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ΣΡΑΠΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Ενδιάμεςοσ Ιςολογιςμόσ

θμείωςθ
ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ
Σαμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ
Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα
Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω
αποτελεςμάτων
Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα
Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ
Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων
υμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ
Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία
Επενδφςεισ ςε ακίνθτα
Άυλα πάγια ςτοιχεία
Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ
Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ
τοιχεία ενεργθτικοφ προσ πϊλθςθ
φνολο ενεργθτικοφ
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
Τποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ
Τποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα
Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα
Τποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ
Τποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ
Λοιπζσ υποχρεϊςεισ
φνολο υποχρεϊςεων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο-κοινζσ μετοχζσ
Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο
Λοιπά αποκεματικά και αποτελζςματα εισ νζον
Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιοφχεσ μετοχζσ
Κδια κεφάλαια που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ Σράπεηασ
Τβριδικά κεφάλαια
φνολο ιδίων κεφαλαίων
φνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεϊςεων

13
14
15

11
16
12

17
18
19
20
21

22
22
23
24

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου
2016
2015
€ εκατ.
€ εκατ.

691
4.162

397
5.020

16
2.162
32.472
13.510
2.305
249
61
72
4.905
1.715
113
62.433

17
1.881
32.974
14.585
2.161
256
61
64
4.902
1.764
113
64.195

21.485
8.319
2.743
23.187
59
452
56.245

25.267
6.255
2.353
22.802
896
491
58.064

656
8.056
(3.517)
950
6.145
43
6.188

656
8.056
(3.574)
950
6.088
43
6.131

62.433

64.195

Οι ςθμειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 6 ζωσ 33 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των ςυνοπτικών ενδιάμεςων οικονομικών
καταςτάςεων

ελίδα 1

30 Ιουνίου 2016 υνοπτικ ζσ Ε νδιά μεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςει σ

ΣΡΑΠΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων

θμείωςθ
Κακαρά ζςοδα από τόκουσ
Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ
Ζςοδα από μθ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ
Ζςοδα από μερίςματα
Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν
Αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ
Λοιπά λειτουργικά αποτελζςματα
Λειτουργικά ζςοδα
Λειτουργικά ζξοδα

538
45

7
14
15

8

Λειτουργικά κζρδθ προ απομειϊςεων και εξόδων αναδιάρκρωςθσ
Προβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ
Zθμιζσ απομείωςθσ από ςυμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ
Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ
Ζξοδα αναδιάρκρωςθσ
Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου
Φόροσ ειςοδιματοσ
Προςαρμογζσ φόρου

9
10
10

11
11

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ

Εξάμθνο που ζλθξε
τθν 30 Ιουνίου
2016
2015
€ εκατ.
€ εκατ.

3
40
(8)
51
54
723

491
42
3
366
(9)
(5)
8

Σρίμθνο που ζλθξε
τθν 30 Ιουνίου
2016
2015
€ εκατ.
€ εκατ.
270
23

244
20
2
359
18
1
-

896

1
34
(2)
50
0
376

(346)

(329)

(171)

(166)

377

567

205

478

(315)
(2)
(28)
32
(3)
31
60

(2.026)
(159)
(53)

(2)
(1.673)
486

(1.187)

(172)
(0)
(27)
6

644

(1.773)
(159)
(30)

(0)
(1.484)

6
31
43

435

(1.049)

Οι ςθμειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 6 ζωσ 33 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των ςυνοπτικών ενδιάμεςων οικονομικών
καταςτάςεων

ελίδα 2

30 Ιουνίου 2016 υνοπτικ ζσ Ε νδιά μεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςει σ

ΣΡΑΠΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ υνολικϊν Εςόδων
Εξάμθνο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου
2016
2015
€ εκατ.
€ εκατ.
Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ)

60

Σρίμθνο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου
2016
2015
€ εκατ.
€ εκατ.

