το Σεπτέμβριο 2015, λόγω της επικείμενης 

συμφωνίας αναδιάρθρωσης του χρέους, όπως δήλωσε ρητώς η Ουκρανική κυβέρνηση στην προαναφερθείσα ανακοίνωση, 

προκάλεσε την εκκαθάριση των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (Credit Default Swaps - CDSs) που συνδέονταν 

άμεσα με τα προαναφερθέντα κρατικά ομόλογα της Ουκρανίας. Σε συνέχεια της δημοπρασίας της Διεθνούς Ένωσης Συμφωνιών 

Ανταλλαγής και Παραγώγων (International Swaps and Derivatives Association - ISDA) την 6 Οκτωβρίου 2015, η εκκαθάριση των 

CDSs πραγματοποιήθηκε τη 13 Οκτωβρίου 2015. Ως εκ τούτου, την 30 Σεπτεμβρίου 2015, ο Όμιλος, βάσει της τιμής εκκαθάρισης 

των εν λόγω CDSs, προχώρησε σε αντιλογισμό € 30 εκατ., της συσσωρευμένης πρόβλεψης απομείωσης που είχε αναγνωριστεί έως 

την 30 Ιουνίου 2015. 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου αναδιάρθρωσης του Ομίλου και σε συνδυασμό με τις σχετικές κύριες δεσμεύσεις που 

περιγράφονται (σημ. 6), ο Όμιλος σχεδίασε Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου για το προσωπικό στην Ελλάδα, το οποίο αναμένεται 

να εφαρμοστεί εντός των επόμενων μηνών. Το κόστος του Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου εκτιμάται περίπου σε € 62 εκατ. 

μετά από προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και αναγνωρίστηκε ως πρόβλεψη το τέταρτο 

τρίμηνο του 2015. Το Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου στοχεύει στην αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας του Ομίλου, με την 

ετήσια εκτιμώμενη εξοικονόμηση να ανέρχεται σε € 29 εκατ. 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, ο Όμιλος αναγνώρισε έξοδα αναδιάρθρωσης  ποσού € 11 εκατ., τα οποία αφορούν κυρίως το κλείσιμο 

των υποκαταστημάτων στα πλαίσια του εξορθολογισμού του δικτύου του στην Ελλάδα. Την 31 Δεκεμβρίου 2014, ο Όμιλος 

αναγνώρισε έξοδα αναδιάρθρωσης  ποσού € 33 εκατ., εκ των οποίων € 17 εκατ. σχετίζονται με τις Διεθνείς δραστηριότητες του 

Ομίλου, ενώ το υπόλοιπο ποσό των € 16 εκατ. με τις δραστηριότητες στην Ελλάδα. 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και συνένωσης περιλαμβάνουν αποσβέσεις και διαγραφές ποσού € 3 εκατ. 

(2014:  € 12 εκατ.). 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014, ο Όμιλος αναγνώρισε λοιπά έξοδα ποσού € 6 εκατ. και € 3 εκατ., αντίστοιχα, σχετικά με τις 

διαγνωστικές μελέτες για το ελληνικό χαρτοφυλάκιο και τα δάνεια των μεγαλύτερων θυγατρικών εταιρειών της Τράπεζας στο 

εξωτερικό, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της αξιολόγησης των κεφαλαιακών αναγκών των ελληνικών τραπεζών το 

2014 και 2013. 

Την 31 Μαρτίου 2014, ο Όμιλος προχώρησε σε αντιλογισμό πρόβλεψης ποσού € 103 εκατ., η οποία είχε αναγνωρισθεί το 2013 με 

βάση τις εκτιμήσεις της Διοίκησης αναφορικά με το τελικό ποσό του τιμήματος το οποίο θα εισέπραττε ο Όμιλος από την πώληση 

των δραστηριοτήτων του στην Πολωνία.   
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15. Φόρος εισοδήματος και έκτακτες προσαρμογές φόρου  

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Τρέχων φόρος (42)            (43)            

Αναβαλλόμενος φόρος 646           527           

Φόρος εισοδήματος 604           484           

432 -                

-                34             

Αναγνώριση Α.Φ.Α. για προβλέψεις απομείωσης της Νέας Proton -                167           

Έκτακτες προσαρμογές Α.Φ.Α. 432           201           

-                43             

Λοιπές έκτακτες προσαρμογές φόρου -                2               

Έκτακτες προσαρμογές τρέχοντος φόρου εισοδήματος -                45             

1.036       730           

Επίπτωση από την μεταβολή των φορολογικών συντελεστών

Aντιλογισμός πρόβλεψης για απαιτήσεις από παρακρατούμενους 

φόρους

Φόρος εισοδήματος (έξοδο)/ωφέλεια φόρου από  συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (Α.Φ.Α.) 

βάσει Εγκυκλίου 1143/15.05.2014

 
Βάσει του Νόμου 4334/2015, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τη 16 Ιουλίου 2015 και τροποποίησε το φορολογικό Νόμο 4172/2013, ο 

φορολογικός συντελεστής των εταιρειών στην Ελλάδα για τα έσοδα των χρήσεων από το 2015 και έπειτα αυξήθηκε από 26% σε 

29%. Η αλλαγή αυτή του φορολογικού συντελεστή οδήγησε σε αύξηση της καθαρής αναβαλλόμενης απαίτησης κατά € 508 εκατ. 

την 31 Δεκεμβρίου 2015, εκ των οποίων € 489 εκατ. καταχωρήθηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων και € 19 εκατ. απευθείας 

στα ίδια κεφάλαια (περιλαμβανομένων των λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση). Συγκεκριμένα, € 432 εκατ. από 

τα € 489 εκατ. που καταχωρήθηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων αφορούν στην επίπτωση από την αλλαγή του φορολογικού 

συντελεστή επί των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών  και μη χρησιμοποιηθεισών φορολογικών ζημιών προηγούμενων ετών 

και τα υπόλοιπα € 57 εκατ. αφορούν στην επίπτωση από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή επί των εκπιπτόμενων 

προσωρινών διαφορών και μη χρησιμοποιηθεισών φορολογικών ζημιών του πρώτου εξαμήνου 2015. 

Επιπρόσθετα, τα μερίσματα που διανέμονται υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 10%, εκτός των ενδοομιλικών μερισμάτων τα 

οποία υπό προϋποθέσεις απαλλάσσονται του φόρου. 

Το Μάιο 2014, το Υπουργείο Οικονομικών με την Εγκύκλιο 1143/15.05.2014 παρείχε διευκρινίσεις για την εφαρμογή του 

φορολογικού Νόμου 4172/2013. Πιο συγκεκριμένα, με την ανωτέρω Εγκύκλιο, διευκρινίστηκε ότι οι συσσωρευμένες ζημιές από 

τις μετοχές και τα παράγωγα, οι οποίες είχαν αναγνωριστεί σύμφωνα με τον προγενέστερο φορολογικό Νόμο 2238/1994, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φορολογικούς σκοπούς (δηλ. να προστεθούν στις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές). Κατά 

συνέπεια, κατά τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, ο Όμιλος αναγνώρισε στην κατάσταση αποτελεσμάτων μια εφάπαξ 

ωφέλεια φόρου € 40 εκατ. (εκ των οποίων € 6 εκατ. αφορούσαν τις κατεχόμενες προς πώληση ασφαλιστικές δραστηριότητες).  

Επιπρόσθετα, κατά τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, μετά από ευνοϊκή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 

(ΣτΕ), ο Όμιλος αναγνώρισε έκτακτο φορολογικό έσοδο € 43 εκατ. λόγω αντιλογισμού της πρόβλεψης για απαιτήσεις από 

παρακρατούμενους φόρους. Επιπλέον, κατά το τρίτο τρίμηνο  του 2014, ο Όμιλος αναγνώρισε αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση € 167 εκατ. για προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις από την απόκτηση, μέσω 

συγχώνευσης, του χαρτοφυλακίου της Νέας Proton, έπειτα από την εκτίμηση ότι οι ζημιές απομείωσης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές περιόδους(σημ. 16). 
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Ο φόρος εισοδήματος επί των καθαρών (προ φόρου) κερδών του Ομίλου, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε με 

βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή, όπως αναλύεται παρακάτω: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (2.086)      (1.751)      

Φόρος βάσει του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή 605           455           

Φορολογική επίδραση από:

- έσοδα απαλλασσόμενα από φόρο και έξοδα μη εκπιπτόμενα (15)            47             

- διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές σε διάφορες χώρες 16             (14)            

- τη μεταβολή του φορολογικού συντελεστή 432           (0)              

-προβλέψεις για επίδικες φορολογικές υποθέσεις και παρακρατούμενους φόρους -                43             

-λοιπές έκτακτες προσαρμογές φόρου -                203           

- λοιπά (2)              (4)              

1.036       730           

  

Συνολικός φόρος εισοδήματος (έξοδο)/ωφέλεια φόρου από  

συνεχιζόμενες δραστηριότητες

 

Φορολογικό πιστοποιητικό και ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

Από τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 και έπειτα, σύμφωνα με το Νόμο 4174/2013 (άρθρο 65α), όπως ισχύει, (και όπως 

όριζε το άρθρο 82 του Νόμου 2238/1994) οι Ελληνικές ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης των οποίων οι 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται έως και τις χρήσεις με έναρξη πριν την 1 Ιανουαρίου του 

2016 να λαμβάνουν «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό», το οποίο εκδίδεται, μετά τη διενέργεια σχετικού φορολογικού ελέγχου, 

από το νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Σύμφωνα με την Υπουργική 

Απόφαση 1159/2011, δεκαοκτώ μήνες μετά την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς διατύπωση επιφύλαξης και υπό 

την προϋπόθεση ότι ενδεχόμενοι επανέλεγχοι των φορολογικών αρχών δεν έχουν επιφέρει άλλα φορολογικά θέματα, ο έλεγχος 

θεωρείται περαιωμένος. Επιπρόσθετοι φορολογικοί έλεγχοι, βάσει  του άρθρου 82 του Νόμου 2238/1994 (όπως ίσχυε για τις 

χρήσεις 2011 – 2013) ενδέχεται να διενεργούνται σε περίπτωση εντοπισμού φορολογικών παραβάσεων από ελέγχους του 

Υπουργείου Οικονομικών (π.χ. παραβάσεις της νομοθεσίας περί ξεπλύματος χρήματος, πλαστών ή εικονικών τιμολογίων, 

συναλλαγές με μη υπαρκτές φορολογικά εταιρείες ή παραβάσεις της νομοθεσίας περί transfer pricing). 

Η Τράπεζα έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2009, δεν έχει ελεγχθεί για τη χρήση 2010 και έχει λάβει 

φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς διατύπωση επιφύλαξης για τις χρήσεις 2011-2014. Επιπροσθέτως, το Νέο Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο και η Νέα Proton, οι οποίες συγχωνεύθηκαν με την Τράπεζα το 2013, έλαβαν από ορκωτούς ελεγκτές φορολογικό 

πιστοποιητικό χωρίς διατύπωση επιφύλαξης με θέμα έμφασης για τις ανέλεγκτες από τις φορολογικές αρχές  χρήσεις/περιόδους 

18/1-30/6/2013 και 9/10/2011-31/12/2012 αντίστοιχα, σχετικά με ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που προέκυψαν κατά 

το μετασχηματισμό τους σε νέα πιστωτικά ιδρύματα (carve out). Η Τράπεζα έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις και για τις δύο 

ανωτέρω περιπτώσεις.  

Οι θυγατρικές του Ομίλου, οι συγγενείς εταιρείες και οι κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (σημ. 27 και 32) δεν 

έχουν ελεγχθεί από 1 έως 6 έτη και όσες εταιρείες υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές έχουν λάβει φορολογικό 

πιστοποιητικό χωρίς διατύπωση επιφύλαξης για τις χρήσεις 2011-2014. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω φορολογική νομοθεσία και την Υπουργική Απόφαση 1159/2011 και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές 

προϋποθέσεις, ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2011 έως και 2013 για την Τράπεζα και τις εν λόγω εταιρείες θεωρείται 

περαιωμένος, όπως αναφέρεται παραπάνω. Για τις χρήσεις 2014 και εφεξής, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1006/2016 του Υπουργείου 

Οικονομικών που αποδέχεται τη γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 256/2015 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι εταιρείες για τις 

οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επισημάνσεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας δεν εξαιρούνται 

από την επιβολή επιπρόσθετων φόρων και προστίμων στο πλαίσιο των νομοθετικών περιορισμών (5 χρόνια από τη λήξη της 

χρήσης στην οποία η φορολογική δήλωση θα πρέπει να έχει υποβληθεί).  

Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των θυγατρικών τραπεζών του Ομίλου στο εξωτερικό έχουν ως εξής: (α) Bancpost S.A. 

(Ρουμανία), 2011-2015, (β) Eurobank Cyprus Ltd, 2012-2015, (γ) Eurobank Bulgaria A.D. 2013-2015 (δ) Eurobank A.D. Beograd 

(Σερβία), 2010-2015 και (ε) Eurobank Private Bank Luxembourg S.A., 2009-2015. Οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου (σημ. 27 και 32), οι 

οποίες εδρεύουν σε χώρες του εξωτερικού, όπου προβλέπεται από τη νομοθεσία τακτικός φορολογικός έλεγχος, έχουν από 1 έως 

11 ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις. 
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16.  Αναβαλλόμενοι φόροι 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται με τη μέθοδο της υποχρέωσης (liability method) επί όλων των εκπιπτόμενων 

προσωρινών διαφορών, καθώς επίσης και επί των μη χρησιμοποιημένων φορολογικών ζημιών με το φορολογικό συντελεστή που 

αναμένεται να ισχύει στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση. 

Η κίνηση του λογαριασμού αναβαλλόμενης φορολογίας παρουσιάζεται παρακάτω: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 3.872        3.055       

1.078        726           

Χαρτοφυλάκιο διαθέσιμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων (33)             21             

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών (9)               5               

Αναβαλλόμενος φόρος σε συναλλαγές καθαρής θέσης (1) (56)             39             

19              -                

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (17)             26             

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 4.854        3.872       

Έσοδο/(έξοδο) στην κατάσταση αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Επίπτωση από τη μεταβολή των φορολογικών συντελεστών απευθείας στην καθαρή θέση 

(περιλαμβανομένων των λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση)

 
(1)Για το 2015, ο αναβαλλόμενος φόρος σε συναλλαγές καθαρής θέσης αφορά σε α) αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση  € 22 εκατ. επί των εξόδων 

αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και των εξόδων του προγράμματος διαχείρισης στοιχείων παθητικού (LME) (σημ. 39) και β) αναβαλλόμενη 

φορολογική υποχρέωση  € 78 εκατ. σχετιζόμενη με συναλλαγές προνομιούχων τίτλων (σημ. 41). 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015, η κίνηση του λογαριασμού αναβαλλόμενης φορολογίας σχετικά με τις μη 

συνεχιζόμενες  δραστηριότητες ποσού € 17 εκατ. αφορά σε : α) αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση € 49 εκατ.  σχετικά με τις 

ασφαλιστικές δραστηριότητες του Ομίλου, εκ των οποίων  € 67 εκατ.  αφορούν σε συγκεκριμένες φορολογητέες προσωρινές 

διαφορές, βάσει της σχετικής συμφωνίας πώλησής τους (σημ. 17), ενώ € 19 εκατ. αφορούν στη μεταφορά στις υποχρεώσεις των 

δραστηριοτήτων κατεχόμενων προς πώληση του υπολοίπου έναρξης της χρήσης 2015 και  β) αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 

€ 32 εκατ. επί των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών που αφορούν στις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ουκρανία (2014: 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 26 εκατ. αφορά στις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ουκρανία). 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις) προκύπτουν από τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Ζημιές που σχετίζονται με το πρόγραμμα PSI+ 1.302        1.211       

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις 2.810        1.980       

Μη χρησιμοποιηθείσες φορολογικές ζημιές 319            283           

302            250           

46              48             

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών 29              35             

9                 12             

Πάγια περιουσιακά στοιχεία (1)               (8)              

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών 11              9               

Λοιπά 27              52             

Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος 4.854        3.872       

Κόστος συναλλαγών καθαρής θέσης

Μεταβολές στην εύλογη αξία που αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 

Μεταβολές στην εύλογη αξία που αναγνωρίζονται απευθείας στο 

αποθεματικό εύλογης αξίας
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Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναλύεται παρακάτω: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4.859        3.894       

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (σημ.37) (5)               (22)            

Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος 4.854        3.872       

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο)/έσοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων προκύπτει από τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις 514            605           

Μη χρησιμοποιηθείσες φορολογικές ζημιές 7                 (66)            

Μεταβολή των φορολογικών συντελεστών (1) 489            -                

Ζημιές που σχετίζονται με το πρόγραμμα PSI+ (47)             (45)            

Μεταβολή στην εύλογη αξία και λοιπές προσωρινές διαφορές 115            232           

Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 1.078        726           

Προσωρινές διαφορές από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (35)             26             

Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος 1.043        752           

 
(1) Το ποσό μεταβολής των φορολογικών συντελεστών αντιπροσωπεύει τη συνολική επίπτωση στη κατάσταση αποτελεσμάτων για τη χρήση που έληξε την 

31 Δεκεμβρίου 2015 που αναλύεται ανωτέρω. 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, ο Όμιλος αναγνώρισε καθαρές φορολογικές απαιτήσεις € 4,9 δις που αναλύονται παρακάτω: 

(α) € 1.302 εκατ. αφορούν σε φορολογικές ζημιές από τη συμμετοχή του Ομίλου στο πρόγραμμα PSI+ και στο πρόγραμμα 

επαναγοράς των νέων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες υπόκεινται σε απόσβεση για φορολογικούς σκοπούς (δηλ. 

1/30 των ζημιών ετησίως αρχίζοντας από την χρήση 2012 και εφεξής), 

(β) € 2.810 εκατ. αφορούν σε εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές λόγω προβλέψεων απομείωσης για πιστωτικούς κινδύνους από 

δάνεια και απαιτήσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές περιόδους χωρίς καθορισμένο χρονικό 

περιορισμό και σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία που ισχύει σε κάθε χώρα που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, 

(γ) € 319 εκατ. αφορούν σε μη χρησιμοποιηθείσες φορολογικές ζημιές. Η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οι μεταφερόμενες 

φορολογικές ζημιές λήγει κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτών το 2018, 

(δ) € 46 εκατ. αφορούν κυρίως σε εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές σχετικά με την αναπόσβεστη αξία εξόδων αύξησης 

μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, υποκείμενων σε δεκαετή απόσβεση, με βάση  την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, του 

έτους που πραγματοποιήθηκαν και 

(ε) € 377 εκατ. αφορούν σε λοιπές εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές (ζημιές αποτίμησης , προβλέψεις για συντάξεις και λοιπές 

παροχές αποχώρησης προς το προσωπικό κλπ), η πλειονότητα των οποίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές 

περιόδους χωρίς καθορισμένο χρονικό περιορισμό και σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία που ισχύει σε κάθε χώρα που 

δραστηριοποιείται ο Όμιλος. 

Αξιολόγηση της ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 

Η αναγνώριση των ανωτέρω αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στηρίζεται στην εκτίμηση της διοίκησης, την 31 

Δεκεμβρίου 2015, ότι οι εταιρείες του Ομίλου θα έχουν επαρκή μελλοντικά φορολογητέα κέρδη, έναντι των οποίων οι μη 

χρησιμοποιηθείσες φορολογικές ζημιές, οι εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές, καθώς και οι φορολογικές ζημιές από το 

πρόγραμμα  PSI+ και από το πρόγραμμα επαναγοράς των νέων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις προσδιορίζονται με βάση τη φορολογική μεταχείριση της κάθε κατηγορίας της 

αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία που ισχύει σε κάθε χώρα που δραστηριοποιείται 

ο Όμιλος, τη δυνατότητα συμψηφισμού των μεταφερόμενων ζημιών με μελλοντικά φορολογητέα κέρδη και των πραγματικών 

φορολογικών αποτελεσμάτων για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015. 
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Επιπλέον, η αξιολόγηση του Ομίλου σχετικά με την ανακτησιμότητα των αναγνωρισμένων αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων βασίζεται (α) στις εκτιμήσεις για τη μελλοντική επίδοση (προβλέψεις λειτουργικών αποτελεσμάτων) και τις 

προοπτικές ανάπτυξης που έχουν αντίκτυπο στα εκτιμώμενα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη, (β) στο αναμενόμενο 

χρονοδιάγραμμα ανάκτησης ή διακανονισμού των εκπιπτόμενων και των φορολογητέων προσωρινών διαφορών, (γ) στην 

πιθανότητα ότι οι εταιρίες του Ομίλου θα έχουν επαρκή μελλοντικά φορολογητέα κέρδη, κατά την ίδια περίοδο που θα 

πραγματοποιηθεί η ανάκτηση ή ο διακανονισμός των εκπιπτόμενων και των φορολογητέων προσωρινών διαφορών (δηλαδή 

κέρδη / ζημίες από πώληση επενδύσεων ή λοιπών περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) ή κατά τα έτη στα οποία μπορούν να 

μεταφερθούν οι φορολογικές ζημιές και (δ) στην ιστορική εξέλιξη των αποτελεσμάτων (ιστορικές επιδόσεις) των εταιρειών του 

Ομίλου σε συνδυασμό με τις φορολογικές ζημιές προγενέστερων ετών που προκλήθηκαν από έκτακτα γεγονότα. 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, ο Όμιλος έλαβε υπόψη την πρόβλεψη των λειτουργικών αποτελεσμάτων και τις ενέργειες κεφαλαιακής 

ενίσχυσης που πρέπει να υλοποιηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, όπως αντικατοπτρίζονται στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης που 

εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της νέας ανακεφαλαιοποίησης, το Νοέμβριο του 2015 (σημ. 6). 

Το ποσό των ανωτέρω προβλέψεων των λειτουργικών αποτελεσμάτων επηρεάζεται κυρίως από τις εκτιμήσεις του Ομίλου σχετικά 

με (α) τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης λόγω του σταδιακού επαναπατρισμού των καταθέσεων των πελατών, την 

περαιτέρω μείωση των αντίστοιχων επιτοκίων και την αντικατάσταση ακριβότερων πηγών χρηματοδότησης, (β) τις  μειωμένες 

ζημιές απομείωσης των δανείων, ως αποτέλεσμα των μακροοικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα, που αναμένεται να βελτιωθούν 

καθώς και τις ενέργειες που έχουν ήδη υλοποιηθεί από τον Όμιλο για την αποτελεσματική διαχείριση των προβληματικών 

δανείων, (γ) την αποτελεσματικότητα των συνεχών μέτρων περιορισμού του κόστους και (δ) τη σταδιακή αποκατάσταση των 

παραδοσιακών εσόδων από προμήθειες, όπως η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και οι προμήθειες δικτύου και οι προμήθειες 

που σχετίζονται με προϊόντα κεφαλαιαγοράς και επενδυτικής τραπεζικής. Οι μακροοικονομικές παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη 

από τον Όμιλο για την προετοιμασία του προαναφερθέντος σχεδίου αναδιάρθρωσης είναι ευθυγραμμισμένες με εκείνες που 

προβλέπονταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2015. Το μοντέλο της αξιολόγησης της ανακτησιμότητας των 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων του Ομίλου έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις προβλέψεις των λειτουργικών 

αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης, οι οποίες εκτείνονται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

Η εφαρμογή του ανωτέρω σχεδίου αναδιάρθρωσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που 

απορρέουν από το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα (σημείωση 2). 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, ο Όμιλος δεν έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση € 213 εκατ. επί εκπιπτόμενων 

προσωρινών διαφορών και μη χρησιμοποιηθεισών φορολογικών ζημιών, συνολικού ποσού € 859 εκατ. Το εν λόγω ποσό αφορά σε 

συγκεκριμένες εταιρείες του Ομίλου για τις οποίες εκτιμάται ότι δεν είναι πιθανό να έχουν επαρκή μελλοντικά φορολογητέα 

κέρδη για τη χρησιμοποίηση των ανωτέρω προσωρινών διαφορών και φορολογικών ζημιών.  

Νομικό πλαίσιο δημιουργίας οριστικών και εκκαθαρισμένων απαιτήσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου 

Σύμφωνα με το άρθρο 27Α του Νόμου 4172/2013 όπως ισχύει, το οποίο αφορά τα Ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που έχουν αναγνωριστεί ή που θα αναγνωριστούν επί των ζημιών από τη συμμετοχή του 

Ομίλου α) στο πρόγραμμα PSI+ και στο πρόγραμμα επαναγοράς των νέων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου και β) επί των 

συσσωρευμένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών λόγω πιστωτικού κινδύνου (προβλέψεις και ζημιές λόγω πιστωτικού 

κινδύνου), οι οποίες έχουν αναγνωριστεί  κατά την 30 Ιουνίου 2015 μπορούν να μετατραπούν σε οριστικές και εκκαθαρισμένες 

απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, αν το λογιστικό, μετά από φόρους αποτέλεσμα της χρήσης είναι ζημιά (με έναρξη από 

την χρήση του 2016 και μετά). Την 31 Δεκεμβρίου 2015, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις οι οποίες πληρούν τα κριτήρια 

για μετατροπή τους σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχονταν σε  € 4.065 εκατ. 

Το συνολικό ποσό της απαίτησης θα προσδιορίζεται πολλαπλασιάζοντας τις ανωτέρω αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις με 

το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η λογιστική, μετά από φόρους ζημιά χρήσης στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων μη 

συμπεριλαμβανομένης της ζημιάς χρήσης μετά από φόρους.  

Η απαίτηση θα γεννάται κατά το χρόνο έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων και θα συμψηφίζεται με τον αναλογούντα φόρο 

εισοδήματος. Σε περίπτωση που ο αναλογούν φόρος εισοδήματος δεν επαρκεί να καλύψει την ανωτέρω απαίτηση, το εναπομένον 

υπόλοιπο θα μετατρέπεται σε άμεσα εισπράξιμη απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Για το σκοπό αυτό, θα σχηματίζεται 

ειδικό αποθεματικό το οποίο θα προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση δωρεάν 

δικαιωμάτων κτήσης μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο θα αντιστοιχεί στο 100% της ανωτέρω απαίτησης (αφορά 
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στην απαίτηση πριν από συμψηφισμό με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος). Τα ανωτέρω δικαιώματα θα είναι μετατρέψιμα σε 

κοινές μετοχές και ελεύθερα μεταβιβάσιμα. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα εξαγοράς μέσα σε ένα εύλογο χρονικό 

διάστημα μετά την έκδοση των δικαιωμάτων βάσει του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά το χρόνο έκδοσης 

των εν λόγω δικαιωμάτων. Επιπλέον, ο Νόμος 4172/2013 προβλέπει την έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία θα 

ορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη μετατροπή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε οριστικές και εκκαθαρισμένες 

απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. 

Την 7 Νοεμβρίου 2014, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας ενέκρινε την ένταξη της Τράπεζας στον ανωτέρω 

μηχανισμό, ο οποίος είναι σε ισχύ από το φορολογικό έτος 2016 και εφεξής. 

17.  Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

Ασφαλιστικές δραστηριότητες ταξινομημένες ως κατεχόμενες προς πώληση 

Την 22 Δεκεμβρίου 2015, ο Όμιλος ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με την Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax») για την 

πώληση του 80% της συμμετοχής του στην Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών («Eurolife») (η 

«Συναλλαγή»), έναντι τιμήματος € 316 εκατ. σε μετρητά, το οποίο υπόκειται σε περαιτέρω προσαρμογές με βάση την εξέλιξη των 

οικονομικών στοιχείων της εταιρείας έως την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ενώ η Eurobank θα διατηρήσει ποσοστό 20%. 

Η Συναλλαγή περιλαμβάνει: α) τις ασφαλιστικές δραστηριότητες ζωής και γενικών ασφαλίσεων της Eurolife στην Ελλάδα και τη 

θυγατρική μεσιτείας ασφαλίσεων της Eurolife στην Ελλάδα, οι οποίες περιλαμβάνονται στον επιχειρηματικό τομέα της Διαχείρισης 

Επενδύσεων (Wealth Management), β) τις ασφαλιστικές δραστηριότητες ζωής και γενικών ασφαλίσεων της Eurolife στη Ρουμανία, 

οι οποίες περιλαμβάνονται στον επιχειρηματικό τομέα των Διεθνών Δραστηριοτήτων και γ) τις συμβάσεις τραπεζοασφαλιστικής 

(bancassurance agreements) μεταξύ θυγατρικών της Eurolife και της Eurobank αναφορικά με την αποκλειστική διανομή 

ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα και στη Ρουμανία μέσω του δικτύου πωλήσεων της Eurobank.   

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες 

εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές και αναμένεται πριν το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2016.  

Η εύλογη αξία των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων του Ομίλου μειωμένη με τα έξοδα πώλησής τους, η οποία προσδιορίστηκε από 

τη Διοίκηση με βάση ανεξάρτητη έκθεση αποτίμησης, υπερβαίνει την αντίστοιχη λογιστική αξία τους.  Ως εκ τούτου, δεν 

αναγνωρίστηκε ζημιά απομείωσης κατά την  επαναμέτρηση των εν λόγω δραστηριοτήτων προς πώληση στη χαμηλότερη αξία 

μεταξύ της λογιστικής και της εύλογης αξίας τους μειωμένης με τα έξοδα πώλησης. Για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των 

ασφαλιστικών δραστηριοτήτων του Ομίλου χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός κατάλληλων τεχνικών αποτίμησης, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συντελεστών αποτίμησης για συγκρίσιμες εταιρείες, των πρόσφατων συγκρίσιμων 

συναλλαγών, καθώς και το μοντέλο προεξόφλησης μερίσματος το οποίο χρησιμοποιεί δεδομένα όπως τα στοχοθετημένα επίπεδα 

κεφαλαίου, τις εκτιμώμενες ταμειακές ροές όπως προκύπτουν από τα αντίστοιχα επιχειρηματικά σχέδια, τους συντελεστές 

προεξόφλησης και τους μακροπρόθεσμους συντελεστές ανάπτυξης. Αυτή η έκτακτη επιμέτρηση της εύλογης αξίας 

κατηγοριοποιείται στο Επίπεδο 3 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας λόγω της σημαντικότητας των μη παρατηρήσιμων δεδομένων 

που χρησιμοποιήθηκαν. 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, τα συσσωρευμένα κέρδη (που σχετίζονται κυρίως με την αποτίμηση των διαθέσιμων προς πώληση 

επενδυτικών τίτλων) των κατεχόμενων προς πώληση ασφαλιστικών δραστηριοτήτων που έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά 

αποτελέσματα απευθείας στην καθαρή θέση ανέρχονταν σε € 77 εκατ. (2014: € 59 εκατ.).   
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Τα αποτελέσματα του Ομίλου από τις κατεχόμενες προς πώληση ασφαλιστικές δραστηριότητες παρουσιάζονται παρακάτω.  

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Καθαρά έσοδα από τόκους 46                            45                            

Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες 29                            34                            

Αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους 13                            12                            

Λοιπά έσοδα 5                              6                              

(26)                           (24)                           

67                            73                            

Φόρος εισοδήματος (1) (86)                           (16)                           

(19)                           57                            

Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

Λειτουργικά έξοδα

Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρου από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Καθαρά κέρδη/(ζημιές)  από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους 

μετόχους
 

(1) Λόγω της ταξινόμησης των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων ως κατεχόμενων προς πώληση την 31 Δεκεμβρίου 2015, ο Όμιλος αναγνώρισε αναβαλλόμενη 

φορολογική υποχρέωση ποσού € 67 εκατ. επί των φορολογητέων προσωρινών διαφορών (κεφαλαιακά κέρδη), που σχετίζονται με το κόστος επένδυσης 

στην Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών (σημ. 16). 

Οι βασικές κατηγορίες των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων που 

αναγνωρίστηκαν ως κατεχόμενα προς πώληση αναλύονται παρακάτω: 

31 Δεκεμβρίου

 2015

€ εκατ.

1.816                      

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 105                          

Στοιχεία ενεργητικού δραστηριοτήτων προς πώληση 1.921                      

1.324                      

421                          

71                            

Υποχρεώσεις δραστηριοτήτων προς πώληση 1.816                      

325                          

430                          

Ενδοομιλικά στοιχεία ενεργητικού των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (μετά από ενδοομιλικές 

υποχρεώσεις)

Καθαρή θέση των δραστηριοτήτων προς πώληση

Ασφαλιστικές προβλέψεις

Υποχρεώσεις προς πελάτες

Λοιπές υποχρεώσεις

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και 

χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων 

 

Έλεγχος απομείωσης της υπεραξίας που έχει κατανεμηθεί στην Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α. 

Το ανακτήσιμο ποσό της Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α. προσδιορίστηκε με βάση υπολογισμούς της αξίας λόγω χρήσης (value in use). Οι 

υπολογισμοί αυτοί, χρησιμοποίησαν εκτιμήσεις ταμειακών ροών, βασιζόμενες σε πενταετή επιχειρηματικά σχέδια, εγκεκριμένα 

από την Διοίκηση. Για τον υπολογισμό των ταμειακών ροών από το έκτο έως και το δέκατο έτος, χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένες 

παραδοχές αναφορικά με τη λειτουργική δραστηριότητα και τις συνθήκες αγοράς. Οι ταμειακές ροές μετά την πρώτη 10ετία (στο 

διηνεκές) εκτιμήθηκαν με βάση τους συντελεστές ανάπτυξης που αναφέρονται παρακάτω. 

Οι βασικές παραδοχές για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης σχετίζονται με τον συντελεστή προεξόφλησης, τον συντελεστή 

ανάπτυξης και την εκτίμηση των ταμειακών ροών με βάση την αύξηση των μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων για τις 

ασφαλιστικές δραστηριότητες εκτός των ασφαλειών ζωής. Η Διοίκηση υπολογίζει τις ταμειακές ροές βασιζόμενη στην εμπειρία 

των προηγούμενων ετών, τις πραγματικές αποδόσεις και προσδοκίες, αναφορικά με το ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς. Για την 

προεξόφληση των σχετικών ταμειακών ροών χρησιμοποιείται προσαρμοσμένος συντελεστής κόστους κεφαλαίου ανά χώρα, ο 

οποίος βασίζεται στο μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιακών περιουσιακών στοιχείων. Τα επιμέρους στοιχεία για τον υπολογισμό 

(επιτόκιο άνευ κινδύνου, ασφάλιστρο κινδύνου αγοράς, κίνδυνος χώρας και συντελεστής beta), βασίζονται σε εξωτερικές πηγές 

πληροφόρησης. Ο συντελεστής ανάπτυξης βασίζεται είτε σε εσωτερικές είτε σε εξωτερικές προβλέψεις και δεν ξεπερνάει τον μέσο 

μακροπρόθεσμο δείκτη ανάπτυξης για την σχετική αγορά.  
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Οι βασικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης για το 2015 και το 2014 για την Eurolife 

ERB Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων είναι οι ακόλουθες:  

2015 2014

Συντελεστής προεξόφλησης (προ φόρου) 19% 22%

Συντελεστής ανάπτυξης 3% 3%

Αύξηση μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων 14,2% 7,4%  

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αποτελούν τον κύριο προσδιοριστικό παράγοντα για τα έσοδα και τα κόστη της  Eurolife ERB 

Α.Ε.Γ.Α. στον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης. Ο ετήσιος μέσος σταθμισμένος συντελεστής ανάπτυξης των μικτών 

εγγεγραμμένων ασφαλίστρων για την πρώτη 5ετία, παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα. 

Αναφορικά με την Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α., καμία εύλογα πιθανή μεταβολή σε οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες βασικές 

παραδοχές δεν θα οδηγούσε τη λογιστική αξία να υπερβεί το ανακτήσιμο ποσό, καθώς το ανακτήσιμο ποσό υπερβαίνει σημαντικά 

την αντίστοιχη λογιστική αξία. 

Δραστηριότητες στην Ουκρανία ταξινομημένες ως κατεχόμενες προς πώληση 

Τον Μάρτιο του 2014, η διοίκηση δεσμεύτηκε σε σχέδιο πώλησης των δραστηριοτήτων του Ομίλου στην Ουκρανία, 

(συμπεριλαμβανομένων της Public J.S.C. Universal Bank και της ERB Property Services Ukraine LLC). Η πώληση θεωρήθηκε πιθανή 

και ως εκ τούτου οι δραστηριότητες του Ομίλου στην Ουκρανία ταξινομήθηκαν ως κατεχόμενες προς πώληση. Οι δραστηριότητες 

του Ομίλου στην Ουκρανία παρουσιάζονται στον τομέα Διεθνών δραστηριοτήτων. 

Σε συνέχεια της ταξινόμησης των περιουσιακών στοιχείων ως κατεχόμενα προς πώληση, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5,  ο Όμιλος τα έχει 

επιμετρήσει στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής και της εύλογης αξίας μειωμένης με τα έξοδα πώλησης. Αυτή είναι μια 

έκτακτη επιμέτρηση εύλογης αξίας, κατηγοριοποιημένη στο Επίπεδο 3 της ιεραρχίας της εύλογης αξίας λόγω της σημαντικότητας 

των μη παρατηρήσιμων δεδομένων. Ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας αφαιρουμένων των εξόδων πωλήσεως βασίστηκε σε 

προσφορές τρίτων για την πώληση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στην Ουκρανία, οι οποίες προσαρμόστηκαν περαιτέρω από τη 

διοίκηση προκειμένου να ληφθεί υπόψη το περιβάλλον των ακραίων συνθηκών της αγοράς.  

Οι συνεχιζόμενες δυσμενείς συνθήκες στη χώρα οδήγησαν στην παράταση της περιόδου για την ολοκλήρωση της πώλησης άνω 

του ενός έτους. Ο Όμιλος συνεχίζει να ταξινομεί τις δραστηριότητες του στην Ουκρανία ως κατεχόμενες προς πώληση, καθώς 

παραμένει η δέσμευσή του για το σχέδιο πώλησης των δραστηριοτήτων αυτών. Την 31 Δεκεμβρίου 2015, οι συσσωρευμένες 

ζημιές (συναλλαγματικές διαφορές) σχετικά με τις κατεχόμενες προς πώληση δραστηριότητες στην Ουκρανία που έχουν 

αναγνωριστεί στα λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην καθαρή θέση ήταν € 67 εκατ. (2014: € 65 εκατ.).  

  



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                                                                                                                               

Σημειώσεις στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις                                                                            

 

Σελίδα  97                         31 Δεκεμβρίου  2015 Ενοποιημένες  Οικονομικές  Καταστάσεις  
 
 
 

Τα αποτελέσματα του Ομίλου από τις δραστηριότητες στην Ουκρανία  κατεχόμενων προς πώληση παρουσιάζονται παρακάτω.  

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Καθαρά έσοδα από τόκους 5                              14                            

Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες 2                              3                              

Λοιπά έσοδα/(ζημιές) (1) (7)                             9                              

Λειτουργικά έξοδα (16)                           (22)                           

(102)                        (175)                        

(118)                        (171)                        

Φόρος εισοδήματος 
 
(σημ. 16) 32                            8                              

(86)                           (163)                        

-                               (69)                           

-                               (18)                           

-                               18                            

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (86)                           (232)                        

(0)                             (0)                             

(86)                           (232)                        

Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

Προβλέψεις και επιμέτρηση ζημιών από δάνεια και απαιτήσεις πελατών

Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρου από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Κέρδη/(ζημιές) μετά φόρου από μη συνεχιζόμενες δραστηριοτήτες

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρου από την πώληση μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (2)

Ζημία από την επιμέτρηση των μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού

Φόρος εισοδήματος από την πώληση μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων 
(2)

Καθαρά κέρδη από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν

σε τρίτους

Καθαρά κέρδη/(ζημιές)  από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους 

μετόχους

 
(1) Στη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015, αφορά κυρίως ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές. 

(2) Κατά τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, το αποτέλεσμα από την πώληση των δραστηριοτήτων στην Πολωνία αναπροσαρμόστηκε κατά € 69 

εκατ. ζημιές προ φόρων (€ 51 εκατ. ζημιές μετά φόρων), ενώ αντιλογίστηκε η σχετική πρόβλεψη που αναγνωρίστηκε το 2013 με βάση τις εκτιμήσεις της 

διοίκησης για το τελικό ποσό του τιμήματος το οποίο θα εισέπραττε ο Όμιλος (σημ.14). 

Οι βασικές κατηγορίες των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων από τις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ουκρανία 

κατεχόμενων προς πώληση αναλύονται παρακάτω: 

31 Δεκεμβρίου

 2015

31 Δεκεμβρίου

2014

€ εκατ. € εκατ.

Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες 46 29

Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 19 1

Χαρτοφυλάκιο εμπορικών και επενδυτικών τίτλων 2 44

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 62 194

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1 2

130 270

Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα -                               4

Υποχρεώσεις προς πελάτες 123 157

Λοιπές υποχρεώσεις 2 3

125 164

72 141

(67)                           (35)                           Καθαρή θέση των δραστηριοτήτων προς πώληση

Χρηματοδότηση από τον Όμιλο των ουκρανικών στοιχείων ενεργητικού κατεχόμενων προς 

πώληση

Στοιχεία ενεργητικού δραστηριοτήτων προς πώληση

Υποχρεώσεις δραστηριοτήτων προς πώληση
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18.  Κέρδη ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους κατόχους κοινών μετοχών, με το 

μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης, εξαιρώντας το μέσο αριθμό ιδίων 

μετοχών που είχε στην κατοχή του ο Όμιλος κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

Τα προσαρμοσμένα (diluted) κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται προσαρμόζοντας το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών σε 

κυκλοφορία με την παραδοχή ότι όλοι οι δυνητικοί τίτλοι μετατρέψιμοι σε κοινές μετοχές, μετατρέπονται σε μετοχές. Ο Όμιλος 

έχει εκδώσει μετατρέψιμους, υπό ορισμένες συνθήκες, προνομιούχους τίτλους (Σειρά Δ, σημ. 41). 

2015 2014

€ εκατ. (1.242)                    (1.219)                        

€ εκατ. (1.138)                    (1.044)                        

Αριθμός μετοχών 308.970.488       115.175.594            

Κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή

€ (4,02)                      (10,58)                        

Κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

€ (3,68)                      (9,06)                           -Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή

Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης που αναλογούν στους κατόχους κοινών μετοχών 

(συμπεριλαμβανομένων των κερδών/(ζημιών) από τους προνομιούχους 

τίτλους)

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

(συμπεριλαμβανομένων των κερδών/ (ζημιών) από τους προνομιούχους 

τίτλους)

Μέσος σταθμισμένος αριθμός κοινών μετοχών σε κυκλοφορία για τα 

προσαρμοσμένα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή

-Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή

 

Οι βασικές και προσαρμοσμένες ζημιές ανά μετοχή από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τη χρήση που έληξε την 31 

Δεκεμβρίου 2015 ανήλθαν σε € 0,34 (2014: € 1,52 ζημιές). 

Οι βασικές και προσαρμοσμένες ζημιές ανά μετοχή για το 2014 έχουν προσαρμοσθεί ώστε να ληφθεί υπόψη η συνένωση των 

κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 100 παλαιές για κάθε 1 νέα κοινή μετοχή βάσει των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης της 16 Νοεμβρίου 2015 (σημ. 39). 

Η Σειρά Δ των προνομιούχων τίτλων (σημ. 41) δε λήφθηκε υπόψη στον υπολογισμό των προσαρμοσμένων κερδών /(ζημιών) ανά 

μετοχή, δεδομένου ότι η μετατροπή της δε θα επιδρούσε μειωτικά στον εν λόγω υπολογισμό.  

19.  Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Ταμείο 553           579           

Διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες 1.245       1.369       

1.798       1.948       

εκ των οποίων:

Υποχρεωτικές και ενεχυριασμένες καταθέσεις σε κεντρικές τράπεζες 559           856           

Καταθέσεις στην ΕΚΤ -                150           

 

Οι υποχρεωτικές καταθέσεις σε κεντρικές τράπεζες, περιλαμβάνουν (α) καταθέσεις αξίας € 559 εκατ. (2014: € 822 εκατ.) στην 

Τράπεζα της Ελλάδος και στις λοιπές κεντρικές τράπεζες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το ελάχιστο μέσο μηνιαίο υπόλοιπο που 

υποχρεούνται να τηρούν οι τράπεζες και το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι άμεσα διαθέσιμο, εφόσον τηρείται το ελάχιστο 

μέσο μηνιαίο υπόλοιπο και (β) για το 2014 καταθέσεις αξίας € 34 εκατ. στην Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας, σύμφωνα με τις 

εποπτικές ρυθμίσεις που ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
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20.  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και λοιπές πληροφορίες για την Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

Για σκοπούς σύνταξης της κατάστασης ταμειακών ροών, στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα 

υπόλοιπα, με αρχική λήξη μικρότερη ή ίση των τριών μηνών: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

1.239       1.092       

Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 906           823           

0               25             

60             38             

Σύνολο 2.205       1.978       

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού 

διαθέσιμα προς πώληση

Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες (εξαιρουμένων των 

υποχρεωτικών και ενεχυριασμένων καταθέσεων σε κεντρικές τράπεζες)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

 

Τα λοιπά αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους που παρουσιάζονται στις ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές 

δραστηριότητες αναλύονται ως εξής: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Απόσβεση διαφοράς υπέρ/υπό το άρτιο και δεδουλευμένοι τόκοι (83)            (95)            

(Κέρδη)/ζημιές από πωλήσεις (15)            (72)            

Έσοδα από μερίσματα (2)              (3)              

Σύνολο (100)         (170)         

 

21.  Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Ενεχυριασμένες καταθέσεις σε τράπεζες 1.889       2.225       

530           427           

389           407           

2.808       3.059       

Τοποθετήσεις σε τράπεζες και λοιπές απαιτήσεις έναντι τραπεζών

Τρεχούμενοι λογαριασμοί και υπόλοιπα σε διακανονισμό με τράπεζες

 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, οι ενεχυριασμένες καταθέσεις του Ομίλου σε τράπεζες περιλάμβαναν κυρίως εξασφαλίσεις σχετικές με 

τις συμβάσεις μείωσης πιστωτικού κινδύνου για συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα και για συμφωνίες επαναγοράς χρεογράφων 

(CSAs, GMRAs). Επιπρόσθετα, περιλάμβαναν ποσό € 13 εκατ. που σχετίζεται με τη πώληση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στη 

Τουρκία. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την γεωγραφική κατανομή των απαιτήσεων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του Ομίλου: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Ελλάδα 10             14             

Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες 2.692       2.537       

Λοιπές χώρες 106           508           

Σύνολο 2.808       3.059       
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22.  Χρηματoοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (περιλαμβανομένου του 

εμπορικού χαρτοφυλακίου) 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Ομόλογα

- Ομόλογα ελληνικού δημοσίου 12             10             

- Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου -                33             

- Λοιπά κυβερνητικά ομόλογα 72             55             

- Λοιποί εκδότες 1               0               

85             98             

Προϊόντα Unit linked (σημ. 17) -                243           

Μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια 15             19             

15             262           

Σύνολο 100           360           
 

23.  Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και λογιστική αντιστάθμισης κινδύνων 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για αντιστάθμιση χρηματοπιστωτικών κινδύνων και για εμπορικούς 

σκοπούς. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την εύλογη αξία των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχονται από τον Όμιλο 

ανά κατηγορία προϊόντος και σχέση αντιστάθμισης μαζί με την ονομαστική τους αξία. Η ονομαστική αξία των παραγώγων 

χρηματοοικονομικών μέσων είναι ενδεικτική της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό, 

χωρίς να προσδιορίζει απαραίτητα τα ποσά των μελλοντικών ταμειακών ροών, που σχετίζονται με αυτά τα μέσα ή την εύλογη αξία 

τους και για το λόγο αυτό δεν αντικατοπτρίζει τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς στον οποίο εκτίθεται ο Όμιλος κατά 

την περίοδο αναφοράς. 

Ονομαστική Ονομαστική

αξία Απαιτήσεων Υποχρεώσεων αξία Απαιτήσεων Υποχρεώσεων

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Παράγωγα που δεν πληρούν τα κριτήρια για λογιστική 

αντιστάθμισης και διακρατούμενα για εμπορικούς 

σκοπούς

- Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων 17.436           1.645              1.429              18.704           1.775              1.564              

3.964             49                    99                    6.155             119                 162                  

1.784             77                    147                  2.914             101                 100                  

2.633             17                    34                    1.942             16                    20                    

406                 3                      1                       918                 14                    13                    

142                 17                    17                    206                 27                    26                    

2.403             10                    -                        2.381             17                    -                        

- Λοιπά (βλέπε παρακάτω) 48                   0                      0                       346                 4                      6                       

1.818              1.727              2.073              1.891              

Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων 978                 (0)                     361                  1.188             0                      415                  

(0)                     361                  0                      415                  

- Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων 312 0                      64                    430                 -                       98                    

- Συμβάσεις ανταλλαγής συναλλάγματος και επιτοκίων 3.266 66                    207                  4.301             61                    71                    

66                    271                  61                    169                  

-                      -                       -                        20                   -                       0                       

-                       -                        -                       0                       

Σύνολο παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων 1.884              2.359              2.134              2.475              

Παράγωγα διακρατούμενα για αντιστάθμιση ταμειακών ροών

Παράγωγα διακρατούμενα για αντιστάθμιση καθαρών 

επενδύσεων σε θυγατρικές εξωτερικού

- Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος/ ανταλλαγής 

συναλλάγματος

31 Δεκεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014

Εύλογη αξία Εύλογη αξία

- Δικαιώματα προαίρεσης επιτοκίων

- Συμβάσεις ανταλλαγής συναλλάγματος και  επιτοκίων

- Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος/ ανταλλαγής 

συναλλάγματος

- Τίτλοι παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants)

Παράγωγα διακρατούμενα για αντιστάθμιση εύλογης αξίας

- Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς και πώλησης συναλλάγματος

- Παράγωγα επί εμπορευμάτων
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Τα λοιπά παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα περιλαμβάνουν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί δεικτών και επιτοκίων  

που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο, δικαιώματα προαίρεσης δεικτών που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο και 

προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος ανοιχτού χρόνου εκτέλεσης. 

Πληροφορίες ως προς την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τον συμψηφισμό των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων 

ενεργητικού και υποχρεώσεων παρέχονται στις σημειώσεις 7.3 και 7.2.1.4, αντίστοιχα. 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί παράγωγα προϊόντα και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία έχουν οριστεί ως μέσα αντιστάθμισης, 

προκειμένου να μειώσει την έκθεσή του σε κινδύνους αγοράς. Οι πρακτικές αντιστάθμισης και η λογιστική απεικόνισή τους 

παρουσιάζονται στη σημείωση 2.4. Συγκεκριμένα: 

(α) Αντιστάθμιση εύλογης αξίας 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων προκειμένου να αντισταθμίσει μέρος του υφιστάμενου επιτοκιακού 

κινδύνου από πιθανή μεταβολή της εύλογης αξίας των ομολόγων επενδυτικού χαρτοφυλακίου σταθερού επιτοκίου ή των δανείων 

και απαιτήσεων από πελάτες κυμαινόμενου επιτοκίου,  τα οποία εκφράζονται σε εγχώρια και ξένα νομίσματα. Το 2015, ο Όμιλος 

αναγνώρισε κέρδη € 42 εκατ. (2014: € 76 εκατ. ζημιά) από μεταβολές στην εύλογη αξία των μέσων αντιστάθμισης και € 35 εκατ. 

ζημιά (2014: € 74 εκατ. κέρδη) από μεταβολές στην εύλογη αξία των αντισταθμιζόμενων στοιχείων που αποδίδονται στον 

αντισταθμιζόμενο κίνδυνο.    

(β) Αντιστάθμιση ταμειακών ροών 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συμβάσεις ανταλλαγής συναλλάγματος και επιτοκίων προκειμένου 

να αντισταθμίσει μέρος του υφιστάμενου επιτοκιακού και συναλλαγματικού κινδύνου που απορρέει από τις διακυμάνσεις των 

ταμειακών ροών των κυμαινόμενου επιτοκίου ενήμερων δανείων και απαιτήσεων από πελάτες ή καταθέσεων, τα οποία 

εκφράζονται σε εγχώρια και ξένα νομίσματα, ή των μη αναγνωρισμένων πιθανών μελλοντικών συναλλαγών. Το 2015, το μη 

αποτελεσματικό μέρος των συναλλαγών αντιστάθμισης ταμειακών ροών που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

ήταν μηδέν (2014: μηδέν). 

(γ) Αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και/ή δάνεια τα οποία έχουν οριστεί ως μέσα αντιστάθμισης, 

προκειμένου να αντισταθμίσει μέρος του συναλλαγματικού κινδύνου που συνδέεται με την καθαρή επένδυση σε θυγατρικές του 

εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων νομισματικών στοιχείων που αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης στη θυγατρική. Τα 

αποτελέσματα αυτών εμφανίζονται στο αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών των ιδίων κεφαλαίων. Το 2015, δάνεια € 330 

εκατ., τα οποία αναλύονται σε 1,5 δις. RON, (2014: € 334 εκατ. τα οποία αντιστοιχούν σε 1.5 δις. RON), είχαν ως αποτέλεσμα 

συναλλαγματικά κέρδη για την χρήση € 3 εκατ. (2014: € 2 εκατ. κέρδη), τα οποία επηρέασαν θετικά το αποθεματικό 

συναλλαγματικών διαφορών. 

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος χρησιμοποιεί άλλα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν έχουν οριστεί ως μέσα 

αντιστάθμισης, για να διαχειριστεί την έκθεσή του κατά κύριο λόγο σε επιτοκιακό και συναλλαγματικό κίνδυνο. Τα παράγωγα 

αυτά που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθμισης, χρησιμοποιούνται για σκοπούς οικονομικής αντιστάθμισης 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Τα αναφερθέντα παράγωγα, παρακολουθούνται και έχουν κατηγοριοποιηθεί μαζί με εκείνα 

που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς. 
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Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την έκθεση του Ομίλου σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, ανά γεωγραφικό τομέα και 

κλάδο δραστηριότητας: 

 

Ελλάδα

Λοιπές 

Ευρωπαϊκές 

χώρες

Λοιπές 

χώρες Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Δημόσιο 1.065             -                       -                        1.065             

Τράπεζες 17                   332                 418                  767                 

Επιχειρήσεις 46                   5                      1                       52                   

1.128             337                 419                  1.884             
 

31 Δεκεμβρίου 2015

 

Ελλάδα

Λοιπές 

Ευρωπαϊκές 

χώρες

Λοιπές 

χώρες Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Δημόσιο 1.198             0                      0                       1.198             

Τράπεζες 27                   448                 383                  858                 

Επιχειρήσεις 60                   5                      13                    78                   

1.285             453                 396                  2.134             
 

31 Δεκεμβρίου 2014

 

Σημείωση: Η έκθεση του Ομίλου σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα ανά γεωγραφικό τομέα παρουσιάζεται σύμφωνα με την χώρα εγκατάστασης του 

αντισυμβαλλόμενου (άμεσος κίνδυνος), με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει σύμβαση ISDA/CSA την οποία εγγυάται η μητρική εταιρία του 

αντισυμβαλλόμενου, οπότε και λαμβάνεται υπόψη η χώρα εγκατάστασης της εν λόγω μητρικής εταιρίας (έκθεση στον κίνδυνο της τελικής χώρας). 

24.  Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 

31 Δεκεμβρίου

2015

31 Δεκεμβρίου

2014

€ εκατ. € εκατ.

Επιχειρηματικά δάνεια 19.606                19.475                

Στεγαστικά δάνεια 18.261                18.355                

Καταναλωτικά δάνεια (1) 6.570                  6.768                  

Δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις 7.246                  7.283                  

51.683                51.881                

Μείον: Συσσωρευμένη πρόβλεψη απομείωσης (σημ. 25) (11.790)               (9.748)                 

39.893                42.133                

 
(1)

 Περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών 

Τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 τα συνολικά δάνεια προ απομείωσης επηρεάστηκαν σημαντικά από την ανατίμηση 

του ελβετικού φράγκου (CHF) και του δολαρίου (USD) έναντι του Ευρώ στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου 2015, η οποία οδήγησε 

σε αύξηση τους κατά € 0,8 δις περίπου. 

Την 30 Σεπτεμβρίου 2014, σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, ο Όμιλος μετέφερε συγκεκριμένα απομειωμένα εταιρικά ομολογιακά δάνεια 

από το χαρτοφυλάκιο «Διαθεσίμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων» στο χαρτοφυλάκιο «Δανείων και απαιτήσεων από 

πελάτες» που πληρούσαν τον ορισμό των δανείων και απαιτήσεων και ο Όμιλος έχει την πρόθεση και είναι σε θέση να τα 

διακρατήσει στο προσεχές μέλλον ή μέχρι τη λήξη τους. Η μεταφορά των ομολογιακών δανείων πραγματοποιήθηκε στην εύλογη 

αξία € 150 εκατ. (€ 592 εκατ. μείον προσαρμογές στην εύλογη αξία € 442 εκατ.) την 30 Σεπτεμβρίου 2014, η οποία αποτελεί και το 

αναπόσβεστο κόστος αυτών κατά την ανωτέρω ημερομηνία μεταφοράς.  

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, η λογιστική αξία των προαναφερθέντων αναταξινομημένων δανείων ανήλθε σε € 94 εκατ. που 

προσεγγίζει την εύλογη αξία τους και αναγνωρίστηκαν ζημιές απομείωσης € 23 εκατ. στην ενοποιημένη κατάσταση 

αποτελεσμάτων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015. Σε περίπτωση που τα χρηματοοικονομικά αυτά στοιχεία δεν 

είχαν αναταξινομηθεί, δεν θα είχε αναγνωριστεί κάποιο ποσό στα λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην καθαρή θέση.  
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Τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνουν απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις όπως αναλύονται παρακάτω: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις:

Έως 1 έτος 657                      707                      

Άνω του 1 έτους και έως 5 έτη 447                      461                      

Άνω των 5 ετών 541                      600                      

1.645                  1.768                  

Μη δεδουλευμένα έσοδα από χρηματοδοτικές μισθώσεις (155)                     (177)                     

Καθαρό ποσό απαιτήσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 1.490                  1.591                  

Μείον: Συσσωρευμένη πρόβλεψη απομείωσης (536)                     (441)                     

954                      1.150                  

Έως 1 έτος 632                      678                      

Άνω του 1 έτους και έως 5 έτη 376                      383                      

Άνω των 5 ετών 482                      530                      

1.490                  1.591                  

Μείον: Συσσωρευμένη πρόβλεψη απομείωσης (536)                     (441)                     

954                      1.150                  

Το καθαρό ποσό των απαιτήσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις αναλύεται παρακάτω:

 

25.  Προβλέψεις απομείωσης για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών 

Η κίνηση της πρόβλεψης απομείωσης για πιστωτικούς κινδύνους ανά κατηγορία δανείων αναλύεται παρακάτω: 

Επιχειρηματικά Στεγαστικά Καταναλωτικά (1)

Μικρές 

επιχειρήσεις Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 4.063                    1.477                2.465                      1.743                9.748               

902                        838                   361                          564                   2.665               

1                            1                        11                            1                        14                     

(196)                      (53)                    (22)                           (23)                    (294)                 

(94)                         (82)                    (9)                             (112)                  (297)                 

17                          (9)                       (41)                           (13)                    (46)                   

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 4.693                    2.172                2.765                      2.160                11.790            

31 Δεκεμβρίου 2015

Ανακτήσεις προβλέψεων απομείωσης από 

διαγραφές

Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπές κινήσεις 

Προβλέψεις χρήσης 

Διαγραφές δανείων και απαιτήσεων

Μεταβολή στην παρούσα αξία των ζημιών 

απομείωσης

 

Επιχειρηματικά Στεγαστικά Καταναλωτικά (1)

Μικρές 

επιχειρήσεις Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2.927                    1.080                2.368                      1.513                7.888               

928                        537                   320                          479                   2.264               

1                            0                        12                            1                        14                     

(102)                      (13)                    (167)                         (100)                  (382)                 

(93)                         (70)                    (10)                           (113)                  (286)                 

(43)                         (46)                    (2)                             (36)                    (127)                 

3                            (11)                    (56)                           (1)                       (65)                   

3.621                    1.477                2.465                      1.743                9.306               

442                        -                         -                                -                         442                  

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 4.063                    1.477                2.465                      1.743                9.748               

Διαγραφές δανείων και απαιτήσεων

Μεταβολή στην παρούσα αξία των ζημιών 

απομείωσης

Προβλέψεις απομείωσης για μη συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Προσαρμογή για δάνεια που αναταξινομήθηκαν 

(σημ. 24)

Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπές κινήσεις 

31 Δεκεμβρίου 2014

Ανακτήσεις προβλέψεων απομείωσης από 

διαγραφές

Προβλέψεις χρήσης 

 
 
(1) Περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών  
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Οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στις οποίες προβαίνει η Διοίκηση του Ομίλου κατά την εκτίμηση της 

πρόβλεψης απομείωσης από δάνεια και απαιτήσεις πελατών αξιολογούνται διαρκώς, ειδικά σε συνθήκες οικονομικής 

αβεβαιότητας, λαμβάνοντας υπόψη την πιο πρόσφατη διαθέσιμη πληροφόρηση και τις προσδοκίες σχετικά με τις μελλοντικές 

εξελίξεις που θεωρούνται εύλογες, όπως περιγράφεται στη σημ. 3.1. 

Οι οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του 2015, όπως οι εκτεταμένες 

διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης και των Θεσμών σχετικά με το δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής 

προσαρμογής που έληξε τον Ιούνιο του 2015, η επιβολή μέτρων περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων σε συνδυασμό με την 

προσωρινή τραπεζική αργία, η ανάγκη για την εκ νέου ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών, καθώς επίσης και το τρίτο 

πρόγραμμα διάσωσης που προβλέπει, μεταξύ άλλων, ένα νέο πακέτο μέτρων δημοσιονομικής πειθαρχίας, οδήγησαν στην 

επαναξιολόγηση των βασικών παραδοχών που λαμβάνονται υπόψη κατά την επιμέτρηση των προβλέψεων απομείωσης από 

δάνεια και απαιτήσεις πελατών.  

Ειδικότερα, ο Όμιλος εκτίμησε τη χρηματοοικονομική επίδοση των πιστούχων, την αξία ανάκτησης των υφιστάμενων 

εξασφαλίσεων και προσάρμοσε τα μοντέλα επιμέτρησης των προβλέψεων απομείωσης έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη: 

(α) η επίπτωση των ανωτέρω εξελίξεων στις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας έως το 2016, δηλ. αυξημένη αβεβαιότητα των 

αγορών, που σχετίζεται κυρίως με την ικανοποιητική εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής πειθαρχίας και τη διασφάλιση της 

οικονομικής σταθερότητας, επιδείνωση των δεικτών του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, συνέχιση του υψηλού ποσοστού 

ανεργίας, αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης και μείωση της εισαγωγικής/εξαγωγικής δραστηριότητας.  

Συγκεκριμένα, την 31 Δεκεμβρίου 2015, οι μακροοικονομικές παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη από τον Όμιλο κατά την εκτίμηση 

των προβλέψεων απομείωσης από δάνεια και απαιτήσεις πελατών είναι εκείνες που παρείχε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός 

(Single Supervisory Mechanism – SSM) τον Αύγουστο 2015 σχετικά με το ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος, δηλ. μείωση κατά 2,3% το 2015, μείωση κατά 1,3% το 2016, αύξηση κατά 2,7% το 2017, καθώς και το επίπεδο 

του ποσοστού ανεργίας, δηλ. 26,9% το 2015, 27,1% το 2016 και 25,7% το 2017. Προγενέστερα των ανωτέρω οικονομικών και 

πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα, ο Όμιλος εφάρμοσε τις δικές του παραδοχές για τις αντίστοιχες μακροοικονομικές μεταβλητές, 

δηλ. αύξηση του ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 0,2% το 2015, 2,0% το 2016 και 2,5% 

το 2017 και σταδιακή μείωση του ποσοστού ανεργίας σε 25,7% το 2015, 24,0% το 2016 και 22,0% το 2017. 

(β) η καθοδική τάση της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα και η εκτιμώμενη περαιτέρω καθυστέρηση της περιόδου ανάκαμψης 

αυτής. Την 31 Δεκεμβρίου 2015, οι τιμές των οικιστικών και εμπορικών ακινήτων που λήφθηκαν υπόψη από τον Όμιλο κατά την 

εκτίμηση των προβλέψεων απομείωσης από δάνεια και απαιτήσεις πελατών αποτελούν κοινή εκτίμηση των οικονομολόγων των 

τεσσάρων συστημικών τραπεζών, καθώς και εκτίμηση του Ομίλου. Ειδικότερα, οι τιμές των οικιστικών ακινήτων αναμένεται να 

μειωθούν κατά 5,8% το 2015, 2,4% το 2016 και να αυξηθούν κατά 1,6% το 2017. Από την άλλη, οι τιμές των εμπορικών ακινήτων 

αναμένεται να μειωθούν κατά 3,7% το 2015, 0,3% το 2016 και να αυξηθούν κατά 1,3% το 2017. Προγενέστερα των ανωτέρω 

οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα, βάσει της πιο πρόσφατα διαθέσιμης πληροφόρησης για τις αντίστοιχες 

μεταβλητές, όπως αυτές είχαν δημοσιευτεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority – EBA) και λήφθηκαν 

υπόψη από τον Όμιλο, προβλεπόταν αναφορικά με τις τιμές των κατοικιών μείωσή τους  κατά 3,7% το 2015 και 1,2% το 2016 και 

αναφορικά με τις τιμές των εμπορικών ακινήτων μείωσή τους  κατά 0,8% το 2015 και αύξησή τους κατά 0,6% το 2016.  

Επιπρόσθετα, λόγω των επικαιροποιημένων εκτιμήσεων στις τιμές των ακινήτων, καθώς και της αναθεωρημένης πληροφόρησης 

σχετικά με τον αριθμό διενεργούμενων πράξεων αγοροπωλησιών ακινήτων και του εύρος των τιμών στις οποίες αυτές 

διενεργούνται, ο Όμιλος εφάρμοσε συντηρητικότερες αναμορφώσεις στις αξίες των εξασφαλίσεων, με σκοπό να αντικατοπτρίζουν 

επαρκώς το ανακτήσιμο ποσό τους. 

Επιπλέον, την 31 Δεκεμβρίου 2015, αξιολογώντας την επάρκεια των προβλέψεων απομείωσης από δάνεια και απαιτήσεις 

πελατών, ο Όμιλος έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων Ενεργητικού (AQR) του 2015 και των 

υποκείμενων παραδοχών, η επίπτωση των οποίων καλύφθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2015 στον κατάλληλο βαθμό, από την 

υπάρχουσα πολιτική απομείωσης του Ομίλου και εντός του πλαισίου των αναθεωρημένων εκτιμήσεων, όπως περιγράφονται 

ανωτέρω (βλέπε επίσης σημ. 3). 

Συνεπώς, για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015, ο Όμιλος αναγνώρισε ζημιά απομείωσης € 902 εκατ. και € 1.763 εκατ. 

για τα επιχειρηματικά δάνεια και τα δάνεια λιανικής τραπεζικής, αντίστοιχα. Λαμβάνοντας υπόψη τη συσχέτιση των σημαντικών 

παραμέτρων που χρησιμοποιούνται από τον Όμιλο για την επιμέτρηση των προβλέψεων απομείωσης, όπως περιγράφεται 

ανωτέρω, δεν είναι εφικτή η αξιόπιστη ποσοτικοποίηση της διακριτής επίπτωσης κάθε σημαντικής παραμέτρου. 
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26.  Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

4.282                     5.626                

11.391                  11.566             

618                        657                   

16.291                  17.849             

Χαρτοφυλάκιο διαθέσιμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων 

Χρεωστικοί τίτλοι δανειακού χαρτοφυλακίου

Χαρτοφυλάκιο διακρατούμενων μέχρι τη λήξη επενδυτικών τίτλων

 

Το 2008 και το 2010, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 39, ο Όμιλος μετέφερε χρεωστικούς τίτλους που πληρούσαν τα 

κριτήρια από το χαρτοφυλάκιο των «Διαθέσιμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων» στο χαρτοφυλάκιο «Δανειακών χρεωστικών 

τίτλων», το οποίο αποτιμάται στην αναπόσβεστη αξία κτήσης. Οι τόκοι από τους τίτλους που έχουν μεταφερθεί, συνεχίζουν να 

αναγνωρίζονται στα έσοδα από τόκους, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Την 31 Δεκεμβρίου 2015, η 

λογιστική αξία των τίτλων που έχουν μεταφερθεί, ανερχόταν σε € 1.011 εκατ. Εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η παραπάνω 

μεταφορά, η μεταβολή στην εύλογη αξία των μεταφερθέντων τίτλων για την περίοδο από την ημερομηνία μεταφοράς έως την 31 

Δεκεμβρίου 2015, θα είχε ως αποτέλεσμα € 339 εκατ. ζημιές, μετά από φόρους, οι οποίες θα αναγνωρίζονταν στο αποθεματικό 

αναπροσαρμογής των διαθέσιμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων. 

26.1 Ταξινόμηση των επενδυτικών τίτλων ανά κατηγορία 

Διαθέσιμοι Χρεωστικοί Διακρατούμενοι

προς πώληση τίτλοι μέχρι τη λήξη

επενδυτικοί

τίτλοι

δανειακού 

χαρτοφυλακίου

επενδυτικοί 

τίτλοι Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.
Ομόλογα

- Ομόλογα έκδοσης του ευρωπαϊκού ΤΧΣ -                         10.042                  -                         10.042          

- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 784                    881                        -                         1.665             

- Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 2.157                -                              -                         2.157             

- Λοιπά κυβερνητικά ομόλογα 981                    311                        394                   1.686             

- Λοιποί εκδότες 225                    157                        224                   606                

4.147                11.391                  618                   16.156          

Μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια 135                    -                              -                         135                

Σύνολο 4.282                11.391                  618                   16.291          

31 Δεκεμβρίου 2015

 
 

Διαθέσιμοι Χρεωστικοί Διακρατούμενοι

προς πώληση τίτλοι μέχρι τη λήξη

επενδυτικοί δανειακού επενδυτικοί Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.
Ομόλογα

- Ομόλογα έκδοσης του ευρωπαϊκού ΤΧΣ -                         10.061                  -                         10.061          

- Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 683                    891                        -                         1.574             

- Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 2.377                -                              -                         2.377             

- Λοιπά κυβερνητικά ομόλογα 2.013                411                        372                   2.796             

- Λοιποί εκδότες 259                    203                        285                   747                

5.332                11.566                  657                   17.555          

Μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια 294                    -                              -                         294                

Σύνολο 5.626                11.566                  657                   17.849          

31 Δεκεμβρίου 2014
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26.2 Κίνηση των επενδυτικών τίτλων 

Διαθέσιμοι Χρεωστικοί Διακρατούμενοι

προς πώληση τίτλοι μέχρι τη λήξη

επενδυτικοί

τίτλοι

δανειακού 

χαρτοφυλακίου

επενδυτικοί 

τίτλοι Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 5.626                11.566                  657                   17.849          

Αγορές, πωλήσεις και λήξεις (84)                     (127)                       (44)                    (255)               

92                      -                              -                         92                   

Απόσβεση διαφοράς υπέρ/υπό το άρτιο και τόκοι 100                    (22)                         5                        83                   

-                         2                             2                        4                     

Μεταβολή στην εύλογη αξία λόγω αντιστάθμισης -                         (15)                         -                         (15)                 

Ζημιές απομείωσης/αντιλογισμός ζημιών (6)                       -                              9                        3                     

Συναλλαγματικές διαφορές 22                      10                           8                        40                   

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (1.468)               (23)                         (19)                    (1.510)           

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 4.282                11.391                  618                   16.291          

31 Δεκεμβρίου 2015

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης από μεταβολή στην 

εύλογη αξία

Απόσβεση αποτίμησης των μεταφερθέντων τίτλων

 

Διαθέσιμοι Χρεωστικοί Διακρατούμενοι

προς πώληση τίτλοι μέχρι τη λήξη

επενδυτικοί

τίτλοι

δανειακού 

χαρτοφυλακίου

επενδυτικοί 

τίτλοι Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 3.113                14.862                  741                   18.716          

Αγορές, πωλήσεις και λήξεις 2.725                (3.413)                   (67)                    (755)               

Μεταφορές σε δάνεια (σημ. 24) (150)                  -                              -                         (150)               

(47)                     -                              -                         (47)                 

Απόσβεση διαφοράς υπέρ/υπό το άρτιο και τόκοι 93                      20                           1                        114                

Απόσβεση αποτίμησης των μεταφερθέντων τίτλων -                         2                             2                        4                     

Μεταβολή στην εύλογη αξία λόγω αντιστάθμισης -                         74                           -                         74                   

Ζημιές απομείωσης/αντιλογισμός ζημιών (64)                     -                              (29)                    (93)                 

Συναλλαγματικές διαφορές 28                      21                           9                        58                   

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (72)                     -                              (0)                       (72)                 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 5.626                11.566                  657                   17.849          
  

31 Δεκεμβρίου 2014

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης από μεταβολή στην 

εύλογη αξία
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26.3 Αποθεματικό ιδίων κεφαλαίων: αναπροσαρμογή των διαθέσιμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων 

Τα κέρδη/(ζημιές) από τη μεταβολή στην εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου των διαθέσιμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων, 

αναγνωρίζονται στο αποθεματικό αναπροσαρμογής των διαθέσιμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων. Η κίνηση του 

αποθεματικού αναλύεται παρακάτω: 

 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου (37)                 49                      

131                (47)                    

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (33)                 16                      

98                   (31)                    

(33)                 (85)                    

7                     12                      

5                     11                      

(2)                    (3)                       

(23)                 (65)                    

  

16                   12                      

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (3)                    (2)                       

13                   10                      

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 51                   (37)                    

Καθαρά (κέρδη)/ζημιές που μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό

αποτελεσμάτων από αντιστάθμιση της εύλογης αξίας/ απόσβεση της

αποτίμησης

Καθαρά (κέρδη)/ζημιές που μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό 

αποτελεσμάτων λόγω πώλησης

Μεταφορά ζημιών απομείωσης  στο λογαριασμό αποτελεσμάτων

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος σε καθαρά (κέρδη)/ζημιές που 

μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό αποτελεσμάτων λόγω πώλησης

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος επί ζημιών απομείωσης που 

μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό αποτελεσμάτων

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από μεταβολή στην εύλογη αξία

 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, το αποθεματικό αναπροσαρμογής των διαθεσίμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων περιλαμβάνει 

συσσωρεμένα κέρδη σχετικά με τις κατεχόμενες προς πώληση ασφαλιστικές δραστηριότητες ποσού € 79 εκατ. (2014: € 61 εκατ. 

κέρδη) (σημ. 17).    
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27.  Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

Παρακάτω παρατίθενται οι θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας την 31 Δεκεμβρίου 2015, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015: 

 Σημείωση 

 Ποσοστό 

συμμετοχής 

 Χώρα 

εγκατάστασης 

98,01 Ελλάδα

Cloud Hellas Κτηματική A.E. 20,48 Ελλάδα Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α. 100,00 Ελλάδα Μεσιτεία ασφαλίσεων

Eurobank Asset Management  Α.Ε.Δ.Α.Κ. 100,00 Ελλάδα

100,00 Ελλάδα Παροχή υπηρεσιών μισθοδοσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών

Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. 100,00 Ελλάδα Χρηματιστηριακές και συμβουλευτικές υπηρεσίες

Eurobank Ergasias Leasing A.E. ζ 100,00 Ελλάδα Χρηματοδοτικές μισθώσεις

Eurobank Factors  Α.Ε.Π.Ε.Α. 100,00 Ελλάδα Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων

Eurobank Υπηρεσίες Διαχείρισης Απαιτήσεων Α.Ε. 100,00 Ελλάδα Διαχείριση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων πελατών

100,00 Ελλάδα

GRIVALIA PROPERTIES Α.E. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία 20,48 Ελλάδα Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.E. 100,00 Ελλάδα Υπηρεσίες ακινήτων

Eurobank Υπηρεσίες Ενημέρωσης Οφειλετών Α.Ε. 100,00 Ελλάδα Ενημέρωση οφειλετών με ληξιπρόθεσμες οφειλές

Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α. 100,00 Ελλάδα Ασφαλιστικές υπηρεσίες

Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. 100,00 Ελλάδα Ασφαλιστικές υπηρεσίες

50,00 Ελλάδα Διαχείριση πιστωτικών καρτών και παροχή λοιπών υπηρεσιών

θ 100,00 Ελλάδα Υπηρεσίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων 

Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών η 100,00 Ελλάδα Εταιρεία Χαρτοφυλακίου

100,00 Ελλάδα Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας

100,00 Ελλάδα Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας

β 100,00 Ελλάδα Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας

Eurobank Bulgaria A.D. 99,99 Βουλγαρία Τράπεζα

Bulgarian Retail Services A.D. 100,00 Βουλγαρία

ERB Property Services Sofia A.D. 100,00 Βουλγαρία Υπηρεσίες ακινήτων

ERB Leasing E.A.D. 100,00 Βουλγαρία Χρηματοδοτικές μισθώσεις

IMO 03 E.A.D. 100,00 Βουλγαρία Επενδυτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας

IMO Central Office E.A.D. 100,00 Βουλγαρία Επενδυτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας

IMO Property Investments Sofia E.A.D. 100,00 Βουλγαρία Επενδυτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας

IMO Rila E.A.D. 100,00 Βουλγαρία Επενδυτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας

ERB Hellas (Cayman Islands) Ltd 100,00 Νησιά Cayman Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων

Berberis Investments Ltd 100,00 Νησιά Channel Εταιρεία χαρτοφυλακίου

ERB Hellas Funding Ltd 100,00 Νησιά Channel Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων

Eurobank Cyprus Ltd 100,00 Κύπρος Τράπεζα

CEH Balkan Holdings Ltd 100,00 Κύπρος Εταιρεία χαρτοφυλακίου

Chamia Enterprises Company Ltd 100,00 Κύπρος Εταιρεία επενδύσεων ειδικού σκοπού

ERB New Europe Funding III Ltd 100,00 Κύπρος Παροχή Πιστώσεων

Foramonio Ltd 100,00 Κύπρος Επενδύσεις Ακινήτων

NEU 03 Property Holdings Ltd 100,00 Κύπρος Εταιρεία Χαρτοφυλακίου

NEU II Property Holdings Ltd 100,00 Κύπρος Εταιρεία Χαρτοφυλακίου

NEU BG Central Office Ltd 100,00 Κύπρος Εταιρεία Χαρτοφυλακίου

NEU Property Holdings Ltd 100,00 Κύπρος Εταιρεία Χαρτοφυλακίου

Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. 100,00 Λουξεμβούργο Τράπεζα

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. 100,00 Λουξεμβούργο Διαχείριση κεφαλαίων

Eurobank Holding (Luxembourg) S.A. 100,00  Λουξεμβούργο Εταιρεία Χαρτοφυλακίου

Grivalia Hospitality S.A. γ 20,48  Λουξεμβούργο Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας

Grivalia New Europe S.A. ε 20,48  Λουξεμβούργο Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας

ERB New Europe Funding B.V. 100,00 Ολλανδία Παροχή πιστώσεων

ERB New Europe Funding II B.V. 100,00 Ολλανδία Παροχή πιστώσεων

ERB New Europe Holding B.V. 100,00 Ολλανδία Εταιρεία Χαρτοφυλακίου

Bancpost S.A. λ 99,15 Ρουμανία Τράπεζα

Eliade Tower S.A. 20,48 Ρουμανία Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας

ERB IT Shared Services S.A. 100,00 Ρουμανία Επεξεργασία στοιχείων πληροφορικής

ERB Leasing IFN S.A. 100,00 Ρουμανία Χρηματοδοτικές μισθώσεις

ERB Retail Services IFN S.A. 100,00 Ρουμανία Διαχείριση πιστωτικών καρτών

ERB ROM Consult S.A. 100,00 Ρουμανία Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Eurobank Finance S.A. 100,00 Ρουμανία Επενδυτικές υπηρεσίες 

Eurobank Property Services S.A. ι 100,00 Ρουμανία Υπηρεσίες ακινήτων

Eurolife ERB Asigurari De Viata S.A. 100,00 Ρουμανία Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Herald Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης 

Ακινήτων και Υπηρεσιών 2

Διεθνής Κτηματική Ανώνυμη Εταιρεία

Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

και διαχείριση πιστωτικών καρτών

Eurobank ERB Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Herald Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης 

Ακινήτων και Υπηρεσιών 1

Υπηρεσίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και περιουσίας

Eurobank Α.Ε. Οργανωτικών Συστημάτων 

Μισθοδοσίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης και 

Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και 

Στεγαστικής Πίστης Α.Ε.

Προώθηση/ διαχείριση προϊόντων καταναλωτικής

και στεγαστικής πίστης

Hellenic Post Credit Ανώνυμη Εταιρία Παροχής 

Πιστώσεων

Επωνυμία εταιρείας Τομέας δραστηριότητας

Be Business  Exchanges A.E. Δικτύων Εταιρικών 

Συναλλαγών και Παροχής Λογιστικών και 

Φορολογικών Υπηρεσιών

Ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω διαδικτύου, παροχή λογιστικών και 

φορολογικών υπηρεσιών
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 Σημείωση 

 Ποσοστό 

συμμετοχής 

 Χώρα 

εγκατάστασης 

Eurolife ERB Asigurari Generale S.A. 100,00 Ρουμανία Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
IMO Property Investments Bucuresti S.A. 100,00 Ρουμανία Επενδυτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας
IMO-II Property Investments S.A. 100,00 Ρουμανία Επενδυτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας
Retail Development S.A. 20,48 Ρουμανία Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας
Seferco Development S.A. 20,48 Ρουμανία Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας
Eurobank A.D. Beograd 99,98 Σερβία Τράπεζα
ERB Asset Fin d.o.o. Beograd στ 100,00 Σερβία Υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας
ERB Leasing A.D. Beograd 99,99 Σερβία Χρηματοδοτικές μισθώσεις
ERB Property Services d.o.o. Beograd κ 100,00 Σερβία Υπηρεσίες ακινήτων
IMO Property Investments A.D. Beograd 100,00 Σερβία Επενδυτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας
Reco Real Property A.D. 20,48 Σερβία Επενδύσεις ακίνητης περιουσίας
ERB Istanbul Holding A.S. 100,00 Τουρκία Εταιρεία Χαρτοφυλακίου
Public J.S.C. Universal Bank 99,97 Ουκρανία Τράπεζα
ERB Property Services Ukraine LLC 100,00 Ουκρανία Υπηρεσίες ακινήτων
ERB Hellas Plc 100,00 Ηνωμένο Βασίλειο

Anaptyxi II Plc - Ηνωμένο Βασίλειο

Anaptyxi SME I Plc - Ηνωμένο Βασίλειο

Daneion 2007-1 Plc - Ηνωμένο Βασίλειο

Daneion APC Ltd - Ηνωμένο Βασίλειο

Karta II Plc - Ηνωμένο Βασίλειο

Themeleion II Mortgage Finance Plc - Ηνωμένο Βασίλειο

Themeleion III Mortgage Finance Plc - Ηνωμένο Βασίλειο

Themeleion IV Mortgage Finance Plc - Ηνωμένο Βασίλειο

Themeleion Mortgage Finance Plc - Ηνωμένο Βασίλειο

Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων 

Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων 

Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων 

Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων 

Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων 

Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων 

Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων 

Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων

Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων 

Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων 

Επωνυμία εταιρείας Τομέας δραστηριότητας

 
 

Ο Όμιλος κατέχει λιγότερο από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου στην GRIVALIA PROPERTIES Α.E. Επενδύσεων σε Ακίνητη 

Περιουσία και τις θυγατρικές εταιρείες της: Cloud Hellas Κτηματική A.E., Ελλάδα, Eliade Tower S.A., Retail Development S.A., 

Seferco Development S.A., Ρουμανία, Reco Real Property A.D., Σερβία, Grivalia Hospitality S.A., Λουξεμβούργο και Grivalia New 

Europe S.A., Λουξεμβούργο («υπό-όμιλος GRIVALIA»), οι οποίες ελέγχονται από τον Όμιλο βάσει των όρων σχετικής συμφωνίας. 

Επιπλέον ο Όμιλος κατέχει το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου στην Hellenic Post Credit Α.Ε. Παροχής Πιστώσεων, που ενοποιείται 

πλήρως. Η Τράπεζα, με τη σύμφωνη γνώμη του άλλου μετόχου που κατέχει το υπόλοιπο 50% του μετοχικού κεφαλαίου, έχει 

ορίσει τη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κατευθύνει τις τρέχουσες δραστηριότητες που επηρεάζουν 

σημαντικά τις αποδόσεις της εταιρείας. 

Οι ακόλουθες εταιρείες δεν περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κυρίως λόγω μη σημαντικότητας:  

(i) Εταιρείες χαρτοφυλακίου εταιρειών ειδικού σκοπού του Ομίλου για τη συγκέντρωση κεφαλαίων: Anaptyxi II Holdings Ltd, 

Anaptyxi SME I Holdings Ltd, Daneion Holdings Ltd, Karta II Holdings Ltd, Themeleion III Holdings Ltd και Themeleion IV Holdings Ltd  

(ii) Εταιρείες οι οποίες είναι αδρανείς/υπό ρευστοποίηση: Enalios Αξιοποιήσεις Ακινήτων Α.Ξ.Ε., Ξενοδοχεία της Ελλάδος Α.Ε., 

Proton Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων  

(iii) Εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από τον Όμιλο βάσει σχετικών συμφωνητικών ενεχυρίασης των μετοχών τους: Finas Α.Ε., 

Rovinvest A.E., Provet A.E. και Promivet Α.Ε.  

(α)  Global Διαχείριση Κεφαλαίων Α.Ε.Π.Ε.Υ., Ελλάδα 

Τον Απρίλιο 2015, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ρευστοποίησης της εταιρείας. 

(β)  Διεθνής Κτηματική Ανώνυμη Εταιρεία, Ελλάδα 

Το Μάιο 2015, ο Όμιλος απέκτησε το 100% των μετοχών της Διεθνής Κτηματική Ανώνυμη Εταιρεία μέσω της θυγατρικής 

εταιρείας Eurolife ERB Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής. Η συναλλαγή αναγνωρίστηκε ως απόκτηση περιουσιακού 

στοιχείου το οποίο δεν αποτελεί επιχείρηση, καθώς το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της αποκτώμενης εταιρείας ήταν 

ένα κενό κτίριο και συνεπώς δεν προέκυψε υπεραξία. 

(γ)  Grivalia Hospitality S.A., Λουξεμβούργο 

Τον Ιούνιο 2015, η GRIVALIA PROPERTIES Α.E.Ε.Α.Π. ίδρυσε ως 100% θυγατρική της, την Grivalia Hospitality S.A., με 

συνέπεια το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στην εταιρεία να ανέρχεται σε 20,48%. 

(δ)  Byzantium Finance Plc, Ηνωμένο Βασίλειο 

Τον Ιούνιο 2015, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ρευστοποίησης της εταιρείας. 
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(ε)  Grivalia New Europe S.A., Λουξεμβούργο 

Τον Ιούλιο 2015, η GRIVALIA PROPERTIES Α.E.Ε.Α.Π. ίδρυσε ως 100% θυγατρική της, την Grivalia New Europe S.A., με 

συνέπεια το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στην εταιρεία να ανέρχεται σε 20,48%. 

(στ) ERB Asset Fin d.o.o. Beograd, Σερβία 

Το Σεπτέμβριο 2015, αποφασίστηκε η ρευστοποίηση της εταιρείας. 

(ζ)  Eurobank Ergasias Leasing A.E. Ελλάδα 

Το Δεκέμβριο 2015, η Eurobank Ergasias Leasing A.E συγχωνεύτηκε με την T Credit Ανώνυμη Εταιρεία Λειτουργικών 

Μισθώσεων. 

 (η)  Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών, Ελλάδα 

Το Δεκέμβριο 2015, ο Όμιλος ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με τη Fairfax Financial Holdings Limited για τη διάθεση 

του 80% της συμμετοχής του στη Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών (σημ. 17). 

Μεταβολές στο ποσοστό συμμετοχής σε θυγατρικές χωρίς την απώλεια ελέγχου 

 

(θ) Eurobank ERB Α.Ε.Δ.Α.Κ., Ελλάδα (πρώην Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου - Ελληνικών Ταχυδρομείων) 

Τον Ιανουάριο 2015, ο Όμιλος απέκτησε το 49% της «Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου-Ελληνικών Ταχυδρομείων» 

από την «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛΤΑ)», με συνέπεια το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στην εταιρεία 

να ανέρχεται πλέον σε 100%. Το Σεπτέμβριο 2015, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε τη 

ρευστοποίηση της. Το Νοέμβριο 2015, η επωνυμία της εταιρείας Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου-Ελληνικών 

Ταχυδρομείων μεταβλήθηκε σε Eurobank ERB Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

(ι)  Eurobank Property Services S.A., Ρουμανία 

Τον Μάρτιο 2015, ο Όμιλος απέκτησε το 20% της Eurobank Property Services S.A. από τη Lamda Development S.A, με 

συνέπεια το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στην εταιρεία να ανέρχεται πλέον σε 100%. 

(κ)  ERB Property Services d.o.o. Beograd, Σερβία 

Τον Απρίλιο 2015, ο Όμιλος απέκτησε το 20% της ERB Property Services d.o.o. Beograd από τη Lamda Development S.A, 

με συνέπεια το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στην εταιρεία να ανέρχεται πλέον σε 100%. 

(λ)  Bancpost S.A., Ρουμανία 

Τον Ιούνιο 2015, ο Όμιλος απέκτησε το 0,04% της Bancpost S.A., με συνέπεια το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του 

Ομίλου στην εταιρεία να ανέρχεται πλέον σε 99,15%. 

Το 2014, οι μεταβολές στο ποσοστό συμμετοχής σε θυγατρικές χωρίς την απώλεια ελέγχου είναι οι παρακάτω: 

(i) GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Ελλάδα 

Μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών με τη Fairfax Financial Holdings Limited και τους θεσμικούς επενδυτές, το ποσοστό 

συμμετοχής του Ομίλου στον υπο-όμιλο GRIVALIA μειώθηκε από 55,94% σε 20,48% (εκ του οποίου ποσοστό 0,48% κατέχεται 

έμμεσα μέσω των ασφαλιστικών εταιρειών του Ομίλου) χωρίς απώλεια ελέγχου. Οι συναλλαγές είχαν ως επίπτωση μια μείωση 

στα ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους κατά € 45 εκατ.  

(ii) ERB Property Services Sofia A.D., Βουλγαρία 

Τον Οκτώβριο του 2014, η Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.E. απέκτησε από την Lamda Development Α.Ε. το 20% της ERB Property 

Services Sofia A.D., με συνέπεια το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στην εταιρεία να ανέρχεται πλέον σε 100%.  

Μεταβολές στο ποσοστό συμμετοχής σε θυγατρικές με απώλεια ελέγχου 

Κατά το 2015 και το 2014, δεν υπήρξαν μεταβολές στο ποσοστό συμμετοχής σε θυγατρικές του Ομίλου που να οδήγησαν σε 

απώλεια ελέγχου. 
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Θυγατρικές εταιρείες με σημαντικά δικαιώματα τρίτων 

Η GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. και οι θυγατρικές της είναι οι μοναδικές εταιρείες με σημαντικά δικαιώματα τρίτων που 

ανέρχονται σε 79,52% το 2015 (2014: 79,52%). Οι οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον υπο-όμιλο GRIVALIA, πριν από 

ενδοομιλικές απαλοιφές με τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Συνολικά έσοδα 60                      61                       

Συνολικά έξοδα (27)                    (28)                      

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) 33                      33                       

(0)                       (0)                        

Συνολικό αποτέλεσμα 33                      33                       

26                      24                       

Σύνολο ενεργητικού 915                   919                     

Σύνολο υποχρεώσεων 78                      84                       

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία 837                   835                     

667                   664                     

45                      37                       

(76)                    (211)                    

(42)                    168                     

(73)                    (5)                        

185                   191                     

112                   185                     

24 12                       

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

Μερίσματα που πληρώθηκαν σε δικαιώματα τρίτων

Συνολικό αποτέλεσμα που αναλογεί σε δικαιώματα τρίτων

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αναλογούν σε δικαιώματα τρίτων

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην καθαρά θέση

Καθαρές ταμειακές ροές από/(σε) λειτουργικές δραστηριότητες

Καθαρές ταμειακές ροές από/(σε) επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρές ταμειακές ροές από/(σε) χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

 

Η χώρα δραστηριοποίησης των εταιρειών του υπο-ομίλου GRIVALIA είναι η ίδια με τη χώρα εγκατάστασής τους.  

Τα δικαιώματα ψήφου που αναλογούν στα δικαιώματα τρίτων είναι αντίστοιχα του ποσοστού συμμετοχής των τρίτων στις 

ανωτέρω εταιρείες. 

Σημαντικοί περιορισμοί στην δυνατότητα του Ομίλου αναφορικά με την πρόσβαση ή χρήση των περιουσιακών του στοιχείων 

και τον διακανονισμό των υποχρεώσεων του 

O Όμιλος δεν έχει σημαντικούς περιορισμούς αναφορικά με τη δυνατότητα πρόσβασης ή χρήσης των περιουσιακών του στοιχείων 

και διακανονισμού των υποχρεώσεών του, εκτός από αυτούς που απορρέουν από κανονιστικές ή νομοθετικές απαιτήσεις, από 

συμβατικούς όρους, καθώς και από τα δικαιώματα προστασίας των μετόχων μειοψηφίας, ως ακολούθως:  

 Οι θυγατρικές τράπεζες και οι λοιπές θυγατρικές εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα του Ομίλου, υπόκεινται σε 

εποπτικούς περιορισμούς και στις απαιτήσεις των κεντρικών τραπεζών των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται. Το 

εποπτικό αυτό πλαίσιο απαιτεί από τις θυγατρικές εταιρείες να τηρούν ελάχιστα κεφαλαιακά αποθέματα και συγκεκριμένους 

δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών αναφορικά με την έκθεση τους 

και/ή τη μεταφορά κεφαλαίων προς την Τράπεζα και τις άλλες θυγατρικές εντός του Ομίλου. Κατά συνέπεια, ακόμη και όταν 

τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού των θυγατρικών εταιρειών δεν είναι ενεχυριασμένα σε επίπεδο εταιρείας, η 

μεταφορά τους εντός του Ομίλου μπορεί να είναι περιορισμένη λόγω του υπάρχοντος εποπτικού πλαισίου. Σε αυτή την 

περίπτωση, ο εντοπισμός μεμονωμένων στοιχείων ισολογισμού, τα οποία δεν μπορούν να μεταφερθούν, δεν είναι εφικτός, 

εκτός από το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων εξασφαλίσεων για χρηματοδότηση από την ΕΚΤ που διακρατείται από τις 

θυγατρικές του Ομίλου (σημ. 7.2.3). Την 31 Δεκεμβρίου 2015, η λογιστική αξία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων των 

θυγατρικών εταιρειών χρηματοπιστωτικού τομέα, προ ενδοεταιρικών απαλοιφών, ανήλθε σε € 16,8 δις και € 14,9 δις, 

αντίστοιχα (2014: €17,9 δις και € 15,6 δις). 

 

 Οι θυγατρικές εταιρείες λειτουργούν βάσει καθορισμένου νομικού πλαισίου, το οποίο αφορά κυρίως στο ύψος του μετοχικού 

τους κεφαλαίου και στα συνολικά ίδια κεφάλαια που πρέπει να τηρούν, στη διανομή κεφαλαίων και ειδικών αποθεματικών, 

καθώς και στην πληρωμή μερισμάτων στους κατόχους κοινών μετοχών. Πληροφορίες αναφορικά με τα μη διανεμόμενα 
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αποθεματικά του Ομίλου παρέχεται στην σημ. 42. Επιπροσθέτως, η διανομή μερίσματος στους κατόχους προνομιούχων 

μετοχών, καθώς και στους κατόχους προνομιούχων τίτλων υπόκεινται σε περιορισμούς που απορρέουν από το Νόμο 

3723/2008 σε συνδυασμό με το Νόμο 2190/1920 (σημ. 40) και το ενημερωτικό δελτίο των προνομιούχων τίτλων (σημ. 41), 

αντίστοιχα. 

 

 Οι θυγατρικές ασφαλιστικές εταιρείες του Ομίλου, οι οποίες επίσης υπόκεινται σε περιορισμούς βάσει του εποπτικού και 

νομικού τους πλαισίου λειτουργίας, διακρατούν χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού προκειμένου να ικανοποιήσουν τις 

υποχρεώσεις τους έναντι των ασφαλισμένων ποσού € 1.772 εκατ. (2014: 1.799 εκατ.), προ ενδοεταιρικών απαλοιφών. 

 

 Ο Όμιλος χρησιμοποιεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ως εξασφάλιση για συναλλαγές συμφωνιών επαναγοράς 

(repo) και παραγώγων, εξασφαλισμένες υποχρεώσεις προς κεντρικές και άλλες τράπεζες, καθώς και για τιτλοποιήσεις. Ως εκ 

τούτου, τα δεσμευμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού δεν επιτρέπεται να μεταφερθούν εντός του Ομίλου. 

Πληροφορίες σχετικά με τα δεσμευμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου παρατίθεται στις σημ. 21, 32 

και 43. 

 

 Ο Όμιλος υποχρεούται να διατηρεί καταθέσεις σε κεντρικές τράπεζες και επιπλέον προβαίνει σε ενεχυρίαση ταμειακών 

διαθεσίμων προκειμένου να λάβει χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα. Πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεωτικές και 

ενεχυριασμένες καταθέσεις σε κεντρικές τράπεζες παρατίθενται στη σημ. 19. 

 

 Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας των Μετόχων της GRIVALIA PROPERTIES Α.E. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, οι 

μέτοχοι μειοψηφίας έλαβαν συγκεκριμένα δικαιώματα προστασίας σύμφωνα με τα οποία απαιτείται η συγκατάθεση τους για 

συγκεκριμένες σημαντικές συναλλαγές και συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη που αφορούν στο σύνολο του ενεργητικού 

και στις υποχρεώσεων του ομίλου της GRIVALIA PROPERTIES, προ ενδοεταιρικών απαλοιφών, ποσού € 915 εκατ. και € 78 

εκατ., αντίστοιχα. 

28.  Οικονομικές οντότητες ειδικής διάρθρωσης 

Ο Όμιλος συμμετέχει σε διαφόρους τύπους οικονομικών οντοτήτων, όπως φορείς τιτλοποίησης, αμοιβαία κεφάλαια και ιδιωτικά 

επενδυτικά κεφάλαια.  

Οικονομική οντότητα ειδικής διάρθρωσης είναι η οικονομική οντότητα που έχει σχεδιαστεί ώστε τα δικαιώματα ψήφου ή 

παρόμοια δικαιώματα να μην αποτελούν τον κυρίαρχο παράγοντα για την άσκηση ελέγχου της οικονομικής οντότητας ειδικής 

διάρθρωσης, όπως όταν τα τυχόν δικαιώματα ψήφου αφορούν μόνο διοικητικά καθήκοντα και οι σχετικές δραστηριότητες 

κατευθύνονται μέσω συμβατικών ρυθμίσεων. Μία οικονομική οντότητα ειδικής διάρθρωσης συχνά έχει περιορισμένες 

δραστηριότητες, έναν περιορισμένο και σαφώς καθορισμένο σκοπό, ανεπαρκή κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των 

δραστηριοτήτων της χωρίς τη χρήση χρηματοδότησης μειωμένης εξασφάλισης και χρηματοδότησης με την μορφή πολλαπλών, 

συμβατικά συνδεδεμένων, τίτλων προς επενδυτές που δημιουργούν συγκεντρώσεις σε πιστωτικό ή άλλους κινδύνους. 

Ως συμμετοχή σε μία οικονομική οντότητα ειδικής διάρθρωσης ορίζεται η συμβατική και μη συμβατική σχέση που εκθέτει τον 

Όμιλο σε μεταβλητές αποδόσεις από την δραστηριότητα της οικονομικής οντότητας ειδικής διάρθρωσης. Παραδείγματα 

συμμετοχής σε Οικονομικές οντότητες ειδικής διάρθρωσης περιλαμβάνουν την διακράτηση χρεωστικών και συμμετοχικών τίτλων, 

συμβατικές ρυθμίσεις, ενίσχυση της ρευστότητας, πιστωτική ενίσχυση, υπολειμματικές συμμετοχές.  

Οι οικονομικές οντότητες ειδικής διάρθρωσης μπορεί να έχουν συσταθεί από τον Όμιλο ή από τρίτα μέρη και ενοποιούνται όταν η 

ουσία της σχέσης είναι τέτοια ώστε οι οικονομικές οντότητες ειδικής διάρθρωσης να ελέγχονται από τον Όμιλο όπως φαίνεται 

στην σημ. 2.2(i). Ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης που πραγματοποιείται αναφορικά με την ύπαρξη υποχρέωσης ενοποίησης, ο 

Όμιλος συμμετέχει τόσο σε ενοποιούμενες όσο και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες ειδικής διάρθρωσης, όπως 

περιγράφεται παρακάτω. 
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Ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες ειδικής διάρθρωσης 

Ο Όμιλος, στα πλαίσια της εξεύρεσης πηγών χρηματοδότησης, συμμετέχει σε συναλλαγές τιτλοποίησης διαφόρων κατηγοριών 

δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών, πιστωτικών καρτών και ομολογιακών δανείων) οι οποίες συνήθως έχουν ως αποτέλεσμα 

τη μεταβίβαση των παραπάνω στοιχείων ενεργητικού στις οικονομικές οντότητες ειδικής διάρθρωσης (φορείς τιτλοποίησης), οι 

οποίες με την σειρά τους εκδίδουν χρεωστικούς τίτλους διακρατούμενους από επενδυτές και τις εταιρείες του Ομίλου. Οι 

ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες ειδικής διάρθρωσης του Ομίλου παρατίθενται στη σημ. 27.  

Ο Όμιλος παρακολουθεί την πιστωτική ποιότητα των τιτλοποιημένων δανείων, καθώς και τη πιστωτική διαβάθμιση των 

εκδοθέντων χρεωστικών τίτλων, κατά περίπτωση και παρέχει πιστωτική ενίσχυση στους φορείς τιτλοποίησης και/ή μεταφέρει νέα 

δάνεια στην ομάδα των τιτλοποιημένων δανείων, όπου κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με τους όρους των ισχυόντων σχετικών 

συμβατικών ρυθμίσεων. Στις 31 Δεκεμβρίου 2015, η ονομαστική αξία των χρεωστικών τίτλων που εκδόθηκαν από τους φορείς 

τιτλοποίησης που ιδρύθηκαν από τον Όμιλο ανήλθε σε € 1.505 εκατ., οι οποίοι διακρατούνταν πλήρως από τις εταιρείες του 

Ομίλου, προκειμένου να λάβουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση (2014: € 4.945, εκ των οποίων € 4.814 εκατ. διακρατούνταν από 

τις εταιρείες του Ομίλου). 

Ο Όμιλος δεν παρείχε μη συμβατική οικονομική ή άλλη στήριξη σε αυτές τις οικονομικές οντότητες ειδικής διάρθρωσης και επί 

του παρόντος δεν έχει πρόθεση να προβεί σε τέτοια στο προσεχές μέλλον. 

Μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες ειδικής διάρθρωσης 

Ο Όμιλος συμμετέχει σε συναλλαγές με μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες ειδικής διάρθρωσης, που δεν ελέγχονται από τον 

Όμιλο, μέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών, προκειμένου να παράσχει υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων και να 

εκμεταλλευτεί συγκεκριμένες επενδυτικές ευκαιρίες. 

Κεφάλαια που διαχειρίζεται ο Όμιλος  

Ο Όμιλος συστήνει και διαχειρίζεται οικονομικές οντότητες ειδικής διάρθρωσης προκειμένου να παρέχει στους πελάτες, 

θεσμικούς ή όχι, επενδυτικές ευκαιρίες. Ακολούθως, ο Όμιλος μέσω των θυγατρικών του εταιρειών Eurobank Asset Management 

Α.Ε.Δ.Α.Κ., Eurobank ERB Α.Ε.Δ.Α.Κ., Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. και ERB Asset Fin d.o.o. Beograd, 

μετέχει στη διαχείριση διαφόρων τύπων αμοιβαίων κεφαλαίων, περιλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων σταθερού 

εισοδήματος, μετοχικών, funds of funds και διαχείρισης διαθεσίμων. 

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος δικαιούται να λαμβάνει αμοιβή διαχείρισης και άλλες προμήθειες και μπορεί να έχει επενδύσεις σε αυτά 

τα αμοιβαία κεφάλαια για ιδίους επενδυτικούς σκοπούς καθώς και προς όφελος των πελατών του σε σχέση με τα unit linked 

products. 

Ο Όμιλος εμπλέκεται στον αρχικό σχεδιασμό των αμοιβαίων κεφαλαίων και, με την ιδιότητά του ως διαχειριστής κεφαλαίων, 

λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις αναφορικά με την επιλογή των επενδύσεων, εντούτοις εντός ενός προκαθορισμένου, από 

νόμους και κανονισμούς, πλαισίου αποφάσεων. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος έχει καταλήξει ότι δεν ασκεί εξουσία επί αυτών των 

κεφαλαίων. 

Επιπρόσθετα, με την ιδιότητά του ως διαχειριστής κεφαλαίων, ο Όμιλος πρωταρχικά ενεργεί ως εκπρόσωπος (agent) στην άσκηση 

των αποφάσεων επί αυτών. Βάσει των ανωτέρω, ο Όμιλος έχει αξιολογήσει ότι δεν έχει έλεγχο επί αυτών των αμοιβαίων 

κεφαλαίων και ως αποτέλεσμα δεν τα ενοποιεί. Ο Όμιλος δεν έχει καμία συμβατική υποχρέωση να παράσχει οικονομική ενίσχυση 

στα υπό διαχείριση κεφάλαια και η απόδοση τους δεν είναι εγγυημένη. 
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Κεφάλαια που δεν διαχειρίζεται ο Όμιλος  

Ο Όμιλος αγοράζει και διακρατεί μερίδια κεφαλαίων τρίτων περιλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς και ιδιωτικών και 

λοιπών επενδυτικών κεφαλαίων. 

Τιτλοποιήσεις 

Ο Όμιλος συμμετέχει σε μη ενοποιούμενoυς φορείς τιτλοποίησης, μέσω επενδύσεων σε τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια και 

λοιπά τιτλοποιημένα ομόλογα που εκδίδονται από αυτές τις εταιρείες.    

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει την λογιστική αξία των συμμετοχών του Ομίλου σε μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες 

ειδικής διάρθρωσης, που έχουν αναγνωριστεί στον ενοποιημένο ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2015, η οποία αντιπροσωπεύει τη 

μέγιστη δυνατή έκθεσή του σε ζημιά από αυτές τις συμμετοχές. Επιπλέον, ο πίνακας παρέχει πληροφορίες αναφορικά με το 

συνολικό έσοδο από τις συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες ειδικής διάρθρωσης που αναγνωρίστηκαν είτε 

στα αποτελέσματα είτε στα λοιπά αποτελέσματα χρήσης απευθείας στην καθαρή θέση, κατά την διάρκεια του 2015 (όπως 

προμήθειες, έσοδα τόκων, καθαρά κέρδη ή ζημιές από επαναμέτρηση και αποαναγνώριση):  

Τιτλοποιήσεις

Κεφάλαια που 

διαχειρίζεται ο 

Ομιλος

Κεφάλαια που 

δεν 

διαχειρίζεται ο 

Ομιλος Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων 243                    56                        25                        324

-                         -                           1                          1

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -                         1                          -                           1

243 57 26 326

1 37 (3)                         35Συνολικό έσοδο από συμμετοχές του Ομίλου 

31 Δεκεμβριου 2015

Τύπος μη ενοποιούμενης οικονομικής οντότητας ειδικής διάρθρωσης

Χρηματοοικονομικά στοιχεία εμπορικού 

χαρτοφυλακίου

Σύνολο 

Συμμετοχή του Ομίλου - στοιχεία ενεργητικού

Τιτλοποιήσεις

Κεφάλαια που 

διαχειρίζεται ο 

Ομιλος

Κεφάλαια που 

δεν 

διαχειρίζεται ο 

Ομιλος Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων 285                    65                        138                     488

-                         7                          7                          14

-                         242                     -                           242

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού -                         1                          -                           1

285 315 145 745

3 32 3 38

Σύνολο 

Συνολικό έσοδο από συμμετοχές του Ομίλου 

31 Δεκεμβριου 2014

Τύπος μη ενοποιούμενης οικονομικής οντότητας ειδικής διάρθρωσης

Συμμετοχή του Ομίλου - στοιχεία ενεργητικού

Χρηματοοικονομικά στοιχεία εμπορικού 

χαρτοφυλακίου

Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην 

εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (unit linked)

 

Το συνολικό έσοδο από τις συμμετοχές του Ομίλου αναφορικά με κεφάλαια που διαχειρίζεται ο Όμιλος, το οποίο ανήλθε σε € 37 

εκατ. το 2015 όπως παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα, αποτελείται κυρίως από αμοιβές διαχείρισης και λοιπές προμήθειες 

αναφορικά με την διαχείριση των κεφαλαίων. Επιπροσθέτως, από το συνολικό αποτέλεσμα που προέρχεται από τα κεφάλαια που 

δεν διαχειρίζεται ο Όμιλος και το οποίο ανήλθε σε € 3 εκατ. ζημιές, το 2015 όπως περιγράφεται ανωτέρω και προήλθε από κέρδη 

ή ζημίες επαναμέτρησης και αποαναγνώρισης συμμετοχών, ζημιές ποσού € 0,3 εκατ. αναγνωρίστηκαν στα λοιπά αποτελέσματα 

χρήσης απευθείας στην καθαρή θέση, ενώ € 2,8 εκατ. σχετίζονται με ζημιές που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα χρήσης. Το 

έσοδο αναφορικά με συμμετοχές σε φορείς τιτλοποίησης αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα χρήσης.  

Επιπροσθέτως, την 31 Δεκεμβρίου 2015, το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού των μη ενοποιούμενων οικονομικών οντοτήτων 

ειδικής διάρθρωσης που κατέχονταν από τις προς πώληση ασφαλιστικές δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθε σε € 338 εκατ. Το 
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συνολικό αποτέλεσμα από τις εν λόγω μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες ειδικής διάρθρωσης ανήλθε σε € 18 εκατ. κέρδη, 

εκ των οποίων ποσό € 8 εκατ. και € 10 εκατ. αναγνωρίστηκε στα λοιπά αποτελέσματα χρήσης απευθείας στην καθαρή θέση και 

στα αποτελέσματα χρήσης, αντίστοιχα.  

Στις 31 Δεκεμβρίου 2015, το σύνολο ενεργητικού των κεφαλαίων που διαχειρίζεται ο Όμιλος όπως επίσης και αυτό των μη 

ενοποποιούμενων φορέων τιτλοποίησης ανήλθε σε € 3.677 εκατ. και € 10.930 εκατ., αντίστοιχα. 

29.  Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 

Οικόπεδα,

κτίρια και Ηλεκτρονικοί 

βελτιώσεις Έπιπλα, υπολογιστές, 

σε ακίνητα 

τρίτων

εξοπλισμός,

οχήματα

λογισμικά

προγράμματα Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Αξία κτήσεως:

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 835                      247                 427                     1.509             

Μεταφορές 2                           (2)                    (8)                         (8)                    

Αγορές 6                           6                     10                        22                   

Πωλήσεις και διαγραφές (13)                       (13)                  (5)                         (31)                  

Απομείωση (0)                          -                      -                           (0)                    

Συναλλαγματικές διαφορές (1)                          (0)                    (1)                         (2)                    

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (0)                          (1)                    (2)                         (3)                    

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 829                      237                 421                     1.487             

Συσσωρευμένες αποσβέσεις:

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου (227)                     (206)               (374)                    (807)               

Μεταφορές 0                           1                     3                          4                     

Πωλήσεις και διαγραφές 10                         11                   5                          26                   

Αποσβέσεις χρήσεως (22)                       (10)                  (14)                      (46)                  

Συναλλαγματικές διαφορές (0)                          (0)                    (0)                         (0)                    

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (0)                          1                     1                          2                     

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου (239)                     (203)               (379)                    (821)               

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 590                      34                   42                        666                 

31 Δεκεμβρίου 2015

 

Οικόπεδα,

κτίρια και Ηλεκτρονικοί 

βελτιώσεις Έπιπλα, υπολογιστές, 

σε ακίνητα 

τρίτων

εξοπλισμός,

οχήματα

λογισμικά

προγράμματα Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Αξία κτήσεως:

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 875                      261                 434                     1.570             

0                           0                     -                           0                     

Μεταφορές (15)                       (1)                    12                        (4)                    

0                           -                      -                           0                     

Αγορές 7                           6                     13                        26                   

Πωλήσεις και διαγραφές (14)                       (8)                    (27)                      (49)                  

Απομείωση (1)                          (0)                    -                           (1)                    

Συναλλαγματικές διαφορές (3)                          -                      (1)                         (4)                    

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (14)                       (11)                  (4)                         (29)                  

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 835                      247                 427                     1.509             

Συσσωρευμένες αποσβέσεις:

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου (214)                     (208)               (378)                    (800)               

Μεταφορές 1                           1                     (3)                         (1)                    

0                           0                     -                           0                     

Πωλήσεις και διαγραφές 10                         7                     23                        40                   

Αποσβέσεις χρήσεως (28)                       (14)                  (20)                      (62)                  

Συναλλαγματικές διαφορές 0                           0                     1                          1                     

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 4                           8                     3                          15                   

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου (227)                     (206)               (374)                    (807)               

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 608                      41                   53                        702                 

Υπόλοιπο από απόκτηση επιχειρήσεων

31 Δεκεμβρίου 2014

Υπόλοιπο από απόκτηση επιχειρήσεων

Μεταφορές από/προς ανακτηθέντα 
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Οι βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων αφορούν κτίρια που χρησιμοποιούνται από τον Όμιλο για τις δραστηριότητές του.  

Στα ανωτέρω στοιχεία την 31 Δεκεμβρίου 2015 περιλαμβάνονται πάγια περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή αξίας € 0,3 εκατ. 

(2014: € 0,5 εκατ.).  

Στα ενσώματα πάγια στοιχεία την 31 Δεκεμβρίου 2015 περιλαμβάνεται η αναπόσβεστη αξία των χρηματοδοτικών μισθώσεων 

αξίας € 1,1 εκατ. (2014: € 2 εκατ.).  

30.  Επενδύσεις σε ακίνητα 

Η κίνηση της αναπόσβεστης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα αναλύεται παρακάτω: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Αξία κτήσεως:

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 937                      779                      

Υπόλοιπο από απόκτηση επιχειρήσεων 
(1)

-                            21                         

20 40                         

Λοιπές μεταφορές (2)                          15                         

Αγορές 85                         163                      

Πωλήσεις και διαγραφές (22)                       (20)                       

Απομείωση (19)                       (56)                       

Συναλλαγματικές διαφορές (0)                          0                           

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (2)                          (5)                          

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 997                      937                      

Συσσωρευμένες αποσβέσεις:

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου (61)                       (51)                       

Μεταφορές (0)                          (1)                          

Πωλήσεις και διαγραφές 1                           0                           

Αποσβέσεις χρήσεως (12)                       (9)                          

Συναλλαγματικές διαφορές 0                           -                            

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (0)                          0                           

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου (72)                       (61)                       

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 925                      876                      

Μεταφορές  από/ προς ανακτηθέντα περιουσιακά στοιχεία

 
(1)Ποσό € 21 εκατ. σχετίζεται με ακίνητα που κατέχουν οι θυγατρικές εταιρείες Herald Greece 1 και Herald Greece 2 που αποκτήθηκαν από τον Όμιλο το 

Σεπτέμβριο του 2014. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015, αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό εσόδων από μη τραπεζικές 

υπηρεσίες της κατάστασης αποτελεσμάτων ποσό € 48 εκατ. (2014: € 42 εκατ.), το οποίο αφορά ενοίκια από επενδύσεις σε 

ακίνητα. Την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014, δεν υπήρχαν δεσμεύσεις κεφαλαίων για επενδύσεις σε ακίνητα. 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, η εύλογη αξία για κάθε κατηγορία επενδύσεων σε ακίνητα παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Οι 

κύριες κατηγορίες επενδύσεων σε ακίνητα έχουν προσδιοριστεί με βάση την φύση, τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους που 

ενσωματώνουν τα ακίνητα αυτά. Οι εύλογες αξίες των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου κατηγοριοποιούνται στο επίπεδο 3 της 

ιεραρχίας εύλογης αξίας. 
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Εύλογη αξία Λογιστική αξία Εύλογη αξία Λογιστική αξία

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Οικιστικά

Χώρες τομέα Διεθνών Δραστηριοτήτων 61                         58                         67                         65                         

Σύνολο 61                         58                         67                         65                         

Εμπορικά ακίνητα

Ελλάδα 625                      581                      524                      504                      

Χώρες τομέα Διεθνών Δραστηριοτήτων 155                      150                      169                      158                      

Σύνολο 780                      731                      693                      662                      

Οικόπεδα

Ελλάδα 5                           4                           6                           4                           

Χώρες τομέα Διεθνών Δραστηριοτήτων 48                         48                         57                         57                         

Σύνολο 53                         52                         63                         61                         

Βιομηχανικά

Ελλάδα 52                         41                         53                         42                         

Χώρες τομέα Διεθνών Δραστηριοτήτων 43                         43                         47                         46                         

Σύνολο 95                         84                         100                      88                         

Σύνολο 989                      925                      923                      876                      

31 Δεκεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014

 

Οι βασικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου είναι η 

προσέγγιση βάσει του εισοδήματος (κεφαλαιοποίηση εσόδων/μέθοδος προεξοφλημένων ταμειακών ροών), η προσέγγιση βάσει 

της αγοράς (συγκρίσιμων συναλλαγών) και η προσέγγιση βάσει κόστους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 

συνδυαστικά, ανάλογα με την κατηγορία του ακινήτου που αποτιμάται. 

Η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των επενδύσεων του 

Ομίλου σε εμπορικά ακίνητα. Η εύλογη αξία υπολογίζεται μέσω της εκτίμησης μίας σειράς μελλοντικών ταμειακών ροών, 

χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες υποθέσεις σχετικά με τα οφέλη και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιοκτησία των 

ακινήτων (λειτουργικά έσοδα και έξοδα, δείκτες κενής θέσης, ανάπτυξη εισοδήματος), συμπεριλαμβανομένης και της 

υπολειμματικής αξίας που αναμένεται να έχει το ακίνητο στο τέλος της προεξοφλητικής περιόδου. Για τον υπολογισμό της 

παρούσας αξίας των εν λόγω ταμειακών ροών εφαρμόζεται κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο της αγοράς. 

Με την προσέγγιση βάσει εισοδήματος, η οποία χρησιμοποιείται επίσης και για την κατηγορία των επενδύσεων σε εμπορικά 

ακίνητα, η εύλογη αξία του ακινήτου είναι το αποτέλεσμα από την διαίρεση των καθαρών λειτουργικών εσόδων που παράγονται 

από το ακίνητο με το επιτόκιο κεφαλαιοποίησης (επιτόκιο απόδοσης). 

Η προσέγγιση βάσει της αγοράς χρησιμοποιείται για επενδύσεις σε οικιστικά, εμπορικά ακίνητα και οικόπεδα. Η εύλογη αξία 

εκτιμάται βάσει δεδομένων για συγκρίσιμες συναλλαγές, είτε αναλύοντας τις πραγματικές συναλλαγές για παρόμοια ακίνητα, είτε 

χρησιμοποιώντας τις τιμές οι οποίες προκύπτουν μετά την διενέργεια των απαραίτητων προσαρμογών. 

Η προσέγγιση βάσει κόστους χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της εύλογης αξίας των επενδύσεων του Ομίλου σε οικιστικά και 

βιομηχανικά ακίνητα. Η προσέγγιση αυτή αναφέρεται στον υπολογισμό της εύλογης αξίας βάσει του τρέχοντος κόστους 

αναπαραγωγής/αντικατάστασης (εκτιμώμενο κόστος κατασκευής), το οποίο εν συνεχεία μειώνεται βάσει κατάλληλου συντελεστή, 

προκειμένου να αντανακλά τις αποσβέσεις του ακινήτου. 

Οι αποτιμήσεις επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη την μεγαλύτερη και βέλτιστη χρήση 

του κάθε περιουσιακού στοιχείου που είναι υλικά, νομικά και οικονομικά εφικτή.  
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31.  Άυλα πάγια στοιχεία  

Υπεραξία

Λοιπά άυλα 

πάγια στοιχεία Σύνολο Υπεραξία

Λοιπά άυλα 

πάγια στοιχεία Σύνολο 

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Αξία κτήσεως:

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 541                   347                         888                        537                   346                         883                       

Μεταφορές -                        10                           10                          -                         (8)                            (8)                          

Αγορές -                        22                           22                          4                        28                           32                         

Πωλήσεις και διαγραφές -                        (12)                          (12)                         -                         (8)                            (8)                          

Απομείωση -                        -                               -                             -                         (2)                            (2)                          

Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά -                        (1)                            (1)                           -                         (1)                            (1)                          

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (22)                    (5)                            (27)                         -                         (8)                            (8)                          

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 519                   361                         880                        541                   347                         888                       

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου (519)                 (219)                        (738)                      (421)                  (196)                        (617)                     

Μεταφορές -                        (4)                            (4)                           -                         3                              3                           

Αποσβέσεις χρήσεως -                        (26)                          (26)                         -                         (38)                          (38)                        

Πωλήσεις και διαγραφές -                        12                           12                          -                         8                              8                           

Απομείωση (βλ. παρακάτω) -                        -                               -                             (98)                    -                               (98)                        

Συναλλαγματικές διαφορές -                        0                              0                            -                         1                              1                           

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες -                        3                              3                            -                         3                              3                           

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου (519)                 (234)                        (753)                      (519)                  (219)                        (738)                     

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 0                       127                         127                        22                     128                         150                       

31 Δεκεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014

Συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης/

αποσβέσεις:

 

Έλεγχος απομείωσης υπεραξίας 

Η υπεραξία που προκύπτει από συνενώσεις επιχειρήσεων κατανέμεται, κατά την ημερομηνία απόκτησης, στις μονάδες 

δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ), οι οποίες αναμένεται να έχουν οφέλη από τη συνένωση και οι οποίες αποτελούν μέρος των 

βασικών επιχειρηματικών τομέων του Ομίλου, όπως περιγράφονται στην σημ. 2.9(i). Σε συνέχεια της ταξινόμησης των 

ασφαλιστικών δραστηριοτήτων ως κατεχόμενες προς πώληση, η λογιστική αξία της υπεραξίας, η οποία είχε κατανεμηθεί στην 

Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α., ποσού € 22 εκατ. και προηγουμένως παρουσιαζόταν στον ισολογισμό του Ομίλου στα άυλα πάγια στοιχεία 

(2014: € 22 εκατ.), πλέον περιλαμβάνεται στα στοιχεία ενεργητικού δραστηριοτήτων προς πώληση και παρουσιάζεται στον 

επιχειρηματικό τομέα Διαχείρισης Επενδύσεων.  

Οι λεπτομέρειες για τον έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας που έχει αποδοθεί στην Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α. παρουσιάζονται στη 

σημείωση 17.  

 

(i) Τομείς Επενδυτικής Τραπεζικής και Προϊόντων Κεφαλαιαγοράς και Τραπεζικής Επιχειρήσεων 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, ο Όμιλος αναγνώρισε ζημιά απομείωσης ποσού € 4 εκατ. για την 

υπεραξία που είχε αρχικά αναγνωριστεί κατά την εξαγορά των Herald Greece 1 και Herald Greece 2, η οποία απομειώθηκε 

πλήρως. Επιπροσθέτως, αναγνωρίστηκε ζημιά απομείωσης € 2 εκατ. για την υπεραξία που είχε αποδοθεί στην Eurobank Equities 

Α.Ε.Π.Ε.Υ. από την εξαγορά της Accentis A.E., η οποία, επίσης, απομειώθηκε πλήρως. 

Μετά την οριστικοποίηση των προσωρινών αξιών που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του συνόλου του ενεργητικού των 

Herald Greece 1 και Herald Greece 2 το 2015, αναγνωρίστηκε επιπλέον υπεραξία ποσού € 0,4 εκατ. και για τις δύο εταιρείες, η 

οποία στη συνέχεια απομειώθηκε πλήρως. 

 (ii) Τομέας Διεθνών Δραστηριοτήτων 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, ο Όμιλος αναγνώρισε ζημιά απομείωσης € 92 εκατ. για την 

υπεραξία που είχε κατανεμηθεί στην Βουλγαρία. Ως αποτέλεσμα, η υπεραξία για τη Βουλγαρία απομειώθηκε πλήρως. 
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32.  Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

677           668           

463           526           

258           257           

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος 271           243           

Λοιπές εγγυήσεις 182           94             

Προπληρωμένα έξοδα και δεδουλευμένα έσοδα 39             57             

10             6               

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 251           292           

2.151       2.143       

Απαιτήσεις από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων

Ανακτηθέντα περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμούς και σχετικές 

προκαταβολές

Ενεχυριασμένο ποσό που σχετίζεται με χρηματοοικονομική εγγύηση για 

τον πιστωτικό κίνδυνο Ελληνικού Δημοσίου

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και 

κοινοπραξίες (βλέπε παρακάτω)

 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού ποσού € 251 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2014: € 292 εκατ.) αφορούν κυρίως 

απαιτήσεις από α) υπόλοιπα σε διακανονισμό με πελάτες, β) δημόσιους οργανισμούς, γ) νομικές υποθέσεις μετά από προβλέψεις 

και δ) ασφαλιστικές και χρηματιστηριακές δραστηριότητες. 

Αναφορικά με τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες του Ομίλου, καμία από αυτές δεν θεωρείται σε ατομική βάση 

σημαντική για τον Όμιλο, με βάση το μέγεθος ή τις δραστηριότητες της. 

Παρακάτω παρατίθενται οι συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες του Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2015: 

Επωνυμία εταιρείας Σημείωση

Χώρα 

εγκατάστασης Τομέας δραστηριότητας

Ποσοστό 

συμμετοχής

Femion Ltd Κύπρος Εταιρεία επενδύσεων ειδικού σκοπού 66,45

ΤΕΦΙΝ Α.Ε. Εμπορίας αυτοκινήτων και 

μηχανημάτων 
(1)

Ελλάδα Εταιρεία χρηματοδότησης πωλήσεων 

μεταφορικών μέσων

50,00

Sinda Enterprises Company Ltd Κύπρος Εταιρεία επενδύσεων ειδικού σκοπού 48,00

Unitfinance Α.Ε. Προώθησης τραπεζικών 

προϊόντων και υπηρεσιών 
(1)

Ελλάδα Χρηματοδοτική επιχείρηση 40,00

Global Χρηματοδοτήσεις Επενδύσεων Α.Ε. α Ελλάδα Εταιρεία χρηματοδότησης επενδύσεων 33,82

Rosequeens Properties Ltd Κύπρος Εταιρεία επενδύσεων ειδικού σκοπού 33,33

Rosequeens Properties SRL Ρουμανία Εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας 33,33

Odyssey GP S.a.r.l. Λουξεμβούργο Εταιρεία επενδύσεων ειδικού σκοπού 20,00  
(1) Το Δεκέμβριο του 2013, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων των εταιρειών αποφάσισε τη ρευστοποίησή τους. 

 

Οι παρακάτω εταιρείες δεν λογιστικοποιούνται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης: 

(i) Φιλοξενία Θεατών , Επισκεπτών, Τουριστών Α.Ε., η οποία είναι αδρανής και υπό ρευστοποίηση συγγενής επιχείρηση και δεν 

λογιστικοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης λόγω μη σημαντικότητας. 

(ii) Ωμέγα Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων Α.Ε. στη οποία ο Όμιλος συμμετέχει κατά 26,05%. Ο Όμιλος δεν 

εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και συνεπώς δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή στην εταιρεία. 

Επίσης, η Femion Ltd λογιστικοποιείται ως κοινοπραξία του Ομίλου σύμφωνα με την ουσία και το σκοπό της κοινοπρακτικής 

σύμβασης και τους όρους συμφωνίας των μετόχων, που απαιτούν την ομόφωνη συναίνεση των μετόχων για τις σημαντικές 

αποφάσεις και ορίζουν από κοινού έλεγχο μέσω της ίσης εκπροσώπησης των μετόχων στα διοικητικά όργανα της εταιρείας. 

(α) Global Χρηματοδοτήσεις Επενδύσεων Α.Ε.,Ελλάδα 

Το Δεκέμβριο 2015, ο Όμιλος απέκτησε από ιδιώτες επενδυτές το 13,96% της Global Χρηματοδοτήσεις Επενδύσεων Α.Ε, με 

συνέπεια το συνολικό ποσοστό του Ομίλου στην εταιρεία να αυξηθεί από 19,86% σε 33,82%. Συνεπώς, από τότε και έπειτα ο 
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όμιλος Global Χρηματοδοτήσεις Επενδύσεων (Global Χρηματοδοτήσεις Επενδύσεων Α.Ε. και οι θυγατρικές της) θεωρείται ως 

συγγενής εταιρεία του Ομίλου. 

(β) Κάρντλινκ Α.Ε., Ελλάδα 

Τον Ιανουάριο 2015, ο Όμιλος πούλησε το ποσοστό συμμετοχής 50% που κατείχε στην Κάρντλινκ Α.Ε. Το σύνολο των μετοχών της 

Κάρντλινκ Α.Ε., που κατείχε ο Όμιλος πωλήθηκε σε εταιρεία του ομίλου «Quest Συμμετοχών Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος € 

7,5 εκατ., εκ του οποίου ποσό € 5,5 εκατ. είχε εισπραχθεί έως την 31 Δεκεμβρίου 2015. 

Η συνολική λογιστική αξία των κοινοπραξιών του Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2015 ανερχόταν σε € 6 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2014: € 

6 εκατ.). Η αναλογία του Ομίλου επί των κερδών ή ζημιών και των συνολικών αποτελεσμάτων των παραπάνω εταιρειών δεν ήταν 

σημαντική. 

Η συνολική λογιστική αξία των συγγενών επιχειρήσεων του Ομίλου (Global Χρηματοδοτήσεις Επενδύσεων Α.Ε. και Odyssey GP 

S.a.r.l.) την 31 Δεκεμβρίου 2015 ανερχόταν σε € 4 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2014: € 0,01 εκατ.). Η αναλογία του Ομίλου επί των 

κερδών ή ζημιών και των συνολικών εσόδων των παραπάνω εταιρειών δεν ήταν σημαντική. 

Ο Όμιλος δεν έχει αναγνωρίσει ζημιές από τη συμμετοχή του στις κοινοπραξίες του, καθώς το ποσό της αναλογίας του επί των 

ζημιών ήταν μεγαλύτερο από τη συμμετοχή του σε αυτές και δεν έχει υφιστάμενες υποχρεώσεις ή δεν έχει πραγματοποιήσει 

πληρωμές για λογαριασμό τους. Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015, το ποσό των μη αναγνωρισμένων ζημιών για τις 

κοινοπραξίες του Ομίλου ανερχόταν σε € 1,5 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2014: € 5,4 εκατ.). Το σωρευτικό ποσό των μη αναγνωρισμένων 

ζημιών για τις κοινοπραξίες ανερχόταν σε € 7,8 εκατ. 

Ο Όμιλος δεν έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναφορικά με τη συμμετοχή του σε συγγενείς επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες, ούτε μη 

αναγνωρισμένες δεσμεύσεις σε σχέση με τη συμμετοχή του σε κοινοπραξίες οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν μελλοντική 

εκροή διαθεσίμων ή λοιπών στοιχείων. 

Δεν υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί (π.χ. που να προκύπτουν από δανειακές συμβάσεις, κανονιστικές απαιτήσεις ή συμβατικές 

συμφωνίες) στην ικανότητα των συγγενών επιχειρήσεων ή των κοινοπραξιών να μεταφέρουν κεφάλαια στον Όμιλο, είτε με τη 

μορφή μερισμάτων ή μέσω της αποπληρωμής δανείων που έχουν χορηγηθεί από τον Όμιλο. 

Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Unitfinance Α.Ε. Προώθησης τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, Ελλάδα 

Τον Ιανουάριο 2016, ολοκληρώθηκε η ρευστοποίηση της εταιρείας. 

Singidunum - Buildings d.o.o. Beograd, Σερβία 

Τον Φεβρουάριο 2016, η IMO Property Investments A.D Beograd απέκτησε το 50% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της 

Singidunum Buildings d.o.o. Beograd («Singidunum»), εταιρεία ακίνητης περιουσίας, με έδρα τη Σερβία, έναντι συνολικού 

τιμήματος € 10 εκατ. Σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους της συμφωνίας των μετόχων και με βάση την ουσία της συμφωνίας, η 

Singidunum θα λογιστικοποιείται ως κοινοπραξία του Ομίλου. 

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας των μετόχων, η συμμετοχή του Ομίλου στη συνέχεια θα μειωθεί λόγω κεφαλαιοποίησης 

χρέους προς τον άλλο μέτοχο Lamda Development B.V., η οποία είναι σε εξέλιξη, χωρίς να μεταβληθεί η λογιστικοποίηση της 

Singidunum ως κοινοπραξία. 
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33.  Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Εξασφαλισμένες υποχρεώσεις προς την ΕΚΤ και την ΤτΕ 25.267     12.610     

 
Την 31 Δεκεμβρίου 2015, η Τράπεζα αύξησε την εξάρτησή της από το μηχανισμό χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος σε € 25,3 

δις (εκ των οποίων € 20 δις αφορούν σε χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Παροχής Ρευστότητας - ELA), ως αποτέλεσμα 

της μείωσης των καταθέσεων και της μείωσης δανεισμού από συμφωνίες επαναγοράς χρεογράφων. Την 29 Φεβρουαρίου 2016, η 

χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ανήλθε σε € 24,3 δις, εκ των οποίων € 19,5 δις αφορούν σε χρηματοδότηση από τον ELA. 

 

34.  Υποχρεώσεις προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Εξασφαλισμένες υποχρεώσεις προς λοιπές τράπεζες 3.969       9.695       

Δανεισμός από διεθνή χρηματοπιστωτικά και λοιπά ιδρύματα 478           398           

Διατραπεζικός δανεισμός 39             80             

30             83             

4.516       10.256     

Τρεχούμενοι λογαριασμοί τραπεζών και υπόλοιπα σε 

διακανονισμό

 
Την 31 Δεκεμβρίου 2015, η πλειοψηφία των εξασφαλισμένων υποχρεώσεων των συναλλαγών με λοιπές τράπεζες 

πραγματοποιήθηκε με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξωτερικού με εγγύηση ομόλογα ΤΧΣ (σημ. 26). Την ίδια ημερομηνία, οι 

εξασφαλισμένες υποχρεώσεις προς διεθνή χρηματοπιστωτικά και λοιπά ιδρύματα ανήλθαν σε € 206 εκατ. 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, οι χρηματοδοτήσεις από διεθνή χρηματοπιστωτικά και λοιπά ιδρύματα περιλαμβάνουν € 100 εκατ., που 

αφορούν σε κεφάλαια που έλαβε η Τράπεζα από το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IFG – Greek SME Finance S.A.), με σκοπό το 

δανεισμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Τα κεφάλαια προήλθαν από το Γερμανικό και Ελληνικό Δημόσιο και είναι υπό τη 

διαχείριση της KFW (αναπτυξιακή τράπεζα συμφερόντων Γερμανικού Δημοσίου) και του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και 

Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) αντίστοιχα. 

35.  Υποχρεώσεις προς πελάτες 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Προθεσμιακές καταθέσεις 13.653     24.505     

Καταθέσεις ταμιευτηρίου και τρεχούμενοι λογαριασμοί 17.679     15.258     

Συμφωνίες επαναγοράς χρεογράφων 53             515           

Προϊόντα unit linked (σημ. 17) -                494           

Λοιπά προθεσμιακά προϊόντα (σημ. 36) 61             106           

Total 31.446     40.878     

 
Την 31 Δεκεμβρίου 2015, η λογιστική αξία των σύνθετων καταθέσεων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, 

ανήλθε σε € 4 εκατ. (2014: € 32 εκατ.) ενώ η σωρευτική μεταβολή στην εύλογη αξία τους, λόγω μεταβολής των συνθηκών αγοράς, 

σε € 1 εκατ. κέρδος (2014: € 3 εκατ. κέρδος). 

Η μεταβολή στην εύλογη αξία των σύνθετων καταθέσεων συμψηφίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με αντίθετη μεταβολή 

στην εύλογη αξία σύνθετων παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων. 
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Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και των συμβατικών μη προεξοφλημένων υποχρεώσεων πληρωτέων στη λήξη των 

σύνθετων καταθέσεων ανήλθε σε € 1 εκατ. (2014: € 3 εκατ.). 

Τα λοιπά προθεσμιακά προϊόντα αποτελούνται από (α) μεσοπρόθεσμους τίτλους κύριας οφειλής που κατείχαν πελάτες του 

Ομίλου ποσού € 28 εκατ. (2014: € 57 εκατ.) και (β) τίτλους μειωμένης εξασφάλισης που κατείχαν πελάτες του Ομίλου, ποσού € 33 

εκατ. (2014: € 49 εκατ.).  

36.  Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Μεσοπρόθεσμοι τίτλοι (EMTN) (σημ. 35) 108                      409                      

Τίτλοι μειωμένης εξασφάλισης - Lower Tier II (σημ. 35) 42                        218                      

Ομόλογα από τιτλοποίηση -                           131                      

Ομόλογα Εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου -                           53                         

150                      811                      

 
Την 31 Δεκεμβρίου 2015, η λογιστική αξία των σύνθετων τίτλων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ανήλθε 

σε € 38 εκατ. (2014: € 37 εκατ.), ενώ η σωρευτική μεταβολή της εύλογης αξίας τους σε € 0,2 εκατ. κέρδος (2014: € 0,3 εκατ. ζημιά). 

Για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των σύνθετων τίτλων λαμβάνεται υπόψη ο πιστωτικός κίνδυνος του Ομίλου. Το σύνολο 

της αποτίμησης των σύνθετων τίτλων την 31 Δεκεμβρίου 2015 λόγω μεταβολής του πιστωτικού κινδύνου ανήλθε σε € 0,1 εκατ. 

κέρδος (2014: € 4 εκατ. κέρδος). Η μεταβολή στην εύλογη αξία των σύνθετων τίτλων που οφείλεται σε κίνδυνο αγοράς, 

εξαιρουμένου του πιστωτικού κινδύνου του Ομίλου, συμψηφίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με αντίθετη μεταβολή στην 

εύλογη αξία σύνθετων παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων. 

Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και των συμβατικών μη προεξοφλημένων υποχρεώσεων πληρωτέων στη λήξη των 

σύνθετων τίτλων ανήλθε σε € 0,2 εκατ. (2014: € 4 εκατ.). 

Η χρηματοδότηση του Ομίλου προέρχεται από τίτλους στα πλαίσια του προγράμματος EMTN, τιτλοποιήσεις διαφόρων 

κατηγοριών δανείων, καλυμμένες ομολογίες και ομόλογα εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου: 

Μεσοπρόθεσμοι τίτλοι (EMTN) 

Την 29 Οκτωβρίου 2015, η Τράπεζα αποφάσισε τη διενέργεια προγράμματος διαχείρισης στοιχείων παθητικού (Liability 

Management Exercise-LME), σε συνδυασμό με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου (σημ. 39). Την 23 Νοεμβρίου 2015, η 

Τράπεζα ανακοίνωσε ότι το συνολικό προϊόν εξαγοράς των τίτλων που έγιναν αποδεκτοί στα πλαίσια του LME ανήλθε σε € 418 

εκατ., εκ των οποίων τα € 247 εκατ. αφορούσαν μεσοπρόθεσμους τίτλους (EMTN). Η αντίστοιχη ονομαστική αξία των EMTN 

ανήλθε σε € 207 εκατ. (€ 128 εκατ. κατέχονταν από τρίτους). 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, ο Όμιλος προχώρησε στην επαναγορά μεσοπρόθεσμων τίτλων ονομαστικής αξίας € 173 εκατ., 

αναγνωρίζοντας κέρδος € 26 εκατ., το οποίο περιλαμβάνεται στη γραμμή «Αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών» της 

κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου. 

Τίτλοι μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier-II) 

Οι τίτλοι μειωμένης εξασφάλισης Lower Tier-II που έχουν εκδοθεί από τον Όμιλο ανέρχονταν σε € 75 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 

2015. Τα ομόλογα λήγουν σε δέκα έτη με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής μετά από πέντε έτη. Τα ομόλογα πληρώνουν  τόκο 

ανά τρίμηνο που υπολογίζεται με βάση το Euribor τριμήνου πλέον 160 μονάδων βάσης, αποτελούν ομολογιακό δάνειο μειωμένης 

εξασφάλισης (Lower Tier II) για τον Όμιλο και είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. 

Την 23 Νοεμβρίου 2015, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι το συνολικό προϊόν εξαγοράς των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης που 

συμμετείχαν στο προαναφερόμενο LME ανήλθε σε € 154 εκατ., που αντιστοιχούσαν σε ονομαστική αξία € 192 εκατ. Κατά 

συνέπεια, ο Όμιλος αναγνώρισε κέρδη € 27 εκατ. μετά φόρων από το LME των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης, το οποίο 

περιλαμβάνεται στη γραμμή «Αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών» της κατάστασης αποτελεσμάτων του Ομίλου. 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, η υποχρέωση ανήλθε σε € 42 εκατ. (2014: € 218 εκατ.). 
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Ομόλογα από τιτλοποιήσεις 

Τον Ιούνιο του 2004, ο Όμιλος εξέδωσε ομόλογα με τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων, μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού 

Themeleion Mortgage Finance PLC, με μέσο κόστος άντλησης κεφαλαίων Euribor τριμήνου πλέον 47 μονάδες βάσης. Την 31 

Δεκεμβρίου 2015, η υποχρέωση είχε αποπληρωθεί πλήρως (2014: € 10 εκατ.).  

Τον Ιούνιο του 2005, ο Όμιλος εξέδωσε ομόλογα με τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων, μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού 

Themeleion ΙΙ Mortgage Finance PLC, με μέσο κόστος άντλησης κεφαλαίων Εuribor τριμήνου πλέον 44 μονάδες βάσης. Την 31 

Δεκεμβρίου 2015, η υποχρέωση είχε αποπληρωθεί πλήρως (2014: € 27 εκατ.).  

Τον Ιούνιο του 2006, ο Όμιλος εξέδωσε ομόλογα με τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων, μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού 

Themeleion III Mortgage Finance  PLC, με μέσο κόστος άντλησης κεφαλαίων Euribor τριμήνου πλέον 21 μονάδες βάσης. Την 31 

Δεκεμβρίου 2015, η υποχρέωση είχε αποπληρωθεί πλήρως (2014: € 44 εκατ.). 

Τον Ιούνιο του 2007, ο Όμιλος εξέδωσε ομόλογα με τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων, μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού 

Themeleion IV Mortgage Finance  PLC, με μέσο κόστος άντλησης κεφαλαίων Euribor τριμήνου πλέον 37 μονάδες βάσης. Την 31 

Δεκεμβρίου 2015, η υποχρέωση είχε αποπληρωθεί πλήρως (2014: € 50 εκατ.).  

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, ο Όμιλος προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωμή ομολόγων από τιτλοποίηση στεγαστικών, 

καταναλωτικών και δανείων μικρών επιχειρήσεων ονομαστικής αξίας € 3.332 εκατ., τα οποία είχαν εκδοθεί από εταιρείες ειδικού 

σκοπού του Ομίλου, εκ των οποίων € 116 εκατ. κατέχονταν από τρίτους. 

Ομόλογα εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου και καλυμμένες ομολογίες 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, τα ομόλογα εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα του Προγράμματος 

Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας (σημ. 4), καθώς και οι καλυμμένες ομολογίες, ονομαστικής αξίας € 13.043 

εκατ. και € 100 εκατ., αντίστοιχα, κατέχονταν από την Τράπεζα και τις θυγατρικές της. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, ο Όμιλος προχώρησε στην ακύρωση καλυμμένων ομολογιών ονομαστικής αξίας € 3.050 εκατ. που 

κατέχονταν από την Τράπεζα και τις θυγατρικές της. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, ο ‘Όμιλος εξέδωσε ομόλογα εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας € 5.105 εκατ., ενώ 

ομόλογα αξίας € 4.779 εκατ. έληξαν και € 1.000 εκατ. αποπληρώθηκαν μερικώς. 

Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού      

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου 2016, η Τράπεζα προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωμή  ομολόγων εγγύησης Ελληνικού 

Δημοσίου ονομαστικής αξίας € 2.147 εκατ., ενώ ομόλογα ονομαστικής αξίας € 500 εκατ. έληξαν, τα οποία κατέχονταν στο σύνολό 

τους από την Τράπεζα. 

Τον Μάρτιο του 2016, η Τράπεζα εξέδωσε καλυμμένες ομολογίες ονομαστικής αξίας € 975 εκατ., οι οποίες κατέχονταν πλήρως 

από την Τράπεζα.Οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σχετικά με τις εκδοθείσες καλυμμένες ομολογίες, βάσει της Π.Δ.Τ.Ε. 

2620/28.08.2009, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. 
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37. Λοιπές υποχρεώσεις 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Ασφαλιστικές προβλέψεις (σημ. 17) -                                1.267                      

Λοιπές προβλέψεις 143 97                            

Προεισπραγμένα έσοδα και έξοδα δεδουλευμένα 70                            88                            

Υπόλοιπα σε διακανονισμό με πελάτες 
(1)

81                            48                            

Xρηματοοικονομική εγγύηση για πιστωτικό κίνδυνο Ελληνικού Δημοσίου 50                            52                            

42                            41                            

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (σημ. 16) 5                               22                            

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος 15                            17                            

Λοιπές υποχρεώσεις 336                          388                          

742                          2.020                      

Υποχρέωση αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

(σημ. 38)

 
(1) Περιλαμβάνονται υπόλοιπα από χρηματιστηριακές δραστηριότητες 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, οι λοιπές υποχρεώσεις ποσού € 336 εκατ. αφορούν κυρίως σε α) υποχρεώσεις σε προμηθευτές και 

πιστωτές, β) τραπεζικές επιταγές και εμβάσματα, γ) εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, δ) υποχρεώσεις από λοιπούς 

φόρους και τέλη και ε) συναλλαγές πιστωτικών καρτών υπό τακτοποίηση. 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, οι λοιπές προβλέψεις ποσού € 143 εκατ. αφορούν κυρίως σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και 

απαιτήσεις υπό αμφισβήτηση ποσού € 66 εκατ. (εκ των οποίων ποσό € 40 εκατ.  σχετίζεται με εκκρεμή δικαστική υπόθεση με την 

ΔΕΜΚΟ Α.Ε., σημ. 44), έξοδα αναδιαρθρωσης ποσου € 63 εκατ. (εκ των οποίων ποσό € 62 εκατ. σχετίζεται με το Πρόγραμμα 

Εθελούσιας Εξόδου, σημ. 14) και λοιπές προβλέψεις για λειτουργικούς κινδύνους ποσού € 9 εκατ. Η κίνηση των λοιπών 

προβλέψεων του Ομίλου παρουσιάζεται παρακάτω: 

Εκκρεμείς δικαστικές 

υποθέσεις και 

απαιτήσεις υπό 

αμφισβήτηση Λοιπά Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο την 1 Ιανουάριου 60                                      37                            97                            

Προβλέψεις χρήσης 8                                        64                            72                            

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις (1)                                       (14)                           (15)                           

Ανακτήσεις χρήσης (2)                                       (1)                             (3)                             

1                                        (6)                             (5)                             

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (0)                                       (3)                             (3)                             

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 66                                      77                            143                          

31 Δεκεμβρίου 2015

Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπές 

κινήσεις
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Εκκρεμείς δικαστικές 

υποθέσεις και 

απαιτήσεις υπό 

αμφισβήτηση Λοιπά Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο την 1 Ιανουάριου 153                                    49                            202                          

Προβλέψεις χρήσης 13                                      15                            28                            

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις (1)                                       (3)                             (4)                             

Ανακτήσεις χρήσης (σημ.14) (105)                                  (3)                             (108)                         

0                                        (21)                           (21)                           

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 60                                      37                            97                            

31 Δεκεμβρίου 2014

Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπές 

κινήσεις

 

38.  Υποχρέωση αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Ο Όμιλος σχηματίζει πρόβλεψη αποζημίωσης του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για τους υπαλλήλους του στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό, που δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωση όταν αυτοί παραμένουν στην υπηρεσία μέχρι τη συνήθη ηλικία 

συνταξιοδότησης. Η αποζημίωση αυτή υπολογίζεται βάσει των ετών υπηρεσίας και των απολαβών των υπαλλήλων κατά την 

ημερομηνία συνταξιοδότησης, σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις αποζημίωσης λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία συνήθως εκθέτουν τον Όμιλο σε αναλογιστικούς κινδύνους, όπως ο κίνδυνος επιτοκίου και ο κίνδυνος 

μεταβολής των μισθών. Ως εκ τούτου, μια μείωση στο προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται στον υπολογισμό της 

παρούσας αξίας των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών εκροών ή μια αύξηση στους μελλοντικούς μισθούς, θα αυξήσουν την 

υποχρέωση του Ομίλου. 

Η μεταβολή της υποχρέωσης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία παρουσιάζεται παρακάτω: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 41             27             

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 3               2               

Τόκος στην υποχρέωση 1               1               

Κόστος προϋπηρεσίας και (κέρδη)/ζημιές διακανονισμών 5               12             

Επαναμετρήσεις:

1               10             

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές λόγω εμπειρικών αναπροσαρμογών (1)              (1)              

Αποζημιώσεις που πληρώθηκαν (7)              (10)            

Συναλλαγματικές διαφορές 0               0               

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (1)              -                

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 42             41             

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές λόγω μεταβολής των 

χρηματοοικονομικών παραδοχών

 
Οι πιο σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν (εκφρασμένες σε σταθμισμένους μέσους όρους) 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

2015

%

2014

%

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,6            2,7            

Μελλοντική αύξηση μισθών 2,2            1,9            
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Την 31 Δεκεμβρίου 2015, η μέση διάρκεια της υποχρέωσης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ήταν 18 έτη 

(2014: 19 έτη). 

Η ανάλυση ευαισθησίας των σημαντικότερων παραδοχών, με βάση μια εύλογη μεταβολή αυτών, που χρησιμοποιήθηκαν την 31 

Δεκεμβρίου 2015 παρουσιάζεται παρακάτω: 

Η αύξηση/(μείωση) του προεξοφλητικού επιτοκίου κατά 50 μονάδες βάσης/(50 μονάδες βάσης), θα είχε ως αποτέλεσμα τη 

(μείωση)/αύξηση της υποχρέωσης κατά (€ 3,1 εκατ.)/ € 3,4 εκατ. 

Η αύξηση/(μείωση) των μελλοντικών μισθών κατά 0,5%/(0,5%), θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση/(μείωση) της υποχρέωσης 

κατά € 3,3 εκατ./(€ 3,1 εκατ.). 

Η παραπάνω ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται στην αλλαγή μιας παραδοχής διατηρώντας τις υπόλοιπες σταθερές. Στην πράξη 

αυτό δεν είναι σύνηθες να συμβεί και οι μεταβολές σε κάποιες από τις παραδοχές μπορεί να συσχετίζονται. 

Οι μέθοδοι και οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία της παραπάνω ανάλυσης ευασθησίας είναι συνεπείς 

με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών και δεν μεταβλήθηκαν συγκριτικά με 

την προηγούμενη χρήση. 

39.  Μετοχικό κεφάλαιο-κοινές μετοχές, διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και ίδιες μετοχές 

Η ονομαστική αξία των μετοχών της Τράπεζας είναι € 0,30 ανά μετοχή (2014: € 0,30). Το κοινό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας 

είναι πλήρως καταβεβλημένο. Η μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου-κοινών μετοχών, της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το 

άρτιο και των ιδίων μετοχών παρουσιάζεται παρακάτω: 

Μετοχικό Διαφορά από

κεφάλαιο

- κοινές 

μετοχές

Ίδιες 

μετοχές

Καθαρό

ποσό

Ίδιες 

μετοχές

Καθαρό

ποσό

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2014 1.641                        -                             1.641                        6.669                    -                             6.669       

2.771                        -                             2.771                        13                          -                             13             

Αγορά ιδίων μετοχών -                                 (2)                           (2)                               -                             (0)                           (0)              

Πώληση ιδίων μετοχών -                                 2                            2                                -                             0                            0               

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2014 4.412                        (0)                           4.412                        6.682                    0                            6.682       

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015 4.412                        (0)                           4.412                        6.682                    0                            6.682       

(4.368)                      -                             (4.368)                       -                             -                             -                

612                           -                             612                            1.374                    -                             1.374       

Αγορά ιδίων μετοχών -                                 (8)                           (8)                               -                             4                            4               

Πώληση ιδίων μετοχών -                                 8                            8                                -                             (5)                           (5)              

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015 656                           (0)                           656                            8.056                    (1)                           8.055       

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από έξοδα

έκδοση 

μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από έξοδα

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συνένωση των μετοχών (reverse 

split)
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Η μεταβολή του αριθμού των μετοχών της Τράπεζας παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

Εκδοθείσες

κοινές Ίδιες Καθαρό 

μετοχές μετοχές ποσό

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2014 5.469.166.865       (173.600)              5.468.993.265       

9.238.709.677       -                             9.238.709.677       

Αγορά ιδίων μετοχών -                                 (7.310.106)          (7.310.106)              

Πώληση ιδίων μετοχών -                                 6.242.077            6.242.077                

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2014 14.707.876.542     (1.241.629)          14.706.634.913     

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015 14.707.876.542     (1.241.629)          14.706.634.913     

(14.560.797.776)   -                             (14.560.797.776)    

2.038.920.000       -                             2.038.920.000       

Αγορά ιδίων μετοχών -                                 (25.687.364)        (25.687.364)            

Πώληση ιδίων μετοχών -                                 26.148.100         26.148.100             

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015 2.185.998.766       (780.893)              2.185.217.873       

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός μετοχών

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συνένωση των μετοχών (reverse 

split)

 
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) των αποτελεσμάτων της Συνολικής Αξιολόγησης (ΣΑ) την 

31 Οκτωβρίου 2015 και σύμφωνα με το Νόμο 4340/2015, ο οποίος μεταρρύθμισε το πλαίσιο για την ανακεφαλαιοποίηση των 

τραπεζών, η Τράπεζα υπέβαλε σχέδιο άντλησης κεφαλαίων για έγκριση προς την ΕΚΤ, περιγράφοντας λεπτομερώς τα μέτρα που 

σκόπευε να εφαρμόσει για να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα που καθορίστηκε με βάση τη ΣΑ, ύψους € 2.122 εκατ.  

Την 3 Νοεμβρίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 16 

Νοεμβρίου 2015 για την έγκριση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου (ΑΜΚ) έως και € 2.122 εκατ. Την 13 Νοεμβρίου 2015, ο 

Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (Single Supervisory Mechanism) της ΕΚΤ αναγνώρισε την ανερχόμενη σε € 83 εκατ. δράση 

κεφαλαιακής ενίσχυσης που μείωσε το κεφαλαιακό έλλειμμα της Τράπεζας, το οποίο προσδιορίστηκε από τη ΣΑ, και οφειλόταν 

στη θετική διαφορά μεταξύ των πραγματοποιηθέντων προ-προβλέψεων κερδών (λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων και 

έκτακτων εσόδων/(εξόδων) και προβλέψεων) του τρίτου τριμήνου του 2015 έναντι του εκτιμώμενου ποσού που είχε 

συμπεριληφθεί στο βασικό σενάριο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) της ΣΑ. Κατόπιν αυτής της 

αναγνώρισης, το μέγιστο ποσό των προς άντληση κεφαλαίων, μέσω της ΑΜΚ, μειώθηκε στα € 2.039 εκατ. από € 2.122 εκατ. 

Την 16 Νοεμβρίου 2015, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας ενέκρινε τα ακόλουθα: 

α) τη μείωση του ανερχόμενου σε € 4.412 εκατ. κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 4.368 εκατ. μέσω ταυτόχρονης 

(i) αύξησης της ονομαστικής αξίας της κοινής ονομαστικής μετοχής της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού των κοινών 

μετοχών της, μέσω συνένωσής τους με αναλογία εκατό (100) παλαιές σε μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετοχή (reverse split), και 

(ii) μείωσης της νέας ονομαστικής αξίας της κοινής ονομαστικής μετοχής (προερχόμενης από το reverse split) σε € 0,30, με σκοπό 

την απόσβεση ζημιών εις νέον δια του σχηματισμού ισόποσου αποθεματικού προς συμψηφισμό.  

β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την άντληση κεφαλαίων μέχρι και € 2.039 εκατ., με την καταβολή 

μετρητών ή/και εισφορά σε είδος, την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των κοινών μετοχών της, συμπεριλαμβανομένου 

του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και του μοναδικού προνομιούχου μετόχου της, δηλ. του Ελληνικού 

Δημοσίου, και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.  

Η ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε και από την Ιδιαίτερη Συνέλευση του προνομιούχου μετόχου (Ελληνικό 

Δημόσιο), ως μοναδικού κατόχου των προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας, που συνεδρίασε επίσης την 16 Νοεμβρίου 2015. 

Την 18 Νοεμβρίου 2015, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για τη διάθεση με 

ιδιωτική τοποθέτηση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεώς της προς ειδικούς επενδυτές, θεσμικούς και λοιπούς 

επενδυτές που εκπλήρωναν ορισμένα κριτήρια.  

Βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας όρισε την τιμή 

διάθεσης στα € 0,01 ανά νέα μετοχή ή € 1,00 μετά τη συνένωση των τότε υφιστάμενων μετοχών της (reverse split) με αναλογία 

100 προς 1. Το ποσό που προέκυψε από τη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στην ως άνω προσφορά 

προς ειδικούς επενδυτές αθροιζόμενο με το ποσό που προέκυψε από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της εθελοντικής άσκησης 
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διαχείρισης παθητικού (liability management exercise-LME), η οποία ανακοινώθηκε από την Τράπεζα στις 29 Οκτωβρίου 2015, 

υπερέβη τα προς άντληση μέσω της αύξησης κεφάλαια. 

Ως αποτέλεσμα, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, αφού μειώθηκε, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά €4.368 εκατ., αυξήθηκε 

κατά € 612 εκατ. με την έκδοση 2.038.920.000 νέων μετοχών (μετά την ολοκλήρωση της ως άνω συνένωσης μετοχών), 

ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία. Η ανερχόμενη σε συνολικά € 1.427 εκατ. διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 

πιστώθηκε στον οικείο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας.  

Την 23 Νοεμβρίου 2015, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι οι συνολικά 2.038.920.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της (που 

εκδίδονται δυνάμει της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της) κατανεμήθηκαν ως εξής: 

α) 1.621.150.153 από τις νέες μετοχές (80% επί του συνόλου των νέων μετοχών) κατανεμήθηκαν στους ειδικούς επενδυτές, 

θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές που εκπλήρωναν ορισμένα κριτήρια, και 

β) 417.769.847 από τις νέες μετοχές (20% επί του συνόλου των νέων μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές των οποίων οι τίτλοι 

έγιναν αποδεκτοί τελικώς προς εξαγορά, σύμφωνα με τους όρους της άσκησης διαχείρισης παθητικού (liability management 

exercise-LME), η οποία ανακοινώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2015.   

Οι νέες μετοχές είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η διαπραγμάτευσή τους ξεκίνησε στις 2 

Δεκεμβρίου 2015. 

Τα έξοδα που σχετίζονται άμεσα με την προαναφερθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανήλθαν σε € 75 εκατ. (€ 53 εκατ., μετά 

από φόρους), εκ των οποίων ποσό € 69 εκατ. είχε εξοφληθεί έως την 31 Δεκεμβρίου 2015. 

Ίδιες μετοχές 

Με βάση το Νόμο 3756/2009, οι τράπεζες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας  

δεν επιτρέπεται να αποκτήσουν ίδιες μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών. 

Στα συνήθη πλαίσια των εργασιών τους, οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ενδέχεται να πραγματοποιήσουν αγορές και 

πωλήσεις ιδίων μετοχών. 

40.  Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιούχες μετοχές 

Αριθμός 

31 Δεκεμβρίου 

2015

31 Δεκεμβρίου 

2014

μετοχών € εκατ. € εκατ.

345.500.000        950                     950                     

Μετοχικό κεφάλαιο-Προνομιούχες μετοχές

 
Τη 12 Ιανουαρίου 2009, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας ενέκρινε την έκδοση 345.500.000 προνομιούχων 

μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, μη διαπραγματεύσιμων, μη μεταβιβάσιμων, μη σωρευτικής σταθερής απόδοσης 10% 

φορολογικά εκπιπτόμενης, με ονομαστική αξία € 2,75 έκαστη, σύμφωνα με το Νόμο 3723/2008 «Πρόγραμμα Ενίσχυσης της 

Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας», οι οποίες καλύφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο με ομόλογα ίσης αξίας. Η έκδοση 

ανήλθε σε € 940 εκατ., μετά από έξοδα, και ολοκληρώθηκε την 21 Μαΐου 2009. Σύμφωνα με το τρέχον νομικό και εποπτικό 

πλαίσιο, οι εκδοθείσες μετοχές περιλαμβάνονται για εποπτικούς σκοπούς στα μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 

του Ομίλου (Common Equity Tier I Capital). 

Οι προνομιούχες μετοχές παρέχουν δικαίωμα σταθερής μη σωρευτικής απόδοσης υπό τις προϋποθέσεις διατήρησης του 

ελάχιστου ορίου των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), της ύπαρξης αποθεματικών που 

δύναται να διανεμηθούν κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44Α του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών 2190/1920, και 

της έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Μετά την πάροδο πέντε ετών από την έκδοση των προνομιούχων 

μετοχών, δύναται να γίνει αποπληρωμή τους στην ονομαστική τους αξία. Εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά τα ως άνω εξαγορά 

λόγω του ότι δεν πληρούται ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η ΤτΕ, οι προνομιούχες μετοχές μετατρέπονται σε κοινές 

ή μετοχές άλλης υφιστάμενης κατά το χρόνο της μετατροπής κατηγορίας με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας μετά από 

εισήγηση του Διοικητή της ΤτΕ. Προϋπόθεση υλοποίησης της ως άνω μετατροπής αποτελεί η υποβολή στη λήξη της πενταετίας  

και έγκριση από τον Υπουργό Οικονομίας, μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητή της ΤτΕ, σχεδίου αναδιάρθρωσης του 

πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για τον προσδιορισμό της σχέσης μετατροπής των προνομιούχων 
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μετοχών λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της αξίας των ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας κατά το τελευταίο έτος 

διαπραγμάτευσης τους. Στην περίπτωση μη αποπληρωμής τους έως τη λήξη των πέντε ετών, η προαναφερθείσα απόδοση αυξάνει 

κατά 2% ανά έτος, έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από σύσταση της ΤτΕ. 

Επιπροσθέτως, στηv περίπτωση που εφαρμοστούν τα υποχρεωτικά μέτρα (burden-sharing) που περιγράφονται στο νέο Νόμο 

4340/2015 για την ανακεφαλαιοποίηση (σημ. 6) οι προνομιούχες μετοχές μετατρέπονται σε κοινές μετοχές και το ΤΧΣ αποκτά την 

κυριότητα των εν λόγω κοινών μετοχών. Η συμμετοχή τους στα ανωτέρω μέτρα πραγματοποιείται αφού ληφθούν υπόψη η 

αποτίμηση των λοιπών τίτλων που συμμετέχουν στα εν λόγω μέτρα καθώς και ο καθορισμός της τάξης, είδους, ποσοστού και 

ποσού συμμετοχής αυτών. 

Βάσει των αποτελεσμάτων του 2015 και του Νόμου 3723/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 44α του Νόμου περί Ανωνύμων 

Εταιρειών 2190/1920, δεν επιτρέπεται η διανομή μερίσματος τόσο στους κατόχους κοινών όσο και στους κατόχους προνομιούχων 

μετοχών. 

41.  Προνομιούχοι τίτλοι 

Τη 18 Μαρτίου 2005, ο Όμιλος, μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού, ERB Hellas Funding Limited, εξέδωσε προνομιούχους τίτλους 

ποσού € 200 εκατ. οι οποίοι αποτελούν πρόσθετα εποπτικά κεφάλαια (Lower Tier I Σειρά Α) για τον Όμιλο. Την 31 Δεκεμβρίου 

2015, το υπόλοιπο της Σειράς Α ήταν 2 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων έκδοσης). Οι προνομιούχοι τίτλοι δεν έχουν 

προκαθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής και δίνουν στον εκδότη το δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής τους στην ονομαστική 

τους αξία στις 18 Μαρτίου 2010, και ετησίως από τότε και στο εξής και είναι εισηγμένοι στα Χρηματιστήρια του Λουξεμβούργου 

και της Φρανκφούρτης. 

Τη 2 Νοεμβρίου 2005, ο Όμιλος, μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού, ERB Hellas Funding Limited, εξέδωσε προνομιούχους τίτλους 

ποσού € 400 εκατ. οι οποίοι αποτελούν πρόσθετα εποπτικά κεφάλαια (Lower Tier I Σειρά Β) για τον Όμιλο. Την 31 Δεκεμβρίου 

2015, το υπόλοιπο της Σειράς Β ήταν € 4 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων έκδοσης). Οι προνομιούχοι τίτλοι δεν έχουν 

προκαθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής και δίνουν στον εκδότη το δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής τους στην ονομαστική 

τους αξία στις 2 Νοεμβρίου 2015, και σε τριμηνιαία βάση από τότε και στο εξής και είναι εισηγμένοι στo Χρηματιστήριο του 

Λονδίνου. 

Την 9 Νοεμβρίου και την 21 Δεκεμβρίου 2005, ο Όμιλος, μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού, ERB Hellas Funding Limited, εξέδωσε 

προνομιούχους τίτλους ποσού € 150 εκατ. και € 50 εκατ., αντίστοιχα, οι οποίοι αποτελούν πρόσθετα εποπτικά κεφάλαια (Lower 

Tier I Σειρά Γ) για τον Όμιλο. Την 31 Δεκεμβρίου 2015, το υπόλοιπο της Σειράς Γ ήταν € 18 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων των 

εξόδων έκδοσης). Οι προνομιούχοι τίτλοι δεν έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής και δίνουν στον εκδότη το 

δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής τους στην ονομαστική τους αξία στις 9 Ιανουαρίου 2011, και σε τριμηνιαία βάση από τότε και 

στο εξής. Οι προνομιούχοι τίτλοι είναι εισηγμένοι στα Χρηματιστήρια του Λονδίνου, της Φρανκφούρτης και του Euronext 

Άμστερνταμ. 

Την 29 Ιουλίου 2009, ο Όμιλος, μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού, ERB Hellas Funding Limited, εξέδωσε € 300 εκατ. 

προνομιούχων τίτλων οι οποίοι αποτελούν εποπτικά κεφάλαια (Tier I Σειρά Δ) για τον Όμιλο. Την 31 Δεκεμβρίου 2015, το 

υπόλοιπο της Σειράς Δ ήταν € 19 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων έκδοσης).  Οι προνομιούχοι τίτλοι δεν έχουν 

προκαθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής και παρέχουν στον εκδότη το δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής πέντε χρόνια μετά 

την ημερομηνία έκδοσης και σε ετήσια βάση από τότε και στο εξής. Επιπρόσθετα, οι τίτλοι μετά τον Οκτώβριο του 2014 είναι 

μετατρέψιμοι, κατόπιν άσκησης του δικαιώματος μετατροπής είτε από τον εκδότη είτε από τον ομολογιούχο και υπό ορισμένες 

συνθήκες, σε κοινές μετοχές Eurobank στο χαμηλότερο συντελεστή μετατροπής βάσει: α) 12% μείωσης της τρέχουσας τιμής της 

μετοχής κατά το τελευταίο διάστημα που θα προηγηθεί της ανταλλαγής ή β) της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής της 

Τράπεζας. Οι προνομιούχοι τίτλοι είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου. 

Όλες οι υποχρεώσεις του εκδότη , αναφορικά με τις ανωτέρω εκδόσεις των προνομιούχων τίτλων, καλύπτονται από εγγυήσεις 

μειωμένης εξασφάλισης από την Τράπεζα. Οι αναλυτικοί όροι της κάθε έκδοσης , μαζί με την μερισματική τους απόδοση ή/και τη 

βάση υπολογισμού της είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Το μέρισμα των προνομιούχων τίτλων πρέπει να δηλωθεί 

και να πληρωθεί στην περίπτωση που η Τράπεζα διανείμει μέρισμα. Το 2015 και το 2014, η Τράπεζα δεν διένειμε μέρισμα (σημ. 

50). Συνεπώς, η ERB Hellas Funding Ltd ανακοίνωσε , τη μη καταβολή του μη σωρευτικού  μερίσματος των παραπάνω σειρών 

προνομιούχων τίτλων. 
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Η κίνηση των προνομιούχων τίτλων που εξέδωσε ο Όμιλος μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού, ERB Hellas Funding Limited , για τη 

χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015, παρουσιάζεται παρακάτω: 

Έκδοση Α Έκδοση B Έκδοση Γ Έκδοση Δ Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015 2               5               49             21             77             

Εξαγορά προνομιούχων τίτλων (LME) (0)              (1)              (31)            (2)              (34)            

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015 2               4               18             19             43             

 

Την 29 Οκτωβρίου 2015, η Τράπεζα αποφάσισε τη διενέργεια προγράμματος διαχείρισης στοιχείων παθητικού (Liability 

Management Exercise-LME) σε συνδυασμό με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου (σημ. 39). Την 23 Νοεμβρίου 2015, η 

Τράπεζα ανακοίνωσε ότι το συνολικό προϊόν εξαγοράς των τίτλων που έγιναν αποδεκτοί στα πλαίσια του LME ανήλθε σε € 418 

εκατ., εκ των οποίων € 17 εκατ. αφορούσαν σε προνομιούχους τίτλους (Tier I securities) ονομαστικής αξίας € 34 εκατ. (Σειρά Α: € 

0,5 εκατ., Σειρά Β: € 0,9 εκατ., Σειρά Γ: € 31,4 εκατ., Σειρά Δ: € 1,5 εκατ.). Συνεπώς, από το LME των προνομιούχων τίτλων 

προέκυψε κέρδος € 17 εκατ. (€ 12 εκατ. μετά φόρων), που αναγνωρίστηκε απευθείας στην καθαρή θέση του Ομίλου. 

Επιπρόσθετα , τον Οκτώβριο του 2015, η Τράπεζα επαναγόρασε και στη συνέχεια ακύρωσε υβριδικούς τίτλους ονομαστικής αξίας 

€ 325 εκατ., που κατείχε προηγουμένως η εταιρεία ειδικού σκοπού ERB Hellas Cayman και προέκυψε κέρδος € 252 εκατ. (€ 175 

εκατ. μετά από φόρους και σχετιζόμενα έξοδα), που καταχωρήθηκε απευθείας στην καθαρή θέση της Τράπεζας. Το αποτέλεσμα 

της συναλλαγή αυτής  στην καθαρή θέση του Ομίλου, ήταν η αναγνώριση της σχετιζόμενης αναβαλλόμενης φορολογικής 

υποχρέωσης ποσού € 73 εκατ. 

42.  Ειδικά αποθεματικά 

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο την 1 Ιανουάριου 437                    1.197                 (46)                    2.070              3.658             

8                        (237)                   -                         1                       (228)               

-                      

-  μεταβολή στην εύλογη αξία μετά από φόρους -                         -                          (31)                    -                        (31)                  

-                         -                          (55)                    -                        (55)                  

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών

- μεταβολή στην εύλογη αξία, μετά από φόρους -                         -                          (28)                    -                        (28)                  

-                         -                          18                     -                        18                   

-                         -                          -                         (34)                   (34)                  

-                         -                          -                         (7)                     (7)                    

-                         -                          -                         (0)                     (0)                    

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 445                    960                    (142)                  2.030              3.293             

31 Δεκεμβρίου 2014

Τακτικό 

αποθεματικό

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Αποθεματικό 

ΔΛΠ 39

Λοιπά 

Αποθεματικά Σύνολο

Μεταφορές μεταξύ αποθεματικών

Χαρτοφυλάκιο διαθέσιμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων

- μεταφορά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, μετά από φόρους

-  μεταφορά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων μετά από φόρους

Συναλλαγματικές διαφορές, μετά από αντιστάθμιση

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) υποχρέωσης αποζημίωσης προσωπικού 

λόγω εξόδου από την υπηρεσία, μετά από φόρους

Αξία παρεχόμενων υπηρεσιών από το προσωπικό

 

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο την 1 Ιανουάριου 445                    960                    (142)                  2.030              3.293             

-                         -                          -                         4.368              4.368             

11                      4                         -                         (3)                     12                   

-  μεταβολή στην εύλογη αξία μετά από φόρους -                         -                          98                     -                        98                   

-                         -                          (10)                    -                        (10)                  

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών

- μεταβολή στην εύλογη αξία, μετά από φόρους -                         -                          32                     -                        32                   

-                         -                          6                        -                        6                     

-                         -                          -                         (13)                   (13)                  

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 456                    964                    (16)                    6.382              7.786             

31 Δεκεμβρίου 2015

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 

Λοιπά 

Αποθεματικά Σύνολο

Συναλλαγματικές διαφορές, μετά από αντιστάθμιση

Μεταφορές μεταξύ αποθεματικών

Χαρτοφυλάκιο διαθέσιμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων

- μεταφορά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, μετά από φόρους

-  μεταφορά στο λογαριασμό αποτελεσμάτων μετά από φόρους

Τακτικό 

αποθεματικό

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Αποθεματικό 

ΔΛΠ 39
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Το 2015, η αύξηση των λοιπών αποθεματικών του Ομίλου κατά € 4.352 εκατ. οφείλεται κυρίως στο σχηματισμό ειδικού 

αποθεματικού € 4.368 εκατ. κατόπιν της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω της μείωσης της ονομαστικής 

αξίας των μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4α του Νόμου 2190/1920 (σημ. 39). Επιπροσθέτως, την 31 Δεκεμβρίου 2015 στα 

λοιπά αποθεματικά περιλαμβάνονταν α) μη διανεμόμενα αποθεματικά της Τράπεζας ποσού € 1.788 εκατ. (2014: 1.788 εκατ.) και 

β) ζημιά € 284 εκατ. (2014: € 271 εκατ. ζημιά) που αφορά αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών μετά από αντιστάθμιση. 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, το αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών που περιλαμβάνεται στο αποθεματικό Δ.Λ.Π. 39 ήταν € 

69 εκατ. ζημιά (2014: € 107 εκατ. ζημιά). 

Το τακτικό αποθεματικό και το αποθεματικό Δ.Λ.Π. 39 δεν μπορούν να διανεμηθούν, ενώ τα αφορολόγητα αποθεματικά 

φορολογούνται κατά την διανομή τους. 

43.  Μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Ο Όμιλος διενεργεί συναλλαγές με τις οποίες μεταβιβάζει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχει αναγνωρίσει, 

απευθείας σε τρίτους ή σε εταιρείες ειδικού σκοπού. 

α) Ο Όμιλος πωλεί χρεόγραφα έναντι μετρητών στο πλαίσιο συμφωνιών επαναγοράς χρεογράφων («repos») και αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να επιστρέψει στον αντισυμβαλλόμενο τα χρήματα που εισέπραξε. Επιπλέον, ο Όμιλος ενεχυριάζει έναντι 

μετρητών τίτλους και δάνεια και απαιτήσεις πελατών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει στον αντισυμβαλλόμενο 

τα χρήματα που εισέπραξε. Ο Όμιλος εκτιμά ότι διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων του 

σχετικού πιστωτικού και επιτοκιακού κινδύνου, και τις αποδόσεις αυτών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

και ως εκ τούτου δεν τα έχει αποαναγνωρίσει. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω συναλλαγών, ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσει, πουλήσει ή να ενεχυριάσει τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. Η 

σχετική υποχρέωση αναγνωρίζεται ανάλογα στις Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (σημ. 

33 και 34) και τις Υποχρεώσεις προς πελάτες (σημ. 35), ως ενδείκνυται. 

 Ο Όμιλος έχει προχωρήσει σε τιτλοποιήσεις διαφόρων κατηγοριών δανείων (ομολογιακών και πιστωτικών καρτών), σύμφωνα 

με τις οποίες αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει τις ταμειακές ροές από τα δάνεια στους κατόχους των ομολογιών. 

Ο Όμιλος εκτιμά ότι διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων του σχετικού πιστωτικού και 

επιτοκιακού κινδύνου, και τις αποδόσεις αυτών των δανείων και ως εκ τούτου δεν τα έχει αποαναγνωρίσει. Ως αποτέλεσμα 

των παραπάνω συναλλαγών, ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει, πουλήσει ή να ενεχυριάσει τα μεταβιβασθέντα 

περιουσιακά στοιχεία κατά την περίοδο που διακρατούνται από τις εταιρείες ειδικού σκοπού. Επιπλέον, το δικαίωμα 

αναγωγής των κατόχων των ομολογιών περιορίζεται μόνο στα δάνεια που έχουν μεταβιβαστεί. Την 31 Δεκεμβρίου 2015, τα 

ομόλογα από τιτλοποιήσεις διακρατούνταν πλήρως από τον Όμιλο (2014: υποχρέωση € 131 εκατ.)  (σημ. 36). 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου που έχουν πωληθεί ή 

μεταβιβαστεί, για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια αποαναγνώρισής τους από το ενεργητικό του Ομίλου: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

9               6               

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 22.353     11.037     

- τιτλοποιημένα δάνεια 440          2.447      

145          4.066      

-ενεχυριασμένα δάνεια σε κεντρικές τράπεζες 21.510    4.281      

-λοιπά ενεχυριασμένα δάνεια 258          243          

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων 
(1)

11.830     11.633     

34.192     22.676     

Λογιστική Αξία

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων

-ενεχυριασμένα δάνεια στο πλαίσιο προγράμματος έκδοσης 

καλυμμένων ομολογιών

 
(1) Περιλαμβάνει ομόλογα ΤΧΣ ονομαστικής αξίας € 8.392 εκατ. (2014: 7.820).  
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β) Την 31 Δεκεμβρίου 2015, τα ομόλογα εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου που εξέδωσε η Τράπεζα, ονομαστικής αξίας € 13.043 

εκατ.  (ρευστοποιήσιμη αξία € 7.173 εκατ.), στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα του Προγράμματος Ενίσχυσης της Ρευστότητας 

της Ελληνικής Οικονομίας (σημ. 4), τα οποία διακρατούνταν πλήρως από την Τράπεζα,  έχουν ενεχυριαστεί στον ELA (2014: 

ονομαστική αξία € 10.966 εκατ. και ρευστοποιήσιμη αξία € 9.249 εκατ. ενεχυριασμένα σε κεντρικές τράπεζες και διεθνή 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα). 

γ) Επιπλέον, ο Όμιλος ενδέχεται να πωλήσει ή να ενεχυριάσει εκ νέου τίτλους που έχει δανειστεί ή αποκτήσει μέσω συμφωνιών 

επαναπώλησης τίτλων («reverse repos»), τους οποίους έχει την υποχρέωση να επιστρέψει. Ο αντισυμβαλλόμενος διατηρεί 

ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και αποδόσεις των τίτλων αυτών και ως εκ τούτου δεν αναγνωρίζονται από τον Όμιλο. Την 

31 Δεκεμβρίου 2015, ο Όμιλος δεν είχε πωλήσει ή ενεχυριάσει εκ νέου τίτλους που έχει δανειστεί ή αποκτήσει μέσω 

συμφωνιών επαναπώλησης τίτλων («reverse repos») (2014: € 180 εκατ.).Επιπροσθέτως, την 31 Δεκεμβρίου 2014, στα πλαίσια 

του τρίτου πυλώνα στήριξης του Προγράμματος Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας, ο Όμιλος είχε δανειστεί 

ειδικά ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας € 1.918 εκατ (ρευστοποιήσιμη αξία € 1.456 εκατ.), τα οποία είχαν 

ενεχυριαστεί σε κεντρικές τράπεζες. 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, η ρευστοποιήσιμη αξία των περιουσιακών στοιχείων που έχουν μεταβιβαστεί ή δανειστεί από τον Όμιλο 

μέσω συμφωνιών δανεισμού τίτλων, επαναπώλησης τίτλων και λοιπών συμφωνιών (σημεία α, β και γ) ανήλθε σε € 32.876 εκατ., 

ενώ η σχετική υποχρέωση από τις ανωτέρω συναλλαγές ανήλθε σε € 29.495 εκατ. (σημ. 33, 34, 35 και 36) (2014 ρευστοποιήσιμη 

αξία € 24.169  εκατ. και η σχετική υποχρέωση € 23.241 εκατ.). Επιπρόσθετα, τα λοιπά ενεχυριασμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού του Ομίλου, πέραν αυτών που παρουσιάζονται ανωτέρω, ως εγγυήσεις για συμφωνίες επαναγοράς χρεογράφων, 

παράγωγα, τιτλοποιήσεις και λοιπές συναλλαγές αναφέρονται στις σημειώσεις 21 και 32. 

44.  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και λοιπές δεσμεύσεις 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Εγγυήσεις (1) και πιστωτικές επιστολές σε αναμονή 575           605           

Λοιπές εγγυήσεις (μέσου κινδύνου) και ενέγγυες πιστώσεις 503           470           

Ανέκκλητες δεσμεύσεις πιστωτικών ορίων 353           498           

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 12             9               

1.443       1.582       

 
(1) Εγγυήσεις που έχουν τον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο με δάνεια 

 

Επίδικες υποθέσεις 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015 εκκρεμούσε, ενώπιον των δικαστηρίων, μια σειρά υποθέσεων έναντι του Ομίλου για τις οποίες έχει 

σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού € 66 εκατ. (2014: € 60 εκατ.).  

45.  Λειτουργικές μισθώσεις 

Τα πληρωτέα μισθώματα από μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις στις οποίες οι εταιρείες του Ομίλου λειτουργούν ως 

μισθωτής παρουσιάζονται παρακάτω: 

Γήπεδα Έπιπλα, Γήπεδα Έπιπλα,

και εξοπλισμός, και εξοπλισμός,

κτίρια οχήματα κτίρια οχήματα

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Εντός ενός έτους 20                         0                           22                         0                           

Από ένα έως πέντε έτη 18                         1                           17                         1                           

Άνω των πέντε ετών 3                           -                            8                           -                            

41                         1                           47                         1                           

31 Δεκεμβρίου 201431 Δεκεμβρίου 2015

 
Το σύνολο των ελάχιστων μελλοντικών εισπρακτέων μισθωμάτων από μη ακυρώσιμες υπενοικιάσεις δεν είναι σημαντικό. 
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Τα εισπρακτέα μισθώματα από μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις στις οποίες οι εταιρείες του Ομίλου λειτουργούν ως 

εκμισθωτής παρουσιάζονται παρακάτω: 

Γήπεδα Έπιπλα, Γήπεδα Έπιπλα,

και εξοπλισμός, και εξοπλισμός,

κτίρια οχήματα κτίρια οχήματα

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Εντός ενός έτους 40                         0                           35                         1                           

Από ένα έως πέντε έτη 114                      0                           110                      0                           

Άνω των πέντε ετών 258                      -                            200                      -                            

412                      0                           345                      1                           

31 Δεκεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014

 

46.  Πληροφόρηση ανά επιχειρηματικό τομέα  

Η Διοίκηση έχει καθορίσει τους επιχειρηματικούς τομείς με βάση τις εσωτερικές αναφορές που επισκοπούνται από την Επιτροπή 

Στρατηγικού Σχεδιασμού (Strategic Planning Committee) (η οποία αντικατέστησε τη Διοικητική Επιτροπή εντός του 2015). Οι 

ανωτέρω αναφορές χρησιμοποιούνται για τη διάθεση των πόρων και την αξιολόγηση της απόδοσης κάθε τομέα, προκειμένου να 

ληφθούν οι στρατηγικές αποφάσεις. Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού εξετάζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες τόσο με 

βάση τους επιχειρηματικούς τομείς όσο και με γεωγραφικά κριτήρια. Γεωγραφικά, η διοίκηση εξετάζει την απόδοση των 

δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης (Διεθνείς Δραστηριότητες). Ο γεωγραφικός τομέας της Ελλάδας 

διαχωρίζεται περαιτέρω σε λιανική τραπεζική, τραπεζική επιχειρήσεων, διαχείριση επενδύσεων, επενδυτική τραπεζική και 

προϊόντα κεφαλαιαγοράς. Οι Διεθνείς Δραστηριότητες παρακολουθούνται και αξιολογούνται σε επίπεδο χώρας. Ο Όμιλος 

ενοποιεί τους επιχειρηματικούς τομείς με κοινά οικονομικά χαρακτηριστικά, οι οποίοι αναμένεται να έχουν παρόμοια οικονομική 

ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. 

Ο Όμιλος είναι οργανωμένος στους ακόλουθους επιχειρηματικούς τομείς: 

 Λιανική Τραπεζική: περιλαμβάνει λογαριασμούς όψεως πελατών, ταμιευτηρίου, καταθέσεις και καταθετικά-επενδυτικά 

προϊόντα, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια, χορηγήσεις μικρών επιχειρήσεων και στεγαστικά 

δάνεια. 

 Τραπεζική Επιχειρήσεων: περιλαμβάνει υπηρεσίες άμεσων χρεώσεων, λογαριασμούς όψεως, καταθέσεις, ανοιχτούς 

αλληλόχρεους λογαριασμούς, δάνεια και άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις, προϊόντα συναλλάγματος και παράγωγα 

προϊόντα για εταιρείες, υπηρεσίες θεματοφυλακής, χρηματιστηριακές υπηρεσίες, διαχείρισης διαθεσίμων, διαχείρισης 

ρευστότητας και χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών. 

 Διαχείριση Επενδύσεων (Wealth Management): περιλαμβάνει υπηρεσίες Private Banking, συμπεριλαμβανομένης και της 

διαχείρισης ιδιωτικής και προσωπικής περιουσίας, σε μεσαίου και υψηλού εισοδήματος ιδιώτες, ασφαλιστικές 

υπηρεσίες, προϊόντα αμοιβαίων κεφαλαίων και καταθετικά-επενδυτικά, καθώς επίσης και χρηματοοικονομική διαχείριση 

περιουσιακών στοιχείων θεσμικών πελατών. 

 Επενδυτική Τραπεζική και Προϊόντα Κεφαλαιαγοράς: περιλαμβάνει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, 

συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρείες, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα 

συγχωνεύσεων και εξαγορών, διαπραγμάτευσης χρηματοοικονομικών μέσων, χρηματοδοτήσεων επιχειρήσεων και 

θεσμικών επενδυτών όπως επίσης και ειδικών χρηματοοικονομικών συμβουλών και διαμεσολαβήσεων τόσο σε ιδιώτες 

όσο και σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. 

 Διεθνείς Δραστηριότητες: περιλαμβάνει τις δραστηριότητες σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Κύπρο, Ουκρανία και 

Λουξεμβούργο. 

Από το τέταρτο τρίμηνο του 2015, οι χρηματιστηριακές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες θεματοφυλακής των δραστηριοτήτων του 

Ομίλου στην Ελλάδα περιλαμβάνονται στον τομέα Τραπεζικής Επιχειρήσεων, αντί του τομέα Επενδυτικής Τραπεζικής και Προϊόντα 

Κεφαλαιαγοράς. Συνεπώς, τα συγκριτικά στοιχεία για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 έχουν αναπροσαρμοστεί 

ανάλογα. 

Οι λοιπές δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν κυρίως επενδυτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της 

διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και των επενδύσεων σε ακίνητα, και τη διαχείριση μη-κατανεμημένου κεφαλαίου.  
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Οι αναφορές προς τη διοίκηση του Ομίλου βασίζονται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Οι 

λογιστικές αρχές των επιχειρηματικών τομέων του Ομίλου είναι οι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στις βασικές λογιστικές 

αρχές. 

Τα έσοδα που προκύπτουν από τις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρηματικών τομέων κατανέμονται με βάση αμοιβαίως 

συμφωνημένους όρους που προσεγγίζουν τις τιμές της αγοράς. 

46.1 Επιχειρηματικοί τομείς 

Λιανική 

Τραπεζική

Τραπεζική

Επιχειρήσεων

Διαχείριση 

Επενδύσεων

Επενδυτική 

Τραπεζική και 

Προϊόντα 

Κεφαλαιαγοράς

Διεθνείς 

Δραστηριότητες

Λοιπά και 

κέντρο

 απαλοιφής Σύνολο
€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Καθαρά έσοδα από τόκους 584                  379                     10                     134                          410                         (54)                      1.463                    

42                     79                        35                     (56)                           94                           (2)                         192                        

Λοιπά καθαρά έσοδα 2                       3                          2                       2                               10                           88                        107                        

Έσοδα από τρίτους 628                  461                     47                     80                            514                         32                        1.762                    

Έσοδα μεταξύ τομέων 64                     23                        (58)                   (20)                           (1)                            (8)                         -                              

Συνολικά έσοδα 692                  484                     (11)                   60                            513                         24                        1.762                    

Λειτουργικά έξοδα (479)                 (110)                    (32)                   (108)                         (264)                       (24)                      (1.017)                   

(1.665)             (823)                    (13)                   0                               (164)                       -                           (2.665)                   

Λοιπές ζημιές απομείωσης (σημ. 14) (0)                      (39)                      (3)                      8                               (8)                            (45)                      (87)                         

(1.452)             (488)                    (59)                   (40)                           77                           (45)                      (2.007)                   

(3)                      (2)                         (0)                      -                                (1)                            (73)                      (79)                         

(1.455)             (490)                    (59)                   (40)                           76                           (118)                    (2.086)                   

-                        -                           65                     -                                (116)                       -                           (51)                         

-                        -                           -                        -                                (1)                            (29)                      (30)                         

(1.455)             (490)                    6                       (40)                           (41)                          (147)                    (2.167)                   

31 Δεκεμβρίου 2015

Καθαρά έσοδα από τραπεζικές 

αμοιβές και προμήθειες

Έκτακτα έσοδα/(έξοδα) και προβλέψεις 

(σημ. 14)

Κέρδη/(ζημιές) από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες προ φόρου (1)

Κέρδη /(ζημιές) από μη συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες προ φόρου 

Προβλέψεις για πιστωτικούς 

κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις

Κέρδη/(ζημιές) από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες προ φόρων και 

έκτακτων εσόδων/(εξόδων) και 

προβλέψεων

Δικαιώματα τρίτων

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρου που 

αναλογούν στους μετόχους

Λιανική 

Τραπεζική

Τραπεζική

Επιχειρήσεων

Διαχείριση 

Επενδύσεων

Επενδυτική 

Τραπεζική και 

Προϊόντα 

Κεφαλαιαγοράς

Διεθνείς 

Δραστηριότητες

Λοιπά και 

κέντρο

 απαλοιφής (2) Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Ενεργητικό ανά τομέα 22.501            11.889               2.097               14.209                    12.740                   10.117               73.553                  

Υποχρεώσεις ανά τομέα 18.003            2.485                  2.912               32.543                    11.411                   (933)                    66.421                  

31 Δεκεμβρίου 2015
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Ο τομέας των Διεθνών Δραστηριοτήτων αναλύεται περαιτέρω ως ακολούθως: 

Ρουμανία Βουλγαρία Σερβία Κύπρος Ουκρανία Λουξεμβούργο Σύνολο
€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

119                  142                     68                     59                            -                              22                        410                        

21                     31                        13                     22                            -                              7                          94                          

7                       1                          1                       0                               -                              1                          10                          

Έσοδα από τρίτους 147                  174                     82                     81                            -                              30                        514                        

Έσοδα μεταξύ τομέων (0)                      (0)                         (0)                      0                               -                              (1)                         (1)                           

Συνολικά έσοδα 147                  174                     82                     81                            -                              29                        513                        -                              
Λειτουργικά έξοδα (101)                 (77)                      (46)                   (25)                           -                              (15)                      (264)                       

(45)                   (64)                      (40)                   (15)                           -                              (0)                         (164)                       

Λοιπές ζημιές απομείωσης (3)                      (5)                         0                       -                                -                              -                           (8)                           

(0)                      (1)                         0                       -                                -                              -                           (1)                           

(2)                      27                        (4)                      41                            -                              14                        76                          

1                       -                           -                        -                                (117)                       -                           (116)                       

(1)                      -                           (0)                      -                                (0)                            -                           (1)                           

(2)                      27                        (4)                      41                            (117)                       14                        (41)                         

31 Δεκεμβρίου 2015

Κέρδη/(ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

προ φόρων (1)

Καθαρά έσοδα από τόκους 

Καθαρά έσοδα από τραπεζικές 

αμοιβές και προμήθειες

Λοιπά καθαρά έσοδα

Προβλέψεις για πιστωτικούς κίνδυνους από δάνεια

και απαιτήσεις

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρου από μη συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Δικαιώματα τρίτων

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρου που αναλογούν στους 

μετόχους

Έκτακτα έσοδα/(έξοδα) και προβλέψεις

 

Ρουμανία Βουλγαρία Σερβία Κύπρος Ουκρανία Λουξεμβούργο

Διεθνείς 

Δραστηριότητες

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Ενεργητικό ανά τομέα
(3)

3.235               3.186                  1.254               3.724                      130                         1.405                  12.740                  

Υποχρεώσεις ανά τομέα(3)
3.042               2.834                  881                  3.360                      197                         1.166                  11.411                  

31 Δεκεμβρίου 2015

 

Λιανική 

Τραπεζική 

Τραπεζική

Επιχειρήσεων

Διαχείριση 

Επενδύσεων

Επενδυτική 

Τραπεζική και 

Προϊόντα 

Κεφαλαιαγοράς

Διεθνείς 

Δραστηριότητες 

Λοιπά και 

κέντρο

 απαλοιφής Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Καθαρά έσοδα από τόκους 545                  338                     0                       194                          407                         (14)                      1.470                    

29                     87                        34                     (35)                           89                           1                          205                        

Λοιπά καθαρά έσοδα 2                       8                          29                     (11)                           29                           64                        121                        

Έσοδα από τρίτους 576                  433                     63                     148                          525                         51                        1.796                    

Έσοδα μεταξύ τομέων 73                     39                        (53)                   (33)                           (1)                            (25)                      -                              

Συνολικά έσοδα 649                  472                     10                     115                          524                         26                        1.796                    

Λειτουργικά έξοδα (493)                 (131)                    (40)                   (63)                           (281)                       (27)                      (1.035)                   

(1.172)             (683)                    (16)                   -                                (393)                       -                           (2.264)                   

Λοιπές ζημιές απομείωσης (σημ. 14) (1)                      (86)                      (8)                      (29)                           (50)                          (31)                      (205)                       

(1.017)             (428)                    (54)                   23                            (200)                       (32)                      (1.708)                   

(10)                   (9)                         (1)                      (1)                             (18)                          (4)                         (43)                         

(1.027)             (437)                    (55)                   22                            (218)                       (36)                      (1.751)                   

-                        -                           72                     -                                (188)                       (69)                      (185)                       

-                        -                           0                       -                                (1)                            (25)                      (26)                         

(1.027)             (437)                    17                     22                            (407)                       (130)                    (1.962)                   

Δικαιώματα τρίτων
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρου που αναλογούν στους 

μετόχους

Καθαρά έσοδα από τραπεζικές 

αμοιβές και προμήθειες

31 Δεκεμβρίου 2014

Προβλέψεις για πιστωτικούς 

κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις

Κέρδη/(ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

προ φόρων και έκτακτων εσόδων/(εξόδων) και 

προβλέψεων

Έκτακτα έσοδα/(έξοδα) και προβλέψεις 

(σημ. 14 και 31)
Κέρδη/(ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

προ φόρου 
(1)

Κέρδη /(ζημιές) από μη συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες προ φόρου 
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Λιανική 

Τραπεζική 

Τραπεζική

Επιχειρήσεων

Διαχείριση 

Επενδύσεων

Επενδυτική 

Τραπεζική και 

Προϊόντα 

Κεφαλαιαγοράς

Διεθνείς 

Δραστηριότητες 

Λοιπά και 

κέντρο

 απαλοιφής Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Ενεργητικό ανά τομέα 24.107            12.367               2.166               15.528                    13.106                   8.244                  75.518                  

Υποχρεώσεις ανά τομέα 23.508            2.903                  4.240               27.381                    11.667                   (485)                    69.214                  

31 Δεκεμβρίου 2014

 

Ρουμανία Βουλγαρία Σερβία Κύπρος Ουκρανία Λουξεμβούργο Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

128                     127                  74                            61                           -                           17                          407                        

24                        30                     13                            17                           -                           5                             89                          

23                        5                       1                               0                             -                           0                             29                          

Έσοδα από τρίτους 175                     162                  88                            78                           -                           22                          525                        

Έσοδα μεταξύ τομέων (0)                         (0)                      0                               0                             -                           (1)                           (1)                           

Συνολικά έσοδα 175                     162                  88                            78                           -                           21                          524                        

Λειτουργικά έξοδα (112)                    (81)                   (51)                           (25)                          -                           (12)                         (281)                      

(208)                    (119)                 (48)                           (18)                          -                           0                             (393)                      

Λοιπές ζημιές απομείωσης (29)                      (21)                   -                                (0)                            -                           0                             (50)                         

(174)                    (59)                   (11)                           35                           -                           9                             (200)                      

(10)                      (6)                      (2)                             -                              -                           -                              (18)                         

(184)                    (65)                   (13)                           35                           -                           9                             (218)                      

1                          -                        -                                -                              (189)                    -                              (188)                      

(1)                         (0)                      (0)                             -                              -                           -                              (1)                           

(184)                    (65)                   (13)                           35                           (189)                    9                             (407)                      

31 Δεκεμβρίου 2014

Καθαρά έσοδα από τόκους 
Καθαρά έσοδα από τραπεζικές 

αμοιβές και προμήθειες

Λοιπά καθαρά έσοδα

Προβλέψεις για πιστωτικούς κίνδυνους από δάνεια

και απαιτήσεις

Έκτακτα έσοδα/(έξοδα) και προβλέψεις
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρου από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες (1) 

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρου από μη συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες

Δικαιώματα τρίτων

Κέρδη/(ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

προ φόρων και έκτακτων εσόδων/(εξόδων) και 

προβλέψεων

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρου που αναλογούν στους 

μετόχους  

 

Ρουμανία Βουλγαρία Σερβία Κύπρος Ουκρανία Λουξεμβούργο

Διεθνείς 

Δραστηριότητες

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Ενεργητικό ανά τομέα
(3)

3.257                  2.998               1.355                      3.915                     270                     1.458                    13.106                  

Υποχρεώσεις ανά τομέα(3)
2.986                  2.677               975                          3.487                     305                     1.229                    11.667                  

31 Δεκεμβρίου 2014

 

 

(1)Περιλαμβάνεται αναλογία κερδών/(ζημιών) από συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 
(2) Περιλαμβάνονται απαλοιφές μεταξύ του τομέα Διεθνών Δραστηριοτήτων και των λοιπών επιχειρηματικών τομέων του Ομίλου. Την 31 Δεκεμβρίου 2014, 

το ενεργητικό και οι υποχρεώσεις του τομέα Επενδυτικής Τραπεζικής και Προϊόντων Κεφαλαιαγοράς έχουν αναπροσαρμοστεί κατά € 2,5 δις και € 1,1 δις 

αντίστοιχα, με ισόποση επίδραση στο κέντρο απαλοιφής. 
(3) Τα διεταιρικά υπόλοιπα μεταξύ των Χωρών έχουν εξαιρεθεί από το σύνολο του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του τομέα Διεθνών Δραστηριοτήτων. 

Σημείωση: Στο δεύτερο τρίμηνο του 2015, η Τράπεζα μετέφερε τις δραστηριότητες της στο Ηνωμένο Βασίλειο (υποκατάστημα Λονδίνου) στη θυγατρική της 

Eurobank Private Bank Luxemburg S.A. Συγκεκριμένα κατά την ημερομηνία της μεταφοράς, το σύνολο ενεργητικού του υποκαταστήματος στο Λονδίνο 

ανερχόταν σε € 198 εκατ. και το σύνολο των υποχρεώσεων ανερχόταν σε € 196 εκατ. 

.  
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46.2 Γνωστοποιήσεις όσον αφορά στο σύνολο του Ομίλου  

Η ανάλυση των εσόδων του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για κάθε κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών με 

παρόμοια χαρακτηριστικά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 2.135                  2.224               

Καταθέσεις και υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων (244)                    (591)                 

Κεφαλαιαγορές (192)                    108                  

Μη τραπεζικές και λοιπές εργασίες 63                        55                     

1.762                  1.796               
 

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα, με βάση το Νόμο 4261/2014, παρέχονται στο Παράρτημα. 

47.  Λοιπά σημαντικά γεγονότα και γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Απόκτηση του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank από την Eurobank Bulgaria AD  

Την 1 Μαρτίου 2016, ολοκληρώθηκε η απόκτηση του συνόλου των δραστηριοτήτων του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank 

(«Κατάστημα») από τη θυγατρική τράπεζα της Eurobank στη Βουλγαρία, Eurobank Bulgaria AD («Postbank»), μετά τη λήψη των 

σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Το τίμημα για την απόκτηση του Καταστήματος είναι € 1. 

Η απόκτηση του Καταστήματος θα λογιστικοποιηθεί ως συνένωση επιχειρήσεων με τη μέθοδο εξαγοράς. Η αρχική 

λογιστικοποίηση της συνένωσης επιχειρήσεων, περιλαμβανομένης και της επιμέτρησης της εύλογης αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν, δεν έχει οριστικοποιηθεί εξαιτίας του μικρού χρονικού διαστήματος μεταξύ 

της ολοκλήρωσης της συναλλαγής και της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων προς δημοσίευση. Με βάση τις πιο πρόσφατες 

διαθέσιμες  λογιστικές αξίες,  το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού που απέκτησε η Postbank ανέρχεται σε € 481 εκατ. τα οποία 

περιλαμβάνουν € 149 εκατ. ταμειακά διαθέσιμα, € 30 εκατ. απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και € 291 εκατ. δάνεια 

πελατών μετά από προβλέψεις, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν ανέρχεται σε € 447 εκατ., εκ των οποίων € 

283 εκατ. αποτελούν καταθέσεις από πελάτες και € 162 εκατ. υποχρεώσεις προς τον Όμιλο Alpha Bank. Επιπροσθέτως, στα 

πλαίσια της συνένωσης επιχειρήσεων, την 2 Μαρτίου 2016 η Τράπεζα απέκτησε € 55 εκατ. από τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις  

της Postbank προς τον Όμιλο Alpha Bank έναντι τιμήματος € 1.  

 Με την απόκτηση του Καταστήματος η Postbank προσβλέπει στην περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης της στη Βουλγαρική 

τραπεζική αγορά και στη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης σε εργασίες λιανικής και εταιρικής τραπεζικής. Η Postbank 

αναμένεται να ωφεληθεί από σημαντικές συνέργειες, διατηρώντας παράλληλα τον υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και τα 

σημαντικά αποθέματα ρευστών διαθεσίμων της. 

Συναλλαγή πώλησης Visa Europe 

Τον Δεκέμβριο του 2015 η Visa Europe ανακοίνωσε την προτεινόμενη πώληση του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου στην  Visa 

Inc. έναντι αρχικού τιμήματος € 11,5 δις σε μετρητά, καθώς και προνομιούχες μετοχές μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές της Visa 

Inc. οι οποίες αποτιμώνται σε € 5 δις. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου τριμήνου του 2016, υπό την 

αίρεση της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων. Οι εταιρείες του Ομίλου που αποτελούν μέλη της Visa Europe 

δικαιούνται μέρος του αρχικού τιμήματος, τόσο σε μετρητά όσο και σε προνομιούχες μετοχές, με βάση τις προμήθειες που έχουν 

συνεισφέρει στην Visa Europe. Επιπροσθέτως, ο Όμιλος ενδέχεται να λάβει επιπλέον ποσό σε μετρητά μετά την τέταρτη επέτειο 

από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με βάση την επίτευξη στόχων που αφορούν τα καθαρά έσοδα. Ο Όμιλος θα αναγνωρίσει το 

μέρος του τιμήματος από την πώληση που του αναλογεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής εντός του 2016. 

Πληροφορίες σχετικά με τα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού αναφέρονται στην εξής σημειώσεις:  

Σημείωση 2- Βασικές λογιστικές αρχές 

Σημείωση 4- Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας  

Σημείωση 6- Διαχείριση ιδίων κεφαλαίων 

Σημείωση 12- Λειτουργικά έξοδα 

Σημείωση 32- Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

Σημείωση 33- Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες 

Σημείωση 36- Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους 
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48.  Συνδεόμενα μέρη 

Το Μάιο του 2014, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας η οποία καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου 

από θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές, το ποσοστό των κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου που κατείχε το ΤΧΣ, ο ελέγχων 

μέτοχος της Τράπεζας έως εκείνη την ημερομηνία, μειώθηκε από 95,23% σε 35,41%. Επομένως, από εκείνη την ημερομηνία, το 

ΤΧΣ, θεωρείται ότι ασκεί ουσιώδη επιρροή στην Τράπεζα. Το Νοέμβριο του 2015, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του 

μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (σημ. 39), η οποία καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές, το 

ποσοστό των κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου που κατείχε το ΤΧΣ μειώθηκε σε 2,38%. 

Στο πλαίσιο του Νόμου 3864/2010, όπως είναι σε ισχύ, το ΤΧΣ ασκεί τα δικαιώματα ψήφου του στη Γενική Συνέλευση της 

Τράπεζας μόνο για αποφάσεις που αφορούν στην τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας, περιλαμβανομένης της αύξησης 

ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ή της παροχής σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Τράπεζας, αποφάσεις σχετικές με συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές, αναβιώσεις, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της 

Τράπεζας, τη μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού (περιλαμβανομένης της πώλησης θυγατρικών), ή για οποιοδήποτε άλλο  θέμα 

απαιτείται έγκριση με αυξημένη πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920. Επιπλέον, την 4 Δεκεμβρίου 2015 η 

Τράπεζα υπέγραψε μία νέα σύμβαση πλαισίου συνεργασίας με το ΤΧΣ, η οποία αντικατέστησε την προηγούμενη σύμβαση που 

είχε υπογραφεί την 26 Αυγούστου 2014, η οποία ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, (α) την εταιρική διακυβέρνηση της Τράπεζας, (β) το 

σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας και την παρακολούθηση αυτού, (γ) την παρακολούθηση της εφαρμογής του πλαισίου 

διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την παρακολούθηση της απόδοσης της Τράπεζας στη διαχείριση αυτών, (δ) την 

εξειδίκευση για την Τράπεζα των ουσιωδών υποχρεώσεων που προβλέπονται στον Νόμο 3864/2010 και τις περιπτώσεις 

μετατροπής των υπό περιορισμούς δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ σε πλήρη, (ε) την παρακολούθηση του πραγματικού προφίλ 

κινδύνου της Τράπεζας συγκρινόμενο με την εγκεκριμένη στρατηγική κινδύνου και κεφαλαίου, (στ) τη συναίνεση του ΤΧΣ για τη 

στρατηγική κινδύνου και κεφαλαίου του Ομίλου της Τράπεζας και για τη στρατηγική, την πολιτική και τη διακυβέρνηση του 

Ομίλου της Τράπεζας σχετικά με τη διαχείριση των καθυστερούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων  και (ζ) τα καθήκοντα, τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εκπρόσωπου του ΤΧΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Λαμβάνοντας υπόψη τους 

όρους της αναθεωρημένης σύμβασης πλαισίου συνεργασίας, το ΤΧΣ θεωρείται ότι συνεχίζει να ασκεί ουσιώδη επιρροή στην 

Τράπεζα.  

O Όμιλος πραγματοποιεί τραπεζικές συναλλαγές με τα συνδεόμενα μέρη μέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών και σε καθαρά 

εμπορική βάση. Οι συναλλαγές αυτές περιλαμβάνουν δάνεια, καταθέσεις και εγγυήσεις. Επιπλέον, μέσα στα συνήθη πλαίσια των 

επενδυτικών τραπεζικών του εργασιών, ο Όμιλος ενδέχεται να κατέχει χρεωστικούς και συμμετοχικούς τίτλους των συνδεόμενων 

μερών. 
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Τα υπόλοιπα των συναλλαγών με τα συνδεόμενα μέρη και τα αντίστοιχα έσοδα και έξοδα παρουσιάζονται παρακάτω: 

Εταιρείες που Εταιρείες που

ελέγχονται ή ελέγχονται ή

Βασικά 

μέλη της 
ελέγχονται από 

κοινού από ΒΜΔ, 

Βασικά 

μέλη της 
ελέγχονται από 

κοινού από ΒΜΔ, 

Διοίκησης συγγενείς και Διοίκησης συγγενείς και 

(ΒΜΔ)
(1)

κοινοπραξίες ΤΧΣ (ΒΜΔ)
(1)

κοινοπραξίες ΤΧΣ

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

7                             6                                 0                              6                   4                             0                   

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (2) 0                             -                                  2                              0                   -                              3                   

Υποχρεώσεις προς πελάτες 5                             9                                 0                              5                   9                             0                   

Λοιπές υποχρεώσεις 
(2)

0                             -                                  -                               0                   -                              9                   

Καθαρά έσοδα από τόκους 0                             0                                 0                              (0)                  (1)                            0                   

0                             -                                  -                               0                   -                              -                    

-                              (0)                                -                               -                    (8)                            -                    

Λοιπά λειτουργικά έσοδα/ (έξοδα) 0                             (0)                                -                               (0)                  (0)                            1                   

Εκδοθείσες εγγυήσεις 0                             -                                  -                               -                    -                              -                    

Ληφθείσες εγγυήσεις 0                             -                                  -                               0                   -                              -                    

31 Δεκεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες, μετά 

από προβλέψεις 
(3)

Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και 

προμήθειες

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από 

δάνεια και απαιτήσεις

 
 (1) Στα βασικά μέλη της Διοίκησης περιλαμβάνονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της Διοίκησης του Ομίλου και του ΤΧΣ (ως τις αρχές 

Μαΐου 2014) και τα στενά συγγενικά τους πρόσωπα. Για την περίοδο έως τις αρχές Μαΐου 2014, τα έσοδα και τα έξοδα που σχετίζονται με συναλλαγές με 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα βασικά μέλη της διοίκησης του ΤΧΣ, καθώς και τα στενά συγγενικά τους πρόσωπα δεν ήταν σημαντικά. 

(2) Απαίτηση/υποχρέωση από το ΤΧΣ βάσει των όρων της σχετικής δεσμευτικής συμφωνίας για την απόκτηση του Νέου ΤΤ. 
(3) Περιλαμβάνεται πρόβλεψη απομείωσης € 16,85 εκατ. έναντι δανείων σε κοινοπραξία του Ομίλου. 

Επιπλέον, την 31 Δεκεμβρίου 2015 τα δάνεια, μετά από προβλέψεις, που δόθηκαν σε μη ενοποιούμενες εταιρείες οι οποίες 

ελέγχονται από την Τράπεζα βάσει σχετικών συμφωνητικών ενεχυρίασης των μετοχών τους (σημ. 27) ήταν € 4,3 εκατ. (2014: € 3 

εκατ.). 

Παροχές προς τα βασικά μέλη της Διοίκησης (μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπά βασικά μέλη της Διοίκησης του 

Ομίλου) 

Οι αμοιβές των βασικών μελών της Διοίκησης που έχουν τη μορφή βραχυπρόθεσμων παροχών ανέρχονται σε € 6,56 εκατ. (2014: € 

6,19 εκατ.) και μακροπρόθεσμων παροχών (εξαιρουμένων των παροχών σε συμμετοχικούς τίτλους) σε € 0,85 εκατ. (2014: € 0,67 

εκατ.). Επιπρόσθετα, ο Όμιλος αναγνώρισε έξοδο € 0,87 εκατ. που σχετίζεται με παροχές που διακανονίζονται με συμμετοχικούς 

τίτλους της GRIVALIA PROPERTIES. Το κόστος των παροχών προσδιορίζεται βάσει της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών 

μέσων κατά την ημερομηνία που παρέχονται και αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο, με έναρξη την ημερομηνία που 

παρέχονται μέχρι την ημερομηνία λήξης των σχετικών δικαιωμάτων, με ισόποση αύξηση των ιδίων κεφαλαίων (2014: έσοδο € 0,1 

εκατ. από την ακύρωση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών). 

 49.  Διοικητικό Συμβούλιο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίστηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της 27 Ιουνίου 2013, για θητεία τριών ετών. Η Ετήσια Γενική 

Συνέλευση των μετόχων της 26 Ιουνίου 2015 ενέκρινε την παράταση της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι το 

2018 και συγκεκριμένα μέχρι την 27 Ιουνίου 2018, παρατεινόμενης της θητείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα 

συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018. Πέρα από τις αλλαγές που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί έως τη δημοσίευση της 

Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, οι παρακάτω αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί στη 

σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έκτοτε: 

Την 28 Απριλίου 2015, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξέλεξε δύο νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κ. Σταύρο Ιωάννου και 

τον κ. Θεόδωρο Καλαντώνη. 

Τη 13 Μαΐου 2015, κατόπιν της παραίτησης του κ. Josh Seegopaul, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τον κ. Stephen L. Johnson ως νέο 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.  
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Κατόπιν των ανωτέρω, τη 13 Μαΐου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: 

N. Καραμούζης

Σ. Λορεντζιάδης

Φ. Καραβίας

Σ. Ιωάννου Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (ορίστηκε ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος την 28

Απριλίου 2015)

Θ. Καλαντώνης Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (ορίστηκε ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος την 28

Απριλίου 2015)

W. S. Burton

Γ. Χρυσικός

J. S. Haick

B. P. Martin

S. L. Johnson Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο μέλος (ορίστηκε ως μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο μέλος την 13 Μαΐου

2015)

Χ. Ανδρέου Μη Εκτελεστικό μέλος (εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του

Νόμου 3723/2008 από 6 Μαρτίου 2015)

K. H. Prince – Wright Μη Εκτελεστικό μέλος (εκπρόσωπος του ΤΧΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3864/2010)

Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο μέλος

Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος (ορίστηκε Πρόεδρος την 1 Φεβρουαρίου 2015)

Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο μέλος 

Διευθύνων Σύμβουλος (ορίστηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος την 1 Φεβρουαρίου 2015)

Μη Εκτελεστικό μέλος 

Μη Εκτελεστικό μέλος 

Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο μέλος 

 

50.  Μερίσματα 

Τα μερίσματα λογιστικοποιούνται μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

Βάσει του άρθρου 1, παρ. 3 του Νόμου 3723/2008, κατά την περίοδο συμμετοχής των τραπεζών στον πρώτο πυλώνα στήριξης του 

Προγράμματος Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας, το ποσό των μερισμάτων που ενδέχεται να διανεμηθούν 

στους κατόχους κοινών μετοχών της Τράπεζας, δεν μπορεί να υπερβεί το 35% των κερδών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, παρ.1 

του Νόμου 148/1967. Βάσει του Νόμου 3756/2009, όπως είναι σε ισχύ, οποιαδήποτε διανομή κερδών στους κατόχους κοινών 

μετοχών των τραπεζών που συμμετέχουν στον Πρώτο Πυλώνα του Προγράμματος Ενίσχυσης Ρευστότητας της Ελληνικής 

Οικονομίας για τις χρήσεις 2008 έως 2013 θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο με τη μορφή κοινών μετοχών, εκτός από ίδιες 

μετοχές. Βάσει των αποτελεσμάτων της Τράπεζας του 2015 και του άρθρου 1, παρ.3 του Νόμου 3723/2008 σε συνδυασμό με το 

άρθρο 44α του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών 2190/1920, δεν επιτρέπεται η διανομή μερίσματος τόσο στους κατόχους κοινών 

όσο και στους κατόχους προνομιούχων μετοχών (σημ. 40). 

 

 

 

 

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Γνωστοποιήσεις βάσει του Νόμου 4261/ 2014 

Πληροφόρηση ανά χώρα  

Σύμφωνα με το άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014, που ενσωμάτωσε το άρθρο 89 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ στην ελληνική 

νομοθεσία, o Όμιλος παρέχει την παρακάτω πληροφόρηση για κάθε χώρα στην οποία δραστηριοποιείται:  

(i) Επωνυμίες, φύση δραστηριοτήτων και γεωγραφική θέση. 

(ii) Τα λειτουργικά έσοδα (κύκλος εργασιών), τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρου, ο φόρος επί των αποτελεσμάτων και ο τρέχων 

φόρος σε ενοποιημένη βάση για κάθε χώρα˙ οι ενδοεταιρικές συναλλαγές μεταξύ των χωρών απαλείφονται στη γραμμή 

‘Ενδοομιλικά ποσά’. H οικονομική πληροφόρηση που γνωστοποιείται, έχει προετοιμαστεί με βάση το ίδιο πλαίσιο με τις 

οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015.  

(iii) Τον αριθμό εργαζομένων σε ισοδύναμο καθεστώς πλήρους απασχόλησης. 

(iv) Τις εισπραττόμενες δημόσιες επιδοτήσεις. 

Οι θυγατρικές επιχειρήσεις της Τράπεζας την 31 Δεκεμβρίου 2015, η χώρα εγκατάστασης και ο τομέας δραστηριότητας τους 

παρουσιάζονται στη σημ. 27. 

Η πληροφόρηση ανά χώρα παρατίθεται παρακάτω:  

Λειτουργικά 

έσοδα

Κέρδη/(ζημιές) 

προ φόρου

Φόρος επί των 

αποτελεσμάτων Τρέχων Φόρος

€ million € million € million € million

Ελλάδα 1.240,5                   (2.205,7)                 1.065,2                   (17,6)                       10.485                    

Βουλγαρία 172,4                      29,4                         (5,3)                          (5,1)                          2.020                      

Ρουμανία 142,0                      17,6                         (6,4)                          (2,0)                          2.221                      

Κύπρος 81,8                         44,9                         (11,2)                       (11,3)                       258                          

Σερβία 81,7                         (0,3)                          (0,0)                          (0,2)                          1.243                      

Λουξεμβούργο (1) 36,1                         18,2                         (3,1)                          (2,6)                          92                            

Τουρκία 12,7                         12,7                         (2,5)                          (2,5)                          -                                

Ολλανδία 0,9                           (4,8)                          (0,5)                          (0,5)                          -                                

Άλλες χώρες
(2)

2,1                           1,9                           (0,1)                          (0,1)                          -                                

Ενδοομιλικά ποσά (8,6)                          -                                -                                -                                

Σύνολο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 1.761,6                   (2.086,1)                 1.036,1                   (41,9)                       16.319                    

Ασφαλιστικές δραστηριότητες ταξινομημένες ως κατεχόμενες 

προς πώληση (3) (σημ. 17) 66,6                         (86,3)                       (19,3)                       322                          

Δραστηριότητες στην Ουκρανία ταξινομημένες ως 

κατεχόμενες προς πώληση (σημ. 17) (117,5)                     31,8                         0,7                           668                          

Σύνολο από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (50,9)                       (54,5)                       (18,6)                       990                          

Σύνολο 1.761,6                   (2.137,0)                 981,6                      (60,5)                       17.309                    

Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015

Αριθμός 

εργαζομένων την 

31 Δεκεμβρίου

 

(1) Οι δραστηριότητες του υποκαταστήματος του Λονδίνου της Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. περιλαμβάνονται στο 

Λουξεμβούργο. 

(2) Τα ποσά που παρουσιάζονται στην κατηγορία ‘Άλλες χώρες’ αναφέρονται: (α) στις εταιρείες ειδικού σκοπού που εκδίδουν 

μεσοπρόθεσμους τίτλους (EMTNs) και προνομιούχους τίτλους δηλαδή την ERB Hellas Plc στο Ηνωμένο Βασίλειο, την ERB Hellas 

(Cayman Islands) Ltd στα νησιά Cayman και την ERB Hellas funding Ltd στα νησιά Channel και (β) στην εταιρεία χαρτοφυλακίου 

Berberis investments Ltd στα νησιά Channel.  

(3) Οι ασφαλιστικές δραστηριότητες ταξινομημένες ως κατεχόμενες προς πώληση περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες ασφαλίσεων 

ζωής και γενικών ασφαλίσεων της Eurolife στη Ρουμανία. Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 για τις εταιρείες αυτές 

τα κέρδη προ φόρου, ο φόρος επί των αποτελεσμάτων και ο τρέχων φόρος ανήλθαν σε € 1,3 εκατ., € 0,2 εκατ. και € 0,2 εκατ. 

αντίστοιχα. 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015, καμία από τις θυγατρικές της Τράπεζας δεν εισέπραξε δημόσια επιδότηση. 

Η Τράπεζα συμμετέχει στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας βάσει του Νόμου 3723/2008, όπως 

είναι σε ισχύ. Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στη σημ. 4. 

Άρθρο 82 του Νόμου 4261/2014 

Λόγω των ζημιών για τη χρήση 2015, η απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού του Ομίλου είναι αρνητική. 



 

 

 

 

IV. 
 

 
 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2015 (περιλαμβάνεται η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού 
Ελεγκτή Λογιστή)  
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Έκθεση Ανεξάπτητος Οπκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Εηαηξείαο «Τξάπεδα Eurobank Ergasias Α.Ε.» 

 

Έκθεση Ελέγσος επί των Χπηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Ειέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Eurobank Ergasias Α.Ε. («ε Τξάπεδα»), νη νπνίεο 

απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31εο Δεθεκβξίνπ 2015, ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ 

εζόδσλ, κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη 

πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Εςθύνη τηρ Διοίκησηρ για τιρ Χπηματοοικονομικέρ Καταστάσειρ 

 

Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από 

ηελ Επξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, 

ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε 

αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Εςθύνη τος Ελεγκτή 

 

Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ 

έιεγρό καο.  Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Ειέγρνπ. Τα πξόηππα απηά απαηηνύλ 

λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό 

ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από 

νπζηώδε αλαθξίβεηα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά 

θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε 

ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν 

ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα 

ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ 

ηεο εηαηξείαο.  Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη 

κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη 

αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο 

ειεγθηηθήο καο γλώκεο. 
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Γνώμη 

 

Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε 

άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Τξάπεδαο θαηά ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2015, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη 

ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα 

Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε. 

 

Έμυαση Θέματορ 

Χσξίο λα δηαηππώλνπκε επηθύιαμε ζηε γλώκε καο, εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 2.1 ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο νπζηώδεηο αβεβαηόηεηεο πνπ απνξξένπλ από ηηο 

πθηζηάκελεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ Ειιάδα θαη ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο, νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα 

επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

α) Σηελ Έθζεζε Δηαρείξηζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε 

νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 43α (παξ.3δ) ηνπ θ.λ. 2190/1920. 

 

β) Επαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Δηαρείξηζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α 

(παξ.3α) θαη 37 ηνπ θ.λ. 2190/1920. 

 

 

 

 

 

Αζήλα, 18 Μαξηίνπ 2016 

 

     Ο Οξθσηόο Ειεγθηήο Λνγηζηήο 

ΠξάηογνπσηεξρανποΚνύπεξο 

Αλώλπκε Ειεγθηηθή Εηαηξεία 

Οξθσηνί Ειεγθηέο Λνγηζηέο 

Λεσθ. Κεθηζίαο 268 

152 32 Χαιάλδξη                                      Μάξηνο Ψάιηεο 

ΑΜ ΣΟΕΛ 113                          ΑΜ ΣΟΕΛ 38081 
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Ιςολογιςμόσ                                                                                                      
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2015 2014

θμείωςθ € εκατ. € εκατ.

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ

Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 17 397       801       

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 19 5.020    5.892    

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω

αποτελεςμάτων 20 17          73          

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 21 1.881    2.121    

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 22 32.974 35.076 

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 24 14.585 14.959 

Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ 25 2.161    2.570    

Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 26 256       282       

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 27 61          64          

Άυλα πάγια ςτοιχεία 28 64          60          

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 15 4.902    3.871    

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 29 1.764    1.725    

Στοιχεία ενεργθτικοφ προσ πϊλθςθ 16 113       -             

φνολο ενεργθτικοφ 64.195 67.494 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ

Υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ 30 25.267 12.610 

Υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 31 6.255    13.408 

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 21 2.353    2.470    

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 32 22.802 31.985 

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ 33 896       1.287    

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 34 491       477       

φνολο υποχρεϊςεων 58.064 62.237 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο-κοινζσ μετοχζσ 36 656       4.412    

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο 36 8.056    6.682    

Λοιπά αποκεματικά και αποτελζςματα εισ νζον (3.574)  (7.185)  

Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιοφχεσ μετοχζσ 37 950       950       

Κδια κεφάλαια που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ Σράπεηασ 6.088    4.859    

Υβριδικά κεφάλαια 38 43          398       

φνολο ιδίων κεφαλαίων 6.131    5.257    

φνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεϊςεων 64.195 67.494 

31 Δεκεμβρίου

 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 8 μζχρι 118 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων  
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2015 2014

θμείωςθ € εκατ. € εκατ.

Τόκοι ζςοδα 2.028       2.292       

Τόκοι ζξοδα (1.027)      (1.293)      

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 8 1.001       999           

Ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ 203           198           

Ζξοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ (143)         (124)         

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ 60             74             

Ζςοδα από μθ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ 6               6               

Ζςοδα από μερίςματα 10 369           60             

Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν 9 43             (15)            

Αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ 9 (4)              33             

Λοιπά λειτουργικά αποτελζςματα 9               3               

Λειτουργικά ζςοδα 1.484       1.160       

Λειτουργικά ζξοδα 11 (709)         (699)         

Λειτουργικά κζρδθ προ απομειϊςεων και ζκτακτων 

εςόδων/(εξόδων) και προβλζψεων 775           461           

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ 23 (2.503)      (1.901)      

Zθμιζσ απομείωςθσ και λοιπζσ ηθμιζσ από ςυμμετοχζσ ςε 

κυγατρικζσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ 25,29 (308)         (604)         

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ 13 (42)            (134)         

Ζκτακτα ζςοδα/(ζξοδα) και προβλζψεισ 13 (76)            75             

Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου (2.154)      (2.103)      

Φόροσ ειςοδιματοσ 14 671           527           

Ζκτακτεσ προςαρμογζσ φόρου 14 432           244           

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (1.051)      (1.332)      

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 16 -                (51)            

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ (1.051)      (1.383)      

Χριςθ που ζλθξε τθν 

31 Δεκεμβρίου

 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 8 μζχρι 118 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων
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Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) (1.051)    (1.383)    

Λοιπά αποτελζςματα απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ:

Ποςά που αναταξινομικθκαν ι ενδζχεται να 

αναταξινομθκοφν μεταγενζςτερα ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων:

Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν

- μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ 28            (32)          

- μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ 1              29            18            (14)          

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων

- μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ 69            (113)        

- μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ 

(ςθμ. 24) 6              75            (17)          (130)        

104         (144)        

Ποςά που δε κα αναταξινομθκοφν ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων:

- Αναλογιςτικά κζρδθ/(ηθμιζσ) υποχρζωςθσ αποηθμίωςθσ 

προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία, μετά από φόρουσ 0              (6)             

Λοιπά αποτελζςματα 104         (150)        

  

υνολικό αποτζλεςμα μετά από φόρο που αναλογεί ςε 

μετόχουσ:

-από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (947)        (1.482)    

-από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ -               (947)        (51)          (1.533)    

Χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου

€ εκατ.