(1.187)

43

(1.049)

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
- μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων,
μετά από φόρουσ
Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ
επενδυτικϊν τίτλων
- μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ
- μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων,
μετά από φόρουσ

(3)
(3)

17
(6)

5
(0)

(4)

(4)
13

(149)
5

3

(1)

17
(5)

23
(146)

(0)

(3)

14

(85)
23

5

(80)

(1)

(133)

18

(66)

Ποςά που δε κα αναταξινομθκοφν ςτθν κατάςταςθ
αποτελεςμάτων:
- Αναλογιςτικά κζρδθ/(ηθμιζσ) υποχρζωςθσ
αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν
υπθρεςία, μετά από φόρουσ (ςθμ. 21)

(2)

-

Λοιπά αποτελζςματα

(3)

(133)

16

(66)

υνολικό αποτζλεςμα μετά από φόρο που αναλογεί
ςτουσ μετόχουσ

57

(1.320)

59

(1.115)

(2)

-

Οι ςθμειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 6 ζωσ 33 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των ςυνοπτικών ενδιάμεςων οικονομικών
καταςτάςεων

ελίδα 3

30 Ιουνίου 2016 υνοπτικ ζσ Ε νδιά μεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςει σ

ΣΡΑΠΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Μεταβολϊν Κακαρισ Θζςθσ
Κδια κεφάλαια που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ Σράπεηασ
Μετοχικό
Μετοχικό
κεφάλαιο
κεφάλαιο- κοινζσ Τπζρ το
Ειδικά Αποτελζςματα προνομιοφχεσ Τβριδικά
μετοχζσ άρτιο αποκεματικά
εισ νζον
μετοχζσ κεφάλαια φνολο
€ εκατ. € εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ.
€ εκατ. € εκατ.
Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2015
Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ)
Λοιπά αποτελζςματα μετά από φόρο
απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ
υνολικό αποτζλεςμα μετά από φόρο
για το εξάμθνο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2015
Τπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου 2015
Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2016
Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ)
Λοιπά αποτελζςματα μετά από φόρο
απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ
υνολικό αποτζλεςμα μετά από φόρο
για το εξάμθνο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2016
Τπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου 2016

4.412

6.682

3.072

(10.257)

950

398

5.257

-

-

-

(1.187)

-

-

(1.187)

-

-

(133)

-

-

-

(133)

-

-

(133)

(1.187)

-

-

(1.320)

4.412

6.682

2.939

(11.444)

950

398

3.937

656

8.056

7.544

(11.118)

950

43

6.131

-

-

-

60

-

-

60

-

-

(3)

-

-

-

(3)

-

-

(3)

60

-

-

57

656

8.056

950

43

6.188

θμ. 23

θμ. 24

θμ. 22 θμ. 22

7.541

(11.058)

Οι ςθμειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 6 ζωσ 33 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των ςυνοπτικών ενδιάμεςων οικονομικών
καταςτάςεων

ελίδα 4

30 Ιουνίου 2016 υνοπτικ ζσ Ε νδιά μεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςει σ

ΣΡΑΠΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Σαμειακϊν Ροϊν

θμείωςθ

Εξάμθνο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου
2016
2015
€ εκατ.
€ εκατ.

Σαμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου
Προςαρμογζσ για:
Προβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ
Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ και προβλζψεισ
Αποςβζςεισ ενςϊματων και άυλων πάγιων ςτοιχείων
Λοιπά αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ
Αποτελζςματα από πιςτωτικοφσ τίτλουσ
(Κζρδθ)/ηθμιζσ από πϊλθςθ κυγατρικϊν, ςυγγενϊν επιχειριςεων και κοινοπραξιϊν
Μερίςματα από κυγατρικζσ, ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ
Λοιπζσ προςαρμογζσ

26

15

Μεταβολζσ λογαριαςμϊν που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ
Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ
αξία μζςω αποτελεςμάτων
Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα
Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ
Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα
Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ
Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςε υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ και
χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα
Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςε υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ
Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςε λοιπζσ υποχρεϊςεισ

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
Σαμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ
Αγορζσ ενςϊματων και άυλων παγίων ςτοιχείων
(Αγορζσ)/πωλιςεισ και λιξεισ επενδυτικϊν τίτλων
Απόκτθςθ κυγατρικϊν, ςυγγενϊν επιχειριςεων, κοινοπραξιϊν
και ςυμμετοχζσ ςε αυξιςεισ κεφαλαίου
Πϊλθςθ/ρευςτοποίθςθ ςυμμετοχϊν ςε κυγατρικζσ,
ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ
Μερίςματα που ειςπράχκθκαν από επενδυτικοφσ τίτλουσ,
κυγατρικζσ, ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ
Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ

15

32

(1.673)

315
25
20
(61)
1
(0)
(40)
(53)
239

2.026
212
22
(2)
(1)
(9)
(365)
5
215

(191)

(115)

1
896
188
39
69

59
(56)
(791)
484
7

(1.718)
386
(65)
(395)

8.805
(8.906)
(92)
(605)

(156)

(390)

(20)
1.209

(13)
294

(95)

(12)

8

7

40
1.142

25
301

Σαμειακζσ ροζσ από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ
(Αποπλθρωμζσ)/ειςπράξεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ
Ζξοδα που πλθρϊκθκαν για αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου
Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ

(838)
(6)
(844)

(109)
(109)

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα

142

(198)

505
647

912
714

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου
Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ περιόδου

26
26

Οι ςθμειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 6 ζωσ 33 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των ςυνοπτικών ενδιάμεςων οικονομικών
καταςτάςεων

ελίδα 5

30 Ιουνί ου 2016 υνοπτικζσ Ε νδιά μεςεσ Οικ ονομικ ζσ Καταςτάςε ισ

ΣΡΑΠΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Επιλεγμζνεσ Επεξθγθματικζσ θμειϊςεισ
ςτισ υνοπτικζσ Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ
1.

.

Γενικζσ πλθροφορίεσ

Θ Eurobank Εργαςίασ Α.Ε. (θ «Σράπεηα») δραςτθριοποιείται ςτουσ τομείσ τραπεηικισ ιδιωτϊν πελατϊν και επιχειριςεων, ςτον
τομζα παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν, υπθρεςιϊν διαχείριςθσ κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων και άλλων υπθρεςιϊν. Θ Σράπεηα
ζχει ςυςτακεί ςτθν Ελλάδα και οι μετοχζσ τθσ είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν. Θ Σράπεηα δραςτθριοποιείται κυρίωσ
ςτθν Ελλάδα και μζςω των κυγατρικϊν τθσ ςτισ περιοχζσ τθσ Κεντρικισ, Ανατολικισ και Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ.
Οι ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Σράπεηασ εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθν 31 Αυγοφςτου
2016.

2.

Βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ

Οι ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Σράπεηασ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με το Διεκνζσ Λογιςτικό Πρότυπο
(Δ.Λ.Π.) 34 «Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» και πρζπει να εξετάηονται ςε ςυνάρτθςθ με τισ δθμοςιευμζνεσ ετιςιεσ
οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Σράπεηασ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015. Σα ςυγκριτικά ςτοιχεία, όπου κρίκθκε
αναγκαίο, ζχουν αναπροςαρμοςτεί ϊςτε να ςυνάδουν με τισ αλλαγζσ ςτθν παρουςίαςθ που υιοκζτθςε θ Σράπεηα κατά τθν
τρζχουςα περίοδο. Εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά, τα οικονομικά ςτοιχεία που παρουςιάηονται ςε ευρϊ ζχουν
ςτρογγυλοποιθκεί ςτο πλθςιζςτερο εκατομμφριο.
Εκτιμιςεισ για τθ ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ Σράπεηασ
Οι ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τθν αρχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ (going concern), θ
οποία κρίκθκε ωσ κατάλλθλθ από το Διοικθτικό υμβοφλιο, αξιολογϊντασ τα ακόλουκα:
Μακροοικονομικό περιβάλλον
Θ Ελλάδα, με τθν εκπλιρωςθ ενόσ αρικμοφ βαςικϊν προαπαιτοφμενων δράςεων, ολοκλιρωςε επιτυχϊσ τθν πρϊτθ αξιολόγθςθ
του Σρίτου Προγράμματοσ Οικονομικισ τακεροποίθςθσ (ΣΠΟ), θ οποία τθν 21 Ιουνίου 2016, οδιγθςε ςτθν εκταμίευςθ του
πρϊτου τμιματοσ των € 7,5 δισ από τθ δεφτερθ δόςθ του δανείου από τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό τακερότθτασ (ΕΜ), το οποίο
επζτρεψε ςτθ χϊρα να εξυπθρετιςει το Δθμόςιο χρζοσ τθσ και να εξοφλιςει ζνα μζροσ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν του
Ελλθνικοφ Δθμοςίου προσ τον ιδιωτικό τομζα. Επιπλζον, θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Σράπεηα (ΕΚΣ) αποφάςιςε τθν επαναφορά τθσ
εξαίρεςθσ των χρεογράφων που ζχει εκδϊςει το Ελλθνικό Δθμόςιο από τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ και τθ βελτίωςθ των όρων
χρθματοδότθςθσ από το Ευρωςφςτθμα μζςω των ομολόγων με εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ενϊ θ ςυμμετοχι των
ομολόγων Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο πρόγραμμα Ποςοτικισ Χαλάρωςθσ τθσ ΕΚΣ κα εξεταςτεί ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο, ςε
ςυνδυαςμό με τθν πρόοδο τθσ δεφτερθσ αξιολόγθςθσ. Όςον αφορά τθ βελτίωςθ τθσ βιωςιμότθτασ του Ελλθνικοφ χρζουσ, το
Eurogroup ςυμφϊνθςε ςε ζνα περίγραμμα μζτρων για τθν ελάφρυνςθ του χρζουσ, εξαρτϊμενων από τθ ςυνζχιςθ τθσ εκπλιρωςθσ
των απαιτιςεων του προγράμματοσ. Θ ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ αξιολόγθςθσ ςυνζβαλλε ςτον περιοριςμό τθσ βραχυπρόκεςμθσ
αβεβαιότθτασ για τισ οικονομικζσ προοπτικζσ και ςυνετζλεςε ςτθν περαιτζρω χαλάρωςθ των μζτρων περιοριςμοφ ςτθν κίνθςθ
κεφαλαίων (capital controls), τθν 22 Ιουλίου 2016. Σα ανωτζρω, ςε ςυνδυαςμό με τθν κινθτοποίθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ) για τθ ςτιριξθ των εγχϊριων επενδφςεων και τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ, και με τθν αποφαςιςτικι
εφαρμογι των μεταρρυκμίςεων που ςυμφωνικθκαν ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ του ΕΜ, κα διευκόλυναν τθν αποκατάςταςθ
τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτισ προοπτικζσ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ και τθν περαιτζρω ςτακεροποίθςθ του εγχϊριου περιβάλλοντοσ, που
αποτελοφν απαραίτθτουσ παράγοντεσ για τθν επιςτροφι ςε κετικοφσ ρυκμοφσ οικονομικισ ανάπτυξθσ από το δεφτερο εξάμθνο
του 2016.
τισ παροφςεσ ςυνκικεσ, οι κφριοι κίνδυνοι και οι παράγοντεσ αβεβαιότθτασ ςχετίηονται με (α) τθν επίδραςθ ςτθν οικονομικι
δραςτθριότθτα των πρόςκετων δθμοςιονομικϊν μζτρων, που περιλαμβάνονται ςτισ κφριεσ προαπαιτοφμενεσ δράςεισ τθσ πρϊτθσ
αξιολόγθςθσ, (β) τισ πικανζσ κακυςτεριςεισ ςτθν εφαρμογι των ιδθ ςυμφωνθκειςϊν μεταρρυκμίςεων ϊςτε να επιτευχκοφν οι
επόμενοι ςτόχοι και ορόςθμα του προγράμματοσ του ΕΜ που κα οδθγιςει ςτθν εκταμίευςθ τθσ δεφτερθσ υπο-δόςθσ των € 2,8
δισ από τθ δεφτερθ δόςθ του δανείου του ΕΜ, κακϊσ και θ ζγκαιρθ προετοιμαςία για τθν προςεχι δεφτερθ αξιολόγθςθ, θ οποία
ζχει προγραμματιςτεί για τον Οκτϊβριο του 2016, (γ) το χρονοδιάγραμμα μζχρι τθν πλιρθ άρςθ των περιοριςμϊν ςτθν ελεφκερθ