20142015

€ εκατ.
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€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2014 1.641         6.669         3.457               (9.113)               950                     398            4.002         

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) -                  -                  -                         (1.383)               -                           -                  (1.383)       

Λοιπά αποτελζςματα μετά από φόρο απευκείασ 

ςτθν κακαρι κζςθ -                  -                  (150)                  -                          -                           -                  (150)           

Συνολικό αποτζλεςμα μετά από φόρο για τθ χριςθ 

που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 -                  -                  (150)                  (1.383)               -                           -                  (1.533)       

Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου, μετά από ζξοδα 2.771         13               -                         (6)                        -                           -                  2.778         

Αναβαλλόμενοσ φόροσ επί ςυναλλαγϊν ιδίων μετοχϊν και 

υβριδικϊν κεφαλαίων -                  -                  -                         11                       -                           -                  11               

Ραροχζσ ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ:

- Αξία παρεχόμενων υπθρεςιϊν από το προςωπικό -                  -                  (1)                      -                          -                           -                  (1)                

Μεταφορζσ μεταξφ αποκεματικϊν -                  -                  (234)                  234                    -                           -                  -                  

2.771         13               (235)                  239                    -                           -                  2.788         

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 4.412         6.682         3.072               (10.257)             950                     398            5.257         

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2015 4.412         6.682         3.072               (10.257)             950                     398            5.257         

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) -                  -                  -                         (1.051)               -                           -                  (1.051)       

Λοιπά αποτελζςματα μετά από φόρο απευκείασ ςτθν 

κακαρι κζςθ -                  -                  104                   -                          -                           -                  104            

Συνολικό αποτζλεςμα μετά από φόρο για τθ χριςθ που 

ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 -                  -                  104                   (1.051)               -                           -                  (947)           

Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου, μετά από ζξοδα (ςθμ. 36) 612            1.374         -                         (2)                        -                           -                  1.984         

Μείωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου (ςθμ. 36) (4.368)       -                  4.368               -                          -                           -                  -                  

Επίδραςθ λόγω αλλαγισ του ςυντελεςτι φορολογίασ 

ειςοδιματοσ ςε ζξοδα αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου -                  -                  -                         5                         -                           -                  5                 

(Αγορά)/πϊλθςθ υβριδικϊν τίτλων, μετά από φόρο

(ςθμ. 38) -                  -                  -                         187                    -                           (355)           (168)           

(3.756)       1.374         4.368               190                    -                           (355)           1.821         

Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 656            8.056         7.544               (11.118)             950                     43               6.131         

Σθμ. 36 Σθμ. 36 Σθμ. 37 Σθμ. 38

Τβριδικά 

κεφάλαια φνολο

Κδια κεφάλαια που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ Σράπεηασ

Μετοχικό 

κεφάλαιο - 

κοινζσ 

μετοχζσ                                                                                                                                                                                                                                     

Τπζρ το 

άρτιο

Ειδικά 

αποκεματικά

Αποτελζςματα 

εισ νζον

Μετοχικό

κεφάλαιο- 

προνομιοφχεσ 

μετοχζσ

 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 8 μζχρι 118 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων 
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2015 2014

θμείωςθ € εκατ. € εκατ.

Σαμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου (2.154)           (2.103)           

Ρροςαρμογζσ για:

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ 2.503             1.901             

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ και προβλζψεισ 421                607                

Αποςβζςεισ ενςϊματων και άυλων πάγιων ςτοιχείων 42                   53                   

Λοιπά αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ 18 (42)                 (106)               

Αποτελζςματα από πιςτωτικοφσ τίτλουσ 1                     11                   

(Κζρδθ)/ηθμιζσ από πϊλθςθ κυγατρικϊν, ςυγγενϊν επιχειριςεων και κοινοπραξιϊν (9)                    38                   

Μερίςματα από κυγατρικζσ, ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ (367)               (59)                 

Λοιπζσ προςαρμογζσ 20                   1                     

415                343                

Μεταβολζσ λογαριαςμϊν που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 197                (48)                 

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 55                   (11)                 

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 652                1.708             

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ (432)               661                

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 162                (38)                 

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ (86)                 28                   

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςε υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ και 

χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 5.504             (3.065)           

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςε υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ (9.112)           (1.968)           

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςε λοιπζσ υποχρεϊςεισ (82)                 (106)               

(3.142)           (2.839)           

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ (2.727)           (2.496)           

Σαμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ

Αγορζσ ενςϊματων και άυλων παγίων ςτοιχείων (26)                 (31)                 

Ειςπράξεισ από πϊλθςθ ενςϊματων και άυλων παγίων ςτοιχείων 0                     6                     

(Αγορζσ)/πωλιςεισ και λιξεισ επενδυτικϊν τίτλων 512                (144)               

Απόκτθςθ κυγατρικϊν, ςυγγενϊν επιχειριςεων, κοινοπραξιϊν και ςυμμετοχζσ ςε 

αυξιςεισ κεφαλαίου (12)                 (407)               

Ρϊλθςθ ςυμμετοχϊν ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ 29 7                     140                

Μερίςματα που ειςπράχκθκαν από επενδυτικοφσ τίτλουσ, κυγατρικζσ, ςυγγενείσ 

επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ 369                60                   

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ 850                (376)               

Σαμειακζσ ροζσ από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ

(Αποπλθρωμζσ)/ειςπράξεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ (407)               (183)               

Ειςπράξεισ από αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου (ΑΜΚ) 36 2.039             2.864             

Ζξοδα που πλθρϊκθκαν για ΑΜΚ 36 (72)                 (115)               

Αγορά υβριδικϊν τίτλων (90)                 -                      

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ 1.470             2.566             

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα (407)               (306)               

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ χριςθσ 18 912                1.218             

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ χριςθσ 18 505                912                

Χριςθ που ζλθξε 

τθν 31 Δεκεμβρίου
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1. Γενικζσ πλθροφορίεσ 

Θ Eurobank Εργαςίασ Α.Ε. (θ «Τράπεηα») δραςτθριοποιείται ςτουσ τομείσ τραπεηικισ ιδιωτϊν πελατϊν και επιχειριςεων, ςτον 

τομζα παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν, υπθρεςιϊν διαχείριςθσ κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων και άλλων υπθρεςιϊν. Θ 

Τράπεηα ζχει ςυςτακεί ςτθν Ελλάδα και οι μετοχζσ τθσ είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν. Θ Τράπεηα 

δραςτθριοποιείται κυρίωσ ςτθν Ελλάδα και μζςω των κυγατρικϊν τθσ ςτισ περιοχζσ τθσ Κεντρικισ, Ανατολικισ και 

Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ. 

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν και το Ραράρτθμα, εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο τθν 17 Μαρτίου 2016. 

2. Βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ 

Οι βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ που εφαρμόςτθκαν κατά τθ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων αναφζρονται παρακάτω: 

2.1 Πλαίςιο ςφνταξθσ οικονομικϊν καταςτάςεων 

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ 

(ΔΡΧΑ) που ζχουν εγκρικεί από το Συμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων και ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

(ΕΕ), και ειδικότερα με τα πρότυπα και τισ διερμθνείεσ που είναι ςε ιςχφ ι ζχουν εκδοκεί και εφαρμοςτεί κατά τθν θμερομθνία 

ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, νωρίτερα από τθν θμερομθνία υποχρεωτικισ εφαρμογισ τουσ. 

Εκτιμιςεισ για τθ ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ Σράπεηασ 

Οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τθν αρχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ (going concern), θ 

οποία κρίκθκε ωσ κατάλλθλθ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο, αξιολογϊντασ τα ακόλουκα: 

Μακροοικονομικό περιβάλλον 

Το 2015, το μακροοικονομικό περιβάλλον ςτθν Ελλάδα ιταν αρκετά δφςκολο για το Ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα. Στο πρϊτο 

εξάμθνο, θ παρατεταμζνθ αβεβαιότθτα ςχετικά με τθ ςυμφωνία με τουσ εταίρουσ τθσ Ευρωηϊνθσ αναφορικά με τθν εφαρμογι 

των απαιτοφμενων μεταρρυκμίςεων για τθν ολοκλιρωςθ του Δεφτερου Ρρογράμματοσ Οικονομικισ Στακεροποίθςθσ, θ 

ανεπιτυχισ λιξθ του προθγοφμενου προγράμματοσ, οι δυςχερείσ ςυνκικεσ ρευςτότθτασ εξαιτίασ των προβλθμάτων ςτθ 

χρθματοδότθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και οι ςθμαντικζσ εκροζσ κατακζςεων - οι οποίεσ είχαν παρατθρθκεί από τα τζλθ του 

2014 - οδιγθςαν ςτθν επιβολι μζτρων περιοριςμοφ ςτθν κίνθςθ κεφαλαίων (capital controls) και ςε προςωρινι τραπεηικι αργία 

τθν 28 Ιουνίου 2015. Στα μζςα Αυγοφςτου, θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ κατζλθξε ςε τελικι ςυμφωνία με τουσ Ευρωπαίουσ εταίρουσ 

τθσ για ζνα νζο τριετζσ πρόγραμμα χρθματοδότθςθσ από τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό Στακερότθτασ (ΕΜΣ) - το Τρίτο Ρρόγραμμα 

Οικονομικισ Στακεροποίθςθσ (ΤΡΟΣ) – που περιλάμβανε χρθματοδότθςθ περίπου € 86 δισ και μια ςειρά μεταρρυκμίςεων 

ςτοχεφοντασ ςτθν αποκατάςταςθ τθσ δθμοςιονομικισ βιωςιμότθτασ, ςτθ διαςφάλιςθ τθσ οικονομικισ ςτακερότθτασ, ςτθν 

ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ, τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και των επενδφςεων και ςτθ δθμιουργία ενόσ ςφγχρονου κράτουσ και 

δθμόςιασ διοίκθςθσ. Θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ ολοκλιρωςε δφο δζςμεσ προαπαιτοφμενων μεταρρυκμίςεων ςφμφωνα με το ΤΡΟΣ 

ςτο τζλοσ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015. Μζχρι τα μζςα Δεκεμβρίου 2015, ολοκλθρϊκθκε θ ανακεφαλαιοποίθςθ των 

ςυςτθμικϊν τραπεηϊν με τθ χριςθ  € 5,4 δισ περίπου από τα ςυνολικά  € 25 δισ που είχαν αρχικά προβλεφκεί. Τα κεφάλαια που 

δεν χρθςιμοποιικθκαν αφαιρζκθκαν από το δάνειο του ΕΜΣ, μειϊνοντασ το φψοσ του ςε περίπου € 64,5 δισ ςτο τζλοσ 

Ιανουαρίου 2016. 

Το τρζχον οικονομικό περιβάλλον ςτθν Ελλάδα παραμζνει αρκετά δφςκολο. Οι κφριοι κίνδυνοι και οι παράγοντεσ αβεβαιότθτασ 

ςχετίηονται με (α) τθν κακυςτζρθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ πρϊτθσ αξιολόγθςθσ του ΤΡΟΣ, (β) τθν αρνθτικι επίδραςθ ςτθν 

πραγματικι οικονομία ενδεχόμενων πρόςκετων δθμοςιονομικϊν μζτρων επιπλζον αυτϊν που ζχουν ιδθ ςυμφωνθκεί με το 

ΤΡΟΣ, (γ) τισ αυξανόμενεσ κοινωνικοπολιτικζσ εντάςεισ ωσ αποτζλεςμα τθσ εγχϊριασ φφεςθσ από το 2008 και τθσ 

μεταρρυκμιςτικισ κόπωςθσ, (δ) τθν περαιτζρω κακυςτζρθςθ ςτθν άρςθ των μζτρων περιοριςμοφ ςτθν κίνθςθ κεφαλαίων, (ε) 

τθν επίδραςθ τθσ προςφυγικισ κρίςθσ ςτθν εγχϊρια οικονομία εφόςον δεν καταςτεί βιϊςιμθ θ επερχόμενθ λφςθ από τθν ΕΕ, 

και (ςτ) τισ γεωπολιτικζσ ςυνκικεσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι και τουσ εξωτερικοφσ κλυδωνιςμοφσ από τθν παγκόςμια οικονομία. 

Θ γριγορθ ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ μπορεί να ςυμβάλλει ςε ςθμαντικά κετικζσ εξελίξεισ, 

ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ επαναφοράσ τθσ άρςθσ από τθν ΕΚΤ τθσ εξαίρεςθσ των χρεογράφων που ζχει εκδϊςει το Ελλθνικό 

Δθμόςιο, τθ ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα ποςοτικισ χαλάρωςθσ τθσ ΕΚΤ, τθν ζναρξθ των επίςθμων διαπραγματεφςεων για 
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πρόςκετα μζτρα ελάφρυνςθσ του χρζουσ τθσ Ελλάδασ και τθ ςταδιακι χαλάρωςθ των μζτρων περιοριςμοφ ςτθν κίνθςθ 

κεφαλαίων, που τελικά κα οδθγιςουν ςτθν οριςτικι άρςθ τουσ. Επιπλζον, θ αποδεδειγμζνθ ανκεκτικότθτα τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ, θ επιτυχισ ανακεφαλαιοποίθςθ του εγχϊριου τραπεηικοφ ςυςτιματοσ το 2015 και θ ενεργοποίθςθ τθσ 

χρθματοδότθςθσ τθσ ΕΕ για τθ ςτιριξθ των εγχϊριων επενδφςεων και τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ κα διευκόλυναν τθν 

περαιτζρω ςτακεροποίθςθ του εγχϊριου οικονομικοφ περιβάλλοντοσ και τθν επιςτροφι ςε κετικοφσ ρυκμοφσ οικονομικισ 

ανάπτυξθσ από το δεφτερο εξάμθνο του 2016. 

Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ 

Μετά τθ ςταδιακι ομαλοποίθςθ τθσ οικονομικισ και πολιτικισ κατάςταςθσ ςτθν Ελλάδα και ςε ςυνζχεια τθσ επιτυχθμζνθσ 

ανακεφαλαιοποίθςθσ τθσ Τράπεηασ, ο Πμιλοσ ενίςχυςε τθ ρευςτότθτά του και μείωςε τθν εξάρτθςι του από το μθχανιςμό 

χρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ ςε € 24,3 δισ ςτο τζλοσ Φεβρουαρίου 2016 από € 33,3 δισ ςτισ αρχζσ Ιοφλιου 2015 μζςω 

των ςυμφωνιϊν επαναγοράσ χρεογράφων ςτθ διατραπεηικι αγορά, τθσ αφξθςθσ των κατακζςεων και του ςυνολικοφ προϊόντοσ 

τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου (ςθμ. 7.2.3). 

Με βάςθ τθ ςυμφωνία με τουσ Ευρωπαίουσ εταίρουσ, οι αρχζσ ζχουν δεςμευτεί να διατθριςουν επαρκι ρευςτότθτα ςτο 

τραπεηικό ςφςτθμα, εφόςον θ Ελλάδα εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ τθσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ του ΕΜΣ. Θ 

αποφαςιςτικι εφαρμογι των μζτρων που ςυμφωνικθκαν ςτο πλαίςιο του νζου προγράμματοσ του ΕΜΣ κα επιτρζψει ςτθν ΕΚΤ 

να επαναφζρει τθν εξαίρεςθ των χρεογράφων που ζχει εκδϊςει το Ελλθνικό Δθμόςιο και κα ςθματοδοτιςει το ςταδιακό 

επαναπατριςμό των κατακζςεων ςτο τραπεηικό ςφςτθμα, το οποίο είναι μια ςθμαντικι προτεραιότθτα για τον Πμιλο, και τθν εκ 

νζου πρόςβαςθ ςτισ αγορζσ για άντλθςθ ρευςτότθτασ. 

Κίνδυνοσ κεφαλαιακισ επάρκειασ 

Τα αποτελζςματα τθσ ςυνολικισ αξιολόγθςθσ (ΣΑ) ανακοινϊκθκαν από τθν ΕΚΤ τθν 31 Οκτωβρίου 2015, ςφμφωνα με τα οποία, 

για τθν Τράπεηα, προςδιορίςτθκε ζλλειμμα € 0,3 δισ υπό το βαςικό ςενάριο βάςει του ορίου για Δείκτθ κεφαλαίου κοινϊν 

μετοχϊν τθσ κατθγορίασ 1 (CET1) ςτο 9,5% και € 2,1 δισ υπό το δυςμενζσ ςενάριο βάςει του ορίου για CET1 ςτο 8%, που είναι το 

χαμθλότερο ζλλειμμα μεταξφ των Ελλθνικϊν τραπεηϊν. Μετά τα αποτελζςματα τθσ ΣΑ και ςφμφωνα με το νζο πλαίςιο 

ανακεφαλαιοποίθςθσ που τζκθκε ςε ιςχφ με το Νόμο 4340/2015, θ Τράπεηα προχϊρθςε ςε αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου φψουσ 

€ 2.039 εκατ., θ οποία καλφφκθκε εξ’ ολοκλιρου από τισ αγορζσ. Ωσ αποτζλεςμα, ο Πμιλοσ ενίςχυςε περαιτζρω τθν κεφαλαιακι 

του βάςθ και ο CET1 ανιλκε ςτο 17% ςτο τζλοσ Δεκεμβρίου 2015. 

Ραρά τθν άμεςθ και ζμμεςθ ζκκεςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ ςτον πιςτωτικό κίνδυνο του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, θ επιτυχισ 

ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ανακεφαλαιοποίθςθσ τθσ Τράπεηασ και των άλλων Ελλθνικϊν ςυςτθμικϊν τραπεηϊν αποτζλεςε 

ζνα ςθμαντικό ςθμείο-ορόςθμο για τθν αποκατάςταςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτο τραπεηικό ςφςτθμα και ςτθν οικονομία 

γενικότερα. 

Ο Πμιλοσ ςυνεχίηει τθν υλοποίθςθ του μεςοπρόκεςμου ςχεδίου για τθ δθμιουργία εςωτερικοφ κεφαλαίου, το οποίο 

περιλαμβάνει πρωτοβουλίεσ που δθμιουργοφν ι αποδεςμεφουν κεφάλαια CET1 ι/και μειϊνουν το ςφνολο των ςτακμιςμζνων 

ςτοιχείων ενεργθτικοφ. Ζνασ από τουσ βαςικοφσ τομείσ που εςτιάηει ο Πμιλοσ παραμζνει θ ενεργι διαχείριςθ των μθ 

εξυπθρετοφμενων δανείων, αξιοποιϊντασ τθν εςωτερικι υποδομι και τισ ςθμαντικζσ νομοκετικζσ αλλαγζσ που ζχουν γίνει ι 

αναμζνεται να γίνουν, με ςτόχο τθ ςθμαντικι μείωςθ των προβλζψεϊν τουσ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα. 

Εκτίμθςθ για τθ ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτασ 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ παραπάνω παράγοντεσ που ςχετίηονται με τθν επάρκεια τθσ κεφαλαιακισ 

κζςθσ τθσ Τράπεηασ και τθν αναμενόμενθ ςυνζχιςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτο μθχανιςμό χρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ ςτο 

προςεχζσ μζλλον, και παρά τισ υφιςτάμενεσ αβεβαιότθτεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ αξιολόγθςθσ του τρζχοντοσ 

οικονομικοφ προγράμματοσ και τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ ςτθν Ελλάδα, κεωρεί ότι οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ 

μποροφν να ςυνταχκοφν με βάςθ τθν αρχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ (going concern). 

Οι αρχζσ που παρουςιάηονται παρακάτω ζχουν εφαρμοςτεί με ςυνζπεια ςτισ χριςεισ 2015 και 2014, εξαιρουμζνων εκείνων που 

παρατίκενται παρακάτω. Τα ςυγκριτικά ςτοιχεία, όπου κρίκθκε αναγκαίο, ζχουν αναπροςαρμοςτεί ϊςτε να ςυνάδουν με τισ 

αλλαγζσ ςτθν παρουςίαςθ που υιοκζτθςε ο Πμιλοσ για τθν παροφςα χριςθ. 
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Σροποποιιςεισ ςε πρότυπα και νζεσ διερμθνείεσ που υιοκετικθκαν από τθν Σράπεηα 

Οι ακόλουκεσ τροποποιιςεισ ςε πρότυπα και οι νζεσ διερμθνείεσ, όπωσ εκδόκθκαν από το Συμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν 

Ρροτφπων (ΣΔΛΡ) και τθν Επιτροπι Διερμθνειϊν Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΕΔΔΡΧΑ), και 

υιοκετικθκαν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ), είναι ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2015: 

Ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςε ΔΠΧΑ  2011-2013  

Οι τροποποιιςεισ ειςάγουν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςε τρία ΔΡΧΑ, ωσ επακόλουκο τθσ δθμοςίευςθσ των αποτελεςμάτων του 

κφκλου 2011-13 του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του ΣΔΛΡ, ωσ ακολοφκωσ: 

 Διευκρινίηουν ότι το ΔΡΧΑ 3 «Συνενϊςεισ Επιχειριςεων» εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογισ του τθ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ 

του ςχθματιςμοφ ενόσ από κοινοφ ελεγχόμενου ςχιματοσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του από κοινοφ ελεγχόμενου 

ςχιματοσ, 

 Διευκρινίηουν ότι θ εξαίρεςθ ςτο ΔΡΧΑ 13 «Επιμζτρθςθ Εφλογθσ Αξίασ» για τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ μίασ ομάδασ 

χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων ςε ςυμψθφιςμζνθ βάςθ, αφορά  τα 

ςυμβόλαια, τα οποία εντάςςονται ςτο πεδίο εφαρμογισ και αντιμετωπίηονται λογιςτικά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΔΛΡ 

39 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Αναγνϊριςθ και Επιμζτρθςθ» ι του ΔΡΧΑ 9 «Χρθματοοικονομικά μζςα», ανεξαρτιτωσ εάν 

πλθροφν τουσ οριςμοφσ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων ι χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων ςφμφωνα 

με το ΔΛΡ 32 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Ραρουςίαςθ», 

 Αναφζρονται ςτθν αλλθλεξάρτθςθ του ΔΡΧΑ 3 «Συνενϊςεισ Επιχειριςεων» και του ΔΛΡ 40 «Επενδφςεισ ςε Ακίνθτα», 

διευκρινίηοντασ ςτο τελευταίο ότι θ εταιρεία κα πρζπει να εξετάςει εάν: (α) το αποκτθκζν ακίνθτο αποτελεί επενδυτικό 

ακίνθτο ςτα πλαίςια του ΔΛΡ 40 και (β) θ απόκτθςθ του επενδυτικοφ ακινιτου αποτελεί ςυνζνωςθ επιχειριςεων, όπωσ 

αυτι ορίηεται ςτο ΔΡΧΑ 3. 

Θ υιοκζτθςθ των τροποποιιςεων δεν είχε επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ.  

ΕΔΔΠΧΑ 21, Ειςφορζσ  

Θ διερμθνεία διευκρινίηει ότι μία εταιρεία αναγνωρίηει μία υποχρζωςθ για ειςφορά, που δεν είναι φόροσ ειςοδιματοσ, όταν θ 

δραςτθριότθτα που προκαλεί τθν πλθρωμι, όπωσ προςδιορίηεται από τθ ςχετικι νομοκεςία, λαμβάνει χϊρα. Διευκρινίηει, 

επίςθσ, ότι θ υποχρζωςθ για τθν ειςφορά αναγνωρίηεται ςταδιακά μόνο εάν θ δραςτθριότθτα που προκαλεί τθν καταβολι τθσ 

ειςφοράσ πραγματοποιείται κατά τθν διάρκεια μίασ χρονικισ περιόδου, ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία. Πταν θ υποχρζωςθ 

ειςφοράσ προκφπτει με τθν επίτευξθ ενόσ ελαχίςτου ορίου, για παράδειγμα ενόσ κακοριςμζνου φψουσ εςόδων, θ διερμθνεία 

διευκρινίηει ότι καμία υποχρζωςθ δεν πρζπει να αναγνωρίηεται πριν τθν επίτευξθ του κακοριςμζνου ελάχιςτου απαιτοφμενου 

ορίου. 

Θ υιοκζτθςθ τθσ διερμθνείασ δεν είχε ςθμαντικι επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ. Βλζπε επίςθσ ςθμ. 11. 

Νζα πρότυπα και τροποποιιςεισ προτφπων που δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Σράπεηα 

Ζνα πλικοσ νζων προτφπων και τροποποιιςεων ςε υπάρχοντα πρότυπα κα τεκοφν ςε ιςχφ μετά το 2015, δεδομζνου ότι δεν 

ζχουν ακόμθ υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ι θ Τράπεηα δεν τα ζχει υιοκετιςει νωρίτερα από τθν θμερομθνία 

υποχρεωτικισ εφαρμογισ τουσ. Αυτά που ενδζχεται να είναι ςχετικά με τθν Τράπεηα ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

ΔΛΠ 1, Σροποποίθςθ - Γνωςτοποιιςεισ (ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2016) 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει τισ οδθγίεσ του ΔΛΡ 1 ςχετικά με τισ ζννοιεσ τθσ ςθμαντικότθτασ και τθσ ςυγκζντρωςθσ, τθν  

παρουςίαςθ των μερικϊν ακροιςμάτων, τθν δομι των οικονομικϊν καταςτάςεων και τισ γνωςτοποιιςεισ των λογιςτικϊν αρχϊν.  

Θ υιοκζτθςθ τθσ τροποποίθςθσ δεν αναμζνεται να ζχει επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ. 

ΔΛΠ 7, Σροποποίθςθ – Γνωςτοποιιςεισ (ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2017, δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν ΕΕ) 

Θ τροποποίθςθ απαιτεί τθ γνωςτοποίθςθ πλθροφοριϊν που επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεων να 

αξιολογιςουν τισ μεταβολζσ ςτισ υποχρεϊςεισ προερχόμενεσ από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων τόςο 

των αλλαγϊν από ταμειακζσ ροζσ όςο και μθ ταμειακζσ μεταβολζσ. Οι απαιτιςεισ για γνωςτοποιιςεισ επιπροςκζτωσ ιςχφουν 

για μεταβολζσ ςε χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία, όπωσ περιουςιακά ςτοιχεία που αντιςτακμίηουν υποχρεϊςεισ 

προερχόμενεσ από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ, εάν οι ταμειακζσ ροζσ από αυτά τα περιουςιακά ςτοιχεία είχαν 
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ςυμπεριλθφκεί ι οι μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ αυτϊν κα ςυμπεριλθφκοφν ςτισ ταμειακζσ ροζσ από χρθματοδοτικζσ 

δραςτθριότθτεσ. 

Θ υιοκζτθςθ τθσ τροποποίθςθσ δεν αναμζνεται να ζχει επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ. 

ΔΛΠ 12, Σροποποίθςθ -  Αναγνϊριςθ αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων για μθ πραγματοποιθκείςεσ ηθμιζσ (ςε ιςχφ 

από τθν 1 Ιανουαρίου 2017, δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν ΕΕ) 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι (α) οι μθ πραγματοποιθκείςεσ ηθμιζσ χρεωςτικϊν τίτλων που επιμετροφνται ςτθν εφλογθ αξία 

ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ και ςε κόςτοσ για ςκοποφσ φορολογικοφσ μποροφν να επιφζρουν εκπεςτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ, 

ανεξαρτιτωσ εάν θ εταιρεία πρόκειται να ανακτιςει τθν λογιςτικι αξία του χρεωςτικοφ τίτλου μζςω πϊλθςθσ ι χριςθσ (β) οι 

εκτιμιςεισ για τα μελλοντικά φορολογθτζα κζρδθ εξαιροφν τισ φορολογικζσ εκπτϊςεισ προερχόμενεσ από τον αντιλογιςμό 

αυτϊν των εκπεςτζων προςωρινϊν διαφορϊν (γ) θ εκτίμθςθ των πικανϊν μελλοντικϊν φορολογθτζων κερδϊν μπορεί να 

περιλαμβάνει τθν ανάκτθςθ ενόσ ςτοιχείου ενεργθτικοφ για ποςό μεγαλφτερο από τθν λογιςτικι του αξία, εάν υπάρχουν 

επαρκείσ αποδείξεισ ότι είναι πικανό ότι αυτι κα πραγματοποιθκεί από τθν εταιρεία και (δ) μια αναβαλλόμενθ φορολογικι 

απαίτθςθ εξετάηεται ςε ςυνδυαςμό με όλεσ τισ άλλεσ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ, όταν ο φορολογικόσ νόμοσ δεν 

περιορίηει τισ πθγζσ των φορολογθτζων κερδϊν από τισ οποίεσ εκπεςτζεσ προςωρινζσ φορολογικζσ διαφορζσ που ανακτϊνται 

μποροφν να εκπζςουν. Ππου υφίςτανται περιοριςμοί, οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ εξετάηονται ςε ςυνδυαςμό 

μόνο με τισ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ του ίδιου τφπου.  

Θ υιοκζτθςθ τθσ τροποποίθςθσ δεν αναμζνεται να ζχει επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38, Σροποποιιςεισ- Διευκρίνιςθ των Επιτρεπτϊν Μεκόδων Απόςβεςθσ (ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτι θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ χριςθ μεκόδων βαςιςμζνων ςτα ζςοδα δεν είναι κατάλλθλεσ για τον υπολογιςμό τθσ 

απόςβεςθσ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου και επίςθσ διευκρινίηει πωσ τα ζςοδα δεν κεωροφνται γενικότερα κατάλλθλθ βάςθ 

επιμζτρθςθσ για τθν ανάλωςθ των οικονομικϊν οφελϊν που ενςωματϊνονται ςε ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο. 

Θ υιοκζτθςθ των τροποποιιςεων δεν αναμζνεται να ζχει επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ. 

ΔΛΠ 19, Σροποποίθςθ – Προγράμματα Κακοριςμζνων Παροχϊν: Ειςφορζσ Εργαηομζνων (ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2016) 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει τθ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ για προγράμματα ςυνταξιοδότθςθσ, ςφμφωνα με τα οποία οι 

εργαηόμενοι ι τρίτοι απαιτείται να προβαίνουν ςε ειςφορζσ που είναι ανεξάρτθτεσ από τον αρικμό των ετϊν που παρζχεται θ 

εργαςία, για παράδειγμα, ειςφορζσ εργαηομζνων που υπολογίηονται βάςει ενόσ ςτακεροφ ποςοςτοφ επί του μιςκοφ τουσ. Θ 

τροποποίθςθ επιτρζπει, οι ειςφορζσ αυτζσ να αφαιροφνται από το κόςτοσ υπθρεςίασ, ςτθν χριςθ που θ ςχετικι υπθρεςία 

παρζχεται από τον εργαηόμενο, αντί τθσ κατανομισ τουσ ςτα ζτθ υπθρεςίασ του.  

Θ υιοκζτθςθ τθσ τροποποίθςθσ δεν αναμζνεται να ζχει επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ. 

ΔΛΠ 27, Σροποποίθςθ – Μζκοδοσ τθσ κακαρισ κζςθσ ςτισ Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ (ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 

2016) 

Αυτι θ τροποποίθςθ επιτρζπει ςτισ οικονομικζσ οντότθτεσ να χρθςιμοποιοφν τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ προκειμζνου να 

λογιςτικοποιιςουν τισ επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ, κοινοπραξίεσ και ςυγγενείσ επιχειριςεισ ςτισ ατομικζσ τουσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ, και επίςθσ αποςαφθνίηει τον οριςμό των ατομικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων. Συγκεκριμζνα, οι ατομικζσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι εκείνεσ που καταρτίηονται ςυμπλθρωματικά των ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων ι 

ςυμπλθρωματικά των οικονομικϊν καταςτάςεων ενόσ επενδυτι που δεν ζχει επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ αλλά ζχει επενδφςεισ ςε 

ςυγγενείσ ι κοινοπραξίεσ, οι οποίεσ απαιτείται βάςει του ΔΛΡ 28 Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ, να 

λογιςτικοποιοφνται με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ.  

Θ υιοκζτθςθ τθσ τροποποίθςθσ δεν αναμζνεται να ζχει επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ. 

ΔΠΧΑ 9, Χρθματοοικονομικά μζςα (ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2018, δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν ΕΕ) 

Τον Ιοφλιο του 2014, το Συμβοφλιο των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (ΣΔΛΡ) εξζδωςε ςτθν τελικι του μορφι το πρότυπο ΔΡΧΑ 

9 το οποίο αντικακιςτά το ΔΛΡ 39 «Χρθματοοικονομικά Μζςα». Το ΔΡΧΑ 9 κακορίηει τισ ανακεωρθμζνεσ απαιτιςεισ αναφορικά 

με τθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ, αναφζρεται ςτθν αναγνϊριςθ τθσ 

μεταβολισ τθσ εφλογθσ  αξίασ του ιδίου χρζουσ που αποτιμάται ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων, αντικακιςτά το 

υφιςτάμενο μοντζλο το οποίο χρθςιμοποιείται για τθν απομείωςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ, βάςει των 
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πραγματοποιθκζντων ηθμιϊν, με ζνα μοντζλο που βαςίηεται ςτισ αναμενόμενεσ ηθμιζσ λόγω πιςτωτικοφ κινδφνου και, τζλοσ, 

ενςωματϊνει αλλαγζσ ςε ό, τι αφορά τθν λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ κίνδυνων. 

Σαξινόμθςθ και Επιμζτρθςθ 

Το ΔΡΧΑ 9 υιοκετεί μια ενιαία προςζγγιςθ για τθν ταξινόμθςθ όλων των κατθγοριϊν των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του 

ενεργθτικοφ, ςφμφωνα με τθν οποία θ ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ των ςτοιχείων αυτϊν βαςίηεται ςτο επιχειρθςιακό μοντζλο 

που χρθςιμοποιείται για τθ διαχείριςθ τουσ και ςτα χαρακτθριςτικά των ςυμβατικϊν ταμειακϊν ροϊν τουσ. Το επιχειρθςιακό 

μοντζλο αναφζρεται ςτον τρόπο με τον οποίο θ εταιρεία διαχειρίηεται τα  χρθματοοικονομικά  ςτοιχεία του ενεργθτικοφ τθσ με 

ςκοπό τθ δθμιουργία ταμειακϊν ροϊν, μζςω τθσ ςυλλογισ ςυμβατικϊν ταμειακϊν ροϊν ι τθσ πϊλθςθσ χρθματοοικονομικϊν 

ςτοιχείων ενεργθτικοφ ι και τον ςυνδυαςμό αυτϊν. Κατόπιν αξιολόγθςθσ, κάκε χρθματοοικονομικό ςτοιχείο του ενεργθτικοφ 

ταξινομείται ςε μια από τισ τρεισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ:  επιμζτρθςθ ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ, επιμζτρθςθ ςτθν εφλογθ άξια 

μζςω αποτελεςμάτων και ςε επιμζτρθςθ ςτθν εφλογθ αξία μζςω των λοιπϊν αποτελεςμάτων τα οποία καταχωροφνται 

απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ. 

Σε ό, τι αφορά ςτισ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ, ο χειριςμόσ που ακολουκείται ςτο ΔΛΡ 39 μεταφζρεται ςτο ΔΡΧΑ 9, 

ουςιαςτικά αμετάβλθτοσ. Ωςτόςο, ςφμφωνα με τισ νζεσ απαιτιςεισ του ΔΡΧΑ 9, οι μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία των 

χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων που αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων και αποδίδονται ςτον πιςτωτικό 

κίνδυνο του εκδότθ (‘own credit risk’) κα πρζπει να καταχωροφνται ςτα λοιπά αποτελζςματα χριςθσ απευκείασ ςτθν κακαρι 

κζςθ κι όχι ςτα αποτελζςματα υπό τον όρο ότι αυτό δεν κα είχε ωσ αποτζλεςμα μία ανακολουκία ςτθν επιμζτρθςθ ι τθν 

αναγνϊριςθ («λογιςτικι αςυμμετρία»). 

Θ Τράπεηα εξετάηει επί του παρόντοσ τθν επίπτωςθ των νζων απαιτιςεων ταξινόμθςθσ και επιμζτρθςθσ ςτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ, θ οποία κα κακοριςτεί ςε μεγάλο βακμό από τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Τράπεηασ και τθ δομι του χαρτοφυλακίου τθσ 

κατά τθ μετάβαςθ ςτο ΔΡΧΑ 9. 

Απομείωςθ των Χρθματοοικονομικϊν τοιχείων Ενεργθτικοφ 

Tο ΔΡΧΑ 9 ειςάγει ζνα μοντζλο απομείωςθσ βαςιηόμενο ςτισ αναμενόμενεσ ηθμιζσ από πιςτωτικό κίνδυνο, το οποίο κα 

εφαρμόηεται ςε όλα τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ τα οποία υπόκεινται ςε λογιςτικι απομείωςθ και αντικακιςτά 

το υφιςτάμενο μοντζλο των πραγματοποιθκζντων ηθμιϊν του ΔΛΡ 39. Οι νζεσ απαιτιςεισ του προτφπου καταργοφν το όριο του 

ΔΛΡ 39, ςφμφωνα με το οποίο οι ηθμιζσ από πιςτωτικό κίνδυνο αναγνωρίηονταν μόνον μετά τθν επζλευςθ ενόσ ηθμιογόνου 

γεγονότοσ. Σφμφωνα με το ΔΡΧΑ 9, οι ηθμιζσ απομείωςθσ κα αναγνωρίηονται για όλα τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 

ενεργθτικοφ, ςυνεπϊσ οι νζεσ απαιτιςεισ του προτφπου κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα οι πιςτωτικζσ ηθμιζσ να αναγνωρίηονται 

νωρίτερα. 

Το νζο πρότυπο χρθςιμοποιεί μία προςζγγιςθ «τριϊν ςταδίων» θ οποία κα αντικατοπτρίηει μεταβολζσ ςτθν πιςτωτικι ποιότθτα 

από τθν αρχικι αναγνϊριςθ.  Σε κάκε θμερομθνία αναφοράσ, για τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ για τα οποία δεν 

ζχει παρατθρθκεί ςθμαντικι αφξθςθ του πιςτωτικοφ τουσ κινδφνου από τθν αρχικι τουσ αναγνϊριςθ, κα αναγνωρίηεται μία 

πρόβλεψθ για ηθμιζσ από πιςτωτικό κίνδυνο ίςθ με τισ αναμενόμενεσ ηθμίεσ 12 μθνϊν  Για τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 

ενεργθτικοφ των οποίων ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ ζχει αυξθκεί ςθμαντικά μετά τθν αρχικι τουσ αναγνϊριςθ κακϊσ και τα 

απομειωμζνα, κατά τθν αγορά ι γζνεςθ τουσ, χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ κα αναγνωρίηεται πρόβλεψθ ίςθ με τισ 

αναμενόμενεσ πιςτωτικζσ ηθμιζσ για όλθ τθ διάρκεια τθ ηωι τουσ (‘lifetime expected losses’). Θ επιμζτρθςθ των αναμενόμενων 

πιςτωτικϊν ηθμιϊν κα ςυνίςταται ςτον υπολογιςμό ενόσ μεςοςτακμιςμζνου ποςοφ, βάςει πικανοτιτων, το οποίο κα αντανακλά 

τθν αξία του χριματοσ ςτο χρόνο. Για τθν επιμζτρθςθ των αναμενόμενων ηθμιϊν από πιςτωτικό κίνδυνο, πλθροφορίεσ για 

παρελκοντικά γεγονότα, τρζχουςεσ ςυνκικεσ και προβλζψεισ ςχετικά με τισ μελλοντικζσ ςυνκικεσ κα πρζπει να λαμβάνονται 

υπόψθ. 

Το νζο μοντζλο απομείωςθσ αναμζνεται να οδθγιςει ςτο ςχθματιςμό υψθλότερων προβλζψεων για τθν Τράπεηα. 

Λογιςτικι Αντιςτάκμιςθσ 

Το ΔΡΧΑ 9 ειςάγει ζνα ανακεωρθμζνο μοντζλο λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ, το οποίο ςτοχεφει να ευκυγραμμίςει τθν λογιςτικι 

αντιςτάκμιςθσ με τισ δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ κινδφνων από τθ διοίκθςθ ζτςι ϊςτε αυτζσ να αντικατοπτρίηονται ςτισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ οικονομικισ οντότθτασ. Σφμφωνα με το νζο μοντζλο, εφαρμόηονται νζεσ απαιτιςεισ ςχετικά με τθν  

αποτελεςματικότθτα τθσ αντιςτάκμιςθσ, θ διακοπι τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ είναι επιτρεπτι μόνο υπό οριςμζνεσ 
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προχποκζςεισ και διευρφνεται, ςε ςχζςθ με το ΔΛΡ 39, ο αρικμόσ των ςτοιχείων που μποροφν να ςυμμετάςχουν ςε μια ςχζςθ 

αντιςτάκμιςθσ είτε ωσ μζςα αντιςτάκμιςθσ είτε ωσ αντιςτακμιηόμενα ςτοιχεία. 

Θ Τράπεηα επί του παρόντοσ αξιολογεί τθν επίπτωςθ του ανακεωρθμζνου μοντζλου λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ ςτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ. 

Θ Τράπεηα ζχει ιδθ ξεκινιςει τθν εκπόνθςθ του ζργου εφαρμογισ και επί του παρόντοσ διενεργεί ςυγκριτικι ανάλυςθ μεταξφ 

των υπαρχουςϊν απαιτιςεων και αυτϊν του ΔΡΧΑ 9 προκειμζνου να εντοπίςει τισ ανάγκεσ ςε δεδομζνα, τισ κφριεσ αλλαγζσ ςτα 

ςυςτιματα Μθχανογράφθςθσ, τισ μεκοδολογίεσ και τισ διαδικαςίεσ ϊςτε να ςυμμορφωκεί με το ΔΡΧΑ 9, εςτιάηοντασ ιδιαίτερα 

ςτισ απαιτιςεισ που αφοροφν τθν απομείωςθ όπου αναμζνεται να υπάρξουν και οι ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ. Θ πρόοδοσ του 

ζργου κα παρακολουκείται από Ειδικι Μονάδα Διαχείριςθσ (Project Management Office) και κα εποπτεφεται από μία 

Συντονιςτικι Επιτροπι (Steering Committee) θ οποία κα αποτελείται από ανϊτερα ςτελζχθ από όλεσ τισ κφριεσ μονάδεσ  τθσ 

Τράπεηασ και κα εγκρίνει τισ βαςικζσ αποφάςεισ λογιςτικισ πολιτικισ και εφαρμογισ του. Θ Τράπεηα αναμζνεται να ξεκινιςει τθ 

φάςθ ςχεδιαςμοφ του ζργου το πρϊτο εξάμθνο του 2016 και ςχεδιάηει να υιοκετιςει το ΔΡΧΑ 9 κατά τθν θμερομθνία που αυτό 

κα τεκεί ςε υποχρεωτικι ιςχφ. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28, Σροποποιιςεισ - Εταιρείεσ επενδφςεων: Εφαρμογι τθσ απαλλαγισ από τθν υποχρζωςθ 

ενοποίθςθσ (ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2016, δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν ΕΕ) 

Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν τθν εφαρμογι τθσ απαλλαγισ των εταιρειϊν επενδφςεων και των κυγατρικϊν τουσ από τθν 

υποχρζωςθ ενοποίθςθσ.  

Θ υιοκζτθςθ των τροποποιιςεων δεν κα ζχει επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ. 

ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28, Σροποποιιςεισ - Πϊλθςθ ι ειςφορά περιουςιακϊν ςτοιχείων μεταξφ ενόσ επενδυτι και μιασ ςυγγενοφσ 

εταιρείασ ι κοινοπραξίασ του (θ θμερομθνία ιςχφοσ κα ανακοινωκεί από το ΔΛΠ, δεν ζχουν υιοκετθκεί από τθν ΕΕ)  

Οι τροποποιιςεισ διευκετοφν μία αντίφαςθ μεταξφ των διατάξεων του ΔΡΧΑ 10 και του ΔΛΡ 28 ςχετικά με τθν πϊλθςθ ι 

ειςφορά περιουςιακϊν ςτοιχείων μεταξφ ενόσ επενδυτι και των ςυγγενϊν εταιρειϊν ι κοινοπραξιϊν του. Θ κφρια ςυνζπεια των 

τροποποιιςεων αφορά τθ ςυνολικι αναγνϊριςθ του κζρδουσ ι τθσ ηθμιάσ όταν θ ςυναλλαγι ικανοποιεί τον οριςμό τθσ 

επιχείρθςθσ, ενϊ τθν αναγνϊριςθ αυτϊν μερικϊσ όταν θ ςυναλλαγι περιλαμβάνει περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία δεν 

ικανοποιοφν το οριςμό τθσ επιχείρθςθσ, ακόμα και αν αυτά τα περιουςιακά ςτοιχεία είναι εντόσ κυγατρικισ.  

Θ υιοκζτθςθ των τροποποιιςεων δεν κα ζχει επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ. 

ΔΠΧΑ 11, Σροποποίθςθ - Από κοινοφ υμφωνίεσ (ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτι θ τροποποίθςθ απαιτεί από ζναν επενδυτι να εφαρμόςει τθν μζκοδο τθσ εξαγοράσ όταν αποκτά ςυμμετοχι ςε μία από 

κοινοφ δραςτθριότθτα, θ οποία αποτελεί μία ‘επιχείρθςθ’. 

Θ υιοκζτθςθ τθσ τροποποίθςθσ δεν κα ζχει επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ. 

ΔΠΧΑ 15, Ζςοδα από υμβάςεισ με Πελάτεσ (ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2018, δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν ΕΕ) 

Το ΔΡΧΑ 15 κεςπίηει ζνα ενιαίο, ολοκλθρωμζνο υπόδειγμα αναγνϊριςθσ των εςόδων με ςκοπό τθν ςυςτθματικι εφαρμογι του 

ςε όλεσ τισ ςυμβάςεισ πελατϊν, προςδιορίηει το χρόνο και το φψοσ αναγνϊριςθσ των εςόδων, πλθν όμωσ, δεν επθρεάηει τθν 

αναγνϊριςθ εςόδων από χρθματοοικονομικά μζςα, τα οποία υπόκεινται ςτο πεδίο εφαρμογισ του ΔΡΧΑ 9 και ΔΛΡ 39. 

Επιπροςκζτωσ, το ΔΡΧΑ 15 αντικακιςτά τα προγενζςτερα πρότυπα ΔΛΡ 18 «Ζςοδα» και ΔΛΡ 11 «Συμβάςεισ Καταςκευισ» μαηί 

με ςυναφείσ διερμθνείεσ ςε ότι αφορά τθν αναγνϊριςθ εςόδων. 

Θ Τράπεηα εξετάηει επί του παρόντοσ τισ επιπτϊςεισ του ΔΡΧΑ 15 ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ωςτόςο, θ υιοκζτθςι του δεν 

αναμζνεται να ζχει ςθμαντικι επίπτωςθ ςε αυτζσ. 

ΔΠΧΑ 16, Μιςκϊςεισ  (ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2019, δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν ΕΕ) 

Σφμφωνα με το ΔΡΧΑ 16, το οποίο αντικακιςτά το ΔΛΡ 17 και τισ ςχετικζσ διερμθνείεσ, θ ταξινόμθςθ των μιςκϊςεων από τθν 

πλευρά του μιςκωτι, ωσ λειτουργικζσ ι χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ, καταργείται και όλεσ οι μιςκϊςεισ αντιμετωπίηονται 

παρόμοια με τισ χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ ςφμφωνα με το ΔΛΡ 17. Το νζο πρότυπο προβλζπει τθν αναγνϊριςθ του 

‘δικαιϊματοσ χριςθσ μιςκωμζνου ςτοιχείου ενεργθτικοφ’ (right of use asset) και τθσ ‘υποχρζωςθσ από μιςκϊςεισ’, ςτθν 

παροφςα αξία των πλθρωτζων μιςκωμάτων κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου μίςκωςθσ, ςε περίπτωςθ που υπάρχει ςυμβόλαιο ι 

μζροσ ςυμβολαίου που αποδίδει ςτον μιςκωτι το δικαίωμα χριςθσ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου για μία χρονικι περίοδο 
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ζναντι τιμιματοσ. Κατά ςυνζπεια, θ ςτακερι μζκοδοσ αναγνϊριςθσ του εξόδου από λειτουργικζσ μιςκϊςεισ ςφμφωνα με το ΔΛΡ 

17 αντικακίςταται από τθν απόςβεςθ του ‘δικαιϊματοσ χριςθσ μιςκωμζνου ςτοιχείου ενεργθτικοφ’ και τον τόκο-ζξοδο τθσ 

‘υποχρζωςθσ από μιςκϊςεισ’. Θ αναγνϊριςθ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ από τουσ μιςκωτζσ, όπωσ περιγράφεται 

ανωτζρω, δεν απαιτείται για οριςμζνεσ βραχυπρόκεςμθσ διάρκειασ μιςκϊςεισ και μιςκϊςεισ ςτοιχείων ενεργθτικοφ χαμθλισ 

αξίασ. Επιπροςκζτωσ, ο λογιςτικόσ χειριςμόσ για τουσ εκμιςκωτζσ δεν επθρεάηεται ουςιωδϊσ από τισ απαιτιςεισ του ΔΡΧΑ 16. 

Θ Τράπεηα εξετάηει επί του παρόντοσ τθν επίδραςθ του ΔΡΧΑ 16 ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

Ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςε ΔΠΧΑ  2010-2012  (ςε ιςχφ από τθ 1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιιςεισ ειςάγουν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςε επτά ΔΡΧΑ ωσ επακόλουκο τθσ δθμοςίευςθσ των αποτελεςμάτων του 

κφκλου 2010-12 του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του Συμβουλίου Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων. Τα κζματα που 

επθρεάηονται από τισ τροποποιιςεισ αυτζσ είναι τα ακόλουκα: 

 Οριςμόσ τθσ προχπόκεςθσ κατοχφρωςθσ ςτο ΔΡΧΑ 2 «Ραροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν», 

 Λογιςτικόσ χειριςμόσ ενδεχόμενου τιμιματοσ ςε μια ςυνζνωςθ επιχειριςεων ςτο ΔΡΧΑ 3 «Συνενϊςεισ επιχειριςεων», 

 Συνάκροιςθ των λειτουργικϊν τομζων και ςυμφωνία του ςυνόλου των ςτοιχείων ενεργθτικοφ των τομζων προσ αναφορά 

με τα ςτοιχεία ενεργθτικοφ τθσ οικονομικισ οντότθτασ ςτο ΔΡΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείσ», 

 Βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ςτο ΔΡΧΑ 13 «Επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ», 

 Μζκοδοσ αναπροςαρμογισ – αναλογικι αναμόρφωςθ των ςυςςωρευμζνων αποςβζςεων ςτο ΔΛΡ 16 «Ενςϊματα πάγια», 

 Βαςικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ ςτο ΔΛΡ 24 «Γνωςτοποιιςεισ ςυνδεδεμζνων μερϊν» και 

 Μζκοδοσ αναπροςαρμογισ – αναλογικι αναμόρφωςθ των ςυςςωρευμζνων αποςβζςεων ςτο ΔΛΡ 38 «Άυλα περιουςιακά 

ςτοιχεία». 

Θ υιοκζτθςθ των τροποποιιςεων δεν αναμζνεται να ζχει επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ. 

Ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςε ΔΠΧΑ 2012-2014 (ςε ιςχφ από τθ 1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιιςεισ ειςάγουν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςε τζςςερα ΔΡΧΑ ωσ επακόλουκο τθσ δθμοςίευςθσ των αποτελεςμάτων του 

κφκλου 2012-14 του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του Συμβουλίου Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων. Τα κζματα που 

επθρεάηονται από τισ τροποποιιςεισ αυτζσ είναι τα ακόλουκα: 

 Διευκρίνθςθ του ΔΡΧΑ 5 «Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία διακρατοφμενα προσ πϊλθςθ και διακοπείςεσ 

δραςτθριότθτεσ» πωσ όταν ζνα περιουςιακό ςτοιχεία (ι ομάδα ςτοιχείων) αναταξινομείται από «διακρατοφμενο προσ 

πϊλθςθ» ςε «διακρατοφμενο προσ διανομι», ι το αντίκετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγι ςτο ςχζδιο για πϊλθςθ ι διανομι 

και δεν πρζπει να λογιςτικοποιείται ςαν αλλαγι. 

 Ρροςκικθ ςτο ΔΡΧΑ 7 «Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποιιςεισ» ςυγκεκριμζνων οδθγιϊν προκειμζνου να βοθκιςει τθ 

διοίκθςθ να προςδιορίςει εάν οι όροι μίασ ςυμφωνίασ για τθν εξυπθρζτθςθ ενόσ χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ 

ςτοιχείου το οποίο ζχει μεταβιβαςτεί ςυνιςτοφν ςυνεχιηόμενθ ανάμειξθ. Επιπλζον, διευκρινίηει πωσ οι επιπρόςκετεσ 

γνωςτοποιιςεισ που απαιτοφνται βάςει τθσ τροποποίθςθσ του ΔΡΧΑ 7 «Γνωςτοποιιςεισ – Συμψθφιςμόσ 

χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων» δεν απαιτοφνται για όλεσ τισ ενδιάμεςεσ περιόδουσ, 

εκτόσ εάν απαιτείται από το ΔΛΡ 34.  

 Διευκρίνιςθ ςτο ΔΛΡ 19 «Ραροχζσ ςε εργαηομζνουσ» ότι όταν προςδιορίηεται το επιτόκιο προεξόφλθςθσ για τισ 

υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία, το ςθμαντικό είναι το νόμιςμα ςτο οποίο 

παρουςιάηονται οι υποχρεϊςεισ και όχι θ χϊρα ςτθν οποία αυτζσ προκφπτουν. 

Διευκρίνιςθ ςτο ΔΛΡ 34 «Ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι αναφορά» τθσ ζννοιασ «πλθροφόρθςθ που γνωςτοποιείται 

οπουδιποτε αλλοφ ςτθν ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι αναφορά» που αναφζρεται ςτο πρότυπο. 

Θ υιοκζτθςθ των τροποποιιςεων δεν αναμζνεται να ζχει επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ. 

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ, με εξαίρεςθ τουσ διακζςιμουσ προσ 

πϊλθςθ επενδυτικοφσ τίτλουσ και τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων των 

παράγωγων χρθματοοικονομικϊν μζςων), τα οποία επιμετροφνται ςτθν εφλογθ αξία. 

Θ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα ΔΡΧΑ απαιτεί τθν υιοκζτθςθ εκτιμιςεων και παραδοχϊν, οι οποίεσ 

επθρεάηουν τα λογιςτικά υπόλοιπα των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων και τισ γνωςτοποιιςεισ των ενδεχόμενων 

υποχρεϊςεων κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, κακϊσ και τα υπόλοιπα των εςόδων και εξόδων 
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τθσ περιόδου αναφοράσ. Ραρά το γεγονόσ ότι οι εκτιμιςεισ αυτζσ βαςίηονται ςτθ βζλτιςτθ γνϊςθ τθσ Διοίκθςθσ ςχετικά με τισ 

τρζχουςεσ ςυνκικεσ και ενζργειεσ, τα πραγματικά αποτελζςματα ενδζχεται να διαφζρουν.  

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηονται ςε Ευρϊ (€), που είναι το ςυναλλακτικό νόμιςμα τθσ Τράπεηασ. Εκτόσ εάν 

αναφζρεται διαφορετικά, για τα οικονομικά ςτοιχεία που παρουςιάηονται ςε Ευρϊ ζχει γίνει ςτρογγυλοποίθςθ ςτο πλθςιζςτερο 

εκατομμφριο. 

2.2 Επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ 

Επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ, περιλαμβανομζνων και των ςυμμετοχϊν που αποκτικθκαν 

ςτα πλαίςια ςυναλλαγϊν μεταξφ επιχειριςεων που τελοφν υπό κοινό ζλεγχο, λογίηονται ςε κόςτοσ μείον τυχόν απομειϊςεισ 

αξίασ. Το κόςτοσ ςυμμετοχισ είναι θ εφλογθ αξία του τιμιματοσ που δόκθκε, δθλαδι το ποςό των μετρθτϊν που καταβλικθκε ι 

των μετοχϊν που εκδόκθκαν, ι αν αυτό δεν μπορεί να επιμετρθκεί αξιόπιςτα, θ εφλογθ αξία του τιμιματοσ που λιφκθκε μαηί 

με το κόςτοσ που ςχετίηεται άμεςα με τθ ςυναλλαγι. 

Ωσ εξαίρεςθ ςτθν παραπάνω αρχι επιμζτρθςθσ, όταν θ Τράπεηα μεταφζρει μια υφιςτάμενθ εταιρεία του Ομίλου ςε μια νζα 

κυγατρικι ςε μια ςυναλλαγι ανταλλαγισ μετοχϊν που δεν ζχει εμπορικι ουςία, θ επζνδυςθ τθσ Τράπεηασ ςε αυτι τθ νζα 

κυγατρικι αναγνωρίηεται ςτθν λογιςτικι αξία τθσ εταιρείασ που μεταφζρκθκε. 

Νομικζσ ςυγχωνεφςεισ που περιλαμβάνουν τθ ςυνζνωςθ τθσ Τράπεηασ με μια ι περιςςότερεσ κυγατρικζσ τθσ 

λογιςτικοποιοφνται ςφμφωνα με το ΔΛΡ 8 «Λογιςτικζσ πολιτικζσ, μεταβολζσ των λογιςτικϊν εκτιμιςεων και λάκθ», 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ πιο πρόςφατεσ εκδόςεισ άλλων φορζων κζςπιςθσ λογιςτικϊν προτφπων, οι οποίοι χρθςιμοποιοφν 

παρόμοιο εννοιολογικό πλαίςιο και ςυμμορφϊνονται με τισ γενικζσ αρχζσ που διζπουν τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ 

Αναφοράσ. 

Σε αυτζσ τισ ςυναλλαγζσ, θ Τράπεηα αναγνωρίηει το ενεργθτικό και τισ υποχρεϊςεισ τθσ ςυγχωνευόμενθσ κυγατρικισ ςτθ 

λογιςτικι τουσ αξία όπωσ εμφανίηονται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ κατά τθν θμερομθνία τθσ νομικισ 

ςυγχϊνευςθσ, χωρίσ οποιαδιποτε προςαρμογι ςτθν εφλογθ αξία. Ενδεχόμενθ διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ τθσ 

επζνδυςθσ ςτθ ςυγχωνευόμενθ κυγατρικι πριν τθ νομικι ςυγχϊνευςθ και τθσ λογιςτικισ αξίασ των κακαρϊν περιουςιακϊν 

ςτοιχείων που αποκτικθκαν αναγνωρίηεται ςτα ίδια κεφάλαια τθσ Τράπεηασ. 

Οι ςυγγενείσ επιχειριςεισ και οι κοινοπραξίεσ τθσ Τράπεηασ παρουςιάηονται ςτθ ςθμ. 29. 

2.3 Ξζνο νόμιςμα 

Οι ςυναλλαγζσ ςε ξζνο νόμιςμα καταχωροφνται με βάςθ τισ τιμζσ ςυναλλάγματοσ που ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία τθσ 

ςυναλλαγισ. Οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ (κζρδθ/ηθμιζσ) που προκφπτουν κατά το διακανονιςμό των ςυναλλαγϊν ςε ξζνο 

νόμιςμα, αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

Τα χρθματικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων που είναι ςε ξζνο νόμιςμα μετατρζπονται ςτο λειτουργικό 

νόμιςμα με βάςθ τθν τιμι ςυναλλάγματοσ που ιςχφει ςε κάκε περίοδο αναφοράσ και οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ 

αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, εκτόσ από εκείνεσ που προκφπτουν από τθ μετατροπι υποχρεϊςεων ςε ξζνο 

νόμιςμα που αντιςτακμίηουν τισ ταμειακζσ ροζσ ςε ξζνο νόμιςμα, οι οποίεσ μεταφζρονται ςτα ίδια κεφάλαια. 

Τα μθ χρθματικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων μετατρζπονται με βάςθ τθν τιμι ςυναλλάγματοσ που ίςχυε 

κατά τθν θμερομθνία τθσ αρχικισ αναγνϊριςθσ, εκτόσ από τα μθ χρθματικά ςτοιχεία ςε ξζνο νόμιςμα που αποτιμϊνται ςε 

εφλογθ αξία και τα οποία μετατρζπονται με βάςθ τθν τιμι ςυναλλάγματοσ που ίςχυε κατά τθν θμερομθνία που προςδιορίςτθκε 

θ εφλογθ αξία. Στθν περίπτωςθ αυτι οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ αποτελοφν μζροσ του κζρδουσ ι τθσ ηθμιάσ από τθ μεταβολι 

τθσ εφλογθσ αξίασ και αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ι απευκείασ ςε αποκεματικό ςτα ίδια κεφάλαια, βάςει 

τθσ κατθγοριοποίθςθσ του μθ χρθματικοφ ςτοιχείου. 

2.4 Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα και λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ κινδφνων 

Τα παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα, περιλαμβάνουν κυρίωσ ςυμβάςεισ ξζνου ςυναλλάγματοσ (foreign exchange contracts), 

προκεςμιακζσ νομιςματικζσ ςυμβάςεισ (forward currency agreements) και ςυμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεςθσ επιτοκίων - που 

πωλικθκαν και αγοράςτθκαν (interest rate options - written and purchased), ανταλλαγζσ ςυναλλάγματοσ και επιτοκίων 

(currency and interest rate swaps), και άλλα παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα. Τα παράγωγα, αναγνωρίηονται αρχικά ςτον 

ιςολογιςμό ςτθν εφλογθ αξία κατά τθν θμερομθνία ςφναψθσ του ςυμβολαίου, και ακολοφκωσ επαναποτιμϊνται ςτθν εφλογθ 

αξία τουσ. Πταν θ εφλογθ αξία είναι κετικι, τα παράγωγα περιλαμβάνονται ςτο ενεργθτικό, ενϊ όταν θ εφλογθ αξία είναι 



ΣΡΑΠΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                                                                                                                               

θμειϊςεισ ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ                                                                                                   

  

Σελίδα  16                                      31 Δεκεμβρίου 2015 Οικονομικζσ Καταςτάςεισ  
 
  
 

αρνθτικι περιλαμβάνονται ςτισ υποχρεϊςεισ. Κάποια παράγωγα που είναι ενςωματωμζνα ςε άλλα χρθματοοικονομικά μζςα, 

αναγνωρίηονται ωσ ξεχωριςτά παράγωγα όταν οι κίνδυνοι και τα χαρακτθριςτικά τουσ δεν είναι ςτενά ςυνδεδεμζνα με αυτά του 

κφριου ςυμβολαίου, και το κφριο ςυμβόλαιο δε λογίηεται ςτθν εφλογθ αξία μζςω τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων. Τα 

ενςωματωμζνα αυτά παράγωγα, παρουςιάηονται ςτθν εφλογθ αξία, και οι μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία αναγνωρίηονται ςτθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

Θ εφλογθ αξία των παράγωγων χρθματοοικονομικϊν μζςων ζχει προςδιοριςτεί με βάςθ τθν  αγοραία αξία τουσ, λαμβάνοντασ 

υπόψθ πρόςφατεσ ςυναλλαγζσ ςτθν αγορά, ι χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλεσ άλλεσ τεχνικζσ επιμζτρθςθσ, Οι αρχζσ επιμζτρθςθσ 

τθσ εφλογθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν μζςων, ςυμπεριλαμβανομζνων των παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων, 

περιγράφονται ςτισ ςθμ. 2.12 και 7.3. Θ Τράπεηα καταχωρεί οριςμζνα παράγωγα ωσ: (α) μζςα αντιςτάκμιςθσ του κινδφνου των 

μεταβολϊν εφλογθσ αξίασ αναγνωριςκζντων περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων ι μθ αναγνωριςκζντων δεςμεφςεων 

(μζςο αντιςτάκμιςθσ εφλογθσ αξίασ) ι, (β) μζςα αντιςτάκμιςθσ του κινδφνου μεταβολισ των ταμειακϊν ροϊν από 

αναγνωριςκζντα ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων ι από πολφ πικανζσ προβλεπόμενεσ ςυναλλαγζσ (μζςο αντιςτάκμιςθσ 

ταμειακϊν ροϊν). 

Θ Τράπεηα, κατά τθ ςφναψθ τθσ ςυναλλαγισ, ςτοιχειοκετεί τθ ςχζςθ μεταξφ των μζςων αντιςτάκμιςθσ και των ςτοιχείων που 

αντιςτακμίηονται, κακϊσ και το ςκοπό και τθ ςτρατθγικι διαχείριςθσ κινδφνου που εξυπθρετείται μζςω τθσ ςφναψθσ διαφόρων 

ςυναλλαγϊν αντιςτάκμιςθσ. Επίςθσ, ςτοιχειοκετεί τθν εκτίμθςι τθσ, κατά τθ ςφναψθ τθσ αντιςτάκμιςθσ και ςε ςυνεχι βάςθ, για 

τθν αποτελεςματικότθτα των παραγϊγων - που χρθςιμοποιοφνται ςε ςυναλλαγζσ αντιςτάκμιςθσ - ςτο να ςυμψθφίηουν 

μεταβολζσ ςτισ εφλογεσ αξίεσ ι ςτισ ταμειακζσ ροζσ των ςτοιχείων που αντιςτακμίηουν. 

Επιπρόςκετα, θ Τράπεηα χρθςιμοποιεί άλλα παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα τα οποία δεν ζχουν οριςτεί ωσ μζςα 

αντιςτάκμιςθσ, για να διαχειριςτεί τθν ζκκεςι τθσ κατά κφριο λόγο ςε επιτοκιακό και ςυναλλαγματικό κίνδυνο. Τα παράγωγα 

αυτά που δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ, χρθςιμοποιοφνται για ςκοποφσ οικονομικισ αντιςτάκμιςθσ 

ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ. Τα προαναφερκζντα παράγωγα ζχουν κατθγοριοποιθκεί μαηί με εκείνα που κατζχονται 

για εμπορικοφσ ςκοποφσ. 

Θ μζκοδοσ αναγνϊριςθσ κζρδουσ ι ηθμιάσ από μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία, εξαρτάται από το αν το παράγωγο καταχωρείται 

και πλθροί τισ προχποκζςεισ ϊςτε να χαρακτθριςτεί ωσ μζςο αντιςτάκμιςθσ. 

(i) Αντιςτάκμιςθ εφλογθσ αξίασ 

Μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία παραγϊγων που προςδιορίηονται ωσ μζςα αντιςτάκμιςθσ εφλογθσ αξίασ, αναγνωρίηονται ςτθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων όπωσ και οι μεταβολζσ τθσ εφλογθσ αξίασ των ςτοιχείων που αντιςτακμίηονται, οι οποίεσ οφείλονται 

ςτον κίνδυνο που αντιςτακμίηεται. 

Αν θ αντιςτάκμιςθ παφςει να πλθροί τα κριτιρια τθσ αντιςτακμιςτικισ λογιςτικισ, το ποςό τθσ αναπροςαρμογισ τθσ λογιςτικισ 

αξίασ ενόσ αντιςτακμιςμζνου ςτοιχείου για το οποίο χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ του πραγματικοφ επιτοκίου, αποςβζνεται ςτθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου μζχρι τθ λιξθ του. 

(ii) Αντιςτάκμιςθ ταμειακών ροών 

Θ αποτελεςματικι αναλογία τθσ μεταβολισ τθσ εφλογθσ αξίασ των παραγϊγων που προςδιορίηονται και πλθροφν τισ 

προχποκζςεισ ϊςτε να χαρακτθριςτοφν ωσ μζςα αντιςτάκμιςθσ ταμειακϊν ροϊν, αναγνωρίηεται ςτα λοιπά αποτελζςματα 

απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ, ενϊ θ μθ αποτελεςματικι αναλογία, αναγνωρίηεται απευκείασ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

Ροςά που ζχουν ςυςςωρευτεί ςτα ίδια κεφάλαια, μεταφζρονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ςτισ περιόδουσ κατά τισ 

οποίεσ το αντιςτακμιςμζνο ςτοιχείο επιδρά ςτο κζρδοσ ι τθ ηθμιά (π.χ. όταν πραγματοποιείται θ προβλεπόμενθ πϊλθςθ του 

ςτοιχείου που αντιςτακμίηεται). 

Πταν ζνα μζςο αντιςτάκμιςθσ λιγει ι πωλείται, ι όταν θ αντιςτάκμιςθ δεν πλθροί πλζον τα κριτιρια για αντιςτακμιςτικι 

λογιςτικι, τα ςυςςωρευμζνα κζρδθ ι ηθμιζσ που υπάρχουν ςτα ίδια κεφάλαια κατά τθ ςτιγμι εκείνθ παραμζνουν ςτα ίδια 

κεφάλαια μζχρι θ προβλεπόμενθ ςυναλλαγι να επθρεάςει τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

Πταν μια προβλεπόμενθ ςυναλλαγι δεν αναμζνεται πλζον να πραγματοποιθκεί, το ςυςςωρευμζνο κζρδοσ ι ηθμιά που είχε 

καταχωρθκεί ςτα ίδια κεφάλαια, μεταφζρεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 
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(iii) Παράγωγα τα οποία δεν ζχουν καταχωρθκεί ωσ μζςα αντιςτάκμιςθσ  

Οι μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία των παράγωγων χρθματοοικονομικϊν μζςων τα οποία δεν ζχουν καταχωρθκεί ωσ μζςα 

αντιςτάκμιςθσ, ι που δεν πλθροφν τα κριτιρια για λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ, αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων.  

Οι εφλογεσ αξίεσ παραγϊγων μζςων που κρατοφνται για εμπορικοφσ ςκοποφσ και για ςκοποφσ αντιςτάκμιςθσ, παρουςιάηονται 

ςτθ ςθμ. 21. 

2.5 υμψθφιςμόσ χρθματοοικονομικϊν μζςων 

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων ςυμψθφίηονται και το κακαρό ποςό παρουςιάηεται ςτον 

ιςολογιςμό, όταν και μόνον όταν, θ Τράπεηα ζχει επί του παρόντοσ νομικά ιςχυρό δικαίωμα ςυμψθφιςμοφ των αναγνωριςμζνων 

ποςϊν, και παράλλθλα προτίκεται είτε να προβεί ςε διακανονιςμό του κακαροφ υπολοίπου, είτε να ειςπράξει το ποςό τθσ 

απαίτθςθσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου εξοφλϊντασ ταυτόχρονα τθν υποχρζωςθ. 

2.6 Κατάςταςθ αποτελεςμάτων 

(i) Ζςοδα και ζξοδα από τόκουσ 

Τα ζςοδα και ζξοδα από τόκουσ αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ςε δεδουλευμζνθ βάςθ για όλα τα τοκοφόρα 

χρθματοοικονομικά μζςα χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Ρραγματικό είναι το επιτόκιο που 

προεξοφλεί ακριβϊσ τισ εκτιμϊμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ εκροζσ ι ειςροζσ κατά τθ διάρκεια τθσ αναμενόμενθσ ηωισ του 

χρθματοοικονομικοφ μζςου ι ςε μικρότερθ περίοδο όπου κρίνεται κατάλλθλο, ςτθν κακαρι λογιςτικι αξία του 

χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ενεργθτικοφ ι υποχρεϊςεων. Για τον υπολογιςμό του πραγματικοφ επιτοκίου, οι ταμειακζσ ροζσ 

υπολογίηονται λαμβάνοντασ υπόψθ όλουσ τουσ όρουσ του ςυμβολαίου του χρθματοοικονομικοφ μζςου εξαιρϊντασ τισ 

μελλοντικζσ ηθμιζσ από πιςτωτικό κίνδυνο. Ο υπολογιςμόσ περιλαμβάνει τισ αμοιβζσ και τισ μονάδεσ βάςθσ που πλθρϊκθκαν ι 

ειςπράχκθκαν και που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του πραγματικοφ επιτοκίου, το κόςτοσ ςυναλλαγϊν, και όλα τα άλλα 

υπζρ και υπό το άρτιο ποςά. 

Ππου ζνα χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ ζχει απομειωκεί, ωσ αποτζλεςμα τθσ ςχετικισ ηθμιάσ απομείωςθσ, τα ζςοδα 

από τόκουσ αναγνωρίηονται με βάςθ το επιτόκιο που χρθςιμοποιικθκε για τθν προεξόφλθςθ των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν 

για το ςκοπό τθσ επιμζτρθςθσ τθσ ηθμίασ απομείωςθσ. 

(ii) Αμοιβζσ και προμικειεσ 

Οι αμοιβζσ και προμικειεσ αναγνωρίηονται γενικά ςε δεδουλευμζνθ βάςθ. Οι προμικειεσ και αμοιβζσ που ςχετίηονται με 

ςυναλλαγζσ ανταλλαγισ ςυναλλάγματοσ/νομίςματοσ, ειςαγωγζσ/εξαγωγζσ, εμβάςματα, τραπεηικά ζξοδα και χρθματιςτθριακζσ 

δραςτθριότθτεσ, αναγνωρίηονται με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εν λόγω ςυναλλαγισ. 

2.7 Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία και επενδφςεισ ςε ακίνθτα 

(i) Ενςώματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία 

Τα ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία παρουςιάηονται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ μετά τθν αφαίρεςθ των ςυςςωρευμζνων 

αποςβζςεων και των ςυςςωρευμζνων ηθμιϊν απομείωςθσ. Το κόςτοσ κτιςθσ περιλαμβάνει ζξοδα που ςχετίηονται άμεςα με τθν 

απόκτθςθ του παγίου. Ζξοδα μεταγενζςτερα τθσ θμερομθνίασ κτιςθσ ενςωματϊνονται ςτο κόςτοσ του παγίου, μόνο όταν θ 

Τράπεηα είναι πικανό να ζχει οικονομικά οφζλθ ςτο μζλλον και είναι δυνατι θ αξιόπιςτθ μζτρθςθ τθσ αξίασ του παγίου. Πταν 

προκφπτουν ζξοδα επιςκευϊν και ςυντιρθςθσ, αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

Οι αποςβζςεισ υπολογίηονται με τθ μζκοδο τθσ ςτακερισ απόςβεςθσ βάςει τθσ προβλεπόμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ των παγίων, 

προκειμζνου να μειωκεί το κόςτοσ κτιςθσ των παγίων ςτθν τελικι υπολειπόμενθ αξία τουσ ωσ ακολοφκωσ: 

- Γιπεδα: μθδενικι απόςβεςθ 

- Κτίρια: 40-50 ζτθ 

- Βελτιϊςεισ ςε ακίνθτα τρίτων: κατά τθ διάρκεια του ςυμβολαίου εκμίςκωςθσ ι τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του παγίου εάν είναι 

μικρότερθ 

- Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ και λογιςμικά προγράμματα: 4-10 ζτθ 

- Λοιπά ζπιπλα και εξοπλιςμόσ: 4-20 ζτθ 

- Οχιματα: 5-7 ζτθ 
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(ii) Επενδφςεισ ςε ακίνθτα  

Ωσ επενδφςεισ ςε ακίνθτα καταχωροφνται τα ακίνθτα που κατζχονται για αποδόςεισ ενοικίων και/ι κεφαλαιουχικζσ 

ανατιμιςεισ, και τα οποία δε χρθςιμοποιοφνται από τθν Τράπεηα. Οι επενδφςεισ ςε ακίνθτα παρουςιάηονται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ 

μετά τθν αφαίρεςθ των ςυςςωρευμζνων αποςβζςεων και των ςυςςωρευμζνων ηθμιϊν απομείωςθσ, ςυνεπϊσ θ πολιτικι που 

περιγράφεται παραπάνω ιςχφει και για αυτι τθν κατθγορία περιουςιακϊν ςτοιχείων. 

Μεταφορζσ μεταξφ των ενςϊματων πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων και των επενδφςεων ςε ακίνθτα μπορεί να 

πραγματοποιθκοφν όταν υπάρχει αλλαγι ςτο ςκοπό τθσ χριςθσ των ςτοιχείων αυτϊν. Επιπρόςκετα, οι «επενδφςεισ ςε ακίνθτα» 

μπορεί να μεταφερκοφν ςτθ κατθγορία «μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία ενεργθτικοφ που κατζχονται προσ πϊλθςθ» ςτθ 

περίπτωςθ όπου πλθροφνται οι προχποκζςεισ που περιγράφονται ςτθ ςθμ. 2.25. 

2.8 Άυλα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία 

(i) Λογιςμικά προγράμματα 

Το κόςτοσ που ςχετίηεται με τθ ςυντιρθςθ υφιςτάμενων λογιςμικϊν προγραμμάτων, αναγνωρίηεται ωσ ζξοδο όταν προκφπτει. 

Το κόςτοσ που ςχετίηεται με τθν ανάπτυξθ αναγνωρίςιμων λογιςμικϊν προγραμμάτων που ελζγχονται από τθν Τράπεηα 

αναγνωρίηεται ωσ άυλο πάγιο ςτοιχείο όταν αναμζνεται ότι τα ςτοιχεία αυτά κα επιφζρουν οφζλθ τα οποία μποροφν να 

επιμετρθκοφν αξιόπιςτα. Τα λογιςμικά προγράμματα τα οποία ζχουν δθμιουργθκεί από τθν Τράπεηα αποςβζνονται με τθ 

ςτακερι μζκοδο ςε 4 ζτθ εκτόσ των λειτουργικϊν ςυςτθμάτων όπου θ ωφζλιμθ ηωι τουσ μπορεί να παρατακεί μζχρι τα 10 ζτθ. 

(ii) Λοιπά άυλα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία 

Τα λοιπά άυλα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία είναι πάγια ςτοιχεία που είναι διαχωρίςιμα ι προκφπτουν από ςυμβατικά ι άλλα 

νομικά δικαιϊματα και αποςβζνονται με τθ ςτακερι μζκοδο κατά τθ διάρκεια τθσ προβλεπόμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ. Θ 

κατθγορία αυτι περιλαμβάνει άυλα πάγια ςτοιχεία που αποκτϊνται από εξαγορζσ και ςυγχωνεφςεισ εταιρειϊν. 

Τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία ζχουν ωφζλιμθ ηωι αορίςτου διάρκειασ δεν αποςβζνονται αλλά ελζγχονται ετθςίωσ για 

απομείωςθ. 

2.9 Απομείωςθ μθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ  

Τα μθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, περιλαμβανομζνων των ενςϊματων παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων, των 

επενδφςεων ςε ακίνθτα και των λοιπϊν άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων, ελζγχονται για ενδείξεισ απομείωςθσ ςε κάκε 

θμερομθνία αναφοράσ. Πταν κάποια γεγονότα ι μεταβολζσ ςε ςυνκικεσ υποδεικνφουν ότι θ λογιςτικι τουσ αξία ενδζχεται να 

μθν είναι ανακτιςιμθ, αναγνωρίηεται ηθμιά απομείωςθσ για το ποςό κατά το οποίο θ λογιςτικι αξία του περιουςιακοφ ςτοιχείου 

υπερβαίνει το ανακτιςιμο ποςό του. Το ανακτιςιμο ποςό είναι το μεγαλφτερο ανάμεςα ςτθν εφλογθ αξία ενόσ περιουςιακοφ 

ςτοιχείου μείον το κόςτοσ πϊλθςθσ και τθσ αξίασ λόγω χριςθσ του. Για ςκοποφσ εκτίμθςθσ τθσ απομείωςθσ, τα περιουςιακά 

ςτοιχεία ομαδοποιοφνται ςτα χαμθλότερα επίπεδα όπου μποροφν να προςδιοριςτοφν ξεχωριςτζσ ταμειακζσ ροζσ (μονάδεσ 

δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν). Τα μθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, για τα οποία ζχει αναγνωριςτεί ηθμιά 

απομείωςθσ ςε προθγοφμενεσ περιόδουσ, εξετάηονται για πικανό αντιλογιςμό τθσ απομείωςθσ ςε κάκε θμερομθνία αναφοράσ.  

Οι ηθμιζσ απομείωςθσ που προκφπτουν από τισ κυγατρικζσ τθσ Τράπεηασ, τισ ςυγγενείσ επιχειριςεισ και τισ κοινοπραξίεσ 

υπολογίηονται ςφμφωνα με τθν παροφςα λογιςτικι αρχι. 

2.10 Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ  

Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, καταχωροφνται, ςφμφωνα με το Δ.Λ.Ρ. 39, ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ αποτιμϊμενα ςτθν εφλογθ αξία τουσ μζςω αποτελεςμάτων, δάνεια και απαιτιςεισ, 

επενδφςεισ διακρατοφμενεσ μζχρι τθ λιξθ τουσ και επενδυτικοί τίτλοι διακζςιμοι προσ πϊλθςθ. Θ απόφαςθ για τθν 

κατθγοριοποίθςθ λαμβάνεται από τθ Διοίκθςθ κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ των χρθματοοικονομικϊν μζςων.  

(i) Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 

Αυτι θ κατθγορία περιλαμβάνει δφο υποκατθγορίεσ, τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ προοριηόμενα για εμπορικι 

εκμετάλλευςθ, και αυτά που προςδιορίςτθκαν ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ. Ζνα 

χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ καταχωρείται ωσ προοριηόμενο για εμπορικι εκμετάλλευςθ όταν αποκτάται κυρίωσ με 

ςκοπό βραχυπρόκεςμθσ πϊλθςθσ ι βραχυπρόκεςμθσ επαναγοράσ ι όταν αποτελεί μζροσ χαρτοφυλακίου εξατομικευμζνων 

χρθματοοικονομικϊν μζςων που ζχουν κοινι διαχείριςθ και για τα οποία υπάρχουν τεκμθριωμζνεσ ενδείξεισ πρόςφατου 
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ςχεδίου βραχυπρόκεςμθσ αποκόμιςθσ κερδϊν. Επίςθσ ςε αυτιν τθν κατθγορία καταχωροφνται τα παράγωγα μζςα που 

προορίηονται για εμπορικι εκμετάλλευςθ, εκτόσ αν προςδιορίηονται και είναι αποτελεςματικά ωσ μζςα αντιςτάκμιςθσ.  

Θ Τράπεηα προςδιορίηει κατά τθν αρχικι αναγνϊριςι τουσ οριςμζνα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία 

μζςω των αποτελεςμάτων, όταν οποιοδιποτε από τα παρακάτω ιςχφει: 

(α) απαλείφει ι μειϊνει αιςκθτά μία ανακολουκία ςτθν επιμζτρθςθ ι τθν αναγνϊριςθ, ι 

(β) χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία και χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ μοιράηονται τουσ ίδιουσ κινδφνουσ 

και οι κίνδυνοι αυτοί αντιμετωπίηονται και εκτιμϊνται με βάςθ τθν εφλογθ αξία, ι 

(γ) ςφνκετα προϊόντα περιλαμβάνουν ενςωματωμζνα παράγωγα που κα μποροφςαν να μεταβάλλουν ςθμαντικά τισ 

ταμειακζσ ροζσ του κφριου ςυμβολαίου. 

(ii) Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 

Τα δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ είναι μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ με πάγιεσ ι 

προςδιοριςμζνεσ πλθρωμζσ που δε διαπραγματεφονται ςε ενεργι αγορά, εκτόσ εκείνων που κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ 

προςδιορίςτθκαν από τθν Τράπεηα ωσ επενδφςεισ ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων ι ωσ διακζςιμα προσ πϊλθςθ. Τίτλοι 

που καταχωροφνται ςε αυτιν τθν κατθγορία παρουςιάηονται ςτο χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων ωσ χρεωςτικοί τίτλοι 

δανειακοφ χαρτοφυλακίου. 

(iii) Επενδφςεισ διακρατοφμενεσ μζχρι τθ λιξθ 

Οι διακρατοφμενεσ μζχρι τθ λιξθ επενδφςεισ, είναι μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ με ςυγκεκριμζνθ 

λιξθ, με πάγιεσ ι προςδιοριςμζνεσ πλθρωμζσ για τισ οποίεσ θ Τράπεηα ζχει τθ κετικι πρόκεςθ και δυνατότθτα να διακρατιςει 

μζχρι τθ λιξθ τουσ. Αν θ Τράπεηα πωλοφςε ζνα ςθμαντικό μζροσ των επενδφςεων αυτϊν, τότε ολόκλθρθ θ κατθγορία κα 

ακυρωνόταν και οι επενδφςεισ κα επανακατθγοριοποιοφνταν ωσ διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ. 

(iv) Διακζςιμοι προσ πώλθςθ επενδυτικοί τίτλοι 

Διακζςιμοι προσ πϊλθςθ επενδυτικοί τίτλοι, είναι οι τίτλοι που αποκτοφνται για ακακόριςτο χρονικό διάςτθμα, οι οποίοι μπορεί 

να πωλθκοφν, λόγω ανάγκθσ ρευςτότθτασ, ι αλλαγϊν ςτα επιτόκια, ςτισ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ, ι ςτισ τιμζσ των μετοχϊν. 

Λογιςτικόσ χειριςμόσ και υπολογιςμόσ  

Οι αγορζσ και πωλιςεισ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ καταχωροφνται κατά τθν θμερομθνία ςυναλλαγισ, τθν 

θμερομθνία δθλαδι κατά τθν οποία θ Τράπεηα δεςμεφεται να αγοράςει ι να πωλιςει το ςτοιχείο ενεργθτικοφ. Τα δάνεια που 

προζρχονται από τθν Τράπεηα αναγνωρίηονται όταν εκταμιεφονται μετρθτά ςτουσ πιςτοφχουσ. Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 

ενεργθτικοφ που δεν παρουςιάηονται ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων, αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία πλζον των 

εξόδων ςυναλλαγισ. Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, παφουν να αναγνωρίηονται όταν τα δικαιϊματα είςπραξθσ 

των ταμειακϊν ροϊν τουσ λιγουν ι όταν θ Τράπεηα ζχει ουςιαςτικά μεταβιβάςει τουσ κινδφνουσ και τισ αποδόςεισ που 

ςυνεπάγεται θ ιδιοκτθςία. 

Οι διακζςιμοι προσ πϊλθςθ επενδυτικοί τίτλοι και τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςε εφλογθ αξία μζςω 

αποτελεςμάτων, και ςτισ μεταγενζςτερεσ περιόδουσ αποτιμϊνται και παρουςιάηονται ςτθν εφλογθ αξία. Τα δάνεια και οι 

απαιτιςεισ από πελάτεσ, κακϊσ και οι διακρατοφμενεσ μζχρι τθ λιξθ επενδφςεισ, παρουςιάηονται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ με 

τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Κζρδθ και ηθμιζσ από μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία τθσ κατθγορίασ «χρθματοοικονομικά 

ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων», περιλαμβάνονται, κατά τθν περίοδο που προκφπτουν, ςτθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Κζρδθ και ηθμιζσ από μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων 

καταχωροφνται απευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια, μζχρι το χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ να αποαναγνωριςτεί ι να 

υποςτεί απομείωςθ, οπότε, το ςυςςωρευμζνο κζρδοσ ι θ ηθμιά που αναγνωρίςτθκαν προθγουμζνωσ ςτα ίδια κεφάλαια, 

μεταφζρονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Οι τόκοι τουσ όμωσ, που υπολογίηονται με βάςθ τθ μζκοδο του πραγματικοφ 

επιτοκίου, αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

Τα μερίςματα από διακζςιμουσ προσ πϊλθςθ επενδυτικοφσ τίτλουσ αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, όταν το 

δικαίωμα είςπραξθσ μερίςματοσ εγκρικεί από τουσ μετόχουσ. 

2.11 Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία υποχρεϊςεων 

Θ Τράπεηα κατθγοριοποιεί τισ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: τισ χρθματοοικονομικζσ 

υποχρεϊςεισ που επιμετρϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ, και τισ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ που επιμετρϊνται ςτθν 
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εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων. Οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ που αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία μζςω 

αποτελεςμάτων περιλαμβάνουν δφο υποκατθγορίεσ: τισ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ προοριηόμενεσ για εμπορικι 

εκμετάλλευςθ και τισ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ.  

Θ Τράπεηα προςδιορίηει τισ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων όταν οποιοδιποτε 

από τα παρακάτω ιςχφει: 

(α) απαλείφει ι μειϊνει αιςκθτά μία ανακολουκία ςτθν επιμζτρθςθ ι τθν αναγνϊριςθ, ι 

(β) χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία και χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ μοιράηονται τουσ ίδιουσ κινδφνουσ 

και οι κίνδυνοι αυτοί αντιμετωπίηονται και εκτιμϊνται με βάςθ τθν εφλογθ αξία, ι 

(γ) ςφνκετα προϊόντα περιλαμβάνουν ενςωματωμζνα παράγωγα που κα μποροφςαν να μεταβάλλουν ςθμαντικά τισ 

ταμειακζσ ροζσ του κφριου ςυμβολαίου. 

Αποαναγνϊριςθ χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων 

Μια χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ αποαναγνωρίηεται όταν θ ςχετικι υποχρζωςθ εξοφλείται, ακυρϊνεται ι λιγει. Πταν θ 

υφιςτάμενθ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ τθσ Τράπεηασ αντικακίςταται από μια άλλθ από τον ίδιο αντιςυμβαλλόμενο με 

ουςιωδϊσ διαφορετικοφσ όρουσ, ι οι όροι τθσ υφιςτάμενθσ υποχρζωςθσ τροποποιοφνται ουςιωδϊσ, μια τζτοια ανταλλαγι ι 

τροποποίθςθ αντιμετωπίηεται ωσ εξόφλθςθ τθσ αρχικισ υποχρζωςθσ και αναγνϊριςθ μιασ νζασ υποχρζωςθσ και θ όποια  

διαφορά προκφπτει αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

Θ Τράπεηα κεωρεί ότι οι όροι είναι ουςιωδϊσ διαφορετικοί, όταν θ προεξοφλθμζνθ παροφςα αξία των ταμειακϊν ροϊν 

ςφμφωνα με τουσ νζουσ όρουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων οποιονδιποτε αμοιβϊν που πλθρϊκθκαν κακαρϊν από αμοιβζσ που 

ελιφκθςαν προεξοφλθμζνεσ χρθςιμοποιϊντασ το αρχικό πραγματικό επιτόκιο, διαφζρει κατά τουλάχιςτον 10% από τθν 

προεξοφλθμζνθ παροφςα αξία των ταμειακϊν ροϊν που απομζνουν από τθν αρχικι χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ. 

Αν μια ανταλλαγι χρεωςτικϊν τίτλων ι τροποποίθςθ όρων αντιμετωπιςτεί λογιςτικά ωσ εξόφλθςθ, κάκε κόςτοσ ι αμοιβι που 

πραγματοποιικθκε αναγνωρίηεται ωσ μζροσ του κζρδουσ ι τθσ ηθμίασ επί τθσ εξόφλθςθσ. Αν θ ανταλλαγι ι τροποποίθςθ δεν 

αντιμετωπίηεται λογιςτικά ωσ εξόφλθςθ, κάκε κόςτοσ ι αμοιβι που πραγματοποιείται αναπροςαρμόηει τθ λογιςτικι αξία τθσ 

υποχρζωςθσ και αποςβζνεται κατά τθν εναπομζνουςα διάρκεια τθσ τροποποιθμζνθσ υποχρζωςθσ. 

Ραρομοίωσ, όταν θ Τράπεηα επαναγοράηει χρεωςτικοφσ τίτλουσ που ζχουν εκδοκεί από τθν ίδια, αντιμετωπίηει λογιςτικά τισ 

ςυναλλαγζσ αυτζσ ωσ εξόφλθςθ χρζουσ. 

2.12 Επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ χρθματοοικονομικϊν μζςων 

Εφλογθ αξία είναι θ τιμι που κα λαμβανόταν κατά τθν πϊλθςθ ενόσ ςτοιχείου ενεργθτικοφ ι κατά τθ μεταβίβαςθ μιασ 

υποχρζωςθσ, ςε μια κανονικι ςυναλλαγι μεταξφ ςυμμετεχόντων, ςτθν κφρια, ι, ελλείψει αυτισ, ςτθν πλζον ςυμφζρουςα αγορά 

όπου θ Τράπεηα ζχει πρόςβαςθ, κατά τθν θμερομθνία επιμζτρθςθσ. Θ εφλογθ αξία μιασ υποχρζωςθσ αντανακλά τον κίνδυνο μθ 

εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεων. 

Θ Τράπεηα επιμετράει τθν εφλογθ αξία ενόσ χρθματοοικονομικοφ μζςου, χρθςιμοποιϊντασ τθν επίςθμθ χρθματιςτθριακι τιμι 

ςε μία ενεργό αγορά για το χρθματοοικονομικό αυτό μζςο, όταν αυτι είναι διακζςιμθ. Μία αγορά κεωρείται ενεργόσ εάν οι 

ςυναλλαγζσ για το ςτοιχείο ενεργθτικοφ ι τθν υποχρζωςθ λαμβάνουν χϊρα με επαρκι ςυχνότθτα και όγκο ϊςτε να παρζχονται 

ςυνεχϊσ πλθροφορίεσ τιμολόγθςθσ. Πταν δεν υπάρχει διακζςιμθ επίςθμθ χρθματιςτθριακι τιμι, ςε μία ενεργό αγορά, τότε θ 

Τράπεηα χρθςιμοποιεί άλλεσ τεχνικζσ αποτίμθςθσ που μεγιςτοποιοφν τθν χριςθ ςυναφϊν παρατθριςιμων δεδομζνων και 

ελαχιςτοποιοφν τθ χριςθ μθ παρατθριςιμων δεδομζνων. Θ επιλεγμζνθ τεχνικι αποτίμθςθσ περιλαμβάνει όλουσ τουσ 

παράγοντεσ που οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν αγορά κα λάμβαναν υπόψθ για τθν τιμολόγθςθ μία ςυναλλαγισ. 

Θ Τράπεηα ζχει επιλζξει να χρθςιμοποιεί μζςεσ τιμζσ αγοράσ ωσ ζνα πρακτικό μζςο επιμζτρθςθσ τθσ εφλογθσ αξίασ εντόσ του 

περικωρίου ηιτθςθσ-προςφοράσ. 

Θ βζλτιςτθ απόδειξθ τθσ εφλογθσ αξίασ ενόσ χρθματοοικονομικοφ μζςου κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ είναι ςυνικωσ θ τιμι 

ςυναλλαγισ, δθλαδι θ εφλογθ αξία του τιμιματοσ που δόκθκε ι λιφκθκε, εκτόσ εάν θ Τράπεηα κεωρεί ότι θ εφλογθ αξία κατά 

τθν αρχικι αναγνϊριςθ διαφζρει από τθν τιμι ςυναλλαγισ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, εφόςον θ εφλογθ αξία αποδεικνφεται από 

διαπραγματεφςιμθ τιμι ςε ενεργό αγορά για πανομοιότυπο ςτοιχείο ενεργθτικοφ ι υποχρζωςθ ι βάςει τεχνικισ αποτίμθςθσ 

που χρθςιμοποιεί μόνο παρατθριςιμα δεδομζνα τθσ αγοράσ, θ διαφορά  μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ 

και τθσ τιμισ ςυναλλαγισ αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ωσ κζρδοσ ι ηθμιά. Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία θ 

εφλογθ αξία αποδεικνφεται βάςει μίασ τεχνικισ αποτίμθςθσ που χρθςιμοποιεί μθ παρατθριςιμα δεδομζνα, τότε το 
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χρθματοοικονομικό μζςο αναγνωρίηεται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία και θ διαφορά που προκφπτει με τθν τιμι ςυναλλαγισ 

αναγνωρίηεται ωσ αναβαλλόμενο κζρδοσ ι ηθμιά. Στθ ςυνζχεια το αναβαλλόμενο κζρδοσ ι ηθμία αποςβζνεται με κατάλλθλο 

τρόπο κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ του χρθματοοικονομικοφ μζςου ι αναγνωρίηεται νωρίτερα εφόςον υπάρξει διακζςιμθ 

διαπραγματεφςιμθ τιμι ςε ενεργό αγορά ι παρατθριςιμα δεδομζνα τθσ αγοράσ ι όταν το χρθματοοικονομικό μζςο πουλθκεί. 

Πλα τα ςτοιχεία ενεργθτικοφ και οι υποχρεϊςεισ, των οποίων θ εφλογθ αξία επιμετράται ι γνωςτοποιείται ςτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ, κατθγοριοποιοφνται εντόσ τθσ ιεραρχίασ εφλογθσ αξίασ, με βάςθ το κατϊτερο επίπεδο δεδομζνων που είναι 

ςθμαντικά για τθν ςυνολικι επίτευξθ τθσ επιμζτρθςθσ (ςθμ. 7.3). 

Για ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεισ που επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία ςε επαναλαμβανόμενθ βάςθ, θ Τράπεηα 

αναγνωρίηει μεταφορζσ εντόσ και εκτόσ τθσ ιεραρχίασ εφλογθσ αξίασ ςτθν αρχι του τριμινου εντόσ του οποίου θ μεταφορά 

χρθματοοικονομικοφ μζςου πραγματοποιικθκε. 

2.13 Απομείωςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ 

Θ Τράπεηα, ςε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ, εξετάηει κατά πόςο υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ απομείωςθσ ενόσ 

χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ι μιασ ομάδασ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ τα οποία δεν λογίηονται ςτθν εφλογθ 

αξία μζςω αποτελεςμάτων. Ζνα χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ ι μια ομάδα χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ κεωρείται απομειωμζνο και αναγνωρίηεται ςχετικι ηθμιά απομείωςθσ, όταν υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ, ωσ 

αποτζλεςμα ενόσ θ περιςςοτζρων γεγονότων που ςυνζβθςαν μετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ του χρθματοοικονομικοφ 

περιουςιακοφ ςτοιχείου («ηθμιογόνο γεγονόσ»), και το ηθμιογόνο αυτό γεγονόσ (ι γεγονότα) ζχει επίδραςθ ςτισ εκτιμϊμενεσ 

μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ του χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ενεργθτικοφ ι ομάδασ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ, και μπορεί να υπολογιςτεί αξιόπιςτα.  

Ενδείξεισ απομείωςθσ 

Για τθν ζκκεςθ τθσ Τράπεηασ ςε δάνεια λιανικισ τραπεηικισ, θ αντικειμενικι ζνδειξθ ότι ζνα δάνειο ι ομάδα δανείων είναι 

απομειωμζνο, αναφζρεται ςε παρατθριςιμα δεδομζνα που περιζρχονται  ςε γνϊςθ τθσ Τράπεηασ ςχετικά με τα ακόλουκα 

ηθμιογόνα γεγονότα: 

 ςθμαντικι οικονομικι δυςχζρεια του πιςτοφχου, ςθμαντικι μείωςθ του ατομικοφ και/ι του οικογενειακοφ 

ειςοδιματοσ ι απϊλεια εργαςίασ, 

 ακζτθςθ ι παραβίαςθ ςυμβολαίου, 

 ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν χρθματοοικονομικι κζςθ και ςυμπεριφορά του πιςτοφχου (για παράδειγμα κακυςτεριςεισ 

ςτθν αποπλθρωμι των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων), 

 μετριςιμθ μείωςθ ςτισ εκτιμϊμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ από ομάδα δανείων μζςω ενόσ αρνθτικοφ μοντζλου 

αποπλθρωμισ όπωσ μθ πραγματοποιθκείςεσ πλθρωμζσ, ι μείωςθ ςτθ τιμι των ακινιτων, 

 θ Τράπεηα παραχωρεί ςτον πιςτοφχο, για οικονομικοφσ ι νομικοφσ λόγουσ που ςχετίηονται με τθν οικονομικι του 

δυςχζρεια, διευκολφνςεισ που ο δανειςτισ δεν κα εξζταηε ςε διαφορετικι περίπτωςθ, όπωσ μείωςθ τθσ μθνιαίασ 

δόςθσ για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα ι προςωρινι ι μόνιμθ μείωςθ του επιτοκίου, 

 είναι πικανό ο πιςτοφχοσ να περιζλκει ςε διαδικαςία πτϊχευςθσ ι άλλθσ χρθματοοικονομικισ αναδιοργάνωςθσ, και 

 ηθμιογόνα γεγονότα που κα μποροφςαν να επθρεάςουν τθν ικανότθτα του πιςτοφχου να αποπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ 

του υποχρεϊςεισ εντόσ του ςυμφωνθκζντοσ χρόνου όπωσ: 

- ςοβαρι αςκζνεια ι αδυναμία του οφειλζτθ ι μζλουσ τθσ οικογζνειασ, 

- κάνατοσ του πιςτοφχου. 

Για όλα τα άλλα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ζκκεςθσ ςε επιχειρθματικά δάνεια, θ 

Τράπεηα αξιολογεί ανά περίπτωςθ εάν υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ απομείωςθσ με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια: 

 ςθμαντικι οικονομικι δυςχζρεια του εκδότθ ι πιςτοφχου, 

 ακζτθςθ ι παραβίαςθ τθσ ςφμβαςθσ, 

 ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν χρθματοοικονομικι κζςθ του πιςτοφχου, οι οποίεσ επθρεάηουν τθν ικανότθτά του να 

εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ όπωσ: 

- λειτουργικζσ ηθμιζσ 

- ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνθςθσ 
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- αρνθτικι κακαρι κζςθ του πιςτοφχου 

 άλλα γεγονότα που υποδθλϊνουν τθν επιδείνωςθ τθσ χρθματοοικονομικισ κζςθσ του πιςτοφχου, όπωσ παραβίαςθ 

ρθτρϊν ι άλλων όρων του δανείου ι μερικι διαγραφι των υποχρεϊςεων του πιςτοφχου εξαιτίασ οικονομικϊν ι 

νομικϊν λόγων ςχετικϊν με τθν οικονομικι του κατάςταςθ, 

 ςθμαντικι μεταβολι ςτθν αξία των εξαςφαλίςεων, 

 θ Τράπεηα παραχωρεί ςτον πιςτοφχο, για οικονομικοφσ ι νομικοφσ λόγουσ που ςχετίηονται με τθν οικονομικι του 

δυςχζρεια, διευκολφνςεισ που ο δανειςτισ δεν κα εξζταηε ςε διαφορετικι περίπτωςθ όπωσ μείωςθ τθσ μθνιαίασ δόςθσ 

για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα ι προςωρινι ι μόνιμθ μείωςθ του επιτοκίου, 

 είναι πικανό ο πιςτοφχοσ να περιζλκει ςε διαδικαςία πτϊχευςθσ ι άλλθσ χρθματοοικονομικισ αναδιοργάνωςθσ,  

 ςθμαντικζσ δυςμενείσ μεταβολζσ ςτισ ςυνκικεσ του κλάδου ι ςτθ γεωγραφικι περιοχι που δραςτθριοποιείται ο 

οφειλζτθσ, οι οποίεσ κα μποροφςαν να επθρεάςουν τθν ικανότθτά του να εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 

 πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ που περιλαμβάνουν τθν κατάςταςθ άλλων δανειακϊν 

υποχρεϊςεων του πιςτοφχου και 

 ςθμαντικι υποβάκμιςθ τθσ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ του οφειλζτθ, είτε εςωτερικισ είτε προερχόμενθσ από 

εξωτερικζσ πθγζσ, ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ πλθροφορίεσ. 

(i) Στοιχεία ενεργθτικοφ που επιμετρώνται ςτθν αναπόςβεςτθ αξία κτιςθσ 

Αξιολόγθςθ πρόβλεψθσ απομείωςθσ 

Θ Τράπεηα αρχικά αξιολογεί κατά πόςο υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ απομείωςθσ ςε ατομικι βάςθ για χρθματοοικονομικά 

ςτοιχεία ενεργθτικοφ που είναι από μόνα τουσ ςθμαντικά και ςε ςυλλογικι βάςθ για χρθματοοικονομικά ςτοιχεία που δεν είναι 

από μόνα τουσ ςθμαντικά. Εάν δεν υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ απομείωςθσ για κάποιο χρθματοοικονομικό ςτοιχείο 

ενεργθτικοφ τότε αυτό περιλαμβάνεται ςε μια ομάδα χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων με παρόμοια χαρακτθριςτικά πιςτωτικοφ 

κινδφνου, και αξιολογείται για απομείωςθ ςε ςυλλογικι βάςθ. Οι ηθμιζσ απομείωςθσ που αναγνωρίηονται για τα 

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ χωρίσ αντικειμενικι ζνδειξθ απομείωςθσ (incurred but not reported loss – IBNR) 

αποτελοφν ζνα ενδιάμεςο βιμα μζχρι τθν αναγνϊριςθ ηθμιϊν απομείωςθσ ςε μεμονωμζνα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ ομάδασ. 

Πταν υπάρξει διακζςιμθ πλθροφόρθςθ που να υποδεικνφει τθν αναγνϊριςθ ηθμιϊν απομείωςθσ ςε μεμονωμζνα περιουςιακά 

ςτοιχεία τθσ ομάδασ, τότε τα ςτοιχεία αυτά αφαιροφνται από τθν ομάδα.  

Στοιχεία ενεργθτικοφ που αξιολογοφνται για απομείωςθ ςε ατομικι βάςθ και για τα οποία υπάρχει και ςυνεχίηει να 

αναγνωρίηεται ηθμιά απομείωςθσ, δεν περιλαμβάνονται ςτθν αξιολόγθςθ για απομείωςθ ςε ςυλλογικι βάςθ. 

Για να οριςτεί εάν ζνα δάνειο είναι από μόνο του ςθμαντικό για ςκοποφσ αξιολόγθςθσ απομείωςθσ, θ Τράπεηα λαμβάνει υπόψθ 

διάφορουσ παράγοντεσ, όπωσ τθ ςθμαςία τθσ επιμζρουσ δανειακισ ςχζςθσ και τον τρόπο διαχείριςθσ αυτισ, το μζγεκοσ του 

δανείου και τθ κατθγορία του προϊόντοσ. Συνεπϊσ, τα δάνεια ςε επιχειριςεισ και ςε χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, όπωσ επίςθσ 

και οι επενδυτικοί τίτλοι κεωροφνται γενικϊσ από μόνα τουσ ςθμαντικά. Τα χαρτοφυλάκια δανείων λιανικισ τραπεηικισ 

αξιολογοφνται γενικϊσ για απομείωςθ ςε ςυλλογικι βάςθ κακϊσ αποτελοφνται από μεγάλα ομοιογενι χαρτοφυλάκια. Τα 

πιςτωτικά ανοίγματα που υπόκεινται ςε εξατομικευμζνθ διαχείριςθ αξιολογοφνται για απομείωςθ ςε ατομικι βάςθ.  

Θ Τράπεηα αξιολογεί ςε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ εάν υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ απομείωςθσ. 

Επιμζτρθςθ πρόβλεψθσ απομείωςθσ 

Αν υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ ηθμιάσ απομείωςθσ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ που επιμετρϊνται ςτθν 

αναπόςβεςτθ αξία κτιςθσ, το ποςό τθσ ηθμιάσ υπολογίηεται ωσ θ διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ του χρθματοοικονομικοφ 

ςτοιχείου ενεργθτικοφ και τθσ παροφςασ αξίασ των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν (εξαιρουμζνων των μελλοντικϊν 

ηθμιϊν από πιςτωτικοφσ κινδφνουσ που δεν ζχουν πραγματοποιθκεί) προεξοφλθμζνων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του 

χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ενεργθτικοφ. Αν ζνα χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ φζρει κυμαινόμενο επιτόκιο, το 

προεξοφλθτικό επιτόκιο για τον υπολογιςμό τθσ ηθμιάσ απομείωςθσ, είναι το τρζχον πραγματικό επιτόκιο που κακορίηεται ςτο 

ςυμβόλαιο. Θ λογιςτικι αξία του περιουςιακοφ ςτοιχείου, μειϊνεται μζςω τθσ χριςθσ ενόσ λογαριαςμοφ πρόβλεψθσ για 

απομείωςθ δανείων και απαιτιςεων ι απευκείασ για όλα τα άλλα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, και το ποςό τθσ 

ηθμιάσ αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Στθν πράξθ, θ Τράπεηα μπορεί να υπολογίηει τθ ηθμιά απομείωςθσ βάςει 

τθσ εφλογθσ αξίασ ενόσ χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου χρθςιμοποιϊντασ τισ τρζχουςεσ τιμζσ αγοράσ. 
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Θ παροφςα αξία εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν ενόσ χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ενεργθτικοφ με εξαςφαλίςεισ 

αντικατοπτρίηει τισ ταμειακζσ ροζσ που μπορεί να προκφψουν από τθ διαδικαςία πλειςτθριαςμοφ, μετά τθν αφαίρεςθ των 

εξόδων εκποίθςθσ τθσ εξαςφάλιςθσ, ανεξάρτθτα από το εάν ο πλειςτθριαςμόσ είναι πικανόσ. 

Για ςκοποφσ απομείωςθσ ςε ςυλλογικι βάςθ, τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ομαδοποιοφνται βάςει παρόμοιων 

χαρακτθριςτικϊν πιςτωτικοφ κινδφνου (δθλαδι βάςει τθσ διαδικαςίασ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ τθσ Τράπεηασ που λαμβάνει 

υπόψθ τον τφπο του ςτοιχείου ενεργθτικοφ, τον επιχειρθματικό τομζα, τθ γεωγραφικι κζςθ, το είδοσ των εξαςφαλίςεων, τθν 

φπαρξθ κακυςτζρθςθσ πλθρωμϊν και άλλουσ ςχετικοφσ παράγοντεσ). Αυτά τα χαρακτθριςτικά ςχετίηονται με τθν εκτίμθςθ των 

μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν για ομάδεσ τζτοιων ςτοιχείων ενεργθτικοφ, αφοφ είναι ενδεικτικά τθσ ικανότθτασ του πιςτοφχου 

να αποπλθρϊςει όλεσ τισ οφειλζσ του βάςει των όρων του ςυμβολαίου των ςτοιχείων ενεργθτικοφ που αξιολογοφνται. 

Οι μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ μιασ ομάδασ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ που αξιολογοφνται ομαδικά για 

πρόβλεψθ απομείωςθσ, εκτιμϊνται βάςει των ςυμβατικϊν ταμειακϊν ροϊν των ςτοιχείων ενεργθτικοφ τθσ ομάδασ και των 

ιςτορικϊν δεδομζνων για ηθμιζσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ με χαρακτθριςτικά πιςτωτικοφ κινδφνου παρόμοια με αυτά τθσ ομάδασ.  

Οι εκτιμιςεισ για αλλαγζσ ςτισ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ μίασ ομάδασ ςτοιχείων ενεργθτικοφ πρζπει να αντικατοπτρίηουν και 

να είναι ευκυγραμμιςμζνεσ με τισ αλλαγζσ ςε παρατθριςιμα δεδομζνα από περίοδο ςε περίοδο (για παράδειγμα, αλλαγζσ ςε 

ποςοςτά ανεργίασ, τιμζσ ακινιτων, κακεςτϊσ αποπλθρωμϊν, ι άλλουσ παράγοντεσ που υποδεικνφουν αλλαγζσ ςτθν πικανότθτα 

ηθμιϊν ςτθν ομάδα των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και ςτο μζγεκόσ αυτϊν). Τα ιςτορικά δεδομζνα για ηθμιζσ ανακεωροφνται βάςει 

των παρόντων παρατθριςιμων δεδομζνων, ϊςτε να ενςωματϊνεται θ επίδραςθ των τρεχουςϊν ςυνκθκϊν που δεν επθρζαςαν 

τθν περίοδο ςτθν οποία βαςίηονται τα ιςτορικά ςτοιχεία, και να απαλείψει τθν επίδραςθ των ςυνκθκϊν εκείνων που δεν 

υπάρχουν ςιμερα. Θ μεκοδολογία και οι παραδοχζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτίμθςθ των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν, 

ανακεωροφνται ςυχνά από τθν Τράπεηα ςε τακτικι βάςθ ϊςτε να μειϊνουν τυχόν διαφορζσ μεταξφ των εκτιμϊμενων ηθμιϊν και 

των ηθμιϊν που τελικϊσ πραγματοποιικθκαν. 

Αντιλογιςμόσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ  

Αν ςε μεταγενζςτερθ περίοδο το ποςό τθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ μειωκεί και θ μείωςθ μπορεί αντικειμενικά να ςυςχετιςκεί 

με ζνα γεγονόσ που ςυνζβθ μετά τθν αναγνϊριςθ τθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ (όπωσ βελτίωςθ τθσ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ 

του πιςτοφχου), θ προθγουμζνωσ αναγνωριςκείςα ηθμιά απομείωςθσ αντιλογίηεται μζςω αναπροςαρμογισ του λογαριαςμοφ 

προβλζψεων απομείωςθσ ι τθσ λογιςτικισ αξίασ του περιουςιακοφ ςτοιχείου ενεργθτικοφ. Το ποςό που αντιλογίηεται 

αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

Διαγραφι δανείων και απαιτιςεων 

Ζνα δάνειο και θ ςχετικι πρόβλεψθ απομείωςθσ διαγράφονται όταν δεν υπάρχει ρεαλιςτικι προοπτικι ανάκτθςθσ. Θ Τράπεηα 

λαμβάνει υπόψθ όλεσ τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ όπωσ τθν πραγματοποίθςθ μιασ ςθμαντικισ αλλαγισ ςτθν οικονομικι 

κατάςταςθ του πιςτοφχου, ςε τζτοιο βακμό ϊςτε ο τελευταίοσ να μθν μπορεί να πλθρϊνει πλζον τθν υποχρζωςθ του. 

Θ χρονικι ςτιγμι τθσ διαγραφισ εξαρτάται κυρίωσ από το εάν υπάρχουν εξαςφαλίςεισ, τισ διαδικαςίεσ πλειςτθριαςμοφ, κακϊσ 

επίςθσ και τισ εκτιμιςεισ τθσ Τράπεηασ ςχετικά με το ειςπράξιμο ποςό. Ειδικά για τα πιςτωτικά ανοίγματα με εξαςφαλίςεισ, θ 

χρονικι ςτιγμι των διαγραφϊν μπορεί να κακυςτεριςει εξαιτίασ διαφόρων νομικϊν κωλυμάτων. Ο αρικμόσ των θμερϊν 

κακυςτζρθςθσ αποτελεί για τθν Τράπεηα μια ζνδειξθ, χωρίσ ωςτόςο να κεωρείται ωσ κακοριςτικόσ παράγοντασ.  

Το ανεξόφλθτο χρζοσ εξακολουκεί να υπόκειται ςε διαδικαςίεσ ανάκτθςθσ ακόμα και μετά τθ διαγραφι, εκτόσ από περιπτϊςεισ 

όπου προβλζπεται ςαφϊσ ςε προγράμματα διαγραφισ τθσ οφειλισ του πιςτοφχου. 