κίνθςθ κεφαλαίων και τθν ςυνεπαγόμενθ επίδραςθ ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα, (δ) μια πικανι επιδείνωςθ τθσ προςφυγικισ
κρίςθσ και τθν επίδραςι τθσ ςτθν εγχϊρια οικονομία και (ε) τισ γεωπολιτικζσ ςυνκικεσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι και τουσ
εξωτερικοφσ κλυδωνιςμοφσ από μια επιβράδυνςθ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επίδραςθσ από τθν
αναμενόμενθ ζξοδο του Θνωμζνου Βαςιλείου από τθν ΕΕ, ςφμφωνα με το αποτζλεςμα του δθμοψθφίςματοσ που διεξιχκθ ςτθ
χϊρα αυτι τθν 23 Ιουνίου 2016.
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Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ
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 ΕΜ. Θ αποφαςιςτικι
εφαρμογι των μζτρων που ςυμφωνικθκαν ςτο πλαίςιο του νζου προγράμματοσ του ΕΜ επζτρεψε ςτθν ΕΚΣ να επαναφζρει τθν
εξαίρεςθ των χρεογράφων που ζχει εκδϊςει το Ελλθνικό Δθμόςιο από τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ και να βελτιϊςει τουσ όρουσ
χρθματοδότθςθσ μζςω των ομολόγων με εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (Pillar II). Οι εξελίξεισ αυτζσ ζχουν δϊςει τθ
δυνατότθτα ςτισ Ελλθνικζσ τράπεηεσ να μειϊςουν τθν εξάρτθςι τουσ από τον υψθλοφ κόςτουσ Ζκτακτο Μθχανιςμό Παροχισ
Ρευςτότθτασ (Emergency Liquidity Assistance – ELA) και να αυξιςουν τα αποκζματα ρευςτότθτασ. Θ ςτακεροποίθςθ του
μακροοικονομικοφ περιβάλλοντοσ και θ αποκατάςταςθ του εγχϊριου οικονομικοφ κλίματοσ κα διευκολφνει τθν ταχφτερθ
επιςτροφι των κατακζςεων ςτο τραπεηικό ςφςτθμα και τθν περαιτζρω πρόςβαςθ ςτισ αγορζσ για άντλθςθ ρευςτότθτασ.
Σο πρϊτο εξάμθνο του 2016, θ Σράπεηα κατάφερε να μειϊςει τθν εξάρτθςι τθσ από το μθχανιςμό χρθματοδότθςθσ του
Ευρωςυςτιματοσ το φψοσ του οποίου ςτο τζλοσ Ιουνίου 2016 ανερχόταν ςε € 21,5 δισ (31 Δεκεμβρίου 2015: € 25,3 δισ), κυρίωσ
μζςω τθσ αφξθςθσ των ςυμφωνιϊν επαναγοράσ χρεογράφων ςτθ διατραπεηικι αγορά, τθσ επιλεγμζνθσ απομόχλευςθσ ςτοιχείων
ενεργθτικοφ, τθσ χρθςιμοποίθςθσ μζρουσ του πλεονάςματοσ ρευςτότθτασ των κυγατρικϊν ςτο εξωτερικό και ςε κάποιο βακμό,
μζςω τθσ ειςροισ κατακζςεων (ςθμ. 17). Σθν 19 Αυγοφςτου 2016, θ χρθματοδότθςθ τθσ Σράπεηασ από το Ευρωςφςτθμα μειϊκθκε
περαιτζρω ςε € 18,4 δισ. το ίδιο πλαίςιο, ςε ςυνζχεια των κετικϊν εξελίξεων που αναφζρκθκαν ανωτζρω, και των πρωτοβουλιϊν
για τθν περαιτζρω βελτίωςθ τθσ ρευςτότθτάσ τθσ, θ Σράπεηα κατάφερε επίςθσ να μειϊςει ςθμαντικά τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο
δεφτερο πυλϊνα του Προγράμματοσ Ενίςχυςθσ τθσ Ρευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ (ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ
Δθμοςίου) από ονομαςτικι αξία ομολόγων € 13 δισ τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 ςε € 4,9 δισ τθ 19 Αυγοφςτου 2016 (ςθμ. 4 και 20).
Κίνδυνοσ κεφαλαιακισ επάρκειασ
Παρά τθν άμεςθ και ζμμεςθ ζκκεςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ ςτον πιςτωτικό κίνδυνο του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, θ επιτυχισ
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ανακεφαλαιοποίθςθσ τθσ Σράπεηασ και των άλλων Ελλθνικϊν ςυςτθμικϊν τραπεηϊν αποτζλεςε ζνα
ςθμαντικό ςθμείο-ορόςθμο για τθν αποκατάςταςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτο τραπεηικό ςφςτθμα και ςτθν οικονομία γενικότερα.
Ο Όμιλοσ, ςε ςυνζχεια τθσ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ τθσ ανακεφαλαιοποίθςισ του το Νοζμβριο 2015, αποκλειςτικά από ιδιωτικά
κεφάλαια, εςτιάηει ςτθν ενίςχυςθ τθσ κεφαλαιακισ του κζςθσ με τθν περαιτζρω αφξθςθ των προ-προβλζψεων κερδϊν,
διατθρϊντασ παράλλθλα τισ αποτελεςματικζσ πρακτικζσ του για τθ διαχείριςθ κινδφνων και προβαίνοντασ ςε πρόςκετεσ
πρωτοβουλίεσ ςχετικζσ με τθν αναδιάρκρωςθ, το μεταςχθματιςμό ι τθ βελτιςτοποίθςθ των δραςτθριοτιτων ςτθν Ελλάδα και το
εξωτερικό, που κα δθμιουργιςουν ι κα αποδεςμεφςουν περαιτζρω κεφάλαια και/ι κα μειϊςουν τα ςτακμιςμζνα ςτοιχεία
ενεργθτικοφ. Ζνασ από τουσ βαςικοφσ τομείσ που εςτιάηει ο Όμιλοσ παραμζνει θ ενεργι διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων
δανείων, αξιοποιϊντασ τθν εςωτερικι υποδομι του και τισ ςθμαντικζσ νομοκετικζσ αλλαγζσ που ζχουν γίνει ι αναμζνεται να
γίνουν, με ςτόχο τθ ςθμαντικι μείωςθ του υπολοίπου τουσ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Ο Δείκτθσ κεφαλαίου κοινϊν μετοχϊν