Οι μεταγενζςτερεσ ανακτιςεισ των ποςϊν που ζχουν διαγραφεί μειϊνουν το ποςό τθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ των δανείων και 

απαιτιςεων ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

Σροποποιιςεισ δανείων 

Τροποποιιςεισ ςτουσ ςυμβατικοφσ όρουσ των δανείων μπορεί να προκφψουν εξαιτίασ διαφόρων παραγόντων όπωσ μεταβολζσ 

ςτισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, διατιρθςθ τθσ ςχζςθσ με τον πελάτθ και άλλουσ λόγουσ, κακϊσ και πικανι επιδείνωςθ τθσ 

οικονομικισ κατάςταςθσ του πιςτοφχου. Τα μζτρα ρφκμιςθσ δανείων (forbearance measures) λαμβάνονται ςτισ περιπτϊςεισ 

όπου οι ςυμβατικοί όροι αποπλθρωμισ του δανείου ζχουν τροποποιθκεί λόγω επιδείνωςθσ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του 

πιςτοφχου και θ Τράπεηα ζχει προβεί ςε παραχωριςεισ, μζςω ευνοϊκότερων όρων και προχποκζςεων, ςτισ οποίεσ δεν κα 

προζβαινε εάν ο πιςτοφχοσ δεν αντιμετϊπιηε οικονομικζσ δυςχζρειεσ. Άλλεσ επαναδιαπραγματεφςεισ, κυρίωσ επιχειρθματικισ 

φφςθσ δεν κεωροφνται μζτρα ρφκμιςθσ. 
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Συνικωσ, τα μζτρα ρφκμιςθσ δεν οδθγοφν ςτθν αποαναγνϊριςθ του υφιςταμζνου δανείου, εκτόσ εάν οι αρχικοί ςυμβατικοί όροι 

τροποποιθκοφν ςε τζτοιο βακμό, ϊςτε να ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν ουςιϊδθ διαφοροποίθςθ του. 

Τροποποιιςεισ που δεν ενδζχεται να ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν αποαναγνϊριςθ του χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ενεργθτικοφ 

περιλαμβάνουν: 

 μείωςθ δόςεων ι πλθρωμι μόνο των τόκων, 

 διακοπζσ πλθρωμισ, περίοδοσ χάριτοσ, 

 παράταςθ των περιόδων αποπλθρωμισ με επακόλουκθ παράταςθ τθσ αρχικισ διάρκειασ του δανείου, 

 κεφαλαιοποίθςθ των λθξιπροκζςμων οφειλϊν, οι οποίεσ προςτίκενται ςτο αρχικό κεφάλαιο, και 

 μείωςθ επιτοκίων.  

Σε περίπτωςθ που οι τροποποιθμζνοι όροι του ρυκμιςμζνου δανείου δεν ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν αποαναγνϊριςι του, τότε το 

δάνειο αξιολογείται για απομείωςθ, κακϊσ τα μζτρα ρφκμιςθσ ςυνιςτοφν ζνα είδοσ παραχϊρθςθσ ςτθν οποία θ Τράπεηα δεν κα 

προζβαινε υπό διαφορετικζσ ςυνκικεσ. Θ ηθμιά απομείωςθσ υπολογίηεται βάςει τθσ πολιτικισ προβλζψεων τθσ Τράπεηασ για τα 

ρυκμιςμζνα δάνεια (ςθμ. 7.2.1.2 (δ)).    

Αποαναγνϊριςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ 

Ζνα χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ αποαναγνωρίηεται, όταν οι ςυμβατικζσ ταμειακζσ ροζσ του λιγουν ι θ Τράπεηα 

μεταφζρει το δικαίωμα είςπραξθσ αυτϊν των ταμειακϊν ροϊν μζςω άμεςθσ πϊλθςθσ που ουςιαςτικά ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

μεταφορά  όλων των κινδφνων και των ωφελειϊν που απορρζουν από τθν κυριότθτά του χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου 

ενεργθτικοφ. 

Επιπλζον, όταν ζνα χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ τροποποιείται, θ Τράπεηα κακορίηει εάν απαιτείται θ 

αποαναγνϊριςθ του και θ αναγνϊριςθ ενόσ νζου χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ζκταςθ 

των αλλαγϊν ςε ςχζςθ με τουσ αρχικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ.  

Τροποποιιςεισ που ενδζχεται να ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν αποαναγνϊριςθ του χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ενεργθτικοφ 

περιλαμβάνουν: 

 μετατροπι ενόσ μθ εξαςφαλιςμζνου δάνειου ςε πλιρωσ εξαςφαλιςμζνο, 

 ενοποίθςθ οφειλϊν, όπου πολλά υφιςτάμενα δάνεια ενοποιοφνται ςε ζνα ενιαίο δάνειο, 

 αφαίρεςθ ι προςκικθ δικαιωμάτων μετατροπισ ςτθ δανειακι ςφμβαςθ, 

 αλλαγι ςτο νόμιςμα του κεφαλαίου και/ι των τόκων του δανείου, 

 αλλαγι ςτθ διαβάκμιςθ του χρθματοοικονομικοφ μζςου, και 

 άλλεσ αλλαγζσ που ζχουν ωσ αποτζλεςμα οι όροι τθσ νζασ ςφμβαςθσ να κεωροφνται ουςιαςτικά διαφορετικοί από τουσ 

όρουσ του αρχικοφ δανείου. 

Πταν οι όροι τθσ νζασ ςφμβαςθσ εκτιμϊνται ωσ ουςιαςτικά διαφορετικοί από αυτοφσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, το αρχικό 

περιουςιακό ςτοιχείο αποαναγνωρίηεται και ζνα νζο δάνειο αναγνωρίηεται ςτθν εφλογθ αξία. Πποια διαφορά μεταξφ τθσ 

λογιςτικισ αξίασ του αποαναγνωριςμζνου περιουςιακοφ ςτοιχείου και τθσ εφλογθσ αξίασ του νζου δανείου, αναγνωρίηεται ςτθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων τθσ Τράπεηασ. 

Επιπροςκζτωσ, θ Τράπεηα μπορεί περιςταςιακά να ειςζλκει, ςτα πλαίςια των τροποποιιςεων των δανείων, ςε ςυναλλαγι 

ανταλλαγισ χρζουσ με απόκτθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου. Ομοίωσ, το τροποποιθμζνο δάνειο αποαναγνωρίηεται, ενϊ οι 

ςυμμετοχικοί τίτλοι οι οποίοι λαμβάνονται ωσ αντάλλαγμα αναγνωρίηονται ςτθν εφλογθ αξία τουσ, με κάκε προκφπτον κζρδοσ ι 

ηθμιά να αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

(ii) Στοιχεία ενεργθτικοφ διακζςιμα προσ πώλθςθ 

Θ Τράπεηα, ςε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ, εξετάηει κατά πόςο υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ απομείωςθσ ενόσ ςτοχείου 

ενεργθτικοφ διακζςιμου προσ πϊλθςθ. Συγκεκριμζνα, ςτθν περίπτωςθ των επενδφςεων ςε μετοχικοφσ τίτλουσ, λαμβάνεται 

υπόψθ τυχόν ςθμαντικι και παρατεταμζνθ μείωςθ τθσ εφλογθσ αξίασ του τίτλου κάτω από το κόςτοσ του. 

 Ππου υπάρχει τζτοια ζνδειξθ για διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, θ ςυςςωρευμζνθ ηθμιά – 

που υπολογίηεται ωσ θ διαφορά μεταξφ του κόςτουσ αγοράσ και τθσ τρζχουςασ εφλογθσ αξίασ, μείον τισ ηθμιζσ απομείωςθσ του 

χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ενεργθτικοφ που αναγνωρίςτθκαν προθγουμζνωσ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων – 

μεταφζρεται από τα ίδια κεφάλαια ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Ηθμιζσ απομείωςθσ ςε μετοχικοφσ τίτλουσ που 
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αναγνωρίςτθκαν ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, δεν αντιλογίηονται μζςω τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων. Αν ςε 

μεταγενζςτερθ περίοδο, θ εφλογθ αξία ενόσ χρεωςτικοφ τίτλου που αναγνωρίςτθκε ωσ διακζςιμοσ προσ πϊλθςθ αυξθκεί, και θ 

αφξθςθ αυτι μπορεί αντικειμενικά να ςυςχετιςκεί με περιςτατικό που πραγματοποιικθκε μετά τθν αναγνϊριςθ τθσ ηθμιάσ 

απομείωςθσ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, θ ηθμιά απομείωςθσ αντιλογίηεται μζςω τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων. 

2.14 υμφωνίεσ πϊλθςθσ, επαναγοράσ και δανειςμοφ χρεογράφων 

(i) Συμφωνίεσ πώλθςθσ και επαναγοράσ 

Τα χρεόγραφα που πωλοφνται με βάςθ ςυμφωνίεσ επαναγοράσ («repos») ςυνεχίηουν να αναγνωρίηονται ςτον ιςολογιςμό τθσ 

Τράπεηασ, ενϊ θ ςχετικι υποχρζωςθ ανάλογα με το αντιςυμβαλλόμενο μζροσ περιλαμβάνεται ςτα οφειλόμενα ποςά ςε άλλεσ 

τράπεηεσ, ι ςε πελάτεσ. Χρεόγραφα που αγοράςτθκαν βάςει ςυμφωνιϊν επαναπϊλθςθσ («reverse repos») αναγνωρίηονται ωσ 

δάνεια και προκαταβολζσ ςε άλλεσ τράπεηεσ ι πελάτεσ αναλόγωσ. Θ διαφορά μεταξφ τθσ τιμισ πϊλθςθσ και τθσ τιμισ 

επαναγοράσ ςτθν περίπτωςθ των repos και διαφοράσ μεταξφ τθσ τιμισ αγοράσ και τθσ τιμισ επαναπϊλθςθσ ςτθν περίπτωςθ των 

reverse repos, αναγνωρίηεται ωσ τόκοσ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ ςυμφωνίασ επαναγοράσ ι επαναπϊλθςθσ, 

χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. 

(ii) Δανειςμόσ χρεογράφων 

Χρεόγραφα που δανείηει θ Τράπεηα ςε τρίτουσ παραμζνουν ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Χρεόγραφα που δανείηεται θ Τράπεηα 

δεν αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, εκτόσ αν πωλθκοφν ςε τρίτουσ, οπότε θ υποχρζωςθ επιςτροφισ των 

χρεογράφων καταχωρείται ςτθν εφλογθ αξία ωσ εμπορικι υποχρζωςθ (trading liability). 

2.15 Μιςκϊςεισ 

(i) Λογιςτικι για μιςκώςεισ όταν θ Τράπεηα είναι ο μιςκωτισ 

Χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ: 

Οι μιςκϊςεισ ενςϊματων παγίων όπου θ Τράπεηα διατθρεί ουςιωδϊσ όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ τθσ ιδιοκτθςίασ, 

καταχωροφνται ωσ χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ. Οι χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ αναγνωρίηονται ςτθν αρχι τθσ μίςκωςθσ ςτθ 

χαμθλότερθ αξία, μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ του παγίου που εκμιςκϊκθκε και τθσ παροφςασ αξίασ των ελάχιςτων καταβολϊν 

μιςκωμάτων. Κάκε μίςκωμα κατανζμεται μεταξφ τθσ υποχρζωςθσ και των εξόδων χρθματοδότθςθσ, ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται 

ζνα ςτακερό επιτόκιο ςε ςχζςθ με τθν υποχρζωςθ που εκκρεμεί. Τα πάγια που αποκτοφνται με χρθματοδοτικι μίςκωςθ 

αποςβζνονται ςτθ μικρότερθ περίοδο μεταξφ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ και τθσ περιόδου μίςκωςθσ. 

Λειτουργικζσ μιςκϊςεισ: 

Οι μιςκϊςεισ, όπου ουςιωδϊσ οι κίνδυνοι και τα οφζλθ τθσ ιδιοκτθςίασ παραμζνουν ςτον εκμιςκωτι καταχωροφνται ωσ 

λειτουργικζσ μιςκϊςεισ και το πάγιο που εκμιςκϊκθκε δεν αναγνωρίηεται ςτον ιςολογιςμό. Ρλθρωμζσ που αφοροφν 

λειτουργικζσ μιςκϊςεισ (μετά τθν αφαίρεςθ κινιτρων που ειςπράχκθκαν από τον εκμιςκωτι), αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων αναλογικά κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. 

(ii) Λογιςτικι για μιςκώςεισ όταν θ Τράπεηα είναι ο εκμιςκωτισ 

Χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ:  

Πταν ςτοιχεία ενεργθτικοφ εκμιςκϊνονται βάςει χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων, θ παροφςα αξία των καταβλθτζων μιςκωμάτων 

αναγνωρίηεται ςτα δάνεια και απαιτιςεισ. Θ διαφορά μεταξφ του μικτοφ ποςοφ τθσ απαίτθςθσ (gross investment) και τθσ 

παροφςασ αξίασ των ελάχιςτων καταβλθτζων πλθρωμϊν ( net investment), αναγνωρίηεται ωσ μθ δεδουλευμζνο μελλοντικό  

χρθματοοικονομικό ζςοδο και αφαιρείται από τα δάνεια και απαιτιςεισ. Τα ζςοδα από μιςκϊςεισ αναγνωρίηονται κατά τθ 

διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ κακαρισ επζνδυςθσ, που αντικατοπτρίηει μια ςτακερι περιοδικι 

απόδοςθ. Οι χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ αξιολογοφνται για ηθμιά απομείωςθσ, ςφμφωνα με τθν πολιτικι απομείωςθσ τθσ 

Τράπεηασ για χρθματοοικονομικά ςτοιχεία, όπωσ περιγράφεται ςτθ ςθμ. 2.13. 

Λειτουργικζσ μιςκϊςεισ: 

Στοιχεία ενεργθτικοφ που εκμιςκϊνονται βάςει λειτουργικϊν μιςκϊςεων περιλαμβάνονται ςτα ενςϊματα πάγια περιουςιακά 

ςτοιχεία ι ςτισ επενδφςεισ ςε ακίνθτα ςτον ιςολογιςμό και αποςβζνονται κατά τθ διάρκεια τθσ αναμενόμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ 

τουσ, ςφμφωνα με παρόμοια ιδιόκτθτα ενςϊματα πάγια. Το ζςοδο από ενοίκια (μετά τθν αφαίρεςθ των κινιτρων που 

παραχωρικθκαν ςε μιςκωτζσ) αναγνωρίηεται ςφμφωνα με τθ ςτακερι μζκοδο κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου μίςκωςθσ. 
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2.16 Φόροσ ειςοδιματοσ 

(i) Τρζχουςα φορολογία 

Ο φόροσ ειςοδιματοσ επί των κερδϊν υπολογίηεται με βάςθ τθν ιςχφουςα φορολογικι νομοκεςία και αναγνωρίηεται ωσ ζξοδο 

τθν περίοδο κατά τθν οποία προκφπτουν τα κζρδθ.  

(ii) Αναβαλλόμενθ φορολογία 

Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ υπολογίηεται ςτο ςφνολό του, με τθ μζκοδο τθσ υποχρζωςθσ (liability method), επί των προςωρινϊν 

διαφορϊν που προκφπτουν μεταξφ τθσ φορολογικισ βάςθσ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων και τθσ λογιςτικισ 

αξίασ τουσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ επιμετρϊνται 

χρθςιμοποιϊντασ τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ που αναμζνεται να εφαρμοςτοφν ςτθν περίοδο κατά τθν οποία κα 

τακτοποιθκεί θ απαίτθςθ ι υποχρζωςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ (και φορολογικοφσ νόμουσ) που 

ζχουν κεςπιςτεί ι ουςιωδϊσ κεςπιςτεί, μζχρι τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ. Οι κυριότερεσ προςωρινζσ διαφορζσ 

προκφπτουν από τθν απομείωςθ των δανείων, από τισ φορολογικζσ ηθμιζσ που ςχετίηονται με το πρόγραμμα PSI+,  από τισ 

αποςβζςεισ των πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων, από ςυντάξεισ και λοιπζσ παροχζσ αποχϊρθςθσ προσ το προςωπικό, και από 

τθν αποτίμθςθ οριςμζνων χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων.  

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται όταν αναμζνεται ότι μελλοντικό φορολογθτζο κζρδοσ κα είναι 

διακζςιμο ζναντι του οποίου οι προςωρινζσ διαφορζσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν. Το λογιςτικό υπόλοιπο των 

αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων εξετάηεται ςε κάκε θμερομθνία αναφοράσ και μειϊνεται ςτον βακμό που δεν είναι 

πλζον πικανό ότι επαρκι φορολογθτζα κζρδθ κα είναι διακζςιμα ϊςτε να επιτρζψουν τθν ανάκτθςθ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ 

απαίτθςθσ. Κάκε τζτοια μείωςθ αντιλογίηεται ςτο βακμό που κακίςταται πικανό ότι επαρκι φορολογθτζα κζρδθ κα είναι 

διακζςιμα. 

Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ, που ςχετίηεται με τθ μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία των διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδφςεων και των 

μζςων αντιςτάκμιςθσ ταμειακϊν ροϊν που αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικϊν εςόδων, αναγνωρίηεται επίςθσ ςτθν 

κατάςταςθ ςυνολικϊν εςόδων, και μεταφζρεται μεταγενζςτερα ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων μαηί με το αναβαλλόμενο 

κζρδοσ ι ηθμιά. 

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ επί των μεταφερόμενων φορολογικϊν ηθμιϊν αναγνωρίηονται ωσ ςτοιχείο 

ενεργθτικοφ, όταν είναι πικανό ότι κα υπάρξουν επαρκι μελλοντικά φορολογθτζα κζρδθ ζναντι των οποίων μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν αυτζσ οι ηθμιζσ. 

(iii) Αβζβαιεσ φορολογικζσ κζςεισ 

Οι Ελλθνικζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ και οι εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ των οποίων οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 

ελζγχονται υποχρεωτικά, υποχρεοφνται να λαμβάνουν «Ετιςιο Φορολογικό Ριςτοποιθτικό» το οποίο εκδίδεται κατόπιν 

φορολογικοφ ζλεγχου ο οποίοσ διενεργείται από τον ίδιο νόμιμο ελεγκτι ι ελεγκτικό γραφείο που ελζγχει τισ ετιςιεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ (βλζπε ςθμ. 14). 

Θ Τράπεηα προςδιορίηει κι αξιολογεί όλεσ τισ ςθμαντικζσ φορολογικζσ του κζςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων κι αυτϊν που τυχόν 

ενζχουν υψθλό βακμό αβεβαιότθτασ, για όλεσ τισ φορολογικζσ χριςεισ που υπόκεινται ςε αξιολόγθςθ (ι όταν θ εκδίκαςθ τθσ 

υπόκεςθσ βρίςκεται ςε εξζλιξθ) από τισ αρμόδιεσ φορολογικζσ αρχζσ. Κατά τθν εκτίμθςθ των φορολογικϊν κζςεων, θ Τράπεηα 

αξιολογεί όλα τα αποδεικτικά ςτοιχεία (εγκφκλιοι του υπουργείου οικονομικϊν, μεμονωμζνεσ δικαςτικζσ αποφάςεισ, 

φορολογικι νομοκεςία, παλαιότερεσ διοικθτικζσ πρακτικζσ, γνωμοδοτιςεισ που άπτονται φορολογικϊν και νομικϊν κεμάτων, 

κλπ) ςτο βακμό που αυτά είναι κατάλλθλα για τα δεδομζνα και τισ ςυνκικεσ τθσ υπό εξζταςθσ τραπεηικισ 

ςυναλλαγισ/υπόκεςθσ. 

Επιπροςκζτωσ, οι εκτιμιςεισ ςε ότι αφορά τθν αναγνϊριςθ πρόβλεψθσ ζναντι πικανισ  δυςμενοφσ εξζλιξθσ των φορολογικϊν 

κζςεων, εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό από γνωμοδοτιςεισ που λαμβάνονται από εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ νομικοφσ 

ςυμβοφλουσ. Για φορολογικζσ υποκζςεισ οι οποίεσ ενζχουν υψθλό βακμό αβεβαιότθτασ, θ Τράπεηα, για κάκε ςυναλλαγι 

ξεχωριςτά, κάνοντασ χριςθ τθσ μεκόδου τθσ «αναμενόμενθσ αξίασ» (ςτακμιςμζνθσ βάςει πικανοτιτων), ςχθματίηει: α) 

πρόβλεψθ για ειςπρακτζα φορολογικι απαίτθςθ θ οποία αφορά ποςό που ζχει ιδθ αναγνωριςτεί και καταβλθκεί ωσ φόροσ 

ειςοδιματοσ, αλλά θ εκδίκαςθ του εκκρεμεί, ι β) υποχρζωςθ για ποςά φόρων που αναμζνεται να πλθρωκοφν ςτισ φορολογικζσ 

αρχζσ. 
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2.17 Παροχζσ ςτο προςωπικό 

(i) Συνταξιοδοτικζσ υποχρεώςεισ 

Θ Τράπεηα παρζχει οριςμζνα προγράμματα ςυνταξιοδότθςθσ κακοριςμζνων ειςφορϊν. Οι ετιςιεσ ειςφορζσ που καταβάλλει θ 

Τράπεηα επενδφονται και τοποκετοφνται ςε ειδικζσ κατθγορίεσ προϊόντων. Οι υπάλλθλοι, εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ 

του προγράμματοσ, ςυμμετζχουν ςτθν απόδοςθ των ανωτζρω επενδφςεων. Οι ειςφορζσ τθσ Τράπεηασ αναγνωρίηονται ωσ ζξοδο 

ςτθ χριςθ κατά τθν οποία καταβάλλονται. 

(ii) Υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία (SLSRI) και παροχζσ εξόδου από τθν υπθρεςία 

Θ Τράπεηα παρζχει μθ χρθματοδοτοφμενα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν ςτθν Ελλάδα, βάςει ςχετικά παρεμφερϊν 

κανονιςτικϊν πλαιςίων. Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα εργατικι νομοκεςία, θ Τράπεηα ςχθματίηει υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ 

προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία για υπαλλιλουσ που δικαιοφνται εφάπαξ αποηθμίωςθ, όταν αυτοί παραμζνουν 

ςτθν υπθρεςία μζχρι τθ ςυνικθ θλικία ςυνταξιοδότθςθσ. Θ αποηθμίωςθ αυτι υπολογίηεται βάςει των ετϊν υπθρεςίασ και των 

απολαβϊν των υπαλλιλων κατά τθν θμερομθνία ςυνταξιοδότθςθσ. Το ποςό τθσ υποχρζωςθσ ςχθματίηεται βάςει αναλογιςτικισ 

μελζτθσ, χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ προβλεπόμενθσ πιςτωτικισ μονάδασ. Σφμφωνα με τθ μζκοδο αυτι, το κόςτοσ για 

αποηθμίωςθ εξόδου από τθν υπθρεςία αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων κατά τθ διάρκεια των χρόνων υπθρεςίασ 

των υπαλλιλων, ςφμφωνα με αναλογιςτικζσ αποτιμιςεισ που πραγματοποιοφνται κάκε χρόνο.  

Θ υποχρζωςθ τθσ αποηθμίωςθσ εξόδου από τθν υπθρεςία υπολογίηεται ωσ θ παροφςα αξία των αναμενόμενων μελλοντικϊν 

ταμειακϊν εκροϊν, χρθςιμοποιϊντασ επιτόκια ομολόγων υψθλισ πιςτωτικισ διαβάκμιςθσ. Το νόμιςμα και οι όροι λιξθσ των 

ομολόγων που χρθςιμοποιοφνται είναι ςφμφωνα με το νόμιςμα και τθν εκτιμϊμενθ διάρκεια τθσ υποχρζωςθσ αποηθμίωςθσ 

προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία. Τα αναλογιςτικά κζρδθ ι ηθμιζσ που προκφπτουν από τον υπολογιςμό τθσ 

αποηθμίωςθσ αποχϊρθςθσ για τθν Τράπεηα αναγνωρίηονται απευκείασ ςτα λοιπά αποτελζςματα χριςθσ τθν περίοδο που 

προκφπτουν και δεν μεταφζρονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ςε μεταγενζςτερεσ περιόδουσ. 

Το κόςτοσ παρελκοφςασ προχπθρεςίασ, το ζξοδο τόκου και τα κζρδθ/ηθμιζσ διακανονιςμοφ τθσ υποχρζωςθσ αναγνωρίηονται 

απευκείασ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Για τον υπολογιςμό τθσ υποχρζωςθσ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από 

τθν υπθρεςία, θ Τράπεηα επιπλζον λαμβάνει υπόψθ πικανζσ αποχωριςεισ προςωπικοφ προ τθσ κανονικισ ςυνταξιοδότθςθσ 

βάςει των όρων προθγουμζνων προγραμμάτων εκελουςίασ εξόδου. 

Οι παροχζσ εξόδου από τθν υπθρεςία είναι πλθρωτζεσ όταν θ απαςχόλθςθ του εργαηομζνου τερματίηεται από τθν Τράπεηα πριν 

από τθν κανονικι θμερομθνία ςυνταξιοδότθςθσ, όταν ζνασ εργαηόμενοσ δζχεται προςφορά παροχϊν ςε αντάλλαγμα για τον 

οικειοκελι τερματιςμό τθσ απαςχόλθςισ του. Θ Τράπεηα αναγνωρίηει παροχζσ εξόδου από τθν υπθρεςία το ςυντομότερο 

μεταξφ των παρακάτω θμερομθνιϊν: (α) όταν θ Τράπεηα δεν ζχει τθ δυνατότθτα να αποςφρει πλζον τθν προςφορά αυτϊν των 

παροχϊν και (β) όταν θ Τράπεηα αναγνωρίηει τα κόςτθ μίασ αναδιάρκρωςθσ που περιλαμβάνει τθν πλθρωμι των παροχϊν 

εξόδου από τθν υπθρεςία. Σε περίπτωςθ που μία προςφορά γίνεται για να ενκαρρφνει τθν οικειοκελι αποχϊρθςθ, οι παροχζσ 

εξόδου από τθν υπθρεςία επιμετρϊνται βάςει του αρικμοφ των εργαηομζνων που αναμζνεται να αποδεχτοφν τθν προςφορά. 

Ραροχζσ που κακίςτανται καταβλθτζεσ ςε περιςςότερο από 12 μινεσ από το τζλοσ τθσ περιόδου αναφοράσ προεξοφλοφνται ςε 

παροφςα αξία.  

(iii) Παροχζσ για ςυμμετοχι ςτα κζρδθ (βαςιςμζνεσ ςτθν απόδοςθ των υπαλλιλων) 

Θ Διοίκθςθ περιοδικά και κατά βοφλθςθ, ανταμείβει με μετρθτά (bonus) τουσ υπαλλιλουσ με υψθλι απόδοςθ. Ραροχζσ ςε 

μετρθτά (bonus), οι οποίεσ απαιτοφν μόνο τθν ζγκριςθ τθσ Διοίκθςθσ, αναγνωρίηονται ωσ δεδουλευμζνα ζξοδα προςωπικοφ. Θ 

διανομι κερδϊν ςτουσ υπαλλιλουσ, για τθν οποία απαιτείται ζγκριςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, αναγνωρίηεται ωσ ζξοδο κατά τθ 

χριςθ που εγκρίνεται από τουσ μετόχουσ τθσ Τράπεηασ.  

(iv) Παροχζσ ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ (βαςιςμζνεσ ςτθν απόδοςθ των υπαλλιλων) 

Θ Διοίκθςθ τθσ Τράπεηασ ανταμείβει περιοδικά και κατά βοφλθςθ τουσ υπαλλιλουσ με δωρεάν μετοχζσ και δικαιϊματα 

προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν. Οι παροχζσ ςε μετοχζσ που δε ςυνδζονται με τθν απόδοςθ των υπαλλιλων, κατοχυρϊνονται κατά 

τθν περίοδο ςτθν οποία χορθγοφνται. Οι παροχζσ ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ που ςυνδζονται με τθν επίτευξθ οριςμζνων ςτόχων 

και τθ ςυμπλιρωςθ οριςμζνου χρόνου υπθρεςίασ, κατοχυρϊνονται μόνο εάν πλθροφνται και οι δφο ανωτζρω προχποκζςεισ. 

Θ εφλογθ αξία των μετοχϊν που χορθγοφνται αναγνωρίηεται ωσ ζξοδο προςωπικοφ με αντίςτοιχθ αφξθςθ του μετοχικοφ 

κεφαλαίου (ονομαςτικι αξία) και τθσ διαφοράσ από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο.  
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Θ εφλογθ αξία των δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν, αναγνωρίηεται ωσ ζξοδο προςωπικοφ με αντίςτοιχθ αφξθςθ μθ-

διανεμόμενου αποκεματικοφ κατά τθν περίοδο κατοχφρωςθσ αυτϊν. Οι ειςπράξεισ μετά τθν αφαίρεςθ ςχετικϊν εξόδων 

ςυναλλαγισ, πιςτϊνονται ςτο μετοχικό κεφάλαιο (ονομαςτικι αξία) και ςτθ διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο κατά 

τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων προαίρεςθσ, με μεταφορά του μθ-διανεμόμενου αποκεματικοφ ςτθ διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν 

υπζρ το άρτιο. 

2.18 Περιουςιακά ςτοιχεία από πλειςτθριαςμοφσ 

Τα γιπεδα και κτίρια που αποκτοφνται από πλειςτθριαςμοφσ για ανάκτθςθ απομειωκζντων δανείων, περιλαμβάνονται ςτα 

«Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ», εκτόσ αν δθλϊνεται διαφορετικά. Τα εν λόγω αποκτθκζντα πάγια ςτοιχεία κατζχονται προςωρινά 

για πϊλθςθ και αναγνωρίηονται ςτο χαμθλότερο ποςό μεταξφ του κόςτουσ κτιςθσ και τθσ κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ, θ 

οποία είναι θ εκτιμϊμενθ τιμι πϊλθςθσ, ςτα ςυνικθ πλαίςια των εργαςιϊν, μειωμζνθ με τα απαραίτθτα κόςτθ για τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ πϊλθςθσ. 

Στισ περιπτϊςεισ όπου θ Τράπεηα, ςτα πλαίςια τθσ λειτουργίασ τθσ, κάνει χριςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων που αποκτοφνται 

από πλειςτθριαςμοφσ, αυτά μπορεί να μεταφερκοφν ςτα ιδιοχρθςιμοποιοφμενα πάγια ι ςτισ επενδφςεισ ςε ακίνθτα, ωσ 

ενδεικνφεται.   

Τα κζρδθ ι ηθμιζσ από τθν πϊλθςθ περιλαμβάνονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

2.19 υναλλαγζσ με ςυνδεόμενα μζρθ 

Τα ςυνδεόμενα μζρθ τθσ Τράπεηασ περιλαμβάνουν: 

(α) τθν οικονομικι οντότθτα ποφ αςκεί ζλεγχο πάνω ςτθν Τράπεηα και τισ οικονομικζσ οντότθτεσ που ελζγχονται, ελζγχονται από 

κοινοφ ι επθρεάηονται ςθμαντικά από αυτι τθν οικονομικι οντότθτα, κακϊσ και τα βαςικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ αυτισ και τα 

ςτενά ςυγγενικά τουσ πρόςωπα 

(β) τα βαςικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Τράπεηασ, τα ςτενά ςυγγενικά τουσ πρόςωπα, και τισ οικονομικζσ οντότθτεσ που 

ελζγχονται ι ελζγχονται από κοινοφ από τα παραπάνω πρόςωπα 

(γ) τισ ςυγγενείσ εταιρείεσ και κοινοπραξίεσ τθσ Τράπεηασ, και 

(δ) τισ ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ 

Οι ςυναλλαγζσ παρόμοιασ φφςθσ παρουςιάηονται ςε ςυνολικι βάςθ. Πλεσ οι τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ που διενεργοφνται με 

ςυνδεόμενα μζρθ, είναι μζςα ςτα ςυνικθ πλαίςια των εργαςιϊν και γίνονται με κακαρά εμπορικοφσ όρουσ. 

2.20 Προβλζψεισ 

Οι προβλζψεισ αναγνωρίηονται όταν θ Τράπεηα ζχει μια υπάρχουςα νομικι ι τεκμθριωμζνθ υποχρζωςθ ωσ αποτζλεςμα 

γεγονότων του παρελκόντοσ, ο διακανονιςμόσ τθσ οποίασ μπορεί να εκτιμθκεί με αξιοπιςτία και απαιτεί τθν εκροι πόρων που 

ενςωματϊνουν οικονομικό όφελοσ. 

Το ποςό που αναγνωρίηεται ωσ πρόβλεψθ αποτελεί τθν καλφτερθ δυνατι εκτίμθςθ τθσ δαπάνθσ που απαιτείται, για να 

διακανονιςτεί θ παροφςα δζςμευςθ ςε κάκε θμερομθνία αναφοράσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ κινδφνουσ και τισ αβεβαιότθτεσ 

που αφοροφν το ποςό μιασ τζτοιασ δαπάνθσ. 

Οι προβλζψεισ επανεξετάηονται ςε κάκε θμερομθνία αναφοράσ και αναπροςαρμόηονται προκειμζνου να αντιπροςωπεφουν τθν 

καλφτερθ δυνατι εκτίμθςθ. Αν μεταγενζςτερα δεν είναι πλζον πικανό ότι για να διακανονιςτεί θ δζςμευςθ κα απαιτθκεί μια 

εκροι πόρων που ενςωματϊνουν οικονομικά οφζλθ, τότε θ πρόβλεψθ αντιλογίηεται. 

2.21 Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινζσ και προνομιοφχεσ μετοχζσ καταχωροφνται ωσ ίδια κεφάλαια. Τα ζξοδα ζκδοςθσ κοινϊν μετοχϊν ι δικαιωμάτων, μετά 

από φόρουσ, αναγνωρίηονται ςτα ίδια κεφάλαια αφαιρετικά του προϊόντοσ ζκδοςθσ. 

Θ διανομι μεριςμάτων αναγνωρίηεται αφαιρετικά ςτα ίδια κεφάλαια τθσ Τράπεηασ, όταν εγκρικεί από τθ Γενικι Συνζλευςθ των 

μετόχων. Τυχόν προμερίςματα αναγνωρίηονται αφαιρετικά ςτα ίδια κεφάλαια τθσ Τράπεηασ όταν εγκρικοφν από το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο. 
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Πταν εταιρείεσ τθσ Τράπεηασ αγοράηουν μετοχζσ τθσ Τράπεηασ (ίδιεσ μετοχζσ) το ποςό που καταβάλλεται, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των άμεςα ςχετιηόμενων εξόδων (μετά τθν αφαίρεςθ φόρου), αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια 

μζχρι τθν ακφρωςθ, επανζκδοςθ ι πϊλθςθ των μετοχϊν. Πταν οι ίδιεσ μετοχζσ πωλοφνται ι επανεκδίδονται ςε μεταγενζςτερο 

ςτάδιο, οποιοδιποτε ποςό ειςπραχκεί περιλαμβάνεται ςτα ίδια κεφάλαια. 

2.22 Τβριδικά κεφάλαια 

Οι υβριδικοί τίτλοι που εκδίδονται από τθν Τράπεηα καταχωροφνται ςτα ίδια κεφάλαια όταν δεν υπάρχει ςυμβατικι υποχρζωςθ 

να κομιςτοφν ςτον κάτοχό τουσ ταμειακά διακζςιμα ι κάποιο άλλο χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ.   

Τα επιπρόςκετα ζξοδα που προκφπτουν από τθν ζκδοςθ νζων υβριδικϊν τίτλων καταχωροφνται ςτθν κακαρι κζςθ ωσ μείωςθ 

του προϊόντοσ τθσ ζκδοςθσ, μετά από φόρουσ. 

Θ διανομι μερίςματοσ ςτουσ κατόχουσ υβριδικϊν τίτλων, αναγνωρίηεται ωσ μείωςθ τθσ κακαρισ κζςθσ, κατά τθν θμερομθνία 

που αναγνωρίηονται ωσ πλθρωτζα. 

Πταν θ Τράπεηα αγοράηει υβριδικοφσ τίτλουσ που εκδίδει, το ποςό που καταβάλλεται, ςυμπεριλαμβανομζνων και των άμεςα 

ςχετιηόμενων εξόδων (μετά τθν αφαίρεςθ φόρου), αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια. Στθν περίπτωςθ που πωλοφνται ι 

ακυρϊνονται ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο, οποιοδιποτε ποςό ειςπραχκεί περιλαμβάνεται ςτα ίδια κεφάλαια. 

2.23 Χρθματοοικονομικζσ εγγυιςεισ 

Τα ςυμβόλαια χρθματοοικονομικισ εγγφθςθσ αποτελοφν ςυμβόλαια, με τα οποία ο εκδότθσ δεςμεφεται να αποηθμιϊςει τον 

κάτοχο του ςυμβολαίου, ςε περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ αδυνατεί να εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

ενόσ χρθματοπιςτωτικοφ μζςου. Τζτοιεσ χρθματοοικονομικζσ εγγυιςεισ δίδονται ςε τράπεηεσ, χρθματοοικονομικοφσ 

οργανιςμοφσ και άλλουσ φορείσ για λογαριαςμό πελατϊν για τθ διαςφάλιςθ δανείων, υπεραναλιψεων και άλλων τραπεηικϊν 

εργαςιϊν. 

Οι χρθματοοικονομικζσ εγγυιςεισ αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία. Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ αναγνϊριςθσ, οι 

χρθματοοικονομικζσ εγγυιςεισ τθσ Τράπεηασ επιμετρϊνται ςτθν υψθλότερθ αξία μεταξφ τθσ αρχικισ, μείον τισ υπολογιςμζνεσ 

αποςβζςεισ, ϊςτε να αναγνωριςτεί ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων το δεδουλευμζνο ζςοδο από τθν προμικεια με τθν ευκεία 

μζκοδο ςτθ διάρκεια ηωισ τθσ εγγφθςθσ και να εκτιμθκεί το κόςτοσ που απαιτείται για τον διακανονιςμό τθσ 

χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ κατά τθν θμερομθνία αναφοράσ. Οι εκτιμιςεισ αυτζσ κακορίηονται βάςει τθσ εμπειρίασ από 

παρόμοιεσ ςυναλλαγζσ, του ιςτορικοφ ηθμιϊν, κακϊσ και τθσ κρίςθσ τθσ Διοίκθςθσ. Οποιαδιποτε μεταβολι ςτθν υποχρζωςθ 

που ςχετίηεται με εγγυιςεισ μεταφζρεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

2.24 Σιτλοποιιςεισ 

Θ Τράπεηα τιτλοποιεί χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, τα οποία ςτθ ςυνζχεια ςυνικωσ πωλοφνται ςε εταιρείεσ ειδικοφ 

ςκοποφ, οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ εκδίδουν ομόλογα ςε επενδυτζσ και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ςε κυγατρικζσ εταιρείεσ τθσ 

Τράπεηασ. Οι εν λόγω τιτλοποιιςεισ ενοποιοφνται ςτο ςφνολό τουσ, κακϊσ θ Τράπεηα διατθρεί το μεγαλφτερο μζροσ των 

κινδφνων και των ωφελειϊν που απορρζουν από τθν κυριότθτα των εταιρειϊν ειδικοφ ςκοποφ. 

2.25 Μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία ενεργθτικοφ που κατζχονται προσ πϊλθςθ και μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

Τα μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία ενεργθτικοφ ταξινομοφνται ωσ κατεχόμενα προσ πϊλθςθ όταν θ λογιςτικι τουσ αξία κα 

ανακτθκεί μζςω μίασ ςυναλλαγισ πϊλθςθσ αντί μζςω ςυνεχοφσ χριςθσ. Ζνα μθ κυκλοφοροφν ςτοιχείο ενεργθτικοφ ταξινομείται 

ωσ κατεχόμενο προσ πϊλθςθ, όταν είναι διακζςιμο προσ άμεςθ πϊλθςθ ςτθν παροφςα κατάςταςι του, υπόκειται ςε όρουσ 

ςυνικεισ για πωλιςεισ τζτοιων ςτοιχείων ενεργθτικοφ και θ πϊλθςθ κεωρείται πολφ πικανι. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, θ 

διοίκθςθ ζχει δεςμευτεί να πραγματοποιιςει τθν πϊλθςθ και ενεργϊσ προωκεί τθν πϊλθςθ του περιουςιακοφ ςτοιχείου ςε μία 

τιμι που είναι λογικι ςε ςχζςθ με τθν τρζχουςα εφλογθ αξία. Θ πϊλθςθ επιπλζον αναμζνεται να πλθροί τισ προχποκζςεισ 

αναγνϊριςθσ ωσ ολοκλθρωμζνθ πϊλθςθ εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν θμερομθνία τθσ ταξινόμθςθσ. Τα μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία 

ενεργθτικοφ που κατζχονται προσ πϊλθςθ επιμετρϊνται ςτθν χαμθλότερθ μεταξφ τθσ λογιςτικισ τουσ αξίασ και τθσ εφλογθσ 

αξίασ αφαιρουμζνων των εξόδων πωλιςεωσ. 

Θ Τράπεηα παρουςιάηει τισ μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ ςε ξεχωριςτι γραμμι ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων εάν μία 

κυγατρικι τθσ Τράπεηασ ι ζνα τμιμα των δραςτθριοτιτων τθσ Τράπεηασ ζχει πωλθκεί ι ζχει ταξινομθκεί ωσ κατεχόμενο προσ 

πϊλθςθ και:  

(α) Αντιπροςωπεφει μία ξεχωριςτι δραςτθριότθτα ι γεωγραφικι περιοχι λειτουργίασ, 
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(β) Είναι μζροσ ενόσ μοναδικοφ ςχεδίου πϊλθςθσ μίασ ξεχωριςτισ δραςτθριότθτασ ι γεωγραφικισ περιοχισ λειτουργίασ, 

Τα κζρδθ ι ηθμίεσ από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ περιλαμβάνουν τα κζρδθ ι ηθμιζσ προ φόρων από μθ ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ, τα κζρδθ ι ηθμιζσ προ φόρων λόγω πϊλθςθσ των μθ ςυνεχιηόμενων δραςτθριοτιτων ι λόγω επιμζτρθςθσ 

αυτϊν ςτθν εφλογθ αξία, αφαιρουμζνων των εξόδων τθσ πϊλθςθσ και το φόρο των μθ ςυνεχιηόμενων δραςτθριοτιτων. Κατά τθν 

ταξινόμθςθ, μιασ εταιρείασ τθσ Τράπεηασ ωσ μθ ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα, θ Τράπεηα αναμορφϊνει τισ προθγοφμενεσ 

περιόδουσ ςτθν ενοποιθμζνθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

2.26 Μεταφορά χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ 

Θ Τράπεηα μπορεί να επιλζξει να μεταφζρει ζνα μθ παράγωγο χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ προοριηόμενο για 

εμπορικι εκμετάλλευςθ από τθν κατθγορία των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ προοριηόμενα για εμπορικι 

εκμετάλλευςθ, εάν το χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ δεν διακρατείται πλζον με ςκοπό τθν πϊλθςι του ςτο προςεχζσ 

μζλλον. Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, εκτόσ από αυτά που πλθροφν τον οριςμό των δανείων και απαιτιςεων 

μπορεί να μεταφερκοφν από τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ προοριηόμενα για εμπορικι εκμετάλλευςθ μόνο ςε 

ςπάνιεσ περιςτάςεισ που προκφπτουν από ζνα μοναδικό γεγονόσ που είναι αςφνθκεσ και εξαιρετικά απίκανο να επαναλθφκεί 

ςτο προςεχζσ διάςτθμα. Επιπροςκζτωσ, θ Τράπεηα μπορεί να επιλζξει να μεταφζρει χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, 

που πλθροφν τον οριςμό των δανείων και απαιτιςεων, από αυτά που προορίηονται για εμπορικι εκμετάλλευςθ ι που είναι 

διακζςιμα προσ πϊλθςθ, εάν θ Τράπεηα ζχει τθν πρόκεςθ και τθν δυνατότθτα να τα διακρατιςει για το ορατό μζλλον ι ζωσ τθν 

λιξθ, κατά τθν θμερομθνία τθσ μεταφοράσ.  

Οι μεταφορζσ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων πραγματοποιοφνται ςτθν εφλογθ αξία κατά τθν θμερομθνία μεταφοράσ. Θ εφλογθ 

αξία αποτελεί το νζο κόςτοσ ι τθν αναπόςβεςτθ αξία κτιςθσ, κατά περίπτωςθ, ενϊ τα κζρδθ ι ηθμιζσ αποτίμθςθσ που 

αναγνωρίςτθκαν πριν από τθν θμερομθνία μεταφοράσ δεν αντιλογίηονται μεταγενζςτερα. Τα πραγματικά επιτόκια για τα 

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ που μεταφζρκθκαν ςτισ κατθγορίεσ των δανείων και απαιτιςεων και των 

διακρατοφμενων μζχρι τθ λιξθ προςδιορίηονται τθν θμερομθνία μεταφοράσ. Ρεραιτζρω αυξιςεισ ςτισ εκτιμϊμενεσ ταμειακζσ 

ροζσ προςαρμόηουν τα πραγματικά επιτόκια μελλοντικϊσ. 

2.27 Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 

Τα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα, περιλαμβάνουν μετρθτά ςτο ταμείο, κατακζςεισ ςε κεντρικζσ τράπεηεσ που δεν 

υπόκεινται ςε περιοριςμοφσ, απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα και άλλεσ βραχυπρόκεςμεσ επενδφςεισ υψθλισ 

ρευςτοποίθςθσ, με αρχικζσ θμερομθνίεσ λιξθσ τριϊν ι λιγότερων μθνϊν. 

2.28 Δραςτθριότθτεσ εμπιςτευματοδόχου 

Θ Τράπεηα παρζχει υπθρεςίεσ κεματοφυλακισ, εταιρικισ διαχείριςθσ, διαχείριςθσ επενδφςεων, κακϊσ και παροχι 

ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε τρίτουσ. Αυτό προχποκζτει από τθν Τράπεηα να λαμβάνει αποφάςεισ για τθν κατανομι, αγορά 

και πϊλθςθ ςχετικά με ζνα ευρφ φάςμα χρθματοοικονομικϊν μζςων. Θ Τράπεηα λαμβάνει ζςοδο αμοιβϊν για τθν παροχι των 

υπθρεςιϊν αυτϊν. Τα περιουςιακά ςτοιχεία που κρατοφνται υπό τθν ιδιότθτα ωσ εμπιςτευματοδόχου δεν αποτελοφν 

περιουςιακά ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ και δεν αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Επιπλζον, θ Τράπεηα δεν εγγυάται για 

τισ επενδφςεισ αυτζσ και ςυνεπϊσ δεν είναι εκτεκειμζνθ ςε οποιονδιποτε πιςτωτικό κίνδυνο ςε ςχζςθ με αυτζσ. 

3. θμαντικζσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ και παραδοχζσ ςτθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν 

Κατά τθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν τθσ Τράπεηασ, θ Διοίκθςθ προβαίνει ςε εκτιμιςεισ και παραδοχζσ που ενδζχεται να 

επθρεάςουν τα ποςά των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων, όπωσ αυτά παρουςιάηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, 

κατά τθ διάρκεια του επόμενου οικονομικοφ ζτουσ. Οι εκτιμιςεισ και οι παραδοχζσ αξιολογοφνται διαρκϊσ και βαςίηονται ςε 

ιςτορικά ςτοιχεία και ςε άλλουσ παράγοντεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εκτιμιςεων για μελλοντικά γεγονότα, οι οποίεσ, με 

βάςθ τισ παροφςεσ ςυνκικεσ, κεωροφνται λογικζσ. 

Λόγω των ςθμαντικϊν κινδφνων και των παραγόντων αβεβαιότθτασ που απορρζουν από το τρζχον μακροοικονομικό περιβάλλον 

ςτθν Ελλάδα και των επιπτϊςεων αυτϊν ςτισ προοπτικζσ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ ζωσ το 2016, οι οποίεσ εξαρτϊνται ςε μεγάλο 

βακμό από τουσ παράγοντεσ που περιγράφονται ςτθ ςθμ. 2, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ αποτελεςματικότθτασ του νζου 

πακζτου μζτρων δθμοςιονομικισ πεικαρχίασ και του ρυκμοφ εφαρμογισ ενόσ ςθμαντικοφ αρικμοφ διαρκρωτικϊν 

μεταρρυκμίςεων, θ Τράπεηα επανεξζταςε και διαμόρφωςε αντίςτοιχα τισ κφριεσ παραδοχζσ και πθγζσ αβεβαιότθτασ που 
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ενζχουν ςθμαντικό κίνδυνο να επιφζρουν ςθμαντικζσ προςαρμογζσ ςτα λογιςτικά υπόλοιπα των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και 

υποχρεϊςεων, όπωσ αναλφεται περαιτζρω ςτισ ςθμ. 2, 5, 15 και 23. 

3.1 Προβλζψεισ απομείωςθσ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν 

Θ Τράπεηα εξετάηει το δανειακό τθσ χαρτοφυλάκιο ςε διαρκι βάςθ προκειμζνου να αξιολογιςει εάν υπάρχει αντικειμενικι 

ζνδειξθ απομείωςθσ. Θ αξιολόγθςθ αυτι πραγματοποιείται ςε ατομικι βάςθ για τα δάνεια και απαιτιςεισ που είναι από μόνα 

τουσ ςθμαντικά και ςε ςυλλογικι βάςθ για τα δάνεια και απαιτιςεισ που δεν είναι μεμονωμζνα ςθμαντικά. Θ Διοίκθςθ εξαςκεί 

τθν κρίςθ τθσ κατά τθ υιοκζτθςθ των παραδοχϊν και εκτιμιςεων  που χρθςιμοποιεί για τον υπολογιςμό τθσ παροφςασ αξίασ των 

ταμειακϊν ροϊν που αναμζνονται να ειςπραχκοφν από τα δάνεια και απαιτιςεισ,  είτε αυτά αξιολογοφνται ςε ατομικι είτε ςε 

ςυλλογικι βάςθ. 

Αξιολόγθςθ τθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ ςε ατομικι βάςθ 

Για τα δάνεια που αξιολογοφνται ςε ατομικι βάςθ, κυρίωσ το επιχειρθματικό δανειακό χαρτοφυλάκιο τθσ Τράπεηασ, θ Διοίκθςθ 

προβαίνει ςτθν καλφτερθ δυνατι εκτίμθςθ για να προςδιορίςει τθν παροφςα αξία των ταμειακϊν ροϊν που αναμζνονται να 

ειςπραχκοφν. Ο ανωτζρω προςδιοριςμόσ περιλαμβάνει εκτιμιςεισ  ςχετικά με τθν οικονομικι κατάςταςθ του πιςτοφχου και τθν 

κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία των υφιςτάμενων εξαςφαλίςεων. Οι προςδοκϊμενεσ ανακτιςεισ από τα ακίνθτα που 

λαμβάνονται ωσ εξαςφαλίςεισ, επθρεάηονται από τθν πτωτικι τάςθ που παρατθρείται ςτισ εμπορικζσ τουσ αξίεσ. Μια πτϊςθ τθσ 

τάξεωσ του 5% ςτισ εκτιμϊμενεσ ανακτιςιμεσ αξίεσ όλων των ακινιτων που λαμβάνονται ωσ εξαςφαλίςεισ και οι οποίεσ 

χρθςιμοποιοφνται για τθν επιμζτρθςθ τθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ του επιχειρθματικοφ δανειακοφ χαρτοφυλακίου τθσ 

Τράπεηασ, κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αναγνϊριςθ πρόςκετθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ το 2015 ποςοφ € 90 εκατ. περίπου (2014: 

€ 65 εκατ.). 

Κάκε δάνειο που αξιολογείται για απομείωςθ ςε ατομικι βάςθ, αξιολογείται κατά περίπτωςθ (ςε ςυνεργαςία τθσ μονάδασ 

Διαχείριςθσ Ριςτωτικοφ Κινδφνου και των επιχειρθςιακϊν μονάδων) και ςτθ ςυνζχεια εγκρίνεται ανεξάρτθτα από τθ μονάδα 

Διαχείριςθσ Ριςτωτικοφ Κινδφνου. 

Αξιολόγθςθ τθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ ςε ςυλλογικι βάςθ 

Θ πρόβλεψθ απομείωςθσ ςε ςυλλογικι βάςθ ςχθματίηεται για (α) ομάδεσ μθ απομειωμζνων ι απομειωμζνων δανείων λιανικισ 

τραπεηικισ που δε κεωροφνται μεμονωμζνα ςθμαντικά, και (β) για ομάδεσ επιχειρθματικϊν ι δάνειων λιανικισ τραπεηικισ που 

κεωροφνται μεμονωμζνα ςθμαντικά αλλά δεν είναι απομειωμζνα ςε ατομικι βάςθ. 

Ρροκειμζνου να κακορίςει εάν υπάρχουν ηθμιζσ απομείωςθσ που κα πρζπει να αναγνωριςτοφν ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων,  θ Διοίκθςθ εξετάηει κατά πόςο υπάρχουν αντικειμενικζσ ενδείξεισ που να οδθγοφν ςε μετριςιμθ μείωςθ των 

αναμενόμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν ενόσ χαρτοφυλακίου δανείων, πριν τθν αναγνϊριςθ τθσ μείωςθσ αυτισ ςε 

μεμονωμζνα δάνεια του χαρτοφυλακίου. Τζτοια ζνδειξθ είναι δυνατόν να περιλαμβάνει παρατθριςιμα δεδομζνα που 

υποδθλϊνουν ότι υπάρχει μια δυςμενισ μεταβολι ςτθ δυνατότθτα αποπλθρωμισ μιασ ομάδασ πιςτοφχων, ι ςτισ εκνικζσ ι 

τοπικζσ οικονομικζσ ςυνκικεσ που ςυςχετίηονται με τθν ομαλι εξυπθρζτθςθ των δανείων τθσ ομάδασ.  

Αξιολογϊντασ τθν ανάγκθ για ςυλλογικι πρόβλεψθ απομείωςθσ, θ Διοίκθςθ λαμβάνει υπόψθ παράγοντεσ όπωσ πιςτολθπτικι 

διαβάκμιςθ, μζγεκοσ του χαρτοφυλακίου, ςυγκεντρϊςεισ κινδφνου, κακϊσ και οικονομικοφσ παράγοντεσ. Οι εκτιμιςεισ τθσ 

Διοίκθςθσ για τον προςδιοριςμό των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν βαςίηονται ςε ιςτορικά δεδομζνα ηθμιϊν περιουςιακϊν 

ςτοιχείων  με χαρακτθριςτικά πιςτωτικοφ κινδφνου παρόμοια με αυτά του δανειακοφ χαρτοφυλακίου υπό αξιολόγθςθ. Θ 

Διοίκθςθ επίςθσ αςκεί ςθμαντικι κρίςθ προκειμζνου να εκτιμιςει εάν οι τρζχουςεσ οικονομικζσ και πιςτωτικζσ ςυνκικεσ 

ενδζχεται να οδθγιςουν ςε επίπεδο ηθμιάσ απομείωςθσ υψθλότερο ι χαμθλότερο από αυτό το οποίο προκφπτει με βάςθ τα 

ιςτορικά δεδομζνα. Υπό κανονικζσ ςυνκικεσ, τα ιςτορικά δεδομζνα παρζχουν αντικειμενικι και ςυναφι πλθροφόρθςθ για τθν 

αξιολόγθςθ τθσ ηθμιάσ του κάκε δανειακοφ χαρτοφυλακίου. Υπό άλλεσ ςυνκικεσ, τα ιςτορικά δεδομζνα παρζχουν λιγότερο 

ςυναφι πλθροφόρθςθ, για παράδειγμα όταν οι πρόςφατεσ τάςεισ κινδφνου δεν αντικατοπτρίηονται επαρκϊσ ςτθν ιςτορικι 

πλθροφόρθςθ. Ειδικότερα, όταν οι αλλαγζσ ςτισ οικονομικζσ, εποπτικζσ και ςυναλλακτικζσ ςυνκικεσ μεταβάλουν τουσ 

παράγοντεσ κινδφνου του υπό εξζταςθ χαρτοφυλακίου οι οποίοι πλζον δεν αντικατοπτρίηονται πλιρωσ ςτο μοντζλο 

υπολογιςμοφ τθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ, τότε θ Τράπεηα αναπροςαρμόηει ανάλογα τθν πρόβλεψθ απομείωςθσ που προκφπτει 

με βάςθ τα ιςτορικά δεδομζνα. 

Θ αβεβαιότθτα που ενζχεται ςτθν εκτίμθςθ τθσ ηθμιάσ απομείωςθσ, ζχει αυξθκεί λόγω του τρζχοντοσ μακροοικονομικοφ 

περιβάλλοντοσ και επθρεάηεται από παράγοντεσ όπωσ θ πολιτικι αβεβαιότθτα, το επίπεδο τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, 



ΣΡΑΠΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                                                                                                                               

θμειϊςεισ ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ                                                                                                   

  

Σελίδα  32                                      31 Δεκεμβρίου 2015 Οικονομικζσ Καταςτάςεισ  
 
  
 

τουσ δείκτεσ χρεοκοπίασ, τθ γεωγραφικι ςυγκζντρωςθ, τισ αλλαγζσ ςε νόμουσ και κανονιςμοφσ, τισ τιμζσ των ακινιτων και το 

φψοσ των επιτοκίων. 

Για το ςτεγαςτικό δανειακό χαρτοφυλάκιο τθσ Τράπεηασ, οι δείκτεσ ανάκτθςθσ που υπολογίηονται με βάςθ ςτατιςτικά μοντζλα, 

αντιπροςωπεφουν τθν καλφτερθ δυνατι εκτίμθςθ τθσ Διοίκθςθσ ςχετικά με τθν κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία των αςτικϊν 

ακινιτων που κατζχονται ωσ εξαςφάλιςθ και το χρόνο πλειςτθριαςμοφ των ακινιτων αυτϊν, ο οποίοσ με τθ ςειρά του 

επθρεάηεται από το τοπικό νομικό πλαίςιο. Τόςο το ποςό όςο και ο χρόνοσ των αναμενόμενων ταμειακϊν ροϊν ζχουν 

επθρεαςτεί από τθν μείωςθ του επιπζδου δραςτθριότθτασ ςτθν αγορά ακινιτων και ςτισ αλλαγζσ του εγχϊριου φορολογικοφ 

και νομικοφ περιβάλλοντοσ. . Μία πτϊςθ τθσ τάξεωσ του 3% ςτουσ εκτιμϊμενουσ δείκτεσ ανάκτθςθσ που χρθςιμοποιικθκαν για 

τθν επιμζτρθςθ τθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ του χαρτοφυλακίου ςτεγαςτικϊν δανείων τθσ Τράπεηασ, κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

αναγνϊριςθ πρόςκετθσ πρόβλεψθσ το 2015 ποςοφ €121 εκατ. περίπου (2014: € 106 εκατ.). 

Για τα λοιπά χαρτοφυλάκια λιανικισ τραπεηικισ τθσ Τράπεηασ, θ ςτατιςτικι ανάλυςθ των ιςτορικϊν δεδομζνων ηθμιϊν είναι το 

κφριο εργαλείο που χρθςιμοποιείται για τον προςδιοριςμόσ  τθσ μελλοντικισ ςυμπεριφοράσ του πελάτθ και του προγράμματοσ 

αποπλθρωμισ των υποχρεϊςεϊν του. Εξαιτίασ του δυςμενοφσ μακροοικονομικοφ περιβάλλοντοσ κατά τθ διάρκεια των 

τελευταίων χρόνων, υπάρχει ζνασ βακμόσ αβεβαιότθτασ, ανάλογα με το υπό εξζταςθ χαρτοφυλάκιο,  όςον αφορά το επίπεδο 

των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν και του χρόνου είςπραξθσ αυτϊν. Πςον αφορά τθν ζκκεςθ ςε καταναλωτικά και δάνεια ςε 

μικρζσ επιχειριςεισ χωρίσ εξαςφάλιςθ, θ Διοίκθςθ αςκεί ςθμαντικι κρίςθ για να κακορίςει τισ παραδοχζσ που είναι υποκείμενεσ 

ςτουσ ιςχφοντεσ δείκτεσ ανάκτθςθσ, οι οποίοι υπολογίηονται με βάςθ ςτατιςτικά μοντζλα και επθρεάηονται από τισ τρζχουςεσ 

οικονομικζσ ςυνκικεσ. Μία πτϊςθ ςτουσ εκτιμϊμενουσ δείκτεσ ανάκτθςθσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν επιμζτρθςθ τθσ 

πρόβλεψθσ απομείωςθσ του χαρτοφυλακίου καταναλωτικϊν δανείων χωρίσ εξαςφάλιςθ κατά 5%, κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

αναγνϊριςθ πρόςκετθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ το 2015 ποςοφ € 43 εκατ. περίπου (2014: € 40 εκατ.), ενϊ θ ίδια μείωςθ ςτουσ 

εκτιμϊμενουσ δείκτεσ ανάκτθςθσ του χαρτοφυλακίου δανείων μικρϊν επιχειριςεων, κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αναγνϊριςθ 

πρόςκετθσ πρόβλεψθσ ποςοφ € 39 εκατ. περίπου (2014: € 39 εκατ.). 

Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ παραδοχζσ που εφαρμόςτθκαν από τθν Τράπεηα για τθν επιμζτρθςθ τθσ πρόβλεψθσ 

απομείωςθσ από δάνεια και απαιτιςεισ κατά τθν διάρκεια του 2015 παρζχονται ςτθν ςθμ. 23. 

3.2 Εφλογθ αξία χρθματοοικονομικϊν μζςων 

Θ εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν μζςων που δε διαπραγματεφονται ςε ενεργι αγορά, προςδιορίηεται χρθςιμοποιϊντασ 

άλλεσ τεχνικζσ αποτίμθςθσ. Επιπρόςκετα, θ εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν μζςων που δεν ζχουν ςυχνζσ ςυναλλαγζσ και 

θ τιμολόγθςι των οποίων χαρακτθρίηεται από μικρι διαφάνεια, είναι λιγότερο αντικειμενικι και απαιτεί διαφόρων βακμϊν 

κρίςθ, ανάλογα με τθν ρευςτότθτα, τθ ςυγκζντρωςθ, τθν αβεβαιότθτα των παραγόντων τθσ αγοράσ, τισ παραδοχζσ για τισ τιμζσ 

και τουσ λοιποφσ κινδφνουσ που επθρεάηουν το εν λόγω χρθματοοικονομικό μζςο. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, οι εφλογεσ αξίεσ 

εκτιμϊνται βάςει παρατθριςιμων δεδομζνων παρόμοιων χρθματοοικονομικϊν μζςων ι χρθςιμοποιϊντασ άλλεσ τεχνικζσ 

αποτίμθςθσ. 

Οι τεχνικζσ αποτίμθςθσ που χρθςιμοποιοφνται περιλαμβάνουν μεκόδουσ παροφςασ αξίασ και άλλα μοντζλα που βαςίηονται 

κυρίωσ ςε παρατθριςιμα δεδομζνα, και ςε μικρότερο βακμό ςε μθ παρατθριςιμα, προκειμζνου ο προςδιοριςμόσ τθσ εφλογθσ 

αξίασ να παραμζνει αξιόπιςτοσ. 

Τα μοντζλα αποτίμθςθσ χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για τθν αποτίμθςθ εξωχρθματιςτθριακϊν παραγϊγων και τίτλων που 

επιμετροφνται ςε εφλογθ αξία. 

Ππου χρθςιμοποιοφνται τεχνικζσ αποτίμθςθσ για τον κακοριςμό τθσ εφλογθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν μζςων που δεν 

διαπραγματεφονται ςε ενεργι αγορά, αυτζσ επικυρϊνονται και εξετάηονται περιοδικά από αρμόδιο προςωπικό, τα οποίο είναι 

ανεξάρτθτο από το προςωπικό που τισ ανζπτυξε. Πλα τα μοντζλα πιςτοποιοφνται πριν τθ χρθςιμοποίθςι τουσ και 

προςαρμόηονται ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι τα παραγόμενα αποτελζςματα αντικατοπτρίηουν τα πραγματικά δεδομζνα και 

τισ ςυγκριτικζσ τιμζσ αγοράσ. Οι κφριεσ παραδοχζσ και εκτιμιςεισ που λαμβάνονται υπόψθ από τθν Διοίκθςθ όταν 

χρθςιμοποιείται ζνα μοντζλο αποτίμθςθσ περιλαμβάνουν: 

(α) τθν πικανότθτα και το χρόνο πραγματοποίθςθσ των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν, 

(β) τθν επιλογι του κατάλλθλου προεξοφλθτικοφ επιτοκίου, που βαςίηεται ςε εκτίμθςθ ενόσ ςυμμετζχοντοσ ςτθν αγορά 

για το κατάλλθλο περικϊριο επιτοκίου επί του επιτοκίου μθδενικοφ κινδφνου, 

(γ) τθσ άςκθςθ κρίςθσ για τον κακοριςμό του μοντζλου που κα χρθςιμοποιθκεί για τον υπολογιςμό τθσ εφλογθσ αξίασ.  
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Ππου είναι δυνατό, τα μοντζλα χρθςιμοποιοφν μόνο παρατθριςιμα δεδομζνα. Ωςτόςο, ςε παράγοντεσ όπωσ ο πιςτωτικόσ 

κίνδυνοσ (τόςο τθσ Τράπεηασ όςο και του αντιςυμβαλλόμενου), οι μεταβλθτότθτεσ (volatilities) και οι ςυςχετίςεισ (correlations), 

απαιτείται θ εκτίμθςθ τθσ Διοίκθςθσ, προκειμζνου οι προςδιοριηόμενεσ εφλογεσ αξίεσ να αντανακλοφν τθν αβεβαιότθτα που 

υπάρχει ωσ αποτζλεςμα τθσ ζλλειψθσ ςχετικϊν δεδομζνων τθσ αγοράσ. Τα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται ςτισ αποτιμιςεισ που 

βαςίηονται ςε μθ παρατθριςιμα δεδομζνα είναι εγγενϊσ αβζβαια, εξαιτίασ τθσ περιοριςμζνθσ πλθροφόρθςθσ ι τθσ απουςίασ 

τρεχόντων δεδομζνων τθσ αγοράσ. Ωςτόςο, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ κα υπάρχουν κάποια διακζςιμα ιςτορικά δεδομζνα 

ςτα οποία μπορεί να βαςιςτεί θ επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ, και ςυνεπϊσ ακόμθ και όταν χρθςιμοποιοφνται μζκοδοι 

αποτίμθςθσ που βαςίηονται ςε μθ παρατθριςιμα δεδομζνα, οι προςδιοριηόμενεσ εφλογεσ αξίεσ κα βαςίηονται, κατά ζνα 

περιοριςμζνο βακμό ςε παρατθριςιμα δεδομζνα. 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων παρζχονται 

ςτθ ςθμ. 7.3. 

3.3 Απομείωςθ μετοχϊν χαρτοφυλακίου διακζςιμων προσ πϊλθςθ 

Για τισ μετοχζσ του χαρτοφυλακίου διακεςίμων προσ πϊλθςθ, μία ςθμαντικι ι παρατεταμζνθ μείωςθ ςτθν εφλογθ αξία κάτω 

του κόςτουσ, αποτελεί αντικειμενικι ζνδειξθ απομείωςθσ. Ρροκειμζνου να κακοριςτοφν τα κριτιρια χαρακτθριςμοφ τθσ 

ανωτζρω μείωςθσ ωσ ςθμαντικι ι παρατεταμζνθ, θ Διοίκθςθ τθσ Τράπεηασ εξαςκεί κρίςθ. Σε αυτό το πλαίςιο, θ Τράπεηα κεωρεί 

μία μείωςθ ωσ «ςθμαντικι», όταν θ εφλογθ αξία των ειςθγθμζνων μετοχϊν υπολείπεται τθσ αξίασ κτιςθσ περιςςότερο από 30% 

με 40%, βάςει του χρθματιςτθριακοφ δείκτθ τθσ κάκε μετοχισ, και ωσ «παρατεταμζνθ» τθν μείωςθ τθσ τιμισ αγοράσ μιασ 

μετοχισ κάτω του κόςτουσ αυτισ για περίοδο δϊδεκα μθνϊν. Θ Τράπεηα επίςθσ υπολογίηει, μεταξφ άλλων παραγόντων, τθν 

ιςτορικι μεταβλθτότθτα τθσ τιμι τθσ μετοχισ, τθν οικονομικι ευρωςτία του εκδότθ, τθν απόδοςθ του κλάδου ςτον οποίο 

δραςτθριοποιείται, τισ αλλαγζσ ςτθν τεχνολογία, κακϊσ και τισ λειτουργικζσ και χρθματοδοτικζσ ταμειακζσ ροζσ. 

3.4 Φόροσ ειςοδιματοσ 

Θ Τράπεηα υπόκειται ςε φόρο ειςοδιματοσ και προβαίνει ςε εκτιμιςεισ για τον προςδιοριςμό τθσ πρόβλεψθσ αυτοφ. Επίςθσ, θ 

Τράπεηα αναγνωρίηει υποχρεϊςεισ για κζματα που ενδεχομζνωσ να ανακφψουν από φορολογικοφσ ελζγχουσ, βάςει των 

εκτιμιςεων για το κατά πόςο αυτά κα επιφζρουν επιπρόςκετουσ φόρουσ ι για τθν ζκβαςθ φορολογικϊν δικαςτικϊν 

υποκζςεων. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξφ του τελικοφ φόρου των ανωτζρω περιπτϊςεων και των ποςϊν που αναγνωρίςτθκαν 

αρχικά, τότε αυτι κα επθρεάςει τισ φορολογικζσ και τισ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τθσ Τράπεηασ, κατά τθν 

περίοδο προςδιοριςμοφ του τελικοφ φόρου. 

Επιπρόςκετα, θ Τράπεηα αναγνωρίηει αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ ςτο βακμό που είναι πικανό ότι κα υπάρξουν 

επαρκι φορολογθτζα κζρδθ ζναντι των οποίων οι μθ χρθςιμοποιθκείςεσ φορολογικζσ ηθμιζσ και οι εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ 

διαφορζσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν. Συνεπϊσ, θ αναγνϊριςθ των ανωτζρω αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων 

περιλαμβάνει τθν διενζργεια εκτιμιςεων ςχετικά με τθ μελλοντικι χρθματοοικονομικι απόδοςθ τθσ Τράπεηασ ςτθν οποία, οι 

αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ, ζχουν αναγνωριςτεί. Ειδικότερα, ο προςδιοριςμόσ των αναβαλλόμενων φορολογικϊν 

απαιτιςεων που μποροφν να αναγνωριςτοφν, απαιτεί τθ διενζργεια ςθμαντικϊν εκτιμιςεων για το χρόνο επίτευξθσ και το φψοσ 

των μελλοντικϊν φορολογθτζων κερδϊν. Κατά τθν διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων, θ Τράπεηα λαμβάνει υπόψθ όλα τα 

διακζςιμα ςτοιχεία, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ πρόβλεψθσ τθσ Διοίκθςθσ για τα μελλοντικά φορολογθτζα ζςοδα και τθσ 

φορολογικισ νομοκεςίασ. 

Θ ςθμαντικότερθ εκτίμθςθ που διενεργείται από τθν Διοίκθςθ αφορά τθν αναγνϊριςθ των αναβαλλόμενων φορολογικϊν 

απαιτιςεων που ςχετίηονται με τισ πραγματοποιθκείςεσ ηθμιζσ. Σε περίπτωςθ που, θ Τράπεηα εκτιμιςει ότι δεν κα είναι ςε κζςθ 

να ανακτιςει ςτο μζλλον ζνα μζροσ των αναγνωριηόμενων αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων, το μθ ανακτιςιμο ποςό 

κα επθρεάςει το υπόλοιπο των αναβαλλόμενων φόρων τθν χρονικι ςτιγμι διενζργειασ τθσ ανωτζρω εκτίμθςθσ. 

Κατά τθν διάρκεια του 2015, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ δυςμενείσ μακροοικονομικζσ ςυνκικεσ ςτθν Ελλάδα, θ Τράπεηα 

επανεξζταςε τισ εκτιμιςεισ τθσ ςχετικά με το φψοσ των μελλοντικϊν φορολογικϊν κερδϊν ζναντι των οποίων οι μθ 

χρθςιμοποιθκείςεσ φορολογικζσ ηθμιζσ και οι εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, όπωσ αυτά 

αποτυπϊνονται ςτο ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ που εγκρίκθκε από τθν Ευρωπαικι Επιτροπι ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ τθσ νζασ 

ανακεφαλαιοποίθςθσ, και επαναξιολόγθςε αντίςτοιχα τθν ανακτθςιμότθτα των αναγνωριςμζνων αναβαλλόμενων φορολογικϊν 

απαιτιςεων. Θ εφαρμογι του ανωτζρω ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από το μακροοικονομικό 

περιβάλλον ςτθν Ελλάδα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ζγκαιρθσ εφαρμογισ των ςυμφωνθκζντων ενεργειϊν για τθν αναβίωςθ τθσ 

εγχϊριασ οικονομίασ. 
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Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, ποςό € 297 εκατ. ζχει αναγνωριςτεί για αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ από μθ 

χρθςιμοποιθκείςεσ φορολογικζσ ηθμιζσ, με βάςθ τισ εκτιμιςεισ και παραδοχζσ τθσ Τράπεηασ, ςτον καλφτερο δυνατό βακμό, 

όπωσ περιγράφονται παραπάνω. Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ τθσ Τράπεηασ 

και τισ εκτιμιςεισ για τθν ανακτθςιμότθτα αυτϊν παρζχονται ςτθ ςθμ. 15. 

3.5 Παροχζσ ςτο προςωπικό λόγω ςυνταξιοδότθςθσ 

Θ παροφςα αξία των υποχρεϊςεων λόγω ςυνταξιοδότθςθσ του προςωπικοφ εξαρτάται από παράγοντεσ που κακορίηονται ςε 

αναλογιςτικι βάςθ με τθν χριςθ διαφόρων παραδοχϊν, όπωσ το επιτόκιο προεξόφλθςθσ και οι μελλοντικζσ μιςκολογικζσ 

αυξιςεισ. Οποιεςδιποτε αλλαγζσ ςε αυτζσ τισ παραδοχζσ κα επθρεάςουν τθ λογιςτικι αξία των υποχρεϊςεων λόγω 

ςυνταξιοδότθςθσ.  

Θ Τράπεηα κακορίηει το κατάλλθλο επιτόκιο προεξόφλθςθσ για τον υπολογιςμό τθσ παροφςασ αξίασ των εκτιμϊμενων 

ςυνταξιοδοτικϊν υποχρεϊςεων ςτο τζλοσ κάκε χρόνου βάςθ των επιτοκίων εταιρικϊν ομολόγων υψθλισ πιςτωτικισ 

διαβάκμιςθσ. Το νόμιςμα και θ λιξθ των ομολόγων που χρθςιμοποιοφνται ςυνάδουν με το νόμιςμα και τθν εκτιμϊμενθ 

διάρκεια των υποχρεϊςεων λόγω ςυνταξιοδότθςθσ. Το ποςοςτό αφξθςθσ των μιςκϊν βαςίηεται ςε εκτιμιςεισ ςχετικά με 

μελλοντικό επίπεδο του πλθκωριςμοφ και αντανακλά επίςθσ το ςφςτθμα ανταμοιβϊν τθσ Τράπεηασ και τισ αναμενόμενεσ 

ςυνκικεσ τθσ αγοράσ. 

Οι υπόλοιπεσ παραδοχζσ για τθν υποχρζωςθ ςυνταξιοδότθςθσ, όπωσ θ μεταβολι του πλθκωριςμοφ, βαςίηονται εν μζρει ςτισ 

εκάςτοτε ςυνκικεσ αγοράσ. 

Για πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανάλυςθ ευαιςκθςίασ των υποχρεϊςεων λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία, ςε λογικά πικανζσ, 

κατά τον χρόνο προετοιμαςίασ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων, αλλαγζσ ςτισ προαναφερκείςεσ κφριεσ αναλογιςτικζσ 

παραδοχζσ, βλζπε ςθμ. 35. 

3.6 Απομείωςθ επενδφςεων ςε ακίνθτα 

Θ Τράπεηα εξετάηει, ςε κάκε θμερομθνία αναφοράσ, το χαρτοφυλάκιο επενδφςεων ςε ακίνθτα προκειμζνου να αξιολογιςει κατά 

πόςο υπάρχουν ενδείξεισ απομείωςθσ, όπωσ μείωςθ ςτισ τιμζσ τθσ αγοράσ και το επίπεδο δραςτθριότθτασ αυτισ για 

διαφορετικζσ κατθγορίεσ ακινιτων, τα οποία βρίςκονται ςε διάφορεσ τοποκεςίεσ. Εάν υπάρχουν τζτοιεσ ενδείξεισ απομείωςθσ, 

θ Διοίκθςθ πρζπει να εξαςκιςει κρίςθ για τθν εκτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ, μειωμζνθσ με τα ζξοδα πϊλθςθσ, των επενδφςεων ςε 

ακίνθτα. Οι εφλογεσ αξίασ προςδιορίηονται από τθν κυγατρικι τθσ Τράπεηασ Eurobank Properties A.E., θ οποία εξειδικεφεται 

ςτθν αποτίμθςθ των ακινιτων, χρθςιμοποιεί εςωτερικοφσ ι εξωτερικοφσ πιςτοποιθμζνουσ ανεξάρτθτουσ εκτιμθτζσ και 

εποπτεφεται από το Royal Institute of Chartered Surveyors. Οι κυριότεροι παράγοντεσ που λαμβάνονται υπόψθ για τον 

προςδιοριςμό τθσ εφλογθσ αξίασ ςχετίηονται με τθν είςπραξθ των ςυμβατικϊν μιςκωμάτων, τισ τιμζσ των μελλοντικϊν 

μιςκωμάτων και τθ χρονικι διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, τα επιτόκια προεξόφλθςθσ ι τουσ ςυντελεςτζσ απόδοςθσ, τισ τελικζσ αξίεσ, 

κακϊσ επίςθσ και το επίπεδο των μελλοντικϊν εξόδων ςυντιρθςθσ και λοιπϊν λειτουργικϊν εξόδων. Επιπρόςκετα, όταν θ 

εφλογθ αξία, μειωμζνθ με τα ζξοδα πϊλθςθσ, προςδιορίηεται βάςει των τιμϊν αγοράσ ςυγκρίςιμων ςυναλλαγϊν, τότε αυτζσ 

υπόκεινται ςε κατάλλθλεσ προςαρμογζσ ζτςι ϊςτε να αντανακλοφν τισ τρζχουςεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ και τισ εκτιμιςεισ τθσ 

Διοίκθςθσ, ςτον καλφτερο δυνατό βακμό, ςχετικά με τισ μελλοντικζσ τάςεισ των τιμϊν τθσ αγοράσ ακινιτων.  

Οι διαδικαςίεσ και οι υποκείμενεσ παραδοχζσ για τον προςδιοριςμό τθσ κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ αξία των ακίνθτων από 

πλειςτθριαςμό είναι αντίςτοιχεσ με εκείνεσ που περιγράφονται ανωτζρω για τισ επενδφςεισ ςε ακίνθτα. 

Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ ςχετικά με τον προςδιοριςμό τθσ εφλογθσ αξίασ των επενδφςεων ςε ακίνθτα τθσ Τράπεηασ παρζχονται 

ςτθν ςθμ. 27. 

3.7 Λοιπζσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ και παραδοχζσ 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τισ λοιπζσ εκτιμιςεισ και παραδοχζσ που διενεργοφνται από τθν Τράπεηα παρζχονται ςτισ ςθμ. 16 και 

34. 
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4. Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ Ρευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ 

Θ Τράπεηα ςυμμετζχει ςτο Ρρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ βάςει του Νόμου 3723/2008, όπωσ 

είναι ςε ιςχφ, ωσ ακολοφκωσ: 

(α) Ρρϊτοσ πυλϊνασ ςτιριξθσ – προνομιοφχεσ μετοχζσ 

Θ ζκδοςθ 345.500.000 προνομιοφχων μετοχϊν, χωρίσ δικαίωμα ψιφου, ονομαςτικισ αξίασ € 950 εκατ. καλφφκθκε από το  

Ελλθνικό Δθμόςιο με ομόλογα ίςθσ αξίασ τθν 21 Μαΐου 2009 (ςθμ. 37). 

(β) Δεφτεροσ πυλϊνασ ςτιριξθσ – ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, τα ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ € 13.043 εκατ., κατζχονταν πλιρωσ 

από τθν Τράπεηα. Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ, θ Τράπεηα εξζδωςε ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ονομαςτικισ 

αξίασ € 5.105 εκατ., € 4.779 εκατ. ζλθξαν, ενϊ θ Τράπεηα προχϊρθςε ςτθ μερικι πρόωρθ αποπλθρωμι ομολόγων εγγφθςθσ 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ € 1.000 εκατ. Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου τριμινου 2016, θ Τράπεηα προχϊρθςε 

ςτθν πρόωρθ αποπλθρωμι  ομολόγων εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ € 2.147 εκατ., ενϊ ομόλογα 

ονομαςτικισ αξίασ € 500 εκατ. ζλθξαν, τα οποία διακρατοφνταν πλιρωσ από τθν Τράπεηα (ςθμ. 33). 

(γ) Τρίτοσ πυλϊνασ ςτιριξθσ – δανειςμόσ ομολόγων Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

Θ ρευςτότθτα που αντλείται από αυτόν τον πυλϊνα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί για τθ χρθματοδότθςθ ςτεγαςτικϊν δανείων 

και δανείων ςε μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ. Τον Αφγουςτο 2015, τα ειδικά ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου ονομαςτικισ 

αξίασ € 1.918 εκατ. που θ Τράπεηα είχε δανειςτεί, επεςτράφθςαν ςτο ςφνολό τουσ. 

Σφμφωνα με το Νόμο 3723/2008, κατά τθ χρονικι περίοδο που θ Τράπεηα ςυμμετζχει ςτο Ρρόγραμμα μζςω των προνομιοφχων 

μετοχϊν ι των ομολόγων εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου (βλζπε παραπάνω πυλϊνεσ (α) & (β)), το Ελλθνικό Δθμόςιο δικαιοφται 

να ορίςει εκπρόςωπό του ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ, ο οποίοσ ζχει το δικαίωμα να κζςει βζτο ςε ςτρατθγικζσ 

αποφάςεισ, ι ςε αποφάςεισ που μεταβάλλουν ουςιωδϊσ τθ νομικι ι χρθματοοικονομικι κζςθ τθσ Τράπεηασ για τθν ζγκριςθ 

των οποίων απαιτείται απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, ι ςε αποφάςεισ ςχετικζσ με τθ διανομι μερίςματοσ κακϊσ και να 

κζςει βζτο ςε αποφάςεισ για τισ αμοιβζσ των μελϊν τθσ Διοίκθςθσ, των γενικϊν Διευκυντϊν και των αναπλθρωτϊν τουσ, 

ςφμφωνα με ςχετικι απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, ι ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο εκπρόςωποσ κεωριςει ότι οι 

αποφάςεισ μπορεί να κζςουν ςε κίνδυνο τα ςυμφζροντα των κατακετϊν ι να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τθν φερεγγυότθτα και τθν 

ομαλι λειτουργία τθσ Τράπεηασ. 

Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με το Νόμο 3756/2009 όπωσ είναι ςε ιςχφ, οι τράπεηεσ που ςυμμετζχουν ςτον πρϊτο πυλϊνα ςτιριξθσ 

του Ρρογράμματοσ Ενίςχυςθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ επιτρεπόταν να διανείμουν μζριςμα ςτουσ κατόχουσ 

κοινϊν μετοχϊν για τισ χριςεισ 2008 ζωσ 2013, μόνο με τθ μορφι κοινϊν μετοχϊν, εκτόσ από ίδιεσ μετοχζσ. Επιπρόςκετα, 

ςφμφωνα με τον Νόμο 3756/2009, οι τράπεηεσ που ςυμμετζχουν ςτο Ρρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ 

Οικονομίασ δεν επιτρζπεται να προχωριςουν ςε αγορά ιδίων μετοχϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 16 του Νόμου περί Ανωνφμων 

Εταιρειϊν. 

5. Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ από απαιτιςεισ Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, θ ςυνολικι λογιςτικι αξία των κυριότερων απαιτιςεων τθσ Τράπεηασ από το Ελλθνικό Δθμόςιο είναι: 

2015 2014

€ million € million

Εντοκα Γραμμάτια Ελλθνικοφ Δθμοςίου 2.157      2.003

Ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου 1.676      1.518

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα με το Ελλθνικό Δθμόςιο 992         1.102

Χρθματοοικονομικι εγγφθςθ που ςχετίηεται με τον πιςτωτικό 

κίνδυνο του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 208         204

Δάνεια με εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 176         198

Δάνεια προσ ελλθνικζσ τοπικζσ αρχζσ και δθμόςιουσ οργανιςμοφσ 85            99

Λοιπζσ απαιτιςεισ 17            20

Συμφωνίεσ επαναπϊλθςθσ τίτλων με δθμόςιουσ οργανιςμοφσ -               107

φνολο 5.311      5.251
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Θ επάρκεια τθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ των δανείων και απαιτιςεων, τα οποία είτε είναι εγγυθμζνα από το Ελλθνικό Δθμόςιο 

είτε ζχουν χορθγθκεί ςε εταιρείεσ του δθμοςίου τομζα, αξιολογικθκε ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ απομείωςθσ ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ τθσ Τράπεηασ και επανεξζταςθσ των ςθμαντικϊν λογιςτικϊν εκτιμιςεων (ςθμ. 23).  

Θ Τράπεηα παρακολουκεί ςτενά τισ εξελίξεισ για τθν κρίςθ του Ελλθνικοφ χρζουσ προκειμζνου να προςαρμόςει κατάλλθλα τισ 

εκτιμιςεισ και παραδοχζσ τθσ με βάςθ τθν πιο πρόςφατθ διακζςιμθ πλθροφόρθςθ (ςθμ. 2). 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εφλογθ αξία των πιςτωτικϊν κινδφνων από το Ελλθνικό Δθμόςιο παρζχονται ςτθ ςθμ. 7.3.  

6. Διαχείριςθ ιδίων κεφαλαίων 

Πλαίςιο και διαδικαςία ανακεφαλαιοποίθςθσ 

Τθν 23 Ιουλίου 2015, θ Οδθγία 2014/59/ΕΕ (BRRD) για τθν ανάκαμψθ και εξυγίανςθ πιςτωτικϊν  ιδρυμάτων και επιχειριςεων 

επενδφςεων ενςωματϊκθκε ςτο ελλθνικό δίκαιο με το Νόμο 4335/2015, με εξαίρεςθ τισ προβλζψεισ για τθν υποχρζωςθ 

απορρόφθςθσ των ηθμιϊν ςε περίπτωςθ εφαρμογισ μζτρων δθμόςιασ χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ και τθν αναδιάρκρωςθ 

του πακθτικοφ (bail-in) ωσ προσ οριςμζνεσ επιλζξιμεσ υποχρεϊςεισ, οι οποίεσ ιςχφουν πλιρωσ από τθν 1 Ιανουαρίου 2016. 

Σφμφωνα με τον Νόμο 4335/2015, ωσ προσ τα ελλθνικά πιςτωτικά ιδρφματα, θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΤτΕ) ζχει οριςτεί ωσ θ 

Εκνικι Αρχι Εξυγίανςθσ και το Σκζλοσ Εξυγίανςθσ του Ταμείου Εγγφθςθσ Κατακζςεων και Επενδφςεων (ΤΕΚΕ) ωσ το εκνικό 

ταμείο εξυγίανςθσ. Οι αρμοδιότθτεσ που ζχουν εκχωρθκεί ςτθν ΤτΕ χωρίηονται ςε τρεισ κατθγορίεσ: (α) προετοιμαςία και 

πρόλθψθ (όπωσ κατάρτιςθ από τα πιςτωτικά ιδρφματα ςχεδίων ανάκαμψθσ, κατάρτιςθ από τθν ΤτΕ ςχεδίων εξυγίανςθσ για 

κάκε πιςτωτικό ίδρυμα κ.λπ.), (β) ζγκαιρθ παρζμβαςθ με παροχι εξουςιϊν ςτθν ΤτΕ για να ςταματιςει ςε αρχικό ςτάδιο θ 

χειροτζρευςθ τθσ κατάςταςθσ ενόσ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ϊςτε να αποφευχκεί θ αφερεγγυότθτα και (γ) εξυγίανςθ, θ οποία 

αποτελεί το μζςο για τθν αναδιάρκρωςθ ι τθν εκκακάριςθ ενόσ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ςυντεταγμζνα χωρίσ διαδικαςία 

αφερεγγυότθτασ, διατθρϊντασ ταυτόχρονα τθ ςυνζχιςθ των κρίςιμων λειτουργιϊν τθσ και περιορίηοντασ ςτο μζγιςτο δυνατό 

βακμό κάκε ζκκεςθ των φορολογουμζνων ςε ηθμίεσ. 

Οι προχποκζςεισ που πρζπει να πλθροφνται πριν θ αρχι εξυγίανςθσ αναλάβει εξυγιαντικι δράςθ ςε ςχζςθ με ζνα πιςτωτικό 

ίδρυμα είναι οι ακόλουκεσ : (α) να διαπιςτωκεί ότι το ίδρυμα τελεί ςε κατάςταςθ αφερεγγυότθτασ ι επαπειλοφμενθσ 

αφερεγγυότθτασ, (β) να προςδοκάται εφλογα, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ χρονικι ςτιγμι και άλλεσ ςχετικζσ περιςτάςεισ, ότι 

εναλλακτικά μζτρα προερχόμενα από τον ιδιωτικό τομζα ι εποπτικζσ ενζργειεσ δεν κα αποτρζψουν τθν αφερεγγυότθτα του 

ιδρφματοσ εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ και (γ) θ ενζργεια εξυγίανςθσ να είναι αναγκαία για λόγουσ δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ. 

Οι εξουςίεσ και τα εργαλεία εξυγίανςθσ που είναι ςτθ διάκεςθ τθσ ΤτΕ περιλαμβάνουν τα ακόλουκα μζτρα εξυγίανςθσ που 

μπορεί να εφαρμόηονται είτε μεμονωμζνα είτε με οποιοδιποτε ςυνδυαςμό : (α) τθν εντολι μεταβίβαςθσ, (β) τθ ςφςταςθ 

μεταβατικοφ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, (γ) το διαχωριςμό περιουςιακϊν ςτοιχείων, ο οποίοσ μπορεί να εφαρμοςτεί μόνο ςε 

ςυνδυαςμό με άλλο μζτρο εξυγίανςθσ και (δ) τθν αναδιάρκρωςθ του πακθτικοφ. 

Επιπρόςκετα, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ςυςτθμικισ κρίςθσ, είναι δυνατόν, ςφμφωνα με το άρκρο 56 του Νόμου 4335/2015, να 

παραςχεκεί ζκτακτθ δθμόςια χρθματοπιςτωτικι ςτιριξθ, μζςω μζτρων δθμόςιασ χρθματοπιςτωτικισ ςτακεροποίθςθσ, τα οποία 

είναι θ δθμόςια κεφαλαιακι ςτιριξθ και ο προςωρινόσ δθμόςιοσ ζλεγχοσ (άρκρα 57 και 58 του Νόμου 4335/2015). Από τθν 1θ 

Ιανουαρίου 2016 για τθν παροχι τθσ ςτιριξθσ αυτισ πρζπει οι μζτοχοι, οι κάτοχοι άλλων τίτλων ιδιοκτθςίασ, οι κάτοχοι ςχετικϊν  

κεφαλαιακϊν μζςων και οι κάτοχοι άλλων επιλζξιμων υποχρεϊςεων να ζχουν ςυνειςφζρει, μζςω απομείωςθσ, μετατροπισ ι με 

άλλο τρόπο, ςτθν απορρόφθςθ των ηθμιϊν και ςτθν ανακεφαλαιοποίθςθ με ποςό που ιςοδυναμεί τουλάχιςτον ςτο 8% των 

ςυνολικϊν υποχρεϊςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των ιδίων κεφαλαίων του υπό εξυγίανςθ ιδρφματοσ (άρκρο 56 του Νόμου 

4335/2015). 

Σε ςυνζχεια των ανωτζρω νομοκετικϊν ρυκμίςεων αναφορικά με τθν ανάκαμψθ και εξυγίανςθ των ελλθνικϊν πιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων, ο Νόμοσ 4340/2015 (όπωσ τροποποιικθκε με το Νόμο 4346/2015) κακόριςε το νζο πλαίςιο ανακεφαλαιοποίθςθσ 

τουσ και επικαιροποίθςε τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Νόμου 3864/2010 «Ρερί Ιδρφςεωσ του Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ 

Στακερότθτασ (ΤΧΣ)». Συγκεκριμζνα, οι νζεσ διατάξεισ του Νόμου 3864/2010, μεταξφ άλλων, ρυκμίηουν τισ προχποκζςεισ και τθ 

διαδικαςία για τθ χοριγθςθ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ από το ΤΧΣ ςτα ελλθνικά πιςτωτικά ιδρφματα, ενιςχφουν τα δικαιϊματα του 

ΤΧΣ ζναντι των ελλθνικϊν πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ςτα οποία το ΤΧΣ ζχει παράςχει κεφαλαιακι ενίςχυςθ και επίςθσ ειςάγει  

πρόςκετεσ προβλζψεισ για τθ ςφνκεςθ και αξιολόγθςθ των διοικθτικϊν ςυμβουλίων και των επιτροπϊν των πιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων που ζχουν υπογράψει Συμφωνία Ρλαιςίου Συνεργαςίασ με το ΤΧΣ. Με βάςθ το νζο αυτό πλαίςιο 
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ανακεφαλαιοποίθςθσ πραγματοποιικθκαν και οι πρόςφατεσ αυξιςεισ μετοχικοφ κεφαλαίου των τεςςάρων ελλθνικϊν 

ςυςτθμικϊν πιςτωτικϊν ιδρυμάτων. 

Κεφαλαιακι κζςθ 

Pro-forma (1)

31 Δεκεμβρίου2015 31 Δεκεμβρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014

€ εκατ. € εκατ. € εκατ.

Κδια κεφάλαια που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ 

Τράπεηασ 6.088                           4.859                            4.859                           

Μείον: Λοιπζσ εποπτικζσ αναπροςαρμογζσ (119)                             (39)                                 (39)                                
Κεφάλαια κοινϊν μετοχϊν τθσ Κατθγορίασ 1 (Common 

Equity Tier 1) 5.969                           4.820                            4.820                           

Συν: Υβριδικά Κεφάλαια 30                                 318                                318                               

Μείον: Λοιπζσ εποπτικζσ αναπροςαρμογζσ (30)                                (78)                                 (78)                                

Κεφάλαια τθσ κατθγορίασ 1 (Tier I) 5.969                           5.060                            5.060                           
Μζςα κεφαλαίου και δάνεια μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ 

αποδεκτά ωσ μζςα κεφαλαίου τθσ κατθγορίασ 2 15                                 141                                141                               

Συν: Λοιπζσ εποπτικζσ αναπροςαρμογζσ 132                               22                                  22                                 

υνολικά Κεφαλαία 6.116                           5.223                            5.223                           

φνολο τακμιςμζνου Ενεργθτικοφ 33.445                         33.261                          30.421                         

Δείκτεσ: % % %

Δείκτθσ κεφαλαίου κοινϊν μετοχϊν τθσ κατθγορίασ 1 (CET 

1 Capital ratio) 17,8% 14,5% 15,8%

Δείκτθσ κεφαλαίου  τθσ κατθγορίασ 1 (T 1 Capital ratio) 17,8% 15,2% 16,6%

Δείκτθσ Συνολικοφ Κεφαλαίου (Total capital ratio) 18,3% 15,7% 17,2%

 
(1) Pro-forma με τον εποπτικό χειριςμό των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων ωσ οριςτικϊν και εκκακαριςμζνων απαιτιςεων ζναντι του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου (ςθμ.15). 

θμείωςθ: Ο CET1 τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, με βάςθ τθν πλιρθ εφαρμογι των κανόνων τθσ Βαςιλείασ ΙΙΙ το 2024, κα ιταν 14,4%. 

Θ Τράπεηα επιδιϊκει να διατθριςει μια ενεργά διαχειρίςιμθ κεφαλαιακι βάςθ, ϊςτε να καλφπτει τουσ κινδφνουσ που 

ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ. Θ κεφαλαιακι επάρκεια τθσ Τράπεηασ ελζγχεται χρθςιμοποιϊντασ, μεταξφ άλλων 

μεκόδων, τουσ κανόνεσ και τουσ δείκτεσ που κεςπίςτθκαν από τθν Επιτροπι τθσ Βαςιλείασ («Κανόνεσ/ δείκτεσ τθσ Τράπεηασ 

Διεκνϊν Διακανονιςμϊν») και υιοκετικθκαν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ για τθν εποπτεία τθσ 

Τράπεηασ. Από τθν 1 Ιανουαρίου 2014, ο υπολογιςμόσ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ βαςίηεται ςτουσ κανόνεσ τθσ Βαςιλείασ ΙΙΙ 

(CRD IV rules). Συμπλθρωματικά ςε αυτό, ςτο πλαίςιο τθσ «Διαδικαςίασ Αξιολόγθςθσ τθσ Επάρκειασ Εςωτερικοφ Κεφαλαίου 

(ΔΑΕΕΚ)» (Internal Capital Adequacy Assessment Process –ICAAP), θ Τράπεηα λαμβάνει υπόψθ τθσ ζνα ευρφτερο φάςμα 

κατθγοριϊν κινδφνου και τισ δυνατότθτεσ τθσ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των κινδφνων αυτϊν. Θ ΔΑΕΕΚ ζχει ωσ απϊτερο ςκοπό να 

διαςφαλίςει ότι θ Τράπεηα διακζτει επαρκι κεφάλαια για τθν κάλυψθ όλων των ςθμαντικϊν κινδφνων ςτουσ οποίουσ εκτίκεται, 

ςε ορίηοντα δϊδεκα μθνϊν. 

Σε αυτι τθ κατεφκυνςθ, θ Τράπεηα, πζρα από τισ αυξιςεισ μετοχικοφ κεφαλαίου που ολοκλθρϊκθκαν τον Απρίλιο 2014 και το 

Νοζμβριο 2015, επικεντρϊνεται ςτθν ενίςχυςθ τθσ κεφαλαιακισ τθσ κζςθσ με τθν ενεργι μείωςθ του κινδφνου που απορρζει 

από τα δανειακά χαρτοφυλάκια, μζςω τθσ κζςπιςθσ αυςτθρότερων πιςτωτικϊν πολιτικϊν και τθσ αλλαγισ τθσ ςφνκεςθσ των 

δανειακϊν χαρτοφυλακίων ςε πιο εξαςφαλιςμζνα δάνεια, κακϊσ και λαμβάνοντασ διάφορεσ ςτρατθγικζσ πρωτοβουλίεσ με 

ςκοπό τθν εςωτερικι δθμιουργία κεφαλαίου.  

Τζλοσ, Θ Τράπεηα εξετάηει επιπρόςκετεσ ενζργειεσ προκειμζνου να ενιςχφςει τθν κεφαλαιακι τθσ βάςθ, οι οποίεσ ςχετίηονται με 

τθν διαχείριςθ των δανείων ςε κακυςτζρθςθ κακϊσ και με τθν αναδιάρκρωςθ, το μεταςχθματιςμό ι τθ βελτιςτοποίθςθ των 

δραςτθριοτιτων τθσ, που κα δθμιουργιςουν ι κα αποδεςμεφςουν κεφάλαια ι/και κα μειϊςουν τα ςτακμιςμζνα ςτοιχεία 

ενεργθτικοφ. 
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υνολικι αξιολόγθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ 2015 

Οι δυςμενείσ οικονομικζσ ςυνκικεσ ςτθν Ελλάδα, ειδικότερα από το δεφτερο τρίμθνο του 2015, είχαν αρνθτικι επίπτωςθ ςτθ 

ρευςτότθτα των Ελλθνικϊν τραπεηϊν και ζγειραν ανθςυχίεσ αναφορικά με τθ κεφαλαιακι τουσ κζςθ (ςθμ. 2). Σφμφωνα με τθ 

προκαταρκτικι ςυμφωνία τθσ Συνόδου Κορυφισ τθ 12 Ιουλίου 2015, το νζο πρόγραμμα του ΕΜΣ κα ζπρεπε να ςυμπεριλάβει 

αποκεματικό από € 10 δισ ζωσ € 25 δισ για τον τραπεηικό τομζα, για να αντιμετωπιςτοφν ενδεχόμενεσ ανάγκεσ 

ανακεφαλαιοποίθςθσ και κόςτουσ εκκακάριςθσ και θ ΕΚΤ και ο Ενιαίοσ Εποπτικόσ Μθχανιςμόσ (Single supervisory mechanism – 

SSM) κα διεξιγαγαν μια ςυνολικι αξιολόγθςθ (ΣΑ) των τεςςάρων εποπτευόμενων Ελλθνικϊν τραπεηϊν. 

Σε αυτό το πλαίςιο, θ ΣΑ πραγματοποιικθκε λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςυνδυαςτικι επίδραςθ των ακόλουκων: 

 Του Ελζγχου τθσ Ροιότθτασ των Στοιχείων Ενεργθτικοφ (AQR), αξιολογϊντασ τθν ποιότθτα των χαρτοφυλακίων των 

τραπεηϊν ςτθν Ελλάδα, περιλαμβανομζνθσ τθσ επάρκειασ των αποτιμιςεων των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και των 

εξαςφαλίςεων και των ςχετικϊν προβλζψεων και 

 Τθσ Άςκθςθσ Ρροςομοίωςθσ Ακραίων Καταςτάςεων (ST) για να εξετάςει τθν ανκεκτικότθτα των ιςολογιςμϊν των 

τραπεηϊν ςε μια ενδεχόμενθ περαιτζρω επιδείνωςθ των ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ. 

Θ κεφαλαιακι επάρκεια αξιολογικθκε για μία τριετι περίοδο (2015-2017) με βάςθ δφο ςενάρια: το βαςικό και το δυςμενζσ. 

Σφμφωνα με τθ διαδικαςία τθσ Άςκθςθσ, οι τράπεηεσ χρθςιμοποίθςαν ωσ ςθμείο αναφοράσ τα προκαταρκτικά δεδομζνα για το 

δεφτερο τρίμθνο του 2015 και υπζβαλλαν τα τριετι επιχειρθματικά ςχζδια βαςιςμζνα ςτισ παραδοχζσ του βαςικοφ ςεναρίου: 

μεταβολι του ΑΕΡ όπωσ προβλζπεται από τθν ΕΚΤ για το 2015 -2,3%, για το 2016 -1,3% και για το 2017 +2,7%, ενϊ οι λοιπζσ 

παραδοχζσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεταβολισ των χορθγιςεων και κατακζςεων, ιταν ςφμφωνεσ με τουσ οικονομολόγουσ 

των τεςςάρων τραπεηϊν. Τα επιχειρθματικά αυτά ςχζδια εξετάςτθκαν ςτθν άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων από 

τθν ΕΚΤ υπό το βαςικό και το δυςμενζσ ςενάριο για να εκτιμθκοφν ενδεχόμενα κεφαλαιακά ελλείμματα. 

Τθν 31 Οκτωβρίου 2015, θ ΕΚΤ ανακοίνωςε τα αποτελζςματα τθσ ΣΑ που πραγματοποίθςε ςτισ τζςςερισ, ςυςτθμικισ ςθμαςίασ, 

Ελλθνικζσ τράπεηεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Eurobank.  

Αποτελζςματα ΣΑ για τθ Eurobank 

Τα αποτελζςματα τθσ ΣΑ για τθν Eurobank ςυνοψίηονται ωσ ακολοφκωσ: 

Αποτελζςματα του Ελζγχου τθσ Ροιότθτασ των Στοιχείων Ενεργθτικοφ 

Το AQR περιελάμβανε ζναν εκτεταμζνο ζλεγχο τθσ τρζχουςασ αξίασ του Ελλθνικοφ δανειακοφ χαρτοφυλακίου τθσ Τράπεηασ κατά 

τθν 30 Ιουνίου 2015, καλφπτοντασ το 98% του εν λόγω χαρτοφυλακίου. Σφμφωνα με το AQR προςδιορίςτθκαν επιπρόςκετεσ 

προβλζψεισ € 1.906 εκατ. κυρίωσ λόγω τθσ επιδείνωςθσ του μακροοικονομικοφ περιβάλλοντοσ ςτθν Ελλάδα, με ςυνζπεια, 

λαμβάνοντασ υπόψθ το ςφνολο των ηθμιϊν που αναδείχκθκαν από το AQR, ο δείκτθσ κεφαλαίου κοινϊν μετοχϊν τθσ 

κατθγορίασ 1 τθσ Τράπεηασ (CET1) να διαμορφϊνεται ςτο 8,6%, βάςει ορίου για CET1 ςτο 9,5%, κάτι που αντιςτοιχοφςε ςε 

κεφαλαιακζσ ανάγκεσ φψουσ € 339 εκατ. Θ προςαρμοςμζνθ κεφαλαιακι κζςθ βάςει του AQR αποτζλεςε το εναρκτιριο ςθμείο 

για τα ST. 

Αποτελζςματα τθσ Άςκθςθσ Ρροςομοίωςθσ Ακραίων Καταςτάςεων 

Τα ST, υπό το βαςικό ςενάριο, δεν εντόπιςαν περαιτζρω κεφαλαιακό ζλλειμμα, διατθρϊντασ το δείκτθ κεφαλαίου κοινϊν 

μετοχϊν τθσ κατθγορίασ 1 (CET1) ςτο 8,6%, με τισ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ τθσ Τράπεηασ να ανζρχονται ςε € 339 εκατ., για να 

καλυφκεί το ζλλειμμα που δθμιουργείτο ζωσ το όριο CET1 του 9,5%.  

Τα ST, υπό το δυςμενζσ ςενάριο, διαμόρφωςαν το δείκτθ κεφαλαίου κοινϊν μετοχϊν τθσ κατθγορίασ 1 (CET1) ςτο 1,3% που 

ιςοδυναμοφςε με κεφαλαιακζσ ανάγκεσ τθσ τάξθσ των € 2.122 εκατ. ϊςτε να καλυφκεί το ζλλειμμα που προζκυπτε βάςει του 

ορίου για CET1 8% ςτο δυςμενζσ ςενάριο. 

Το ΑQR του 2015 αποτζλεςε μία άςκθςθ προλθπτικισ εποπτείασ, θ οποία βαςίςτθκε ςτθν ίδια μεκοδολογία με αυτι του AQR 

του 2014. Θ επίπτωςθ € 1.906 εκατ., αφοροφςε κυρίωσ προςαρμογζσ ςε προβλζψεισ για δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 

ποςοφ € 1.876 εκατ. και κακορίςτθκε ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία που αναπτφχκθκε από τθν ΕΚΤ για τουσ ςκοποφσ τθσ ΣΑ του 

2014, ζτςι ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ ςυνζπεια ςε όλεσ τισ τράπεηεσ, χωρίσ να ειςάγονται περαιτζρω οδθγίεσ ςχετικά με τθν 

εφαρμογι των λογιςτικϊν κανόνων εκτόσ από εκείνεσ που εφαρμόςτθκαν ςτο πλαίςιο των εποπτικϊν μθχανιςμϊν. 

Τα αποτελζςματα του AQR δεν είχαν επίδραςθ ςτισ λογιςτικζσ αρχζσ που εφαρμόςτθκαν από τθν Τράπεηα για τθν χριςθ που 

ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, όπωσ περιγράφονται ςτθ ςθμ. 2. Επιπλζον, τα αποτελζςματα του AQR ζχουν ιδθ αναγνωριςτεί 
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ςτα αποτελζςματα τθσ Τράπεηασ τθν 30 Ιουνίου 2015 ςτο βακμό που ενδείκνυται μζςω τθσ εφαρμογισ των υφιςτάμενων 

λογιςτικϊν πολιτικϊν απομείωςθσ τθσ Τράπεηασ, οι οποίεσ ενςωματϊνουν τθ ςυνεχι αξιολόγθςθ και προςαρμογι των 

εκτιμιςεων και παραδοχϊν με βάςθ τισ τελευταίεσ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ (ςθμ. 23). 

Ενζργειεσ για τθν κεφαλαιακι ενίςχυςθ τθσ Eurobank 

Στισ αρχζσ Νοεμβρίου 2015, θ Τράπεηα υπζβαλλε κεφαλαιακό πλάνο για ζγκριςθ προσ τθν ΕΚΤ περιγράφοντασ λεπτομερϊσ τα 

μζτρα που κα εφάρμοηε για να καλφψει το κεφαλαιακό ζλλειμμα που κακορίςτθκε με βάςθ τθ ΣΑ, τόςο υπό το βαςικό, όςο και 

υπό το δυςμενζσ ςενάριο.    

Σε αυτό το πλαίςιο, τθν 3 Νοεμβρίου 2015, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ αποφάςιςε τθ ςφγκλθςθ Ζκτακτθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ τθ 16 Νοεμβρίου 2015 με ςκοπό να εγκρίνει  τθν αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου (ΑΜΚ) (ςθμ. 36) ζωσ και € 2.122 

εκατ. Τθν 13 Νοεμβρίου 2015, ο Ενιαίοσ Εποπτικόσ Μθχανιςμόσ (Single Supervisory Mechanism) τθσ ΕΚΤ αναγνϊριςε τθν 

ανερχόμενθ ςε €83 εκατ. δράςθ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ που μειϊνε το κεφαλαιακό ζλλειμμα τθσ Τράπεηασ που προςδιορίςτθκε 

από τθ ΣΑ.  Κατόπιν αυτισ τθσ αναγνϊριςθσ, το μζγιςτο ποςό των προσ άντλθςθ, μζςω τθσ αφξθςθσ κεφαλαίων μειϊκθκε ςτα € 

2.039 εκατ.  

Θ  αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου πραγματοποιικθκε μζςω ιδιωτικισ τοποκζτθςθσ ςε κεςμικοφσ και άλλουσ ειδικοφσ επενδυτζσ 

ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, μζςω διαδικαςίασ βιβλίου προςφορϊν (Ρροςφορά προσ Θεςμικοφσ Επενδυτζσ), με παραίτθςθ 

των δικαιωμάτων προτίμθςθσ των υπαρχόντων κατόχων κοινϊν και προνομιοφχων μετοχϊν τθσ Τράπεηασ.  

Σε ςυνδυαςμό με τθν προαναφερκείςα ΑΜΚ, τθν 29 Οκτωβρίου 2015, θ Τράπεηα αποφάςιςε τθ διενζργεια προγράμματοσ 

διαχείριςθσ ςτοιχείων πακθτικοφ (Liability Management Exercise-LME), για τθ δθμόςια προςφορά € 877 εκατ. (ονομαςτικι αξία) 

υφιςτάμενων μθ εξαςφαλιςμζνων τίτλων κφριασ οφειλισ (senior securities), προνομιοφχων τίτλων (Tier I securities) και τίτλων 

μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ (Tier II securities) που πλθροφν τισ προχποκζςεισ.  

Βάςει των αποτελεςμάτων τθσ διαδικαςίασ του βιβλίου προςφορϊν, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ όριςε τθν τιμι 

διάκεςθσ ςτα €0,01 ανά νζα μετοχι ι €1,00 μετά τθ ςυνζνωςθ των τότε υφιςτάμενων μετοχϊν τθσ (reverse split) με αναλογία 

100 προσ 1. Αντίςτοιχα, τθν 23 Νοεμβρίου 2015, ςε ςυνζχεια τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ ΑΜΚ ποςοφ € 2.039 εκατ., θ Τράπεηα 

ανακοίνωςε ότι οι ςυνολικά 2.038.920.000 νζεσ κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ τθσ που εκδόκθκαν δυνάμει τθσ ΑΜΚ τθσ 

κατανεμικθκαν ωσ εξισ: (α) 1.621.150.153 από τισ νζεσ μετοχζσ (80% επί του ςυνόλου των νζων μετοχϊν) κατανεμικθκαν ςτουσ 

ειδικοφσ επενδυτζσ, κεςμικοφσ και λοιποφσ επενδυτζσ που εκπλθρϊνουν οριςμζνα κριτιρια, και (β)  417.769.847 από τισ νζεσ 

μετοχζσ (20% επί του ςυνόλου των νζων μετοχϊν) κατανεμικθκαν ςε επενδυτζσ των οποίων οι τίτλοι ζγιναν αποδεκτοί τελικϊσ 

προσ εξαγορά, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του προγράμματοσ διαχείριςθσ ςτοιχείων πακθτικοφ (Liability Management Exercise-

LME) (ςθμ 33 και 38). 

Οι νζεσ μετοχζσ είναι ειςθγμζνεσ ςτθν κφρια αγορά του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν και θ διαπραγμάτευςι τουσ ξεκίνθςε τθν 2 

Δεκεμβρίου 2015. 

χζδιο αναδιάρκρωςθσ 

Τθν 29 Απριλίου 2014, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ενζκρινε το ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ τθσ Τράπεηασ, το οποίο υποβλικθκε μζςω του 

Υπουργείου Οικονομικϊν τθ 16 Απριλίου 2014. Το Ελλθνικό Δθμόςιο ζχει δεςμευτεί ότι θ Τράπεηα κα εφαρμόςει ςυγκεκριμζνα 

μζτρα και δράςεισ και κα επιτφχει τουσ ςτόχουσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ. 

Στο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ τθσ νζασ ανακεφαλαιοποίθςθσ, το ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ ανακεωρικθκε και υποβλικθκε εκ νζου 

προσ ζγκριςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Τθν 26 Νοεμβρίου 2015, το ανακεωρθμζνο ςχζδιο τθσ Τράπεηασ εγκρίκθκε από τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Οι μακροοικονομικζσ παραδοχζσ για τθν Ελλάδα που  χρθςιμοποιικθκαν ςτο ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ τθσ 

Τράπεηασ (για τα ζτθ 2015-2018), οι οποίεσ ιταν ςφμφωνεσ με τισ παραδοχζσ που παρείχε θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το ΤΧΣ το 

Σεπτζμβριο του 2015, παρατίκενται κατωτζρω: 

2015 2016 2017 2018

Αφξθςθ ονομαςτικοφ ΑΕΡ (%) (3,2)       (0,7)       3,4         4,1         

Αφξθςθ πραγματικοφ ΑΕΡ (%) (2,3)       (1,3)       2,7         3,1         

Ροςοςτό ανεργίασ (%) 26,9 27,1      25,7      24,2      

Ροςοςτό πλθκωριςμοφ (%) (0,4)       1,5         0,9         1,0          
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Σφμφωνα με τθν κοινι πρόβλεψθ των επικεφαλισ οικονομολόγων των τεςςάρων Ελλθνικϊν ςυςτθμικϊν τραπεηϊν και των 

εκτιμιςεων των διοικιςεων, οι παραδοχζσ για τθν εγχϊρια αγορά που χρθςιμοποιικθκαν ςτο ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ τθσ 

Τράπεηασ, προζβλεπαν τθν επιςτροφι ςε πιςτωτικι επζκταςθ μετά από το 2017, τθν αφξθςθ των κατακζςεων με ρυκμό 

υψθλότερο από εκείνο τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και τθ ςταδιακι μείωςθ των δάνειων με κακυςτζρθςθ άνω των 90 θμερϊν 

μζχρι το 2018. 

Οι κφριεσ δεςμεφςεισ του ανακεωρθμζνου ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ που πρζπει να υλοποιθκοφν ζωσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2018 (ι 

αν αναφζρεται διαφορετικά κατωτζρω) ςχετίηονται με: 

(α) τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςτθν Ελλάδα, τθ μείωςθ των ςυνολικϊν δαπανϊν (εξαιρουμζνων των ειςφορϊν ςτο ταμείο 

εγγφθςθσ κατακζςεων ι ςτο ταμείο εξυγίανςθσ) ςτο ανϊτατο ποςό των € 750 εκατ. τθν 31 Δεκεμβρίου 2017. Μζχρι αυτι τθν 

θμερομθνία κα πρζπει ο αρικμόσ των υπαλλιλων και των καταςτθμάτων να είναι 9.800 και 510 αντίςτοιχα, κατ’ ανϊτατο όριο, 

(β) τθ μείωςθ του κόςτουσ των κατακζςεων ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ Τράπεηασ ςτο ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ, 

(γ) τθ μείωςθ του δείκτθ κακαρϊν χορθγιςεων προσ κατακζςεισ για τισ τραπεηικζσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςτθν Ελλάδα ςε 

115% κατ’ ανϊτατο όριο, 

(δ) τθ μείωςθ του χαρτοφυλακίου αλλοδαπϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ του Ομίλου (μθ ςχετιηομζνων με Ζλλθνεσ πελάτεσ) ςτο 

ποςό των €8,77 δις. κατ’ ανϊτατο όριο ζωσ τθν 30 Ιουνίου 2018, 

(ε) τθ μείωςθ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ ςε ςυγκεκριμζνεσ κυγατρικζσ χωρίσ τραπεηικζσ δραςτθριότθτεσ. Ειδικότερα πϊλθςθ 

κατ’ ελάχιςτον ποςοςτοφ 80% τθσ ςυμμετοχισ του Ομίλου ςτισ αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ ζωσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 (ςθμ. 

16) και πϊλθςθ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ 20% ςτθν Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Ρ., 

(ςτ) τθν πϊλθςθ του χαρτοφυλακίου ςε μετοχζσ που υπερβαίνουν τα € 5 εκατ. (με τθν επιφφλαξθ οριςμζνων εξαιρζςεων), 

ομόλογα μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ και υβριδικά ομόλογα, οφτωσ ϊςτε αυτό να μειωκεί ςε ποςό χαμθλότερο από €35 εκατ. ζωσ 

τθν 30 Ιουνίου 2016, 

(η) περιοριςμό ςτθν παροχι κεφαλαίων ςτισ κυγατρικζσ εταιρείεσ του Ομίλου ςτο εξωτερικό εκτόσ εάν διαφορετικά προβλζπεται 

από το εποπτικό πλαίςιο τθσ κάκε χϊρασ, ςτθν αγορά τίτλων μθ επενδυτικισ διαβάκμιςθσ (εκτόσ οριςμζνων εξαιρζςεων), ςτισ 

αμοιβζσ του προςωπικοφ, ςτθν πλθρωμι μεριςμάτων, ςτθν πιςτωτικι πολιτικι που κα ακολουκθκεί και ςε άλλεσ ςτρατθγικζσ 

αποφάςεισ. 

Θ υλοποίθςθ των ανωτζρω δεςμεφςεων τθσ Τράπεηασ είναι εντόσ των κακοριςμζνων προκεςμιϊν. Αναφορικά με τισ δεςμεφςεισ 

που πρζπει να υλοποιθκοφν εντόσ του 2016, θ Τράπεηα ζχει ιδθ ςυνάψει ςυμφωνία για τθν πϊλθςθ του 80% τθσ ςυμμετοχισ 

τθσ ςτισ κυγατρικζσ με αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ (ςτοιχείο "ε" ανωτζρω), ενϊ τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 διακρατοφςε  

χαρτοφυλάκιο αξίασ € 42,5 εκατ. ςε μετοχζσ και άλλεσ επενδφςεισ που πλθροφν τα κριτιρια του ανωτζρω ςτοιχείου "ςτ". 

Θ υλοποίθςθ του ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ κα βελτιςτοποιιςει τισ λειτουργίεσ τθσ Τράπεηασ και κα μειϊςει τα ζξοδά τθσ 

ςυντελϊντασ ζτςι ςτον απϊτερο ςτόχο τθσ επιςτροφισ ςτθν κερδοφορία. Ωςτόςο, θ υλοποίθςθ των ανωτζρω δεςμεφςεων 

ενδζχεται να ζχει ουςιϊδθ δυςμενι αντίκτυπο ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτα λειτουργικά αποτελζςματα και ςτθν 

οικονομικι κατάςταςθ τθσ Τράπεηασ. 

Στθν περίπτωςθ που μια τράπεηα δεν επιτφχει τθ ςυμμόρφωςι τθσ με τουσ όρουσ του ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ και κάκε πικανισ 

ανακεϊρθςθσ του, ενδζχεται να εκκινθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι διαδικαςία ζρευνασ για κακι χριςθ τθσ κρατικισ 

ενίςχυςθσ. Αυτι θ διαδικαςία μπορεί να οδθγιςει ςτθ μερικι ι ολικι ανάκτθςθ τθσ κρατικισ ενίςχυςθσ και/ι ςτθν επιβολι 

πρόςκετων δεςμεφςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων μεταξφ άλλων, περιοριςμϊν ςτθν υποςτιριξθ των κυγατρικϊν τθσ Τράπεηασ 

ςτο εξωτερικό, ι περιοριςμϊν ςτθν ικανότθτα τθσ τράπεηασ να κατζχει και να διαχειρίηεται το χαρτοφυλάκιο κινθτϊν αξιϊν τθσ, 

ςφμφωνα και με άλλεσ περιπτϊςεισ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ που ζλαβαν κρατικζσ ενιςχφςεισ. Ενδζχεται 

περαιτζρω, οι παραδοχζσ επί των οποίων βαςίηεται το εκάςτοτε ιςχφον ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ, να αποδειχτοφν ανακριβείσ, 

κακιςτϊντασ δυςκολότερθ τθν επίτευξθ των ςτόχων που περιλαμβάνονται ς’ αυτό. 

Σραπεηικόσ Επίτροποσ 

Το Μνθμόνιο Οικονομικϊν και Χρθματοπιςτωτικϊν Ρολιτικϊν (ΜΟΧΡ) του Δεφτερου Ρρογράμματοσ Ρροςαρμογισ για τθν 

Ελλάδα, μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Ταμείου (ΔΝΤ) και τθσ 

Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ (ΕΚΤ), προζβλεπε το διοριςμό επιτρόπου (Monitoring Trustee) ςε όλεσ τισ τράπεηεσ που 

βρίςκονται ςε κακεςτϊσ Κρατικισ Ενίςχυςθσ. 
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Τθν 22 Φεβρουαρίου 2013, θ Τράπεηα όριςε τθν Grant Thornton ωσ Monitoring Trustee. Ο Monitoring Trustee παρακολουκεί τθ 

ςυμμόρφωςθ με τουσ κανόνεσ τθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ και τισ πρακτικζσ λειτουργίασ, κακϊσ και τθν εφαρμογι του ςχεδίου 

αναδιάρκρωςθσ και αναφζρεται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 

Οι γνωςτοποιιςεισ εποπτικισ φφςεωσ ςχετικά με τθν κεφαλαιακι επάρκεια και τθ διαχείριςθ κινδφνων, βάςει του Κανονιςμοφ 

αρικ. 575/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Βαςιλεία ΙΙΙ, Ρυλϊνασ 3), είναι 

διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ. 

7. Διαχείριςθ χρθματοοικονομικϊν κινδφνων και εφλογθ αξία χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων 

7.1 Χριςθ χρθματοοικονομικϊν μζςων 

Οι δραςτθριότθτεσ τθσ Τράπεηασ ςχετίηονται κυρίωσ με τθ χριςθ χρθματοοικονομικϊν μζςων, ςτα οποία περιλαμβάνονται και 

παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα. Θ Τράπεηα αποδζχεται κατακζςεισ από πελάτεσ, τόςο με ςτακερό όςο και κυμαινόμενο 

επιτόκιο για διάφορεσ χρονικζσ περιόδουσ και επιδιϊκει τθν επίτευξθ κζρδουσ, επενδφοντασ τα κεφάλαια αυτά ςε υψθλισ 

ποιότθτασ περιουςιακά ςτοιχεία με επιτοκιακά περικϊρια μεγαλφτερα από το μζςο όρο. Θ Τράπεηα επιδιϊκει τθν αφξθςθ αυτϊν 

των περικωρίων, μζςω τθσ ςυγκζντρωςθσ βραχυπρόκεςμων κεφαλαίων και τθσ χοριγθςθσ δανείων για μεγαλφτερεσ χρονικζσ 

περιόδουσ με υψθλότερα επιτόκια, τθρϊντασ παράλλθλα επαρκι ρευςτότθτα ϊςτε να ικανοποιεί όλεσ τισ υποχρεϊςεισ τθσ που 

μπορεί να καταςτοφν απαιτθτζσ από τουσ δικαιοφχουσ. 

Επίςθσ, θ Τράπεηα επιδιϊκει τθν αφξθςθ των επιτοκιακϊν περικωρίων, μζςω τθσ είςπραξθσ περικωρίων πάνω από το μζςο όρο, 

μετά από προβλζψεισ, από τα δάνεια ςε επιχειριςεισ και τα δάνεια λιανικισ τραπεηικισ εντόσ ενόσ εφρουσ πιςτωτικοφ κινδφνου. 

Θ ζκκεςθ αυτι περιλαμβάνει τόςο δάνεια όςο και ςτοιχεία εκτόσ ιςολογιςμοφ όπωσ εγγυιςεισ, ενζγγυεσ πιςτϊςεισ και λοιπζσ 

δεςμεφςεισ. 

Θ Τράπεηα επενδφει ςε χρθματοοικονομικά μζςα, τα οποία διαπραγματεφονται ςε οργανωμζνεσ και μθ οργανωμζνεσ 

χρθματοοικονομικζσ αγορζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων, με ςκοπό τθν επίτευξθ κζρδουσ 

από βραχυπρόκεςμεσ διακυμάνςεισ ςτθν αγορά μετοχϊν και ομολόγων, ςτισ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ και ςτα επιτόκια. 

7.2 Παράγοντεσ Χρθματοοικονομικοφ Κινδφνου 

Λόγω τθσ φφςθσ των δραςτθριοτιτων τθσ, θ Τράπεηα εκτίκεται ςε διάφορουσ χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ, όπωσ πιςτωτικό 

κίνδυνο, κίνδυνο αγοράσ (περιλαμβανομζνου του ςυναλλαγματικοφ και επιτοκιακοφ κινδφνου), κίνδυνο ρευςτότθτασ, κακϊσ και 

λειτουργικοφσ κινδφνουσ. Θ ςτρατθγικι διαχείριςθσ κινδφνων τθσ Τράπεηασ αποςκοπεί ςτθν ελαχιςτοποίθςθ των αρνθτικϊν 

επιπτϊςεων που ενδζχεται να ζχουν οι ανωτζρω κίνδυνοι ςτθ χρθματοοικονομικι επίδοςθ, ςτθ χρθματοοικονομικι κζςθ και 

ςτισ ταμειακζσ ροζσ τθσ Τράπεηασ. 

Διαχείριςθ Κινδφνων 

Θ ςτρατθγικι διαχείριςθσ κινδφνων του Ομίλου διαμορφϊνεται από τθν Επιτροπι Κινδφνων (Board Risk Committee - BRC) και 

τον Group Chief Risk Officer (GCRO), κακϊσ επίςθσ και από τθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Ρροβλθματικϊν Δανείων (Troubled Assets 

Committee – TAC). Οι ανωτζρω επιτροπζσ αναφζρονται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ (ΔΣ). Θ δομι τθσ Τράπεηασ, οι 

εςωτερικζσ διαδικαςίεσ και οι υφιςτάμενοι ελεγκτικοί μθχανιςμοί διαςφαλίηουν αμφότερα τθν αρχι τθσ ανεξαρτθςίασ και τθν 

άςκθςθ επαρκοφσ επίβλεψθσ. 

Οι κυριότερεσ αρμοδιότθτεσ του BRC για τθ ςτρατθγικι διαχείριςθσ κινδφνων αφοροφν το ςχεδιαςμό και τθ διατφπωςθ τθσ 

ςτρατθγικισ διαχείριςθσ κινδφνων, τον προςδιοριςμό του βακμοφ ανάλθψθσ κινδφνων, τθ διαχείριςθ ςτοιχείων ενεργθτικοφ-

υποχρεϊςεων και τθ δθμιουργία αποτελεςματικϊν μθχανιςμϊν για τθν αναγνϊριςθ, αξιολόγθςθ και διαχείριςθ των κινδφνων 

που δθμιουργοφνται από τισ ςυνολικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ Τράπεηασ. Το BRC αποτελείται από πζντε μθ εκτελεςτικοφσ 

ςυμβοφλουσ (τρεισ μθ εκτελεςτικοφσ ζνασ εκ των οποίων είναι ο εκπρόςωποσ του ΤΧΣ, και δφο ανεξάρτθτουσ μθ εκτελεςτικοφσ), 

ςυνεδριάηει τουλάχιςτον ςε μθνιαία βάςθ και αναφζρεται ςτο ΔΣ ςε τριμθνιαία βάςθ. 

Ο Τομζασ Διαχείριςθσ Κινδφνων του Ομίλου, με επικεφαλι τον GCRO, είναι ανεξάρτθτοσ από τισ επιχειρθματικζσ μονάδεσ και 

είναι υπεφκυνοσ για τθν παρακολοφκθςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου, του κινδφνου αγοράσ, ρευςτότθτασ και του λειτουργικοφ 

κινδφνου. Αποτελείται από τον Τομζα Ρίςτθσ, τον Τομζα Διεκνοφσ Ρίςτθσ, τον Τομζα Group Market & Counterparty Risk 

(GMCRS), τον Τομζα Ριςτωτικοφ Ελζγχου του Ομίλου (GCCS), τον Τομζα Ελζγχου Κεφαλαιακισ Επάρκειασ & Εποπτικοφ Ρλαιςίου 

και τον Τομζα Λειτουργικοφ Κινδφνου. 
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Σε ςυνζχεια τθσ Ρράξθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ 47/9.2.2015 τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, θ οποία ενιςχφει περαιτζρω τισ 

υφιςτάμενεσ εποπτικζσ οδθγίεσ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των πιςτωτικϊν ανοιγμάτων ςε κακυςτζρθςθ και των μθ 

εξυπθρετοφμενων δανείων, θ Τράπεηα ανζλαβε μια ςειρά πρωτοβουλιϊν με ςκοπό τθν προςαρμογι ςτισ απαιτιςεισ τθσ 

ανωτζρω οδθγίασ και τθν ενίςχυςθ των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ των προβλθματικϊν δανείων. Ειδικότερα, θ Τράπεηα μετζβαλε 

το λειτουργικό μοντζλο προβλθματικϊν δανείων ςε μία κάκετθ οργανωτικι δομι μζςω τθσ κζςπιςθσ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ 

Ρροβλθματικϊν Δανείων (Troubled Assets Committee – TAC) και τθσ δθμιουργίασ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ 

Ρροβλθματικϊν Δανείων του Ομίλου (Troubled Assets Group General Division- TAG). Θ δομι του TAG είναι πλιρωσ 

διαχωριςμζνθ από τισ επιχειρθματικζσ μονάδεσ τθσ Τράπεηασ τόςο ςε όρουσ διαχείριςθσ λογαριαςμϊν (account management) 

όςο και διαδικαςίασ πιςτωτικισ ζγκριςθσ, διαςφαλίηοντασ διαφάνεια, ευελιξία, καλφτερθ ιεράρχθςθ και υπεφκυνθ διαχείριςθ. 

Το TAG με απευκείασ γραμμι αναφοράσ ςτο Διευκφνοντα Σφμβουλο (CEO) είναι ο ςυνολικά υπεφκυνοσ φορζασ για όλθ τθ 

διαδικαςία διαχείριςθσ των προβλθματικϊν δανείων του Ομίλου, από το ςτάδιο που το δάνειο δεν παρουςιάηει κακυςτζρθςθ 

για τθν περίπτωςθ δανείων υψθλοφ κινδφνου, ζωσ το ςτάδιο τθσ νομικισ διευκζτθςθσ. Αποτελείται από τθ Γενικι Διεφκυνςθ 

Διαχείριςθσ Κακυςτεριςεων Retail, τον Τομζα Απαιτιςεων Ειδικοφ Χειριςμοφ Τραπεηικισ Επιχειριςεων, τον Τομζα Διαχείριςθσ 

Επιςφαλϊν Ρελατϊν, τον Τομζα Ρίςτθσ Retail Remedial και τον Τομζα TAG Risk Management & Business Policies. 

Το TAC, με επικεφαλι τον Γενικό Διευκυντι τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Ρροβλθματικϊν Δανείων Ομίλου επιβλζπει και 

παρακολουκεί τα προβλθματικά δάνεια του Ομίλου. Ειδικότερα, οι κυριότερεσ αρμοδιότθτεσ του TAC αφοροφν τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ διαχείριςθσ των δανείων ςε κακυςτζρθςθ και τθσ διαχείριςθσ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, τθ 

διαμόρφωςθ και εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ διαχείριςθσ των προβλθματικϊν δανείων, κακϊσ και τθν ζγκριςθ και αξιολόγθςθ 

τθσ βιωςιμότθτασ των μζτρων ρφκμιςθσ και οριςτικισ διευκζτθςθσ. Θ δθμιουργία ενόσ ανεξάρτθτου φορζα, τόςο ςε όρουσ 

διαχείριςθσ λογαριαςμϊν όςο και διαδικαςίασ πιςτωτικισ ζγκριςθσ, διαςφαλίηει τθ διαφάνεια, τθν ευζλικτθ και υπεφκυνθ 

διαχείριςθ, και μετατοπίηει τθ διαχείριςθ από τθν ελαχιςτοποίθςθ των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων ςτθν ποιοτικι διαχείριςθ 

τουσ, ςφμφωνα με το βακμό ανάλθψθσ κινδφνου του Ομίλου. Ειδικότερα, θ Γενικι Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Κακυςτεριςεων Retail 

είναι μια ανεξάρτθτθ μονάδα υπεφκυνθ για τθν αξιολόγθςθ όλων των αιτιςεων τροποποίθςθσ πιςτοδοτιςεων προσ νοικοκυριά 

και μικρζσ επιχειριςεισ ωσ ζνα ςυγκεκριμζνο ποςό, ενϊ για μεγαλφτερα ποςά και για τουσ επιχειρθματικοφσ πελάτεσ οι 

Επιτροπζσ Ειδικϊν Ριςτωτικϊν Χειριςμϊν (Special Handling Credit Committees) είναι οι εξουςιοδοτθμζνοι φορείσ για τθν 

ζγκριςθ τροποποίθςθσ δανείων. 

7.2.1 Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ 

Θ Τράπεηα εκτίκεται ςε πιςτωτικό κίνδυνο, που είναι ο κίνδυνοσ ηθμιάσ λόγω αδυναμίασ του αντιςυμβαλλόμενου να εκπλθρϊςει 

τισ υποχρεϊςεισ πλθρωμϊν του κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ. 

O πιςτωτικόσ κίνδυνοσ τθσ Τράπεηασ προκφπτει κυρίωσ από το δανειςμό ιδιωτϊν και επιχειριςεων, περιλαμβανομζνων των 

μζτρων προςταςίασ που παρζχονται, όπωσ χρθματοοικονομικζσ εγγυιςεισ και πιςτωτικζσ επιςτολζσ, κακϊσ και από άλλεσ 

δραςτθριότθτεσ, όπωσ επενδφςεισ ςε ομόλογα, εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ, δραςτθριότθτεσ ςε κεφαλαιαγορζσ και 

δραςτθριότθτεσ διακανονιςμοφ. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ είναι ο κυριότεροσ κίνδυνοσ ςτον οποίο 

εκτίκεται θ Τράπεηα, θ διαχείριςι του γίνεται ενεργά, με τθ δζουςα προςοχι και παρακολουκείται από κεντροποιθμζνεσ 

μονάδεσ κινδφνου, οι οποίεσ αναφζρονται ςτον GCRO. 

(α) Διαχείριςθ Πιςτωτικοφ Κινδφνου 

Οι διαδικαςίεσ ζγκριςθσ των πιςτοδοτιςεων και αξιολόγθςθσ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ των πιςτοφχων είναι 

κεντροποιθμζνεσ ςε επίπεδο χϊρασ. Ο επαρκισ διαχωριςμόσ των κακθκόντων διαςφαλίηει τθν ανεξαρτθςία μεταξφ αυτϊν που 

είναι υπεφκυνοι για τθν ςχζςθ με τον πελάτθ, τθν διαδικαςία ζγκριςθσ και εκταμίευςθσ του δανείου, κακϊσ και τθν 

παρακολοφκθςθ αυτοφ ςε όλθ τθ διάρκεια του. 

Επιτροπζσ Πιςτοδοτιςεων 

Θ Τράπεηα ζχει κεςπίςει ποικίλεσ Επιτροπζσ Ριςτοδοτιςεων με κλιμακοφμενα εγκριτικά όρια, προκειμζνου να διαχειριςτεί τουσ 

πιςτωτικοφσ κινδφνουσ που απορρζουν από τθν τραπεηικι επιχειριςεων, που περιλαμβάνουν: 

 Επιτροπζσ Ριςτοδοτιςεων, οι οποίεσ εγκρίνουν νζα πιςτοδοτικά όρια, ανανεϊνουν ι τροποποιοφν τα υφιςτάμενα, 

ςφμφωνα με τα εγκριτικά τουσ όρια, και με βάςθ τθν ςυνολικι ζκκεςθ ςτον πιςτοφχο, τθν κατθγορία κινδφνου του 

πιςτοφχου (υψθλι, μεςαία, χαμθλι), τθν αξία και το είδοσ των παρεχόμενων εξαςφαλίςεων, 
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 Ρεριφερειακζσ Επιτροπζσ Ριςτοδοτιςεων, οι οποίεσ αποτελοφν επιτροπζσ μόνο τθσ Τράπεηασ και είναι εξουςιοδοτθμζνεσ 

να εγκρίνουν τα πιςτοδοτικά όρια των διεκνϊν δραςτθριοτιτων τθσ Τράπεηασ, όταν αυτά ξεπερνοφν το εγκριτικό όριο που 

ζχει θ κάκε χϊρα, ανάλογα και με τθ διαβάκμιςθ του κινδφνου του πιςτοφχου, και 

 Επιτροπζσ Ειδικϊν Ριςτωτικϊν Χειριςμϊν, οι οποίεσ αποφαςίηουν για κζματα πιςτοδοτιςεων, και τισ ενζργειεσ που κα 

λθφκοφν για ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ προβλθματικϊν δανείων. 

Άλλεσ εξειδικευμζνεσ επιτροπζσ ζχουν κεςπιςτεί με ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ ςυγκεκριμζνων χαρτοφυλακίων (π.χ. δάνεια ςε 

κακυςτζρθςθ που υπόκεινται ςε μζτρα ρφκμιςθσ, δάνεια προςωπικοφ). 

Οι επιτροπζσ πιςτοδοτιςεων ςυνεδριάηουν ςε εβδομαδιαία βάςθ ι και ςυχνότερα, όταν αυτό απαιτείται. 

Σομζασ Πίςτθσ  

Οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ του Τομζα Ρίςτθσ περιλαμβάνουν: 

 ανεξάρτθτθ αξιολόγθςθ των  προτάςεων για πιςτοδοτιςεισ ςε μεγάλεσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ,  

 προετοιμαςία γραπτισ ειςιγθςθσ για κάκε πρόταςθ πριν τθν υποβολι τθσ ςτθν αρμόδια επιτροπι πιςτοδότθςθσ, ςτθν 

οποία ςυμμετζχει με δικαίωμα ψιφου, και 

 ζγκριςθ δανείων λιανικισ τραπεηικισ (μικρζσ επιχειριςεισ και νοικοκυριά), όταν θ ςυνολικι ζκκεςθ ξεπερνά το 

προκακοριςμζνο, κατά περίπτωςθ, όριο. 

Σομζασ Διεκνοφσ Πίςτθσ  

Ο Τομζασ Διεκνοφσ Ρίςτθσ δθμιουργικθκε τον Απρίλιο 2008, προκειμζνου να διαςφαλιςκεί ο πλιρθσ εναρμονιςμόσ με τα 

ιςχφοντα ςτθν Τράπεηα πρότυπα και λόγω των αυξθμζνων απαιτιςεων διαχείριςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου των επιχειρθματικϊν 

δανείων, ςτισ χϊρεσ που δραςτθριοποιείται ο Πμιλοσ. Οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Διεκνοφσ Ρίςτθσ 

περιλαμβάνουν: 

(α) αξιολόγθςθ των προτάςεων για δάνεια ςε μεγάλεσ και μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, όταν θ ςυνολικι ζκκεςθ ξεπερνά το 

εγκριτικό όριο τθσ κάκε χϊρασ και υποβολι των προτάςεων αυτϊν προσ ζγκριςθ ςτισ αρμόδιεσ Ρεριφερειακζσ Επιτροπζσ 

Ριςτοδοτιςεων  με ςυνοδευτικι, κατά περίπτωςθ, ειςιγθςθ, 

(β) ςφνταξθ και ανακεϊρθςθ, όταν απαιτείται, των πράξεων τθσ διοίκθςθσ αναφορικά με τισ εγκριτικζσ διαδικαςίεσ και τα 

εγκριτικά κλιμάκια, 

(γ) τιρθςθ ενιαίασ πολιτικισ πιςτοδοτιςεων ςτισ κυγατρικζσ εξωτερικοφ, ςφμφωνα με τα πρότυπα τθσ πολιτικισ πιςτοδοτιςεων 

τθσ Τράπεηασ, και 

(δ) παρακολοφκθςθ υψθλοφ κινδφνου πιςτοδοτιςεων προσ επιχειριςεισ. 

Εγκριτικι διαδικαςία Λιανικισ Σραπεηικισ 

Θ εγκριτικι διαδικαςία για πιςτοδοτιςεισ προσ μικρζσ επιχειριςεισ (με κφκλο εργαςιϊν μζχρι € 2,5 εκατ.) γίνεται 

κεντροποιθμζνα, βάςει ςυγκεκριμζνων οδθγιϊν ςχετικά με τισ αποδεκτζσ εξαςφαλίςεισ. Θ αξιολόγθςθ ςτθρίηεται ςτθν ανάλυςθ 

τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του πιςτοφχου, κακϊσ και ςε ςτατιςτικά υποδείγματα (statistical scorecards). Θ εγκριτικι 

διαδικαςία για πιςτοδοτιςεισ προσ νοικοκυριά (Household Lending) γίνεται κεντροποιθμζνα. Υποςτθρίηεται από τθν χριςθ 

εξειδικευμζνων υποδειγμάτων (credit scoring models), κακϊσ και τθν εφαρμογι πιςτοδοτικϊν κριτθρίων που βαςίηονται ςτθν 

ςυμπεριφορά πλθρωμϊν των δανειολθπτϊν, το είδοσ και τθν ποιότθτα των εξαςφαλίςεων, τθν φπαρξθ ακίνθτθσ περιουςίασ και 

άλλουσ παράγοντεσ. Θ ςυνεχισ παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ απόδοςθσ του χαρτοφυλακίου οδθγεί ςε αναπροςαρμογι 

των πολιτικϊν και των διαδικαςιϊν πιςτοδοτιςεων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτθτο. 

Θ διαδικαςία εγκρίςεων των αιτιςεων τροποποίθςθσ τθσ Λιανικισ Τραπεηικισ ζχει διαχωριςτεί πλιρωσ από τισ μονάδεσ 

χοριγθςθσ νζων δανείων, μζςω του ανεξάρτθτου Τομζα Ρίςτθσ Retail Remedial. 

Σομζασ Group Market and Counterparty Risk 

O τομζασ Group Market and Counterparty Risk (GMCRS) ευκφνεται για τθν επιμζτρθςθ, παρακολοφκθςθ και αναφορά τθσ 

ζκκεςθσ του Ομίλου ςτον κίνδυνο αντιςυμβαλλομζνου, δθλ. του κινδφνου ηθμιάσ λόγω αδυναμίασ του αντιςυμβαλλομζνου να 

εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ςτο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων διαχείριςθσ διακεςίμων, όπωσ ςυναλλαγζσ 

χρεογράφων και παραγϊγων, ςυμφωνίεσ επαναγοράσ και επαναπϊλθςθσ τίτλων και τοποκετιςεισ ςτθν διατραπεηικι αγορά.  
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Ο Πμιλοσ κεςπίηει όρια κινδφνου αντιςυμβαλλομζνου, τα οποία βαςίηονται κυρίωσ ςτθν πιςτωτικι διαβάκμιςθ του 

αντιςυμβαλλομζνου, όπωσ αυτι παρζχεται από διεκνείσ οίκουσ αξιολόγθςθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ, και ςτθν κατθγορία του 

προϊόντοσ (π.χ. όρια ελζγχου κακαρϊν κζςεων ςε παράγωγα ανά ποςό και διάρκεια, ζκκεςθσ ςε κυβερνθτικά ομόλογα και ςε 

χρεόγραφα από τιτλοποιιςεισ). Θ χριςθ των ανωτζρω ορίων, τυχόν υπερβάςεισ αυτϊν, κακϊσ και θ ςυνολικι ζκκεςθ ανά 

κυγατρικι του Ομίλου, ανά αντιςυμβαλλόμενο και κατθγορία προϊόντοσ παρακολουκοφνται κακθμερινά από τον Τομζα GMCR. 

Τα ςυμβόλαια μείωςθσ κινδφνου λαμβάνονται υπόψθ για τον υπολογιςμό τθσ τελικισ ζκκεςθσ. 

Στθν περίπτωςθ των μθ εξαςφαλιςμζνων ςυναλλαγϊν παραγϊγων, θ Τράπεηα επιμετρά τθν τρζχουςα ζκκεςθ παράλλθλα με τθν 

πικανι μελλοντικι ζκκεςθ χρθςιμοποιϊντασ χρθματοοικονομικά μοντζλα. Θ ςυνολικι ζκκεςθ χρθςιμοποιείται για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ χριςθσ των κακοριςμζνων ορίων. 

Το ςφςτθμα επιμζτρθςθσ τθσ ζκκεςθσ ςτον κίνδυνο αντιςυμβαλλομζνου που χρθςιμοποιείται από το GMCRS είναι επίςθσ 

διακζςιμο ςτθν διεφκυνςθ διαχείριςθσ διακεςίμων των κυγατρικϊν τθσ Τράπεηασ, δίνοντάσ τουσ με αυτόν τον τρόπο τθ 

δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ τόςο τθσ ζκκεςθσ όςο και των διακζςιμων ορίων ανά αντιςυμβαλλόμενο. 

(β) Παρακολοφκθςθ Πιςτωτικοφ Κινδφνου 

Ο Τομζασ Ριςτωτικοφ Ελζγχου του Ομίλου παρακολουκεί και αξιολογεί τθν ποιότθτα όλων των δανειακϊν χαρτοφυλακίων και 

λειτουργεί ανεξάρτθτα από τισ άλλεσ μονάδεσ τθσ Τράπεηασ. Ο Τομζασ Ριςτωτικοφ Ελζγχου του Ομίλου αναφζρεται απευκείασ 

ςτον GCRO. 

Οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ του Τομζα Ριςτωτικοφ Ελζγχου του Ομίλου περιλαμβάνουν: 

 παρακολοφκθςθ και επιςκόπθςθ τθσ απόδοςθσ όλων των δανειακϊν χαρτοφυλακίων του Ομίλου, 

 πραγματοποίθςθ ελζγχων και ςφνταξθ γραπτϊν αναφορϊν προσ τθ Διοίκθςθ για τθν ποιότθτα όλων των δανειακϊν 

χαρτοφυλακίων του Ομίλου, 

 επίβλεψθ και ζλεγχο των μονάδων διαχείριςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου ςτισ κυγατρικζσ εξωτερικοφ, 

 ςυμμετοχι ςτθν ανάπτυξθ, ζγκριςθ και εφαρμογι υποδειγμάτων αξιολόγθςθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ, ςχεδιαςμζνων 

βάςει των χαρακτθριςτικϊν του κάκε δανειακοφ χαρτοφυλακίου, 

 επίβλεψθ, υποςτιριξθ και ςυντιρθςθ τθσ εφαρμογισ Moody’s Risk Advisor (MRA) που χρθςιμοποιείται για τθν διαβάκμιςθ 

του επιχειρθματικοφ χαρτοφυλακίου, 

 ανάπτυξθ, επίβλεψθ και υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ Transactional Rating (TR), θ οποία υπολογίηει, για το επιχειρθματικό 

χαρτοφυλάκιο, το ςυνολικό κίνδυνο μιασ δανειακισ ςχζςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του 

πιςτοφχου και τισ προβλεπόμενεσ εξαςφαλίςεισ, 

 τακτικι παρακολοφκθςθ και παρουςίαςθ ανά τρίμθνο τθσ ςυνολικισ εικόνασ των πιςτωτικϊν ανοιγμάτων ςτο Διοικθτικό 

Συμβοφλιο και ςτθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων, με ςυνοδευτικζσ αναλφςεισ, 

 κακοριςμό τθσ πολιτικισ προβλζψεων και τακτικό ζλεγχο τθσ επάρκειασ των προβλζψεων ςε όλα τα δανειακά 

χαρτοφυλάκια του Ομίλου, 

 ςυμμετοχι ςτθν ζγκριςθ νζων πιςτωτικϊν πολιτικϊν και νζων δανειακϊν προϊόντων, 

 ςυμμετοχι ςτθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Ρροβλθματικϊν Δανείων, και 

 παρουςία ςτισ ςυνεδριάςεισ των εγκριτικϊν Επιτροπϊν Ριςτοδοτιςεων, κακϊσ επίςθσ και των Επιτροπϊν Ριςτωτικϊν 

Χειριςμϊν χωρίσ δικαίωμα ψιφου. 

Ο Τομζασ Ελζγχου Κεφαλαιακισ Επάρκειασ & Εποπτικοφ Ρλαιςίου ευκφνεται για τθν ανάπτυξθ και τιρθςθ τθσ μεκόδου των 

Εςωτερικϊν Διαβακμίςεων (IRB approach) για τα δανειακά χαρτοφυλάκια του Ομίλου, με βάςθ το πλαίςιο τθσ Βαςιλείασ (Basel) 

και τθσ Οδθγίασ Κεφαλαιακισ Επάρκειασ (Capital Adequacy Directive), τθν επιμζτρθςθ και παρακολοφκθςθ των κεφαλαιακϊν 

απαιτιςεων των δανειακϊν χαρτοφυλακίων και τθν διαχείριςθ των κεμάτων πιςτωτικοφ κινδφνου για εποπτικοφσ ςκοποφσ. Ο 

Τομζασ αναφζρεται ςτον GCRO. 

Οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ του Τομζα Ελζγχου Κεφαλαιακισ Επάρκειασ & Εποπτικοφ Ρλαιςίου (πιςτωτικοφ κινδφνου) 

περιλαμβάνουν: 
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 διαχείριςθ των ελζγχων ποιότθτασ ςτοιχείων ενεργθτικοφ (Asset Quality Reviews) και αςκιςεων προςομοίωςθσ ακραίων 

καταςτάςεων (stress tests) που διενεργοφνται από τρίτουσ,  

 ανάπτυξθ, εφαρμογι και επικαιροποίθςθ των μοντζλων Εςωτερικισ Διαβάκμιςθσ (IRB) για τθν αξιολόγθςθ του πιςτωτικοφ 

κινδφνου, 

 επιμζτρθςθ και παρακολοφκθςθ των παραμζτρων κινδφνου και υπολογιςμό κεφαλαιακισ επάρκειασ (Pillar I), κακϊσ και 

προετοιμαςία των ςχετικϊν αναφορϊν προσ τθ Διοίκθςθ και τισ εποπτικζσ αρχζσ, και 

 προετοιμαςία αναλφςεων πιςτωτικοφ κινδφνου για ςκοποφσ Αξιολόγθςθσ τθσ Επάρκειασ Εςωτερικοφ Κεφαλαίου και 

ςκοποφσ Pillar II. 

Οι κυγατρικζσ του Ομίλου ςε Βουλγαρία, ουμανία, Σερβία, Κφπρο, Λουξεμβοφργο και Ουκρανία ζχουν τθν ίδια δομι 

διαχείριςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου και τισ ίδιεσ διαδικαςίεσ ελζγχου με τθ Τράπεηα και αναφζρονται απευκείασ ςτον GCRO. Οι 

πολιτικζσ και οι διαδικαςίεσ διαχείριςθσ κινδφνου εγκρίνονται και παρακολουκοφνται από τουσ τομείσ πιςτωτικοφ κινδφνου τθσ 

Τράπεηασ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ότι οι οδθγίεσ ςε επίπεδο Ομίλου τθροφνται και ότι θ ςτρατθγικι πιςτωτικοφ κινδφνου 

εφαρμόηεται ομοιόμορφα ςτον Πμιλο. 

Θ Γενικι Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ρροβλθματικϊν Δανείων Ομίλου (Troubled Assets Group General Division – TAG) ζχει τθν 

γενικότερθ ευκφνθ για τθ διαχείριςθ των χαρτοφυλακίων προβλθματικϊν δανείων του Ομίλου, περιλαμβανομζνων των 

ρυκμιςμζνων δανείων, και διαςφαλίηει τθ ςτενι παρακολοφκθςθ, τον αυςτθρό ζλεγχο και τθ προςαρμογι των προγραμμάτων, 

αναγνωρίηοντασ και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ μακροοικονομικζσ εξελίξεισ, το εποπτικό και νομοκετικό πλαίςιο, τισ διεκνείσ 

βζλτιςτεσ πρακτικζσ και τισ νζεσ ι εξελιγμζνεσ εςωτερικζσ απαιτιςεισ.  

Θ ΤAG ςυνεργάηεται με τον Τομζα Διαχείριςθσ Κινδφνων για τθν αμοιβαία κατανόθςθ των πρακτικϊν που εφαρμόηονται και τθν 

ανάπτυξθ των κατάλλθλων μεκοδολογιϊν ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των κινδφνων που απορρζουν από κάκε τφπο ρφκμιςθσ 

δανείων και γενικά ςτθν ανάπτυξθ ςτρατθγικισ διαχείριςθσ προβλθματικϊν δανείων για όλα τα χαρτοφυλάκια. Οι ειςθγιςεισ 

και αναφορζσ τθσ TAG ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο υποβάλλονται και ςτον GCRO, ο οποίοσ εκφράηει γνϊμθ. 

Οι βαςικζσ αρχζσ διακυβζρνθςθσ τθσ TAG περιλαμβάνουν: 

 διατιρθςθ μιασ ςαφοφσ διαχωριςτικισ γραμμισ μεταξφ των επιχειρθματικϊν μονάδων και τθσ διαχείριςθσ προβλθματικϊν 

δανείων, 

 διαςφάλιςθ τθσ άμεςθσ ςυμμετοχισ τθσ ανϊτατθσ διοίκθςθσ ςτθ διαχείριςθ των προβλθματικϊν δανείων και ςτθ ςτενι 

παρακολοφκθςθ των αντίςτοιχων χαρτοφυλακίων, 

 ανάπτυξθ αποτελεςματικισ ςτρατθγικισ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω καινοτόμων προτάςεων που κα οδθγιςουν ςε 

βιϊςιμεσ λφςεισ, εξαςφαλίηοντασ μια ενιαία προςζγγιςθ για τθ διαχείριςθ προβλθματικϊν δανείων όλων των 

χαρτοφυλακίων, 

 ςχεδιαςμό βελτιϊςεων ςτθν παρακολοφκθςθ και παροχι ςτοχευμζνων λφςεων με τθν κατθγοριοποίθςθ των 

δανειολθπτϊν ςε κακυςτζρθςθ ςε τομείσ και το ςχεδιαςμό των μεκόδων διαχείριςθσ και ανάκτθςθσ απαιτιςεων ανά 

τομζα, 

 διαςφάλιςθ μιασ ενιαίασ προςζγγιςθσ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των προβλθματικϊν δανείων ςε όλα τα χαρτοφυλάκια, 

 περιοριςμόσ των μθ ενιμερων δανείων μζςω ζγκαιρθσ παρζμβαςθσ και ςαφοφσ οριςμοφ των βαςικϊν 

χρθματοοικονομικϊν ςτόχων των προβλθματικϊν δανείων, 

 παρακολοφκθςθ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςχετικά με τον βακμό κακυςτζρθςθσ των δανείων, κακϊσ και προςδιοριςμόσ 

των ενεργειϊν περιοριςμοφ του πιςτωτικοφ κινδφνου, 

 μεγιςτοποίθςθ των ςτόχων ςχετικά με τουσ πιςτοφχουσ που επιςτρζφουν ςε ενιμερθ κατάςταςθ μζςω μζτρων ρφκμιςθσ ι 

αποπλθρωμϊν, 

 παρακολοφκθςθ των ηθμιϊν που προζρχονται από προβλθματικά δάνεια, και 

 κακοριςμόσ των κριτθρίων για τθν αξιολόγθςθ των βιωςιμότθτασ των προτεινόμενων μζτρων ρφκμιςθσ ι λφςεων, κακϊσ 

και των μζτρων οριςτικισ διευκζτθςθσ, και ςχεδιαςμόσ των ςχετικϊν δζντρων αποφάςεων. 

(γ) Δανειακζσ δεςμεφςεισ 

Ο κφριοσ ςκοπόσ των δανειακϊν δεςμεφςεων, είναι θ διαςφάλιςθ τθσ διακεςιμότθτασ των ςυμφωνθκζντων κεφαλαίων ςτουσ 

πελάτεσ. Οι εγγυιςεισ και οι πιςτωτικζσ επιςτολζσ ςε αναμονι φζρουν τον ίδιο πιςτωτικό κίνδυνο όπωσ τα δάνεια, κακϊσ 

αντιπροςωπεφουν ανζκκλθτεσ διαβεβαιϊςεισ ότι θ Τράπεηα κα προβεί ςε πλθρωμζσ, ςε περίπτωςθ που κάποιοσ πελάτθσ δεν 

μπορεί να εξοφλιςει τισ υποχρεϊςεισ του προσ τρίτουσ. Οι ενζγγυεσ πιςτϊςεισ, οι οποίεσ είναι γραπτζσ δεςμεφςεισ τθσ 
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Τράπεηασ, εκ μζρουσ ενόσ πελάτθ που εξουςιοδοτεί κάποιον τρίτο να εκδίδει διαταγζσ πλθρωμισ εισ βάροσ τθσ Τράπεηασ, μζχρι 

ενόσ προκακοριςμζνου ποςοφ και υπό ειδικοφσ όρουσ και ςυνκικεσ, είναι εξαςφαλιςμζνεσ από το υποκείμενο φορτίο 

εμπορευμάτων που ςχετίηονται και ςυνεπϊσ φζρουν μικρότερο κίνδυνο από ότι ζνα δάνειο. Οι δεςμεφςεισ για επζκταςθ τθσ 

πίςτωςθσ αντιπροςωπεφουν ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ για επζκταςθ τθσ πίςτωςθσ ςε μορφι δανείων, εγγυιςεων ι ενζγγυων 

πιςτϊςεων για τισ οποίεσ θ Τράπεηα ςυνικωσ ειςπράττει προμικεια. Οι δεςμεφςεισ αυτζσ είναι ανζκκλθτεσ μζχρι τθ λιξθ τθσ 

πίςτωςθσ ι μποροφν να ανακλθκοφν μόνο μετά από ςθμαντικό δυςμενζσ γεγονόσ. 

(δ) Κίνδυνοσ ςυγκζντρωςθσ 

Θ Τράπεηα κακορίηει τα επίπεδα πιςτωτικοφ κινδφνου που αναλαμβάνει, με τθν επιβολι ορίων ζκκεςθσ ανά πιςτοφχο ι ομάδα 

πιςτοφχων και ανά κλάδο δραςτθριότθτασ. Θ ζκκεςθ ςε κάκε πιςτοφχο περιορίηεται περαιτζρω με υπό-όρια που καλφπτουν τθν 

ζκκεςθ ςε ςτοιχεία εντόσ και εκτόσ ιςολογιςμοφ, και με θμεριςια όρια κινδφνου διακανονιςμοφ ςε ςχζςθ με εμπορεφςιμα 

ςτοιχεία, όπωσ προκεςμιακά ςυμβόλαια ξζνου ςυναλλάγματοσ. 

Αυτοφ του είδουσ οι κίνδυνοι παρακολουκοφνται ςε περιοδικι βάςθ και υπόκεινται ςε ετιςια ι ςυχνότερθ ανακεϊρθςθ. Οι 

ςυγκεντρϊςεισ κινδφνου παρακολουκοφνται τακτικά και αναφζρονται ςτθν Επιτροπι Κινδφνων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

(Board Risk Committee – BRC). Οι αναφορζσ αυτζσ περιλαμβάνουν τα 20 μεγαλφτερα πιςτωτικά ανοίγματα, τουσ κυριότερουσ 

πελάτεσ υπό επιτιρθςθ και προβλθματικοφσ πελάτεσ, ανάλυςθ ανά κλάδο, ανάλυςθ ανά βακμίδα διαβάκμιςθσ πιςτολθπτικισ 

ικανότθτασ, βακμοφ κακυςτζρθςθσ και τα δανειακά χαρτοφυλάκια ανά χϊρα. 

(ε) υςτιματα διαβάκμιςθσ 

Διαβάκμιςθ επιχειρθματικϊν δανείων 

Θ Τράπεηα χρθςιμοποιεί διαφορετικά ςυςτιματα αξιολόγθςθσ των επιχειριςεων-πιςτοφχων, προκειμζνου να προςδιορίηονται 

ορκότερα οι κίνδυνοι από πιςτοφχουσ με διαφορετικά χαρακτθριςτικά. Κατά ςυνζπεια, υπάρχουν διαφορετικά ςυςτιματα 

αξιολόγθςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςε παραδοςιακοφσ, κακϊσ επίςθσ και ςε ειδικοφσ τομείσ, του επιχειρθματικοφ 

χαρτοφυλακίου: 

 παραδοςιακόσ δανειςμόσ επιχειριςεων: Moody’s Risk Advisor (MRA) / Εςωτερικά αναπτυγμζνο ςφςτθμα διαβάκμιςθσ 

(Internal Credit Rating - ICR) για πελάτεσ που δεν είναι δυνατόν να αξιολογθκοφν με το MRA, 

 ειδικζσ χρθματοδοτιςεισ (ναυτιλία, χρθματοδότθςθ ακινιτων και ζργων): ειδικι διαβάκμιςθ (slotting methodology). 

Το MRA ςυγκεντρϊνει ποςοτικζσ και ποιοτικζσ πλθροφορίεσ για τισ επιχειριςεισ, προκειμζνου να αξιολογιςει τθν φερεγγυότθτά 

τουσ και να διαβακμίςει τθν πιςτολθπτικι τουσ ικανότθτα. Ειδικότερα, λαμβάνει υπόψθ τα οικονομικά αποτελζςματα και τισ 

ταμειακζσ ροζσ τθσ επιχείρθςθσ, τισ τάςεισ που υπάρχουν ςτον κλάδο δραςτθριοποίθςισ τθσ, τθν κατάςταςθ των ανταγωνιςτϊν 

τθσ, ποιοτικζσ εκτιμιςεισ για τθν διοίκθςι τθσ, τθν εν γζνει κατάςταςι τθσ και άλλουσ παράγοντεσ ςχετικά με τθν  δομι τθσ 

αγοράσ του κλάδου δραςτθριότθτάσ τθσ. Το MRA χρθςιμοποιείται για τθν αξιολόγθςθ όλων των επιχειριςεων που τθροφν 

πλιρθ φορολογικά βιβλία, ανεξάρτθτα από τθν νομικι τουσ μορφι, και προςαρμόηεται ςτο ελλθνικό επιχειρθματικό 

περιβάλλον. 

Υπάρχουν οριςμζνεσ κατθγορίεσ επιχειριςεων που δεν μπορεί να αξιολογθκοφν με το MRA, λόγω ειδικϊν χαρακτθριςτικϊν των 

οικονομικϊν τουσ καταςτάςεων, όπωσ οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, οι δθμόςιοι οργανιςμοί, οι χρθματιςτθριακζσ εταιρείεσ και οι 

νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ χρθςιμοποιείται το ICR, το οποίο, όπωσ και το MRA, ςυνδυάηει ποςοτικά και 

ποιοτικά κριτιρια αξιολόγθςθσ, όπωσ το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ, τα ζτθ δραςτθριότθτασ, το ιςτορικό ςυναλλακτικισ 

ςυμπεριφοράσ, ο κλάδοσ δραςτθριότθτασ). 

Επιπρόςκετα, θ Τράπεηα διενεργεί ςυνολικι αξιολόγθςθ των επιχειριςεων, θ οποία βαςίηεται τόςο ςτθ διαβάκμιςθ 

πιςτολθπτικισ ικανότθτασ του πιςτοφχου (MRA ι ICR) όςο και ςτισ εξαςφαλίςεισ και εγγυιςεισ τθσ παρεχόμενθσ πίςτωςθσ, με 

χριςθ δεκατεταρτοβάκμιασ (14) κλίμακασ. Θ ζκκεςθ ςε πιςτωτικό κίνδυνο, αποτελεί αντικείμενο λεπτομεροφσ αξιολόγθςθσ από 

το κατά περίπτωςθ αρμόδιο εγκριτικό κλιμάκιο τθσ Τράπεηασ, βάςει τθσ αντίςτοιχθσ ςυνολικισ πιςτολθπτικισ κλίμακασ. Οι 

επιχειριςεισ-πιςτοφχοι χαμθλοφ κινδφνου εξετάηονται τουλάχιςτον μία φορά το χρόνο, ενϊ αυτζσ που είναι υψθλότερου 

κινδφνου είτε ςε εξαμθνιαία βάςθ ι ςε τριμθνιαία βάςθ . Τα πιςτωτικά ανοίγματα ςε επιχειριςεισ υψθλοφ κινδφνου, άνω των € 

5 εκατ., εξετάηονται από τθν Επιτροπι Δανείων Υπό Ραρακολοφκθςθ (Special Watchlist Committee) περιοδικά ι όταν 

προκφπτουν ςθμαντικά γεγονότα. 
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Για τα χαρτοφυλάκια των ειδικϊν χρθματοδοτιςεων, δθλ. αυτά για τα οποία κφρια πθγι αποπλθρωμισ είναι τα ζςοδα που 

δθμιουργοφνται από τα περιουςιακά ςτοιχεία που χρθματοδοτοφνται και όχι θ ανεξάρτθτθ ικανότθτα τθσ εμπορικισ 

επιχείρθςθσ, θ Τράπεηα χρθςιμοποιεί ειδικι διαβάκμιςθ (slotting method) προςαρμόηοντασ και βελτιϊνοντασ τα κριτιρια τθσ 

οδθγίασ Capital Requirements Directive ςτισ πρακτικζσ κινδφνου τθσ Τράπεηασ. Οι πελάτεσ που εμπίπτουν ςτθν κατθγορία των 

ειδικϊν χρθματοδοτιςεων (ναυτιλία, χρθματοδότθςθ ακινιτων και ζργων), εντάςςονται ςε πζντε βακμίδεσ: Strong-Ιςχυρι, 

Good-Καλι, Satisfactory-Ικανοποιθτικι, Weak-Αδφναμθ και Default-Ακζτθςθ. 

Τα ςυςτιματα διαβάκμιςθσ που αναφζρκθκαν παραπάνω αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων 

και διαχείριςθσ κινδφνων ςτισ πιςτοδοτιςεισ επιχειριςεων: 

 ςτθν εγκριτικι διαδικαςία, τόςο ςτθν αρχικι ζγκριςθ όςο και ςτθν ανανζωςθ πιςτοδοτικϊν ορίων, 

 ςτον υπολογιςμό τθσ προςτικζμενθσ αξίασ από μια δανειακι ςχζςθ (Economic Value Added) και τθν τιμολόγθςθ βάςει 

πιςτωτικοφ κινδφνου (Risk Adjusted Pricing), και 

 ςτθν αξιολόγθςθ των επιταγϊν που λαμβάνονται ωσ ενζχυρο για τθν κάλυψθ πιςτοδοτιςεων. 

Διαβάκμιςθ δανείων λιανικισ τραπεηικισ 

Θ Τράπεηα αξιολογεί τθν διαβάκμιςθ των δανείων λιανικισ τραπεηικισ, βάςει ςτατιςτικϊν υποδειγμάτων τόςο κατά τθν ζναρξθ, 

όςο και ςε διαρκι βάςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τα υποδείγματα ςυμπεριφοράσ (behavioral scorecards). Τα υποδείγματα αυτά 

ζχουν αναπτυχκεί για να προβλζπουν, με βάςθ τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ, τθν πικανότθτα ακζτθςθσ υποχρζωςθσ (probability 

of default), τθν ηθμία εφόςον υπάρξει ακζτθςθ (loss given default) και τθν ζκκεςθ κατά τθν ακζτθςθ. Επίςθσ καλφπτουν 

ολόκλθρο το φάςμα των προϊόντων τθσ λιανικισ τραπεηικισ (πιςτωτικζσ κάρτεσ, καταναλωτικά δάνεια, μθ αςφαλιςμζνεσ 

ανακυκλοφμενεσ χρθματοδοτιςεισ, δάνεια για αγορά αυτοκινιτου, προςωπικά δάνεια, ςτεγαςτικά δάνεια και χρθματοδοτιςεισ 

μικρϊν επιχειριςεων). 

Τα υποδείγματα αναπτφχκθκαν βάςει ιςτορικϊν ςτοιχείων τόςο τθσ Τράπεηασ όςο και τθσ αγοράσ (ΤΕΙΕΣΙΑΣ Α.Ε.). Τα 

υποδείγματα ςυμπεριφοράσ υπολογίηονται αυτόματα ςε μθνιαία βάςθ, διαςφαλίηοντασ ζτςι ότι θ εκτίμθςθ για τον πιςτωτικό 

κίνδυνο είναι επικαιροποιθμζνθ. 

Τα υποδείγματα χρθςιμοποιοφνται ςτθν εγκριτικι διαδικαςία, ςτθ διαχείριςθ των πιςτοδοτικϊν ορίων, κακϊσ και ςτο πλαίςιο 

τθσ διαδικαςίασ είςπραξθσ για τθν προτεραιοποίθςθ των δανειακϊν λογαριαςμϊν προσ άμεςθ ενζργεια. Επίςθσ, ςυχνά τα 

υποδείγματα χρθςιμοποιοφνται ςτθν κατθγοριοποίθςθ των πελατϊν κατά πιςτωτικό κίνδυνο και ςτθν τιμολόγθςθ προϊόντων και 

υπθρεςιϊν (risk based pricing) ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ ι νζα προϊόντα. 

Τα ςυςτιματα διαβάκμιςθσ που χρθςιμοποιοφνται από τθν Tράπεηα πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ Ρροςζγγιςθσ Εςωτερικϊν 

Διαβακμίςεων τθσ Βαςιλείασ ΙΙI (Basel III IRB approach). Θ Tράπεηα είναι πιςτοποιθμζνθ ςε IRB από τo 2008 για τα ελλθνικά 

χαρτοφυλάκια, τα επιχειρθματικά και τα χαρτοφυλάκια λιανικισ τραπεηικισ (όπωσ περιγράφεται ςτισ γνωςτοποιιςεισ τθσ 

Βαςιλείασ IΙΙ, Ρυλϊνασ ΙΙΙ, τα οποία είναι διακζςιμα ςτον ιςτότοπο τθσ Τράπεηασ). 

Ο Τομζασ Ελζγχου Κεφαλαιακισ Επάρκειασ του Ομίλου παρακολουκεί ανεξάρτθτα τθν δυνατότθτα των ςυςτθμάτων 

διαβάκμιςθσ και υποδειγμάτων αξιολόγθςθσ προκειμζνου να κατθγοριοποιιςει τουσ πιςτοφχουσ βάςει κινδφνου, κακϊσ και για 

να προβλζψει τθν πικανότθτα ακζτθςθσ υποχρζωςθσ και τθν ηθμία εφόςον υπάρξει ακζτθςθ. Θ πολιτικι επικφρωςθσ τθσ 

Τράπεηασ είναι ςφμφωνθ με τισ διεκνείσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ και τισ απαιτιςεισ των εποπτικϊν αρχϊν. Θ Τράπεηα επιβεβαιϊνει 

τθν εγκυρότθτα των ςυςτθμάτων διαβάκμιςθσ και υποδειγμάτων αξιολόγθςθσ ςε ετιςια βάςθ και θ επιβεβαίωςθ αυτι 

περιλαμβάνει τόςο ποςοτικά όςο και ποιοτικά χαρακτθριςτικά. Οι διαδικαςίεσ τεκμθρίωςθσ καταγράφονται και επιςκοποφνται  

ςε τακτικι βάςθ και αναφζρονται ςτθν Επιτροπι Κινδφνων. Επιπλζον, θ Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου του Ομίλου επιςκοπεί 

ανεξάρτθτα ςε ετιςια βάςθ τθν διαδικαςία επικφρωςθσ. 

 (ςτ) Σεχνικζσ μείωςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου 

Ζνα βαςικό ςτοιχείο τθσ επιχειρθματικισ ςτρατθγικισ τθσ Τράπεηασ είναι θ μείωςθ του κινδφνου μζςω τθσ χριςθσ διαφόρων 

τεχνικϊν. Τα κυριότερα μζςα περιοριςμοφ κινδφνων είναι οι ενεχυριάςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων, οι εγγυιςεισ και οι κφριεσ 

ςυμβάςεισ ςυμψθφιςμοφ. 
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Είδθ εξαςφαλίςεων που γίνονται αποδεκτά από τθν Σράπεηα 

Θ Τράπεηα ζχει εςωτερικζσ πολιτικζσ που περιλαμβάνουν τουσ παρακάτω τφπουσ εξαςφαλίςεων που ςυνικωσ γίνονται 

αποδεκτοί ςε μία δανειακι ςχζςθ:  

 οικιςτικά και εμπορικά ακίνθτα (γραφεία, εμπορικά κζντρα, κλπ.), βιομθχανικά κτιρια και οικόπεδα, 

 εμπορικζσ απαιτιςεισ, μεταχρονολογθμζνεσ επιταγζσ, 

 χρεόγραφα ςυμπεριλαμβανομζνων ειςθγμζνων μετοχϊν και ομολόγων 

 κατακζςεισ, 

 εγγυιςεισ και πιςτωτικζσ επιςτολζσ, 

 αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια και 

 εξοπλιςμόσ, κυρίωσ οχιματα και πλοία. 

Ζνα ςυγκεκριμζνο ποςοςτό εξαςφάλιςθσ είναι προαπαιτοφμενο, τόςο κατά τθν ζγκριςθ τθσ δανειακισ ςχζςθσ όςο και ςε διαρκι 

βάςθ για κάκε τφπο εξαςφαλίςεων, όπωσ παρουςιάηεται ςτθν πιςτωτικι πολιτικι τθσ Τράπεηασ. 

Για κζςεισ, εκτόσ από δάνεια πελατϊν (δθλαδι ςυμφωνίεσ επαναγοράσ, παράγωγα), θ Τράπεηα αποδζχεται ωσ εξαςφάλιςθ μόνο 

μετρθτά ι ρευςτοποιιςιμα ομόλογα. 

Αρχζσ αποτίμθςθσ των αποδεκτϊν εξαςφαλίςεων 

Ρροκειμζνου να προςδιοριςτεί ο μζγιςτοσ δείκτθσ εξαςφάλιςθσ για τα δάνεια, θ Τράπεηα λαμβάνει υπόψθ όλθ τθ ςχετικι 

διακζςιμθ πλθροφόρθςθ, περιλαμβανομζνων των ςυγκεκριμζνων χαρακτθριςτικϊν των εξαςφαλίςεων, εφόςον οι 

ςυμμετζχοντεσ ςτθν αγορά κα λάμβαναν υπόψθ τα εν λόγω χαρακτθριςτικά κατά τθν τιμολόγθςθ των αντίςτοιχων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων. Θ αποτίμθςθ και οι προδιαγραφζσ των αποδεκτϊν εξαςφαλίςεων ςτθρίηονται ςτισ ακόλουκεσ αρχζσ: 

 θ εφλογθ αξία τθσ εξαςφάλιςθσ, δθλ. θ τιμι εξόδου (exit price) που κα λάμβανε κάποιοσ για τθν πϊλθςθ του περιουςιακοφ 

ςτοιχείου ςε μια κανονικι ςυναλλαγι ςτισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, 

 θ εφλογθ αξία αντιπροςωπεφει τθν ικανότθτα των ςυμμετεχόντων ςτθν αγορά να παράγουν οικονομικά οφζλθ από τθν 

μζγιςτθ και βζλτιςτθ χριςθ του περιουςιακοφ ςτοιχείου ι από τθν πϊλθςθ του,  

 μείωςθ τθσ αξίασ τθσ εξαςφάλιςθσ εξετάηεται όταν ο τφποσ, θ τοποκεςία ι θ κατάςταςθ (όπωσ θ φκορά και θ απαξίωςθ) 

του περιουςιακοφ ςτοιχείου το υποδεικνφουν, 

 δεν υπάρχει αξία εξαςφάλιςθσ εάν θ ενεργοποίθςθ τθσ ενεχυρίαςθσ ςτο αντικείμενο που αποτελεί τθν εξαςφάλιςθ δεν 

μπορεί να εκτελεςτεί νόμιμα. 

Οι εκτιμιςεισ των εξαςφαλίςεων ακινιτων για όλεσ τθσ μονάδεσ γίνονται από τθν Eurobank Property Services Α.Ε., κυγατρικι 

τθσ Τράπεηασ που απευκφνεται ςτον GCRO. H Eurobank Property Services εποπτεφεται από το Royal Institute of Chartered 

Surveyors και χρθςιμοποιεί εςωτερικοφσ ι εξωτερικοφσ πιςτοποιθμζνουσ εκτιμθτζσ ςφμφωνα με προκακοριςμζνα κριτιρια 

(πιςτοποιιςεισ και εμπειρία). Πλεσ οι εκτιμιςεισ λαμβάνουν υπόψθ τθν περιοχι που βρίςκεται το ακίνθτο, τθν θλικία του και 

τθν εμπορευςιμότθτά του, ελζγχονται δε επιπρόςκετα και προςυπογράφονται από ζμπειρο προςωπικό τθσ κυγατρικισ. Θ 

μεκοδολογία που χρθςιμοποιείται βαςίηεται ςε εςωτερικά κριτιρια εκτιμιςεων (Internal Valuation Standards), ενϊ υπάρχουν 

μθχανιςμοί ποιοτικοφ ελζγχου, όπωσ διαδικαςίεσ επιςκόπθςθσ και ανεξάρτθτοι ζλεγχοι δείγματοσ από ανεξάρτθτουσ και 

αξιόπιςτουσ οίκουσ εκτιμιςεων. 

Το 2006 θ Τράπεηα, ςε ςυνεργαςία με τισ μεγαλφτερεσ ελλθνικζσ τράπεηεσ, ξεκίνθςε ζνα ζργο με ςκοπό τθ δθμιουργία δείκτθ 

μεταβολϊν αξιϊν οικιςτικϊν ακινιτων. Θ μεκοδολογία, θ οποία αναπτφχκθκε από ανεξάρτθτθ εξειδικευμζνθ εταιρεία 

ςτατιςτικϊν ερευνϊν, ζχει εγκρικεί από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, θ δε χριςθ του δείκτθ επιτρζπει τθν δυναμικι 

παρακολοφκθςθ των τιμϊν των οικιςτικϊν ακινιτων και των τάςεων τθσ αγοράσ ςε ετιςια βάςθ.  

Για τα εμπορικά ακίνθτα, διενεργοφνται επανεκτιμιςεισ ςε χρονικό ορίηοντα δφο με τρία χρόνια από πιςτοποιθμζνουσ εκτιμθτζσ. 

Οι επανεκτιμιςεισ γίνονται ακόμα ςυχνότερα είτε με φυςικι αυτοψία είτε με επιςκόπθςθ εγγράφων για δάνεια με ςθμαντικά 

υπόλοιπα, για πιςτοφχουσ που υποβακμίςτθκαν ςε «υπό επιτιρθςθ»/«υψθλό κίνδυνο», κακϊσ και για πιςτοφχουσ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο ακινιτων. 

Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ποιότθτα των μεταχρονολογθμζνων επιταγϊν που γίνονται αποδεκτζσ ωσ εξαςφάλιςθ, θ 

Τράπεηα ζχει αναπτφξει ζνα ςφςτθμα προεπιλογισ, το οποίο λαμβάνει υπόψθ ζναν αρικμό κριτθρίων και παραμζτρων κινδφνου, 
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ϊςτε να αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα τουσ. Επιπρόςκετα, θ αποτίμθςθ των μεταχρονολογθμζνων επιταγϊν παρακολουκείται  

εβδομαδιαία με τθ χριςθ εξελιγμζνων ςτατιςτικϊν αναφορϊν και μθνιαία μζςω τθσ επιςκόπθςθσ  λεπτομεροφσ πλθροφόρθςθσ 

ςχετικά με τθν ειςπραξιμότθτα, τθν αντικατάςταςθ και ςφράγιςι τουσ ανά εκδότθ. 

Πολιτικι εξαςφαλίςεων και καταγραφι 

Για τα δάνεια, οι οδθγίεσ που δίνονται από τθν Τράπεηα επικεντρϊνονται ςτο γεγονόσ ότι οι πρακτικζσ και οι ςυνικεισ 

διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται κα πρζπει να είναι ζγκαιρεσ και να διεκπεραιϊνονται με ςφνεςθ, προκειμζνου να διαςφαλίηουν 

ότι οι καλφψεισ είναι υπό τον ζλεγχο των κυγατρικϊν τθσ Τράπεηασ, και ότι θ ςχετικι ςφμβαςθ δανείου και ενεχφρου, κακϊσ και 

το αντικείμενο τθσ εξαςφάλιςθσ μποροφν νομίμωσ να εκτελεςκοφν. Συνεπϊσ, οι κυγατρικζσ τθσ Τράπεηασ κα διατθροφν το 

δικαίωμα να εκποιιςουν τισ εξαςφαλίςεισ όταν ο οφειλζτθσ βρίςκεται ςε οικονομικι δυςχζρεια και κα είναι ςε κζςθ να 

διεκδικιςουν και να ελζγξουν το προϊόν από τθ διαδικαςία εκποίθςθσ. 

Θ Τράπεηα χρθςιμοποιεί ςε μεγάλο βακμό τυποποιθμζνεσ ςυμβάςεισ δανείων και ενεχφρων, διαςφαλίηοντασ τθ νομικι ιςχφ 

τουσ. 

Εγγυιςεισ  

Οι εγγυιςεισ που χρθςιμοποιοφνται ωσ τεχνικι μείωςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου από τθν Τράπεηα, παρζχονται ςε μεγάλο βακμό 

από τισ κεντρικζσ και τοπικζσ κυβερνιςεισ ςτισ χϊρεσ ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιείται. Το ταμείο εγγυοδοςίασ μικρϊν και  πολφ 

μικρϊν επιχειριςεων (ΤΕΜΡΜΕ) και παρόμοια ταμεία, τράπεηεσ και αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ είναι επιπροςκζτωσ ςθμαντικοί 

εγγυθτζσ πιςτωτικοφ κινδφνου. 

Διαχείριςθ ανακτθκζντων ακινιτων 

Ο αντικειμενικόσ ςκοπόσ τθσ διαχείριςθσ των ανακτθκζντων περιουςιακϊν ςτοιχείων είναι να ελαχιςτοποιθκεί θ χρονικι 

περίοδοσ μζχρι τθν εκποίθςθ του περιουςιακοφ ςτοιχείου και να μεγιςτοποιθκεί θ ανάκτθςθ του δεςμευμζνου κεφαλαίου. 

Για τον ςκοπό αυτό, θ διαχείριςθ των ανακτθκζντων περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ του εςόδου από ενοίκια 

και των άλλων εςόδων, μζςω τθσ εκμετάλλευςθσ αυτϊν των περιουςιακϊν ςτοιχείων, και ταυτόχρονα ςτθ μείωςθ του κόςτουσ 

διακράτθςθσ και ςυντιρθςθσ τουσ.  

Επιπροςκζτωσ, Θ Τράπεηα αςχολείται ενεργά με τον εντοπιςμό κατάλλθλων ενδεχόμενων αγοραςτϊν για το χαρτοφυλάκιο των 

ανακτθκζντων ακινιτων (περιλαμβανομζνων εξειδικευμζνων εταιρειϊν που αςχολοφνται με τθν εξαγορά ειδικϊν 

χαρτοφυλακίων ανακτθκζντων ακινιτων), τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό, προκειμζνου να μειϊςει το απόκεμα των 

ακινιτων ςε ζναν χρονικό ορίηοντα 3-5 ετϊν. 

Τα ανακτθκζντα ακίνθτα παρακολουκοφνται ςτενά μζςω τεχνικϊν και νομικϊν αναφορϊν, προκειμζνου θ εμπορικι τουσ αξία 

να αναφζρεται με ακρίβεια και να είναι επικαιροποιθμζνθ ςφμφωνα με τισ τάςεισ τθσ αγοράσ. 

Κίνδυνοσ Αντιςυμβαλλόμενου 

Θ Τράπεηα περιορίηει τον κίνδυνο αντιςυμβαλλομζνου που απορρζει από τισ δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ διακεςίμων μζςω τθσ 

ςφναψθσ κφριων ςυμβάςεων ςυμψθφιςμοφ και παρόμοιων ςυμφωνιϊν, κακϊσ και ςυμβάςεων ενεχυρίαςθσ με τουσ 

αντιςυμβαλλόμενουσ που διενεργεί μεγάλο όγκο ςυναλλαγϊν. Οι κφριεσ ςυμβάςεισ ςυμψθφιςμοφ δεν καταλιγουν γενικά ςτο 

ςυμψθφιςμό των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων του ιςολογιςμοφ, κακϊσ οι ςυναλλαγζσ ςυνικωσ διακανονίηονται ςε 

μικτι βάςθ. Εντοφτοισ, ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ μειϊνεται μζςω των κφριων ςυμβάςεων ςυμψθφιςμοφ, ςε περίπτωςθ αδυναμίασ 

του αντιςυμβαλλόμενου μζρουσ να εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, οπότε οι ανοιχτζσ κζςεισ με τον αντιςυμβαλλόμενο 

κλείνουν και διακανονίηονται ςε κακαρι βάςθ. 

Στθν περίπτωςθ των παραγϊγων, θ Τράπεηα χρθςιμοποιεί ςυμβάςεισ ISDA (International Swaps and Derivatives Association), οι 

οποίεσ περιορίηουν τθν ζκκεςι τθσ μζςω του ςυμψθφιςμοφ των ανοικτϊν κζςεων, και ςυμβάςεισ κάλυψθσ πιςτωτικοφ κινδφνου 

(CSAs - Credit Support Annex). Σφμφωνα με τισ ςυμβάςεισ αυτζσ, θ ςυνολικι ζκκεςθ με τον αντιςυμβαλλόμενο υπολογίηεται ςε 

θμεριςια βάςθ λαμβάνοντασ υπόψθ τυχόν ςυμψθφιςμοφσ και εξαςφαλίςεισ. 

Θ ίδια διαδικαςία εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ των ςυμφωνιϊν επαναγοράσ χρεογράφων (repos), όπου χρθςιμοποιοφνται 

ςυμβάςεισ GMRA (Global Master Repurchase Agreements). Θ ζκκεςθ (θ κακαρι διαφορά μεταξφ τθσ αξίασ του repo και τθσ 

τρζχουςασ αξίασ των χρεογράφων) υπολογίηεται ςε θμεριςια βάςθ, ενϊ το υπόλοιπο των εξαςφαλίςεων αναπροςαρμόηεται 

μεταξφ των αντιςυμβαλλόμενων, ελαχιςτοποιϊντασ με αυτόν τον τρόπο τθν ζκκεςθ. 
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Θ Τράπεηα χρθςιμοποιεί ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ εξαςφαλίςεων για τθν παρακολοφκθςθ των ςυμβάςεων ISDA, CSAs και 

GMRAs, δθλαδι θ θμεριςια αποτίμθςθ των παραγϊγων και θ τρζχουςα αξία των χρεογράφων χρθςιμοποιοφνται για τον 

υπολογιςμό τθσ ζκκεςθσ με κάκε αντιςυμβαλλόμενο. Οι εξαςφαλίςεισ που κα πρζπει να δοκοφν επιπρόςκετα ι να απαιτθκοφν 

από τον αντιςυμβαλλόμενο υπολογίηονται κακθμερινά. 

Με αυτό το ςφςτθμα θ Τράπεηα παρακολουκεί και ελζγχει τθ ροι των εξαςφαλίςεων ςτθν περίπτωςθ των παραγϊγων και των 

ςυμφωνιϊν επαναγοράσ χρεογράφων, ανεξάρτθτα από τον αντιςυμβαλλόμενο. Θ επίδραςθ κάκε διακφμανςθσ τθσ αγοράσ που 

αυξάνει τθν ζκκεςθ τθσ Τράπεηασ αναφζρεται και θ Τράπεηα προχωρά άμεςα ςε αφξθςθ τθσ εξαςφάλιςθσ. 

7.2.1.1 Μζγιςτθ ζκκεςθ ςε πιςτωτικό κίνδυνο προ εξαςφαλίςεων 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Ζκκεςθ ςε πιςτωτικό κίνδυνο ςτοιχείων ιςολογιςμοφ:

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 5.020      5.892      

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων:

- Ομόλογα 15            66            

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 1.881      2.121      

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ:

- Επιχειρθματικά δάνεια 15.194    15.235   

- Στεγαςτικά δάνεια 16.569    16.620   

- Καταναλωτικά δάνεια 5.138      5.269      

- Δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ 6.436      6.390      

Μείον: ςυςςωρευμζνθ πρόβλεψθ απομείωςθσ (10.363)  (8.438)    

Επενδυτικοί τίτλοι:

- Ομόλογα 14.494    14.860   

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 1.450      1.376      

Ζκκεςθ ςε πιςτωτικο κίνδυνο ςτοιχείων εκτόσ ιςολογιςμοφ (ςθμ. 41) 2.113      2.923      

φνολο 57.947    62.314   

 

Ο παραπάνω πίνακασ απεικονίηει τθ μζγιςτθ ζκκεςθ τθσ Τράπεηασ ςε πιςτωτικό κίνδυνο τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 και 31 

Δεκεμβρίου 2014, αντίςτοιχα, χωρίσ να λθφκοφν υπ' όψιν τυχόν εξαςφαλίςεισ ι άλλα μζτρα προςταςίασ που δεν πλθροφν τα 

κριτιρια για ςυμψθφιςμό ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ.  

Τα ςτοιχεία του ιςολογιςμοφ, που περιλαμβάνονται ςτον παραπάνω πίνακα, εμφανίηονται ςτθν κακαρι λογιςτικι τουσ αξία, 

όπωσ αυτι αναφζρεται ςτον ιςολογιςμό. Τα ςτοιχεία εκτόσ ιςολογιςμοφ περιλαμβάνουν εγγυιςεισ, πιςτωτικζσ επιςτολζσ ςε 

αναμονι, ανζκκλθτεσ δεςμεφςεισ πιςτωτικϊν ορίων και ενζγγυεσ πιςτϊςεισ. 

7.2.1.2 Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ  

Ραρακάτω παρατίκεται αναλυτικι επιςκόπθςθ τθσ ζκκεςθσ τθσ Τράπεηασ ςε πιςτωτικό κίνδυνο προερχόμενο από δάνεια και 

απαιτιςεισ από πελάτεσ, ςφμφωνα με τισ δθμοςιευμζνεσ, τθν 30 Σεπτεμβρίου 2013, οδθγίεσ τθσ Ελλθνικισ Επιτροπισ 

Κεφαλαιαγοράσ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. 

 (α) Ποιότθτα του χαρτοφυλακίου των δανείων και απαιτιςεων από πελάτεσ 

Τα δάνεια και οι απαιτιςεισ από πελάτεσ κατθγοριοποιοφνται ςε «δάνεια χωρίσ κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα», «δάνεια ςε 

κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα» και «απομειωμζνα δάνεια». 

Θ κατθγορία «δάνεια χωρίσ κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα» περιλαμβάνει τα δάνεια για τα οποία δεν υπάρχουν 

εκπρόκεςμεσ καταβολζσ, βάςει ςφμβαςθσ, κακϊσ και καμία άλλθ ζνδειξθ απομείωςθσ. 

Θ κατθγορία «δάνεια ςε κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα» περιλαμβάνει τα δάνεια για τα οποία υπάρχουν εκπρόκεςμεσ 

καταβολζσ, βάςει ςφμβαςθσ, τουλάχιςτον για μία θμζρα, χωρίσ ωςτόςο να ζχει απομειωκεί θ αξία τουσ εκτόσ εάν υπάρχουν 

ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ που να υποδεικνφουν το αντίκετο. Αυτό ςυνικωσ ςυμβαίνει για τα καταναλωτικά δάνεια και τα 

δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ, τα οποία είναι υπεριμερα λιγότερο από 90 θμζρεσ, για τα ςτεγαςτικά δάνεια, τα οποία είναι 

υπεριμερα λιγότερο από 180 θμζρεσ, ενϊ για τα επιχειρθματικά δάνεια λαμβάνονται υπόψθ τόςο οι θμζρεσ υπερθμερίασ όςο 

και θ εςωτερικι διαβάκμιςι τουσ, θ οποία αντανακλά τθ γενικότερθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του πιςτοφχου.  
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Για τα δάνεια των ανωτζρω κατθγοριϊν, παρόλο που δεν κεωροφνται απομειωμζνα, θ Τράπεηα αναγνωρίηει «ςυλλογικι» ηθμιά 

απομείωςθσ (όπωσ αναφζρεται ςτθ ςθμ. 2.13 «Απομείωςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ»). 

Θ κατθγορία «απομειωμζνα δάνεια», τα οποία αξιολογοφνται για απομείωςθ «ςε ατομικι βάςθ», περιλαμβάνει τα 

επιχειρθματικά δάνεια κακϊσ και τα δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ και τα ςτεγαςτικά δάνεια, για τα οποία αναγνωρίηεται 

«ατομικι» πρόβλεψθ απομείωςθσ. Τα υπόλοιπα δάνεια λιανικισ τραπεηικισ κεωροφνται απομειωμζνα, όταν είναι ςε 

υπερθμερία μεγαλφτερθ από 90 θμζρεσ για τα καταναλωτικά δάνεια και τα δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ και μεγαλφτερθ από 

180 θμζρεσ για τα ςτεγαςτικά δάνεια, για τα οποία αναγνωρίηεται «ςυλλογικι» πρόβλεψθ απομείωςθσ. Επιπρόςκετα, τα 

απομειωμζνα δάνεια ςε κακεςτϊσ ρφκμιςθσ ενδζχεται να περιλαμβάνουν δάνεια ςε υπερθμερία μικρότερθ από 90 θμζρεσ για 

τα καταναλωτικά δάνεια και τα δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ και μικρότερθ από 180 θμζρεσ για τα ςτεγαςτικά δάνεια. 

Τα παρατθριςιμα δεδομζνα που αξιολογοφνται από τθν Τράπεηα, ϊςτε να προςδιοριςτεί αν υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ ότι 

ζνα δάνειο ι ομάδα δανείων ζχουν απομειωκεί αναφζρονται ςτθ ςθμ. 2.13. 

Οι παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηουν τθν αξία των δανείων και απαιτιςεων από πελάτεσ, προ απομείωςθσ, θ οποία αποτελεί και 

τθ μζγιςτθ ζκκεςθ ςε πιςτωτικό κίνδυνο προ απομείωςθσ, κακϊσ και τθν κατθγοριοποίθςθ αυτϊν ςε μθ απομειωμζνα (δθλ. 

«δάνεια χωρίσ κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα» και «δάνεια ςε κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα») και απομειωμζνα. 

Επίςθσ, οι παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηουν το υπόλοιπο τθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ που ζχει αναγνωριςκεί  ανά κατθγορία 

δάνειων και απαιτιςεων από πελάτεσ και μζκοδο προςδιοριςμοφ του υπολοίπου αυτισ (δθλ. «ατομικι» ι ςυλλογικι» 

αξιολόγθςθ), τθ ςυνολικι κακαρι αξία των δανείων και απαιτιςεων, μετά τθν απομείωςθ, κακϊσ και τθν αξία των 

εξαςφαλίςεων που κατζχονται για τθν μείωςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου. 

Για ςκοποφσ διαχείριςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου, ο Δθμόςιοσ Τομζασ ςυμπεριλαμβάνεται ςτα επιχειρθματικά δάνεια. Ο Δθμόςιοσ 

Τομζασ περιλαμβάνει τθν ζκκεςθ ςτθν κεντρικι κυβζρνθςθ, ςτισ τοπικζσ αρχζσ, ςε εταιρείεσ που ςυνδζονται με το κράτοσ και 

εταιρείεσ που ελζγχονται μερικϊσ ι πλιρωσ από το κράτοσ. Θ ςυγκριτικι πλθροφόρθςθ για τθν κατθγοριοποίθςθ του 

χαρτοφυλακίου Επιχειρθματικϊν δανείων και Δθμοςίου Τομζα ζχει προςαρμοςτεί ϊςτε να ςυνάδει με τθν πλθροφόρθςθ που 

παρουςιάηεται το 2015.Επιπρόςκετα, θ αξία των εξαςφαλίςεων που παρουςιάηεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ ζχει ανϊτατο όριο 

το φψοσ του δανείου, προ απομείωςθσ. 

Χωρίσ 

κακυςτζρθςθ 

και μθ 

απομειωμζνα

ε 

κακυςτζρθςθ 

και μθ 

απομειωμζνα

Ατομικι 

αξιολόγθςθ

υλλογικι 

αξιολόγθςθ

Ατομικι 

αξιολόγθςθ

υλλογικι 

αξιολόγθςθ

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Λιανικι Σραπεηικι 12.079               3.219               2.654           10.191         28.143                     (1.393)           (5.095)          21.655           17.268                 

- Στεγαςτικά δάνεια 8.884                2.217               143              5.325          16.569                     (48)                (2.029)         14.492          13.378                 

- Καταναλωτικά δάνεια 1.007                381                  -                    2.576          3.964                        -                     (2.000)         1.964            116                       

- Ριςτωτικζσ κάρτεσ 533                    52                     -                    589              1.174                        -                     (455)             719                34                         

- Μικρζσ επιχειριςεισ 1.655                569                  2.511          1.701          6.436                        (1.345)          (611)             4.480            3.740                   

Επιχειρθματικά 6.150                 1.414               6.958           -                    14.522                     (3.737)           (131)             10.654           6.271                    

- Μεγάλεσ επιχειριςεισ 4.830                1.118               4.803          -                    10.751                     (2.887)          (82)               7.782            4.333                   

- Μικρομεςαίεσ ΜΜΕ 1.320                296                  2.155          -                    3.771                       (850)              (49)               2.872            1.938                   

Δθμόςιοσ τομζασ 672                     0                        0                   -                    672                           (0)                   (7)                  665                 2                            

- Ελλάδα 672                    0                       0                   -                    672                           (0)                   (7)                 665                2                           

φνολο 18.901               4.633               9.612           10.191         43.337                     (5.130)           (5.233)          32.974           23.541                 

 31 Δεκεμβρίου 2015

Μθ απομειωμζνα Απομειωμζνα

υνολικι αξία 

προ απομείωςθσ

υςςωρευμζνθ 

υνολικι 

κακαρι αξία 

μετά τθν 

απομείωςθ

Αξία 

εξαςφαλίςεων
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Χωρίσ 

κακυςτζρθςθ 

και μθ 

απομειωμζνα

Σε 

κακυςτζρθςθ 

και μθ 

απομειωμζνα

Ατομικι 

αξιολόγθςθ

Συλλογικι 

αξιολόγθςθ

Ατομικι 

αξιολόγθςθ

Συλλογικι 

αξιολόγθςθ

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Λιανικι Τραπεηικι 13.542               3.917               2.580           8.240           28.279                     (1.192)           (3.872)          23.215           18.468                 

- Στεγαςτικά δάνεια 9.821                2.617               77                4.105          16.620                     (27)                (1.354)         15.239          14.441                 

- Καταναλωτικά δάνεια 1.278                478                  -                    2.289          4.045                       -                     (1.777)         2.268            100                       

- Ριςτωτικζσ κάρτεσ 579                    78                     -                    567              1.224                       -                     (366)             858                31                         

- Μικρζσ επιχειριςεισ 1.864                744                  2.503          1.279          6.390                       (1.165)          (375)             4.850            3.896                   

Επιχειρθματικά 6.447                 1.543               6.437           -                    14.427                     (3.113)           (253)             11.061           6.177                    

- Μεγάλεσ επιχειριςεισ 5.168                1.174               4.748          -                    11.090                     (2.585)          (190)             8.315            4.333                   

- Μικρομεςαίεσ ΜΜΕ 1.279                369                  1.689          -                    3.337                       (528)              (63)               2.746            1.844                   

Δθμόςιοσ τομζασ 403                     405                   0                   -                    808                           (0)                   (8)                  800                 116                       

- Ελλάδα 403                    405                  0                   -                    808                           (0)                   (8)                 800                116                       

Σφνολο 20.392               5.865               9.017           8.240           43.514                     (4.305)           (4.133)          35.076           24.761                 

 31 Δεκεμβρίου 2014

Μθ απομειωμζνα Απομειωμζνα

Συνολικι αξία προ 

απομείωςθσ

Συςςωρευμζνθ πρόβλεψθ 

Συνολικι 

κακαρι αξία 

μετά τθν 

απομείωςθ

Αξία 

εξαςφαλίςεων

 

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ χωρίσ κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα 

Τα εςωτερικά ςυςτιματα αξιολόγθςθσ των πιςτοφχων που χρθςιμοποιοφνται από τθν Τράπεηα, παρακολουκοφν τα ςθμαντικά 

υπόλοιπα, βάςει ποςοτικϊν και ποιοτικϊν παραγόντων. Σχετικά με τα δάνεια και απαιτιςεισ χωρίσ κακυςτζρθςθ και μθ 

απομειωμζνα, τα επιχειρθματικά δάνεια κατθγοριοποιοφνται ςε υψθλι διαβάκμιςθ, ικανοποιθτικι διαβάκμιςθ και υπό 

παρακολοφκθςθ, ενϊ τα δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ και τα ςτεγαςτικά δάνεια, τα οποία αξιολογοφνται για απομείωςθ ςε 

«ατομικι βάςθ», κατθγοριοποιοφνται ςε ικανοποιθτικι διαβάκμιςθ και υπό παρακολοφκθςθ. Τα υπόλοιπα δάνεια λιανικισ 

τραπεηικισ, τα οποία δεν αξιολογοφνται ςε «ατομικι βάςθ», δεν διαβακμίηονται και κατθγοριοποιοφνται ςε ικανοποιθτικι 

διαβάκμιςθ λόγω τθσ μθ φπαρξθσ κακυςτζρθςθσ πλθρωμϊν. 

Οι παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηουν τα δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ χωρίσ κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα: 

Τψθλισ 

διαβάκμιςθσ

Ικανοποιθτικισ 

διαβάκμιςθσ

Τπό 

παρακολοφκθςθ 

(υψθλότερου 

κινδφνου)

φνολο των 

χωρίσ 

κακυςτζρθςθ 

και μθ 

απομειωμζνων

Αξία 

εξαςφαλίςεων

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Λιανικι Σραπεηικι 0                      12.079                 -                                   12.079                 8.718                 

- Στεγαςτικά δάνεια -                      8.884                   -                                  8.884                   7.672                 

- Καταναλωτικά δάνεια -                      1.007                   -                                  1.007                   -                          

- Ριςτωτικζσ κάρτεσ -                      533                      -                                  533                       -                          

- Μικρζσ επιχειριςεισ 0                     1.655                   -                                  1.655                   1.046                 

Επιχειρθματικά 4.750              1.290                   110                             6.150                    2.448                 

- Μεγάλεσ επιχειριςεισ 3.886             880                      64                               4.830                   1.726                 

- Μικρομεςαίεσ ΜΜΕ 864                 410                      46                               1.320                   722                    

Δθμόςιοσ τομζασ 585                 87                         -                                   672                       2                          

- Ελλάδα 585                 87                         -                                  672                       2                         

φνολο 5.335              13.456                 110                             18.901                 11.168               

 31 Δεκεμβρίου 2015
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Υψθλισ 

διαβάκμιςθσ

Ικανοποιθτικισ 

διαβάκμιςθσ

Υπό 

παρακολοφκθςθ 

(υψθλότερου 

κινδφνου)

Σφνολο των 

χωρίσ 

κακυςτζρθςθ 

και μθ 

απομειωμζνων

Αξία 

εξαςφαλίςεων

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Λιανικι Τραπεηικι -                       13.542                 -                                   13.542                 10.156               

- Στεγαςτικά δάνεια -                      9.821                   -                                  9.821                   8.924                 

- Καταναλωτικά δάνεια -                      1.278                   -                                  1.278                   -                          

- Ριςτωτικζσ κάρτεσ -                      579                      -                                  579                       -                          

- Μικρζσ επιχειριςεισ -                      1.864                   -                                  1.864                   1.232                 

Επιχειρθματικά 4.431              1.813                   203                             6.447                    2.457                 

- Μεγάλεσ επιχειριςεισ 3.622             1.432                   114                            5.168                   1.684                 

- Μικρομεςαίεσ ΜΜΕ 809                 381                      89                               1.279                   773                    

Δθμόςιοσ τομζασ 134                 269                       -                                   403                       114                     

- Ελλάδα 134                 269                      -                                  403                       114                    

Σφνολο 4.565              15.624                 203                             20.392                 12.728               

 31 Δεκεμβρίου 2014

 

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ ςε κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα 

Οι παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηουν τθν χρονοανάλυςθ των δάνειων και απαιτιςεων από πελάτεσ ςε κακυςτζρθςθ και μθ 

απομειωμζνων, προ αναγνωριςκείςασ πρόβλεψθσ, ανά κατθγορία δανείου: 

Δθμόςιοσ 

τομζασ

τεγαςτικά 

δάνεια

Καταναλωτικά 

δάνεια

Πιςτωτικζσ 

κάρτεσ

Μικρζσ 

επιχειριςεισ

Μεγάλεσ 

επιχειριςεισ

Μικρομεςαίεσ 

ΜΜΕ Ελλάδα

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

ζωσ 29 θμζρεσ 1.621         291                    36                325                 596                   149                     0                      3.018                      

30 ζωσ 59 θμζρεσ 302             55                      10                134                 146                   32                       -                       679                          

60 ζωσ 89 θμζρεσ 169             35                      6                  110                 376                   115                     -                       811                          

90 ζωσ 179 θμζρεσ 125             -                          -                   -                      -                        -                           -                       125                          

φνολο 2.217         381                    52                569                 1.118               296                     0                      4.633                      

Αξία εξαςφαλίςεων 1.804         -                          -                   356                 648                   161                     -                       2.969                      

φνολο των 

κακυςτερθμζνων 

και μθ 

απομειωμζνων

 31 Δεκεμβρίου 2015

Λιανικι Σραπεηικι Επιχειρθματικά

 

Δθμόςιοσ 

τομζασ

Στεγαςτικά 

δάνεια

Καταναλωτικά 

δάνεια

Ριςτωτικζσ 

κάρτεσ

Μικρζσ 

επιχειριςεισ

Μεγάλεσ 

επιχειριςεισ

Μικρομεςαίεσ 

ΜΜΕ Ελλάδα

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

ζωσ 29 θμζρεσ 1.797         341                    54                346                 344                   92                       403                 3.377                      

30 ζωσ 59 θμζρεσ 443             91                      16                234                 99                     30                       -                       913                          

60 ζωσ 89 θμζρεσ 198             46                      8                  164                 699                   224                     2                      1.341                      

90 ζωσ 179 θμζρεσ 179             -                          -                   -                      32                     23                       -                       234                          

Σφνολο 2.617         478                    78                744                 1.174               369                     405                 5.865                      

Αξία εξαςφαλίςεων 2.266         -                          -                   476                 639                   210                     2                      3.593                      

 31 Δεκεμβρίου 2014

Λιανικι Τραπεηικι Επιχειρθματικά Σφνολο των 

κακυςτερθμζνων 

και μθ 

απομειωμζνων
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Απομειωμζνα δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ  

Οι παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηουν τθν κίνθςθ των απομειωμζνων δανείων και απαιτιςεων από πελάτεσ ανά κατθγορία 

δανείου.  

Δθμόςιοσ Σομζασ

τεγαςτικά 

δάνεια

Καταναλωτικά 

δάνεια

Πιςτωτικζσ 

κάρτεσ

Μικρζσ 

επιχειριςεισ

Μεγάλεσ 

επιχειριςεισ

Μικρομεςαίεσ 

ΜΜΕ Ελλάδα

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 4.182          2.289                  567              3.782            4.748            1.689                0                             17.257               

Μεταφορζσ μεταξφ κατθγοριϊν δανείων -                   -                           -                    -                      2                    (2)                       -                              -                           

Τπόλοιπο τθ 1 Ιανουαρίου 4.182          2.289                  567              3.782            4.750            1.687                0                             17.257               

Αξία δανείων που χαρακτθρίςτθκαν ωσ 

απομειωμζνα εντόσ τθσ χριςθσ 1.300          387                     43                488                170               534                    (0)                            2.922                  

Αξία δανείων που εξιλκαν από τθν κατθγορία 

των απομειωμζνων δανείων (116)            (81)                      (16)               (85)                 (38)                (38)                     -                              (374)                    

Ειςπράξεισ από απομειωμζνα δάνεια (20)              (21)                      (6)                 (42)                 (56)                (10)                     -                              (155)                    

Διαγραφζσ απομειωμζνων δανείων (0)                 (0)                         (0)                 -                      (76)                (19)                     -                              (95)                      

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ και λοιπζσ κινιςεισ 122             2                          1                   69                  53                  1                        -                              248                     

Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 5.468          2.576                  589              4.212            4.803            2.155                -                              19.803               

Συςςωρευμζνθ πρόβλεψθ απομείωςθσ (1.811)        (1.937)                (449)             (1.874)           (2.859)          (850)                  -                              (9.780)                

Τπόλοιπο τθν 

31 Δεκεμβρίου (κακαρι αξία) 3.657          639                     140              2.338            1.944            1.305                -                              10.023               

 31 Δεκεμβρίου 2015

Λιανικι Σραπεηικι Επιχειρθματικά

φνολο των 

απομειωμζνων 

δανείων

 

Δθμόςιοσ Τομζασ

Στεγαςτικά 

δάνεια

Καταναλωτικά 

δάνεια

Ριςτωτικζσ 

κάρτεσ

Μικρζσ 

επιχειριςεισ

Μεγάλεσ 

επιχειριςεισ

Μικρομεςαίεσ 

ΜΜΕ Ελλάδα

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2013 3.057          2.125                  595              3.274            1.855            2.999                13                           13.918               

Μεταφορζσ μεταξφ κατθγοριϊν δανείων -                   -                           -                    -                      1.685            (1.685)               0                             0                          

Υπόλοιπο τθ 1 Ιανουαρίου 3.057          2.125                  595              3.274            3.540            1.314                13                           13.918               

Αξία δανείων που χαρακτθρίςτθκαν ωσ 

απομειωμζνα εντόσ τθσ χριςθσ 1.230          362                     46                810                1.097            413                    0                             3.958                  

Αναταξινόμθςθ ομολογιακϊν δανείων από 

χαρτοφυλάκιο διακεςίμων προσ πϊλθςθ (ςθμ. 

22) -                   -                           -                    -                      535               57                      -                              592                     

Αξία δανείων που εξιλκαν από τθν κατθγορία 

των απομειωμζνων δανείων (91)              (97)                      (3)                 (242)               (343)              (55)                     (13)                         (844)                    

Ειςπράξεισ από απομειωμζνα δάνεια (24)              (25)                      (15)               1                     (43)                (35)                     -                              (141)                    

Διαγραφζσ απομειωμζνων δανείων (0)                 (89)                      (55)               (80)                 (52)                (4)                       -                              (280)                    

Ρωλιςεισ απομειωμζνων δανείων -                   -                           -                    -                      -                     (1)                       -                              (1)                         

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ και λοιπζσ κινιςεισ 10                13                        (1)                 19                  14                  0                        -                              55                        

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 4.182          2.289                  567              3.782            4.748            1.689                0                             17.257               

Συςςωρευμζνθ πρόβλεψθ απομείωςθσ (1.277)        (1.707)                (359)             (1.506)           (2.627)          (528)                  -                              (8.004)                

Υπόλοιπο τθν 

31 Δεκεμβρίου (κακαρι αξία) 2.905          582                     208              2.276            2.121            1.161                0                             9.253                  

Επιχειρθματικά

Σφνολο των 

απομειωμζνων 

δανείων

 31 Δεκεμβρίου 2014

Λιανικι Τραπεηικι

 

Οι παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηουν τθν χρονοανάλυςθ των απομειωμζνων δανείων και απαιτιςεων από πελάτεσ ανά 

κατθγορία δανείου, μετά από απομείωςθ, κακϊσ και τθν αξία των εξαςφαλίςεων που κατζχονται για τθ μείωςθ του πιςτωτικοφ 

κινδφνου 

Για τα καταγγελμζνα δάνεια, θ Τράπεηα παφει να παρακολουκεί τθν κατάςταςθ κακυςτζρθςισ τουσ και ςυνεπϊσ τα υπόλοιπα 

τουσ περιλαμβάνονται ςτθν κατθγορία «άνω των 360 θμερϊν», με εξαίρεςθ τα καταναλωτικά δάνεια τα οποία 

παρακολουκοφνται μζχρι τισ 360 μζρεσ κακυςτζρθςθσ. 
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Δθμόςιοσ 

τομζασ

τεγαςτικά 

δάνεια

Καταναλωτικά 

δάνεια

Πιςτωτικζσ 

κάρτεσ

Μικρζσ 

επιχειριςεισ

Μεγάλεσ 

επιχειριςεισ

Μικρομεςαίεσ 

ΜΜΕ Ελλάδα

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

ζωσ 29 θμζρεσ 678              95                        2                 374                  473                 264                      -                1.886                 

30 ζωσ 59 θμζρεσ 145              20                        0                 83                    13                   3                          -                264                     

60 ζωσ 89 θμζρεσ 87                12                        0                 90                    416                 173                      -                778                     

90 ζωσ 179 θμζρεσ 238              41                        7                 157                  69                   82                        -                594                     

180 ζωσ 360 θμζρεσ 288              39                        8                 131                  76                   91                        -                633                     

άνω των 360 θμερϊν 2.221          432                     123            1.503              897                 692                      -                5.868                 

φνολο 3.657          639                     140            2.338              1.944             1.305                  -                10.023               

Αξία εξαςφαλίςεων 3.902          116                     34               2.338              1.959             1.055                  -                9.404                 

 31 Δεκεμβρίου 2015

Λιανικι Σραπεηικι Επιχειρθματικά

φνολο των 

απομειωμζνων 

δανείων

 

Δθμόςιοσ 

τομζασ

Στεγαςτικά 

δάνεια

Καταναλωτικά 

δάνεια

Ριςτωτικζσ 

κάρτεσ

Μικρζσ 

επιχειριςεισ

Μεγάλεσ 

επιχειριςεισ

Μικρομεςαίεσ 

ΜΜΕ Ελλάδα

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

ζωσ 29 θμζρεσ 358              54                        -                  341                  370                 210                      -                1.333                 

30 ζωσ 59 θμζρεσ 56                7                          -                  50                    30                   11                        -                154                     

60 ζωσ 89 θμζρεσ 33                4                          -                  47                    432                 42                        -                558                     

90 ζωσ 179 θμζρεσ 102              30                        7                 151                  86                   55                        -                431                     

180 ζωσ 360 θμζρεσ 387              30                        7                 124                  140                 195                      0               883                     

άνω των 360 θμερϊν 1.969          457                     194            1.563              1.063             648                      -                5.894                 

Σφνολο 2.905          582                     208            2.276              2.121             1.161                  0               9.253                 

Αξία εξαςφαλίςεων 3.251          100                     31               2.188              2.010             861                      -                8.441                 

 31 Δεκεμβρίου 2014

Λιανικι Τραπεηικι Επιχειρθματικά

Σφνολο των 

απομειωμζνων 

δανείων

 

(β) Εξαςφαλίςεισ και ανακτθκζντα περιουςιακά ςτοιχεία 

Εξαςφαλίςεισ 

Ο δείκτθσ δανείων προσ αξία εξαςφάλιςθσ των ςτεγαςτικϊν δανείων προςδιορίηει τθ ςχζςθ μεταξφ του δανειακοφ υπολοίπου, 

προ απομείωςθσ, και τθσ τρζχουςασ αξίασ των ακινιτων που κατζχονται ωσ εξαςφάλιςθ κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ. 

Ο δείκτθσ δανείων προσ αξία εξαςφάλιςθσ των ςτεγαςτικϊν δανείων παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

τεγαςτικά Δάνεια

Μικρότερο από 50% 3.789       4.066       

50%-70% 2.438       2.817       

71%-80% 1.206       1.392       

81%-90% 1.094       1.292       

91%-100% 1.050       1.242       

101%-120% 1.875       2.070       

121%-150% 2.183       1.881       

Μεγαλφτερο από 150% 2.934       1.860       

φνολο 16.569     16.620     

Μζςοσ Προσ του δείκτθ δανείου προσ αξία εξαςφάλιςθσ 95,32% 84,32%
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Θ ανάλυςθ των εξαςφαλίςεων και εγγυιςεων παρουςιάηεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ: 

Ακίνθτθ 

περιουςία Χρθματ/κζσ Λοιπζσ φνολο 

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Λιανικι Τραπεηικι 16.834          198                236                17.268          162                

Επιχειρθματικά 3.021            210                3.040            6.271            137                

Δθμόςιοσ τομζασ -                     2                    0                    2                    18                  

φνολο 19.855          410                3.276            23.541          317                

 31 Δεκεμβρίου 2015

Αξία εξαςφαλίςεων

Εγγυιςεισ

 

Ακίνθτθ 

περιουςία Χρθματ/κζσ Λοιπζσ Σφνολο 

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Λιανικι Τραπεηικι 18.005          290                173                18.468          135                

Επιχειρθματικά 3.496            383                2.298            6.177            191                

Δθμόςιοσ τομζασ 2                    110                4                    116                30                  

Σφνολο 21.503          783                2.475            24.761          356                

 31 Δεκεμβρίου 2014

Αξία εξαςφαλίςεων

Εγγυιςεισ

 

Ανακτθκζντα περιουςιακά ςτοιχεία  

Θ Τράπεηα αναγνωρίηει ςτον ιςολογιςμό τα περιουςιακά ςτοιχεία που κρατοφνται ωσ εξαςφαλίςεισ, όταν αυτά ζρχονται ςτθν 

κατοχι τθσ ςυνικωσ μζςω νομικϊν διαδικαςιϊν ι επικαλοφμενθ άλλεσ πιςτωτικζσ ενιςχφςεισ. Θ κφρια κατθγορία εξαςφαλίςεων 

που ανακτάται από τθν Τράπεηα, ςε αντιςτάκμιςθ αποπλθρωμισ ι μείωςθσ του υπολοίπου των δανείων, αφορά ςε ακίνθτα 

περιουςιακά ςτοιχεία. Τα ακίνθτα κατθγοριοποιοφνται ςτα ανακτθκζντα περιουςιακά ςτοιχεία ςτθν χαμθλότερθ αξία μεταξφ 

του κόςτουσ και τθσ κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ (βλζπε επίςθσ ςθμ. 2.18 και 29). Στισ περιπτϊςεισ που τα ανακτθκζντα 

περιουςιακά ςτοιχεία χρθςιμοποιοφνται από τθν Τράπεηα για τισ δραςτθριότθτεσ τθσ, τότε αυτά κατθγοριοποιοφνται ωσ 

ιδιοχρθςιμοποιοφμενα πάγια ςτοιχεία ι ωσ επενδφςεισ ςε ακίνθτα αναλόγωσ (βλζπε ςθμ. 2.7, 26 και 27). 

Στουσ πίνακεσ που ακολουκοφν, παρουςιάηονται οι εξαςφαλίςεισ τισ οποίεσ θ Τράπεηα πιρε ςτθ κατοχι τθσ και τισ αναγνϊριςε 

ςτα ανακτθκζντα περιουςιακά ςτοιχεία, κακϊσ επίςθσ τα κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) που προζκυψαν από πωλιςεισ τζτοιων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων μζςα ςτθ χριςθ: 

Αξία 

ανακτθκζντων 

εξαςφαλίςεων

Εκ των οποίων: 

εντόσ τθσ χριςθσ

υςςωρευμζνθ 

πρόβλεψθ 

απομείωςθσ

Εκ τθσ οποίασ: 

εντόσ τθσ 

χριςθσ

Κακαρι αξία 

ανακτθκζντων 

εξαςφαλίςεων

Κακαρι Αξία 

πϊλθςθσ

Κακαρό 

κζρδοσ/(ηθμιά) 

πϊλθςθσ

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Ανακτθκείςα ακίνθτθ περιουςία 

από πλειςτθριαςμοφσ 389                      19                         (84)                    (32)                   305                     5                     (1)                       

    - Κατοικίεσ 272                      15                         (57)                    (24)                  215                    5                    (1)                      

    - Εμπορικά ακίνθτα 117                      4                           (27)                    (8)                     90                       0                    0                        

 31 Δεκεμβρίου 2015

 

Αξία 

ανακτθκζντων 

εξαςφαλίςεων

Εκ των οποίων: 

εντόσ τθσ χριςθσ

Συςςωρευμζνθ 

πρόβλεψθ 

απομείωςθσ

Εκ τθσ οποίασ: 

εντόσ τθσ 

χριςθσ

Κακαρι αξία 

ανακτθκζντων 

εξαςφαλίςεων

Κακαρι 

αξία 

πϊλθςθσ

Κακαρό 

κζρδοσ/(ηθμιά) 

πϊλθςθσ

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Ανακτθκείςα ακίνθτθ περιουςία από 

πλειςτθριαςμοφσ 378                      48                         (52)                    (20)                   326                     1                     (0)                       

    - Κατοικίεσ 265                      28                         (33)                    (11)                  232                    1                    (0)                      

    - Εμπορικά ακίνθτα 113                      20                         (19)                    (9)                     94                       0                    (0)                      

 31 Δεκεμβρίου 2014
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Δεν υπιρχαν το 2014 και το 2015 πάγια περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία ζχουν κατθγοριοποιθκεί ωσ επενδφςεισ ςε ακίνθτα ι ωσ 

ιδιοχρθςιμοποιοφμενα πάγια ςτοιχεία και τα οποία προιλκαν είτε από ανάκτθςθ ι από μεταφορά από τα ανακτθκζντα πάγια 

περιουςιακά ςτοιχεία. 

(γ) Γεωγραφικι κατανομι και τομζασ δραςτθριότθτασ των δανείων και απαιτιςεων από πελάτεσ 

Ππωσ αναφζρεται ςτθ ςθμ. 7.2.1, θ Τράπεηα κατζχει διαφοροποιθμζνα χαρτοφυλάκια ςε διαφορετικζσ αγορζσ και χϊρεσ και 

εφαρμόηει όρια ςτθ ςυγκζντρωςθ ανά γεωγραφικι περιοχι ι τομζα δραςτθριότθτασ των ομάδων των πιςτοφχων που μπορεί να 

επθρεαςτοφν παρόμοια από αλλαγζσ ςτισ οικονομικζσ ι άλλεσ ςυνκικεσ, ϊςτε να περιορίςει τον πιςτωτικό κίνδυνο. 

Οι παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηουν τα ςυνολικά δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ, προ απομείωςθσ, τα απομειωμζνα δάνεια 

και απαιτιςεισ από πελάτεσ, κακϊσ και τισ προβλζψεισ απομείωςθσ, ανά κατθγορία δανείων, τομζα δραςτθριότθτασ και 

γεωγραφικι περιοχι: 

φνολο 

δανείων

Εκ των οποίων: 

απομειωμζνα 

δάνεια

υςςωρευμζνθ 

πρόβλεψθ 

απομείωςθσ

φνολο 

δανείων

Εκ των οποίων: 

απομειωμζνα 

δάνεια

υςςωρευμζνθ 

πρόβλεψθ 

απομείωςθσ

φνολο 

δανείων

Εκ των οποίων: 

απομειωμζνα 

δάνεια

υςςωρευμζνθ 

πρόβλεψθ 

απομείωςθσ

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Λιανικι Σραπεηικι 28.142    12.844                      (6.487)                -                -                                   -                              1               1                           (1)                             

- Στεγαςτικά δάνεια 16.569   5.468                        (2.077)               -                -                                  -                             -                -                           -                              

- Καταναλωτικά δάνεια 3.963      2.575                        (1.999)               -                -                                  -                             1               1                          (1)                            

- Ριςτωτικζσ κάρτεσ 1.174      589                           (455)                   -                -                                  -                             -                -                           -                              

- Μικρζσ επιχειριςεισ 6.436      4.212                        (1.956)               -                -                                  -                             -                -                           -                              

Επιχειρθματικά 13.054    6.257                        (3.341)                637           525                             (392)                       831           176                      (135)                        

- Εμπόριο και Υπθρεςίεσ 6.991      3.320                        (1.960)               423          335                            (283)                      227          138                     (120)                       

- Βιομθχανία 2.759      1.191                        (664)                   5               5                                 (5)                           -                -                           -                              

- Ναυτιλία 113         51                              (24)                     26            12                               (1)                           594          28                        (8)                            

- Καταςκευζσ 1.761      1.078                        (535)                   172          162                            (97)                         3               3                          (0)                            

- Τουριςμόσ 1.162      605                           (126)                   -                -                                  -                             -                -                           -                              

- Ενζργεια 257         8                                (10)                     -                -                                  -                             -                -                           -                              

- Λοιπζσ 11            4                                (22)                     11            11                               (6)                           7               7                          (7)                            

Δθμόςιοσ Σομζασ 672          0                                 (7)                        -                -                                   -                              -                -                            -                               

φνολο 41.868    19.101                      (9.835)                637           525                             (392)                       832           177                      (136)                        

 31 Δεκεμβρίου 2015

Ελλάδα Λοιπζσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ Λοιπζσ χϊρεσ

 

Σφνολο 

δανείων

Εκ των οποίων: 

απομειωμζνα 

δάνεια

Συςςωρευμζνθ 

πρόβλεψθ 

απομείωςθσ

Σφνολο 

δανείων

Εκ των οποίων: 

απομειωμζνα δάνεια

Συςςωρευμζνθ 

πρόβλεψθ 

απομείωςθσ

Σφνολο 

δανείων

Εκ των οποίων: 

απομειωμζνα 

δάνεια

Συςςωρευμζνθ 

πρόβλεψθ 

απομείωςθσ

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Λιανικι Τραπεηικι 28.273    10.814                      (5.058)                6               6                                  (6)                            -                -                            -                               

- Στεγαςτικά δάνεια 16.620   4.182                        (1.381)               -                -                                  -                             -                -                           -                              

- Καταναλωτικά δάνεια 4.045      2.289                        (1.777)               -                -                                  -                             -                -                           -                              

- Ριςτωτικζσ κάρτεσ 1.224      567                           (366)                   -                -                                  -                             -                -                           -                              

- Μικρζσ επιχειριςεισ 6.384      3.776                        (1.534)               6               6                                 (6)                           -                -                           -                              

Επιχειρθματικά 12.921    5.747                        (2.738)                730           532                             (512)                       776           158                      (116)                        

- Εμπόριο και Υπθρεςίεσ 6.326      2.542                        (1.221)               187          78                               (67)                         171          60                        (53)                          

- Βιομθχανία 2.470      991                           (462)                   1               1                                 (0)                           -                -                           -                              

- Ναυτιλία 66            19                              (3)                       78            46                               (29)                         544          37                        (18)                          

- Καταςκευζσ 1.769      948                           (381)                   46            34                               (9)                           3               3                          (0)                            

- Τουριςμόσ 1.150      503                           (122)                   -                -                                  -                             -                -                           -                              

- Ενζργεια 290         14                              (13)                     -                -                                  -                             -                -                           -                              

- Λοιπζσ 850         730                           (536)                   417          373                            (407)                      59            58                        (45)                          

Δθμόςιοσ τομζασ 808          0                                 (8)                        -                -                                   -                              -                -                            -                               

Σφνολο 42.002    16.561                      (7.804)                736           538                             (518)                       776           158                      (116)                        

 31 Δεκεμβρίου 2014

Ελλάδα Λοιπζσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ Λοιπζσ χϊρεσ

 

(δ) Μζτρα ρφκμιςθσ δανείων και απαιτιςεων από πελάτεσ 

Οι ςυμβατικοί όροι των δανείων ενδζχεται να τροποποιθκοφν λόγω διαφόρων παραγόντων, όπωσ αλλαγζσ ςτισ ςυνκικεσ τθσ 

αγοράσ, διακράτθςθ πελατείασ και λοιπϊν παραγόντων, κακϊσ και λόγω ενδεχόμενθσ επιδείνωςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ 

του οφειλζτθ. Ωσ ςυνζπεια του τρζχοντοσ μακροοικονομικοφ περιβάλλοντοσ, θ Τράπεηα εφαρμόηει διάφορα προγράμματα 

ρφκμιςθσ δανείων, προκειμζνου να ενιςχφςει τθ διαχείριςθ των ςχζςεϊν τθσ με τουσ πελάτεσ και τθν αποτελεςματικότθτα των 

μθχανιςμϊν είςπραξθσ των απαιτιςεϊν τθσ, να βελτιϊςει τθν ανακτθςιμότθτα των αντίςτοιχων ταμιακϊν ροϊν και να 

περιορίςει τισ ηθμιζσ που προζρχονται τόςο από τα δάνεια λιανικισ τραπεηικισ όςο και από το επιχειρθματικό χαρτοφυλάκιο. 
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Κατθγοριοποίθςθ Μζτρων Ρφκμιςθσ 

Μετά τθ δθμοςίευςθ του τελικοφ ςχεδίου των εκτελεςτικϊν τεχνικϊν προτφπων τθσ Ευρωπαϊκισ Τραπεηικισ Αρχισ (EBA), ςτο 

τρίτο τρίμθνο του 2014, θ Τράπεηα εφάρμοςε ζναν κοινό οριςμό αναφορικά με τισ ρυκμίςεισ δανείων για ςκοποφσ εποπτικισ και 

χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ, και επανακακόριςε, τθν 31 Δεκεμβρίου 2014, τθν περίμετρο των υφιςτάμενων 

ρυκμιςμζνων δανείων κατά αντιςτοιχία με αντίςτοιχουσ οριςμοφσ τθσ EBA. Από τθν 1 Ιανουαρίου 2015, θ Τράπεηα 

παρακολουκεί όλεσ τισ πρακτικζσ ρφκμιςθσ δανείων βάςει των ανωτζρω προτφπων τθσ ΕΒΑ.  