τθσ κατθγορίασ 1 (CET1) του Ομίλου ανιλκε ςε 16,7% ςτο τζλοσ Ιουνίου 2016 και τα κακαρά κζρδθ που αναλογοφν ςτουσ
μετόχουσ ανιλκαν ςε € 106 εκατ. ςτο πρϊτο εξάμθνο του 2016, ενϊ ο Δείκτθσ κεφαλαίου κοινϊν μετοχϊν τθσ κατθγορίασ 1 (CET1)
τθσ Σράπεηασ ανιλκε ςε 18,5% και τα κακαρά κζρδθ που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ ανιλκαν ςε € 60 εκατ., αντίςτοιχα (ςθμ. 6).
Εκτίμθςθ για τθ ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτασ
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ ανωτζρω παράγοντεσ που ςχετίηονται με τθν επάρκεια τθσ κεφαλαιακισ
κζςθσ τθσ Σράπεηασ και τθν αναμενόμενθ ςυνζχιςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτο μθχανιςμό χρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ ςτο
προςεχζσ μζλλον, και παρά τισ υφιςτάμενεσ αβεβαιότθτεσ ςχετικά με το μακροοικονομικό περιβάλλον ςτθν Ελλάδα, κεωρεί ότι οι
οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Σράπεηασ μποροφν να ςυνταχκοφν με βάςθ τθν αρχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ (going
concern).
Οι λογιςτικζσ αρχζσ και μζκοδοι υπολογιςμοφ που εφαρμόςτθκαν κατά τθν κατάρτιςθ των ςυνοπτικϊν ενδιάμεςων οικονομικϊν
καταςτάςεων είναι ςυνεπείσ με εκείνεσ που εφαρμόςτθκαν ςτισ δθμοςιευμζνεσ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Σράπεηασ για
τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, εξαιρουμζνων εκείνων που παρατίκενται παρακάτω.
Σροποποιιςεισ ςε πρότυπα που υιοκετικθκαν από τθν Σράπεηα
Οι ακόλουκεσ τροποποιιςεισ ςε πρότυπα, όπωσ εκδόκθκαν από το υμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Προτφπων (ΔΛΠ) και
υιοκετικθκαν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ), είναι ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2016:
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ΔΛΠ 1, Σροποποίθςθ - Γνωςτοποιιςεισ
Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει τισ οδθγίεσ του ΔΛΠ 1 ςχετικά με τισ ζννοιεσ τθσ ςθμαντικότθτασ και τθσ ομαδοποίθςθσ, τθν
παρουςίαςθ των μερικϊν ακροιςμάτων, τθ δομι των οικονομικϊν καταςτάςεων και τισ γνωςτοποιιςεισ των λογιςτικϊν αρχϊν.
Θ υιοκζτθςθ τθσ τροποποίθςθσ δεν είχε επίπτωςθ ςτισ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Σράπεηασ.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38, Σροποποιιςεισ - Διευκρίνιςθ των Επιτρεπτϊν Μεκόδων Απόςβεςθσ
Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν ότι θ χριςθ μεκόδων βαςιςμζνων ςτα ζςοδα δεν είναι κατάλλθλθ για τον υπολογιςμό τθσ
απόςβεςθσ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου και επίςθσ διευκρινίηουν 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 είχε επίπτωςθ ςτισ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Σράπεηασ.
ΔΛΠ 19, Σροποποίθςθ - Προγράμματα Κακοριςμζνων Παροχϊν: Ειςφορζσ Εργαηομζνων
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, ςτθ χριςθ που θ ςχετικι υπθρεςία παρζχεται από τον
εργαηόμενο, αντί τθσ κατανομισ τουσ ςτα ζτθ υπθρεςίασ του.
Θ υιοκζτθςθ τθσ τροποποίθςθσ δεν είχε επίπτωςθ ςτισ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Σράπεηασ.
ΔΛΠ 27, Σροποποίθςθ - Μζκοδοσ τθσ κακαρισ κζςθσ ςτισ Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ
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. υγκεκριμζνα, 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 ΔΛΠ 28 Επενδφςεισ ςε υγγενείσ επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ, να
λογιςτικοποιοφνται με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ.
Θ υιοκζτθςθ τθσ τροποποίθςθσ δεν είχε επίπτωςθ ςτισ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Σράπεηασ.
ΔΠΧΑ 11, Σροποποίθςθ - Από κοινοφ υμφωνίεσ
Αυτι θ τροποποίθςθ απαιτεί από ζναν επενδυτι να εφαρμόςει τθ μζκοδο τθσ εξαγοράσ όταν αποκτά ςυμμετοχι ςε μία από
κοινοφ δραςτθριότθτα, θ οποία αποτελεί μία ‘επιχείρθςθ’.
Θ υιοκζτθςθ τθσ τροποποίθςθσ δεν είχε επίπτωςθ ςτισ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Σράπεηασ.
Ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςε ΔΠΧΑ 2010-2012
Οι τροποποιιςεισ ειςάγουν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςε επτά ΔΠΧΑ ωσ επακόλουκο τθσ δθμοςίευςθσ των αποτελεςμάτων του κφκλου
2010-12 του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του υμβουλίου Διεκνϊν Λογιςτικϊν Προτφπων. Σα κζματα που επθρεάηονται
από τισ τροποποιιςεισ αυτζσ είναι τα ακόλουκα:
-

Οριςμόσ τθσ προχπόκεςθσ κατοχφρωςθσ ςτο ΔΠΧΑ 2 «Παροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν»,
Λογιςτικόσ χειριςμόσ ενδεχόμενου τιμιματοσ ςε μια ςυνζνωςθ επιχειριςεων ςτο ΔΠΧΑ 3 «υνενϊςεισ επιχειριςεων»,
υνάκροιςθ των λειτουργικϊν τομζων και ςυμφωνία του ςυνόλου των ςτοιχείων ενεργθτικοφ των τομζων προσ αναφορά με τα
ςτοιχεία ενεργθτικοφ τθσ οικονομικισ οντότθτασ ςτο ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείσ»,
Βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ςτο ΔΠΧΑ 13 «Επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ»,
Μζκοδοσ αναπροςαρμογισ – αναλογικι αναμόρφωςθ των ςυςςωρευμζνων αποςβζςεων ςτο ΔΛΠ 16 «Ενςϊματα πάγια»,
Βαςικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ ςτο ΔΛΠ 24 «Γνωςτοποιιςεισ ςυνδεδεμζνων μερϊν» και
Μζκοδοσ αναπροςαρμογισ – αναλογικι αναμόρφωςθ των ςυςςωρευμζνων αποςβζςεων ςτο ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουςιακά
ςτοιχεία»