Επομζνωσ, οι πρακτικζσ ρφκμιςθσ δανείων, όπωσ παρακολουκοφνται και γνωςτοποιοφνται από τθν Τράπεηα, περιλαμβάνουν 

μόνο τισ περιπτϊςεισ τροποποίθςθσ των ςυμβατικϊν όρων αποπλθρωμισ του δανείου λόγω οικονομικισ αδυναμίασ του 

οφειλζτθ να ανταποκρικεί ςτισ δανειακζσ του υποχρεϊςεισ βάςει των υφιςτάμενων όρων, και θ Τράπεηα παρζχει διευκολφνςεισ, 

μζςω ευνοϊκισ τροποποίθςθσ των όρων και προχποκζςεων που προβλζπονται από τθν δανειακι ςφμβαςθ, ενζργεια  ςτθν 

οποία δεν κα προζβαινε εάν ο οφειλζτθσ δεν βριςκόταν ςε οικονομικι δυςχζρεια.  

Πλα τα άλλα είδθ τροποποιιςεων που παρζχονται από τθν Τράπεηα και δεν οφείλονται ςτθν οικονομικι αδυναμία του 

οφειλζτθ, αλλά κακορίηονται από παράγοντεσ επιχειρθματικισ φφςεωσ, δεν αποτελοφν μζτρα ρφκμιςθσ. 

Τα ρυκμιςμζνα δάνεια κατθγοριοποιοφνται ωσ απομειωμζνα ι μθ απομειωμζνα αξιολογϊντασ τον βακμό κακυςτζρθςθσ και τθν 

πιςτολθπτικι τουσ διαβάκμιςθ , κατά τθν θμερομθνία τθσ ρφκμιςθσ και κατά τθν θμερομθνία αναφοράσ.  

Τα απομειωμζνα δάνεια υπόκεινται αρχικά ςε περίοδο επιτιρθςθσ ενόσ ζτουσ, κατά τθν οποία θ ςυναλλακτικι ςυμπεριφορά 

των οφειλετϊν παρακολουκείται επιςταμζνωσ. Εάν, ςτο τζλοσ τθσ ανωτζρω περιόδου, οι οφειλζτεσ ζχουν ανταποκρικεί ςτουσ 

όρουσ του προγράμματοσ και δεν υπάρχουν κακόλου ποςά ςε κακυςτζρθςθ, κακϊσ και αμφιβολίεσ για τθν πλιρθ εξόφλθςθ των 

δανείων, τότε αυτά γνωςτοποιοφνται ωσ μθ απομειωμζνα. Επιπροςκζτωσ, τα μθ απομειωμζνα δάνεια, ςυμπεριλαμβανομζνων 

κι αυτϊν που προγενζςτερα κατθγοριοποιικθκαν ωσ  απομειωμζνα και τιρθςαν του όρουσ τθσ ρφκμιςθσ, υπόκεινται ςε διετι 

παρακολοφκθςθ. Εάν, ςτο τζλοσ αυτισ τθσ περιόδου, οι οφειλζτεσ ζχουν προβεί ςε τακτικζσ πλθρωμζσ κατά ζνα ςθμαντικό 

ποςό, δεν υπάρχουν ποςά ςε κακυςτζρθςθ μεγαλφτερθ των 30 θμερϊν και τα δάνεια δεν είναι απομειωμζνα, τότε αυτά 

εξζρχονται από το κακεςτϊσ ρφκμιςθσ. 

Ειδικότερα, θ κατθγορία των απομειωμζνων δανείων περιλαμβάνει εκείνα που (α) κατά τθν θμερομθνία τθσ ρφκμιςθσ ιταν ςε 

κακυςτζρθςθ μεγαλφτερθ των 90 θμερϊν ι κεωροφνταν πικανό να μθν αποπλθρωκοφν, (β) ςτο τζλοσ τθσ περιόδου επιτιρθςθσ 

του ενόσ ζτουσ ικανοποίθςαν τα κριτιρια για τθν μεταφορά τουσ ςτθν κατθγορία των μθ απομειωμζνων δανείων και κατά τθν 

διετι περίοδο παρακολοφκθςθσ είτε ρυκμίςτθκαν εκ νζου είτε υπιρξαν ποςά ςε κακυςτζρθςθ μεγαλφτερθ των 30 θμερϊν και 

(γ) κατθγοριοποιικθκαν αρχικά ωσ μθ απομειωμζνα και κατά τθν διάρκεια τθσ διετοφσ περιόδου παρακολοφκθςθσ 

ικανοποίθςαν τα κριτιρια για τθν μεταφορά τουσ ςτθν κατθγορία απομειωμζνα. 

Επιπροςκζτωσ, τα μθ απομειωμζνα δάνεια λιανικισ τραπεηικισ κατθγοριοποιοφνται είτε ωσ «ενιμερα και μθ απομειωμζνα» είτε 

ωσ «ςε κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα» ανάλογα με τον βακμό κακυςτζρθςισ τουσ κατά τθν θμερομθνία αναφοράσ. Για τθν 

αντίςτοιχθ κατθγοριοποίθςθ των επιχειρθματικϊν δανείων, λαμβάνεται υπόψθ τόςο θ πιςτολθπτικι διαβάκμιςθ των οφειλετϊν 

όςο και ο βακμόσ κακυςτζρθςθσ των δανείων. 

Επίςθσ, τα ρυκμιςμζνα δάνεια που δεν εξυπθρετοφνται ςφμφωνα με τουσ νζουσ τροποποιθμζνουσ όρουσ και τα οποία 

μεταγενζςτερα καταγγζλλονται, παφουν να παρακολουκοφνται ξεχωριςτά βάςει των διαδικαςιϊν που ο Πμιλοσ εφαρμόηει για 

τα προγράμματα ρφκμιςθσ, και γνωςτοποιοφνται ωσ καταγγελμζνα απομειωμζνα δάνεια ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ του 

Ομίλου για τθν διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ των καταγγελμζνων δανείων. 

Προγράμματα Ρφκμιςθσ Δανείων 

Τα προγράμματα ρφκμιςθσ παρζχονται κατόπιν αξιολόγθςθσ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ του πελάτθ και τθσ πρόκεςισ του να 

αποπλθρϊςει τθν οφειλι του, και μπορεί να είναι προςωρινισ φφςθσ  ι μεγαλφτερθσ διάρκειασ. Ο ςκοπόσ των προγραμμάτων 

αυτϊν είναι θ διευκόλυνςθ των οφειλετϊν που αντιμετωπίηουν οικονομικζσ δυςχζρειεσ μζςω επαναπροςδιοριςμοφ των όρων 

αποπλθρωμισ των δανείων τουσ και ταυτόχρονα θ προςταςία τθσ Τράπεηασ από ενδεχόμενεσ ηθμιζσ. Θ Τράπεηα αναπτφςςει 

ςτοχευόμενεσ εναλλακτικζσ ςτρατθγικζσ με ςκοπό τθν εξεφρεςθ κατάλλθλων μακροπρόκεςμων και βιϊςιμων λφςεων, οι οποίεσ 

κα ανταποκρίνονται ςτισ οικονομικζσ ανάγκεσ επιλεγμζνων ομάδων οφειλετϊν. 
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Τα μζτρα ρφκμιςθσ δανείων μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίηονται απαραίτθτα ςε ζνα ι και περιςςότερα από τα 

παρακάτω: 

 ενοποιιςεισ δανειακϊν υποχρεϊςεων, όπου τα υφιςτάμενα δανειακά υπόλοιπα του πιςτοφχου ενοποιοφνται ςε ζνα 

δάνειο, 

 μείωςθ ι πλθρωμι μόνο των τόκων, 

 διακοπζσ πλθρωμισ, περίοδοσ χάριτοσ, 

 κεφαλαιοποίθςθ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, οι οποίεσ προςτίκενται ςτο κεφάλαιο του δανείου, 

 παράταςθ τθσ περιόδου αποπλθρωμισ του δανείου 

 μείωςθ επιτοκίου, 

 μερικι διαγραφι τθσ οφειλισ του πιςτοφχου και  

 ανταλλαγι χρζουσ με απόκτθςθ μετοχϊν του οφειλζτθ. 

Ειδικά για τα καταναλωτικά δάνεια χωρίσ εξαςφάλιςθ (περιλαμβανομζνων των πιςτωτικϊν καρτϊν), τα προγράμματα ρφκμιςθσ 

πραγματοποιοφνται κυρίωσ μζςω τθσ ενοποίθςθσ των δανειακϊν υποχρεϊςεων, όπου όλα τα υφιςτάμενα υπόλοιπα 

καταναλωτικϊν δανείων ςυγκεντρϊνονται ςε ζνα. Θ ενοποίθςθ των δανειακϊν υποχρεϊςεων ςυνδυάηεται γενικότερα με άλλα 

μζτρα (π.χ. επζκταςθ διάρκειασ), ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνονται τόςο θ επαρκισ μείωςθ των δόςεων του δανείου όςο και ο 

βιϊςιμοσ χαρακτιρασ τθσ ρφκμιςθσ για τον οφειλζτθ. Σε επιλεγμζνεσ περιπτϊςεισ, θ ενοποίθςθ των δανειακϊν υποχρεϊςεων 

μπορεί να ςυνδυάηεται με εγγραφι προςθμείωςθσ ςε ακίνθτα, μετατρζποντασ ζτςι τα ανεξαςφάλιςτα ανοίγματα ςε 

εξαςφαλιςμζνα.  

Στθν περίπτωςθ των ςτεγαςτικϊν δανείων, θ μείωςθ τθσ δόςθσ μπορεί να επιτευχκεί μζςω διαφόρων προγραμμάτων ρφκμιςθσ, 

όπωσ θ παράταςθ τθσ περιόδου αποπλθρωμισ του δανείου, θ κεφαλαιοποίθςθ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν και θ μείωςθ ι 

πλθρωμι μόνο τόκων. 

Τα επιχειρθματικά δάνεια υπόκεινται ςε ρφκμιςθ, όταν υπάρχουν ενδείξεισ οικονομικϊν δυςχερειϊν του οφειλζτθ, θ οποία 

ςτοιχειοκετείται από ζνα ςυνδυαςμό παραγόντων μεταξφ των οποίων θ επιδείνωςθ των οικονομικϊν του ςτοιχείων, θ 

υποβάκμιςθ τθσ πιςτολθπτικισ του αξιολόγθςθσ, οι κακυςτεριςεισ πλθρωμϊν και λοιποί. 

Θ Γενικι Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ρροβλθματικϊν Δανείων του Ομίλου (Troubled Assets Group General Division- TAG) αποτελεί 

μία ανεξάρτθτθ αρχι, θ οποία ζχει τθν ςυνολικι ευκφνθ για τθν διαχείριςθ των προβλθματικϊν δανείων τθσ Τράπεηασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ρυκμιςμζνων. H Διεφκυνςθ διαςφαλίηει τον αυςτθρό ζλεγχο και τθ ςτενι παρακολοφκθςθ 

αναφορικά με τθν αποτελεςματικότθτα των προγραμμάτων ρφκμιςθσ και τθν απόδοςθ των δανειακϊν χαρτοφυλακίων που 

διαχειρίηεται. H Διεφκυνςθ διαςφαλίηει επίςθσ, τθ ςυνεχι βελτίωςθ και προςαρμογι των πολιτικϊν και των διαδικαςιϊν μζςω 

τθσ διενζργειασ ποιοτικϊν ελζγχων και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εξελίξεισ του μακροοικονομικοφ περιβάλλοντοσ, τισ απαιτιςεισ 

του εποπτικοφ και νομικοφ πλαιςίου, τισ διεκνείσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ, και τισ υφιςτάμενεσ ι νζεσ εςωτερικζσ απαιτιςεισ.  

Θ TAG ςυνεργάηεται με τον Τομζα Διαχείριςθσ Κινδφνων για τθν αμοιβαία κατανόθςθ και ανάπτυξθ τθσ κατάλλθλθσ 

μεκοδολογίασ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των κινδφνων που απορρζουν από κάκε τφπο ρφκμιςθσ και κατθγορία κακυςτζρθςθσ, 

ανά δανειακό χαρτοφυλάκιο. Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ δομι και τισ κυριότερεσ δραςτθριότθτεσ τθσ TAG 

παρζχονται ςτισ ςθμ. 7.2 και 7.2.1. 

Αξιολόγθςθ Απομείωςθσ 

Στισ περιπτϊςεισ που παρζχονται μζτρα ρφκμιςθσ, θ Τράπεηα αξιολογεί τθν οικονομικι κατάςταςθ του πιςτοφχου και τθν 

ικανότθτα αποπλθρωμισ των υποχρεϊςεων του βάςει των πολιτικϊν απομείωςθσ τθσ Τράπεηασ που περιγράφονται ςτισ 

ςθμειϊςεισ 2.13 και 7.2.1. Συγκεκριμζνα, τα δάνεια λιανικισ τραπεηικισ διαχωρίηονται από τα άλλα χαρτοφυλάκια δανείων και θ 

ςυλλογικι αξιολόγθςθ απομείωςθσ που διενεργείται αντανακλά τον κίνδυνο μεγαλφτερων ηθμιϊν, με αποτζλεςμα τισ 

υψθλότερεσ προβλζψεισ απομείωςθσ/κάλυψθ ςε ςχζςθ με τα μθ τροποποιθμζνα δάνεια. Θ αξιολόγθςθ για τθν απομείωςθ των 

επιχειρθματικϊν δανείων πραγματοποιείται ςε ατομικι βάςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διάφορεσ πτυχζσ του κίνδυνου (όπωσ θ 

πιςτολθπτικι αξιολόγθςθ του δανειολιπτθ, θ οικονομικι του κατάςταςθ, θ τιρθςθ του προγράμματοσ ρφκμιςθσ και το επίπεδο 

των εξαςφαλίςεων) και θ ςχετικι ηθμιά απομείωςθσ υπολογίηεται αναλόγωσ. 

Ανταλλαγι Χρζουσ με απόκτθςθ μετοχϊν του οφειλζτθ  

Στα χαρτοφυλάκια επιχειρθματικϊν δανείων, θ Τράπεηα ςυμμετζχει ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ςε ςυναλλαγζσ ανταλλαγισ 

χρζουσ με μετοχζσ, ωσ μζροσ τθσ διαδικαςίασ ςτιριξθσ των επιχειριςεων, όπωσ περιγράφεται ςτθ ςθμ. 2.13. Το 2015, ςτο 
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πλαίςιο ρφκμιςθσ δανείων με ανταλλαγι χρζουσ ζναντι μετοχϊν, θ Τράπεηα απζκτθςε μειοψθφικό ποςοςτό ςυμμετοχισ 10,39% 

ςτθ Σελόντα Ιχκυοτροφεία Α.Ε.Γ.Ε., αξίασ € 0,2 εκατ. και μειοψθφικό ποςοςτό ςυμμετοχισ 13,94% ςτθ Νθρεφσ Ιχκυοκαλλιζργειεσ 

Α.Ε., αξίασ € 2,8 εκατ. Ραρομοίωσ, το 2014, θ Τράπεηα απζκτθςε μειοψθφικό ποςοςτό ςυμμετοχισ 12,8% ςτθν NGP Plastic, αξίασ 

€ 1,3 εκατ. 

Αποαναγνϊριςθ δανείου 

Ζνα δάνειο του οποίου οι όροι ζχουν τροποποιθκεί ενδζχεται να αποαναγνωριςτεί και το ρυκμιςμζνο δάνειο να αναγνωριςτεί 

ωσ νζο, όταν οι αλλαγζσ ςτουσ αρχικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ οδθγοφν το δάνειο που υπόκειται ςε μζτρα ρφκμιςθσ να 

χαρακτθριςτεί ωσ ζνα ουςιωδϊσ διαφορετικό χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ. Ρεριπτϊςεισ που είναι πικανό να 

οδθγιςουν ςε αποαναγνϊριςθ περιγράφονται ςτθ ςθμ. 2.13. Κατά τθν αποαναγνϊριςθ, θ διαφορά του παλιοφ δανείου και τθσ 

εφλογθσ αξίασ του νζου δανείου αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Τα απομειωμζνα  δάνεια που 

αποαναγνωρίςτθκαν ωσ ςυνζπεια των μζτρων ρφκμιςθσ, εξακολουκοφν να κατθγοριοποιοφνται ωσ απομειωμζνα ζωσ ότου 

υπάρχουν επαρκι ςτοιχεία που να αποδεικνφουν τθν ςθμαντικι μείωςθ ςτον κίνδυνο ακζτθςθσ των μελλοντικϊν πλθρωμϊν και 

τθν μθ φπαρξθ άλλων ενδείξεων απομείωςθσ. 

Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τα δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ τθσ Τράπεηασ, ανά είδοσ ρφκμιςθσ: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Μζτρα ρφκμιςθσ δανείων:

Μετάκεςθ πλθρωμισ τόκων 208      100      

Ρρόγραμμα μειωμζνων πλθρωμϊν 3.362  1.593  

Ραροχι περιόδου χάριτοσ 84        766      

Επζκταςθ διάρκειασ δανείου 1.262  460      

Κεφαλαιοποίθςθ κακυςτεροφμενων δόςεων 1.390  817      

Διαγραφι μζρουσ του χρζουσ 34        21        

Συνδυαςμόσ μζτρων ρφκμιςθσ 340      447      

Ανταλλαγι χρζουσ με απόκτθςθ ςυμμετοχισ 49        5           

Λοιπά 171      100      

φνολο (κακαρι αξία) 6.900  4.309  

 

Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τα δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ τθσ Τράπεηασ που υπόκεινται ςε μζτρα ρφκμιςθσ ανά 

ποιοτικι διαβάκμιςθ: 

υνολικό 

ποςό 

δανείων

υνολικό ποςό 

ρυκμιςμζνων 

δανείων

€ εκατ. € εκατ.

Χωρίσ κακυςτζρθςθ και μθ απομειϊμενα 18.901     2.429                12,9

Σε κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα 4.633       1.230                26,5

Απομειωμζνα 19.803     4.629                23,4

φνολο 43.337     8.288                19,1

Ατομικι πρόβλεψθ απομείωςθσ (5.130)      (417)                  8,1

Συλλογικι πρόβλεψθ απομείωςθσ (5.233)      (971)                  18,6

φνολο (κακαρι αξία) 32.974     6.900                20,9

Λθφκείςεσ Εξαςφαλίςεισ 23.541     5.538                

% 

Ρυκμιςμζνων 

δανείων

 31 Δεκεμβρίου 2015
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Συνολικό 

ποςό 

δανείων

Συνολικό ποςό 

ρυκμιςμζνων 

δανείων

€ εκατ. € εκατ.

Χωρίσ κακυςτζρθςθ και μθ απομειϊμενα 20.392     1.676                8,2

Σε κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα 5.865       748                   12,8

Απομειωμζνα 17.257     2.572                14,9

Σφνολο 43.514     4.996                11,5

Ατομικι πρόβλεψθ απομείωςθσ (4.305)      (250)                  5,8

Συλλογικι πρόβλεψθ απομείωςθσ (4.133)      (437)                  10,6

Σφνολο (κακαρι αξία) 35.076     4.309                12,3

Λθφκείςεσ Εξαςφαλίςεισ 24.761     3.610                

 31 Δεκεμβρίου 2014

% 

υκμιςμζνων 

δανείων

 

Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τθν κίνθςθ των δανείων και απαιτιςεων από πελάτεσ που υπόκεινται ςε μζτρα ρφκμιςθσ: 

2015

€ million

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 4.310       

Δάνεια που εντάχκθκαν ςε κακεςτόσ ρφκμιςθσ εντόσ τθσ χριςθσ 2.883       

Ζςοδα από τόκουσ 171           

Αποπλθρωμζσ δανείων (μερικϊσ ι ολικϊσ) (86)            

Δάνεια που εξιλκαν από το κακεςτϊσ τθσ ρφκμιςθσ (1) (161)         

Ρρόβλεψθ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ (217)         

Λοιπά 0               

Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 6.900       

 

(1)  Ζνα ςθμαντικό ποςό των δανείων και απαιτιςεων από πελάτεσ τα οποία εξιλκαν από το κακεςτϊσ ρφκμιςθσ αφορά καταγγελμζνα δάνεια. 

Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τα δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ τθσ Τράπεηασ που υπόκεινται ςε μζτρα ρφκμιςθσ ανά 

είδοσ δανείου: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Λιανικι Σραπεηικι 5.905 3.390

- Στεγαςτικά δάνεια 4.357 2.540

- Καταναλωτικά δάνεια 292 126

- Ριςτωτικζσ κάρτεσ 0 0

- Μικρζσ επιχειριςεισ 1.256 724

Επιχειρθματικά 995 919

- Μεγάλεσ επιχειριςεισ 545 555

- Μικρομεςαίεσ ΜΜΕ 450 364

φνολο (κακαρι αξία) 6.900 4.309
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Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τα δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ τθσ Τράπεηασ που υπόκεινται ςε μζτρα ρφκμιςθσ ανά 

γεωγραφικι κατανομι: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Ελλάδα 6.848  4.288  

Λοιπζσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ 42        21        

Λοιπζσ Χϊρεσ 10        -           

φνολo (κακαρι αξία) 6.900  4.309  

 

7.2.1.3 Ομόλογα εμπορικοφ και επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου 

Οι παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηουν τα ομόλογα του εμπορικοφ και του επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου ανά κατθγορία πιςτωτικισ 

διαβάκμιςθσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014, ςφμφωνα με τισ διαβακμίςεισ τθσ Moody’s ι αντίςτοιχεσ διαβακμίςεισ: 

Χρεωςτικοί

Ομόλογα Ομόλογα τίτλοι Ομόλογα

εμπορικοφ

χαρτοφυλάκιου 

διακζςιμα προσ 

πϊλθςθ

δανειακοφ 

χαρτοφυλάκιου

διακρατοφμενα 

μζχρι τθ λιξθ φνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

-                             54                          -                             0                            54           

-                             -                             10.042                 50                          10.092  

-                             6                            115                       58                          179        

Χαμθλότερα από Α3 13                          3.025                    1.071                    41                          4.150     

Χωρίσ διαβάκμιςθ 2                            13                          19                          -                             34           

φνολο 15                          3.098                    11.247                 149                       14.509  

31 Δεκεμβρίου 2015

Aaa

Aa1 ζωσ Aa3

A1 ζωσ A3

 

Χρεωςτικοί

Ομόλογα Ομόλογα τίτλοι Ομόλογα

εμπορικοφ

χαρτοφυλάκιου 

διακζςιμα προσ 

πϊλθςθ

δανειακοφ 

χαρτοφυλάκιου

διακρατοφμενα

μζχρι τθ λιξθ Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Aaa -                             101                       -                             45                          146        

Aa1 ζωσ Aa3 -                             -                             10.089                 69                          10.158  

A1 ζωσ A3 0                            30                          117                       89                          236        

Χαμθλότερα από Α3 58                          2.676                    1.305                    143                       4.182     

Χωρίσ διαβάκμιςθ 8                            7                            189                       -                             204        

φνολο 66                          2.814                    11.700                 346                       14.926  

31 Δεκεμβρίου 2014

 

Τα ομόλογα με διαβάκμιςθ χαμθλότερθ από Α3 περιλαμβάνουν: ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου αξίασ € 3.833 εκατ. (2014: € 

3.521 εκατ.), κρατικά ομόλογα χωρϊν μελϊν τθσ Ευρωηϊνθσ, δθλ. Ιταλία αξίασ € 100 εκατ. (2014: € 100 εκατ.), και κρατικά 

ομόλογα αξίασ € 110 εκατ. που ζχουν εκδοκεί κυρίωσ από μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κακϊσ και υποψιφια μζλθ (2014: € 265 

εκατ.). 
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Οι παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηουν τα ομόλογα του εμπορικοφ και του επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου τθσ Τράπεηασ ανά 

γεωγραφικι περιοχι, με βάςθ τθ χϊρα εγκατάςταςθσ των αντιςυμβαλλόμενων, και τον τομζα δραςτθριότθτασ: 

Ελλάδα

Λοιπζσ 

Ευρωπαϊκζσ 

χϊρεσ

Λοιπζσ 

Χϊρεσ φνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

3.833   10.420         -           14.253  

Τράπεηεσ 1           -                     -           1             

Επιχειριςεισ 107       138               10        255        

φνολο 3.941   10.558         10        14.509  

Δθμόςιο

31 Δεκεμβρίου 2015

 

Ελλάδα

Λοιπζσ 

Ευρωπαϊκζσ 

χϊρεσ

Λοιπζσ 

Χϊρεσ Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

3.521   10.668         -           14.189  

Τράπεηεσ 2           28                 0          30           

Επιχειριςεισ 410       287               10        707        

Σφνολο 3.933   10.983         10        14.926  

31 Δεκεμβρίου 2014

Δθμόςιο

 

7.2.1.4 υμψθφιςμόσ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων 

Οι γνωςτοποιιςεισ όπωσ παρατίκενται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ περιλαμβάνουν χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και 

υποχρεϊςεων τα οποία: 

α) ςυμψθφίηονται ςτον ιςολογιςμό τθσ Τράπεηασ ςφμφωνα με τα κριτιρια του ΔΛΡ 32 ι  

β) υπόκεινται ςε κφριεσ ςυμβάςεισ ςυμψθφιςμοφ ι παρόμοιεσ ςυμφωνίεσ οι οποίεσ καλφπτουν παρόμοια χρθματοοικονομικά 

μζςα, ανεξάρτθτα από το εάν ςυμψθφίηονται ςτον ιςολογιςμό. 

Αναφορικά με τθν πρϊτθ κατθγορία, τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων ςυμψθφίηονται και το 

κακαρό ποςό αυτϊν παρουςιάηεται ςτον ιςολογιςμό, όταν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα ςυμψθφιςμοφ και πρόκεςθ διακανονιςμοφ 

του κακαροφ ποςοφ αυτϊν ι πρόκεςθ ταυτόχρονθσ είςπραξθσ τθσ απαίτθςθσ και εξόφλθςθσ τθσ υποχρζωςθσ («τα κριτιρια 

ςυμψθφιςμοφ»), όπωσ παρατίκενται και ςτθν λογιςτικι αρχι τθσ Τράπεηασ 2.5. 

Αναφορικά με τθν δεφτερθ κατθγορία, οι ςυναλλαγζσ που εμπίπτουν ςε ςυμβάςεισ ΙSDA και παρόμοιεσ κφριεσ ςυμβάςεισ 

ςυμψθφιςμοφ δεν πλθροφν τα κριτιρια του ςυμψθφιςμοφ ςτον ιςολογιςμό, κακϊσ το δικαίωμα ςυμψθφιςμοφ τίκεται ςε ιςχφ 

μόνο ςε περίπτωςθ ακζτθςθσ, χρεοκοπίασ ι πτϊχευςθσ τθσ Τράπεηασ ι των αντιςυμβαλλόμενων ι μετά από άλλα 

προκακοριςμζνα γεγονότα. Επιπρόςκετα, θ Τράπεηα και οι αντιςυμβαλλόμενοι τθσ μπορεί να μθν ζχουν πρόκεςθ 

διακανονιςμοφ του κακαροφ ποςοφ των ςυναλλαγϊν ι πρόκεςθ ταυτόχρονθσ είςπραξθσ τθσ απαίτθςθσ και εξόφλθςθσ τθσ 

υποχρζωςθσ. 

Ραρόμοιεσ ςυμβάςεισ με τισ ΙSDA περιλαμβάνουν ςυμφωνίεσ εκκακάριςθσ παραγϊγων, global master repurchase agreements 

(GMRA) και global master securities lending agreements. Ραρόμοια χρθματοοικονομικά μζςα περιλαμβάνουν παράγωγα, 

ςυμφωνίεσ πϊλθςθσ και επαναγοράσ χρεογράφων («repos»), ςυμφωνίεσ αγοράσ και επαναπϊλθςθσ τίτλων («reverse repos») 

και χρεόγραφα που δανείηονται από ι δανείηονται ςε τρίτουσ. Χρθματοοικονομικά μζςα όπωσ δάνεια και κατακζςεισ δεν 

υπόκεινται ςε αυτιν τθν γνωςτοποίθςθ εκτόσ εάν ςυμψθφίηονται ςτον ιςολογιςμό. 

Θ Τράπεηα δεν ζχει ςυμψθφίςει κανζνα χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 και 

2014, δεδομζνου ότι τα κριτιρια ςυμψθφιςμοφ που αναφζρονται παραπάνω δεν πλθροφνται. Συνεπϊσ, θ λογιςτικι αξία των 

αναγνωριςμζνων χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων ιςοφται με τθν αντίςτοιχθ κακαρι αξία ςτουσ 

παρακάτω πίνακεσ. 
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Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων που δεν ςυμψθφίηονται ςτον ιςολογιςμό, όπωσ παρουςιάηονται 

παρακάτω, υπόκεινται ςε εφαρμοςτζεσ κφριεσ ςυμβάςεισ ςυμψθφιςμοφ και παρόμοιεσ ςυμφωνίεσ και ζχουν κυρίωσ ςχζςθ με 

παράγωγα, ςυμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων και ςυμφωνίεσ επαναπϊλθςθσ χρεογράφων. 

Πςον αφορά αυτζσ τισ ςυναλλαγζσ, θ Τράπεηα λαμβάνει και παρζχει εξαςφαλίςεισ με τθν μορφι χρεογράφων και ταμειακϊν 

διακεςίμων, τα οποία περιλαμβάνονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ ςτισ ςτιλεσ «Χρθματοοικονομικά μζςα» (περιλαμβανομζνων 

μθ-ταμειακϊν εξαςφαλίςεων) και «Εγγυιςεισ ςε μετρθτά» ςτθν εφλογθ αξίασ τουσ. 

Λογιςτικι αξία  

χρθματ/μικϊν 

ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ 

προ 

ςυμψθφιςμοφ

Λογιςτικι αξία 

χρθματ/μικϊν 

υποχρεϊςεων 

που 

ςυμψθφίςτθκαν

Κακαρι 

αξία 

χρθματ/μικϊν 

απαιτιςεων 

Χρθματ/μικά 

ςτοιχεία 

(περιλαμβ. 

μθ-ταμειακϊν 

εξαςφαλίςεων)

Λθφκείςεσ 

εγγυιςεισ ςε 

μετρθτά

Κακαρό 

υπόλοιπο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ

1.854                 -                               1.854                (1.777)                 (25)                   52              

φνολο 1.854                 -                               1.854                (1.777)                 (25)                   52              

31 Δεκεμβρίου 2015

χετιηόμενα υπόλοιπα που δεν 

ςυμψθφίςτθκαν ςτον ιςολογιςμό

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα

 

Λογιςτικι αξία

 χρθματ/μικϊν 

υποχρεϊςεων 

προ 

ςυμψθφιςμοφ

Λογιςτικι αξία  

χρθματ/μικϊν 

ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ που 

ςυμψθφίςτθκαν

Κακαρι 

αξία 

χρθματ/μικϊν 

υποχρεϊςεων

Χρθματ/μικά 

ςτοιχεία 

(περιλαμβ. 

μθ-ταμειακϊν 

εξαςφαλίςεων)

Δεςμευμζνεσ  

εγγυιςεισ ςε 

μετρθτά

Κακαρό 

υπόλοιπο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

2.353                 -                               2.353                (795)                     (1.524)             34              

5.632                 -                               5.632                (5.577)                 (55)                   -                 

53                       -                               53                      (53)                       -                        0                

φνολο 8.038                 -                               8.038                (6.425)                 (1.579)             34              

31 Δεκεμβρίου 2015

χετιηόμενα υπόλοιπα που δεν 

ςυμψθφίςτθκαν ςτον ιςολογιςμό

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία υποχρεϊςεων

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα

Συμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων με τράπεηεσ

Συμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων με πελάτεσ

 

Λογιςτικι αξία  

χρθματ/μικϊν 

ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ 

προ 

ςυμψθφιςμοφ

Λογιςτικι αξία

 χρθματ/μικϊν 

υποχρεϊςεων 

που 

ςυμψθφίςτθκαν

Κακαρι 

αξία 

χρθματ/μικϊν 

απαιτιςεων 

Χρθματ/μικά 

ςτοιχεία 

(περιλαμβ. 

μθ-ταμειακϊν 

εξαςφαλίςεων)

Λθφκείςεσ 

εγγυιςεισ ςε 

μετρθτά

Κακαρό 

υπόλοιπο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

2.091                 -                               2.091                (1.982)                 (38)                   71              

6                         -                               6                        (6)                         -                        -                 

Σφνολο 2.097                 -                               2.097                (1.988)                 (38)                   71              

Σχετιηόμενα υπόλοιπα που δεν 

ςυμψθφίςτθκαν ςτον ιςολογιςμό

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα

Συμφωνίεσ επαναπϊλθςθσ τίτλων με τράπεηεσ

31 Δεκεμβρίου 2014
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Λογιςτικι αξία

 χρθματ/μικϊν 

υποχρεϊςεων 

προ 

ςυμψθφιςμοφ

Λογιςτικι αξία  

χρθματ/μικϊν 

ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ που 

ςυμψθφίςτθκαν

Κακαρι 

αξία 

χρθματ/μικϊν 

υποχρεϊςεων

Χρθματ/μικά 

ςτοιχεία 

(περιλαμβ. 

μθ-ταμειακϊν 

εξαςφαλίςεων)

Δεςμευμζνεσ  

εγγυιςεισ ςε 

μετρθτά

Κακαρό 

υπόλοιπο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

2.453                 -                               2.453                (882)                     (1.522)             49              

11.379               -                               11.379              (11.092)               (206)                 81              

53                       -                               53                      (53)                       -                        0                

Σφνολο 13.885               -                               13.885              (12.027)               (1.728)             130           

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία υποχρεϊςεων

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα

Συμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων με τράπεηεσ

Συμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων με πελάτεσ

31 Δεκεμβρίου 2014

Σχετιηόμενα υπόλοιπα που δεν 

ςυμψθφίςτθκαν ςτον ιςολογιςμό

 

Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων παρατίκενται ςτουσ παραπάνω πίνακεσ ςτθν αξία με τθν οποία 

αναγνωρίςτθκαν, είτε τθν εφλογθ αξία (παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα) είτε ςτθν αναπόςβεςτθ αξία κτιςθσ (όλα τα 

υπόλοιπα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία), ανάλογα με τον τφπο του χρθματοοικονομικοφ μζςου.  

7.2.2 Κίνδυνοσ αγοράσ 

Θ Τράπεηα εκτίκεται ςε κίνδυνο αγοράσ ο οποίοσ είναι ο κίνδυνοσ πικανισ ηθμιάσ λόγω δυςμενϊν μεταβολϊν ςτισ μεταβλθτζσ 

τθσ αγοράσ. Μεταβολζσ ςε επιτόκια, ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ, περικϊρια φερεγγυότθτασ (credit spreads), τιμζσ μετοχϊν και 

ςε άλλουσ ςχετικοφσ παράγοντεσ, όπωσ ςτθν τεκμαρτι μεταβλθτότθτα των προθγοφμενων, μποροφν να επθρεάςουν τα ζςοδα 

τθσ Τράπεηασ ι τθν εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν μζςων τθσ. Ειδικότερα, οι κίνδυνοι αγοράσ ςτουσ οποίουσ εκτίκεται θ 

Τράπεηα είναι οι εξισ: 

(α) Κίνδυνοσ επιτοκίου 

Οι ταμειακζσ ροζσ και θ εφλογθ αξία τθσ χρθματοοικονομικι κζςθσ τθσ Τράπεηασ εκτίκενται ςε κίνδυνο λόγω των διακυμάνςεων 

ςτα ιςχφοντα επιτόκια αγοράσ. Ο κίνδυνοσ επιτοκίου ταμιακϊν ροϊν, είναι ο κίνδυνοσ οι μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ ενόσ 

χρθματοοικονομικοφ μζςου να διακυμανκοφν λόγω των αλλαγϊν ςτα επιτόκια τθσ αγοράσ. Ο κίνδυνοσ επιτοκίου εφλογθσ αξίασ 

είναι ο κίνδυνοσ θ αξία ενόσ χρθματοοικονομικοφ μζςου να διακυμανκεί λόγω των αλλαγϊν ςτα επιτόκια τθσ αγοράσ. Ο 

κίνδυνοσ επιτοκίου εφλογθσ αξίασ αναλφεται περαιτζρω ςε «Γενικό» και «Ειδικό». Ο πρϊτοσ αναφζρεται ςε αλλαγζσ ςτθν 

εφλογθ αξία κζςεων λόγω κινιςεων των επιτοκίων αναφοράσ, ενϊ ο τελευταίοσ αναφζρεται ςε αλλαγζσ ςτθν εφλογθ αξία 

κζςεων λόγω κινιςεων ςε ςυγκεκριμζνεσ αποδόςεισ εκδοτϊν και ςε περικϊρια φερεγγυότθτασ (credit spreads). 

(β) Συναλλαγματικόσ κίνδυνοσ 

Θ χρθματοοικονομικι κζςθ και οι ταμειακζσ ροζσ τθσ Τράπεηασ εκτίκενται ςε κίνδυνο από τθν επίδραςθ των διακυμάνςεων ςτισ 

ιςχφουςεσ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ.  

(γ) Μετοχικόσ κίνδυνοσ 

Ο κίνδυνοσ τιμισ μετοχϊν ορίηεται ωσ ο κίνδυνοσ μείωςθσ τθσ εφλογθσ αξίασ τουσ, ωσ αποτζλεςμα τθσ μεταβολισ των μετοχικϊν 

δεικτϊν και τθσ αξίασ μεμονωμζνων μετοχϊν. Θ ζκκεςθ ςτον κίνδυνο διακφμανςθσ των τιμϊν των μετοχϊν προζρχεται κυρίωσ 

από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.  

(δ) Τεκμαρτι μεταβλθτότθτα 

Θ Τράπεηα εκτίκεται ςε περιοριςμζνο κίνδυνο τεκμαρτισ μεταβλθτότθτασ (implied volatility (vega) risk), κυρίωσ ωσ αποτζλεςμα 

των κζςεων τθσ ςε swaption.  

Θ Επιτροπι Κινδφνων (Board Risk Committee) κακορίηει τα όρια των ανοικτϊν κζςεων ςε μετοχζσ, τα οποία παρακολουκοφνται 

ςε τακτικι βάςθ. 

Θ Τράπεηα εφαρμόηει τθ μζκοδο τθσ Αξίασ ςε Κίνδυνο (Value at Risk - VaR) για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ του κινδφνου 

αγοράσ.  

(i) VaR για 2015 και 2014 

Θ μζκοδοσ VaR χρθςιμοποιείται για τθν επιμζτρθςθ του χρθματοοικονομικοφ κινδφνου, υπολογίηοντασ τθν πικανι αρνθτικι 

μεταβολι τθσ αγοραίασ αξίασ ενόσ χαρτοφυλακίου ςε ςυγκεκριμζνο διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ και για προκακοριςμζνθ διάρκεια. 
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Το VaR που υπολογίηει θ Τράπεηα είναι βαςιςμζνο ςε διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ 99% και περίοδο διακράτθςθσ 1 θμζρασ, 

υπολογιςμζνο με τθ μζκοδο προςομοίωςθσ Monte Carlo (ολοκλθρωμζνθ επανατιμολόγθςθ). 

Τα μοντζλα VaR είναι ςχεδιαςμζνα για τθν επιμζτρθςθ του κινδφνου αγοράσ ςε ομαλζσ ςυνκικεσ. Γίνεται θ υπόκεςθ ότι οι 

ενδεχόμενεσ μεταβολζσ ςτουσ παράγοντεσ κινδφνου που επθρεάηουν τισ ομαλζσ ςυνκικεσ αγοράσ, κα ακολουκιςουν κανονικι 

κατανομι. 

Ραρόλο που το VaR είναι ζνα ςθμαντικό εργαλείο για τθν επιμζτρθςθ του κινδφνου αγοράσ, οι υποκζςεισ πάνω ςτισ οποίεσ 

βαςίηεται εγείρουν ςυγκεκριμζνουσ περιοριςμοφσ. Για το λόγο αυτό τα πραγματικά αποτελζςματα παρακολουκοφνται 

ςυςτθματικά μζςω τθσ διενζργειασ εκ των υςτζρων ελζγχων («back testing»), ϊςτε να ελεγχκεί θ εγκυρότθτα των υποκζςεων 

και των παραμζτρων που χρθςιμοποιικθκαν για τον υπολογιςμό του VaR. 

Επειδι θ μζκοδοσ VaR αποτελεί βαςικό εργαλείο για τθν παρακολοφκθςθ του κινδφνου αγοράσ που είναι εκτεκειμζνθ θ 

Τράπεηα, ζχουν κεςπιςτεί όρια VaR για όλεσ τισ ανοικτζσ κζςεισ (εμπορικά και επενδυτικά χαρτοφυλάκια), ενϊ θ πραγματικι 

ζκκεςθ τθσ Τράπεηασ επιςκοπείται από τθ διοίκθςθ ςε κακθμερινι βάςθ. Ραρόλα αυτά, θ χριςθ αυτισ τθσ μεκοδολογίασ δεν 

αποτρζπει ηθμιζσ ζξω από αυτά τα όρια ςε περίπτωςθ ακραίων μεταβολϊν ςτθν αγορά. 

Μζςο VaR ανά κατθγορία κινδφνου (εμπορικό και επενδυτικό χαρτοφυλάκιο(1))- Ελλάδα  

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Κίνδυνοσ Επιτοκίου 38        10       

Κίνδυνοσ Συναλλάγματοσ 0          0          

Μετοχικόσ Κινδφνοσ 2          2          

φνολο VaR 38        11       

 
(1) Η διακφμανςθ των επιτοκίων ζχει εφαρμοςκεί ςε όλα τα χαρτοφυλάκια. Η διακφμανςθ των περικωρίων φερεγγυότθτασ (credit spreads) ζχει 

εφαρμοςτεί μόνο ςτισ κζςεισ του εμπορικοφ και του διακζςιμου προσ πϊλθςθ χαρτοφυλακίου. 

Θ διαφοροποίθςθ κινδφνων επιδρά κετικά ςτο ςυνολικό VaR από τον επιτοκιακό, ςυναλλαγματικό και μετοχικό κίνδυνο.  

Το VaR επιτοκιακοφ κινδφνου λαμβάνει υπόψθ τισ μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία όλων των ςτοιχείων που κατζχει θ Τράπεηα, οι 

οποίεσ οφείλονται ςε μεταβολζσ των επιτοκίων. Σε αυτό περιλαμβάνονται τα δάνεια και οι κατακζςεισ (πελάτεσ και 

διατραπεηικι), χρθματοδότθςθ από το Ευρωςφςτθμα και πιςτωτικοί τίτλοι, τα χρεόγραφα και τα παράγωγα που κατζχονται από 

τθν Τράπεηα. Ραρά το μεγάλο ςχετικό μζγεκοσ των χαρτοφυλακίων δανείων και κατακζςεων, τθσ χρθματοδότθςθσ από το 

Ευρωςφςτθμα και τουσ πιςτωτικοφσ τίτλουσ, θ αντιςτοίχιςθ (matching) θμερομθνιϊν λιξθσ και ποςϊν, ςε ςυνδυαςμό με το 

τρζχον επίπεδο των επιτοκίων, ςθμαίνει ότι θ οριακι ςυνειςφορά αυτϊν των ςτοιχείων ςτο VaR επιτοκιακοφ κινδφνου δεν είναι 

ςθμαντικι. Το VaR επιτοκιακοφ κινδφνου τθσ Τράπεηασ, οφείλεται κυρίωσ ςτον κίνδυνο που ςχετίηεται με τα χρεόγραφα και τα 

παράγωγα που επιδεικνφουν ευαιςκθςία ςε μεταβολζσ των επιτοκίων. Θ ζκκεςθ ςε επιτοκιακό κίνδυνο των χρεογράφων και 

παραγϊγων τθσ Τράπεηασ αναλφεται ςε χρονικζσ περιόδουσ όπωσ παρουςιάηεται ςτουσ ακόλουκουσ πίνακεσ: 

Εντόσ 1 μινα 1-3 μινεσ 3-12 μινεσ 1-5 ζτθ Άνω των 5 ετϊν

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 

ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω 

αποτελεςμάτων -                       -                -                   2          2                            

Ομόλογα ςτακεροφ επιτοκίου -                       -                -                   2          2                            

509                 1.333       10.585       864      938                       

Ομόλογα ςτακεροφ επιτοκίου 421                 1.155       600             864      938                       

Ομόλογα μεταβλθτοφ επιτοκίου 88                    178           9.985         -           -                             

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα
(1)

163                 (906)         1.317         (197)    (565)                      

31 Δεκεμβρίου  2015

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων
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Εντόσ  1 μινα 1-3 μινεσ 3-12 μινεσ 1-5 ζτθ Άνω των 5 ετϊν

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 

ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω 

αποτελεςμάτων 6                      1               3                  2          (1)                          

Ομόλογα ςτακεροφ επιτοκίου 6                      1               3                  2          (1)                          

Ομόλογα μεταβλθτοφ επιτοκίου -                       -                0                  -           -                             

732                 1.274       10.729       937      823                       

Ομόλογα ςτακεροφ επιτοκίου 599                 807           728             937      823                       

Ομόλογα μεταβλθτοφ επιτοκίου 133                 467           10.001       -           -                             

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα
(1)

1.122              (1.223)      1.355         (547)    (690)                      

31 Δεκεμβρίου 2014

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων

 
(1) Για γραμμικά παράγωγα επιτοκίου, οι ονομαςτικζσ αξίεσ παρουςιάηονται ακροιςτικά για όλα τα νομίςματα, ςτθν κατάλλθλθ χρονικι περίοδο. Για μθ 

γραμμικά παράγωγα επιτοκίου, οι delta ιςοδφναμεσ ονομαςτικζσ αξίεσ παρουςιάηονται ακροιςτικά για όλα τα νομίςματα, ςτθν κατάλλθλθ χρονικι 

περίοδο. 

(ii) υγκζντρωςθ ςυναλλαγματικοφ κινδφνου 

Οι παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηουν τθν ζκκεςθ τθσ Τράπεηασ ςτο ςυναλλαγματικό κίνδυνο τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014: 

USD CHF RON RSD BGN Λοιπά ΕΤΡΩ φνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ

Ταμείο και διακζςιμα ςτισ κεντρικζσ 

τράπεηεσ 7              1              -               -               -               3              386         397         

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά 

ιδρφματα 186         197         58            -               1              65            4.513      5.020      

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 

ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω 

αποτελεςμάτων 1              -               -               -               -               -               16            17            

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 19            2              -               -               -               -               1.860      1.881      

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 780         3.950      -               -               -               34            28.210   32.974   

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 60            -               1              -               -               2              14.522   14.585   

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ  (1) 7              1              282         221         83            37            8.577      9.208      

Στοιχεία ενεργθτικοφ δραςτθριοτιτων 

προσ πϊλθςθ -               -               -               -               -               -               113         113         

φνολο Ενεργθτικοφ 1.060      4.151      341         221         84            141         58.197   64.195   

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ

Υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ 

και χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 737         1              -               -               -               6              30.778   31.522   

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 36            -               332         -               375         -               1.610      2.353      

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 924         20            2              -               -               115         21.741   22.802   

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ -               -               -               -               -               -               896         896         

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 7              -               -               -               -               -               484         491         

φνολο υποχρεϊςεων 1.704      21            334         -               375         121         55.509   58.064   

υναλλαγματικι κζςθ ςτοιχείων 

ιςολογιςμοφ (644)        4.130      7              221         (291)        20            2.688      6.131      

Προκεςμιακζσ ςυμβάςεισ 

ςυναλλάγματοσ 643         (4.126)    (35)          -               (2)             23            3.472      (25)          

φνολο ςυναλλαγματικισ κζςθσ (1)             4              (28)          221         (293)        43            6.160      6.106      

31 Δεκεμβρίου 2015
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USD CHF RON RSD BGN Λοιπά ΕΥΩ Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ

Ταμείο και διακζςιμα ςτισ κεντρικζσ 

τράπεηεσ 7              -               -               -               -               37            757         801         

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά 

ιδρφματα 585         183         75            -               1              90            4.958      5.892      

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 

ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω 

αποτελεςμάτων 8              -               -               -               -               -               65            73            

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 37            -               -               -               -               1              2.083      2.121      

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 930         4.357      -               -               -               60            29.729   35.076   

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 269         -               5              -               -               26            14.659   14.959   

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 
(1)

5              1              291         221         80            37            7.937      8.572      

Σφνολο Ενεργθτικοφ 1.841      4.541      371         221         81            251         60.188   67.494   

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ 

και χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 1.018      11            -               -               -               60            24.929   26.018   

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 59            -               335         -               375         1              1.700      2.470      

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 1.937      22            3              -               -               251         29.772   31.985   

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ 7              -               -               -               -               -               1.280      1.287      

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 4              -               -               -               -               1              472         477         

Σφνολο υποχρεϊςεων 3.025      33            338         -               375         313         58.153   62.237   

Συναλλαγματικι κζςθ ςτοιχείων 

ιςολογιςμοφ (1.184)    4.508      33            221         (294)        (62)          2.034      5.256      

Ρροκεςμιακζσ ςυμβάςεισ 

ςυναλλάγματοσ 1.181      (4.522)    (72)          -               -               102         3.343      32            

Σφνολο ςυναλλαγματικισ κζςθσ (3)             (14)          (39)          221         (294)        40            5.377      5.288      

31 Δεκεμβρίου 2014

 

(1) Σα λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ περιλαμβάνουν τα ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία, τισ επενδφςεισ ςε ακίνθτα, άυλα πάγια ςτοιχεία, 

αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και λοιπζσ απαιτιςεισ. 

7.2.3 Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ 

Θ Τράπεηα εκτίκεται κακθμερινά ςε κινδφνουσ ρευςτότθτασ από αναλιψεισ κατακζςεων, λιξεισ τίτλων μεςοπρόκεςμθσ ι 

μακροπρόκεςμθσ διάρκειασ, λιξεισ εξαςφαλιςμζνθσ ι μθ εξαςφαλιςμζνθσ χρθματοδότθςθσ (ςυμφωνίεσ επαναγοράσ 

χρεογράφων («repos») και διατραπεηικόσ δανειςμόσ), χρθματοδοτιςεισ δανείων και καταπτϊςεισ εγγυιςεων. Επιπρόςκετα, οι 

λογαριαςμοί περικωρίου για ςυναλλαγζσ εξαςφαλιςμζνθσ χρθματοδότθςθσ (από τθν ΕΚΤ και τθν αγορά) και για ςυμβόλαια 

μείωςθσ κινδφνου (CSAs, GMRAs) ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ των επιπζδων ρευςτότθτασ. Θ Τράπεηα διατθρεί διακζςιμα 

για να καλφψει όλεσ αυτζσ τισ ανάγκεσ. Θ Επιτροπι Κινδφνων τθσ Τράπεηασ κακορίηει επαρκι όρια ρευςτότθτασ για να 

καλυφκοφν οι ενδεχόμενεσ ανάγκεσ. 

Θ προθγοφμενθ εμπειρία ζχει δείξει ότι οι ανάγκεσ ρευςτότθτασ που δθμιουργοφνται από καταπτϊςεισ εγγυθτικϊν και 

πιςτωτικϊν επιςτολϊν είναι ςθμαντικά λιγότερεσ από το ποςό τθσ δζςμευςθσ. Το ίδιο ιςχφει και για τισ δεςμεφςεισ για αφξθςθ 

τθσ πίςτωςθσ, όπου το ςυνολικό ςυμβατικό ποςό δεν αντιπροςωπεφει κατ’ ανάγκθ μελλοντικζσ ανάγκεσ μετρθτϊν, κακϊσ 

αρκετζσ από αυτζσ τισ δεςμεφςεισ κα λιξουν ι κα τερματιςτοφν χωρίσ να χρθματοδοτθκοφν. 

Θεμελιϊδθσ αρχι τθσ διοίκθςθσ τθσ Τράπεηασ, είναι θ αντιςτοίχιςθ (matching) και θ ελεγχόμενθ αναντιςτοιχία (mismatch) των 

θμερομθνιϊν λιξθσ και των επιτοκίων των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων. Είναι αςυνικιςτο για τράπεηεσ να ζχουν 

πλιρθ αντιςτοίχιςθ, κακϊσ οι ςυναλλαγζσ είναι ςυχνά αβζβαιθσ διάρκειασ και διαφορετικισ φφςεωσ. Πταν οι λιξεισ δε 

ςυμπίπτουν, θ αποδοτικότθτα μπορεί να αυξθκεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξθκεί και ο κίνδυνοσ ηθμιϊν.   

Οι λιξεισ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων και θ δυνατότθτα αντικατάςταςθσ, με αποδεκτό κόςτοσ, των τοκοφόρων 

υποχρεϊςεων κατά τθ λιξθ τουσ, αποτελοφν ςθμαντικοφσ παράγοντεσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ ρευςτότθτασ τθσ Τράπεηασ.  
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Πλαίςιο Διαχείριςθσ Κινδφνου Ρευςτότθτασ 

Θ Ρολιτικι Διαχείριςθσ Κινδφνου ευςτότθτασ τθσ Τράπεηασ ορίηει τθν ακόλουκθ εποπτικι και ελεγκτικι δομι: 

- Θ Επιτροπι Κινδφνων  είναι υπεφκυνθ για τθ λιψθ αποφάςεων για τθ διαχείριςθ του κινδφνου ρευςτότθτασ και για τθν 

παρακολοφκθςθ των ποςοτικϊν και ποιοτικϊν διαςτάςεων του κινδφνου ρευςτότθτασ. 

- Θ Επιτροπι Διαχείριςθσ Ενεργθτικοφ και Υποχρεϊςεων του Ομίλου (Assets and Liabilities Committee) είναι εξουςιοδοτθμζνθ να 

διαμορφϊνει και να εφαρμόηει τθν πολιτικι διαχείριςθσ ρευςτότθτασ και να ελζγχει τθ διακζςιμθ ρευςτότθτα  τθσ Τράπεηασ 

τουλάχιςτον ςε μθνιαία βάςθ. 

- Θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Διακεςίμων του Ομίλου (Treasury) είναι υπεφκυνθ για τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ τθσ Τράπεηασ 

όςον αφορά ςτθ θμεριςια διαχείριςθ ρευςτότθτασ τθσ Τράπεηασ και για τθν προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ του 

προχπολογιςμοφ ρευςτότθτασ τθσ Τράπεηασ. 

- Ο Τομζασ Global Market and Counterparty Risk Sector (GMCRS) είναι υπεφκυνοσ για τθν επιμζτρθςθ, παρακολοφκθςθ και 

ενθμζρωςθ ςχετικά με τθ ρευςτότθτα τθσ Τράπεηασ. 

Επιπροςκζτωσ, ςφμφωνα με τθν Ρράξθ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ 50/08.09.2015 τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (ΤτΕ), θ Τράπεηα 

εφαρμόηει πολιτικζσ διαχείριςθσ κινδφνου, διαδικαςίεσ και ελζγχουσ αναφορικά με τθ ςφςταςθ βαρϊν ςε ςτοιχεία ενεργθτικοφ. 

Οι πολιτικζσ, αυτζσ, λαμβάνουν υπόψθ το μακροοικονομικό περιβάλλον τθσ Ελλάδασ, το επιχειρθςιακό μοντζλο τθσ Τράπεηασ 

και τισ ιδιαιτερότθτεσ των χρθματοδοτικϊν αγορϊν, ενςωματϊνουν τισ ςτρατθγικζσ τθσ Τράπεηασ αναφορικά με τθ ςφςταςθ 

βαρϊν ςε ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτα ςχζδια κάλυψθσ ενδεχόμενθσ χρθματοδοτικισ ανάγκθσ. 

Οι παρακάτω αναφορζσ ετοιμάηονται ςε περιοδικι βάςθ: 

(α) Θ εποπτικι ανάλυςθ του ανοίγματοσ ρευςτότθτασ (liquidity gap) μαηί με τουσ εποπτικοφσ δείκτεσ ρευςτότθτασ, 

(β) Οι αςκιςεισ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων. Οι αςκιςεισ αυτζσ αξιολογοφν τον αντίκτυπο ενόσ αρικμοφ ςυςτθμικϊν 

ζκτακτων γεγονότων ςτθ ρευςτότθτα τθσ Τράπεηασ, 

(γ) Αναφορά επί των προειδoποιθτικϊν δεικτϊν ζλλειψθσ ρευςτότθτασ και αναλφςεων ευαιςκθςίασ κινδφνων αγοράσ που 

επθρεάηουν τθ ρευςτότθτα, 

(δ) Εκτίμθςθ δεικτϊν κάλυψθσ ρευςτότθτασ (Liquidity coverage ratios -LCR) (νζοσ δείκτθσ ςτα πλαίςια τθσ Βαςιλείασ ΙΙΙ), 

(ε) Αναφορά ςχετικά με τθ ςφςταςθ βαρϊν ςε ςτοιχεία ενεργθτικοφ. 
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Χρονοανάλυςθ ςτοιχείων ενεργθτικοφ και ςτοιχεία ενεργθτικοφ διακρατοφμενα για τθν αντιμετϊπιςθ του κινδφνου 

ρευςτότθτασ 

Οι παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηουν ανάλυςθ τθσ λθκτότθτασ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ τθσ Τράπεηασ τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 

και 2014, βαςιςμζνθ ςτισ λογιςτικζσ τουσ αξίεσ. Τα δάνεια μθ οριςμζνθσ λιξθσ παρουςιάηονται ςτθν «εντόσ ενόσ μθνόσ» 

κατθγορία. Θ Τράπεηα ζχει ςυνάψει ςυμβάςεισ μείωςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου με αντιςυμβαλλόμενουσ ςτθ διατραπεηικι αγορά 

(ISDA/CSA). Με βάςθ τισ ςυμβάςεισ αυτζσ θ Τράπεηα ζχει δϊςει ι λάβει εξαςφαλίςεισ , οι οποίεσ καλφπτουν τισ αντίςτοιχεσ 

κακαρζσ υποχρεϊςεισ ι απαιτιςεισ από ςυναλλαγζσ παραγϊγων. Οι εξαςφαλίςεισ που ζχουν δοκεί δεν παρουςιάηονται ςτουσ 

παρακάτω πίνακεσ. Για τισ απαιτιςεισ από παράγωγα που δεν καλφπτονται από ςυμβάςεισ ISDA/CSA, θ κετικι αποτίμθςθ 

παρουςιάηεται ςτθν εφλογθ αξία ςτθν «άνω του ενόσ ζτουσ» κατθγορία. 

Εντόσ 1 - 3 3 μινεσ Άνω του

1 μινα μινεσ ζωσ 1 ζτοσ 1 ζτουσ

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

- Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 397        -            -                   -              397        

- Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 1.158     358      393             1.356     3.265     

- Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 5.288     300      2.273         25.113  32.974  

- Ομόλογα 426        1.150  591             12.342  14.509  

- Μετοχζσ -              -            -                   93           93           

- Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα -              -            -                   71           71           

- Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ
(1)

3             5           21               9.179     9.208     

- Στοιχεία ενεργθτικοφ δραςτθριοτιτων προσ πϊλθςθ -              -            -                   113        113        

φνολο 7.272     1.813  3.278         48.267  60.630  

31 Δεκεμβρίου 2015

φνολο

 

Εντόσ 1 - 3 3 μινεσ Άνω του

1 μινα μινεσ ζωσ 1 ζτοσ 1 ζτουσ

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

- Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 801        -            -                   -              801        

- Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 1.552     301      311             2.121     4.285     

- Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 7.567     221      1.243         26.045  35.076  

- Ομόλογα 607        875      820             12.624  14.926  

- Μετοχζσ -              -            -                   106        106        

- Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα (2) -              -            -                   95           95           

- Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ(1) 10           15        66               8.481     8.572     

Σφνολο 10.537  1.412  2.440         49.472  63.861  

31 Δεκεμβρίου 2014

Σφνολο

 
(1)Σα λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ περιλαμβάνουν τα ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία, τισ επενδφςεισ ςε ακίνθτα, άυλα πάγια ςτοιχεία, 

αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ. 

(2)Για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2014, το ποςό των παράγωγων χρθματοοικονομικϊν μζςων ζχει αναπροςαρμοςκεί προκειμζνου να 

εξαιρεκοφν τα παράγωγα εκτόσ τθσ διατραπεηικισ αγοράσ που καλφπτονται από ςυμβάςεισ CSA, για τα οποία θ Σράπεηα ζχει λάβει εγγυιςεισ υψθλισ 

ρευςτοποίθςθσ. 

Θ Τράπεηα κατζχει ζνα διαφοροποιθμζνο χαρτοφυλάκιο μετρθτϊν και ςτοιχείων ενεργθτικοφ υψθλισ ρευςτοποίθςθσ, 

προκειμζνου να εξυπθρετιςει τισ υποχρεϊςεισ τθσ και ενδεχόμενεσ αναλιψεισ κατακζςεων ςε ςυνκικεσ πίεςθσ αγοράσ. Τα 

διακρατοφμενα ςτοιχεία ενεργθτικοφ τθσ Τράπεηασ για τθν αντιμετϊπιςθ του κινδφνου ρευςτότθτασ περιλαμβάνουν τα 

παρακάτω: 

(α) Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ, 

(β) Ομόλογα υψθλισ ρευςτοποίθςθσ και λοιπά χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ αποδεκτά ωσ εγγφθςθ, 

(γ) Διατραπεηικζσ κατακζςεισ λιξθσ εντόσ ενόσ μινα. 
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Χρονοανάλυςθ των υποχρεϊςεων 

Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι ςυμβατικζσ μθ προεξοφλθμζνεσ ταμειακζσ ροζσ για το 2015 και το 2014. Τα ςτοιχεία 

των υποχρεϊςεων μθ οριςμζνθσ λιξθσ (κατακζςεισ όψεωσ και ταμιευτθρίου) εμφανίηονται ςτθν «εντόσ ενόσ μθνόσ» κατθγορία. 

Θ Τράπεηα ζχει ςυνάψει ςυμβάςεισ μείωςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου με αντιςυμβαλλόμενουσ ςτθ διατραπεηικι αγορά (ISDA/CSA). 

Λόγω αυτϊν των ςυμβάςεων θ Τράπεηα ζχει ιδθ δϊςει εξαςφαλίςεισ οι οποίεσ καλφπτουν τθν αποτίμθςθ των κακαρϊν τθσ 

υποχρεϊςεων από παράγωγα ςτθ διατραπεηικι αγορά. Για τισ υποχρεϊςεισ από παράγωγα που δεν καλφπτονται από 

ςυμβάςεισ ISDA/CSA θ υποχρζωςθ παρουςιάηεται ςτθν εφλογθ αξία ςτθν «εντόσ ενόσ μθνόσ» κατθγορία. 

Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει το χειρότερο πικανό ςενάριο αφοφ βαςίηεται ςτθν παραδοχι ότι 

όλεσ οι υποχρεϊςεισ κα αποπλθρωκοφν νωρίτερα από το αναμενόμενο (όλεσ οι προκεςμιακζσ κατακζςεισ αποςφρονται ςτθ 

ςυμβατικι τουσ λιξθ). Το πρόςφατο παρελκόν ζχει δείξει ότι ακόμθ και ςε περιόδουσ ςυςτθμικισ χρθματοοικονομικισ κρίςθσ, θ 

πικανότθτα ενόσ τζτοιου γεγονότοσ είναι απομακρυςμζνθ. 

Εντόσ 1 - 3 3 μινεσ Άνω του (ειςροζσ)/ 

1 μινα μινεσ ζωσ 1 ζτοσ 1 ζτουσ εκροζσ

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ εκτόσ παραγϊγων:

- Υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 26.260  467        191            4.685     31.603      

- Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 17.678  2.977     1.987         187        22.829      

- Μεςοπρόκεςμοι τίτλοι  (EMTN) 20           90           176            622        908            

- Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 58           95           338            -              491            

44.016  3.629     2.692         5.494     55.831      

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 36           -              -                  -              36               

31 Δεκεμβρίου 2015

 

Στοιχεία εκτόσ ιςολογιςμοφ 

Εντόσ Άνω του 

1 ζτουσ 1 ζτουσ

€ εκατ. € εκατ.

Δανειακζσ δεςμεφςεισ 1.621      492          

Κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ 10            -               

Τποχρεϊςεισ από λειτουργικζσ μιςκϊςεισ 23            107          

1.654      599          

 

Εντόσ 1 - 3 3 μινεσ Άνω του (ειςροζσ)/ 

1 μινα μινεσ ζωσ 1 ζτοσ 1 ζτουσ εκροζσ

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ εκτόσ παραγϊγων:

- Υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 18.009  5.855     221            2.005     26.090      

- Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 18.725  5.357     7.144         910        32.136      

- Μεςοπρόκεςμοι τίτλοι  (EMTN) 0             27           83               661        771            

- Χρεόγραφα από τιτλοποίθςθ (αποπλθρωμζσ κεφαλαίου και τόκων)
(1)

71           141        632            94           938            

- Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 56           94           327            -              477            

36.861  11.474  8.407         3.670     60.412      

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 47           -              -                  -              47               

31 Δεκεμβρίου 2014

 
(1 )Οι εκροζσ από τιτλοποιιςεισ καλφπτονται πλιρωσ από τισ αντίςτοιχεσ ειςροζσ από ςτεγαςτικά δάνεια που λιγουν ςτον ίδιο χρονικό ορίηοντα. 
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Στοιχεία εκτόσ ιςολογιςμοφ 

Εντόσ Άνω του 

1 ζτουσ 1 ζτουσ

€ εκατ. € εκατ.

Δανειακζσ δεςμεφςεισ 2.400      523          

Κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ 6              -               

Υποχρεϊςεισ από λειτουργικζσ μιςκϊςεισ 25            117          

2.431      640          

 

Λόγω τθσ κρίςθσ του Ελλθνικοφ χρζουσ, οι ελλθνικζσ τράπεηεσ απζκτθςαν μζροσ τθσ χρθματοδότθςθσ τουσ από τθν Ευρωπαϊκι 

Κεντρικι Τράπεηα (ΕΚΤ) και τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΤτΕ). Θ εξάρτθςθ τθσ Τράπεηασ για χρθματοδότθςθ από το Ευρωςφςτθμα 

ςτο 2015 κορυφϊκθκε ςτισ αρχζσ Ιουλίου (9 Ιουλίου 2015: € 33,3 δισ, εκ των οποίων € 23,1 δισ χρθματοδότθςθ από τον Ζκτακτο 

Μθχανιςμό Ραροχισ ευςτότθτασ - ELA), ωσ αποτζλεςμα τθσ αυξθμζνθσ αβεβαιότθτασ ςτθν Ελλάδα, θ οποία οδιγθςε ςε 

ςθμαντικζσ εκροζσ κατακζςεων και ςτθν επιβολι μζτρων περιοριςμοφ ςτθν κίνθςθ κεφαλαίων και ςε προςωρινι τραπεηικι 

αργία τθν 28 Ιουνίου 2015. 

Θ αξιοπιςτία του Ελλθνικοφ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ αποκαταςτάκθκε ςθμαντικά μετά τθν τελικι ςυμφωνία για το τριετζσ 

πρόγραμμα του ΕΜΣ ςτα μζςα του Αυγοφςτου 2015 και τθ μείωςθ τθσ πολιτικισ αβεβαιότθτασ ςτθν Ελλάδα μετά τισ εκλογζσ του 

Σεπτεμβρίου. Επιπροςκζτωσ, το Νοζμβριο του 2015, μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων τθσ ΣΑ, θ οποία 

πραγματοποιικθκε από τθν ΕΚΤ/ Ενιαίο Εποπτικό Μθχανιςμό κατά τθ διάρκεια του δεφτερου εξαμινου του 2015, θ Τράπεηα 

ολοκλιρωςε τθν αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου € 2.039 εκατ. (ςθμ. 36), θ οποία αφξθςε τθ ρευςτότθτά τθσ κατά το μικτό ποςό 

των € 1,6 δισ. 

Οι προαναφερόμενεσ κετικζσ εξελίξεισ είχαν ωσ αποτζλεςμα μια ςθμαντικι αφξθςθ τθσ πρόςβαςθσ τθσ Τράπεηασ ςε  πθγζσ 

εξαςφαλιςμζνθσ χρθματοδότθςθσ κατά € 4,6 δισ ςτο τζλοσ του 2015 ςε ςφγκριςθ με το αποκορφφωμα τθσ κρίςθσ, με ςυμφωνίεσ 

επαναγοράσ χρεογράφων με εξαςφαλίςεισ ομόλογα εκδόςεων του ευρωπαϊκοφ ΤΧΣ τα οποία προθγουμζνωσ περιλαμβάνονταν 

ςτθν ομάδα των αποδεκτϊν εγγυιςεων από τθν ΕΚΤ και μια ςθμαντικι αφξθςθ των πελατειακϊν κατακζςεων ςτθν Ελλάδα 

φψουσ € 1 δισ. Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, θ κακαρι χρθματοδότθςθ τθσ Τράπεηασ από τθν ΕΚΤ και τον ELA ανιλκε ςε € 5,3 δισ και 

€ 20 δισ αντίςτοιχα (2014: ΕΚΤ € 12,5 δισ). 

7.3     Εφλογθ αξία χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων 

Θ εφλογθ αξία είναι θ τιμι που μία οντότθτα κα λάμβανε κατά τθν πϊλθςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ι κα κατζβαλε για τθ 

μεταβίβαςθ μιασ υποχρζωςθσ ςε μια κανονικι ςυναλλαγι μεταξφ ςυμμετεχόντων ςτθν κφρια (ι πιο ςυμφζρουςα) αγορά, κατά 

τθν θμερομθνία τθσ επιμζτρθςθσ και υπό τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ (ιτοι, τιμι εξόδου). Πταν δεν υπάρχει 

παρατθριςιμθ τιμι για πανομοιότυπο περιουςιακό ςτοιχείο ι υποχρζωςθ, θ εφλογθ αξία επιμετράται με τθ χριςθ άλλων 

κατάλλθλων τεχνικϊν αποτίμθςθσ μεγιςτοποιϊντασ τθ χριςθ ςυναφϊν παρατθριςιμων δεδομζνων και ελαχιςτοποιϊντασ τθ 

χριςθ μθ παρατθριςιμων. Τα παρατθριςιμα δεδομζνα προκφπτουν χρθςιμοποιϊντασ ςτοιχεία τθσ αγοράσ, όπωσ πλθροφορίεσ 

διακζςιμεσ ςτο κοινό ςχετικά με πραγματικά γεγονότα ι ςυναλλαγζσ, και αντανακλοφν τισ παραδοχζσ που κα χρθςιμοποιοφςαν 

οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν αγορά για τθν τιμολόγθςθ χρθματοοικονομικϊν μζςων, όπωσ διακζςιμεσ επίςθμεσ τιμζσ ςε ενεργζσ 

αγορζσ για παρόμοια μζςα, επιτόκια και καμπφλεσ επιτοκίων, τεκμαρτι μεταβλθτότθτα και περικϊρια φερεγγυότθτασ (credit 

spreads). 

Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ που αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία ι ςτθν αναπόςβεςτθ αξία κτιςθσ των οποίων 

θ εφλογθ αξία ζχει γνωςτοποιθκεί, κατθγοριοποιοφνται ςε ζνα από τα τρία επίπεδα ιεραρχίασ εφλογθσ αξίασ ανάλογα με το αν θ 

αποτίμθςι τουσ βαςίηεται ςε παρατθριςιμα ι μθ παρατθριςιμα δεδομζνα, ωσ ακολοφκωσ: 

α)  Επίπεδο 1 - Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία που αποτιμϊνται βάςει επίςθμων τιμϊν (μθ προςαρμοςμζνεσ) ςε ενεργζσ 

αγορζσ για πανομοιότυπα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςτα οποία μια εταιρεία μπορεί να ζχει πρόςβαςθ κατά τθν 

θμερομθνία επιμζτρθςθσ. Ενεργόσ κεωρείται θ αγορά ςτθν οποία οι τιμζσ αυτζσ είναι άμεςα και ςε τακτά χρονικά 

διαςτιματα διακζςιμεσ από κάποιο χρθματιςτιριο, χρθματιςτι, διαπραγματευτι, βιομθχανικό κλάδο, υπθρεςία τιμϊν 

ι ρυκμιςτικι αρχι και αντιπροςωπεφουν πραγματικζσ και ςυχνζσ ςυναλλαγζσ. Στο επίπεδο 1 περιλαμβάνονται ενεργά 

διαπραγματεφςιμοι χρεωςτικοί τίτλοι, μετοχζσ και παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα που διαπραγματεφονται ςε 
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χρθματιςτιρια, κακϊσ επίςθσ αμοιβαία κεφάλαια και προϊόντα unit-linked τα οποία ζχουν τακτικά και ςυχνά 

δθμοςιευμζνεσ τιμζσ. 

β)  Επίπεδο 2 - Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία αποτιμϊμενα χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ αποτίμθςθσ με δεδομζνα  

διαφορετικά των επίςθμων τιμϊν του Επιπζδου 1, τα οποία είναι παρατθριςιμα είτε απευκείασ ι εμμζςωσ, όπωσ : i) 

επίςθμεσ τιμζσ για παρεμφερι χρθματοοικονομικά μζςα ςε ενεργζσ αγορζσ, ii) επίςθμεσ τιμζσ για πανομοιότυπα ι 

παρεμφερι χρθματοοικονομικά μζςα ςε αγορζσ που δεν είναι ενεργζσ, iii) δεδομζνα, εκτόσ των επίςθμων τιμϊν, που 

είναι άμεςα ι ζμμεςα παρατθριςιμα, όπωσ επιτόκια και καμπφλεσ επιτοκίων παρατθριςιμα ςε τακτά χρονικά 

διαςτιματα, επιτόκια προκεςμιακϊν ςυμβολαίων ξζνου ςυναλλάγματοσ, τιμζσ μετοχϊν, περικϊρια φερεγγυότθτασ και 

τεκμαρτι μεταβλθτότθτα που λαμβάνονται από διεκνείσ οργανιςμοφσ παροχισ τιμϊν αγοράσ και iv) άλλα μθ 

παρατθριςιμα δεδομζνα που δεν είναι ςθμαντικά για τθ ςυνολικι επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ. Τα 

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του επιπζδου 2 περιλαμβάνουν εξωχρθματιςτθριακά παράγωγα και χρεωςτικοφσ τίτλουσ 

πιο χαμθλισ ρευςτοποίθςθσ, τα οποία διακρατοφνται ι εκδίδονται από τθν Τράπεηα. 

γ)  Επίπεδο 3 - Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία αποτιμϊμενα χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ αποτίμθςθσ ςτισ οποίεσ τα 

ςθμαντικότερα δεδομζνα είναι μθ παρατθριςιμα. Κατά τθν ανάπτυξθ των μθ παρατθριςιμων δεδομζνων, 

χρθςιμοποιοφνται οι καλφτερεσ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων δεδομζνων τθσ Τράπεηασ, ενϊ 

ταυτόχρονα αντανακλϊνται οι υποκζςεισ των ςυμμετεχόντων ςτθν αγορά (π.χ. παραδοχζσ ςχετικά με τον κίνδυνο). Τα 

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του επιπζδου 3 περιλαμβάνουν κυρίωσ μθ ειςθγμζνεσ μετοχζσ, ςυγκεκριμζνα 

εξωχρθματιςτθριακά παράγωγα και δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ. 

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων που επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία 

Θ κατθγοριοποίθςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων τθσ Τράπεηασ που επιμετρϊνται ςτθν 

εφλογθ αξία τουσ, παρουςιάηεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ: 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 φνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ επιμετροφμενα ςτθν εφλογθ αξία:

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία εμπορικοφ χαρτοφυλάκιου 14               2                 1                 17               

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 0                 1.862         19               1.881         

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων 3.146         0                 43               3.189         

φνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ 3.160         1.864         63               5.087         

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία υποχρεϊςεων επιμετροφμενα ςτθν εφλογθ αξία:

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 1                 2.352         -                           2.353 

Υποχρεϊςεισ προσ τουσ πελάτεσ:

- Σφνκετεσ κατακζςεισ -                  4                 -                                    4 

Υποχρεϊςεισ ςυναλλαγϊν 10               -                  -                                 10 

φνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων υποχρεϊςεων 11               2.356         -                  2.367         

31 Δεκεμβρίου 2015

 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ επιμετροφμενα ςτθν εφλογθ αξία:

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία εμπορικοφ χαρτοφυλάκιου 32               41               0                 73               

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα -                  2.119         2                          2.121 

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων 2.869         1                 43                        2.913 

Σφνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ 2.901         2.161         45               5.107         

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία υποχρεϊςεων επιμετροφμενα ςτθν εφλογθ αξία:

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 1                 2.469         -                  2.470         

Υποχρεϊςεισ προσ τουσ πελάτεσ:

- Σφνκετεσ κατακζςεισ -                  149            -                  149            

Υποχρεϊςεισ ςυναλλαγϊν 9                 -                  -                  9                 

Σφνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων υποχρεϊςεων 10               2.618         -                  2.628         

31 Δεκεμβρίου 2014
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Θ Τράπεηα αναγνωρίηει μεταφορζσ εντόσ και εκτόσ των επιπζδων ιεραρχίασ τθσ εφλογθσ αξίασ ςτθν αρχι του τριμινου κατά το 

οποίο ζχει πραγματοποιθκεί θ μεταφορά ενόσ χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, θ Τράπεηα μετζφερε από το Επίπεδο 2 ςτο Επίπεδο 3 

παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα € 25 εκατ., τα οποία αποτιμοφνται χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ αποτίμθςθσ, όπου ο 

υπολογιςμόσ τθσ αποτίμθςθσ του πιςτωτικοφ κινδφνου (Credit Risk Valuation Adjustment – CVA) βαςίηεται ςε μθ παρατθριςιμα 

δεδομζνα, το οποίο ζχει ωσ αποτζλεςμα μια ςθμαντικι αναπροςαρμογι του δείκτθ CVA για το ςφνολο τθσ εφλογθσ αξίασ των 

παραγϊγων (2014: € 7 εκατ.). 

Συμφωνία των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του Επιπζδου 3 

,

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Τπόλοιπο τθ 1 Ιανουαρίου 45        250     

Μεταφορζσ ςε επίπεδο 3 25        7          

(1)         -           

Μεταφορζσ ςε δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ (ςθμ.22) -           (150)    

Ρροςκικεσ μετά από πωλιςεισ και λιξεισ 5          (25)      

(13)       (39)      

Σφνολο κερδϊν/(ηθμιϊν) χριςθσ που περιλαμβάνονται ςτα λοιπά αποτελζςματα 0          -           

Λοιπζσ κινιςεισ 2          2          

Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 63        45       

Μεταφορζσ από επίπεδο 3 

Σφνολο κερδϊν/(ηθμιϊν) χριςθσ που περιλαμβάνονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων

 

Από τθ ςυνολικι ηθμιά ποςοφ € 13 εκατ. για τθν χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, € 6 εκατ. περιλαμβάνονται ςτθ 

γραμμι «Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ» και € 7 εκατ. ςτθ γραμμι «Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν» τθσ κατάςταςθσ 

αποτελεςμάτων τθσ Τράπεηασ (2014: από το ςφνολο τθσ ηθμιάσ ποςοφ € 39 εκατ., € 38 εκατ. εμφανίηονταν ςτθ γραμμι «Λοιπζσ 

ηθμιζσ απομείωςθσ» και € 1 εκατ. ςτθ γραμμι «Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν»). 

Διαδικαςίεσ και τεχνικζσ αποτίμθςθσ τθσ Τράπεηασ 

Ο τομζασ Global Market Counterparty Risk Sector (GMCRS) κεςπίηει τισ διαδικαςίεσ που διζπουν τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ 

αξίασ, ςφμφωνα με τισ λογιςτικζσ πολιτικζσ τθσ Τράπεηασ. Θ Τράπεηα χρθςιμοποιεί ευρζωσ αναγνωριςμζνα μοντζλα αποτίμθςθσ 

για τον προςδιοριςμό τθσ εφλογθσ αξίασ των κοινϊν χρθματοοικονομικϊν μζςων για τα οποία δεν υπάρχουν διακζςιμεσ 

επίςθμεσ τιμζσ ςε ενεργζσ αγορζσ, όπωσ τισ ανταλλαγζσ επιτοκίων και τισ ανταλλαγζσ ςυναλλάγματοσ (interest and cross 

currency swaps), που χρθςιμοποιοφν μόνο παρατθριςιμα δεδομζνα τθσ αγοράσ και απαιτοφν λίγθ κρίςθ και εκτίμθςθ από τθ 

διοίκθςθ. Οι παρατθριςιμεσ τιμζσ ι τα δεδομζνα των μοντζλων αποτίμθςθσ είναι ςυνικωσ διακζςιμα ςτθν αγορά για τουσ 

ειςθγμζνουσ χρεωςτικοφσ και μετοχικοφσ τίτλουσ, τα διαπραγματεφςιμα και τα απλά εξωχρθματιςτθριακά παράγωγα. Θ 

διακεςιμότθτα παρατθριςιμων τιμϊν τθσ αγοράσ και των δεδομζνων των μοντζλων αποτίμθςθσ μειϊνει τθν ανάγκθ διενζργειασ 

εκτιμιςεων από τθ διοίκθςθ και επίςθσ μειϊνει τθν αβεβαιότθτα ςχετικά με τον προςδιοριςμό των εφλογων αξιϊν.  

Ππου χρθςιμοποιοφνται τεχνικζσ αποτίμθςθσ για τον προςδιοριςμό τθσ εφλογθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν μζςων για τα 

οποία δεν υπάρχουν διακζςιμεσ επίςθμεσ τιμζσ ςε ενεργζσ αγορζσ, αυτζσ επικυρϊνονται ζναντι ιςτορικϊν ςτοιχείων και, όπου 

είναι εφικτό, ζναντι τρεχουςϊν ι πρόςφατων παρατθροφμενων ςυναλλαγϊν ςε διάφορα χρθματοοικονομικά μζςα, και 

επανεξετάηονται περιοδικά από κατάλλθλο προςωπικό ανεξάρτθτο από το προςωπικό που τα δθμιοφργθςε. Πλα τα μοντζλα 

πιςτοποιοφνται πριν να χρθςιμοποιθκοφν και προςαρμόηονται ζτςι ϊςτε να επιβεβαιϊνεται ότι τα αποτελζςματα 

αντικατοπτρίηουν τα πραγματικά δεδομζνα και ςυγκριτικζσ τιμζσ αγοράσ. Οι εκτιμιςεισ των εφλογων αξιϊν που λαμβάνονται 

από τα μοντζλα προςαρμόηονται με τυχόν άλλουσ παράγοντεσ, όπωσ τον κίνδυνο ρευςτότθτασ ι τθν αβεβαιότθτα των μοντζλων, 

ςτο βακμό που οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν αγορά κα τουσ λάβουν υπόψθ κατά τθν τιμολόγθςθ του χρθματοοικονομικοφ μζςου. Οι 

εφλογεσ αξίεσ, επίςθσ,  αντανακλοφν τον πιςτωτικό κίνδυνο του μζςου και περιλαμβάνουν προςαρμογζσ ϊςτε να λθφκοφν 

υπόψθ ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ τθσ Τράπεηασ και του αντιςυμβαλλομζνου, όπου κρίνεται αναγκαίο. 

Οι διαδικαςίεσ ελζγχου των μοντζλων αποτίμθςθσ που εφαρμόηονται από τθν Τράπεηα, περιλαμβάνουν: επιβεβαίωςθ των 

παρατθριςιμων τιμολογιςεων, επαναχπολογιςμό των αποτιμιςεων του μοντζλου, επιςκόπθςθ και διαδικαςία ζγκριςθσ για τα 

νζα μοντζλα ι/και αλλαγζσ ςτα υφιςτάμενα, προςαρμογι και διενζργεια εκ των υςτζρων ελζγχων (back-testing) ζναντι 

παρατθριςιμων ςυναλλαγϊν ςτθν αγορά, όπου είναι εφικτό, ανάλυςθ ςθμαντικϊν μεταβολϊν αποτίμθςθσ, κλπ. Πταν για τθν 
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επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ χρθςιμοποιοφνται οι αποτιμιςεισ τρίτων, αυτζσ ελζγχονται προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ 

ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ του ΔΡΧΑ 13. 

Τα εξωχρθματιςτθριακά παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία με προεξόφλθςθ των 

αναμενόμενων ταμειακϊν ροϊν, χρθςιμοποιϊντασ επιτόκια τθσ αγοράσ κατά τθν θμερομθνία επιμζτρθςθσ. Αναπροςαρμογζσ 

για τον πιςτωτικό κίνδυνο του αντιςυμβαλλόμενου και τον πιςτωτικό κίνδυνο τθσ Τράπεηασ εφαρμόηονται ςτα 

εξωχρθματιςτθριακά παράγωγα, όπου κρίνεται απαραίτθτο. Για τισ εν λόγω αναπροςαρμογζσ του πιςτωτικοφ κινδφνου 

λαμβάνονται υπόψθ οι αναμενόμενεσ ταμειακζσ ροζσ μεταξφ τθσ Τράπεηασ και των αντιςυμβαλλομζνων με βάςθ τουσ ςχετικοφσ 

όρουσ των ςυναλλαγϊν παραγϊγων και θ επίδραςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου ςτθν αποτίμθςθ αυτϊν των ταμειακϊν ροϊν. 

Ανάλογα με τισ ςυνκικεσ, θ Τράπεηα λαμβάνει επίςθσ υπόψθ τθν επίδραςθ τυχόν διακανονιςμϊν μείωςθσ του πιςτωτικοφ 

κινδφνου, ςυμπεριλαμβανομζνων, ςυμβάςεων εξαςφάλιςθσ και ςφναψθσ κφριων ςυμβάςεων ςυμψθφιςμοφ για τθν αποτίμθςθ 

του πιςτωτικοφ κινδφνου (Credit Risk Valuation Adjustment - CVA). Για τον υπολογιςμό του CVA χρθςιμοποιοφνται οι 

πικανότθτεσ ακζτθςθσ υποχρεϊςεων, βαςιςμζνεσ ςε παρατθριςιμα δεδομζνα τθσ αγοράσ όπωσ τα περικϊρια των ςυμβολαίων 

ανταλλαγισ πιςτωτικϊν κινδφνων (Credit Default Swaps - CDS), ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ι τα εςωτερικά μοντζλα 

αξιολόγθςθσ. Θ Τράπεηα εφαρμόηει παρόμοια μεκοδολογία για τον υπολογιςμό του δικοφ του πιςτωτικοφ κινδφνου (Debit Value 

Adjustments - DVA) όταν μπορεί να εφαρμοςτεί. Ππου οι τεχνικζσ αποτίμθςθσ βαςίηονται ςε εςωτερικά μοντζλα αξιολόγθςθσ 

και το αντίςτοιχο CVA είναι πολφ ςθμαντικό ςτο ςφνολο τθσ επιμζτρθςθσ τθσ εφλογθσ αξίασ, τότε τα παράγωγα 

χρθματοοικονομικά μζςα κατθγοριοποιοφνται ςτο Επίπεδο 3 τθσ ιεραρχίασ εφλογθσ αξίασ. Μια εφλογα πικανι μεταβολι του 

κφριου μθ παρατθριςιμου δεδομζνου (δθλ. του ποςοςτοφ ανάκτθςθσ) που χρθςιμοποιείται ςτθν αποτίμθςι τουσ, δεν κα είχε 

ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ τουσ. 

Θ Τράπεηα προςδιορίηει τθν εφλογθ αξία των χρεωςτικϊν τίτλων που κατζχει με βάςθ επίςθμεσ τιμζσ ςε ενεργζσ αγορζσ για 

τίτλουσ με παρόμοιο επίπεδο πιςτωτικοφ κινδφνου, λιξθ και απόδοςθ, τιμζσ διαπραγμάτευςθσ ςε μθ ενεργζσ αγορζσ για 

πανομοιότυπα ι παρόμοια χρθματοοικονομικά ςτοιχεία, ι με τθ μζκοδο προεξόφλθςθσ μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν. 

Για τουσ χρεωςτικοφσ τίτλουσ που ζχουν εκδοκεί από τθν Τράπεηα και επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων, θ 

εφλογθ αξία προςδιορίηεται με προεξόφλθςθ των αναμενόμενων ταμειακϊν ροϊν χρθςιμοποιϊντασ επιτόκιο προςαρμοςμζνο 

για τον κίνδυνο, όπου ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ τθσ Τράπεηασ ζχει προςδιοριςτεί χρθςιμοποιϊντασ δεδομζνα ζμμεςα 

παρατθριςιμα, δθλαδι επίςθμεσ τιμζσ τίτλων με παρόμοια χαρακτθριςτικά που εκδίδονται από τθν Τράπεηα ι από άλλουσ 

εκδότεσ Ελλθνικϊν τίτλων. 

Οι μθ ειςθγμζνοι μετοχικοί τίτλοι του διακζςιμου προσ πϊλθςθ χαρτοφυλακίου προςδιορίηονται κυρίωσ χρθςιμοποιϊντασ (i) 

εκκζςεισ αποτίμθςθσ τρίτων, οι οποίεσ βαςίηονται ςτθν κακαρι κζςθ των εταιρειϊν όπου θ διοίκθςθ δεν εκτελεί περαιτζρω 

ςθμαντικζσ προςαρμογζσ, και (ii) αποτιμιςεισ κακαρισ κζςθσ προςαρμοςμζνεσ, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων που δεν επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία 

Ο ακόλουκοσ πίνακασ παρουςιάηει τθν κατθγοριοποίθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και 

υποχρεϊςεων τθσ Τράπεηασ που δεν επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία ςτον ιςολογιςμό: 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

Εφλογθ 

αξία

Λογιςτικι 

αξία

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ -                 -                 33.019     33.019  32.974        

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων

- Χρεωςτικοί τίτλοι δανειακοφ χαρτοφυλακίου 206           10.758     -                 10.964  11.247        

- Διακρατοφμενοι μζχρι τθ λιξθ επενδυτικοί τίτλοι -                 135           -                 135        149              

φνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ 206           10.893     33.019     44.118  44.370        

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ -                 32             -                 32           42                 
φνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων υποχρεϊςεων -                 32             -                 32           42                 

31 Δεκεμβρίου 2015
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Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

Εφλογθ 

αξία

Λογιςτικι 

αξία

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ -                 -                 34.930     34.930  35.076

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων

- Χρεωςτικοί τίτλοι δανειακοφ χαρτοφυλακίου 315 10.853     -                 11.168  11.700

- Διακρατοφμενοι μζχρι τθ λιξθ επενδυτικοί τίτλοι 61             268           -                 329        346

Σφνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ 376           11.121     34.930     46.427  47.122        

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ -                 326           -                 326        402              

Σφνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων υποχρεϊςεων -                 326           -                 326        402              

31 Δεκεμβρίου 2014

 

Οι υποκζςεισ και οι τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν μζςων που 

δεν αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ είναι ςφμφωνεσ με αυτζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν επιμζτρθςθ των εφλογων 

αξιϊν των χρθματοοικονομικϊν μζςων που αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία. Συγκεκριμζνα: 

α)  Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ: για τα δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ δεν υπάρχουν τιμζσ αγοράσ, κακϊσ δεν 

υπάρχουν ενεργζσ αγορζσ ςτισ οποίεσ διαπραγματεφονται. Οι εφλογεσ αξίεσ εκτιμϊνται προεξοφλϊντασ τισ μελλοντικζσ 

αναμενόμενεσ ταμειακζσ ροζσ για το χρονικό διάςτθμα που αναμζνεται να ανακτθκοφν, χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλα 

επιτόκια προςαρμοςμζνα με τον κίνδυνο. Τα δάνεια ομαδοποιοφνται ςε ομοιογενι περιουςιακά ςτοιχεία με παρόμοια 

χαρακτθριςτικά, όπωσ αυτά παρακολουκοφνται από τθ Διοίκθςθ ανά προϊόν, τφπο δανειολιπτθ και βακμό 

κακυςτζρθςθσ, προκειμζνου να βελτιωκεί θ ακρίβεια των εκτιμϊμενων αποτελεςμάτων αποτίμθςθσ. Κατά τθν 

εκτίμθςθ των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν, θ Τράπεηα κάνει υποκζςεισ ςχετικά με αναμενόμενεσ προκαταβολζσ, τα 

περικϊρια του προϊόντοσ και το χρονοδιάγραμμα εκποίθςθσ των εξαςφαλίςεων. Τα προεξοφλθτικά επιτόκια 

ενςωματϊνουν δεδομζνα για τισ αναμενόμενεσ πιςτωτικζσ ηθμιζσ και τα επιτόκια, κατά περίπτωςθ. 

β)  Επενδυτικοί τίτλοι που αποτιμϊνται ςτθν αναπόςβεςτθ αξία κτιςθσ: θ εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν τίτλων 

προςδιορίηεται με βάςθ τισ επίςθμεσ τιμζσ ςε ενεργζσ αγορζσ, όταν αυτζσ είναι διακζςιμεσ. Στισ υπόλοιπεσ 

περιπτϊςεισ, θ εφλογθ αξία προςδιορίηεται με βάςθ τισ επίςθμεσ τιμζσ ςε ενεργζσ αγορζσ για τίτλουσ με παρόμοια 

χαρακτθριςτικά πιςτωτικοφ κινδφνου, διάρκεια και απόδοςθ, τισ τιμζσ διαπραγμάτευςθσ ςε μθ ενεργζσ αγορζσ για 

πανομοιότυπα ι παρόμοια χρθματοοικονομικά ςτοιχεία, ι χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ προεξόφλθςθσ των 

ταμειακϊν ροϊν. 

γ)  Ριςτωτικοί τίτλοι και λοιπζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ: θ εφλογθ αξία τουσ προςδιορίηεται με βάςθ τισ επίςθμεσ τιμζσ ςε 

ενεργζσ αγορζσ, όταν αυτζσ είναι διακζςιμεσ. Αν οι τιμζσ τθσ αγοράσ δεν είναι διακζςιμεσ, θ εφλογθ αξία 

προςδιορίηεται με βάςθ επίςθμεσ τιμζσ αγοράσ για πιςτωτικοφσ τίτλουσ με παρόμοια χαρακτθριςτικά ι προεξοφλϊντασ 

τισ αναμενόμενεσ ταμειακζσ ροζσ με επιτόκιο προςαρμοςμζνο για τον κίνδυνο, όπου ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ τθσ 

Τράπεηασ προςδιορίηεται χρθςιμοποιϊντασ ςτοιχεία ζμμεςα παρατθριςιμα, δθλαδι επίςθμεσ τιμζσ παρόμοιων τίτλων 

που εκδίδονται από τθν Τράπεηα ι από άλλουσ Ζλλθνεσ εκδότεσ. 

 Για τα υπόλοιπα χρθματοπιςτωτικά μζςα που είναι βραχυπρόκεςμα ι επανατιμολογοφνται ανά τακτά χρονικά 

διαςτιματα (ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ, απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, υποχρεϊςεισ 

προσ κεντρικζσ τράπεηεσ και λοιπά χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ), θ λογιςτικι αξία τουσ 

προςεγγίηει τθν εφλογθ αξία τουσ. 
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8. Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Σόκοι ζςοδα

Ρελάτεσ 1.481    1.641    

Χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 62          111       

Χρεόγραφα 182       224       

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 303       316       

2.028    2.292    

 

Σόκοι ζξοδα

Ρελάτεσ (264)      (641)      

Χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (443)      (263)      

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ (16)        (21)        

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα (304)      (368)      

(1.027)  (1.293)  

 

φνολο 1.001    999       

 

Οι παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηουν τα ζςοδα από τόκουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν, ανά κατθγορία δανείου και 

ποιοτικι διαβάκμιςθ: 

Σόκοι ζςοδα 

από μθ-

απομειωμζνα 

δάνεια

Σόκοι ζςοδα 

από 

απομειωμζνα 

δάνεια φνολο 

€ εκατ. € εκατ. € εκατ.

Λιανικι Τραπεηικι 661                     252                     913                     

Επιχειρθματικά(1) 388                     180                     568                     

φνολο τόκων εςόδων από πελάτεσ 1.049                 432                     1.481                 

 31 Δεκεμβρίου 2015

 

Τόκοι ζςοδα 

από μθ-

απομειωμζνα 

δάνεια

Τόκοι Ζςοδα 

από 

απομειωμζνα 

δάνεια Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ.

Λιανικι Τραπεηικι 820                     200                     1.020                 

Επιχειρθματικά(1) 448                     173                     621                     

Σφνολο τόκων εςόδων από πελάτεσ 1.268                 373                     1.641                 

 31 Δεκεμβρίου 2014

 
(1) Περιλαμβάνονται τόκοι ζςοδα από δάνεια και απαιτιςεισ προσ το Δθμόςιο τομζα 

Θ μεταβολι τθσ παροφςασ αξίασ τθσ ηθμιάσ απομείωςθσ (ςθμ. 23) ποςοφ € 253 εκατ. (δάνεια λιανικισ τραπεηικισ € 171 εκατ., 

επιχειρθματικά δάνεια € 82 εκατ.) περιλαμβάνεται ςτα ζςοδα από τόκουσ από απομειωμζνα δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν 

(2014: δάνεια λιανικισ τραπεηικισ € 158 εκατ., επιχειρθματικά δάνεια € 81 εκατ.). 
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9. Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν και επενδυτικϊν τίτλων 

2015 2014

€ εκατ € εκατ

Ομόλογα και λοιπά χρθματοοικονομικά μζςα 51       15      

Μετοχζσ 3         33      

Κζρδθ/(ηθμιζσ) από παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα (20)     (28)     

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ 5         (2)       

φνολο 39       18      

 

10. Ζςοδα από μερίςματα 

Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ, θ Τράπεηα αναγνϊριςε ζςοδα από μερίςματα κυρίωσ από κυγατρικζσ τθσ εταιρείεσ ποςοφ € 369 

εκατ. (2014: € 60 εκατ.). 

Θ ανάλυςθ των προαναφερκζντων μεριςμάτων ανά εταιρεία ζχει ωσ εξισ: 

2015 2014

€εκατ. € εκατ.

ERB New Europe Holding B.V. 262     -          

Eurolife ERB Insurance Group Ανϊνυμοσ Εταιρεία Συμμετοχϊν 38       -          

Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α. -          36       

Eurobank Factors Α.Ε.Ρ.Ε.Α. 25       -          

Eurobank Equities Α.Ε.Ρ.Ε.Υ. 16       -          

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. 18       -          

Eurobank Υπθρεςίεσ Ακινιτων Α.Ε. -          13       

Grivalia Properties Α.Ε. Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία 6         6         

ERB Αςφαλιςτικζσ Υπθρεςίεσ Α.Ε.Μ.Α. -          4         

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. 2         -          

Λοιπά (ςυμπεριλαμβανομζνων μεριςμάτων του επενδυτικοφ και 

εμπορικοφ χαρτοφυλακίου) 2         1         

φνολο 369     60       

 

11. Λειτουργικά ζξοδα 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ (ςθμ. 12) (373)    (396)    

Διοικθτικά ζξοδα (167)    (162)    

Ειςφορζσ ςτα ταμεία εξυγίανςθσ και εγγφθςθσ των κατακζςεων (83)       (42)      

Αποςβζςεισ ενςϊματων πάγιων ςτοιχείων (27)       (37)      

Αποςβζςεισ άυλων πάγιων ςτοιχείων (15)       (16)      

Ενοίκια λειτουργικϊν μιςκϊςεων (44)       (46)      

φνολο (709)    (699)    

 

Ειςφορζσ ςτα ταμεία εξυγίανςθσ και εγγφθςθσ των κατακζςεων  

Στο πλαίςιο τθσ Οδθγίασ 2014/59/ΕΕ για τθν ανάκαμψθ και τθν εξυγίανςθ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και επιχειριςεων επενδφςεων 

(BRRD), θ οποία είχε ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι νομοκεςία με το Νόμο 4335/2015 τον Ιοφλιο 2015, τα κράτθ μζλθ κα πρζπει 

να διαςφαλίςουν ότι, ζωσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2024, τα διακζςιμα χρθματοδοτικά μζςα των εκνικϊν τουσ αρχϊν εξυγίανςθσ 

ανζρχονται τουλάχιςτον ςε 1% του ποςοφ των καλυπτόμενων κατακζςεων όλων των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και επιχειριςεων 

επενδφςεων με άδεια λειτουργίασ ςτθν επικράτειά τουσ. Κατά ςυνζπεια, τα πιςτωτικά ιδρφματα υποχρεοφνται να καταβάλλουν 

ειςφορζσ ςτα ταμεία εξυγίανςθσ τουλάχιςτον ετθςίωσ. Πςον αφορά τθν Ελλάδα, ςφμφωνα με το Νόμο 4335/2015, το Σκζλοσ 

Εξυγίανςθσ του Ταμείου Εγγφθςθσ Κατακζςεων και Επενδφςεων (ΤΕΚΕ) ορίηεται ωσ το εκνικό ταμείο εξυγίανςθσ (ςθμ. 6).  
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Θ Οδθγία 2014/49/ΕΕ περί των ςυςτθμάτων εγγφθςθσ των κατακζςεων ειςάγει νζουσ εναρμονιςμζνουσ κανόνεσ ςτα ςυςτιματα 

εγγφθςθσ κατακζςεων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και απαιτεί από τα κράτθ μζλθ  να εξαςφαλίςουν ότι, ζωσ τον Ιοφλιο 2024, τα 

διακζςιμα χρθματοδοτικά μζςα του εκάςτοτε ςυςτιματοσ εγγφθςθσ κατακζςεων κα φκάςουν τουλάχιςτον ζνα επίπεδο-ςτόχο 

που ανζρχεται ςτο 0,8% του ποςοφ των καλυμμζνων κατακζςεων των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων που είναι μζλθ του εν λόγω 

ςυςτιματοσ, μζςω τθσ καταβολισ ειςφορϊν των εν λόγω ιδρυμάτων τουλάχιςτον ετθςίωσ. Σε περίπτωςθ που θ ικανότθτα 

χρθματοδότθςθσ υςτερεί ζναντι του επιπζδου – ςτόχου, θ καταβολι των ειςφορϊν ςυνεχίηεται τουλάχιςτον μζχρισ ότου 

επιτευχκεί εκ νζου το επίπεδο-ςτόχοσ. 

Για τθν χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, οι ειςφορζσ ςτα ταμεία εξυγίανςθσ και εγγφθςθσ των κατακζςεων, όπωσ 

γνωςτοποιικθκαν από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΤτΕ), ανιλκαν ςε €71 εκατ., ςυμπεριλαμβανομζνου ποςοφ € 30 εκατ. ςτο 

πλαίςιο τθσ Οδθγίασ 2014/59/ΕΕ που ςχετίηονταν με τθν ετιςια ςυνδρομι τθσ Τράπεηασ ςτο ΤΕΚΕ. Επιπροςκζτωσ, ςε ςυνζχεια 

απόφαςθσ που γνωςτοποιικθκε από το ΤΕΚΕ τον Οκτϊβριο του 2015, ςφμφωνα με το Νόμο 3746/2009, οι Ελλθνικζσ τράπεηεσ 

υποχρεϊκθκαν ςτθν καταβολι, κατά το ζτοσ 2015, ςυμπλθρωματικϊν ειςφορϊν για τθν χρθματοδότθςθ μζτρων εξυγίανςθσ για 

τθν «Ρανελλινια Τράπεηα Α.Ε», αναφορικά με τισ οποίεσ θ ειςφορά τθσ Τράπεηασ ανιλκε ςε €12 εκατ. και αναγνωρίςτθκε ςτο 

τζταρτο τρίμθνο του 2015. 

Γεγονόσ μετά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ      

Στθν Ελλάδα, ο Νόμοσ 4370/2016 για τθν ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2014/49/ΕΕ ςτθν Ελλθνικι νομοκεςία, ψθφίςτθκε από το 

Ελλθνικό Κοινοβοφλιο ςτισ 3 Μαρτίου 2016. Ο εν λόγω νόμοσ, ο οποίοσ αντικακιςτά το Νόμο 3746/2009, όπωσ ίςχυε, ορίηει 

μεταξφ άλλων το εφροσ και ςυγκεκριμζνεσ πλευρζσ τθσ λειτουργίασ του ΤΕΚΕ, τουσ όρουσ ςυμμετοχισ των πιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων και επιπροςκζτωσ, τθν διαδικαςία κακοριςμοφ και καταβολισ ειςφορϊν. 

Εξωτερικοί ελεγκτζσ 

Θ Τράπεηα ζχει υιοκετιςει από το 2007 Ρολιτικι για τθν Ανεξαρτθςία των Εξωτερικϊν Ελεγκτϊν ςτθν οποία ορίηονται, μεταξφ 

άλλων, οι επιτρεπόμενεσ και μθ επιτρεπόμενεσ υπθρεςίεσ που μποροφν να παραςχεκοφν από τουσ ελεγκτζσ τθσ Τράπεηασ, πζρα 

από τισ υπθρεςίεσ υποχρεωτικοφ τακτικοφ ελζγχου. Για οποιεςδιποτε τζτοιεσ υπθρεςίεσ που υφίςταται πρόκεςθ να ανατεκοφν 

ςτουσ ελεγκτζσ τθσ Τράπεηασ, υπάρχουν ςυγκεκριμζνοι ελεγκτικοί μθχανιςμοί προκειμζνου θ Επιτροπι Ελζγχου τθσ Τράπεηασ να 

διαςφαλίηει ότι υπάρχει ικανοποιθτικι ιςορροπία μεταξφ των ελεγκτικϊν και των μθ ελεγκτικϊν εργαςιϊν. Τζλοσ, ςφμφωνα με 

τθν Ρολιτικι τθσ Τράπεηασ, οι τακτικοί ελεγκτζσ υπόκεινται ςε περιοδικι διαγωνιςτικι διαδικαςία τουλάχιςτον ανά τζςςερα ζτθ, 

προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ ανεξαρτθςία των Εξωτερικϊν Ελεγκτϊν. 

Οι αμοιβζσ που κατζβαλλε θ Τράπεηα ςτον ανεξάρτθτο ελεγκτι “PricewaterhouseCoopers” για ελεγκτικζσ και λοιπζσ υπθρεςίεσ 

που τθσ παραςχζκθκαν αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Τακτικόσ ζλεγχοσ (1,2)     (1,2)     

Φορολογικόσ ζλεγχοσ-άρκρο 65Α, Νόμοσ 4174/2013 (0,2)     (0,3)     

Λοιπζσ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ (0,5)     (0,5)     

Λοιπζσ μθ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ (0,3)     (0,7)     

φνολο (2,2)     (2,7)     

 

θμείωςθ: Οι λοιπζσ ελεγκτικζσ αμοιβζσ αφοροφν κυρίωσ ςε υπθρεςίεσ ςχετικζσ με τισ αυξιςεισ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ 

Σράπεηασ. Σα ςυγκριτικά ςτοιχεία ζχουν αναπροςαρμοςτεί, αντίςτοιχα. 
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12. Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Μιςκοί, θμερομίςκια και ζκτακτεσ αμοιβζσ (266)    (289)    

Ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (66)       (71)      

Αμοιβζσ ςυνταξιοδότθςθσ και λοιπζσ παροχζσ λόγω 

εξόδου από τθν υπθρεςία (11)       (12)      

Λοιπά ζξοδα (30)       (24)      

φνολο (373)    (396)    

 

Ο μζςοσ αρικμόσ των εργαηομζνων τθσ Τράπεηασ κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ ανιλκε ςε 9,083 (2014:8,971). Τθν 31 Δεκεμβρίου 

2015, ο αρικμόσ των καταςτθμάτων τθσ Τράπεηασ ανιλκε ςε 515. 

13. Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ και ζκτακτα ζςοδα/(ζξοδα) και προβλζψεισ 

2015 2014

€εκατ. € εκατ.

Ηθμιζσ απομείωςθσ και αποτίμθςθσ επενδυτικϊν ακινιτων και ακινιτων 

ανακτθκζντων από πλειςτθριαςμοφσ       (41)       (25)

Ηθμιζσ απομείωςθσ ομολόγων/αντιλογιςμόσ ομολόγων           9       (79)

Ηθμιζσ απομείωςθσ από αμοιβαία κεφάλαια και μετοχζσ       (10)       (23)

Ηθμιζσ απομείωςθσ από λοιπζσ απαιτιςεισ            -          (5)

Ηθμιζσ απομείωςθσ από άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ            -          (2)

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ       (42)     (134)

Ρρόβλεψθ για το Ρρόγραμμα Εκελουςίασ Εξόδου       (62) -           

Ζξοδα ςυνζνωςθσ που ςχετίηονται με τθν λειτουργικι ςυγχϊνευςθ του 

Νζου ΤΤ και τθσ Νζασ Proton           0       (10)

Ζξοδα αναδιάρκρωςθσ         (9)       (15)

Λοιπά Ζξοδα         (5)          (3)

Αντιλογιςμόσ πρόβλεψθσ για απαιτιςεισ υπό αμφιςβιτθςθ            -       103 

Λοιπά ζκτακτα ζςοδα/(ζξοδα) και προβλζψεισ       (76)         75 

φνολο     (118)       (59)

 

Οι τρζχουςεσ μακροοικονομικζσ ςυνκικεσ και θ ςυνεχιηόμενθ μείωςθ των τιμϊν ςτθν αγορά ακινιτων ςτθν Ελλάδα, όπωσ 

περιγράφονται ςτθ ςθμείωςθ 23, λιφκθκαν υπόψθ από τθν Τράπεηα ςτθν εκτίμθςθ του ανακτιςιμου ποςοφ του 

χαρτοφυλακίου επενδυτικϊν ακινιτων και ακινιτων ανακτθκζντων από πλειςτθριαςμοφσ. Ωσ αποτζλεςμα, για τθ χριςθ που 

ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, θ Τράπεηα αναγνϊριςε ηθμιζσ απομείωςθσ και αποτίμθςθσ επενδυτικϊν ακινιτων και ακινιτων 

ανακτθκζντων από πλειςτθριαςμοφσ ποςοφ € 41 εκατ. 

Το πρϊτο εξάμθνο του 2015, θ Τράπεηα αναγνϊριςε επιπλζον ηθμιά απομείωςθσ € 20 εκατ. για κρατικά ομόλογα τθσ Ουκρανίασ 

που περιλαμβάνονταν ςτο χαρτοφυλάκιο διακρατοφμενων μζχρι τθ λιξθ, λόγω τθσ ςυνεχιηόμενθσ οικονομικισ και πολιτικισ 

αβεβαιότθτασ ςτθ χϊρα θ οποία οδιγθςε ςε ςθμαντικι μείωςθ των τιμϊν ςτθν αγορά για αυτά τα ομόλογα. 

Θ κετικι αντίδραςθ τθσ αγοράσ ςτουσ όρουσ του ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ του χρζουσ, που ανακοινϊκθκε από τθν Ουκρανικι 

κυβζρνθςθ τθν 27 Αυγοφςτου 2015, οδιγθςε ςτθν ανάκαμψθ των τιμϊν ςτθν αγορά των Ουκρανικϊν επενδυτικϊν τίτλων οι 

οποίοι, ζπειτα από τθν εν λόγω ανακοίνωςθ, διαπραγματεφονταν ςε ςθμαντικά υψθλότερα επίπεδα. Επιπρόςκετα, θ αναςτολι 

τθσ αποπλθρωμισ ςυγκεκριμζνων ομολόγων Ουκρανικοφ Δθμοςίου που ζλθξαν το Σεπτζμβριο 2015, λόγω τθσ επικείμενθσ 

ςυμφωνίασ αναδιάρκρωςθσ του χρζουσ όπωσ διλωςε ρθτϊσ θ Ουκρανικι κυβζρνθςθ ςτθν προαναφερκείςα ανακοίνωςθ, 

προκάλεςε τθν εκκακάριςθ των ςυμβολαίων ανταλλαγισ πιςτωτικισ ακζτθςθσ (Credit Default Swaps - CDSs) που ςυνδζονταν 

άμεςα με τα προαναφερκζντα κρατικά ομόλογα τθσ Ουκρανίασ. Σε ςυνζχεια τθσ δθμοπραςίασ τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Συμφωνιϊν 
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Ανταλλαγισ και Ραραγϊγων (International Swaps and Derivatives Association - ISDA) τθν 6 Οκτωβρίου 2015, θ εκκακάριςθ των 

CDSs πραγματοποιικθκε τθ 13 Οκτωβρίου 2015. Ωσ εκ τοφτου, τθν 30 Σεπτεμβρίου 2015, θ Τράπεηα, βάςει τθσ τιμισ 

εκκακάριςθσ των εν λόγω CDSs, προχϊρθςε ςε αντιλογιςμό € 30 εκατ., τθσ ςυςςωρευμζνθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ που είχε 

αναγνωριςτεί ζωσ τθν 30 Ιουνίου 2015. 

Στο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ του ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ τθσ Τράπεηασ και ςε ςυνδυαςμό με τισ ςχετικζσ κφριεσ δεςμεφςεισ που 

περιγράφονται (ςθμ. 6), θ Τράπεηα ςχεδίαςε Ρρόγραμμα Εκελοφςιασ Εξόδου για το προςωπικό ςτθν Ελλάδα, το οποίο 

αναμζνεται να εφαρμοςτεί εντόσ των επόμενων μθνϊν. Το κόςτοσ του Ρρογράμματοσ Εκελοφςιασ Εξόδου εκτιμάται περίπου ςε 

€ 62 εκατ. μετά από προβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία και αναγνωρίςτθκε ωσ πρόβλεψθ 

το τζταρτο τρίμθνο του 2015. Το Ρρόγραμμα Εκελοφςιασ Εξόδου ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ τθσ λειτουργικισ αποδοτικότθτασ τθσ 

Τράπεηασ, με τθν ετιςια εκτιμϊμενθ εξοικονόμθςθ να ανζρχεται ςε € 29 εκατ. 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, θ Τράπεηα αναγνϊριςε ζξοδα αναδιάρκρωςθσ  ποςοφ € 9 εκατ., τα οποία αφοροφν κυρίωσ το κλείςιμο 

των υποκαταςτθμάτων ςτα πλαίςια του εξορκολογιςμοφ του δικτφου τθσ ςτθν Ελλάδα. Τθν 31 Δεκεμβρίου 2014, θ Τράπεηα 

αναγνϊριςε ζξοδα αναδιάρκρωςθσ  ποςοφ € 15 εκατ. 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, τα ζξοδα αναδιάρκρωςθσ και ςυνζνωςθσ περιλαμβάνουν αποςβζςεισ και διαγραφζσ ποςοφ € 3 εκατ. 

(2014:  € 3 εκατ.). 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014, θ Τράπεηα αναγνϊριςε λοιπά ζξοδα ποςοφ € 5 εκατ. και € 3 εκατ., αντίςτοιχα, ςχετικά με τισ 

διαγνωςτικζσ μελζτεσ για το ελλθνικό χαρτοφυλάκιο και τα δάνεια των μεγαλφτερων κυγατρικϊν εταιρειϊν τθσ Τράπεηασ ςτο 

εξωτερικό, οι οποίεσ πραγματοποιικθκαν ςτα πλαίςια τθσ αξιολόγθςθσ των κεφαλαιακϊν αναγκϊν των ελλθνικϊν τραπεηϊν το 

2014 και 2013. 

Τθν 31 Μαρτίου 2014, θ Τράπεηα προχϊρθςε ςε αντιλογιςμό πρόβλεψθσ ποςοφ € 103 εκατ., θ οποία είχε αναγνωριςκεί το 2013 

με βάςθ τισ εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ αναφορικά με το τελικό ποςό του τιμιματοσ το οποίο κα ειςζπραττε από τθν πϊλθςθ των 

δραςτθριοτιτων τθσ ςτθν Ρολωνία. 

14. Φόροσ ειςοδιματοσ και ζκτακτεσ προςαρμογζσ φόρου 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Τρζχων φόροσ (8)         (10)      

Αναβαλλόμενοσ φόροσ 679      537     

Φόροσ ειςοδιματοσ 671      527     

Επίπτωςθ από τθ μεταβολι του φορολογικοφ ςυντελεςτι 432      -           

Αναγνϊριςθ αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων 

(A.Φ.A) βάςει Εγκυκλίου 1143/15.05.2014 -           34       

Αναγνϊριςθ Α.Φ.Α για προβλζψεισ απομείωςθσ τθσ Νζασ 

Proton -           167     

Ζκτακτεσ προςαρμογζσ Α.Φ.Α 432      201     

Αντιλογιςμόσ προβλζψθσ για απαιτιςεισ από 

παρακρατοφμενουσ φόρουσ -           43       

Ζκτακτεσ προςαρμογζσ τρζχοντοσ φόρου ειςοδιματοσ -           43       

Φόροσ ειςοδιματοσ (ζξοδο)/ωφζλεια φόρου από 

ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 1.103  771     

Συνολικόσ φόροσ ειςοδιματοσ (ζξοδο)/ωφζλεια φόρου από 

μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ -           18       

φνολο 1.103  789

 

 Βάςει του Νόμου 4334/2015, ο οποίοσ τζκθκε ςε ιςχφ τθ 16 Ιουλίου 2015 και τροποποίθςε το φορολογικό Νόμο 4172/2013, ο 

φορολογικόσ ςυντελεςτισ των εταιρειϊν ςτθν Ελλάδα για τα ζςοδα των χριςεων από το 2015 και ζπειτα αυξικθκε από 26% ςε 
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29%. Θ αλλαγι αυτι του φορολογικοφ ςυντελεςτι οδιγθςε ςε αφξθςθ τθσ κακαρισ αναβαλλόμενθσ απαίτθςθσ κατά € 509 εκατ. 

τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, εκ των οποίων € 490 εκατ. καταχωρικθκαν ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και € 19 εκατ. απευκείασ 

ςτα ίδια κεφάλαια (περιλαμβανομζνων των λοιπϊν αποτελεςμάτων απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ). Συγκεκριμζνα, € 432 εκατ. 

από τα € 490 εκατ. που καταχωρικθκαν ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων αφοροφν ςτθν επίπτωςθ από τθν αλλαγι του 

φορολογικοφ ςυντελεςτι επί των εκπιπτόμενων προςωρινϊν διαφορϊν  και μθ χρθςιμοποιθκειςϊν φορολογικϊν ηθμιϊν 

προθγοφμενων ετϊν και τα υπόλοιπα € 58 εκατ. αφοροφν ςτθν επίπτωςθ από τθν αλλαγι του φορολογικοφ ςυντελεςτι επί των  

εκπιπτόμενων προςωρινϊν διαφορϊν και μθ χρθςιμοποιθκειςϊν φορολογικϊν ηθμιϊν του πρϊτου εξαμινου 2015. 

Επιπρόςκετα, τα μερίςματα που διανζμονται υπόκεινται ςε παρακράτθςθ φόρου 10%, εκτόσ των ενδοομιλικϊν μεριςμάτων τα 

οποία υπό προχποκζςεισ απαλλάςςονται του φόρου. 

Το Μάιο 2014, το Υπουργείο Οικονομικϊν με τθν Εγκφκλιο 1143/15.05.2014 παρείχε διευκρινίςεισ για τθν εφαρμογι του 

φορολογικοφ Νόμου 4172/2013. Ριο ςυγκεκριμζνα, με τθν ανωτζρω Εγκφκλιο, διευκρινίςτθκε ότι οι ςυςςωρευμζνεσ ηθμιζσ από 

τισ μετοχζσ και τα παράγωγα, οι οποίεσ είχαν αναγνωριςτεί ςφμφωνα με τον προγενζςτερο φορολογικό Νόμο 2238/1994, 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για φορολογικοφσ ςκοποφσ (δθλ. να προςτεκοφν ςτισ μεταφερόμενεσ φορολογικζσ ηθμιζσ). Κατά 

ςυνζπεια, κατά τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2014, θ Τράπεηα αναγνϊριςε ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων μια 

εφάπαξ ωφζλεια φόρου € 34 εκατ. Επιπρόςκετα, κατά τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2014, μετά από ευνοϊκι απόφαςθ 

του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ (ΣτΕ), θ Τράπεηα αναγνϊριςε ζκτακτο φορολογικό ζςοδο € 43 εκατ. λόγω αντιλογιςμοφ τθσ 

πρόβλεψθσ για απαιτιςεισ από παρακρατοφμενουσ φόρουσ. Επιπλζον, κατά το τρίτο τρίμθνο  του 2014, θ Τράπεηα αναγνϊριςε 

αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ € 167 εκατ. για προβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ από τθν 

απόκτθςθ, μζςω ςυγχϊνευςθσ, του χαρτοφυλακίου τθσ Νζασ Proton, ζπειτα από τθν εκτίμθςθ ότι οι ηθμιζσ απομείωςθσ 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε μελλοντικζσ περιόδουσ (ςθμ. 15). 

Ο φόροσ ειςοδιματοσ επί των κακαρϊν (προ φόρου) κερδϊν τθσ Τράπεηασ, διαφζρει από το κεωρθτικό ποςό που κα προζκυπτε 

με βάςθ τον ιςχφοντα φορολογικό ςυντελεςτι, όπωσ αναλφεται παρακάτω: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ (2.154)  (2.103)  

Φόροσ βάςει του ιςχφοντοσ φορολογικοφ ςυντελεςτι 625 547       

Φορολογικι επίδραςθ από:

- ζςοδα απαλλαςςόμενα από φόρο και ζξοδα μθ 

εκπιπτόμενα 54 (11)        

- τθν μεταβολι του φορολογικοφ ςυντελεςτι 432 -             

- προβλζψεισ για επίδικεσ φορολογικζσ υποκζςεισ και 

   παρακρατοφμενουσ φόρουσ -             43

- λοιπζσ ζκτακτεσ προςαρμογζσ φόρου -             202

- λοιπά (8)           (10)        
υνολικόσ φόροσ ειςοδιματοσ (ζξοδο)/ωφζλεια φόρου 

από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 1.103    771       

Συνολικόσ φόροσ ειςοδιματοσ (ζξοδο)/ωφζλεια φόρου από 

μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ -             18

φνολο 1.103    789       

  

Φορολογικό πιςτοποιθτικό και ανζλεγκτεσ φορολογικζσ χριςεισ 

Από τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2011 και ζπειτα, ςφμφωνα με το Νόμο 4174/2013 (άρκρο 65Α) όπωσ ιςχφει (και 

όπωσ όριηε το άρκρο 82 του Νόμου 2238/1994) οι Ελλθνικζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ και οι εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ των 

οποίων οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ελζγχονται υποχρεωτικά, υποχρεοφνται ζωσ και τισ χριςεισ με ζναρξθ πριν τθν 1 

Ιανουαρίου του 2016 να λαμβάνουν «Ετιςιο Φορολογικό Ριςτοποιθτικό», το οποίο εκδίδεται, μετά τθ διενζργεια ςχετικοφ 

φορολογικοφ ελζγχου, από το νόμιμο ελεγκτι ι ελεγκτικό γραφείο που ελζγχει και τισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 
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Σφμφωνα με τθν Υπουργικι Απόφαςθ 1159/2011, δεκαοκτϊ μινεσ μετά τθν ζκδοςθ του φορολογικοφ πιςτοποιθτικοφ χωρίσ 

διατφπωςθ επιφφλαξθσ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι ενδεχόμενοι επανζλεγχοι των φορολογικϊν αρχϊν δεν ζχουν επιφζρει 

άλλα φορολογικά κζματα, ο ζλεγχοσ κεωρείται περαιωμζνοσ. Επιπρόςκετοι φορολογικοί ζλεγχοι, βάςει  του άρκρου 82 του 

Νόμου 2238/1994 (όπωσ ίςχυε για τισ χριςεισ 2011 - 2013)ενδζχεται να διενεργοφνται ςε περίπτωςθ εντοπιςμοφ φορολογικϊν 

παραβάςεων από ελζγχουσ του Υπουργείου Οικονομικϊν (π.χ. παραβάςεισ τθσ νομοκεςίασ περί ξεπλφματοσ χριματοσ, πλαςτϊν 

ι εικονικϊν τιμολογίων, ςυναλλαγζσ με μθ υπαρκτζσ φορολογικά εταιρείεσ ι παραβάςεισ τθσ νομοκεςίασ περί transfer pricing). 

Θ Τράπεηα ζχει ελεγχκεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ ζωσ και τθ χριςθ 2009, δεν ζχει ελεγχκεί για τθ χριςθ 2010 και ζχει λάβει 

φορολογικό πιςτοποιθτικό χωρίσ διατφπωςθ επιφφλαξθσ για τισ χριςεισ 2011-2014. Επιπροςκζτωσ, το Νζο Ταχυδρομικό 

Ταμιευτιριο και θ Νζα Proton, οι οποίεσ ςυγχωνεφκθκαν με τθν Τράπεηα το 2013, ζλαβαν από ορκωτοφσ ελεγκτζσ φορολογικό 

πιςτοποιθτικό χωρίσ διατφπωςθ επιφφλαξθσ με κζμα ζμφαςθσ για τισ ανζλεγκτεσ από τισ φορολογικζσ αρχζσ  χριςεισ/περιόδουσ 

18/1-30/6/2013 και 9/10/2011-31/12/2012 αντίςτοιχα, ςχετικά με ενδεχόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ που προζκυψαν κατά 

το μεταςχθματιςμό τουσ ςε νζα πιςτωτικά ιδρφματα (carve out). Θ Τράπεηα ζχει ςχθματίςει επαρκείσ προβλζψεισ και για τισ δφο 

ανωτζρω περιπτϊςεισ.  

Σφμφωνα με τθν ανωτζρω φορολογικι νομοκεςία και τθν Υπουργικι Απόφαςθ 1159/2011 και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςχετικζσ 

προχποκζςεισ, ο φορολογικόσ ζλεγχοσ για τισ χριςεισ 2011 ζωσ και 2013 για τθν Τράπεηα και τισ εν λόγω εταιρείεσ κεωρείται 

περαιωμζνοσ, όπωσ αναφζρεται παραπάνω. Για τισ χριςεισ 2014 και εφεξισ, ςφμφωνα με τθν ΡΟΛ. 1006/2016 του Υπουργείου 

Οικονομικϊν που αποδζχεται τθ γνωμοδότθςθ υπ’ αρικμ. 256/2015 του  Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, οι εταιρείεσ για τισ 

οποίεσ εκδίδεται φορολογικό πιςτοποιθτικό χωρίσ επιςθμάνςεισ για παραβάςεισ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ δεν εξαιροφνται 

από τθν επιβολι επιπρόςκετων φόρων και προςτίμων ςτο πλαίςιο των νομοκετικϊν περιοριςμϊν (5 χρόνια από τθ λιξθ τθσ 

χριςθσ ςτθν οποία θ φορολογικι διλωςθ κα πρζπει να ζχει υποβλθκεί). 

15. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι ειςοδιματοσ υπολογίηονται με τθ μζκοδο τθσ υποχρζωςθσ (liability method) επί όλων των 

εκπιπτόμενων προςωρινϊν διαφορϊν, κακϊσ επίςθσ και επί των μθ χρθςιμοποιθμζνων φορολογικϊν ηθμιϊν με το φορολογικό 

ςυντελεςτι που αναμζνεται να ιςχφει ςτθν περίοδο κατά τθν οποία κα τακτοποιθκεί θ απαίτθςθ ι θ υποχρζωςθ. 

Θ κίνθςθ του λογαριαςμοφ αναβαλλόμενθσ φορολογίασ παρουςιάηεται παρακάτω: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 3.871  3.024

Ζςοδο/(ζξοδο) ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 1.111  738

Ζςοδο/(ζξοδο) ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ -            18

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων (35)       44

Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν (9)         5

Αναβαλλόμενοσ φόροσ ςε ςυναλλαγζσ κακαρισ κζςθσ (1) (55)       42

Επίπτωςθ από τθ μεταβολι των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν απευκείασ ςτθν κακαρι 

κζςθ (περιλαμβανομζνων των λοιπϊν αποτελεςμάτων απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ) 19        -            

Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 4.902  3.871  

 
(1) Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ ςε ςυναλλαγζσ κακαρισ κζςθσ αφορά ςε α) αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ  € 23 εκατ. επί των εξόδων αφξθςθσ 

μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ και των εξόδων του προγράμματοσ διαχείριςθσ ςτοιχείων πακθτικοφ (LME) (note 36) και β) αναβαλλόμενθ 

φορολογικι υποχρζωςθ  € 78 εκατ. ςχετιηόμενθ με ςυναλλαγζσ υβριδικϊν τίτλων (note 38). 
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Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ/(υποχρεϊςεισ) προκφπτουν από τα ςτοιχεία που αναφζρονται παρακάτω: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Ηθμιζσ που ςχετίηονται με το πρόγραμμα PSI+ 1.302  1.211  

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ 2.829  1.993  

Μθ χρθςιμοποιθκείςεσ φορολογικζσ ηθμιζσ 297      258      

Μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία που αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων 302      250      

Κόςτοσ ςυναλλαγϊν κακαρισ κζςθσ 46        48        

Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν 29        35        

Μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία που αναγνωρίηονται απευκείασ ςτο αποκεματικό εφλογθσ

αξίασ 12        37        

Ράγια περιουςιακά ςτοιχεία 2           (5)         

Υποχρεϊςεισ κακοριςμζνων παροχϊν 10        8           

Λοιπά 73        36        

φνολο αναβαλλόμενου φόρου ειςοδιματοσ 4.902  3.871  

 

Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ (ζξοδο)/ζςοδο ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων προκφπτει από τα ςτοιχεία που αναφζρονται 

παρακάτω: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ 550      625      

Μθ χρθςιμοποιθκείςεσ φορολογικζσ ηθμιζσ 10        (53)       

Μεταβολι των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν (1) 490      -            

Ηθμιζσ που ςχετίηονται με το πρόγραμμα PSI+ (47)       (45)       

Μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία και λοιπζσ προςωρινζσ διαφορζσ 108      229      

φνολο αναβαλλόμενου φόρου (ζξοδο)/ζςοδο 1.111  756      

 
(1) Σο ποςό μεταβολισ των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν αντιπροςωπεφει τθ ςυνολικι επίπτωςθ ςτθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 

31 Δεκεμβρίου 2015 που αναλφεται ανωτζρω. 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, θ Τράπεηα αναγνϊριςε κακαρζσ φορολογικζσ απαιτιςεισ € 4,9 δισ που αναλφονται παρακάτω: 

(α) € 1.302 εκατ. αφοροφν ςε φορολογικζσ ηθμιζσ από τθ ςυμμετοχι τθσ Τράπεηασ ςτο πρόγραμμα PSI+ και ςτο πρόγραμμα 

επαναγοράσ των νζων τίτλων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, οι οποίεσ υπόκεινται ςε απόςβεςθ για φορολογικοφσ ςκοποφσ (δθλ. 

1/30 των ηθμιϊν ετθςίωσ αρχίηοντασ από τθν χριςθ 2012 και εφεξισ), 

(β) € 2.829 εκατ. αφοροφν ςε εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ λόγω προβλζψεων απομείωςθσ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ 

από δάνεια και απαιτιςεισ, οι οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε μελλοντικζσ περιόδουσ χωρίσ κακοριςμζνο χρονικό 

περιοριςμό και ςφμφωνα με τθ φορολογικι νομοκεςία που ιςχφει, 

(γ) € 297 εκατ. αφοροφν ςε μθ χρθςιμοποιθκείςεσ φορολογικζσ ηθμιζσ. Θ δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκοφν οι μεταφερόμενεσ 

φορολογικζσ ηθμιζσ λιγει κατά το μεγαλφτερο μζροσ αυτϊν το 2018, 

(δ) € 46 εκατ. αφοροφν κυρίωσ ςε εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ ςχετικά με τθν αναπόςβεςτθ αξία εξόδων αφξθςθσ 

μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ, υποκείμενων ςε δεκαετι απόςβεςθ, με βάςθ  τθν ιςχφουςα φορολογικι νομοκεςία, του 

ζτουσ που πραγματοποιικθκαν και 

(ε) € 428 εκατ. αφοροφν ςε λοιπζσ εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ (ηθμιζσ αποτίμθςθσ , προβλζψεισ για ςυντάξεισ και 

λοιπζσ παροχζσ αποχϊρθςθσ προσ το προςωπικό κλπ), θ πλειονότθτα των οποίων μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε μελλοντικζσ 

περιόδουσ χωρίσ κακοριςμζνο χρονικό περιοριςμό και ςφμφωνα με τθ φορολογικι νομοκεςία που ιςχφει. 

Aξιολόγθςθ τθσ ανακτθςιμότθτασ των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων 

Θ αναγνϊριςθ των ανωτζρω αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων ςτθρίηεται ςτθν εκτίμθςθ τθσ διοίκθςθσ, τθν 31 

Δεκεμβρίου 2015, ότι θ Τράπεηα κα ζχει επαρκι μελλοντικά φορολογθτζα κζρδθ, ζναντι των οποίων οι μθ χρθςιμοποιθκείςεσ 

φορολογικζσ ηθμιζσ, οι εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ, κακϊσ και οι φορολογικζσ ηθμιζσ από το πρόγραμμα  PSI+ και από 
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το πρόγραμμα επαναγοράσ των νζων τίτλων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν. Οι αναβαλλόμενεσ 

φορολογικζσ απαιτιςεισ προςδιορίηονται με βάςθ τθ φορολογικι μεταχείριςθ τθσ κάκε κατθγορίασ τθσ αναβαλλόμενθσ 

φορολογικισ απαίτθςθσ, ςφμφωνα με τθ φορολογικι νομοκεςία που ιςχφει, τθ δυνατότθτα ςυμψθφιςμοφ των μεταφερόμενων 

ηθμιϊν με μελλοντικά φορολογθτζα κζρδθ και των πραγματικϊν φορολογικϊν αποτελεςμάτων για τθ χριςθ που ζλθξε ςτισ 31 

Δεκεμβρίου 2015. 

Επιπλζον, θ αξιολόγθςθ τθσ Τράπεηασ ςχετικά με τθν ανακτθςιμότθτα των αναγνωριςμζνων αναβαλλόμενων φορολογικϊν 

απαιτιςεων βαςίηεται (α) ςτισ εκτιμιςεισ για τθ μελλοντικι επίδοςθ (προβλζψεισ λειτουργικϊν αποτελεςμάτων) και τισ 

προοπτικζσ ανάπτυξθσ  που ζχουν αντίκτυπο ςτα εκτιμϊμενα μελλοντικά φορολογθτζα κζρδθ, (β) ςτο αναμενόμενο 

χρονοδιάγραμμα ανάκτθςθσ ι διακανονιςμοφ των εκπιπτόμενων και των φορολογθτζων προςωρινϊν διαφορϊν, (γ) ςτθν 

πικανότθτα ότι θ Τράπεηα κα ζχει επαρκι μελλοντικά φορολογθτζα κζρδθ, κατά τθν ίδια περίοδο που κα πραγματοποιθκεί θ 

ανάκτθςθ ι ο διακανονιςμόσ των εκπιπτόμενων και των φορολογθτζων προςωρινϊν διαφορϊν (δθλαδι κζρδθ / ηθμίεσ από 

πϊλθςθ επενδφςεων ι λοιπϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων κ.λπ.) ι κατά τα ζτθ ςτα οποία μποροφν να μεταφερκοφν οι 

φορολογικζσ ηθμιζσ και (δ) ςτθν ιςτορικι εξζλιξθ των αποτελεςμάτων (ιςτορικζσ επιδόςεισ) τθσ Τράπεηασ ςε ςυνδυαςμό με τισ 

φορολογικζσ ηθμιζσ προγενζςτερων ετϊν που προκλικθκαν από ζκτακτα γεγονότα. 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, θ Τράπεηα ζλαβε υπόψθ τθν πρόβλεψθ των λειτουργικϊν αποτελεςμάτων και τισ ενζργειεσ 

κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ που πρζπει να υλοποιθκοφν ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2018, όπωσ αντικατοπτρίηονται ςτο Σχζδιο 

Αναδιάρκρωςθσ που εγκρίκθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ςτο πλαίςιο τθσ νζασ ανακεφαλαιοποίθςθσ, το Νοζμβριο του 

2015 (ςθμείωςθ 6). 

Το ποςό των ανωτζρω προβλζψεων των λειτουργικϊν αποτελεςμάτων επθρεάηεται κυρίωσ από τισ εκτιμιςεισ τθσ Τράπεηασ 

ςχετικά με (α) τθ μείωςθ του κόςτουσ χρθματοδότθςθσ λόγω του ςταδιακοφ επαναπατριςμοφ των κατακζςεων των πελατϊν, 

τθν περαιτζρω μείωςθ των αντίςτοιχων επιτοκίων και τθν αντικατάςταςθ ακριβότερων πθγϊν χρθματοδότθςθσ, (β) τισ  

μειωμζνεσ ηθμιζσ απομείωςθσ των δανείων, ωσ αποτζλεςμα των μακροοικονομικϊν ςυνκθκϊν ςτθν Ελλάδα, που αναμζνεται να 

βελτιωκοφν κακϊσ και τισ ενζργειεσ που ζχουν ιδθ υλοποιθκεί από τθν Τράπεηα για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των 

προβλθματικϊν δανείων, (γ) τθν αποτελεςματικότθτα των ςυνεχϊν μζτρων περιοριςμοφ του κόςτουσ και (δ) τθ ςταδιακι 

αποκατάςταςθ των παραδοςιακϊν εςόδων από προμικειεσ, όπωσ θ διαχείριςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων και οι προμικειεσ 

δικτφου και οι προμικειεσ που ςχετίηονται με προϊόντα κεφαλαιαγοράσ και επενδυτικισ τραπεηικισ. Οι μακροοικονομικζσ 

παραδοχζσ που λιφκθκαν υπόψθ από τθν Τράπεηα για τθν προετοιμαςία του προαναφερκζντοσ ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ είναι 

ευκυγραμμιςμζνεσ με εκείνεσ που προβλζπονταν από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι το Σεπτζμβριο του 2015. Το μοντζλο τθσ 

αξιολόγθςθσ τθσ ανακτθςιμότθτασ των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων τθσ Τράπεηασ ζχει καταρτιςτεί ςφμφωνα με 

τισ προβλζψεισ των λειτουργικϊν αποτελεςμάτων που περιλαμβάνονται ςτο ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ, οι οποίεσ εκτείνονται για 

ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα.  

Θ εφαρμογι του ανωτζρω ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τουσ κινδφνουσ και τισ αβεβαιότθτεσ που 

απορρζουν από το μακροοικονομικό περιβάλλον ςτθν Ελλάδα (ςθμείωςθ 2). 

Νομικό πλαίςιο δθμιουργίασ οριςτικϊν και εκκακαριςμζνων απαιτιςεων ζναντι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

Σφμφωνα με το άρκρο 27Α του Νόμου 4172/2013 όπωσ ιςχφει, το οποίο αφορά τα Ελλθνικά χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των εταιρειϊν χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ και πρακτορείασ επιχειρθματικϊν απαιτιςεων, οι 

αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ που ζχουν αναγνωριςτεί ι που κα αναγνωριςτοφν επί των ηθμιϊν από τθ ςυμμετοχι 

τθσ Τράπεηασ α) ςτο πρόγραμμα PSI+ και ςτο πρόγραμμα επαναγοράσ των νζων τίτλων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και β) επί των 

ςυςςωρευμζνων προβλζψεων και λοιπϊν εν γζνει ηθμιϊν λόγω πιςτωτικοφ κινδφνου (προβλζψεισ και ηθμιζσ λόγω πιςτωτικοφ 

κινδφνου), οι οποίεσ ζχουν αναγνωριςτεί  κατά τθν 30 Ιουνίου 2015 μποροφν να μετατραποφν ςε οριςτικζσ και εκκακαριςμζνεσ 

απαιτιςεισ ζναντι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, αν το λογιςτικό, μετά από φόρουσ αποτζλεςμα τθσ χριςθσ είναι ηθμιά (με ζναρξθ 

από τθν χριςθ του 2016 και μετά). Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ οι οποίεσ πλθροφν τα 

κριτιρια για μετατροπι τουσ ςε οριςτικζσ και εκκακαριςμζνεσ απαιτιςεισ ζναντι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ανζρχονταν ςε  € 

4.065 εκατ. 

Το ςυνολικό ποςό τθσ απαίτθςθσ κα προςδιορίηεται πολλαπλαςιάηοντασ τισ ανωτζρω αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 

με το ποςοςτό που αντιπροςωπεφει θ λογιςτικι, μετά από φόρουσ ηθμιά χριςθσ ςτο ςφνολο των ιδίων κεφαλαίων μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ηθμιάσ χριςθσ μετά από φόρουσ.  

Θ απαίτθςθ κα γεννάται κατά το χρόνο ζγκριςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων και κα ςυμψθφίηεται με τον αναλογοφντα φόρο 

ειςοδιματοσ. Σε περίπτωςθ που ο αναλογοφν φόροσ ειςοδιματοσ δεν επαρκεί να καλφψει τθν ανωτζρω απαίτθςθ, το 

εναπομζνον υπόλοιπο κα μετατρζπεται ςε άμεςα ειςπράξιμθ απαίτθςθ ζναντι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Για το ςκοπό αυτό, κα 
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ςχθματίηεται ειδικό αποκεματικό το οποίο κα προορίηεται αποκλειςτικά για τθν αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου και τθν ζκδοςθ 

δωρεάν δικαιωμάτων κτιςθσ μετοχϊν υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, το οποίο κα αντιςτοιχεί ςτο 100% τθσ ανωτζρω απαίτθςθσ 

(αφορά ςτθν απαίτθςθ πριν από ςυμψθφιςμό με τον αναλογοφντα φόρο ειςοδιματοσ). Τα ανωτζρω δικαιϊματα κα είναι 

μετατρζψιμα ςε κοινζσ μετοχζσ και ελεφκερα μεταβιβάςιμα. Οι υφιςτάμενοι μζτοχοι κα ζχουν δικαίωμα εξαγοράσ μζςα ςε ζνα 

εφλογο χρονικό διάςτθμα μετά τθν ζκδοςθ των δικαιωμάτων βάςει του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ τουσ ςτο μετοχικό κεφάλαιο κατά 

το χρόνο ζκδοςθσ των εν λόγω δικαιωμάτων. Επιπλζον, ο Νόμοσ 4172/2013 προβλζπει τθν ζκδοςθ Ρράξθσ Υπουργικοφ 

Συμβουλίου, θ οποία κα ορίηει τισ λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθ μετατροπι των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων ςε 

οριςτικζσ και εκκακαριςμζνεσ απαιτιςεισ ζναντι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 

Τθν 7 Νοεμβρίου 2014, θ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Τράπεηασ ενζκρινε τθν ζνταξθ τθσ Τράπεηασ ςτον ανωτζρω 

μθχανιςμό, ο οποίοσ είναι ςε ιςχφ από το φορολογικό ζτοσ 2016 και εφεξισ.  

16. Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

υμμετοχι ςτθν Eurolife ERB Insurance Group Ανϊνυμοσ Εταιρεία υμμετοχϊν ταξινομθμζνθ ωσ κατεχόμενθ προσ πϊλθςθ 

Τθν 22 Δεκεμβρίου 2015, θ Τράπεηα ανακοίνωςε τθ ςφναψθ ςυμφωνίασ με τθν Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax») για 

τθν πϊλθςθ του 80% τθσ ςυμμετοχισ τθσ ςτθν Eurolife ERB Insurance Group Ανϊνυμοσ Εταιρεία Συμμετοχϊν («Eurolife») (θ 

«Συναλλαγι») ζναντι τιμιματοσ € 316 εκατ. ςε μετρθτά, το οποίο υπόκειται ςε περαιτζρω προςαρμογζσ με βάςθ τθν εξζλιξθ των 

οικονομικϊν ςτοιχείων τθσ εταιρείασ ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ Συναλλαγισ, ενϊ θ Eurobank κα διατθριςει ποςοςτό 20%. 

Θ Συναλλαγι περιλαμβάνει: α) τισ αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ ηωισ και γενικϊν αςφαλίςεων τθσ Eurolife ςτθν Ελλάδα και τθ 

κυγατρικι μεςιτείασ αςφαλίςεων τθσ Eurolife ςτθν Ελλάδα, β) τισ αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ ηωισ και γενικϊν αςφαλίςεων 

τθσ Eurolife ςτθ ουμανία, γ) τισ ςυμβάςεισ τραπεηοαςφαλιςτικισ (bancassurance agreements) μεταξφ κυγατρικϊν τθσ Eurolife 

και τθσ Eurobank αναφορικά με τθν αποκλειςτικι διανομι αςφαλιςτικϊν προϊόντων ςτθν Ελλάδα και ςτθ ουμανία μζςω του 

δικτφου πωλιςεων τθσ Eurobank. 

Θ ολοκλιρωςθ τθσ Συναλλαγισ τελεί υπό τθν αναβλθτικι αίρεςθ τθσ λιψθσ των απαιτοφμενων εγκρίςεων από τισ αρμόδιεσ 

εποπτικζσ και ρυκμιςτικζσ αρχζσ και αναμζνεται πριν το τζλοσ του τρίτου τριμινου του 2016. 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, θ εφλογθ αξία τθσ ςυμμετοχισ τθσ Τράπεηασ ςτθν Eurolife μειωμζνθ με τα ζξοδα πϊλθςισ τθσ, θ οποία 

προςδιορίςτθκε από τθ Διοίκθςθ με βάςθ ανεξάρτθτθ ζκκεςθ αποτίμθςθσ, υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ λογιςτικι αξία των € 113 

εκατ.  Ωσ εκ τοφτου, δεν αναγνωρίςτθκε ηθμιά απομείωςθσ κατά τθν  επαναμζτρθςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ Τράπεηασ ςτθ 

χαμθλότερθ αξία μεταξφ τθσ λογιςτικισ και τθσ εφλογθσ αξίασ τθσ μειωμζνθσ με τα ζξοδα πϊλθςθσ. Για τον προςδιοριςμό τθσ 

εφλογθσ αξίασ τθσ ςυμμετοχισ τθσ Τράπεηασ χρθςιμοποιικθκε ζνασ ςυνδυαςμόσ κατάλλθλων τεχνικϊν αποτίμθςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν αποτίμθςθσ για ςυγκρίςιμεσ εταιρείεσ, των πρόςφατων ςυγκρίςιμων 

ςυναλλαγϊν, κακϊσ και το μοντζλο προεξόφλθςθσ μερίςματοσ το οποίο χρθςιμοποιεί δεδομζνα όπωσ τα ςτοχοκετθμζνα 

επίπεδα κεφαλαίου, τισ εκτιμϊμενεσ ταμειακζσ ροζσ όπωσ προκφπτουν από τα αντίςτοιχα επιχειρθματικά ςχζδια, τουσ 

ςυντελεςτζσ προεξόφλθςθσ και τουσ μακροπρόκεςμουσ ςυντελεςτζσ ανάπτυξθσ. Αυτι θ ζκτακτθ επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ 

κατθγοριοποιείται ςτο Επίπεδο 3 τθσ ιεραρχίασ τθσ εφλογθσ αξίασ λόγω τθσ ςθμαντικότθτασ των μθ παρατθριςιμων δεδομζνων 

που χρθςιμοποιικθκαν. 

Πϊλθςθ των δραςτθριοτιτων ςτθν Πολωνία 

Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2014, το αποτζλεςμα από τθν πϊλθςθ των δραςτθριοτιτων ςτθν 

Ρολωνία αναπροςαρμόςτθκε κατά € 69 εκατ. ηθμιζσ προ φόρων (€ 51 εκατ. ηθμιζσ μετά φόρων), ενϊ αντιλογίςτθκε θ ςχετικι 

πρόβλεψθ που αναγνωρίςτθκε το 2013 με βάςθ τισ εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ για το τελικό ποςό του τιμιματοσ το οποίο κα 

ειςζπραττε θ Τράπεηα (ςθμ. 13). 
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17. Σαμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Ταμείο 361         373         

Διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 36            428         

φνολο 397         801         

εκ των οποίων:

Υποχρεωτικζσ και ενεχυριαςμζνεσ κατακζςεισ ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 19            256         

Κατακζςεισ ςτθν ΕΚΤ -               150         

 

Οι υποχρεωτικζσ κατακζςεισ ςε κεντρικζσ τράπεηεσ, περιλαμβάνουν (α) κατακζςεισ αξίασ € 19 εκατ. (2014: € 222 εκατ.) ςτθν 

Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν το ελάχιςτο μζςο μθνιαίο υπόλοιπο που υποχρεοφται να τθρεί θ Τράπεηα και 

το μεγαλφτερο μζροσ των οποίων είναι άμεςα διακζςιμο, εφόςον τθρείται το ελάχιςτο μζςο μθνιαίο υπόλοιπο , (β) για το 2014 

κατακζςεισ αξίασ € 34 εκατ. ςτθν Κεντρικι Τράπεηα τθσ Αγγλίασ, ςφμφωνα με τισ εποπτικζσ ρυκμίςεισ που ιςχφουν ςτο Θνωμζνο 

Βαςίλειο. 

18. Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα και λοιπζσ πλθροφορίεσ για τθν Κατάςταςθ Σαμειακϊν Ροϊν 

Για ςκοποφσ ςφνταξθσ τθσ κατάςταςθσ ταμειακϊν ροϊν, ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα περιλαμβάνονται τα ακόλουκα 

υπόλοιπα, με αρχικι λιξθ μικρότερθ ι ίςθ των τριϊν μθνϊν: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Ταμείο και διακζςιμα ςτισ κεντρικζσ τράπεηεσ (εξαιρουμζνων των 

υποχρεωτικϊν και ενεχυριαςμζνων κατακζςεων ςτισ κεντρικζσ 378         545         

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 127         366         

Χρθματοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω 

αποτελεςμάτων -               1              

φνολο 505         912         

 

Τα λοιπά αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ που παρουςιάηονται ςτισ ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ 

αναλφονται ωσ εξισ: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Απόςβεςθ διαφοράσ υπζρ/υπό το άρτιο και δεδουλευμζνοι τόκοι (44)          (72)          

(Κζρδθ)/ηθμιζσ από πωλιςεισ 4              (33)          

Ζςοδα από μερίςματα (2)             (1)             

φνολο (42)          (106)        

 

file://eh031bdc6/finance/F&c/REPORTING/IAS_ANNUAL_REPORT_2014/Report%204th%20Q%202014/Annual%20Reports/Annual%20Report/GR%20Solo%20AR/EN%20Solo%20AR%202013_2.docx%23_Hlk378940386
file://eh031bdc6/finance/F&c/REPORTING/IAS_ANNUAL_REPORT_2014/Report%204th%20Q%202014/Annual%20Reports/Annual%20Report/GR%20Solo%20AR/EN%20Solo%20AR%202013_2.docx%23_Hlk378940386
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19. Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Ενεχυριαςμζνεσ κατακζςεισ ςε τράπεηεσ 4.333      4.917      

Τοποκετιςεισ ςε τράπεηεσ και λοιπζσ απαιτιςεισ ζναντι τραπεηϊν 588         724         

Τρεχοφμενοι λογαριαςμοί και υπόλοιπα ςε 

διακανονιςμό με τράπεηεσ 99            245         

Συμφωνίεσ επαναπϊλθςθσ τίτλων (reverse repos) -               6              

φνολο 5.020      5.892      

 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Στισ απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 

περιλαμβάνονταν ποςά (εξαιρουμζνων των απαιτιςεων 

μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ) από:

- κυγατρικζσ επιχειριςεισ 2.838      3.183      

Στισ απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 

περιλαμβάνονταν ποςά από απαιτιςεισ μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ 

από:

- κυγατρικζσ επιχειριςεισ 210         211         

 

Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τθν γεωγραφικι κατανομι των απαιτιςεων από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα τθσ Τράπεηασ: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Λοιπζσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ 4.983      5.491      

Λοιπζσ χϊρεσ 37            401         

φνολο 5.020      5.892      

 

20. Χρθματoοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων (περιλαμβανομζνου του 

εμπορικοφ χαρτοφυλακίου) 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Ομόλογα

- Ομόλογα ελλθνικοφ δθμοςίου 12        10       

- 'Εντοκα γραμμάτια ελλθνικοφ δθμοςίου -           9          

- Λοιποί εκδότεσ 3          47       

15        66       

Μετοχζσ και αμοιβαία κεφάλαια 2          7          

φνολο 17        73       
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21. Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα και λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ κινδφνων  

Θ Τράπεηα χρθςιμοποιεί παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα για αντιςτάκμιςθ χρθματοπιςτωτικϊν κινδφνων και για 

εμπορικοφσ ςκοποφσ. 

Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τθν εφλογθ αξία των παράγωγων χρθματοοικονομικϊν μζςων που κατζχονται από τθν 

Τράπεηα ανά κατθγορία προϊόντοσ και ςχζςθ αντιςτάκμιςθσ μαηί με τθν ονομαςτικι τουσ αξία. Θ ονομαςτικι αξία των 

παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων είναι ενδεικτικι τθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν μζςων που αναγνωρίηονται ςτον 

ιςολογιςμό, χωρίσ να προςδιορίηει απαραίτθτα τα ποςά των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν, που ςχετίηονται με αυτά τα μζςα ι 

τθν εφλογθ αξία τουσ και για το λόγο αυτό δεν αντικατοπτρίηει τον πιςτωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράσ ςτον οποίο 

εκτίκεται θ Τράπεηα κατά τθν περίοδο αναφοράσ. 

Ονομαςτικι Ονομαςτικι

αξία Απαιτιςεων Τποχρεϊςεων αξία Απαιτιςεων Υποχρεϊςεων

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Παράγωγα που δεν πλθροφν τα κριτιρια για λογιςτικι 

αντιςτάκμιςθσ και διακρατοφμενα για εμπορικοφσ ςκοποφσ

- Συμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίων 17.538 1.649 1.432 18.770 1.762 1.589

- Δικαιϊματα προαίρεςθσ επιτοκίων 3.964 49 99 6.133 119 162

- Συμβάςεισ ανταλλαγισ ςυναλλάγματοσ και  επιτοκίων 1.313 74 147 2.732 101 100

- Ρροκεςμιακζσ ςυμβάςεισ ςυναλλάγματοσ/ ανταλλαγισ 

ςυναλλάγματοσ 3.137 13 29 3.774 19 22

- Δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ και πϊλθςθσ ςυναλλάγματοσ 418 3 1 932 15 13

- Ραράγωγα επί εμπορευμάτων 142 17 17 206 27 26

- Τίτλοι παραςτατικϊν δικαιωμάτων κτιςθσ μετοχϊν (Warrants) 2.403 10 -                         2.381 17 -                         

- Λοιπά 19 0 0 208 0 2

1.815 1.725 2.060 1.914

Παράγωγα διακρατοφμενα για αντιςτάκμιςθ εφλογθσ αξίασ

Συμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίων 755 0 328 1.131 0 363

0 328 0 363

Παράγωγα διακρατοφμενα για αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν

- Συμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίων 459 -                     94 475 -                     122

- Συμβάςεισ ανταλλαγισ ςυναλλάγματοσ και επιτοκίων 3.266 66 206 4.301 61 71

66 300 61 193

φνολο παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων 1.881 2.353 2.121 2.470

31 Δεκεμβρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2014

Εφλογθ αξία Εφλογθ αξία

 

Τα λοιπά παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα αφοροφν διαπραγματεφςιμα ςυμβόλαια μελλοντικισ εκπλιρωςθσ επιτοκίων. 

Ρλθροφορίεσ ωσ προσ τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ και τον ςυμψθφιςμό των παράγωγων χρθματοοικονομικϊν μζςων 

ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων παρζχονται ςτισ ςθμειϊςεισ 7.3 και 7.2.1.4, αντίςτοιχα. 

Θ Τράπεηα χρθςιμοποιεί παράγωγα προϊόντα και άλλα χρθματοοικονομικά μζςα, τα οποία ζχουν οριςτεί ωσ μζςα 

αντιςτάκμιςθσ, προκειμζνου να μειϊςει τθν ζκκεςι τθσ ςε κινδφνουσ αγοράσ. Οι πρακτικζσ αντιςτάκμιςθσ και θ λογιςτικι 

απεικόνιςι τουσ παρουςιάηονται ςτθ ςθμείωςθ 2.4. Συγκεκριμζνα : 

(α) Αντιςτάκμιςθ εφλογθσ αξίασ 

Θ Τράπεηα χρθςιμοποιεί ςυμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίων προκειμζνου να αντιςτακμίςει μζροσ του υφιςτάμενου επιτοκιακοφ 

κινδφνου από πικανι μεταβολι τθσ εφλογθσ αξίασ των ομολόγων επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου ςτακεροφ επιτοκίου ι των 

δανείων και απαιτιςεων από πελάτεσ κυμαινόμενου επιτοκίου,  τα οποία εκφράηονται ςε εγχϊρια και ξζνα νομίςματα. Το 2015, 

θ Τράπεηα αναγνϊριςε κζρδθ € 31 εκατ. (2014: € 83 εκατ. ηθμιά) από μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία των μζςων αντιςτάκμιςθσ και 

€ 25 εκατ. ηθμιά (2014: € 80 εκατ. κζρδθ) από μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία των αντιςτακμιηόμενων ςτοιχείων που αποδίδονται 

ςτον αντιςτακμιηόμενο κίνδυνο. 
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(β) Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν 

Θ Τράπεηα χρθςιμοποιεί ςυμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίων και ςυμβάςεισ ανταλλαγισ ςυναλλάγματοσ και επιτοκίων 

προκειμζνου να αντιςτακμίςει μζροσ του υφιςτάμενου επιτοκιακοφ και ςυναλλαγματικοφ κινδφνου που απορρζει από τισ 

διακυμάνςεισ των ταμειακϊν ροϊν των κυμαινόμενου επιτοκίου ενιμερων δανείων και απαιτιςεων από πελάτεσ ι κατακζςεων, 

τα οποία εκφράηονται ςε εγχϊρια και ξζνα νομίςματα, ι των μθ αναγνωριςμζνων πικανϊν μελλοντικϊν ςυναλλαγϊν. Το 2015, 

το μθ αποτελεςματικό μζροσ των ςυναλλαγϊν αντιςτάκμιςθσ ταμειακϊν ροϊν που αναγνωρίςτθκε ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων ιταν μθδζν (2014:  μθδζν). 

Επιπρόςκετα, θ Τράπεηα χρθςιμοποιεί άλλα παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα τα οποία δεν ζχουν οριςτεί ωσ μζςα 

αντιςτάκμιςθσ, για να διαχειριςτεί τθν ζκκεςι τθσ κατά κφριο λόγο ςε επιτοκιακό και ςυναλλαγματικό κίνδυνο. Τα παράγωγα 

αυτά που δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ, χρθςιμοποιοφνται για ςκοποφσ οικονομικισ αντιςτάκμιςθσ 

ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ. Τα αναφερκζντα παράγωγα, παρακολουκοφνται και ζχουν κατθγοριοποιθκεί μαηί με 

εκείνα που κατζχονται για εμπορικοφσ ςκοποφσ. 

Οι παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηουν τθν ζκκεςθ τθσ Τράπεηασ ςε παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα, ανά γεωγραφικό τομζα 

και κλάδο δραςτθριότθτασ: 

Ελλάδα

Λοιπζσ 

Ευρωπαϊκζ

σ χϊρεσ

Λοιπζσ 

χϊρεσ φνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Δθμόςιο 1.065      -                    -               1.065      

Τράπεηεσ 17            334              418         769         

Επιχειριςεισ 46            0                   1              47            

φνολο 1.128      334              419         1.881      

31 Δεκεμβρίου 2015

 

Ελλάδα

Λοιπζσ 

Ευρωπαϊκζσ 

χϊρεσ

Λοιπζσ 

χϊρεσ Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Δθμόςιο 1.198      0                   0              1.198      

Τράπεηεσ 27            438              383         848         

Επιχειριςεισ 62            1                   12            75            

Σφνολο 1.287      439              395         2.121      

31 Δεκεμβρίου 2014

 

θμείωςθ: Η ζκκεςθ τθσ Σράπεηασ ςε παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα ανά γεωγραφικό τομζα παρουςιάηεται ςφμφωνα με 

τθν χϊρα εγκατάςταςθσ του αντιςυμβαλλόμενου (άμεςοσ κίνδυνοσ), με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ υπάρχει 

ςφμβαςθ ISDA/CSA τθν οποία εγγυάται θ μθτρικι εταιρία του αντιςυμβαλλόμενου, οπότε και λαμβάνεται υπόψθ θ χϊρα 

εγκατάςταςθσ τθσ εν λόγω μθτρικισ εταιρίασ (ζκκεςθ ςτον κίνδυνο τθσ τελικισ χϊρασ). 
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22. Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Επιχειρθματικά δάνεια 15.194    15.235  

Στεγαςτικά δάνεια 16.569    16.620  

Καταναλωτικά δάνεια 
(1)

5.138      5.269     

Δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ 6.436      6.390     

43.337    43.514  

Μείον: Συςςωρευμζνθ πρόβλεψθ απομείωςθσ (ςθμ. 23) (10.363)  (8.438)   

φνολο 32.974    35.076  

 
(1) Περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα των πιςτωτικϊν καρτϊν. 

Τθν χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 τα ςυνολικά δάνεια προ απομείωςθσ επθρεάςτθκαν ςθμαντικά από τθν 

ανατίμθςθ του ελβετικοφ φράγκου (CHF) και του δολαρίου (USD) ζναντι του Ευρϊ ςτθ διάρκεια του πρϊτου τριμινου 2015, θ 

οποία οδιγθςε ςε αφξθςθ τουσ κατά € 0.6 δισ περίπου. 

Τθν 30 Σεπτεμβρίου 2014, ςφμφωνα με το ΔΛΡ 39, θ Τράπεηα μετζφερε ςυγκεκριμζνα απομειωμζνα εταιρικά ομολογιακά 

δάνεια από το χαρτοφυλάκιο «Διακεςίμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων» ςτο χαρτοφυλάκιο «Δανείων και απαιτιςεων από 

πελάτεσ» που πλθροφςαν τον οριςμό των δανείων και απαιτιςεων και θ Τράπεηα ζχει τθν πρόκεςθ και είναι ςε κζςθ να τα 

διακρατιςει ςτο προςεχζσ μζλλον ι μζχρι τθ λιξθ τουσ. Θ μεταφορά των ομολογιακϊν δανείων πραγματοποιικθκε ςτθν εφλογθ 

αξία € 150 εκατ. (€ 550 εκατ. μείον προςαρμογζσ ςτθν εφλογθ αξία € 400 εκατ.) τθν 30 Σεπτεμβρίου 2014, θ οποία αποτελεί και 

το αναπόςβεςτο κόςτοσ αυτϊν κατά τθν ανωτζρω θμερομθνία μεταφοράσ. 

Επιπρόςκετα, τον Δεκζμβριο του 2014, θ Τράπεηα απζκτθςε ομολογιακό δάνειο, πλιρωσ απομειωμζνο, ποςοφ 42 εκατ., το οποίο 

κατεχόταν προθγουμζνωσ από μία κυγατρικι τθσ Τράπεηασ και ιταν εγγυθμζνο από τθν ίδια τθν Τράπεηα. Το προαναφερκζν 

δάνειο ςυμπεριλιφκθκε ςτα δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ ςε μικτι βάςθ και ωσ εκ τοφτου τόςο το μικτό υπόλοιπο των 

δανείων και απαιτιςεων ςε πελάτεσ όςο και θ ηθμία απομείωςθσ που αναφζρονται ςτισ ςθμειϊςεισ των οικονομικϊν 

καταςτάςεων, αυξικθκαν κατά τθν προςαρμογι ςε εφλογθ αξία ποςοφ € 42 εκατ. (ςθμ. 23). 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, θ λογιςτικι αξία των προαναφερκζντων αναταξινομθμζνων δανείων ανιλκε ςε € 94 εκατ. που 

προςεγγίηει τθν εφλογθ αξία τουσ και αναγνωρίςτθκαν ηθμιζσ απομείωςθσ € 23 εκατ. ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων για τθ 

χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015. Σε περίπτωςθ που τα χρθματοοικονομικά αυτά ςτοιχεία δεν είχαν αναταξινομθκεί, 

δεν κα είχε αναγνωριςτεί κάποιο ποςό ςτα λοιπά αποτελζςματα απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ. 
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Τα δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ περιλαμβάνουν απαιτιςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ όπωσ αναλφονται παρακάτω: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Απαιτιςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ:

Ζωσ 1 ζτοσ 33             41             

Άνω του 1 ζτουσ και ζωσ 5 ζτθ 10             9               

Άνω των 5 ζτων 7               2               

50             52             

Μθ δεδουλευμζνα ζςοδα από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ (1)              (3)              

Κακαρό ποςό απαιτιςεων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ 49             49             

Μείον: Συςςωρευμζνθ πρόβλεψθ απομείωςθσ (21)            (10)            

28             39             

Το κακαρό ποςό των απαιτιςεων από χρθματοδοτικζσ 

μιςκϊςεισ αναλφεται παρακάτω:

Ζωσ 1 ζτοσ 33             41             

Άνω του 1 ζτουσ και ζωσ 5 ζτθ 9               7               

Άνω των 5 ζτων 7               1               

49             49             

Μείον: Συςςωρευμζνθ προβλζψθ απομείωςθσ (21)            (10)            

φνολο 28             39             

 

23. Προβλζψεισ απομείωςθσ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν 

Θ κίνθςθ τθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ ανά κατθγορία δανείων αναλφεται παρακάτω: 

Επιχειρθματικά τεγαςτικά Καταναλωτικά
(1)

Μικρζσ 

επιχειριςεισ φνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 3.374                  1.381                 2.143                     1.540                 8.438      

Ρροβλζψεισ χριςθσ (2) 720                      797                     350                         531                     2.398      

Ανακτιςεισ προβλζψεων απομείωςθσ από διαγραφζσ -                           -                          4                              1                         5              

Διαγραφζσ δανείων και απαιτιςεων (156)                    (14)                      (2)                            (13)                      (185)        

Μεταβολι ςτθν παροφςα αξία των ηθμιϊν απομείωςθσ (82)                       (71)                      (9)                            (91)                      (253)        

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ και λοιπζσ κινιςεισ 19                        (16)                      (31)                          (12)                      (40)          

Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου                    3.875                   2.077                       2.455                   1.956     10.363 

31 Δεκεμβρίου 2015

 

Επιχειρθματικά Στεγαςτικά Καταναλωτικά
(1)

Μικρζσ 

επιχειριςεισ Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2.402                  964                     2.057                     1.298                 6.721      

Ρροβλζψεισ χριςθσ 
(2)

691                      490                     279                         421                     1.881      

Ανακτιςεισ προβλζψεων απομείωςθσ από διαγραφζσ 1                          -                          4                              -                          5              

Διαγραφζσ δανείων και απαιτιςεων (105)                    -                          (144)                        (80)                      (329)        

Μεταβολι ςτθν παροφςα αξία των ηθμιϊν απομείωςθσ (81)                       (60)                      (10)                          (88)                      (239)        

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ και λοιπζσ κινιςεισ 24                        (13)                      (43)                          (11)                      (43)          

2.932                  1.381                 2.143                     1.540                 7.996      

Ρροςαρμογι για δάνεια που αναταξινομικθκαν 

(ςθμ. 21) 442                      -                          -                               -                          442         

Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου                    3.374                   1.381                       2.143                   1.540       8.438 

31 Δεκεμβρίου 2014

 
(1) Περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα των πιςτωτικϊν καρτϊν 

(2) Οι ηθμιζσ απομείωςθσ από δάνεια και απαιτιςεισ όπωσ παρουςιάηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων για τθν χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 

2015  ςυμπεριλαμβάνουν ποςό € 105 εκατ. (2014: € 20 εκατ.), το οποίο ζχει προβλεφκεί ζναντι τθσ  διατραπεηικισ τοποκζτθςθσ και άλλων απαιτιςεων 

ςτθν ζμμεςθ κυγατρικι τθσ Σράπεηασ ςτθν Ουκρανία ‘’PJSC Universal Bank’’ (ςθμ. 44). 
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 Οι ςθμαντικζσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ και παραδοχζσ ςτισ οποίεσ προβαίνει θ Διοίκθςθ τθσ Τράπεηασ κατά τθν εκτίμθςθ τθσ 

πρόβλεψθσ απομείωςθσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν αξιολογοφνται διαρκϊσ, ειδικά ςε ςυνκικεσ οικονομικισ 

αβεβαιότθτασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πιο πρόςφατθ διακζςιμθ πλθροφόρθςθ και τισ προςδοκίεσ ςχετικά με τισ μελλοντικζσ 

εξελίξεισ που κεωροφνται εφλογεσ, όπωσ περιγράφεται ςτθν ςθμ. 3.1. 

Οι οικονομικζσ και πολιτικζσ εξελίξεισ ςτθν Ελλάδα, το δεφτερο και το τρίτο τρίμθνο του 2015, όπωσ οι εκτεταμζνεσ 

διαπραγματεφςεισ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ κυβζρνθςθσ και των Θεςμϊν ςχετικά με το δεφτερο πρόγραμμα οικονομικισ 

προςαρμογισ που ζλθξε τον Ιοφνιο του 2015, θ επιβολι μζτρων περιοριςμοφ ςτθν κίνθςθ κεφαλαίων ςε ςυνδυαςμό με τθν 

προςωρινι τραπεηικι αργία, θ ανάγκθ για τθν εκ νζου ανακεφαλαιοποίθςθ των Ελλθνικϊν τραπεηϊν, κακϊσ επίςθσ και το τρίτο 

πρόγραμμα διάςωςθσ που προβλζπει, μεταξφ άλλων, ζνα νζο πακζτο μζτρων δθμοςιονομικισ πεικαρχίασ, οδιγθςαν ςτθν 

επαναξιολόγθςθ των βαςικϊν παραδοχϊν που λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν επιμζτρθςθ των προβλζψεων απομείωςθσ από 

δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν.  

Ειδικότερα, θ Τράπεηα εκτίμθςε τθ χρθματοοικονομικι επίδοςθ των πιςτοφχων, τθν αξία ανάκτθςθσ των υφιςτάμενων 

εξαςφαλίςεων και προςάρμοςε τα μοντζλα επιμζτρθςθσ των προβλζψεων απομείωςθσ ζτςι ϊςτε να λθφκοφν υπόψθ: 

(α) θ επίπτωςθ των ανωτζρω εξελίξεων ςτισ προοπτικζσ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ ζωσ το 2016, δθλ. αυξθμζνθ αβεβαιότθτα των 

αγορϊν, που ςχετίηεται κυρίωσ με τθν ικανοποιθτικι εφαρμογι των μζτρων δθμοςιονομικισ πεικαρχίασ και τθ διαςφάλιςθ τθσ 

οικονομικισ ςτακερότθτασ, επιδείνωςθ των δεικτϊν του ακακάριςτου εγχϊριου προϊόντοσ, ςυνζχιςθ του υψθλοφ ποςοςτοφ 

ανεργίασ, αρνθτικόσ ρυκμόσ ανάπτυξθσ και μείωςθ τθσ ειςαγωγικισ/εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ. Συγκεκριμζνα, τθν 31 

Δεκεμβρίου 2015, οι μακροοικονομικζσ παραδοχζσ που λιφκθκαν υπόψθ από τθν Τράπεηα κατά τθν εκτίμθςθ των προβλζψεων 

απομείωςθσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν είναι εκείνεσ που παρείχε ο Ενιαίοσ Εποπτικόσ Μθχανιςμόσ (Single Supervisory 

Mechanism – SSM) τον Αφγουςτο 2015 ςχετικά με το ρυκμό μεταβολισ του πραγματικοφ ακακάριςτου εγχϊριου προϊόντοσ, δθλ. 

μείωςθ κατά 2,3% το 2015, μείωςθ κατά 1,3% το 2016, αφξθςθ κατά 2,7% το 2017, κακϊσ και το επίπεδο του ποςοςτοφ 

ανεργίασ, δθλ. 26,9% το 2015, 27,1% το 2016 και 25,7% το 2017. Ρρογενζςτερα των ανωτζρω οικονομικϊν και πολιτικϊν 

εξελίξεων ςτθν Ελλάδα, θ Τράπεηα εφάρμοςε τισ δικζσ τθσ παραδοχζσ για τισ αντίςτοιχεσ μακροοικονομικζσ μεταβλθτζσ, δθλ. 

αφξθςθ του ρυκμοφ μεταβολισ του πραγματικοφ ακακάριςτου εγχϊριου προϊόντοσ κατά 0,2% το 2015, 2,0% το 2016 και 2,5% το 

2017 και ςταδιακι μείωςθ του ποςοςτοφ ανεργίασ ςε 25,7% το 2015, 24,0% το 2016 και 22,0% το 2017. 

(β) θ κακοδικι τάςθ τθσ αγοράσ ακινιτων ςτθν Ελλάδα και θ εκτιμϊμενθ περαιτζρω κακυςτζρθςθ τθσ περιόδου ανάκαμψθσ 

αυτισ. Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, οι τιμζσ των οικιςτικϊν και εμπορικϊν ακινιτων που λιφκθκαν υπόψθ από τθν Τράπεηα κατά 

τθν εκτίμθςθ των προβλζψεων απομείωςθσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν αποτελοφν κοινι εκτίμθςθ των οικονομολόγων 

των τεςςάρων ςυςτθμικϊν τραπεηϊν, κακϊσ και εκτίμθςθ τθσ Τράπεηασ. Ειδικότερα, οι τιμζσ των οικιςτικϊν ακινιτων 

αναμζνεται να μειωκοφν κατά 5,8% το 2015, 2,4% το 2016 και να αυξθκοφν κατά 1,6% το 2017. Από τθν άλλθ, οι τιμζσ των 

εμπορικϊν ακινιτων αναμζνεται να μειωκοφν κατά 3,7% το 2015, 0,3% το 2016 και να αυξθκοφν κατά 1,3% το 2017. 

Ρρογενζςτερα των ανωτζρω οικονομικϊν και πολιτικϊν εξελίξεων ςτθν Ελλάδα, βάςει τθσ πιο πρόςφατα διακζςιμθσ 

πλθροφόρθςθσ για τισ αντίςτοιχεσ μεταβλθτζσ, όπωσ αυτζσ είχαν δθμοςιευτεί από τθν Ευρωπαϊκι Αρχι Τραπεηϊν (European 

Banking Authority – EBA) και λιφκθκαν υπόψθ από τθν Τράπεηα, προβλεπόταν αναφορικά με τισ τιμζσ των κατοικιϊν μείωςθ 

τουσ  κατά 3,7% το 2015 και 1,2% το 2016 και αναφορικά με τισ τιμζσ των εμπορικϊν ακινιτων μείωςθ τουσ κατά 0,8% το 2015 

και αφξθςι τουσ κατά 0,6% το 2016. 

Επιπρόςκετα, λόγω των επικαιροποιθμζνων εκτιμιςεων ςτισ τιμζσ των ακινιτων, κακϊσ και τθσ ανακεωρθμζνθσ πλθροφόρθςθσ 

ςχετικά με τον αρικμό διενεργοφμενων πράξεων αγοροπωλθςιϊν ακινιτων και του εφροσ των τιμϊν ςτισ οποίεσ αυτζσ 

διενεργοφνται, θ Τράπεηα εφάρμοςε ςυντθρθτικότερεσ αναμορφϊςεισ ςτισ αξίεσ των εξαςφαλίςεων, με ςκοπό να 

αντικατοπτρίηουν επαρκϊσ το ανακτιςιμο ποςό τουσ. 

Επιπλζον, τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, αξιολογϊντασ τθν επάρκεια των προβλζψεων απομείωςθσ από δάνεια και απαιτιςεισ 

πελατϊν, θ Τράπεηα ζλαβε υπόψθ τα αποτελζςματα του Ελζγχου τθσ Ροιότθτασ των Στοιχείων Ενεργθτικοφ (AQR) του 2015 και 

των υποκείμενων παραδοχϊν, θ επίπτωςθ των οποίων καλφφκθκε το δεφτερο τρίμθνο του 2015 ςτον κατάλλθλο βακμό, από τθν 

υπάρχουςα πολιτικι απομείωςθσ τθσ Τράπεηασ και εντόσ του πλαιςίου των ανακεωρθμζνων εκτιμιςεων, όπωσ περιγράφονται 

ανωτζρω (βλζπε επίςθσ ςθμ. 3). 

Συνεπϊσ, για τθν χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, θ Τράπεηα αναγνϊριςε ηθμιά απομείωςθσ € 720 εκατ. και € 1.678 

εκατ. για τα επιχειρθματικά δάνεια και τα δάνεια λιανικισ τραπεηικισ, αντίςτοιχα. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςυςχζτιςθ των 

ςθμαντικϊν παραμζτρων που χρθςιμοποιοφνται από τθν Τράπεηα για τθν επιμζτρθςθ των προβλζψεων απομείωςθσ, όπωσ 

περιγράφεται ανωτζρω, δεν είναι εφικτι θ αξιόπιςτθ ποςοτικοποίθςθ τθσ διακριτισ επίπτωςθσ κάκε ςθμαντικισ παραμζτρου. 
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24. Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων 3.189      2.913      

Χρεωςτικοί τίτλοι δανειακοφ χαρτοφυλακίου 11.247   11.700   

Χαρτοφυλάκιο διακρατοφμενων μζχρι τθ λιξθ επενδυτικϊν τίτλων 149         346         

φνολο 14.585   14.959   

 

Για το ζτοσ που ζλθξε το 2015, θ Τράπεηα προχϊρθςε ςε ενδοομιλικι πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων διακρατοφμενων μζχρι τθ 

λιξθ, ονομαςτικισ αξίασ € 95 εκατ. ςτθ κυγατρικι τθσ ςτθν Κφπρο, ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμόρφωςθσ με το τοπικό ρυκμιςτικό 

πλαίςιο. Θ πϊλθςθ των εν λόγω τίτλων δεν αποτελεί μθ ςυμμόρφωςθ τθσ Τράπεηασ με τουσ κανόνεσ που διζπουν το 

χαρτοφυλάκιο των διακρατοφμενων μζχρι τθ λιξθ επενδυτικϊν τίτλων, κακϊσ θ αλλαγι ςτο ρυκμιςτικό πλαίςιο δεν κα 

μποροφςε ευλόγωσ να αναμζνεται κατά τθν αρχικι κατθγοριοποίθςθ των τίτλων αυτϊν και δεν μεταβάλει τθν πρόκεςθ και τθν 

ικανότθτα τθσ Τράπεηασ να διακρατιςει μζχρι τθ λιξθ τουσ εναπομείναντεσ επενδυτικοφσ τίτλουσ του εν λόγω χαρτοφυλακίου. 

Επιπλζον, τον Μάρτιο 2015, θ Τράπεηα προχϊρθςε ςε ενδοομιλικι πϊλθςθ ςτθ κυγατρικι τθσ ςτθ Βουλγαρία, ενόσ ομολόγου 

που ςυμπεριλαμβάνονταν ςτο χαρτοφυλάκιο των «χρεωςτικϊν τίτλων δανειακοφ χαρτοφυλακίου» ονομαςτικισ αξίασ € 93 εκατ. 

Το 2008 και το 2010, ςφμφωνα με τισ τροποποιιςεισ του Δ.Λ.Ρ. 39, Θ Τράπεηα μετζφερε χρεωςτικοφσ τίτλουσ που πλθροφςαν τα 

κριτιρια από το χαρτοφυλάκιο των «Διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων» ςτο χαρτοφυλάκιο «Δανειακϊν χρεωςτικϊν 

τίτλων», το οποίο αποτιμάται ςτθν αναπόςβεςτθ αξία κτιςθσ. Οι τόκοι από τουσ τίτλουσ που ζχουν μεταφερκεί, ςυνεχίηουν να 

αναγνωρίηονται ςτα ζςοδα από τόκουσ, χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, θ 

λογιςτικι αξία των τίτλων που ζχουν μεταφερκεί, ανερχόταν ςε € 859 εκατ. Εάν δεν είχε πραγματοποιθκεί θ παραπάνω 

μεταφορά, θ μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία των μεταφερκζντων τίτλων για τθν περίοδο από τθν θμερομθνία μεταφοράσ ζωσ τθν 

31 Δεκεμβρίου 2015, κα είχε ωσ αποτζλεςμα € 334 εκατ. ηθμιζσ, μετά από φόρουσ, οι οποίεσ κα αναγνωρίηονταν ςτο 

αποκεματικό αναπροςαρμογισ των διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων. 

24.1 Σαξινόμθςθ των επενδυτικϊν τίτλων ανά κατθγορία 

Διακζςιμοι Χρεωςτικοί τίτλοι Διακρατοφμενοι

προσ πϊλθςθ δανειακοφ μζχρι τθ λιξθ

επενδυτικοί τίτλοι χαρτοφυλακίου επενδυτικοί τίτλοι φνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Ομόλογα

- Ομόλογα ζκδοςθσ του Ευρωπαϊκοφ ΤΧΣ -                                10.042                    -                                10.042   

- Ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου 784                          880                          -                                1.664      

- Ζντοκα Γραμμάτια Ελλθνικοφ Δθμοςίου 2.157                      -                                -                                2.157      

- Λοιπά κυβερνθτικά ομόλογα 95                            284                          -                                379         

- Λοιποί εκδότεσ 62                            41                            149                          252         

3.098                      11.247                    149                          14.494   

Μετοχζσ και αμοιβαία κεφάλαια 91                            -                                -                                91            

φνολο 3.189                      11.247                    149                          14.585   

31 Δεκεμβρίου 2015
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Διακζςιμοι Χρεωςτικοί τίτλοι Διακρατοφμενοι

προσ πϊλθςθ δανειακοφ μζχρι τθ λιξθ

επενδυτικοί τίτλοι χαρτοφυλακίου επενδυτικοί τίτλοι  Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Ομόλογα

- Ομόλογα ζκδοςθσ του Ευρωπαϊκοφ ΤΧΣ -                                10.061                    -                                10.061   

- Ομόλογα ελλθνικοφ δθμοςίου 618                          890                          -                                1.508      

- Ζντοκα Γραμμάτια Ελλθνικοφ Δθμοςίου 1.994                      -                                -                                1.994      

- Λοιπά κυβερνθτικά ομόλογα 163                          383                          61                            607         

- Λοιποί εκδότεσ 39                            366                          285                          690         

2.814                      11.700                    346                          14.860   

Μετοχζσ και αμοιβαία κεφάλαια 99                            -                                -                                99            

Σφνολο 2.913                      11.700                    346                          14.959   

31 Δεκεμβρίου 2014

 

24.2 Κίνθςθ των επενδυτικϊν τίτλων 

Διακζςιμοι Χρεωςτικοί τίτλοι Διακρατοφμενοι

προσ πϊλθςθ δανειακοφ μζχρι τθ λιξθ

επενδυτικοί τίτλοι χαρτοφυλακίου επενδυτικοί τίτλοι φνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Τπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 2.913                         11.700                   346                         14.959   

Αγορζσ, πωλιςεισ και λιξεισ 118                             (423)                        (216)                        (521)        

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) χριςθσ από μεταβολι ςτθν 

εφλογθ αξία 93                               -                               -                               93            

Απόςβεςθ διαφοράσ υπζρ/υπό το άρτιο και τόκοι 67                               (22)                          (1)                             44            

Απόςβεςθ αποτίμθςθσ των μεταφερκζντων τίτλων -                                  1                              2                              3              

Μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία λόγω αντιςτάκμιςθσ -                                  (13)                          -                               (13)          

Ηθμιζσ απομείωςθσ/αντιλογιςμόσ ηθμιϊν (6)                                -                               9                              3              

Συναλλαγματικζσ διάφορεσ 4                                 4                              9                              17            

Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 3.189                         11.247                   149                         14.585   

31 Δεκεμβρίου 2015

 

Διακζςιμοι Χρεωςτικοί τίτλοι Διακρατοφμενοι

προσ πϊλθςθ δανειακοφ μζχρι τθ λιξθ

επενδυτικοί τίτλοι χαρτοφυλακίου επενδυτικοί τίτλοι Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 1.219                         13.375                   414                         15.008   

Αγορζσ, πωλιςεισ και λιξεισ 1.973                         (1.777)                    (52)                          144         

Μεταφορζσ ςε δάνεια (ςθμ. 22) (150)                           -                               -                               (150)        

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) χριςθσ από μεταβολι ςτθν 

εφλογθ αξία (155)                           -                               -                               (155)        

Απόςβεςθ διαφοράσ υπζρ/υπό το άρτιο και τόκοι 58                               14                            0                              72            

Απόςβεςθ αποτίμθςθσ των μεταφερκζντων τίτλων -                                  1                              2                              3              

Μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία λόγω αντιςτάκμιςθσ -                                  73                            -                               73            

Ηθμιζσ απομείωςθσ/ αντιλογιςμόσ ηθμιϊν (37)                              -                               (29)                          (66)          

Συναλλαγματικζσ διάφορεσ 5                                 14                            11                            30            

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2.913                         11.700                   346                         14.959   

31 Δεκεμβρίου 2014

 

24.3 Αποκεματικό ιδίων κεφαλαίων: αναπροςαρμογι των διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων 

Τα κζρδθ/(ηθμιζσ) από τθ μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία του χαρτοφυλακίου των διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων, 

αναγνωρίηονται ςτο αποκεματικό αναπροςαρμογισ των διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων. Θ κίνθςθ του 

αποκεματικοφ αναλφεται παρακάτω: 
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2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Τπόλοιπο τθ 1 Ιανουαρίου (101)        29            

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) από μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία 93            (155)        

Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ (24)          42            

69            (113)        

Κακαρά (κζρδθ)/ηθμιζσ που μεταφζρκθκαν ςτο λογαριαςμό 

αποτελεςμάτων λόγω πϊλθςθσ (5)             (35)          

Ηθμιζσ απομείωςθσ που μεταφζρκθκαν ςτον λογαριαςμό 

αποτελεςμάτων 4              12            

Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ κακαρϊν 

(κερδϊν)/ηθμιϊν που μεταφζρκθκαν ςτο λογαριαςμό 

αποτελεςμάτων λόγω πϊλθςθσ 1              6              

Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ επί ηθμιϊν 

απομείωςθσ που μεταφζρκθκαν ςτον λογαριαςμό 

αποτελεςμάτων (1)             (3)             

(1)             (20)          

Κακαρά (κζρδθ)/ηθμιζσ που μεταφζρκθκαν ςτο λογαριαςμό 

αποτελεςμάτων από αντιςτάκμιςθ τθσ εφλογθσ αξίασ/ 

απόςβεςθ τθσ απότιμθςθσ 8              4              

Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ (1)             (1)             

7              3              

Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου (26)          (101)        
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25. υμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ 

Ραρακάτω παρατίκενται οι κυγατρικζσ εταιρείεσ τθσ Τράπεηασ τθν 31 Δεκεμβρίου 2015: 

Επωνυμία Εταιρείασ  θμ. 
 Ποςοςτό 

ςυμμετοχισ 

 Χϊρα 

εγκατάςταςθσ 
Σομζασ δραςτθριότθτασ

Be-Business Exchanges Α.Ε. Δικτφων Διεταιρικϊν Συναλλαγϊν 

και παροχισ Λογιςτικϊν και Φορολογικϊν Υπθρεςιϊν 

98,01  Ελλάδα Θλεκτρονικό εμπόριο μζςω διαδικτφου, παροχι 

λογιςτικϊν και φορολογικϊν υπθρεςιϊν

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. 100,00  Ελλάδα Υπθρεςίεσ διαχείριςθσ αμοιβαίων κεφαλαίων και 

περιουςίασ

Eurobank Α.Ε. Οργανωτικϊν Συςτθμάτων Μιςκοδοςίασ και 

Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν

100,00  Ελλάδα Ραροχι υπθρεςιϊν μιςκοδοςίασ και ςυμβουλευτικϊν 

υπθρεςιϊν

Eurobank Equities Α.Ε.Ρ.Ε.Υ. 100,00  Ελλάδα Χρθματιςτθριακζσ και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ

Eurobank Ergasias Leasing A.E.  δ 100,00  Ελλάδα Χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ

Eurobank Factors  Α.Ε.Ρ.Ε.Α. 100,00  Ελλάδα Ρρακτορεία επιχειρθματικϊν απαιτιςεων

Eurobank Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Απαιτιςεων Α.Ε. 100,00  Ελλάδα Διαχείριςθ λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων πελατϊν

Eurobank Υπθρεςίεσ Ρροϊκθςθσ και Διαχείριςθσ Ρροϊόντων 

Καταναλωτικισ και Στεγαςτικισ Ρίςτθσ Α.Ε.

100,00  Ελλάδα Ρροϊκθςθ/διαχείριςθ προϊόντων καταναλωτικισ και 

ςτεγαςτικισ πίςτθσ

GRIVALIA PROPERTIES Α.E. Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία 20,00  Ελλάδα Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ ακίνθτθσ περιουςίασ

Eurobank Υπθρεςίεσ Ακινιτων Α.E. 100,00  Ελλάδα Μεςιτικζσ υπθρεςίεσ ακινιτων

Hellenic Post Credit Ανϊνυμθ Εταιρία Ραροχισ Ριςτϊςεων 50,00  Ελλάδα Διαχείριςθ πιςτωτικϊν καρτϊν και παροχι λοιπϊν 

υπθρεςιϊν

Eurobank ERB Α.Ε.Δ.Α.Κ.  α 100,00  Ελλάδα Υπθρεςίεσ διαχείριςθσ αμοιβαίων κεφαλαίων 

Eurolife ERB Insurance Group Ανϊνυμοσ Εταιρεία Συμμετοχϊν  η 100,00  Ελλάδα Εταιρεία Χαρτοφυλακίου

Herald Ελλάσ Ανϊνυμθ Εταιρεία Ανάπτυξθσ Ακινιτων και 

Υπθρεςιϊν 1

100,00  Ελλάδα Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ ακίνθτθσ περιουςίασ

Herald Ελλάσ Ανϊνυμθ Εταιρεία Ανάπτυξθσ Ακινιτων και 

Υπθρεςιϊν 2

100,00  Ελλάδα Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ ακίνθτθσ περιουςίασ

Eurobank Bulgaria A.D.
 (1) 34,56  Βουλγαρία Τράπεηα

ERB Property Services Sofia A.D. 80,00  Βουλγαρία Μεςιτικζσ υπθρεςίεσ ακινιτων

ERB Leasing E.A.D.  β 100,00  Βουλγαρία Χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ

Berberis Investments Ltd 100,00  Νθςιά Channel  Εταιρεία χαρτοφυλακίου

ERB Hellas Funding Ltd 100,00  Νθςιά Channel  Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων

CEH Balkan Holdings Ltd 100,00  Κφπροσ Εταιρεία χαρτοφυλακίου

Chamia Enterprises Company Ltd 100,00  Κφπροσ Εταιρεία επενδφςεων ειδικοφ ςκοποφ

NEU Property Holdings Ltd 100,00  Κφπροσ Εταιρεία χαρτοφυλακίου

Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. 100,00  Λουξεμβοφργο Τράπεηα

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. 99,99  Λουξεμβοφργο Διαχείριςθ κεφαλαίων

Eurobank Holding (Luxembourg) S.A. 99,99  Λουξεμβοφργο Εταιρεία χαρτοφυλακίου

ERB New Europe Funding B.V. 100,00  Ολλανδία Ραροχι Ριςτϊςεων

ERB New Europe Holding B.V.  ςτ 100,00  Ολλανδία Εταιρεία χαρτοφυλακίου

Bancpost S.A. 93,78  ουμανία Τράπεηα

ERB IT Shared Services S.A. (1) 1,10  ουμανία Επεξεργαςία ςτοιχείων πλθροφορικισ

ERB Leasing IFN S.A. (1) 2,36  ουμανία Χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ

Eurobank Finance S.A.  (1) 19,65  ουμανία Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ 

Eurobank Property Services S.A. 80,00  ουμανία Μεςιτικζσ υπθρεςίεσ ακινιτων

Eurobank A.D. Beograd 55,80  Σερβία Τράπεηα

ERB Leasing A.D. Beograd
 (1) 25,81  Σερβία Χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ

ERB Property Services d.o.o. Beograd 80,00  Σερβία Μεςιτικζσ υπθρεςίεσ ακινιτων

ERB Istanbul Holding A.S. 100,00  Τουρκία Εταιρεία χαρτοφυλακίου

ERB Hellas Plc 99,99  Θνωμζνο Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων 

Anaptyxi II Plc -  Θνωμζνο Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων

Anaptyxi SME I Plc -  Θνωμζνο Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων

Daneion 2007-1 Plc -  Θνωμζνο Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων

Daneion APC Ltd -  Θνωμζνο Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων

Karta II Plc -  Θνωμζνο Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων

Themeleion II Mortgage Finance Plc -  Θνωμζνο Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων

Themeleion III Mortgage Finance Plc -  Θνωμζνο Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων

Themeleion IV Mortgage Finance Plc -  Θνωμζνο Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων

Themeleion Mortgage Finance Plc -  Θνωμζνο Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων  
(1) Ελζγχονται ζμμεςα από τθν Τράπεηα. 

Επιπλζον, οι παρακάτω εταιρείεσ ελζγχονται από τθν Τράπεηα: 

(i) Εταιρείεσ χαρτοφυλακίου των εταιρειϊν ειδικοφ ςκοποφ τθσ Τράπεηασ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων: Anaptyxi II 

Holdings Ltd, Anaptyxi SME I Holdings Ltd, Daneion Holdings Ltd, Karta II Holdings Ltd, Themeleion III Holdings Ltd 

και Themeleion IV Holdings Ltd. 

(ii) Εταιρείεσ οι οποίεσ είναι αδρανείσ/υπό ρευςτοποίθςθ: Enalios Αξιοποιιςεισ Ακινιτων Α.Ξ.Ε, Ξενοδοχεία τθσ 

Ελλάδοσ Α.Ε. και Proton Ανϊνυμθ Εταιρεία Διαχείριςθσ Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 

(iii) Εταιρείεσ οι οποίεσ ελζγχονται από τθν Τράπεηα βάςει των όρων των ςχετικϊν ςυμφωνθτικϊν ενεχυρίαςθσ των 

μετοχϊν τουσ: Finas Α.Ε., Rovinvest A.Ε., Provet A.Ε. και Promivet Α.Ε. 
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(α) Eurobank ERB Α.Ε.Δ.Α.Κ., Ελλάδα (πρϊθν Α.Ε.Δ.Α.Κ. Σαχυδρομικοφ Σαμιευτθρίου - Ελλθνικϊν Σαχυδρομείων) 

Τον Ιανουάριο 2015, θ Τράπεηα απζκτθςε το 49% τθσ «Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου-Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων» από 

τθν «Ελλθνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛΤΑ)», με ςυνζπεια το ςυνολικό ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ Τράπεηασ ςτθν εταιρεία να 

ανζρχεται πλζον ςε 100%. Το Σεπτζμβριο 2015, θ Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ εταιρείασ αποφάςιςε τθ 

ρευςτοποίθςθ τθσ. Το Νοζμβριο 2015, θ επωνυμία τθσ εταιρείασ Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου-Ελλθνικϊν 

Ταχυδρομείων μεταβλικθκε ςε Eurobank ERB Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

(β) ERB Leasing E.A.D, Βουλγαρία 

Τον Ιανουάριο 2015, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ ERB Leasing E.A.D, αυξικθκε κατά € 11 εκατ. 

(γ) Global Διαχείριςθ Κεφαλαίων Α.Ε.Π.Ε.Τ., Ελλάδα 

Τον Απρίλιο 2015, ολοκλθρϊκθκε θ διαδικαςία ρευςτοποίθςθσ τθσ εταιρείασ. 

(δ) Eurobank Ergasias Leasing A.E. Ελλάδα  

Το Μάιο 2015, θ Τράπεηα απζκτθςε από τθν Eurobank Equities Α.Ε.Ρ.Ε.Υ. το 0,44% τθσ Eurobank Ergasias Leasing A.E. και 

ςυνεπϊσ θ ςυνολικι ςυμμετοχι τθσ Τράπεηασ ςτθν εταιρεία ανζρχεται ςτο 100%. Το Δεκζμβριο 2015, θ Eurobank Ergasias 

Leasing A.E ςυγχωνεφτθκε με τθν T Credit Ανϊνυμθ Εταιρεία Λειτουργικϊν Μιςκϊςεων. 

(ε) Byzantium Finance Plc, Θνωμζνο Βαςίλειο 

Τον Ιοφνιο 2015, ολοκλθρϊκθκε θ διαδικαςία ρευςτοποίθςθσ τθσ εταιρείασ. 

(ςτ) ERB New Europe Holding B.V. 

Τον Ιοφνιο 2015, μετά τθ διανομι μερίςματοσ από τθν ERB New Europe Holding B.V. προσ τθν Τράπεηα το δεφτερο τρίμθνο του 

2015 (ςθμ. 10), θ Τράπεηα επανεκτίμθςε τθν ανακτιςιμθ αξία τθσ επζνδυςθσ τθσ και ακολοφκωσ αναγνωρίςτθκε ηθμιά 

απομείωςθσ που ανζρχονταν ςτα € 159 εκατ. 

(η) Eurolife ERB Insurance Group Ανϊνυμοσ Εταιρεία υμμετοχϊν, Ελλάδα 

Το Δεκζμβριο 2015, θ Τράπεηα ανακοίνωςε τθ ςφναψθ ςυμφωνίασ με τθ Fairfax Financial Holdings Limited για τθ διάκεςθ του 

80% τθσ ςυμμετοχισ του Eurolife ERB Insurance Group Ανϊνυμοσ Εταιρεία Συμμετοχϊν (ςθμ. 16). 

Μεταφορά του υποκαταςτιματοσ του Λονδίνου 

Κατά το δεφτερο τρίμθνο του 2015, ςτο πλαίςιο τθσ αναδιοργάνωςθσ του Ομίλου, θ Τράπεηα μετζφερε τισ δραςτθριότθτεσ του 

υποκαταςτιματοσ του Λονδίνου ςτθ κυγατρικι τθσ, Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. Κατά τθν θμερομθνία τθσ 

μεταφοράσ (α) το ςφνολο του ενεργθτικοφ του υποκαταςτιματοσ του Λονδίνου ανερχόταν ςε € 198 εκατ., εκ των οποίων ποςό € 

153 εκατ. αφοροφςε ςε δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ και ποςό € 39 εκατ. αφοροφςε ςε ταμείο και διακζςιμα ςτθν 

κεντρικι Τράπεηα και (β) το ςφνολο των υποχρεϊςεων ανερχόταν ςε € 196 εκατ., εκ των οποίων ποςό € 71 εκατ. αφοροφςε ςε 

υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ. Θ χρθματοδότθςθ τθσ Τράπεηασ ςτο υποκατάςτθμα του Λονδίνου ποςοφ € 124 εκατ., 

αποπλθρϊκθκε από τθν Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. Θ ανωτζρω ςυναλλαγι αντιπροςωπεφει ςυναλλαγι υπό κοινό 

ζλεγχο, θ οποία πραγματοποιικθκε αντί ςυνολικοφ τιμιματοσ € 2,6 εκατ., το οποίο ιςοφται με τθ λογιςτικι αξία τθσ κακαρισ 

αξίασ του ενεργθτικοφ που μεταφζρκθκε. 

 Grivalia Properties Α.Ε. Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Περιουςία 

Το πρϊτο τρίμθνο του 2014, θ Fairfax Financial Holdings Limited (μζςω των κυγατρικϊν τθσ) απζκτθςε τα δικαιϊματα 

προτίμθςθσ τθσ Τράπεηασ ςτθν αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Ρ., κεωρθτικοφ κόςτουσ € 69 εκατ., 

ζναντι ςυνολικοφ τιμιματοσ € 20 εκατ. με ςυνζπεια να αναγνωριςτεί ηθμιά φψουσ € 49 εκατ. ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων 

τθσ Τράπεηασ. Επιπλζον, τον Ιοφνιο 2014, θ Τράπεηα ποφλθςε το 13,47% τθσ ςυμμετοχισ τθσ ςτθν Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Ρ. 

και αντιςτοίχωσ θ λογιςτικι αξία τθσ ςυμμετοχισ τθσ Τράπεηασ ςτθν Grivalia Properties A.E.Ε.Α.Ρ μειϊκθκε κατά € 109 εκατ., ενϊ 

αναγνωρίςτθκε κζρδοσ € 11 εκατ. ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 
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 Απομείωςθ Θυγατρικϊν 

Στο πλαίςιο του ελζγχου απομείωςθσ τθσ υπεραξίασ ςε επίπεδο Ομίλου, θ Τράπεηα επανεκτίμθςε τθν ανακτιςιμθ αξία των 

κυγατρικϊν τθσ προκειμζνου να αντικατοπτρίηει τισ τρζχουςεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ. Επομζνωσ, αναγνωρίςτθκε ηθμιά 

απομείωςθσ του κόςτουσ ςυμμετοχισ ςτισ κυγατρικζσ τθσ, ωσ εξισ: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Eurobank Ergasias Leasing S.A. 124         188

Eurobank Holding (Luxembourg) S.A. -               142

NEU Property Holdings Ltd -               78

ERB New Europe Holding B.V 159         77

Bankpost S.A -               42

Eurobank A.D. Beograd -               15

Eurobank Financial Planning Services S.A -               12

Eurobank Equities S.A. 17            -               

ERB Leasing E.A.D. 8              -               

Be-Business Exchanges S.A of Business Exchanges Networks and 

Accounting and Tax Services -               1

ERB IT Shared Services S.A -               5

Λοιπζσ Θυγατρικζσ -               7

φνολο 308         567

 

26. Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 

Οικόπεδα, 

κτίρια και 

βελτιϊςεισ ςε 

ακίνθτα τρίτων

Ζπιπλα, 

εξοπλιςμόσ, 

οχιματα

Θλεκτρονικοί 

υπολογιςτζσ, 

λογιςμικά 

προγράμματα φνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Αξία κτιςεωσ

Τπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 366                      119                      319                      804         

Μεταφορζσ (3)                         (1)                         (11)                       (15)          

Αγορζσ 2                           3                           8                           13            

Ρωλιςεισ και διαγραφζσ (4)                         (5)                         (2)                         (11)          

Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 361                      116                      314                      791         

υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ:

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου (139)                     (103)                     (280)                     (522)        

Μεταφορζσ 0                           1                           4                           5              

Ρωλιςεισ και διαγραφζσ 1                           5                           2                           8              

Αποςβζςεισ χριςεωσ (12)                       (5)                         (9)                         (26)          

Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου (150)                     (102)                     (283)                     (535)        

Αναπόςβεςτθ αξία τθν 31 Δεκεμβρίου 211                      14                        31                        256         

31 Δεκεμβρίου 2015
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Οικόπεδα, 

κτίρια και 

βελτιϊςεισ ςε 

ακίνθτα τρίτων

Ζπιπλα, 

εξοπλιςμόσ, 

οχιματα

Θλεκτρονικοί 

υπολογιςτζσ, 

λογιςμικά 

προγράμματα Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Αξία κτιςεωσ

Υπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 386                      120                      324                      830         

Μεταφορζσ (15)                       -                            12                        (3)             

Αγορζσ 5                           3                           8                           16            

Ρωλιςεισ και διαγραφζσ (10)                       (4)                         (25)                       (39)          

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 366                      119                      319                      804         

Συςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ:

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου (132)                     (100)                     (284)                     (516)        

Μεταφορζσ 1                           0                           (3)                         (2)             

Ρωλιςεισ και διαγραφζσ 5                           3                           21                        29            

Αποςβζςεισ χριςεωσ (13)                       (6)                         (14)                       (33)          

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου (139)                     (103)                     (280)                     (522)        

Αναπόςβεςτθ αξία τθν 31 Δεκεμβρίου 227                      16                        39                        282         

31 Δεκεμβρίου 2014

 

Οι βελτιϊςεισ ςε ακίνθτα τρίτων αφοροφν κτίρια που χρθςιμοποιοφνται από τθν Τράπεηα για τισ δραςτθριότθτζσ τθσ.  

27. Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Αξία κτιςεωσ:

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 71            62            

3              15            

Αγορζσ 0              0              

Απομείωςθ (6)             (6)             

Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 68            71            

υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ:

Τπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου (7)             (5)             

(0)             (1)             

Αποςβζςεισ χριςεωσ (0)             (1)             

Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου (7)             (7)             

Αναπόςβεςτθ αξία τθν 31 Δεκεμβρίου 61            64            

Μεταφορζσ από/ προσ ιδιοχρθςιμοποιοφμενα 

Μεταφορζσ από/ προσ ιδιοχρθςιμοποιοφμενα 

 

Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, αναγνωρίςτθκε ςτο λογαριαςμό εςόδων από μθ τραπεηικζσ 

υπθρεςίεσ τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων ποςό € 3 εκατ. (2014: € 2,5 εκατ.), το οποίο αφορά ενοίκια από επενδφςεισ ςε 

ακίνθτα. Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014, δεν υπιρχαν δεςμεφςεισ κεφαλαίων για επενδφςεισ ςε ακίνθτα. 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, θ εφλογθ αξία για κάκε κατθγορία επενδφςεων ςε ακίνθτα παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα. Οι 

κφριεσ κατθγορίεσ επενδφςεων ςε ακίνθτα ζχουν προςδιοριςτεί με βάςθ τθν φφςθ, τα χαρακτθριςτικά και τουσ κινδφνουσ που 

ενςωματϊνουν τα ακίνθτα αυτά. Οι εφλογεσ αξίεσ των επενδφςεων ςε ακίνθτα τθσ Τράπεηασ κατθγοριοποιοφνται ςτο επίπεδο 3 

τθσ ιεραρχίασ εφλογθσ αξίασ. 
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Εφλογθ αξία Λογιςτικι αξία Εφλογθ αξία Λογιςτικι αξία

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Κατθγορία ακινιτων

-Εμπορικά ακίνθτα 67 59 73 62

-Οικόπεδα 2 2 2 2φνολο επενδφςεων 

ςε ακίνθτα 69 61 75 64

 31 Δεκεμβρίου 2015  31 Δεκεμβρίου 2014

 

Οι βαςικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται για τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των επενδφςεων ςε ακίνθτα τθσ Τράπεηασ, 

είναι θ προςζγγιςθ βάςει του ειςοδιματοσ (κεφαλαιοποίθςθ εςόδων/μζκοδοσ προεξοφλθμζνων ταμειακϊν ροϊν), και θ 

προςζγγιςθ βάςει τθσ αγοράσ (ςυγκρίςιμων ςυναλλαγϊν), οι οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και ςυνδυαςτικά, ανάλογα 

με τθν κατθγορία του ακινιτου που αποτιμάται. 

Θ μζκοδοσ των προεξοφλθμζνων ταμειακϊν ροϊν χρθςιμοποιείται για τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των επενδφςεων τθσ 

Τράπεηασ ςε εμπορικά ακίνθτα. Θ εφλογθ αξία υπολογίηεται μζςω τθσ εκτίμθςθσ μίασ ςειράσ μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν, 

χρθςιμοποιϊντασ ςυγκεκριμζνεσ υποκζςεισ ςχετικά με τα οφζλθ και τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν ιδιοκτθςία των 

ακινιτων (λειτουργικά ζςοδα και ζξοδα, δείκτεσ κενισ κζςθσ, ανάπτυξθ ειςοδιματοσ), ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 

υπολειμματικισ αξίασ που αναμζνεται να ζχει το ακίνθτο ςτο τζλοσ τθσ προεξοφλθτικισ περιόδου. Για τον υπολογιςμό τθσ 

παροφςασ αξίασ των εν λόγω ταμειακϊν ροϊν εφαρμόηεται κατάλλθλο προεξοφλθτικό επιτόκιο τθσ αγοράσ.  

Με τθν προςζγγιςθ βάςει ειςοδιματοσ, θ οποία χρθςιμοποιείται επίςθσ και για τθν κατθγορία των επενδφςεων ςε εμπορικά 

ακίνθτα, θ εφλογθ αξία του ακινιτου είναι το αποτζλεςμα από τθν διαίρεςθ των κακαρϊν λειτουργικϊν εςόδων που παράγονται 

από το ακίνθτο με το επιτόκιο κεφαλαιοποίθςθσ (επιτόκιο απόδοςθσ). 

Θ προςζγγιςθ βάςει τθσ αγοράσ χρθςιμοποιείται για επενδφςεισ ςε οικιςτικά, εμπορικά ακίνθτα και οικόπεδα. Θ εφλογθ αξία 

εκτιμάται βάςει δεδομζνων για ςυγκρίςιμεσ ςυναλλαγζσ, είτε αναλφοντασ τισ πραγματικζσ ςυναλλαγζσ για παρόμοια ακίνθτα, 

είτε χρθςιμοποιϊντασ τισ τιμζσ οι οποίεσ προκφπτουν μετά τθν διενζργεια των απαραίτθτων προςαρμογϊν.  

Οι αποτιμιςεισ επενδφςεων ςε ακίνθτα τθσ Τράπεηασ πραγματοποιοφνται λαμβάνοντασ υπόψθ τθν μεγαλφτερθ και βζλτιςτθ 

χριςθ του κάκε περιουςιακοφ ςτοιχείου που είναι υλικά, νομικά και οικονομικά εφικτι. 

28. Άυλα πάγια ςτοιχεία 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Αξία κτιςεωσ:

Τπόλοιπο τθν Ιανουαρίου 159         157         

Αγορζσ και μεταφορζσ 22            4              

Ρωλιςεισ και διαγραφζσ (0)             -               

Απομείωςθ -               (2)             

Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 181         159         

Τπόλοιπο τθ 1 Ιανουαρίου (99)          (86)          

Μεταφορζσ (3)             3              

Αποςβζςεισ χριςεωσ (15)          (16)          

Ρωλιςεισ και διαγραφζσ 0              -               

Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου (117)        (99)          

Αναπόςβεςτθ αξία τθν 31 Δεκεμβρίου 64            60            

υςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ:
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29. Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Απαιτιςεισ από το Ταμείο Εγγφθςθσ Κατακζςεων και Επενδφςεων 677         668         

Ανακτθκζντα περουςιακά ςτοιχεία από πλειςτθριαςμοφσ και ςχετικζσ 

προκαταβολζσ 309         344         

Ενεχυριαςμζνο ποςό που ςχετίηεται με χρθματοοικονομικι εγγφθςθ για τον 

πιςτωτικό κίνδυνο του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 258         257         

Λοιπζσ εγγυιςεισ 109         49            

Απαιτιςεισ από φόρο ειςοδιματοσ 237         212         

Ρροπλθρϊμενα ζξοδα και δεδουλευμζνα ζςοδα 27            49            

Συμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ (βλζπε παρακάτω) 5              5              

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 142         141         

φνολο 1.764      1.725      

 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, τα λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ποςοφ € 142 εκατ. (2014: € 141 εκατ.) αφοροφν κυρίωσ απαιτιςεισ από 

α) υπόλοιπα ςε διακανονιςμό με πελάτεσ, β) δθμόςιουσ οργανιςμοφσ και γ) νομικζσ υποκζςεισ μετά από προβλζψεισ. 

Ραρακάτω παρατίκενται οι ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ τθσ Τράπεηασ τθν 31 Δεκεμβρίου 2015: 

Επωνυμία εταιρείασ θμείωςθ

Χϊρα 

εγκατάςταςθσ Σομζασ Δραςτθριότθτασ

Ποςοςτό 

ςυμμετοχισ

Femion Ltd Κφπροσ Εταιρεία επενδφςεων ειδικοφ ςκοποφ 66,45

ΤΕΦΙΝ Α.Ε. Εμπορίασ αυτοκινιτων και

μθχανθμάτων (1) Ελλάδα

Εταιρεία χρθματοδότθςθσ πωλιςεων μεταφορικϊν

μζςων 50,00

Sinda Enterprises Company Ltd Κφπροσ Εταιρεία επενδφςεων ειδικοφ ςκοποφ 48,00

Unitfinance Α.Ε. Ρροϊκθςθσ τραπεηικϊν

προϊόντων και υπθρεςιϊν (1) Ελλάδα Χρθματοδοτικι επιχείρθςθ 40,00

Global Χρθματοδοτιςεισ Επενδφςεων Α.Ε. α Ελλάδα Εταιρεία χρθματοδότθςθσ επενδφςεων 9,91

Odyssey GP S.a.r.l. Λουξεμβοφργο Εταιρεία επενδφςεων ειδικοφ ςκοποφ 20,00

 
(1) Σο Δεκζμβριο του 2013, θ Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ των μετόχων των εταιρειϊν αποφάςιςε τθ ρευςτοποίθςι τουσ. 

(α) Global Χρθματοδοτιςεισ Επενδφςεων Α.Ε., Ελλάδα 

Το Δεκζμβριο 2015, θ Τράπεηα, μζςω τθσ κυγατρικισ τθσ Berberis Investments Limited, απζκτθςε από ιδιϊτεσ επενδυτζσ το 

13,96% τθσ Global Χρθματοδοτιςεισ Επενδφςεων Α.Ε. Θ ςυμμετοχι τθσ Τράπεηασ δεν μεταβλικθκε και παρζμεινε ςτο 9,91%, με 

τθν ςυμμετοχι του Ομίλου ςτθν εταιρεία να ανζρχεται ςε 33,82%. Συνεπϊσ, από τότε και ζπειτα θ Global Χρθματοδοτιςεισ 

Επενδφςεων Α.Ε. κεωρείται ωσ ςυγγενισ εταιρεία τθσ Τράπεηασ. 

(β) Κάρντλινκ Α.Ε., Ελλάδα 

Τον Ιανουάριο 2015, θ Τράπεηα ποφλθςε το ποςοςτό ςυμμετοχισ 50% που κατείχε ςτθν Κάρντλινκ Α.Ε. Το ςφνολο των μετοχϊν 

τθσ Κάρντλινκ Α.Ε., που κατείχε θ Τράπεηα πωλικθκε ςε εταιρεία του ομίλου «Quest Συμμετοχϊν Α.Ε.», ζναντι ςυνολικοφ 

τιμιματοσ € 7,5 εκατ., εκ του οποίου ποςό € 5,5 εκατ. είχε ειςπραχκεί ζωσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2015. 

Γεγονόσ μετά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ 

Unitfinance Α.Ε. Προϊκθςθσ τραπεηικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν 

Τον Ιανουάριο 2016, ολοκλθρϊκθκε θ ρευςτοποίθςθ τθσ εταιρείασ. 

 

  



ΣΡΑΠΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                                                                                                                               

θμειϊςεισ ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ                                                                                                   

  

Σελίδα  103                                      31 Δεκεμβρίου 2015 Οικονομικζσ Καταςτάςεισ  
 
  
 

30. Τποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Εξαςφαλιςμζνεσ υποχρεϊςεισ προσ τθν ΕΚΤ και τθν ΤτΕ 25.267   12.610   

 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, θ Τράπεηα αφξθςε τθν εξάρτθςι τθσ από το μθχανιςμό χρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ ςε € 

25,3 δισ (εκ των οποίων € 20 δισ αφοροφν ςε χρθματοδότθςθ από τον Ζκτακτο Μθχανιςμό Ραροχισ ευςτότθτασ - ELA), ωσ 

αποτζλεςμα τθσ μείωςθσ των κατακζςεων και τθσ μείωςθσ δανειςμοφ από ςυμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων. Τθν 29 

Φεβρουαρίου 2016, θ χρθματοδότθςθ από το Ευρωςφςτθμα ανιλκε ςε € 24,3 δισ, εκ των οποίων € 19,5 δισ αφοροφν ςε 

χρθματοδότθςθ από τον ELA. 

31. Τποχρεϊςεισ προσ λοιπά χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Εξαςφαλιςμζνεσ υποχρεϊςεισ προσ λοιπζσ τράπεηεσ 5.632      12.071   

Δανειςμόσ από διεκνι χρθματοπιςτωτικά και άλλα ιδρφματα 321         254         

Διατραπεηικόσ δανειςμόσ 269         948         

Τρεχοφμενοι λογαριαςμοί τραπεηϊν και υπόλοιπα ςε διακονιςμό 33            135         

φνολο 6.255      13.408   

 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, θ πλειοψθφία των εξαςφαλιςμζνων υποχρεϊςεων των ςυναλλαγϊν με λοιπζσ τράπεηεσ 

πραγματοποιικθκε με χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα εξωτερικοφ με εγγφθςθ ομόλογα ΤΧΣ (ςθμ. 24). Τθν ίδια θμερομθνία, οι 

εξαςφαλιςμζνεσ υποχρεϊςεισ προσ διεκνι χρθματοπιςτωτικά και λοιπά ιδρφματα ανιλκαν ςε € 180 εκατ. 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, οι χρθματοδοτιςεισ από διεκνι χρθματοπιςτωτικά και λοιπά ιδρφματα περιλαμβάνουν € 100 εκατ., 

που αφοροφν ςε κεφάλαια που ζλαβε θ Τράπεηα από το Ελλθνικό Επενδυτικό Ταμείο (IFG – Greek SME Finance S.A.), με ςκοπό 

το δανειςμό μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων. Τα κεφάλαια προιλκαν από το Γερμανικό και Ελλθνικό Δθμόςιο και είναι υπό τθ 

διαχείριςθ τθσ KFW (αναπτυξιακι τράπεηα ςυμφερόντων Γερμανικοφ Δθμοςίου) και του Εκνικοφ Ταμείου Επιχειρθματικότθτασ 

και Ανάπτυξθσ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) αντίςτοιχα. 

32.  Τποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 

2015  2014

€ εκατ. € εκατ.

Κατακζςεισ ταμιευτθρίου και τρεχοφμενοι λογαριαςμοί 13.286   11.235   

Ρροκεςμιακζσ κατακζςεισ 9.430      20.148   

Συμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων 53            553         

Λοιπά προκεςμιακά προϊόντα 33            49            

φνολο 22.802   31.985   

 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, θ λογιςτικι αξία των ςφνκετων κατακζςεων που επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 

ανιλκε ςε € 4 εκατ. (2014: € 149 εκατ.) ενϊ θ ςωρευτικι μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία τουσ, λόγω μεταβολισ των ςυνκθκϊν 

αγοράσ, ςε € 1 εκατ. κζρδοσ (2014: € 50 εκατ. ηθμιά). 

Θ μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία των ςφνκετων κατακζςεων ςυμψθφίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων με αντίκετθ μεταβολι 

ςτθν εφλογθ αξία ςφνκετων παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων. 
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Σφμφωνα με το νόμο 4151/2013, τα υπόλοιπα των αδρανϊν κατακετικϊν λογαριαςμϊν παραγράφονται υπζρ του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου μετά τθ παρζλευςθ εικοςαετίασ από τθ τελευταία ςυναλλαγι. Κατ’ εφαρμογι του νόμου, τον Απρίλιο 2015 θ Τράπεηα 

απζδωςε ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο ποςό € 8 εκατ. (2014: € 6 εκατ.). 

Τα λοιπά προκεςμιακά προϊόντα αφοροφν τίτλουσ μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ που κατείχαν πελάτεσ τθσ Τράπεηασ. 

33. Τποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Ομόλογα από τιτλοποίθςθ 805         938         

Τίτλοι μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ - Lower Tier II (ςθμ. 32) 42            218         

Μεςοπρόκεςμοι τίτλοι (EMTN) 49            78            

Ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου -               53            

φνολο 896         1.287      

 

Θ χρθματοδότθςθ τθσ Τράπεηασ προζρχεται από τίτλουσ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ EMTN, τιτλοποιιςεισ διαφόρων 

κατθγοριϊν δανείων, καλυμμζνεσ ομολογίεσ και ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου: 

Ομόλογα από τιτλοποιιςεισ 

Τον Ιοφνιο του 2004, θ Τράπεηα εξζδωςε ομόλογα με τιτλοποίθςθ ςτεγαςτικϊν δανείων, μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ 

Themeleion Mortgage Finance PLC, με μζςο κόςτοσ άντλθςθσ κεφαλαίων Euribor τριμινου πλζον 47 μονάδεσ βάςθσ. Τθν 31 

Δεκεμβρίου 2015 θ υποχρζωςθ είχε αποπλθρωκεί πλιρωσ (2014: € 10 εκατ). 

Τον Ιοφνιο του 2005, θ Τράπεηα εξζδωςε ομόλογα με τιτλοποίθςθ ςτεγαςτικϊν δανείων, μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ 

Themeleion ΙΙ Mortgage Finance PLC, με μζςο κόςτοσ άντλθςθσ κεφαλαίων Εuribor τριμινου πλζον 44 μονάδεσ βάςθσ. Τθν 31 

Δεκεμβρίου 2015 θ υποχρζωςθ είχε αποπλθρωκεί πλιρωσ (2014: € 27 εκατ.).  

Τον Ιοφνιο του 2006, θ Τράπεηα εξζδωςε ομόλογα με τιτλοποίθςθ ςτεγαςτικϊν δανείων, μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ 

Themeleion III Mortgage Finance  PLC, με μζςο κόςτοσ άντλθςθσ κεφαλαίων Euribor τριμινου πλζον 21 μονάδεσ βάςθσ. Τθν 31 

Δεκεμβρίου 2015 θ υποχρζωςθ είχε αποπλθρωκεί πλιρωσ (2014: € 44 εκατ.). 

Τον Ιοφνιο του 2007, θ Τράπεηα εξζδωςε ομόλογα με τιτλοποίθςθ ςτεγαςτικϊν δανείων, μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ 

Themeleion IV Mortgage Finance PLC, με μζςο κόςτοσ άντλθςθσ κεφαλαίων Euribor τριμινου πλζον 37 μονάδεσ βάςθσ. Τθν 31 

Δεκεμβρίου 2015 θ υποχρζωςθ είχε αποπλθρωκεί πλιρωσ (2014: € 50 εκατ.).  

Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ, θ Τράπεηα προχϊρθςε ςτθν πρόωρθ αποπλθρωμι ομολόγων από τιτλοποίθςθ ςτεγαςτικϊν, 

καταναλωτικϊν και δανείων μικρϊν επιχειριςεων ονομαςτικισ αξίασ € 3.332 εκατ., τα οποία είχαν εκδοκεί από εταιρείεσ 

ειδικοφ ςκοποφ τθσ Τράπεηασ, εκ των οποίων € 116 εκατ. κατζχονταν από τρίτουσ. 

Ομόλογα από τιτλοποίθςθ χαρτοφυλακίου επιχειρθματικϊν δανείων 

Τον Ιοφλιο 2008, θ Τράπεηα προχϊρθςε ςε πρϊτθ ζκδοςθ ομολογιακοφ δανείου με τιτλοποίθςθ δανείων, μζςω τθσ εταιρείασ 

ειδικοφ ςκοποφ Anaptyxi SME I PLC. Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 θ υποχρζωςθ ανιλκε ςε € 805 εκατ. (2014: 807 εκατ.). 

Σίτλοι μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ (Lower Tier-II) 

Οι τίτλοι μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ Lower Tier-II που ζχουν εκδοκεί από τθν Τράπεηα ανζρχονταν ςε € 75 εκατ. ςτισ 31 Δεκεμβρίου 

2015. Τα ομόλογα λιγουν ςε δζκα ζτθ με δικαίωμα πρόωρθσ αποπλθρωμισ μετά από πζντε ζτθ. Τα ομόλογα πλθρϊνουν τόκο 

ανά τρίμθνο που υπολογίηεται με βάςθ το Euribor τριμινου πλζον 160 μονάδων βάςθσ, αποτελοφν ομολογιακό δάνειο 

μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ (Lower Tier II) για τθν Τράπεηα και είναι ειςθγμζνα ςτο Χρθματιςτιριο του Λουξεμβοφργου. 

Τθν 29 Οκτωβρίου 2015, θ Τράπεηα αποφάςιςε τθ διενζργεια προγράμματοσ διαχείριςθσ ςτοιχείων πακθτικοφ (Liability 

Management Exercise - LME), ςε ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου (ςθμ. 36). Τθν 23 Νοεμβρίου 2015, θ 

Τράπεηα ανακοίνωςε ότι το ςυνολικό προϊόν εξαγοράσ των τίτλων που ςυμμετείχαν ςτο προαναφερόμενο LME ανιλκε ςε € 418 

εκατ., εκ των οποίων τα € 154 εκατ. αφοροφςαν τίτλουσ μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ. Θ αντίςτοιχθ ονομαςτικι αξία των 

προαναφερκζντων τίτλων ανιλκε ςε € 192 εκατ. Κατά ςυνζπεια, θ Τράπεηα αναγνϊριςε κζρδθ € 27 εκατ. μετά φόρων, από το 
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LME των τίτλων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ, το οποίο περιλαμβάνεται ςτθ γραμμι «Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν» 

τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων τθσ Τράπεηασ. 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, θ υποχρζωςθ ανιλκε ςε € 42 εκατ. (2014: € 218 εκατ.). 

Μεςοπρόκεςμοι τίτλοι (EMTN) 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, οι ομολογίεσ που ζχει εκδϊςει θ Τράπεηα ςτα πλαίςια του προγράμματοσ ΕΜΤΝ, αξίασ € 49 εκατ. 

(2014: € 77 εκατ.), κατζχονταν πλιρωσ από κυγατρικζσ τθσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ, θ Τράπεηα προχϊρθςε ςτθ πρόωρθ 

αποπλθρωμι τίτλων ονομαςτικισ αξίασ € 25 εκατ.  

Ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και καλυμμζνεσ ομολογίεσ 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, τα ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο πλαίςιο του δεφτερου πυλϊνα του Ρρογράμματοσ 

Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ (ςθμ. 4), κακϊσ και οι καλυμμζνεσ ομολογίεσ, ονομαςτικισ αξίασ € 13.043 

εκατ. και € 100 εκατ., αντίςτοιχα, κατζχονταν από τθν Τράπεηα και τισ κυγατρικζσ τθσ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ, θ Τράπεηα προχϊρθςε ςτθν ακφρωςθ καλυμμζνων ομολογιϊν ονομαςτικισ αξίασ € 3.050 εκατ. 

που κατζχονταν από τθν Τράπεηα και τισ κυγατρικζσ τθσ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ, θ Τράπεηα εξζδωςε ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ € 5.105 εκατ., ενϊ 

ομόλογα αξίασ € 4.779 εκατ. ζλθξαν και € 1.000 εκατ. αποπλθρϊκθκαν μερικϊσ. 

Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ  

Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου τριμινου 2016, θ Τράπεηα προχϊρθςε ςτθν πρόωρθ αποπλθρωμι  ομολόγων εγγφθςθσ Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ € 2.147 εκατ., ενϊ ομόλογα ονομαςτικισ αξίασ € 500 εκατ. ζλθξαν, τα οποία κατζχονταν ςτο 

ςφνολό τουσ από τθν Τράπεηα. 

Τον Μάρτιο του 2016, θ Τράπεηα εξζδωςε καλυμμζνεσ ομολογίεσ ονομαςτικισ αξίασ € 975 εκατ., οι οποίεσ κατζχονταν πλιρωσ 

από τθν Τράπεηα. 

Οι απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ ςχετικά με τισ εκδοκείςεσ καλυμμζνεσ ομολογίεσ, βάςει τθσ Ρ.Δ.Τ.Ε. 2620/28.08.2009, είναι 

διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ. 

34. Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Χρθματοοικονομικι εγγφθςθ για πιςτωτικό κίνδυνο Ελλθνικοφ Δθμοςίου 50            52            

Λοιπζσ προβλζψεισ 127         73            

Ρροειςπραγμζνα ζςοδα και ζξοδα δεδουλευμζνα 38            55            

Υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 

υπθρεςία (ςθμ. 35) 36            32            

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 240         265         

φνολο 491         477         

 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, οι λοιπζσ υποχρεϊςεισ ποςοφ € 240 εκατ. αφοροφν κυρίωσ ςε α) υποχρεϊςεισ ςε προμθκευτζσ και 

πιςτωτζσ, β) τραπεηικζσ επιταγζσ και εμβάςματα, γ) ειςφορζσ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ, δ) υποχρεϊςεισ από λοιποφσ 

φόρουσ και τζλθ και ε) ςυναλλαγζσ πιςτωτικϊν καρτϊν υπό τακτοποίθςθ. 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, οι λοιπζσ προβλζψεισ ποςοφ € 127 εκατ. αφοροφν κυρίωσ ςε εκκρεμείσ δικαςτικζσ υποκζςεισ και 

απαιτιςεισ υπό αμφιςβιτθςθ ποςοφ € 56 εκατ. (εκ των οποίων ποςό € 40 εκατ. ςχετίηεται με εκκρεμι δικαςτικι υπόκεςθ με τθν 

ΔΕΜΚΟ Α.Ε., ςθμ. 41), λοιπζσ προβλζψεισ για λειτουργικοφσ κινδφνουσ ποςοφ € 8 εκατ., και ζξοδα αναδιάρκρωςθσ ποςοφ € 62 

εκατ., το ςφνολο των οποίων αφορά το Ρρόγραμμα Εκελοφςιασ Εξόδου (ςθμ. 13). 
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Θ κίνθςθ των λοιπϊν προβλζψεων τθσ Τράπεηασ παρουςιάηεται παρακάτω: 

Εκκρεμείσ 

δικαςτικζσ 

υποκζςεισ και 

απαιτιςεισ υπό 

αμφιςβιτθςθ
Λοιπά φνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ.

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουάριου 53 20             73             

Ρροβλζψεισ χριςθσ 5 63             68             

Χρθςιμοποιθκείςεσ προβλζψεισ (0)                         (10)            (10)            

Ανακτιςεισ χριςθσ (2)                         (1)              (3)              

Λοιπζσ κινιςεισ 0                           (1)              (1)              

Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 56                        71             127           

31 Δεκεμβρίου 2015

 

Εκκρεμείσ 

δικαςτικζσ 

υποκζςεισ και 

απαιτιςεισ υπό 

αμφιςβιτθςθ Λοιπά Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουάριου 149 56 205           

Ρροβλζψεισ χριςθσ 9 31 40             

Χρθςιμοποιθκείςεσ προβλζψεισ -                            (2)              (2)              

Ανακτιςεισ χριςθσ (ςθμ. 13) (105)                     0               (105)         

Λοιπζσ κινιςεισ -                            (65)            (65)            

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 53                        20             73             

31 Δεκεμβρίου 2014

 

θμείωςθ: Σον Δεκζμβριο του 2014, θ Σράπεηα απζκτθςε από τθν κυγατρικι τθσ απομειωμζνο δάνειο το οποίο ιταν εγγυθμζνο 

από τθν Σράπεηα και ςυνεπϊσ θ αντίςτοιχθ πρόβλεψθ ποςοφ € 42 εκατ., μείωςε τθν λογιςτικι αξία του δανείου (ςθμ. 22). 

35. Τποχρζωςθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία  

Θ Τράπεηα ςχθματίηει πρόβλεψθ αποηθμίωςθσ του προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία για τουσ υπαλλιλουσ τθσ ςτθν 

Ελλάδα και το εξωτερικό, που δικαιοφνται εφάπαξ αποηθμίωςθ όταν αυτοί παραμζνουν ςτθν υπθρεςία μζχρι τθ ςυνικθ θλικία 

ςυνταξιοδότθςθσ. Θ αποηθμίωςθ αυτι υπολογίηεται βάςει των ετϊν υπθρεςίασ και των απολαβϊν των υπαλλιλων κατά τθν 

θμερομθνία ςυνταξιοδότθςθσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα εργατικι νομοκεςία. Οι ανωτζρω υποχρεϊςεισ αποηθμίωςθσ λόγω 

εξόδου από τθν υπθρεςία ςυνικωσ εκκζτουν τθν Τράπεηα ςε αναλογιςτικοφσ κινδφνουσ, όπωσ ο κίνδυνοσ επιτοκίου και ο 

κίνδυνοσ μεταβολισ των μιςκϊν. Ωσ εκ τοφτου, μια μείωςθ ςτο προεξοφλθτικό επιτόκιο που χρθςιμοποιείται ςτον υπολογιςμό 

τθσ παροφςασ αξίασ των αναμενόμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν εκροϊν ι μια αφξθςθ ςτουσ μελλοντικοφσ μιςκοφσ, κα 

αυξιςουν τθν υποχρζωςθ τθσ Τράπεηασ. 

 

 

 

  



ΣΡΑΠΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                                                                                                                               

θμειϊςεισ ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ                                                                                                   

  

Σελίδα  107                                      31 Δεκεμβρίου 2015 Οικονομικζσ Καταςτάςεισ  
 
  
 

Θ μεταβολι τθσ υποχρζωςθσ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία παρουςιάηεται παρακάτω: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 32            21            

Κόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ 2              2              

Τόκοσ ςτθν υποχρζωςθ 1              1              

Κόςτοσ προχπθρεςίασ και (κζρδθ)/ηθμιζσ διακανονιςμϊν 4              4              

Επαναμετριςεισ:

Αναλογιςτικά (κζρδθ)/ηθμιζσ λόγω μεταβολισ των χρθματοοικονομικϊν παραδοχϊν 1              9              

Αναλογιςτικά (κζρδθ)/ηθμιζσ λόγω εμπειρικϊν αναπροςαρμογϊν (0)             (1)             

Αποηθμιϊςεισ που πλθρϊκθκαν (4)             (4)             

Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 36            32            

 

Οι πιο ςθμαντικζσ αναλογιςτικζσ παραδοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν (εκφραςμζνεσ ςε ςτακμιςμζνουσ μζςουσ όρουσ) 

παρουςιάηονται παρακάτω: 

2015 2014

% %

Ρροεξοφλθτικό επιτόκιο 2,6          2,6          

Μελλοντικι αφξθςθ μιςκϊν 2,2          1,8          

 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, θ μζςθ διάρκεια τθσ υποχρζωςθσ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία ιταν 18 

ζτθ (2014: 19 ζτθ). 

Θ ανάλυςθ ευαιςκθςίασ των ςθμαντικότερων παραδοχϊν, με βάςθ μια εφλογθ μεταβολι αυτϊν, που χρθςιμοποιικθκαν τθν 31 

Δεκεμβρίου 2015 παρουςιάηεται παρακάτω: 

Θ αφξθςθ/(μείωςθ) του προεξοφλθτικοφ επιτοκίου κατά 50 μονάδεσ βάςθσ/(50 μονάδεσ βάςθσ), κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθ 

(μείωςθ)/αφξθςθ τθσ υποχρζωςθσ κατά (€ 2,5 εκατ.)/ € 2,8 εκατ. 

Θ αφξθςθ/(μείωςθ) των μελλοντικϊν μιςκϊν κατά 0,5%/(0,5%), κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ/(μείωςθ) τθσ υποχρζωςθσ 

κατά € 2,7 εκατ./(€ 2,5 εκατ.). 

Θ παραπάνω ανάλυςθ ευαιςκθςίασ βαςίηεται ςτθν αλλαγι μιασ παραδοχισ διατθρϊντασ τισ υπόλοιπεσ ςτακερζσ. Στθν πράξθ 

αυτό δεν είναι ςφνθκεσ να ςυμβεί και οι μεταβολζσ ςε κάποιεσ από τισ παραδοχζσ μπορεί να ςυςχετίηονται. 

Οι μζκοδοι και οι παραδοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν προετοιμαςία τθσ παραπάνω ανάλυςθσ ευαςκθςίασ είναι ςυνεπείσ 

με αυτζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτίμθςθ τθσ υποχρζωςθσ κακοριςμζνων παροχϊν και δεν μεταβλικθκαν ςυγκριτικά 

με τθν προθγοφμενθ χριςθ. 
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36. Μετοχικό κεφάλαιο-κοινζσ μετοχζσ και διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο  

H ονομαςτικι αξία των μετοχϊν τθσ Τράπεηασ είναι € 0,30 ανά μετοχι (2014: € 0,30). Το κοινό μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ 

είναι πλιρωσ καταβεβλθμζνο. Θ μεταβολι του μετοχικοφ κεφαλαίου-κοινϊν μετοχϊν, τθσ διαφοράσ από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ 

το άρτιο και του αρικμοφ των μετοχϊν τθσ Τράπεηασ παρουςιάηεται παρακάτω: 

Μετοχικό 

κεφάλαιο-

κοινζσ μετοχζσ

Διαφορά από 

ζκδοςθ μετοχϊν 

υπζρ το άρτιο

€ εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2014 1.641                    6.669                    5.469.166.865      

Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου, μετά από ζξοδα 2.771                    13                          9.238.709.677      

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 4.412                    6.682                    14.707.876.542    

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2015 4.412                    6.682                    14.707.876.542    

Μείωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου με ςυνζνωςθ των 

μετοχϊν (reverse split) (4.368)                   -                             (14.560.797.776)  

Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου, μετά από ζξοδα 612                        1.374                    2.038.920.000      

Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 656                        8.056                    2.185.998.766      

Εκδοκείςεσ 

κοινζσ μετοχζσ

 

Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ από τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα (ΕΚΤ) των αποτελεςμάτων τθσ Συνολικισ Αξιολόγθςθσ (ΣΑ) 

τθν 31 Οκτωβρίου 2015 και ςφμφωνα με το Νόμο 4340/2015, ο οποίοσ μεταρρφκμιςε το πλαίςιο για τθν ανακεφαλαιοποίθςθ 

των τραπεηϊν, θ Τράπεηα υπζβαλε ςχζδιο άντλθςθσ κεφαλαίων για ζγκριςθ προσ τθν ΕΚΤ, περιγράφοντασ λεπτομερϊσ τα μζτρα 

που ςκόπευε να εφαρμόςει για να καλφψει το κεφαλαιακό ζλλειμμα που κακορίςτθκε με βάςθ τθ ΣΑ, φψουσ € 2.122 εκατ.  

Τθν 3 Νοεμβρίου 2015, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ αποφάςιςε τθ ςφγκλθςθ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ ςτισ 16 

Νοεμβρίου 2015 για τθν ζγκριςθ τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου (ΑΜΚ) ζωσ και € 2.122 εκατ. Τθν 13 Νοεμβρίου 2015, 

ο Ενιαίοσ Εποπτικόσ Μθχανιςμόσ (Single Supervisory Mechanism) τθσ ΕΚΤ αναγνϊριςε τθν ανερχόμενθ ςε € 83 εκατ. δράςθ 

κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ που μείωςε το κεφαλαιακό ζλλειμμα τθσ Τράπεηασ, το οποίο προςδιορίςτθκε από τθ ΣΑ, και οφειλόταν 

ςτθ κετικι διαφορά μεταξφ των πραγματοποιθκζντων προ-προβλζψεων κερδϊν (λειτουργικά κζρδθ προ απομειϊςεων και 

ζκτακτων εςόδων/(εξόδων) και προβλζψεων) του τρίτου τριμινου του 2015 ζναντι του εκτιμϊμενου ποςοφ που είχε 

ςυμπεριλθφκεί ςτο βαςικό ςενάριο τθσ άςκθςθσ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων (stress test) τθσ ΣΑ.  

Κατόπιν αυτισ τθσ αναγνϊριςθσ, το μζγιςτο ποςό των προσ άντλθςθ κεφαλαίων, μζςω τθσ ΑΜΚ, μειϊκθκε ςτα € 2.039 εκατ. από 

€ 2.122 εκατ. 

Τθν 16 Νοεμβρίου 2015, θ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ Τράπεηασ ενζκρινε τα ακόλουκα: 

α) τθ μείωςθ του ανερχόμενου ςε € 4.412 εκατ. κοινοφ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ κατά € 4.368 εκατ. μζςω 

ταυτόχρονθσ (i) αφξθςθσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ τθσ κοινισ ονομαςτικισ μετοχισ τθσ Τράπεηασ και μείωςθσ του ςυνολικοφ 

αρικμοφ των κοινϊν μετοχϊν τθσ, μζςω ςυνζνωςισ τουσ με αναλογία εκατό (100) παλαιζσ ςε μία (1) νζα κοινι ονομαςτικι 

μετοχι (reverse split), και (ii) μείωςθσ τθσ νζασ ονομαςτικισ αξίασ τθσ κοινισ ονομαςτικισ μετοχισ (προερχόμενθσ από το 

reverse split) ςε € 0,30, με ςκοπό τθν απόςβεςθ ηθμιϊν εισ νζον δια του ςχθματιςμοφ ιςόποςου αποκεματικοφ προσ 

ςυμψθφιςμό. 

β) τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ για τθν άντλθςθ κεφαλαίων μζχρι και € 2.039 εκατ., με τθν καταβολι 

μετρθτϊν ι/και ειςφορά ςε είδοσ, τθν κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των κοινϊν μετοχϊν τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου 

του Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (ΤΧΣ) και του μοναδικοφ προνομιοφχου μετόχου τθσ, δθλ. του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου, και τθν ζκδοςθ νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν, ονομαςτικισ αξίασ € 0,30 θ κάκε μία. 

Θ ανωτζρω απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ εγκρίκθκε και από τθν Ιδιαίτερθ Συνζλευςθ του προνομιοφχου μετόχου (Ελλθνικό 

Δθμόςιο), ωσ μοναδικοφ κατόχου των προνομιοφχων μετοχϊν τθσ Τράπεηασ, που ςυνεδρίαςε επίςθσ τθν 16 Νοεμβρίου 2015. 

Τθν 18 Νοεμβρίου 2015, θ Τράπεηα ανακοίνωςε ότι ολοκλθρϊκθκε θ διαδικαςία του βιβλίου προςφορϊν για τθ διάκεςθ με 

ιδιωτικι τοποκζτθςθ νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν εκδόςεϊσ τθσ προσ ειδικοφσ επενδυτζσ, κεςμικοφσ και λοιποφσ 

επενδυτζσ που εκπλιρωναν οριςμζνα κριτιρια. 
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Βάςει των αποτελεςμάτων τθσ διαδικαςίασ του βιβλίου προςφορϊν, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ όριςε τθν τιμι 

διάκεςθσ ςτα € 0,01 ανά νζα μετοχι ι € 1,00 μετά τθ ςυνζνωςθ των τότε υφιςτάμενων μετοχϊν τθσ (reverse split) με αναλογία 

100 προσ 1. Το ποςό που προζκυψε από τθ ηιτθςθ που εκδθλϊκθκε από επενδυτζσ οι οποίοι ςυμμετείχαν ςτθν ωσ άνω 

προςφορά προσ ειδικοφσ επενδυτζσ ακροιηόμενο με το ποςό που προζκυψε από τα προκαταρκτικά αποτελζςματα τθσ 

εκελοντικισ άςκθςθσ διαχείριςθσ πακθτικοφ (liability management exercise-LME), θ οποία ανακοινϊκθκε από τθν Τράπεηα ςτισ 

29 Οκτωβρίου 2015, υπερζβθ τα προσ άντλθςθ μζςω τθσ αφξθςθσ κεφάλαια. 

Ωσ αποτζλεςμα, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ, αφοφ μειϊκθκε, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, κατά €4.368 εκατ., αυξικθκε 

κατά €612 εκατ. με τθν ζκδοςθ 2.038.920.000 νζων μετοχϊν (μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω ςυνζνωςθσ μετοχϊν), 

ονομαςτικισ αξίασ € 0,30 θ κάκε μία. Θ ανερχόμενθ ςε ςυνολικά € 1.427 εκατ. διαφορά από τθν ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο 

πιςτϊκθκε ςτον οικείο λογαριαςμό των ιδίων κεφαλαίων τθσ Τράπεηασ. 

Τθν 23 Νοεμβρίου 2015, θ Τράπεηα ανακοίνωςε ότι οι ςυνολικά 2.038.920.000 νζεσ κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ τθσ που 

εκδίδονται δυνάμει τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ κατανεμικθκαν ωσ εξισ: 

α) 1.621.150.153 από τισ νζεσ μετοχζσ (80% επί του ςυνόλου των νζων μετοχϊν) κατανεμικθκαν ςτουσ ειδικοφσ επενδυτζσ, 

κεςμικοφσ και λοιποφσ επενδυτζσ που εκπλιρωναν οριςμζνα κριτιρια, και 

β) 417.769.847 από τισ νζεσ μετοχζσ (20% επί του ςυνόλου των νζων μετοχϊν) κατανεμικθκαν ςε επενδυτζσ των οποίων οι 

τίτλοι ζγιναν αποδεκτοί τελικϊσ προσ εξαγορά, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ άςκθςθσ διαχείριςθσ πακθτικοφ (liability 

management exercise-LME), θ οποία ανακοινϊκθκε ςτισ 29 Οκτωβρίου 2015.   

Οι νζεσ μετοχζσ είναι ειςθγμζνεσ ςτθν κφρια αγορά του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν και θ διαπραγμάτευςι τουσ ξεκίνθςε ςτισ 2 

Δεκεμβρίου 2015. 

Τα ζξοδα που ςχετίηονται άμεςα με τθν προαναφερκείςα αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου ανιλκαν ςε € 78 εκατ., 

ςυμπεριλαμβανομζνων ενδοομιλικϊν εξόδων € 3 εκατ. (€ 55 εκατ., μετά από φόρουσ), εκ των οποίων ζνα ποςό € 72 εκατ. είχε 

καταβλθκεί μζχρι τθν 31 Δεκεμβρίου 2015. 

Κδιεσ μετοχζσ 

Με βάςθ το Νόμο 3756/2009, οι τράπεηεσ που ςυμμετζχουν ςτο Ρρόγραμμα Ενίςχυςθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ 

δεν επιτρζπεται να αποκτιςουν ίδιεσ μετοχζσ, ςφμφωνα με το άρκρο 16 του νόμου περί Ανωνφμων Εταιρειϊν. 

37. Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιοφχεσ μετοχζσ 

Αρικμόσ 2015 2014

μετοχϊν € εκατ. € εκατ.

Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 345.500.000   950         950         

Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιοφχεσ 

 

Τθ 12 Ιανουαρίου 2009, θ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Τράπεηασ ενζκρινε τθν  ζκδοςθ 345.500.000 

προνομιοφχων μετοχϊν χωρίσ δικαίωμα ψιφου, μθ διαπραγματεφςιμων, μθ μεταβιβάςιμων, μθ ςωρευτικισ ςτακερισ 

απόδοςθσ 10% φορολογικά εκπιπτόμενθσ, με ονομαςτικι αξία € 2,75 ζκαςτθ, ςφμφωνα με το Νόμο 3723/2008 «Ρρόγραμμα 

Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ», οι οποίεσ καλφφκθκαν από το Ελλθνικό Δθμόςιο με ομόλογα ίςθσ αξίασ. 

Θ ζκδοςθ ανιλκε ςε € 940 εκατ., μετά από ζξοδα, και ολοκλθρϊκθκε τθν 21 Μαΐου 2009. Σφμφωνα με το τρζχον νομικό και 

εποπτικό πλαίςιο, οι εκδοκείςεσ μετοχζσ περιλαμβάνονται για εποπτικοφσ ςκοποφσ ςτα μζςα κεφαλαίου κοινϊν μετοχϊν τθσ 

κατθγορίασ 1 (Common Equity Tier I Capital). 

Οι προνομιοφχεσ μετοχζσ παρζχουν δικαίωμα ςτακερισ μθ ςωρευτικισ απόδοςθσ υπό τισ προχποκζςεισ διατιρθςθσ του 

ελάχιςτου ορίου των δεικτϊν κεφαλαιακισ επάρκειασ, που κζτει θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΤτΕ), τθσ φπαρξθσ αποκεματικϊν που 

δφναται να διανεμθκοφν κατά τθν ζννοια των διατάξεων του άρκρου 44Α του Νόμου περί Ανωνφμων Εταιρειϊν 2190/1920, και 

τθσ ζγκριςθσ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων. Μετά τθν πάροδο πζντε ετϊν από τθν ζκδοςθ των προνομιοφχων 

μετοχϊν, δφναται να γίνει αποπλθρωμι τουσ ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία. Εφόςον δεν είναι δυνατι θ κατά τα ωσ άνω εξαγορά 

λόγω του ότι δεν πλθροφται ο δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ που κζτει θ ΤτΕ, οι προνομιοφχεσ μετοχζσ μετατρζπονται ςε 

κοινζσ ι μετοχζσ άλλθσ υφιςτάμενθσ κατά το χρόνο τθσ μετατροπισ κατθγορίασ με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ μετά 
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από ειςιγθςθ του Διοικθτι τθσ ΤτΕ. Ρροχπόκεςθ υλοποίθςθσ τθσ ωσ άνω μετατροπισ αποτελεί θ υποβολι ςτθ λιξθ τθσ 

πενταετίασ  και ζγκριςθ από τον Υπουργό Οικονομίασ, μετά από ςχετικι ειςιγθςθ του Διοικθτι τθσ ΤτΕ, ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ 

του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Για τον προςδιοριςμό τθσ ςχζςθσ μετατροπισ των 

προνομιοφχων μετοχϊν λαμβάνεται υπόψθ ο μζςοσ όροσ τθσ αξίασ των ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ Τράπεηασ κατά το τελευταίο 

ζτοσ διαπραγμάτευςθσ τουσ. Στθν περίπτωςθ μθ αποπλθρωμισ τουσ ζωσ τθ λιξθ των πζντε ετϊν, θ προαναφερκείςα απόδοςθ 

αυξάνει κατά 2% ανά ζτοσ, ζπειτα από ςχετικι απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, μετά από ςφςταςθ τθσ ΤτΕ. 

Επιπροςκζτωσ, ςτθv περίπτωςθ που εφαρμοςτοφν τα υποχρεωτικά μζτρα (burden-sharing) που περιγράφονται ςτο νζο Νόμο 

4340/2015 για τθν ανακεφαλαιοποίθςθ (ςθμ. 6) οι προνομιοφχεσ μετοχζσ μετατρζπονται ςε κοινζσ μετοχζσ και το ΤΧΣ αποκτά 

τθν κυριότθτα των εν λόγω κοινϊν μετοχϊν. Θ ςυμμετοχι τουσ ςτα ανωτζρω μζτρα πραγματοποιείται αφοφ λθφκοφν υπόψθ θ 

αποτίμθςθ των λοιπϊν τίτλων που ςυμμετζχουν ςτα εν λόγω μζτρα κακϊσ και ο κακοριςμόσ τθσ τάξθσ, είδουσ, ποςοςτοφ και 

ποςοφ ςυμμετοχισ αυτϊν. 

Βάςει των αποτελεςμάτων του 2015 και του Νόμου 3723/2008 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 44α του Νόμου περί Ανωνφμων 

Εταιρειϊν 2190/1920, δεν επιτρζπεται θ διανομι μερίςματοσ τόςο ςτουσ κατόχουσ κοινϊν όςο και ςτουσ κατόχουσ 

προνομιοφχων μετοχϊν. 

38. Τβριδικά κεφάλαια 

Τθ 18 Μαρτίου 2005, θ Τράπεηα, μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ, ERB Hellas Funding Limited, εξζδωςε υβριδικοφσ τίτλουσ 

ποςοφ € 200 εκατ. οι οποίοι αποτελοφν πρόςκετα εποπτικά κεφάλαια (Lower Tier I Σειρά Α) για τθν Τράπεηα. Τθν 31 Δεκεμβρίου 

2015, το υπόλοιπο τθσ Σειράσ Α ιταν 2 εκατ. (ςυμπεριλαμβανομζνων των εξόδων ζκδοςθσ). Οι υβριδικοί τίτλοι δεν ζχουν 

προκακοριςμζνθ θμερομθνία αποπλθρωμισ και δίνουν ςτον εκδότθ το δικαίωμα πρόωρθσ αποπλθρωμισ τουσ ςτθν ονομαςτικι 

τουσ αξία ςτισ 18 Μαρτίου 2010, και ετθςίωσ από τότε και ςτο εξισ και είναι ειςθγμζνοι ςτα Χρθματιςτιρια του Λουξεμβοφργου 

και τθσ Φρανκφοφρτθσ. 

Τθ 2 Νοεμβρίου 2005, θ Τράπεηα, μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ, ERB Hellas Funding Limited, εξζδωςε υβριδικοφσ τίτλουσ 

ποςοφ € 400 εκατ. οι οποίοι αποτελοφν πρόςκετα εποπτικά κεφάλαια (Lower Tier I Σειρά Β) για τθν Τράπεηα. Τθν 31 Δεκεμβρίου 

2015, το υπόλοιπο τθσ Σειράσ Β ιταν € 4 εκατ. (ςυμπεριλαμβανομζνων των εξόδων ζκδοςθσ). Οι υβριδικοί τίτλοι δεν ζχουν 

προκακοριςμζνθ θμερομθνία αποπλθρωμισ και δίνουν ςτον εκδότθ το δικαίωμα πρόωρθσ αποπλθρωμισ τουσ ςτθν ονομαςτικι 

τουσ αξία ςτισ 2 Νοεμβρίου 2015, και ςε τριμθνιαία βάςθ από τότε και ςτο εξισ και είναι ειςθγμζνοι ςτo Χρθματιςτιριο του 

Λονδίνου. 

Τθν 9 Νοεμβρίου και τθν 21 Δεκεμβρίου 2005, θ Τράπεηα, μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ, ERB Hellas Funding Limited, 

εξζδωςε υβριδικοφσ τίτλουσ ποςοφ € 150 εκατ. και € 50 εκατ., αντίςτοιχα, οι οποίοι αποτελοφν πρόςκετα εποπτικά κεφάλαια 

(Lower Tier I Σειρά Γ) για τθν Τράπεηα. Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, το υπόλοιπο τθσ Σειράσ Γ ιταν € 18 εκατ. 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των εξόδων ζκδοςθσ). Οι υβριδικοί τίτλοι δεν ζχουν προκακοριςμζνθ θμερομθνία αποπλθρωμισ και 

δίνουν ςτον εκδότθ το δικαίωμα πρόωρθσ αποπλθρωμισ τουσ ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία ςτισ 9 Ιανουαρίου 2011, και ςε 

τριμθνιαία βάςθ από τότε και ςτο εξισ. Οι υβριδικοί τίτλοι είναι ειςθγμζνοι ςτα Χρθματιςτιρια του Λονδίνου, τθσ 

Φρανκφοφρτθσ και του Euronext Άμςτερνταμ. 

Τθν 29 Ιουλίου 2009, θ Τράπεηα, μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ, ERB Hellas Funding Limited, εξζδωςε € 300 εκατ. υβριδικϊν 

τίτλων οι οποίοι αποτελοφν εποπτικά κεφάλαια (Tier I Σειρά Δ) για τθν Τράπεηα. Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, το υπόλοιπο τθσ 

Σειράσ Δ ιταν € 19 εκατ. (ςυμπεριλαμβανομζνων των εξόδων ζκδοςθσ).  Οι υβριδικοί τίτλοι δεν ζχουν προκακοριςμζνθ 

θμερομθνία αποπλθρωμισ και παρζχουν ςτον εκδότθ το δικαίωμα πρόωρθσ αποπλθρωμισ πζντε χρόνια μετά τθν θμερομθνία 

ζκδοςθσ και ςε ετιςια βάςθ από τότε και ςτο εξισ. Επιπρόςκετα, οι τίτλοι μετά τον Οκτϊβριο του 2014 είναι μετατρζψιμοι, 

κατόπιν άςκθςθσ του δικαιϊματοσ μετατροπισ είτε από τον εκδότθ είτε από τον ομολογιοφχο και υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ, ςε 

κοινζσ μετοχζσ Eurobank ςτο χαμθλότερο ςυντελεςτι μετατροπισ βάςει: α) 12% μείωςθσ τθσ τρζχουςασ τιμισ τθσ μετοχισ κατά 

το τελευταίο διάςτθμα που κα προθγθκεί τθσ ανταλλαγισ και β) τθσ ονομαςτικισ αξίασ τθσ κοινισ μετοχισ τθσ Τράπεηασ. Οι 

υβριδικοί τίτλοι είναι ειςθγμζνοι ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν του Λονδίνου. 

Πλεσ οι υποχρεϊςεισ του εκδότθ , αναφορικά με τισ ανωτζρω εκδόςεισ των υβριδικϊν τίτλων, καλφπτονται από εγγυιςεισ 

μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ από τθν Τράπεηα. Οι αναλυτικοί όροι τθσ κάκε ζκδοςθσ , μαηί με τθν μεριςματικι τουσ απόδοςθ ι/και 

τθ βάςθ υπολογιςμοφ τθσ είναι διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ. Το μζριςμα των υβριδικϊν τίτλων πρζπει να δθλωκεί 

και να πλθρωκεί ςτθν περίπτωςθ που θ Τράπεηα διανείμει μζριςμα. Το 2015 και το 2014, θ Τράπεηα δεν διζνειμε μζριςμα (ςθμ. 
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46). Συνεπϊσ, θ ERB Hellas Funding Ltd ανακοίνωςε , τθ μθ καταβολι του μθ ςωρευτικοφ  μερίςματοσ των παραπάνω ςειρϊν 

υβριδικϊν τίτλων. 

Θ κίνθςθ των υβριδικϊν κεφαλαίων που εξζδωςε θ Τράπεηα με τθ μορφι προνομιοφχων τίτλων μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ 

ςκοποφ, ERB Hellas Funding Limited, ,για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, παρουςιάηεται παρακάτω: 

Ζκδοςθ A Ζκδοςθ B Ζκδοςθ Γ Ζκδοςθ Δ φνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 72             151          154          21             398       

Εξαγορά υβριδικϊν κεφαλάιων (LME) (71)           (148)         (138)        (2)              (359)     

Μεταφορά εξόδων ζκδοςθσ ςτα αποτελζςματα εισ νζο λόγω τθσ 

επαναγοράσ 1               1               2              0               4           

Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2               4               18            19             43         

 

Τθν 29 Οκτωβρίου 2015, θ Τράπεηα αποφάςιςε τθ διενζργεια προγράμματοσ διαχείριςθσ ςτοιχείων πακθτικοφ (Liability 

Management Exercise-LME) ςε ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου (ςθμ. 36). Τθν 23 Νοεμβρίου 2015, θ 

Τράπεηα ανακοίνωςε ότι το ςυνολικό προϊόν εξαγοράσ των τίτλων που ζγιναν αποδεκτοί ςτα πλαίςια του LME ανιλκε ςε 418 

εκατ., εκ των οποίων 17 εκατ. αφοροφςαν ςε υβριδικοφσ τίτλουσ ονομαςτικισ αξίασ 34 εκατ. ( Σειρά Α: 0,5 εκατ., Σειρά Β: 0,9 

εκατ., Σειρά Γ: 31,4 εκατ., Σειρά Δ: 1,5 εκατ.). Συνεπϊσ, το LME των υβριδικϊν τίτλων προζκυψε κζρδοσ € 17 εκατ. (€ 12 εκατ. 

μετά φόρων), που αναγνωρίςτθκε απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ τθσ Τράπεηασ. 

Επιπρόςκετα, τον Οκτϊβριο του 2015, θ Τράπεηα επαναγόραςε και ςτθ ςυνζχεια ακφρωςε υβριδικοφσ τίτλουσ ονομαςτικισ 

αξίασ € 325 εκατ., που κατείχε προθγουμζνωσ θ εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ ERB Hellas Cayman και προζκυψε κζρδοσ € 252 εκατ. (€ 

175 εκατ. μετά από αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ € 73 εκατ. και ςχετιηόμενα ζξοδα), το οποίο καταχωρικθκε 

απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ τθσ Τράπεηασ. 

39. Ειδικά αποκεματικά 

Τακτικό Αφορολόγθτα Αποκεματικό Λοιπά

αποκεματικό αποκεματικά ΔΛΡ 39 αποκεματικά Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 204                  1.124                 (58)                    2.187               3.457      

Μεταφορζσ μεταξφ αποκεματικϊν -                        (235)                   -                         1                       (234)        

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων

- μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ -                        -                          (113)                  -                        (113)        

- μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ -                        -                          (17)                    -                        (17)          

Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν

- μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ -                        -                          (32)                    -                        (32)          

- μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ -                        -                          18                      -                        18            

Αναλογιςτικά κζρδθ/(ηθμιζσ) υποχρζωςθσ αποηθμίωςθσ 

προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία, μετά από φόρουσ -                        -                          -                         (6)                      (6)             

Αξία παρεχόμενων υπθρεςιϊν από το προςωπικό -                        -                          -                         (1)                      (1)             

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 204                  889                    (202)                  2.181               3.072      

31 Δεκεμβρίου 2014
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Σακτικό Αφορολόγθτα Αποκεματικό Λοιπά

αποκεματικό αποκεματικά ΔΛΠ 39 αποκεματικά φνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 204                  889                    (202)                  2.181               3.072      

Μείωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου 4.368               4.368      

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων

- μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ -                        -                          69                      -                        69            

- μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ -                        -                          6                        -                        6              

Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν

- μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ -                        -                          28                      -                        28            

- μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ -                        -                          1                        -                        1              

Τπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 204                  889                    (98)                    6.549               7.544      

31 Δεκεμβρίου 2015

 

Το 2015, θ αφξθςθ των λοιπϊν αποκεματικϊν τθσ Τράπεηασ κατά € 4.368 εκατ. οφείλεται κυρίωσ ςτο ςχθματιςμό ειδικοφ 

αποκεματικοφ € 4.368 εκατ. κατόπιν τθσ μείωςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ μζςω τθσ μείωςθσ τθσ ονομαςτικισ 

αξίασ των μετοχϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 4, παρ. 4α του Νόμου 2190/1920 (ςθμ. 36) Επιπροςκζτωσ, τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 

ςτα λοιπά αποκεματικά περιλαμβάνονταν μθ διανεμόμενα αποκεματικά τθσ Τράπεηασ ποςοφ € 1.788 εκατ. (2014: 1.788 εκατ.). 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, το αποκεματικό αντιςτάκμιςθσ ταμειακϊν ροϊν που περιλαμβάνεται ςτο αποκεματικό Δ.Λ.Ρ. 39 ιταν 

€ 72 εκατ. ηθμιά (2014: € 101 εκατ. ηθμιά). 

Το τακτικό αποκεματικό και το αποκεματικό Δ.Λ.Ρ. 39 δεν μποροφν να διανεμθκοφν, ενϊ τα αφορολόγθτα αποκεματικά 

φορολογοφνται κατά τθν διανομι τουσ. 

40. Μεταβιβάςεισ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων 

Θ Τράπεηα διενεργεί ςυναλλαγζσ με τισ οποίεσ μεταβιβάηει χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία που ζχει αναγνωρίςει, 

απευκείασ ςε τρίτουσ ι ςε εταιρείεσ ειδικοφ ςκοποφ. 

α) Θ Τράπεηα πωλεί χρεόγραφα ζναντι μετρθτϊν  ςτο πλαίςιο ςυμφωνιϊν επαναγοράσ χρεογράφων («repos») και αναλαμβάνει 

τθν υποχρζωςθ να επιςτρζψει ςτον αντιςυμβαλλόμενο τα χριματα που ειςζπραξε. Επιπλζον, θ Τράπεηα ενεχυριάηει ζναντι 

μετρθτϊν  τίτλουσ και δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν και αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να επιςτρζψει ςτον αντιςυμβαλλόμενο 

τα χριματα που ειςζπραξε. Θ Τράπεηα εκτιμά ότι διατθρεί ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων του 

ςχετικοφ πιςτωτικοφ και επιτοκιακοφ κινδφνου, και τισ αποδόςεισ αυτϊν των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και 

ωσ εκ τοφτου δεν τα ζχει αποαναγνωρίςει. Ωσ αποτζλεςμα των παραπάνω ςυναλλαγϊν, θ Τράπεηα δεν είναι ςε κζςθ να 

χρθςιμοποιιςει, πουλιςει ι να ενεχυριάςει τα μεταβιβαςκζντα περιουςιακά ςτοιχεία κατά τθ διάρκεια τθσ ςυναλλαγισ. Θ 

ςχετικι υποχρζωςθ αναγνωρίηεται ανάλογα ςτισ Υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ και χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (ςθμ. 30 

και 31) και τισ Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ (ςθμ. 32), ωσ ενδείκνυται. 

Θ Τράπεηα ζχει προχωριςει ςε τιτλοποιιςεισ διαφόρων κατθγοριϊν δανείων (ομολογιακϊν και πιςτωτικϊν καρτϊν), ςφμφωνα 

με τισ οποίεσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μεταβιβάςει τισ ταμειακζσ ροζσ από τα δάνεια ςτουσ κατόχουσ των ομολογιϊν. Θ 

Τράπεηα εκτιμά ότι διατθρεί ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων του ςχετικοφ πιςτωτικοφ και επιτοκιακοφ 

κινδφνου, και τισ αποδόςεισ αυτϊν των δανείων και ωσ εκ τοφτου δεν τα ζχει αποαναγνωρίςει. Ωσ αποτζλεςμα των παραπάνω 

ςυναλλαγϊν, θ Τράπεηα δεν είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςει, πουλιςει ι να ενεχυριάςει τα μεταβιβαςκζντα περιουςιακά 

ςτοιχεία κατά τθν περίοδο που διακρατοφνται από τισ εταιρείεσ ειδικοφ ςκοποφ. Επιπλζον, το δικαίωμα αναγωγισ των κατόχων 

των ομολογιϊν περιορίηεται μόνο ςτα δάνεια που ζχουν μεταβιβαςτεί. Θ ςχετικι υποχρζωςθ ζχει αναγνωριςτεί ςτισ 

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ (ςθμ. 33). 
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Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ που ζχουν πωλθκεί ι 

μεταβιβαςτεί, για τα οποία δεν πλθροφνται τα κριτιρια αποαναγνϊριςισ τουσ από το ενεργθτικό τθσ Τράπεηασ: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 9              19            

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 22.324   11.031   

-τιτλοποιθμζνα δάνεια 
(1)

440         2.447     

-ενεχυριαςμζνα δάνεια ςτο πλαίςιο προγράμματοσ ζκδοςθσ καλυμμζνων ομολογιϊν 145         4.066     

-ενεχυριαςμζνα δάνεια ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 21.510   4.281     

-λοιπά ενεχυριςμζνα δάνεια 229         237         

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 
(2)

13.380   13.894   

φνολο 35.713   24.944   

Λογιςτικι Αξία

 
(1) Για οριςμζνεσ τιτλοποιιςεισ που διακρατοφνται από τισ κυγατρικζσ του Ομίλου, θ Σράπεηα ζχει δϊςει ωσ ενζχυρο κατακζςεισ ςτισ κυγατρικζσ τθσ 

ποςοφ € 0,8 δισ (2014: € 0,8 δισ) 

(2) Περιλαμβάνει ομόλογα ΣΧ ονομαςτικισ αξίασ € 9.958 εκατ. (2014: 9.958). 

β) Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, τα ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου που εξζδωςε θ Τράπεηα, ονομαςτικισ αξίασ € 13.043 

εκατ.  (ρευςτοποιιςιμθ αξία € 7.173 εκατ.), ςτο πλαίςιο του δεφτερου πυλϊνα του Ρρογράμματοσ Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ 

τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ (ςθμ. 4), τα οποία διακρατοφνταν πλιρωσ από τθν Τράπεηα,  ζχουν ενεχυριαςτεί ςτον ELA (2014: 

ονομαςτικι αξία € 10.966 εκατ. και ρευςτοποιιςιμθ αξία € 9.249 εκατ. ενεχυριαςμζνα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ και διεκνι 

χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα).  

γ) Επιπλζον, θ Τράπεηα ενδζχεται να πωλιςει ι να ενεχυριάςει εκ νζου τίτλουσ που ζχει δανειςτεί ι αποκτιςει μζςω 

ςυμφωνιϊν επαναπϊλθςθσ τίτλων («reverse repos»), τουσ οποίουσ ζχει τθν υποχρζωςθ να επιςτρζψει. Ο αντιςυμβαλλόμενοσ 

διατθρεί ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και αποδόςεισ των τίτλων αυτϊν και ωσ εκ τοφτου δεν αναγνωρίηονται από τθν 

Τράπεηα. Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, θ Τράπεηα δεν είχε πωλιςει ι ενεχυριάςει εκ νζου τίτλουσ που ζχει δανειςτεί ι αποκτιςει 

μζςω ςυμφωνιϊν επαναπϊλθςθσ τίτλων («reverse repos») (2014: € 186 εκατ.). Επιπροςκζτωσ, τθν 31 Δεκεμβρίου 2014, ςτα 

πλαίςια του τρίτου πυλϊνα ςτιριξθσ του Ρρογράμματοσ Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ, θ Τράπεηα είχε 

δανειςτεί ειδικά ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ € 1.918 εκατ (ρευςτοποιιςιμθ αξία € 1.456 εκατ.) τα οποία 

είχαν ενεχυριαςτεί ςε κεντρικζσ τράπεηεσ. 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, θ ρευςτοποιιςιμθ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων που ζχουν μεταβιβαςτεί ι δανειςτεί από τθν 

Τράπεηα μζςω ςυμφωνιϊν δανειςμοφ τίτλων, επαναπϊλθςθσ τίτλων και λοιπϊν ςυμφωνιϊν (ςθμεία α, β και γ) ανιλκε ςε € 

35.318 εκατ., ενϊ θ ςχετικι υποχρζωςθ από τισ ανωτζρω ςυναλλαγζσ ανιλκε ςε € 31.937 εκατ. (ςθμ. 30, 31, 32 και 33) (2014: 

ρευςτοποιιςιμθ αξία € 27.354  εκατ. και θ ςχετικι υποχρζωςθ € 26.426 εκατ.). 

Επιπρόςκετα, τα λοιπά ενεχυριαςμζνα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ τθσ Τράπεηασ, πζραν αυτϊν που 

παρουςιάηονται ανωτζρω, ωσ εγγυιςεισ για ςυμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων, παράγωγα, τιτλοποιιςεισ και λοιπζσ 

ςυναλλαγζσ αναφζρονται ςτισ ςθμειϊςεισ 19 και 29. 

41. Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ και λοιπζσ δεςμεφςεισ 

2015 2014

€εκατ. €εκατ.

Εγγυιςεισ 
(1) 

και πιςτωτικζσ επιςτολζσ ςε αναμονι 1.302      1.302      

Εγγυιςεισ ςε εταιρείεσ ειδικοφ ςκοποφ τθσ Τράπεηασ για ζκδοςθ EMTN 284         1.062      

Λοιπζσ εγγυιςεισ (μζςου κινδφνου) και ενζγγυεσ πιςτϊςεισ 409         445         

Ανζκκλθτεσ δεςμεφςεισ πιςτωτικϊν ορίων 118         114         

Κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ 10            6              

φνολο 2.123      2.929      

 

(1) Εγγυιςεισ που ζχουν τον ίδιο πιςτωτικό κίνδυνο με δάνεια 
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Επίδικεσ υποκζςεισ 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 εκκρεμοφςε, ενϊπιον των δικαςτθρίων, μια ςειρά υποκζςεων ζναντι τθσ Τράπεηασ για τισ οποίεσ ζχει 

ςχθματιςκεί πρόβλεψθ ποςοφ € 56 εκατ. (2014: € 53 εκατ.).  

42. Λειτουργικζσ μιςκϊςεισ 

Τα πλθρωτζα μιςκϊματα από μθ ακυρϊςιμεσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ ςτισ οποίεσ θ Τράπεηα λειτουργεί ωσ μιςκωτισ, 

παρουςιάηονται παρακάτω: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Εντόσ ενόσ ζτουσ 23           25           

Από ζνα ζωσ πζντε ζτθ 50           48           

Άνω των πζντε ζτων 57           69           

φνολο 130         142         

Γιπεδα και κτίρια

 

Το ςφνολο των ελάχιςτων μελλοντικϊν ειςπρακτζων μιςκωμάτων από μθ ακυρϊςιμεσ υπενοικιάςεισ δεν είναι ςθμαντικό. 

Τα ειςπρακτζα μιςκϊματα από μθ ακυρϊςιμεσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ ςτισ οποίεσ θ Τράπεηα λειτουργεί ωσ εκμιςκωτισ, 

παρουςιάηονται παρακάτω: 

2015 2014

€ εκατ. € εκατ.

Εντόσ ενόσ ζτουσ 2              2              

Από ζνα ζωσ πζντε ζτθ 2              2              

Άνω των πζντε ζτων 0              -               

φνολο 4              4              

Γιπεδα και κτίρια

 

43. Λοιπά ςθμαντικά γεγονότα και γεγονότα μετά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ 

υναλλαγι πϊλθςθσ Visa Europe 

Τον Δεκζμβριο του 2015 θ Visa Europe ανακοίνωςε τθν προτεινόμενθ πϊλθςθ του 100% του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου ςτθν  Visa 

Inc. ζναντι αρχικοφ τιμιματοσ € 11,5 δισ ςε μετρθτά, κακϊσ και προνομιοφχεσ μετοχζσ μετατρζψιμεσ ςε κοινζσ μετοχζσ τθσ Visa 

Inc. οι οποίεσ αποτιμϊνται ςε € 5 δισ. Θ ςυναλλαγι αναμζνεται να ολοκλθρωκεί εντόσ του δεφτερου τριμινου του 2016, υπό τθν 

αίρεςθ τθσ λιψθσ των απαιτοφμενων κανονιςτικϊν εγκρίςεων. Θ Τράπεηα που αποτελεί μζλοσ τθσ Visa Europe δικαιοφται μζροσ 

του αρχικοφ τιμιματοσ, τόςο ςε μετρθτά όςο και ςε προνομιοφχεσ μετοχζσ, με βάςθ τισ προμικειεσ που ζχει ςυνειςφζρει ςτθν 

Visa Europe. Επιπροςκζτωσ, θ Τράπεηα ενδζχεται να λάβει επιπλζον ποςό ςε μετρθτά μετά τθν τζταρτθ επζτειο από τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ, με βάςθ τθν επίτευξθ ςτόχων που αφοροφν τα κακαρά ζςοδα. Θ Τράπεηα κα αναγνωρίςει το 

μζροσ του τιμιματοσ από τθν πϊλθςθ που τθσ αναλογεί κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ εντόσ του 2016. 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τα ςθμαντικά γεγονότα μετά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ αναφζρονται ςτθν εξισ ςθμειϊςεισ:  

Σθμείωςθ 2 – Βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ 

Σθμείωςθ 4 – Ρρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ 

Σθμείωςθ 6 – Διαχείριςθ ιδίων κεφαλαίων 

Σθμείωςθ 11 – Λειτουργικά ζξοδα 

Σθμείωςθ 29 – Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 
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Σθμείωςθ 30 – Υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ 

Σθμείωςθ 33 – Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ 

44. υνδεόμενα μζρθ 

Το Μάιο του 2014, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ θ οποία καλφφκθκε εξ’ 

ολοκλιρου από κεςμικοφσ και λοιποφσ επενδυτζσ, το ποςοςτό των κοινϊν μετοχϊν με δικαίωμα ψιφου που κατείχε το ΤΧΣ, ο 

ελζγχων μζτοχοσ τθσ Τράπεηασ ζωσ εκείνθ τθν θμερομθνία, μειϊκθκε από 95,23% ςε 35,41%. Επομζνωσ, από εκείνθ τθν 

θμερομθνία, το ΤΧΣ, κεωρείται ότι αςκεί ουςιϊδθ επιρροι ςτθν Τράπεηα. Το Νοζμβριο του 2015, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ (ςθμ. 36) θ οποία καλφφκθκε εξ’ ολοκλιρου από κεςμικοφσ και λοιποφσ 

επενδυτζσ, το ποςοςτό των κοινϊν μετοχϊν με δικαίωμα ψιφου που κατείχε το ΤΧΣ μειϊκθκε ςε 2,38%. 

Στο πλαίςιο του Νόμου 3864/2010, όπωσ είναι ςε ιςχφ, το ΤΧΣ αςκεί, τα δικαιϊματα ψιφου του ςτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 

Τράπεηασ μόνο για αποφάςεισ που αφοροφν ςτθν τροποποίθςθ του καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ, περιλαμβανομζνθσ τθσ 

αφξθςθσ ι μείωςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ ι τθσ παροχισ ςχετικισ εξουςιοδότθςθσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο 

τθσ Τράπεηασ, αποφάςεισ ςχετικζσ με ςυγχωνεφςεισ, διαςπάςεισ, μετατροπζσ, αναβιϊςεισ, παράταςθσ τθσ διάρκειασ ι διάλυςθσ 

τθσ Τράπεηασ, τθ μεταβίβαςθ ςτοιχείων ενεργθτικοφ (περιλαμβανομζνθσ τθσ πϊλθςθσ κυγατρικϊν), ι για οποιοδιποτε άλλο 

κζμα απαιτείται ζγκριςθ με αυξθμζνθ πλειοψθφία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου 2190/1920. Επιπλζον, τθν 4 Δεκεμβρίου 

2015 θ Τράπεηα υπζγραψε μία νζα ςφμβαςθ πλαιςίου ςυνεργαςίασ με το ΤΧΣ, θ οποία αντικατζςτθςε τθν προθγοφμενθ 

ςφμβαςθ που είχε υπογραφεί τθν 26 Αυγοφςτου 2014, θ οποία ρυκμίηει, μεταξφ άλλων, (α) τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ τθσ 

Τράπεηασ, (β) το ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ τθσ Τράπεηασ και τθν παρακολοφκθςθ αυτοφ, (γ) τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ 

του πλαιςίου διαχείριςθσ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων και τθν παρακολοφκθςθ τθσ απόδοςθσ τθσ Τράπεηασ ςτθ 

διαχείριςθ αυτϊν, (δ) τθν εξειδίκευςθ για τθν Τράπεηα των ουςιωδϊν υποχρεϊςεων που προβλζπονται ςτον Νόμο 3864/2010 

και τισ περιπτϊςεισ μετατροπισ των υπό περιοριςμοφσ δικαιωμάτων ψιφου του ΤΧΣ ςε πλιρθ, (ε) τθν παρακολοφκθςθ του 

πραγματικοφ προφίλ κινδφνου τθσ Τράπεηασ ςυγκρινόμενο με τθν εγκεκριμζνθ ςτρατθγικι κινδφνου και κεφαλαίου, (ςτ) τθ 

ςυναίνεςθ του ΤΧΣ για τθ ςτρατθγικι κινδφνου και κεφαλαίου του Ομίλου τθσ Τράπεηασ και για τθ ςτρατθγικι, τθν πολιτικι και 

τθν διακυβζρνθςθ του Ομίλου τθσ Τράπεηασ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των κακυςτεροφμενων και μθ εξυπθρετοφμενων δανείων 

και (η) τα κακικοντα, τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του εκπρόςωπου του ΤΧΣ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ όρουσ τθσ ανακεωρθμζνθσ ςφμβαςθσ πλαιςίου ςυνεργαςίασ, το ΤΧΣ κεωρείται ότι ςυνεχίηει να αςκεί 

ουςιϊδθ επιρροι ςτθν Τράπεηα.  

Θ Τράπεηα πραγματοποιεί τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεόμενα μζρθ μζςα ςτα ςυνικθ πλαίςια των εργαςιϊν και ςε 

κακαρά εμπορικι βάςθ. Οι ςυναλλαγζσ αυτζσ περιλαμβάνουν δάνεια, κατακζςεισ και εγγυιςεισ. Επιπλζον, μζςα ςτα ςυνικθ 

πλαίςια των επενδυτικϊν τραπεηικϊν τθσ εργαςιϊν, θ Τράπεηα ενδζχεται να κατζχει χρεωςτικοφσ και ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ των 

ςυνδεόμενων μερϊν. 
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Τα υπόλοιπα των ςυναλλαγϊν με τα ςυνδεόμενα μζρθ και τα αντίςτοιχα ζςοδα και ζξοδα παρουςιάηονται παρακάτω: 

Θυγατρικζσ

Βαςικά 

μζλθ τθσ 

Διοίκθςθσ 

(ΒΜΔ)(1)

Εταιρείεσ υπό τον 

ζλεγχο ι από 

κοινοφ ζλεγχο των 

ΒΜΔ, ςυγγενείσ 

επιχειριςεισ και 

κοινοπραξίεσ ΣΧ

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Δάνεια και απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 3.048           -                  -                                     -           

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ 

αξία μζςω αποτελεςμάτων 2                   -                  -                                     -           

Απαιτιςεισ από παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 9                   -                  -                                     -           

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 24                 -                  -                                     -           

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ (μετά από 

προβλζψεισ) 1.640           7                 6                                    0          

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ  (2) 27                 -                  -                                     2          

Υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 1.954           -                  -                                     -           

Υποχρεϊςεισ από παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 4                   -                  -                                     -           

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 727              2                 9                                    0          

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ 853              -                  -                                     -           

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 15                 -                  -                                     -           

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 32                 0                 0                                    0          

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ 14                 -                  -                                     -           

Ζςοδα από μερίςματα 367              -                  -                                     -           

Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν 47                 -                  -                                     -           

Αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ (ςθμ. 24) (8)                  -                  -                                     -           

Λοιπά λειτουργικά ζςοδα/(ζξοδα) (25)               -                  (0)                                  -           

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ και αμοιβζσ 

είςπραξθσ απαιτιςεων (122)             -                  (0)                                  -           

Εκδοκείςεσ εγγφθςεισ 936              -                  -                                     -           

Λθφκείςεσ εγγυιςεισ -                    0                 -                                     -           

31 Δεκεμβρίου 2015

 

Θυγατρικζσ

Βαςικά 

μζλθ τθσ 

Διοίκθςθσ 

(ΒΜΔ)(1)

Εταιρείεσ υπό τον 

ζλεγχο ι από κοινοφ 

ζλεγχο των ΒΜΔ, 

ςυγγενείσ 

επιχειριςεισ και 

κοινοπραξίεσ ΤΧΣ

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Δάνεια και απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 3.394           -                  -                                     -           

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ 

αξία μζςω αποτελεςμάτων 47                 -                  -                                     -           

Απαιτιςεισ από παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 15                 -                  -                                     -           

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 313              -                  -                                     -           

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ (μετά από 

προβλζψεισ) 1.590           6                 4                                    0          

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ
 (2)

29                 -                  -                                     3          

Υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 3.368           -                  -                                     -           

Υποχρεϊςεισ από παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 3                   -                  -                                     -           

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 1.492           3                 9                                    0          

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ 885              -                  -                                     -           

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ (2) 18                 -                  -                                     9          

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ (7)                  (0)               (0)                                  0          

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ 12                 -                  -                                     -           

Ζςοδα από μερίςματα 60                 -                  -                                     -           

Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν (2)                  -                  -                                     -           

Λοιπά λειτουργικά ζςοδα/(ζξοδα) (17)               -                  (0)                                  1          

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ και αμοιβζσ 

είςπραξθσ απαιτιςεων (39)               -                  (8)                                  -           

Εκδοκείςεσ εγγφθςεισ 1.785 -                  -                                     -           

Λθφκείςεσ εγγυιςεισ -                    0                 -                                     -           

31 Δεκεμβρίου 2014

 
(1) τα βαςικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ περιλαμβάνονται τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, τα μζλθ τθσ Σράπεηασ και του ΣΧ (ωσ τισ αρχζσ Μαΐου 2014) και 

τα ςτενά ςυγγενικά τουσ πρόςωπα. Για τθν περίοδο ζωσ τισ αρχζσ Μαΐου 2014, τα ζςοδα και τα ζξοδα που ςχετίηονται με ςυναλλαγζσ με τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου και τα βαςικά μζλθ τθσ διοίκθςθσ του ΣΧ, κακϊσ και τα ςτενά ςυγγενικά τουσ πρόςωπα δεν ιταν ςθμαντικά. 
(2) Απαίτθςθ/υποχρζωςθ από το ΣΧ βάςει των όρων τθσ ςχετικισ δεςμευτικισ ςυμφωνίασ για τθν απόκτθςθ του Νζου ΣΣ. 
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Επιπροςκζτωσ, τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, τα δάνεια, μετά από προβλζψεισ, που δόκθκαν ςε εταιρείεσ που ελζγχονται από τθν 

Τράπεηα βάςει ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ ενεχυρίαςθσ των μετοχϊν τουσ (ςθμ. 25) ανιλκαν ςε € 4,3 εκατ. (2014: € 3 εκατ.) 

Κατά τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, αναγνωρίςτθκαν ηθμιζσ απομείωςθσ € 105 εκατ. οι οποίεσ αφοροφν ςτθν 

απομείωςθ διατραπεηικισ τοποκζτθςθσ ςτθν ζμμεςθ κυγατρικι τθσ Τράπεηασ ςτθν Ουκρανία ‘’PJSC Universal Bank’’ κακϊσ και 

λοιπϊν απαιτιςεων ζναντι αυτισ. Τα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ εν λόγω κυγατρικισ ζχουν ταξινομθκεί ωσ κατεχόμενα προσ 

πϊλθςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου από το Μάρτιο του 2014. Στο τζταρτο τρίμθνο του 2015, μζροσ τθσ εν λόγω 

απομειωμζνθσ τοποκζτθςθσ ποςοφ € 67 εκατ. μεταφζρκθκε ςτθ κυγατρικι τθσ Τράπεηασ ‘’ERB New Europe Holding B.V.’’. Τθν 31 

Δεκεμβρίου 2015, θ πρόβλεψθ ζναντι των δανείων και απαιτιςεων ςε ενοποιοφμενεσ κυγατρικζσ και κοινοπραξίεσ τθσ 

Τράπεηασ, ανιλκε ςε € 125,3 εκατ. (2014: € 88,5 εκατ.). 

Επιπροςκζτωσ, ςτο τζταρτο τρίμθνο του 2015 θ Τράπεηα προχϊρθςε ςτθν επαναγορά υβριδικϊν τίτλων ονομαςτικισ αξίασ € 325 

εκατ. που προθγουμζνωσ κατείχε θ ERB Hellas Cayman (ςθμ. 38), ενϊ ενδοομιλικά ζξοδα ποςοφ € 3 εκατ. ςχετίηονται άμεςα με 

τθν πρόςφατθ αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ των € 2.039 εκατ. (ςθμ. 36). 

Σχετικά με τισ εκδοκείςεσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ που εκδόκθκαν, θ Τράπεηα ζχει λάβει ενεχυριαςμζνθ κατάκεςθ αξίασ € 206 εκατ. 

(2014: € 523 εκατ.) που περιλαμβάνεται ςτισ υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ. 

Παροχζσ προσ τα βαςικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ (μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και λοιπά βαςικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ 

Σράπεηασ) 

Οι αμοιβζσ των βαςικϊν μελϊν τθσ Διοίκθςθσ που ζχουν τθ μορφι βραχυπρόκεςμων παροχϊν ανζρχονται ςε € 5,67 εκατ. (2014: 

€ 5,80 εκατ.) και μακροπρόκεςμων παροχϊν (εξαιρουμζνων των παροχϊν ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ) ςε € 0,65 εκατ. (2014: € 

0,65 εκατ. ζξοδο και € 0,10 εκατ. ζςοδο από τθν ακφρωςθ δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν). 

45. Διοικθτικό υμβοφλιο 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ορίςτθκε από τθν Ετιςια Γενικι Συνζλευςθ τθσ 27 Ιουνίου 2013, για κθτεία τριϊν ετϊν. Θ Ετιςια Γενικι 

Συνζλευςθ των μετόχων τθσ 26 Ιουνίου 2015 ενζκρινε τθν παράταςθ τθσ κθτείασ του παρόντοσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου μζχρι το 

2018 και ςυγκεκριμζνα μζχρι τθν 27 Ιουνίου 2018, παρατεινόμενθσ τθσ κθτείασ μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ εντόσ τθσ οποίασ 

κα ςυνζλκει θ Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ του ζτουσ 2018. Ρζρα από τισ αλλαγζσ που ζχουν ιδθ γνωςτοποιθκεί ζωσ τθ 

δθμοςίευςθ τθσ Ετιςιασ Οικονομικισ Ζκκεςθσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2014, οι παρακάτω αλλαγζσ ζχουν 

πραγματοποιθκεί ςτθ ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζκτοτε: 

Τθν 28 Απριλίου 2015, θ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ εξζλεξε δφο νζα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τον κ. Σταφρο Ιωάννου 

και τον κ. Θεόδωρο Καλαντϊνθ. 

Τθ 13 Μαΐου 2015, κατόπιν τθσ παραίτθςθσ του κ. Josh Seegopaul, το Διοικθτικό Συμβοφλιο όριςε τον κ. Stephen L. Johnson ωσ 

νζο μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Κατόπιν των ανωτζρω, τθ 13 Μαΐου 2015 το Διοικθτικό Συμβοφλιο αναςυγκροτικθκε ςε ςϊμα ωσ ακολοφκωσ: 

N. Καραμοφηθσ Ρρόεδροσ, Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ (ορίςτθκε ωσ Ρρόεδροσ τθν 1 Φεβρουαρίου 2015)

Σ. Λορεντηιάδθσ Αντιπρόεδροσ, Μθ Εκτελεςτικό Ανεξάρτθτο μζλοσ 

Φ. Καραβίασ Διευκφνων Σφμβουλοσ (ορίςτθκε ωσ Διευκφνων Σφμβουλοσ τθν 1 Φεβρουαρίου 2015)

Σ. Ιωάννου Αναπλθρωτισ Διευκφνων Σφμβουλοσ (ορίςτθκε ωσ Αναπλθρωτισ Διευκφνων Σφμβουλοσ τθν 

28 Απριλίου 2015)

Θ. Καλαντϊνθσ Αναπλθρωτισ Διευκφνων Σφμβουλοσ (ορίςτθκε ωσ Αναπλθρωτισ Διευκφνων Σφμβουλοσ τθν 

28 Απριλίου 2015)

W. S. Burton Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ 

Γ. Χρυςικόσ Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ 

J. S. Haick Μθ Εκτελεςτικό Ανεξάρτθτο μζλοσ 

B. P. Martin Μθ Εκτελεςτικό Ανεξάρτθτο μζλοσ 

S. L. Johnson Μθ Εκτελεςτικό Ανεξάρτθτο μζλοσ (ορίςτθκε ωσ μθ Εκτελεςτικό Ανεξάρτθτο μζλοσ τθν 13

Μαΐου 2015)

Χ. Ανδρζου Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ (εκπρόςωποσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ

του Νόμου 3723/2008 από τθν 6 Μαρτίου 2015)

K. H. Prince – Wright Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ (εκπρόςωποσ του ΤΧΣ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου

3864/2010)
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46. Μερίςματα 

Τα μερίςματα λογιςτικοποιοφνται μετά τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ από τθν Ετιςια Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων. 

Βάςει του άρκρου 1, παρ. 3 του Νόμου 3723/2008, κατά τθν περίοδο ςυμμετοχισ των τραπεηϊν ςτον πρϊτο πυλϊνα ςτιριξθσ 

του Ρρογράμματοσ Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ, το ποςό των μεριςμάτων που ενδζχεται να 

διανεμθκοφν ςτουσ κατόχουσ κοινϊν μετοχϊν τθσ Τράπεηασ, δεν μπορεί να υπερβεί το 35% των κερδϊν, όπωσ προβλζπεται ςτο 

άρκρο 3, παρ.1 του Νόμου 148/1967. Βάςει του Νόμου 3756/2009, όπωσ είναι ςε ιςχφ, οποιαδιποτε διανομι κερδϊν ςτουσ 

κατόχουσ κοινϊν μετοχϊν των τραπεηϊν που ςυμμετζχουν ςτον Ρρϊτο Ρυλϊνα του Ρρογράμματοσ Ενίςχυςθσ ευςτότθτασ τθσ 

Ελλθνικισ Οικονομίασ για τισ χριςεισ 2008 ζωσ 2013 κα μποροφςε να πραγματοποιθκεί μόνο με τθ μορφι κοινϊν μετοχϊν, 

εκτόσ από ίδιεσ μετοχζσ. Βάςει των αποτελεςμάτων τθσ Τράπεηασ του 2015 και του άρκρου 1, παρ.3 του Νόμου 3723/2008 ςε 

ςυνδυαςμό με το άρκρο 44α του Νόμου περί Ανωνφμων Εταιρειϊν 2190/1920, δεν επιτρζπεται θ διανομι μερίςματοσ τόςο 

ςτουσ κατόχουσ κοινϊν όςο και ςτουσ κατόχουσ προνομιοφχων μετοχϊν (ςθμ. 37). 

 

 

Ακινα, 17 Μαρτίου 2016 

 

Νικόλαοσ Β. Καραμοφηθσ 

Α.Δ.Τ. ΑΒ - 336562 

ΡΟΕΔΟΣ  

ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Φωκίων Χ. Καραβίασ 

Α.Δ.Τ. ΑΙ - 677962  

 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

    Χάρθσ Β. Κοκολογιάννθσ 

Α.Δ.Τ. ΑK - 021124 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΥΝΤΘΣ 
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ Σχλζεζε Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ:

Γιεύθςνζη έδπαρ Δηαιπείαρ: Όθωνορ 8, 105 57 Αθήνα N. Καξακνχδεο Ππόεδπορ, Μη Δκηελεζηικό μέλορ (οπίζηηκε Ππόεδπορ ηην 1 Φεβποςαπίος 2015)

Απιθμόρ Γενικού Δμποπικού Μηηπώος: 000223001000 Σ. Λνξεληδηάδεο Ανηιππόεδπορ, Μη Δκηελεζηικό Ανεξάπηηηο μέλορ

Απμόδια απσή: Τποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ & Σοςπιζμού Φ. Καξαβίαο Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο (νξίζηεθε σο Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2015)

Ημεπομηνία έγκπιζηρ από ηο Γιοικηηικό Σ. Ισάλλνπ Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο (νξίζηεθε σο Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο ηελ 28 Απξηιίνπ 2015)

Σπκβνχιην ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ Θ. Καιαληψλεο Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο (νξίζηεθε σο Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο ηελ 28 Απξηιίνπ 2015)

θαηαζηάζεσλ (απφ ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ W. S. Burton Μη Δκηελεζηικό μέλορ

ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο): 17 Μαπηίος 2016 Γ. Φξπζηθφο Μη Δκηελεζηικό μέλορ

Οπκωηόρ Δλεγκηήρ Λογιζηήρ: Μάπιορ Φάληηρ J. S. Haick Μη Δκηελεζηικό Ανεξάπηηηο μέλορ

Δλεγκηική Δηαιπεία: PricewaterhouseCoopers S.A. B. P. Martin Μη Δκηελεζηικό Ανεξάπηηηο μέλορ

Σύπορ έκθεζηρ ελέγσος ελεγκηών: Με ζύμθωνη γνώμη - θέμα έμθαζηρ S. L. Johnson Μη Δκηελεζηικό Ανεξάπηηηο μέλορ (οπίζηηκε ωρ μη Δκηελεζηικό Ανεξάπηηηο μέλορ ηην 13 Μαΐος 2015)

Γιεύθςνζη διαδικηύος Δηαιπείαρ: www.eurobank.gr Φ. Αλδξένπ Μη Δκηελεζηικό μέλορ (εκππόζωπορ ηος Δλληνικού Γημοζίος ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ

ηνπ Νφκνπ 3723/2008 απφ 6 Μαξηίνπ 2015)

K. H. Prince – Wright Μη Δκηελεζηικό μέλορ (εκππόζωπορ ηος ΣΥ ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Νόμος 3864/2010)

1 Ιαλ- 1 Ιαλ- 1 Ιαλ- 1 Ιαλ-

 31 Γεθ 2015 31 Γεθ 2014 31 Γεθ 2015 31 Γεθ 2014 31 Δεκ 2015 31 Δεκ 2014 31 Δεκ 2015 31 Δεκ 2014

 1.001  999 Καζαξά έζνδα απφ ηφθνπο  1.463  1.470 ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

 60  74 Καζαξά έζνδα απφ ηξαπεδηθέο ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο  192  205  397  801 Τακείν θαη δηαζέζηκα ζε θεληξηθέο ηξάπεδεο  1.798  1.948

 6  6 Έζνδα απφ κε ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο  52  48  5.020  5.892 Απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα  2.808  3.059

 369  60 Έζνδα απφ κεξίζκαηα  2  3 Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζηελ

 43 (15) Απνηειέζκαηα ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ  28 (9)  17  73 εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ  100  360

(4)  33 Απνηειέζκαηα απφ επελδπηηθνχο ηίηινπο  15  72  1.881  2.121 Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα  1.884  2.134

 9  3 Λνηπά ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα  10  7  32.974  35.076 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο απφ πειάηεο  39.893  42.133

 1.484  1.160 Λεηηνπξγηθά έζνδα  1.762  1.796  3.189  2.913 Φαξηνθπιάθην δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε επελδπηηθψλ ηίηισλ  4.282  5.626

 149  346 Φαξηνθπιάθην δηαθξαηνχκελσλ κέρξη ηε ιήμε επελδπηηθψλ ηίηισλ  618  657

(709) (699) Λεηηνπξγηθά έμνδα (1.017) (1.035)  11.247  11.700 Φξεσζηηθνί ηίηινη δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ  11.391  11.566

 2.161  2.570 Σπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο -                     -                     

Λεηηνπξγηθά θέξδε πξν απνκεηώζεσλ  5  5 Σπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο  10  6

 775  461 θαη έθηαθησλ εζόδσλ/(εμόδσλ) θαη πξνβιέςεσλ  745  761  256  282 Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία  666  702

 61  64 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα  925  876

(2.503) (1.901) Πξνβιέςεηο γηα πηζησηηθνχο θηλδχλνπο απφ δάλεηα θαη απαηηήζεηο (2.665) (2.264)  64  60 Άπια πάγηα ζηνηρεία  127  150

Zεκηέο απνκείσζεο θαη ινηπέο δεκηέο απφ ζπκκεηνρέο  4.902  3.871 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο  4.859  3.894

(308) (604) ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο / Άπια πάγηα ζηνηρεία -                       (100)  1.759  1.720 Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ  2.141  2.137

(42) (134) Λοιπέρ ζημιέρ απομείωζηρ (87) (205) 113 -                     Σηνηρεία ελεξγεηηθνχ δξαζηεξηνηήησλ πξνο πψιεζε 2.051 270

(76)  75  Έθηαθηα έζνδα/(έμνδα) θαη πξνβιέςεηο (79)  57 64.195 67.494 ύλνιν ελεξγεηηθνύ 73.553 75.518

Αλαινγία θεξδψλ/(δεκηψλ) απφ ζπκκεηνρέο 

-                     -                     ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο  0 (0) ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

(2.154) (2.103) Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξνπ (2.086) (1.751)  25.267  12.610 Υπνρξεψζεηο πξνο θεληξηθέο ηξάπεδεο  25.267  12.610

 6.255  13.408 Υπνρξεψζεηο πξνο ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα  4.516  10.256

 671  527 Φφξνο εηζνδήκαηνο  604  484  2.353  2.470 Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα  2.359  2.475

 432  244 Έθηαθηεο πξνζαξκνγέο θφξνπ  432  246  22.802  31.985 Υπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο  31.446  40.878

(1.051) (1.332) Κέξδε/(δεκηέο) από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο (1.050) (1.021)  896  1.287 Υπνρξεψζεηο απφ πηζησηηθνχο ηίηινπο  150  811

 491  477 Λνηπέο ππνρξεψζεηο  742  2.020

-                     (51) Κέξδε/(δεκηέο) απφ κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (105) (175) - -                     Υπνρξεψζεηο δξαζηεξηνηήησλ πξνο πψιεζε 1.941 164

58.064 62.237 ύλνιν ππνρξεώζεσλ 66.421 69.214

(1.051) (1.383) Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) (1.155) (1.196)

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

-                     -                     Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) πνπ αλαινγνχλ ζε ηξίηνπο  26  23  656  4.412 Μεηνρηθφ θεθάιαην-θνηλέο κεηνρέο  656  4.412

 950  950 Μεηνρηθφ θεθάιαην-πξνλνκηνχρεο κεηνρέο  950  950

(1.051) (1.383) Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο (1.181) (1.219)  8.056  6.682 Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην  8.055  6.682

(3.574)            (7.185)            Λνηπά απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λένλ (3.241) (6.485)

 6.088  4.859 Ίδηα θεθάιαηα πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο Σξάπεδαο  6.420  5.559

(2,7962) (12,0086) Kέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξν αλά κεηνρή-Βαζηθά (4,0215) (10,5796)  43  398 Υβξηδηθά θεθάιαηα-πξνλνκηνχρνη ηίηινη  43  77

-                     -                     Γηθαηψκαηα ηξίησλ  669  668

Kέξδε/(δεκηέο) από ζπλερηδόκελεο  6.131  5.257 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  7.132  6.304

(2,7962) (11,5672) δξαζηεξηόηεηεο αλά κεηνρή - Βαζηθά (3,6824) (9,0588)  64.195  67.494 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ  73.553  75.518

εμειώζεις :

1 Ιαλ- 1 Ιαλ- 1 Ιαλ- 1 Ιαλ-

31 Γεθ 2015 31 Γεθ 2014 31 Γεθ 2015 31 Γεθ 2014

(1.051) (1.383) Καθαπά κέπδη/(ζημιέρ) (1.155) (1.196)

 104 (144) Γ.Λ.Π. 39 απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο  126 (96)

-                     -                     Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (13) (35)

Αλαινγηζηηθά θέξδε/(δεκηέο) ππνρξέσζεο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 

0                    (6) ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, κεηά απφ θφξνπο  0 (7)

(947)               (1.533) Σςγκενηπωηικά ζςνολικά αποηελέζμαηα, μεηά από θόπο (1.042) (1.334)

Σςνολικό αποηέλεζμα σπήζηρ μεηά από θόπο πος αναλογεί ζε:

Μεηφρνπο

(947) (1.482) -απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (979) (1.232)

-                     (51)                 -απφ κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (89)                   (124)                

Γηθαηψκαηα ηξίησλ

-                     -                     -απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο  26  22

1 Ιαλ- 1 Ιαλ- 1 Ιαλ- 1 Ιαλ-

31 Γεθ 2015 31 Γεθ 2014 31 Γεθ 2015 31 Γεθ 2014

 5.257  4.002 Ίδια κεφάλαια 1 Ιανοσαρίοσ  6.304  4.523

(1.051)            (1.383)            Καθαπά κέπδη/(ζημιέρ) (1.155)              (1.196)             

 104 (150) Λοιπά αποηελέζμαηα μεηά από θόπο απεςθείαρ ζηην καθαπή θέζη 113                  (138)

 1.984  2.778 Αςξήζειρ μεηοσικού κεθαλαίος, μεηά από έξοδα  1.986  2.784

-                     -                     Απφθηεζε/Μεηαβνιή πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο (2)  331

-                     -                     Διανεμηθένηα μεπίζμαηα από θςγαηπικέρ ηος Ομίλος με δικαιώμαηα ηπίηων (24)                   (12)                  

(168)                11 Ίδηεο κεηνρέο θαη πβξηδηθά θεθάιαηα-πξνλνκηνχρνη ηίηινη, κεηά απφ θφξν (96)  11

5                    (1)                   Λνηπά  6  1

 6.131  5.257 Ίδηα θεθάιαηα 31 Γεθεκβξίνπ  7.132  6.304

1 Ιαλ- 1 Ιαλ- 1 Ιαλ- 1 Ιαλ-

31 Γεθ 2015 31 Γεθ 2014 31 Γεθ 2015 31 Γεθ 2014

(2.727)            (2.496)            Σχλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ ζπλερηδφκελεο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (1.110)              (4.138)             

 850 (376) Σχλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ ζπλερηδφκελεο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  157  1.238

Σχλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ ζπλερηδφκελεο

 1.470  2.566 ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  1.162  2.950

Δπίπησζε δηαθχκαλζεο ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ 

-                     -                     ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (3)                     (9)                    

Καθαπή αύξηζη/(μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα 

(407)               (306)               και ιζοδύναμα σπήζηρ από ζςνεσιζόμενερ δπαζηηπιόηηηερ  206  41

-                     -                     Σχλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ κε ζπλερηδφκελεο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (64)  492

-                     -                     Σχλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ κε ζπλερηδφκελεο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  85 (506)

Καθαπή αύξηζη/(μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και 

-                     -                     ιζοδύναμα από μη ζςνεσιζόμενερ δπαζηηπιόηηηερ  21 (14)

 912  1.218 Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο  1.978  1.951

 505  912 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο  2.205  1.978

   Σράπεδα Eurobank Ergasias Α.Δ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΣΗ ΥΡΗΗ

Τα θαησηέξσ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Τξάπεδαο Eurobank Ergasias A.E. θαη ηνπ Οκίινπ ηεο. Σπληζηνχκε επνκέλσο ζηνπο αλαγλψζηεο, πξηλ πξνβνχλ ζε 

νπνηνπδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή, ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ Τξάπεδα, λα αλαηξέμνπλ ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηεο φπνπ αλαξηψληαη νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Φ.Α.), θαζψο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή.

Πνζά ζε εθαηνκκύξηα επξώ

Όκηινο

από 1 Ιανοσαρίοσ έως 31 Γεκεμβρίοσ 2015

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

(δημοζιεςμένα βάζει ηος κ.ν.2190/1920, άπθπο 135 για επισειπήζειρ πος ζςνηάζζοςν εηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ενοποιημένερ και μη, καηά ηα Γ.Π.Υ.Α.)

Σξάπεδα Όκηινο

Πνζά ζε εθαηνκκύξηα επξώ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ

Ποζά ζε εκαηομμύπια εςπώ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

Σξάπεδα

Σξάπεδα

     Αθήνα, 17 Μαπηίος 2016

Όκηινο

1. Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, είλαη ζπλεπείο κε εθείλεο πνπ

αλαθέξνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Τξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014, ιακβάλνληαο

ππφςε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 2 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

2. Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο Τξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

3. Σηηο ζεκεηψζεηο 27 θαη 32 ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 πεξηιακβάλνληαη νη εηαηξείεο πνπ ελνπνηνχληαη ή

ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Σηηο ζεκεηψζεηο παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο γηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ ζην κεηνρηθφ ηνπο

θεθάιαην θαη ηελ έδξα ησλ εηαηξεηψλ απηψλ. (α) Οη εηαηξείεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015

αιιά δελ είραλ ελνπνηεζεί ή ινγηζηηθνπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014, είλαη: (i) ε Γηεζλήο Κηεκαηηθή Α.Δ., ε νπνία

απνθηήζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2015, (ii) ε Grivalia Hospitality S.A., ε νπνία ηδξχζεθε ηνλ Ινχλην ηνπ 2015, (iii) ε Grivalia New Europe S.A., ε νπνία ηδξχζεθε ηνλ

Ινχιην ηνπ 2015 θαη (iv) ε Global Φξεκαηνδνηήζεηο Δπελδεχζεσλ Α.Δ. ε νπνία απνηειεί ζπγγελή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ κεηά ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ

Οκίινπ ζηελ εηαηξεία ηνλ Γεθέκβξην 2015. (β) Τελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 νη εηαηξείεο νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

είλαη: (i) ε Κάξληιηλθ Α.Δ., ε νπνία πσιήζεθε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2015, (ii) ε Global Γηαρείξηζε Κεθαιαίσλ Α.Δ.Π.Δ.Υ., ε νπνία ξεπζηνπνηήζεθε ηνλ Απξίιην

ηνπ 2015, (iii) ε Byzantium Finance Plc ε νπνία ξεπζηνπνηήζεθε ηνλ Ινχλην ηνπ 2015 θαη (iv) ε T Credit A.E. ε νπνία ζπγρσλεχηεθε κε ηελ Eurobank Ergasias

Leasing A.E. ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015. Οη εηαηξείεο νη νπνίεο δελ ελνπνηνχληαη ή ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ

2015, θπξίσο ιφγσ κε ζεκαληηθφηεηαο, αλαθέξνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο 27 θαη 32 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ.

4. Τελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015, εθθξεκνχζαλ επίδηθεο ππνζέζεηο έλαληη ηεο Τξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ, γηα ηηο νπνίεο έρεη ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε € 56 εθ. θαη € 66

εθ. αληίζηνηρα. Η έθβαζε ησλ αλσηέξσ ππνζέζεσλ, δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Τξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ.

5. Η Τξάπεδα έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο έσο θαη ηε ρξήζε 2009, δελ έρεη ειεγρζεί γηα ηε ρξήζε 2010 θαη έρεη ιάβεη θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ

απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ηεο ρσξίο δηαηχπσζε επηθχιαμεο γηα ηηο ρξήζεηο 2011-2014 ζχκθσλα κε ην άξζξν 65α ηνπ Νφκνπ 4174/2013 φπσο ηζρχεη (ζε

αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνγελέζηεξνπ άξζξνπ 82 ηνπ Νφκνπ 2238/1994). Σχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα θνξνινγηθή λνκνζεζία, ηελ Υπνπξγηθή Απφθαζε

1159/2011 θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηηο ρξήζεηο 2011 έσο θαη 2013 ζεσξείηαη πεξαησκέλνο. Η

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ παξαηίζεηαη ζηε ζεκείσζε 15 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ.

6. Τελ 22 Γεθεκβξίνπ 2015, ν Όκηινο αλαθνίλσζε ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο κε ηελ Fairfax Financial Holdings Limited γηα ηελ πψιεζε ηνπ 80% ηεο ζπκκεηνρήο

ηνπ ζηελ Eurolife ERB Insurance Group Αλψλπκνο Δηαηξεία Σπκκεηνρψλ (ε «Σπλαιιαγή»), ελψ ε Eurobank ζα δηαηεξήζεη πνζνζηφ 20%. Σπλεπψο, απφ

εθείλε ηελ εκεξνκελία, νη αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο θαηερφκελεο πξνο πψιεζε. Η νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο

αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2016 (ζεκείσζε 17 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ).

7. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 ήηαλ ζηελ Τξάπεδα 9.087 (31 Γεθεκβξίνπ 2014: 9.053) θαη ζηνλ Όκηιν

17.309, εθ ησλ νπνίσλ 990 ήηαλ νη εξγαδφκελνη ησλ ζπγαηξηθψλ ζηελ Οπθξαλία θαη ησλ ζπγαηξηθψλ κε αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (31 Γεθεκβξίνπ 2014:

18.184, εθ ησλ νπνίσλ 1.096 ήηαλ νη εξγαδφκελνη ησλ ζπγαηξηθψλ ζηελ Οπθξαλία θαη ησλ ζπγαηξηθψλ κε αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο).

8. Ο αξηζκφο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ πνπ θαηείραλ νη ζπγαηξηθέο θαη νη ζπγγελείο εηαηξείεο ηεο Τξάπεδαο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 ήηαλ 881.893 κε αμία θηήζεο €

917 ρηι.

9. Οη ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ κε ζπλδεφκελα κέξε, εμαηξνπκέλσλ εθείλσλ κε ηα βαζηθά κέιε ηεο Γηνίθεζεο («ΒΜΓ») έρνπλ σο εμήο: απαηηήζεηο € 7,9 εθ.,

ππνρξεψζεηο € 8,7 εθ., έμνδα € 0,22 εθ. θαη έζνδα € 0,11 εθ. Οη ζπλαιιαγέο ηεο Τξάπεδαο κε ζπλδεφκελα κέξε, εμαηξνπκέλσλ εθείλσλ κε ηα ΒΜΓ, έρνπλ σο

εμήο: απαηηήζεηο € 4.758 εθ., ππνρξεψζεηο € 3.562 εθ., δνζείζεο εγγπήζεηο € 936 εθ., έμνδα € 230 εθ., έζνδα € 535 εθ., ελψ θέξδε € 252 εθ. πνπ πξνέθπςαλ

απφ ηελ επαλαγνξά πβξηδηθψλ ηίηισλ θαη € 3 εθ. πνπ αθνξνχζαλ ζε έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, αλαγλσξίζηεθαλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. Οη

ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ κε ηα ΒΜΓ έρνπλ σο εμήο: ακνηβέο € 8,3 εθ., απαηηήζεηο € 6,8 εθ., ππνρξεψζεηο € 5,3 εθ., ιεθζείζεο εγγπήζεηο € 0,10 εθ., έμνδα €

0,05 εθ. θαη έζνδα € 0,12 εθ. Οη ζπλαιιαγέο ηεο Τξάπεδαο κε ηα ΒΜΓ έρνπλ σο εμήο: ακνηβέο € 6,3 εθ., απαηηήζεηο € 6,6 εθ., ππνρξεψζεηο € 2,2 εθ.,

ιεθζείζεο εγγπήζεηο € 0,10 εθ., έμνδα € 0,02 εθ. θαη έζνδα € 0,06 εθ. (ζεκεηψζεηο 44 θαη 48 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Τξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ,

αληίζηνηρα).

10. Τελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Οκίινπ απφ ην Δπξσζχζηεκα αλήιζε ζε € 25,3 δηο, εθ ησλ νπνίσλ € 20 δηο αθνξνχζαλ ζε

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ELA.

11. Σην πιαίζην ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ Διιάδα ην 2015 νη νπνίεο επεξέαζαλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ, ε

Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα (ΔΚΤ) δηεμήγαγε κηα ζπλνιηθή αμηνιφγεζε (ΣΑ) ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ, κε ζθνπφ λα αμηνινγήζεη ηελ

θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπλδπαζηηθή επίδξαζε ηνπ Διέγρνπ ηεο Πνηφηεηαο ησλ Σηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ (AQR) θαη ηεο Άζθεζεο

Πξνζνκνίσζεο Αθξαίσλ Καηαζηάζεσλ (ST), γηα ηελ ηξηεηή πεξίνδν (2015-2017) κε βάζε δχν ζελάξηα (ην βαζηθφ θαη ην δπζκελέο). Τελ 31 Οθησβξίνπ 2015, ε

ΔΚΤ αλαθνίλσζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ΣΑ, ζχκθσλα κε ηα νπνία ην θεθαιαηαθφ έιιεηκκα ηνπ Οκίινπ ππφ ην βαζηθφ θαη ην δπζκελέο ζελάξην αλεξρφηαλ ζε €

339 εθ. θαη € 2.122 εθ., αληίζηνηρα. Τελ 13 Ννεκβξίνπ 2015, ν Δληαίνο Δπνπηηθφο Μεραληζκφο ηεο ΔΚΤ αλαγλψξηζε δξάζε θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο € 83 εθ.

πνπ κπνξνχζε λα ιεθζεί ππφςε γηα ηελ κείσζε ηνπ θεθαιαηαθνχ ειιείκκαηνο ηεο Τξάπεδαο.

12. Τελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015, αμηνινγψληαο ηελ επάξθεηα ηεο πξφβιεςεο απνκείσζεο απφ δάλεηα θαη απαηηήζεηο πειαηψλ, ν Όκηινο έιαβε ππφςε ηα

πξναλαθεξζέληα απνηειέζκαηα ηνπ Διέγρνπ ηεο Πνηφηεηαο ησλ Σηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ (AQR) ηνπ 2015 θαη ησλ ππνθείκελσλ παξαδνρψλ, ε επίπησζε ησλ

νπνίσλ θαιχθζεθε ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2015, ζηνλ θαηάιιειν βαζκφ, απφ ηελ ππάξρνπζα πνιηηηθή απνκείσζεο ηνπ Οκίινπ θαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ

αλαζεσξεκέλσλ εθηηκήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε, κεηαμχ άιισλ, νη νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα. Σπλεπψο, γηα ηελ ρξήζε πνπ

έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ε Τξάπεδα θαη ν Όκηινο αλαγλψξηζαλ δεκηά απνκείσζεο ηνπ δαλεηαθνχ ηνπο ραξηνθπιαθίνπ € 2.398 εθ. θαη € 2.665 εθ.,

αληίζηνηρα (ζεκεηψζεηο 23 θαη 25 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Τξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ, αληίζηνηρα).

13. Τελ 3 Ννεκβξίνπ 2015, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Τξάπεδαο απνθάζηζε ηε ζχγθιεζε Έθηαθηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 2015 γηα ηελ

έγθξηζε ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ (ΑΜΚ) έσο θαη € 2.122 εθ. Η αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο

ζε ζεζκηθνχο θαη άιινπο εηδηθνχο επελδπηέο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, κέζσ δηαδηθαζίαο βηβιίνπ πξνζθνξψλ (Πξνζθνξά πξνο Θεζκηθνχο Δπελδπηέο),

κε παξαίηεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ησλ ππαξρφλησλ θαηφρσλ θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ηεο Τξάπεδαο. Σε ζπλδπαζκφ κε ηελ ΑΜΚ, ηελ 29

Οθησβξίνπ 2015, ε Τξάπεδα απνθάζηζε ηε δηελέξγεηα πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ζηνηρείσλ παζεηηθνχ (Liability Management Exercise-LME), γηα ηε δεκφζηα

πξνζθνξά € 877 εθ. (νλνκαζηηθή αμία) πθηζηάκελσλ κε εμαζθαιηζκέλσλ ηίηισλ θχξηαο νθεηιήο (senior securities), πξνλνκηνχρσλ ηίηισλ (Tier I securities) θαη

ηίηισλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο (Tier II securities) πνπ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο. Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ βηβιίνπ πξνζθνξψλ, ην

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Τξάπεδαο φξηζε ηελ ηηκή δηάζεζεο ζηα € 0,01 αλά λέα κεηνρή ή € 1,00 κεηά ηε ζπλέλσζε ησλ ηφηε πθηζηάκελσλ κεηνρψλ ηεο (reverse

split) κε αλαινγία 100 πξνο 1. Αθνινχζσο, ηελ 23 Ννεκβξίνπ 2015, ζε ζπλέρεηα ηεο νινθιήξσζεο ηεο ΑΜΚ πνζνχ € 2.039 εθ., ε Τξάπεδα αλαθνίλσζε φηη νη

ζπλνιηθά 2.038.920.000 λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο πνπ εθδφζεθαλ δπλάκεη ηεο ΑΜΚ ηεο θαηαλεκήζεθαλ σο εμήο: (α) 1.621.150.153 απφ ηηο λέεο

κεηνρέο θαηαλεκήζεθαλ ζηνπο εηδηθνχο επελδπηέο, ζεζκηθνχο θαη ινηπνχο επελδπηέο πνπ εθπιήξσλαλ νξηζκέλα θξηηήξηα, θαη (β) 417.769.847 απφ ηηο λέεο

κεηνρέο θαηαλεκήζεθαλ ζε επελδπηέο ησλ νπνίσλ νη ηίηινη έγηλαλ απνδεθηνί ηειηθψο πξνο εμαγνξά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο

ζηνηρείσλ παζεηηθνχ. Τελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ν ζπληειεζηήο κέζσλ θεθαιαίνπ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο θαηεγνξίαο 1 ηνπ Οκίινπ (Common Equity Tier 1 ratio),

αλήιζε ζε 17% (ζεκεηψζεηο 6, 36, 39, 41, θαη 48 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ).

14. Σε ζπλέρεηα ηεο νινθιήξσζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο ΑΜΚ, ην πνζνζηφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ πνπ θαηείρε ην ΤΦΣ κεηψζεθε απφ

35,41% ζε 2,38%. Δπηπιένλ, ηελ 4 Γεθεκβξίνπ 2015 ε Τξάπεδα ππέγξαςε κία λέα ζχκβαζε πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο κε ην ΤΦΣ, ε νπνία αληηθαηέζηεζε ηελ

πξνεγνχκελε ζχκβαζε πνπ είρε ππνγξαθεί ηελ 26 Απγνχζηνπ 2014. Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο φξνπο ηεο αλαζεσξεκέλεο ζχκβαζεο πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο,

ην ΤΦΣ ζεσξείηαη φηη ζπλερίδεη λα αζθεί νπζηψδε επηξξνή ζηελ Τξάπεδα (ζεκεηψζεηο 44 θαη 48 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Τξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ,

αληίζηνηρα).

15. Τελ 1 Μαξηίνπ 2016, νινθιεξψζεθε ε απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Καηαζηήκαηνο Βνπιγαξίαο ηεο Alpha Bank απφ ηε ζπγαηξηθή

ηξάπεδα ηεο Eurobank ζηε Βνπιγαξία, Eurobank Bulgaria AD, κεηά ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο (ζεκείσζε 47 ησλ νηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ).

16. Τν ζέκα έκθαζεο ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή, αλαθέξεηαη ζηηο νπζηψδεηο αβεβαηφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο πθηζηάκελεο

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα (ζεκείσζε 2 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Τξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ).
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Πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005 
 

Πίνακας αντιστοιχίας παραπομπών με τις πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005 
 

 
 
Οι εταιρικές ανακοινώσεις του έτους 2015 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας: 
 
Επενδυτές/Εταιρικές Ανακοινώσεις: https://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=514&Code=ANNOUNCE  
 

 
Εταιρικές Ανακοινώσεις 

Ημερομηνία Θέμα 

26/1/2015 Ανακοίνωση 

1/2/2015 Ανακοίνωση 

11/2/2015 Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Έτους 2014 

20/2/2015 
Δημιουργία της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού (Strategic Planning Committee) – Αναμόρφωση της 
Διοικητικής Επιτροπής (Executive Board) 

24/2/2015 
Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 7α (παρ. 6, περ. γ) του 
ν.3864/2010 και το άρθρο 14 του ν. 3556/2007 

27/2/2015 Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον ν. 3864/2010 

9/3/2015 Αντικατάσταση εκπροσώπου Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 3723/2008 

11/3/2015 
Δελτίο Τύπου και Παρουσίαση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσης 2014 της Τράπεζας Eurobank 
Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας 

19/3/2015 Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον ν. 3864/2010 

26/3/2015 
Γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 7α (παρ. 6, περ. γ) του ν. 
3864/2010 και το άρθρο 14 του ν.3556/2007 

27/3/2015 Απόκτηση μετοχών Eurobank από θυγατρικές εταιρείες της Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax») 

31/3/2015 
Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 7α (παρ. 6, περ. γ) του ν. 
3864/2010 

1/4/2015 Απόκτηση Μετοχών Eurobank 

2/4/2015 Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.3556/2007  

3/4/2015 Απόκτηση μετοχών Eurobank  

6/4/2015 Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 28.04.2015  

7/4/2015 
Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 7α (παρ. 6, περ. γ) του ν. 
3864/2010 

28/4/2015 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου της 28.4.2015  

12/5/2015 Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2015 

13/5/2015 Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου  

14/5/2015 Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2015  

4/6/2015 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 26.06.2015  

26/6/2015 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26.6.2015 

17/7/2015 Κοινή Ανακοίνωση των Τραπεζών Eurobank και Alpha Bank 

3/8/2015 Ανακοίνωση 

9/9/2015 Παρουσίαση προς Επενδυτές, Σεπτέμβριος 2015  

28/9/2015 Οικονομικά Στοιχεία Β’ Τριμήνου 2015  

6/10/2015 Παρουσίαση προς Επενδυτές, Oκτώβριος 2015  

6/10/2015 Εκτελεστική Επιτροπή  

29/10/2015 Διαχείριση Παθητικού  

31/10/2015 Δελτίο Τύπου – Αποτελέσματα Συνολικής Αξιολόγησης 2015 από την ΕΚΤ  

2/11/2015 Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Στοιχείων Γ’ Τριμήνου 2015  

3/11/2015 Οικονομικά Στοιχεία Γ' Τριμήνου 2015 

3/11/2015 Δελτίο Τύπου – Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως και 2.122 εκατ. ευρώ  

4/11/2015 Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 16.11.2015  

4/11/2015 Πρόγραμμα Διαχείρισης Στοιχείων Παθητικού - Έναρξη Της Περιόδου Προσφοράς  

6/11/2015 Ανακοίνωση  

10/11/2015 Πρόγραμμα Διαχείρισης Στοιχείων Παθητικού - Δημοσίευση των Αποτελεσμάτων Τρίτου Τριμήνου 2015  

12/11/2015 Δελτίο Τύπου 

12/11/2015 
Πρόγραμμα Διαχείρισης Στοιχείων Παθητικού- Τροποποίηση Ενδεικτικού Χρονοδιαγράμματος Γεγονότων και 
Ανακοίνωση Προκαταρκτικών Αποτελεσμάτων 

12/11/2015 Επικαιροποιημένη Παρουσίαση Επενδυτών, Νοέμβριος 2015 

https://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=514&Code=ANNOUNCE
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12/11/2015 Πρόγραμμα Διαχείρισης Στοιχείων Παθητικού - Ανακοίνωση Προκαταρκτικών Αποτελεσμάτων 

16/11/2015 Δελτίο Τύπου 

16/11/2015 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16.11.2015  

18/11/2015 Δελτίο Τύπου - Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών  

18/11/2015 
Τροποποίηση Ενδεικτικού Χρονοδιαγράμματος Γεγονότων και ανακοίνωση της Τιμής Νέων Μετοχών και του 
συνολικού αριθμού Νέων Μετοχών  

23/11/2015 Δελτίο Τύπου – Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Κατανομή νέων μετοχών 

23/11/2015 Πρόγραμμα Διαχείρισης Στοιχείων Παθητικού - Ανακοίνωση ως προς τα πλήρη αποτελέσματα των Προτάσεων  

25/11/2015 Πρόγραμμα Διαχείρισης Στοιχείων Παθητικού- Τροποποίηση Ενδεικτικού Χρονοδιαγράμματος Γεγονότων 

25/11/2015 
Εισαγωγή νέων μετοχών κατόπιν μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου (μέσω reverse split και ταυτόχρονης 
μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής)  

26/11/2015 Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.  

27/11/2015 Έγκριση τροποποιημένου σχεδίου αναδιάρθρωσης της Eurobank  

30/11/2015 Εισαγωγή νέων μετοχών κατόπιν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 

30/11/2015 Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 3556/2007 

30/11/2015 Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 7α (παρ. 6, περ. α) του ν.3864/2010  

3/12/2015 Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007 

3/12/2015 Απόκτηση μετοχών Eurobank 

3/12/2015 Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010  

4/12/2015 Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010  

7/12/2015 Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010  

7/12/2015 Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010 

18/12/2015 Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010  

21/12/2015 Εκποίηση κλασματικών υπολοίπων μετοχών από reverse split  

22/12/2015 
Διάθεση του 80% της συμμετοχής της Eurobank στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurolife ERB Insurance Group 
Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών  

28/12/2015 Ολοκλήρωση της διαδικασίας Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων που προέκυψαν από το Reverse Split  

 
 
Τα δελτία τύπου του έτους 2015 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας: 
 
Επενδυτές/Δελτία Τύπου: https://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  
 

 
Δελτία Τύπου 

Ημ/νία Θέμα 

14/1/2015 
Συνεργασία της BUSINESS EXCHANGES A.E., θυγατρικής της Eurobank, με την Εταιρεία «ΕΛΙΝΟΪΛ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.»  

16/1/2015 Eurobank Equities: Κορυφαία Χρηματιστηριακή στην Ελλάδα για το 2014  

21/1/2015 
Πρόγραμμα «Επιστροφή» -Συνεργασία με τη Μαρινόπουλος Α.Ε. για τα καταστήματα Carrefour, Carrefour 
Μαρινόπουλος και Carrefour Express  

1/2/2015 Διοικητικές αλλαγές στην Eurobank  

18/2/2015 
Προκήρυξη 3ου κύκλου Προγράμματος Νεανικής Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας και Ανακοίνωση 
Προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης από την Eurobank  

5/3/2015 
Συνάντηση του Ισραηλινού μέντορα και start-upper Oren Simanian  
με τις ομάδες του egg - enter•grow•go  

6/3/2015 
Αντικατάσταση των χρεωστικών καρτών TT Visa Electron & T Bank Debit Visa με τη χρεωστική κάρτα Debit 
MasterCard  

11/3/2015 Αποτελέσματα Έτους 2014  

17/3/2015 Νέα διοικητική διάρθρωση στη Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ  

23/3/2015 
Επιτυχημένη Συνεργασία BUSINESS EXCHANGES A.E. & ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στις ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης & αρχειοθέτησης  

27/3/2015 Αναπροσαρμογή επιτοκίων  

3/4/2015 Επίσκεψη Διοίκησης και 1o Eurobank Greek Exports Convention στη Θεσσαλονίκη  

6/4/2015 
«Ο δικός μου Προθεσμιακός» από τη Eurobank. Ένας προθεσμιακός λογαριασμός με δύο επιλογές που 
κερδίζουν!  

8/4/2015 Προσφορά Γευμάτων Αγάπης στην «Αποστολή»  

14/4/2015 Πρόγραμμα egg - enter•grow•go: Ολοκλήρωση υποβολής προτάσεων για τον 3ο κύκλο  

27/4/2015 Εγκαίνια μόνιμης έκθεσης ιστορικών τεκμηρίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου  

30/4/2015 Πρόγραμμα Επιστροφή: Νέα συνεργασία με Praktiker Hellas  

12/5/2015 3ος Διαγωνισμός «Η Ελλάδα Καινοτομεί!»Ανακοίνωση 20 προκριθέντων  

14/5/2015 Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2015  

28/5/2015 Διοικητική αλλαγή στην Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.  

https://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS
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2/6/2015 Εκδήλωση SEESOX Oxford University  

12/6/2015 
Κορυφαία ελληνική χρηματιστηριακή η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ σύμφωνα με την έρευνα EXTEL της Thomson 
Reuters  

15/6/2015 Περιοδεία της Διοίκησης της Eurobank στη Δυτική Ελλάδα  

16/6/2015 Πρόγραμμα egg - enter•grow•go: Έναρξη 3ου κύκλου  

1/7/2015 Εξυπηρέτηση συνταξιούχων βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  

1/7/2015 Αποδοχή καταθέσεων  

21/8/2015 Επίσκεψη της Διοίκησης της Eurobank στη Θράκη  

27/8/2015 Πληρωμή οφειλών στο Δημόσιο με 9 άτοκες δόσεις  

31/8/2015 Συνάντηση της Διοίκησης της Eurobank με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ  

2/9/2015 Εκδήλωση της Eurobank στο Περιστέρι για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Ανδρών  

8/9/2015 Η Eurobank βραβεύει την Πρωταθλήτρια Ευρώπης Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Εφήβων  

16/9/2015 Συνάντηση διοίκησης Eurobank με Δ.Σ. Σ.Ε.Τ.Ε.  

24/9/2015 Ταξίδι στη Disneyland για δύο μεγάλους τυχερούς του καταθετικού λογαριασμού «Μεγαλώνω»  

9/10/2015 O κ. Γ. Προβόπουλος, αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Προέδρου του Δ.Σ. της Eurobank Bulgaria AD (Postbank)  

27/10/2015 Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης  

29/10/2015 
9 άτοκες δόσεις με τις πιστωτικές κάρτες Eurobank και 5% Επιστροφή για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης 
από την ΕΚΟ  

31/10/2015 Αποτελέσματα Συνολικής Αξιολόγησης 2015 από την ΕΚΤ  

3/11/2015 Aύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως και 2.122 εκατ. ευρώ  

12/11/2015 Δελτίο Τύπου  

16/11/2015 Δελτίο Τύπου  

18/11/2015 
Το πρόγραμμα στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας egg - enter•grow•go συμμετέχει στο Startup Safary, 
21 & 22 Νοεμβρίου  

18/11/2015 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών  

23/11/2015 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Κατανομή νέων μετοχών  

9/12/2015 
Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία: 13 χρόνια η Eurobank στηρίζει τους αριστούχους όλης της χώρας-Τελετή 
βράβευσης στην Αθήνα  

16/12/2015 Επίσκεψη της Διοίκησης του Ομίλου Eurobank στην Κύπρο  

16/12/2015 
Η Eurobank και η «Ελληνική Πρωτοβουλία» βράβευσαν σήμερα τις πλέον καινοτόμες ομάδες του 
Προγράμματος egg  

17/12/2015 
«Στρατηγική συμμαχία» της Eurobank με την «Αποστολή» για την ενίσχυση χιλιάδων μαθητών και των 
οικογενειών τους  

18/12/2015 Αυτές τις γιορτές κερδίζετε 10% Επιστροφή με την Επιστροφή App  

29/12/2015 H Eurobank «Καλύτερη Τράπεζα Λιανικής Τραπεζικής» στην Ελλάδα για 2η συνεχόμενη χρονιά  

 
Τα οικονομικά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας: 
 
Επενδυτές/Οικονομικά Αποτελέσματα: https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=30&mid=360&lang=gr  
 
Οι παρουσιάσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας: 
 
Επενδυτές/Παρουσιάσεις: https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=31&mid=361&lang=gr  

 
Οικονομικά Αποτελέσματα 

11/3/2015 Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Έτους 2014 

11/3/2015 Παρουσίαση αποτελεσμάτων Έτους 2014 

31/3/2015 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2014 

31/3/2015 Οικονομικές Καταστάσεις 2014 

31/3/2015 Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσεως 2014 

31/3/2015 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 

31/3/2015 Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Πυλώνα 3 της Βασιλείας II 

31/3/2015 Οικονομικές Καταστάσεις Θυγατρικών Εταιριών 2014 

14/5/2015 Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2015 

14/5/2015 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2015 

27/5/2015 Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α’ τριμήνου 2015 

27/5/2015 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α’ τριμήνου 2015 

27/5/2015 Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Μαρτίου 2015 

2/7/2015 Υποβολή Εκθέσεων ανά χώρα 2014 (Ν.4261/2014) 

28/9/2015 Παρουσίαση, Οικονομικά Στοιχεία Β' Τριμήνου 2015 

6/10/2015 Παρουσίαση προς Επενδυτές Οκτώβριος 2015 

6/10/2015 Δημοσιοποιήσεις Αποδοχών 2014 

31/10/2015 Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 

https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=30&mid=360&lang=gr
https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=31&mid=361&lang=gr
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31/10/2015 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 

31/10/2015 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1- 30/6/2015 

31/10/2015 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από την 1
η
 Ιανουαρίου μέχρι 30

η
 Ιουνίου 2015 

3/11/2015 Παρουσίαση προς επενδυτές Νοέμβριος 2015 

10/11/2015 Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 

10/11/2015 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  

10/11/2015 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1- 30/9/2015 

 
Ο ετήσιος απολογισμός του έτους 2014 έχει αναρτηθεί στις 26/6/2015 στην ιστοσελίδα της Τράπεζας: 
 
Όμιλος/Ενημέρωση/Ετήσιος Απολογισμός: https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=12&mid=1025&lang=gr  

 
Οι γνωστοποιήσεις συναλλαγών που πραγματοποιούνται  στο πλαίσιο της υποχρέωσης που εισαγάγει το άρθρο 13 του 
ν.3340/2005 και το άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το έτος 2015, έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας: 
 
Επενδυτές/Μέτοχοι/ Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων ν.3556/2007 και ν.3864/2010: 
https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1351&mid=356&lang=gr   

 

 

https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=12&mid=1025&lang=gr
https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1351&mid=356&lang=gr


 

 

 

 

 
VΙI. 

 

 
 
Ηλεκτρονική διεύθυνση ανάρτησης πληροφοριών ενοποιούμενων 
εταιρειών 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H ηλεκτρονική διεύθυνση διαδικτύου όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις χρήσεως 2014, οι εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών 
και οι εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών, που υποχρεωτικά 
συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις στην τοπική γλώσσα σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. είναι: http://www.eurobank.gr.   
 

 

 

 

http://www.eurobank.gr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIΙI. 

 
Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων για την περίοδο από 
1.7.2015 έως 31.12.2015 

 



 
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 

 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.  000223001000 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
ΕΔΡΑ: ΟΘΩΝΟΣ 8, Τ.Κ. 105 57 ΑΘΗΝΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16.11.2015 

 
Γνωστοποιείται ότι με την από 30.11.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών («ΧΑ»), εγκρίθηκε η 
εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 2.038.920.000 νέων κοινών ονομαστικών με ψήφο μετοχών της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» 
(εφεξής «Τράπεζα» ή «Eurobank»), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών και κατάργηση του 
δικαιώματος προτίμησης των παλαιών (κοινών και προνομιούχου) μετόχων της όπως αυτή αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της Τράπεζας της 16.11.2015. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την εν λόγω αύξηση ανέρχονται σε €2.038,92 εκ. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών ξεκίνησε στις 02.12.2015. Η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας 
πραγματοποιήθηκε στις 24.11.2015. 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 

 Σύνολο αντληθέντων  
κεφαλαίων 

Διατεθέντα κεφάλαια έως 
31.12.2015 

Υπόλοιπο κεφαλαίων προς 
διάθεση κατά την 31.12.2015 

Ποσά σε € εκ. 2.038,92 2.038,92 - 
 
Σημείωση: 
 
Τα συνολικά κεφάλαια, τα οποία αντλήθηκαν από την εν λόγω αύξηση διατέθηκαν πλήρως, σύμφωνα και με το λόγο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, 
όπως αυτός αναφέρεται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο της 26.11.2015, ως εξής: α) ποσό €86,41εκ. για έξοδα έκδοσης και β) ποσό €1.952,51εκ. για την 
ενδυνάμωση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας μετά τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών αναγκών της, κατόπιν της συνολικής αξιολόγησης του 2015 
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοίνωσε η ΕΚΤ στις 
31.10.2015. Ως εκ τούτου, η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε την περίοδο που έληξε την 31.12.2015. 
 
 

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016 
 

 
Νικόλαος Β. Καραμούζης 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

Φωκίων Χ. Καραβίας 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

Χάρης Β. Κοκολογιάννης 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ FINANCE ΟΜΙΛΟΥ 

GROUP CHIEF FINANCIAL OFFICER 

 



 

 
Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της 

«Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων» 
 
 
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» 
 
Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» («η 
Τράπεζα»), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το 
κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, 
σχετικά με την Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων της Τράπεζας («η Έκθεση»), που αφορά στην αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, που διενεργήθηκε το 2015. Η Διοίκηση της Τράπεζας έχει την 
ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το Διεθνές 
Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών 
Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω 
προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας. 
 
 
Διαδικασίες: 
 

1. Εξετάσαμε εάν το περιεχόμενο της Έκθεσης είναι σύμφωνο με τα όσα προβλέπονται από την 
Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 και την Απόφαση 25/17.07.2008 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
 

2. Εξετάσαμε τη συνέπεια του περιεχομένου της Έκθεσης με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό 
Δελτίο, που εκδόθηκε από την Τράπεζα την 26η Νοεμβρίου 2015, καθώς και με τις σχετικές 
αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Τράπεζας. 
 

3. Συμφωνήσαμε το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αναφέρεται στην Έκθεση με 
(α) το αντίστοιχο ποσό που εγκρίθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της Τράπεζας  την 16η Νοεμβρίου 2015 (β) το ποσό που αναφέρεται στο ως άνω 
Ενημερωτικό Δελτίο (γ) το ποσό που έχει κατατεθεί στον σχετικό τραπεζικό λογαριασμό που 
τηρεί η Τράπεζα. 
 

4. Εξετάσαμε εάν το ποσό που πιστοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, στην από 24η  
Νοεμβρίου 2015 απόφασή του, συμφωνεί με το ποσό που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία και 
στοιχεία της Τράπεζας, από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εξετάζοντας και τις 
σχετικές λογιστικές εγγραφές. 

 
5. Εξετάσαμε εάν το ποσό των εξόδων της έκδοσης του μετοχικού κεφαλαίου που αναφέρεται 

στην Έκθεση συμφωνεί με το αντίστοιχο ποσό που προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία και 
στοιχεία της Τράπεζας, εξετάζοντας δειγματοληπτικά τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 
6. Εξετάσαμε εάν το αντληθέν ποσό από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει διατεθεί 

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες χρήσεις του και εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, 
με βάση τα οριζόμενα στις παραγράφους 4.4 και 4.7 του Ενημερωτικού Δελτίου που εκδόθηκε 
την 26η Νοεμβρίου 2015. 

 
 
Ευρήματα: 
 

1. Το περιεχόμενο της Έκθεσης είναι σύμφωνο με τα όσα προβλέπονται από την Απόφαση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 και την Απόφαση 25/17.07.2008 του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

 

ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι 
Tηλ:+30 210 6874400, Φαξ:+30 210 6874444, www.pwc.gr  
 
Εθνικής Αντίστασης 17, 55134 Θεσσαλονίκη, Tηλ:+30 2310 488880 Φαξ:+30 2310 459487     
 
 



 
 

2. Το περιεχόμενο της Έκθεσης συμφωνεί με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, που 
εκδόθηκε από την Τράπεζα την 26η Νοεμβρίου 2015, καθώς και με τις σχετικές αποφάσεις και 
ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Τράπεζας. 
 

3. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αναφέρεται στην Έκθεση είναι σύμφωνο με 
(α) το αντίστοιχο ποσό που εγκρίθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της Τράπεζας την 16η Νοεμβρίου 2015 (β) το ποσό που αναφέρεται στο ως άνω 
Ενημερωτικό Δελτίο (γ) το ποσό που έχει κατατεθεί στον σχετικό τραπεζικό λογαριασμό που 
τηρεί η Τράπεζα. 
 

4. Το ποσό που πιστοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, στην από 24η Νοεμβρίου 2015 
απόφασή του, συμφωνεί με το ποσό που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία και στοιχεία της 
Τράπεζας, από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εξετάζοντας και τις σχετικές 
λογιστικές εγγραφές. 

 
5. Το ποσό των εξόδων της έκδοσης του μετοχικού κεφαλαίου που αναφέρεται στην Έκθεση 

συμφωνεί με το αντίστοιχο ποσό που προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της 
Τράπεζας, εξετάζοντας δειγματοληπτικά τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 
6. Το αντληθέν ποσό από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει διατεθεί σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες χρήσεις του και εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, με βάση τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 4.4 και 4.7 του Ενημερωτικού Δελτίου που εκδόθηκε την 26η 
Νοεμβρίου 2015. 
 

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα  
Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη 
διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε 
εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψη μας και άλλα θέματα, πέραν των 
αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. 
 
Η παρούσα έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στα πλαίσια της 
τήρησης των υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το σχετικό 
νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για 
άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις 
οικονομικές καταστάσεις που συνέταξε η Τράπεζα για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
2015, για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστή έκθεση ελέγχου, με ημερομηνία 18 Μαρτίου 2016. 
 
 
 

                                  
 Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016 

 
         Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ  
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία,  
Λεωφ. Κηφισίας 268,  
15232 Χαλάνδρι                     Μάριος Ψάλτης 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113                 Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081 
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