Θ υιοκζτθςθ των τροποποιιςεων δεν είχε επίπτωςθ ςτισ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Σράπεηασ.
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Ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςε ΔΠΧΑ 2012-2014
Οι τροποποιιςεισ ειςάγουν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςε τζςςερα ΔΠΧΑ ωσ επακόλουκο τθσ δθμοςίευςθσ των αποτελεςμάτων του
κφκλου 2012-14 του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του υμβουλίου Διεκνϊν Λογιςτικϊν Προτφπων. Σα κζματα που
επθρεάηονται από τισ τροποποιιςεισ αυτζσ είναι τα ακόλουκα:
-

-

-

-

Διευκρίνθςθ του ΔΠΧΑ 5 «Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία διακρατοφμενα προσ πϊλθςθ και διακοπείςεσ
δραςτθριότθτεσ» πωσ όταν ζνα περιουςιακό ςτοιχείο (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 ωσ αλλαγι.
Προςκικθ ςτο ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 7 «Γνωςτοποιιςεισ – υμψθφιςμόσ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν
ςτοιχείων και υποχρεϊςεων» δεν απαιτοφνται για όλεσ τισ ενδιάμεςεσ περιόδουσ, εκτόσ εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.
Διευκρίνιςθ ςτο ΔΛΠ 19 «Παροχζσ 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 ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι αναφορά» τθσ ζννοιασ «πλθροφόρθςθ που γνωςτοποιείται
οπουδιποτε αλλοφ ςτθν ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι αναφορά» που αναφζρεται ςτο πρότυπο.

Θ υιοκζτθςθ των τροποποιιςεων δεν είχε επίπτωςθ ςτισ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Σράπεηασ.

3.

θμαντικζσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ και παραδοχζσ ςτθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν

Για τθν κατάρτιςθ των ςυνοπτικϊν ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων, οι ςθμαντικζσ παραδοχζσ που υιοκετικθκαν από τθ
Διοίκθςθ κατά τθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν τθσ Σράπεηασ, κακϊσ και οι κφριεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ για τισ εκτιμιςεισ
που διενεργικθκαν, είναι ςυνεπείσ με εκείνεσ που υιοκετικθκαν ςτισ δθμοςιευμζνεσ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθ
χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, οι οποίεσ κεωροφνται από τθ Διοίκθςθ ωσ οι ςθμαντικότερεσ κατά τθν εφαρμογι των
λογιςτικϊν αρχϊν τθσ Σράπεηασ.
Επιπρόςκετεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ςθμαντικζσ παραδοχζσ και εκτιμιςεισ που διενεργικθκαν περιλαμβάνονται ςτισ
ςθμειϊςεισ 5, 11, 12, 21 και 25.

4.

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ Ρευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ

Θ Σράπεηα ςυμμετζχει ςτο Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ Ρευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ βάςει του Νόμου 3723/2008, όπωσ
τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε, ωσ ακολοφκωσ:
(α) Πρϊτοσ 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. 23).
(β) Δεφτεροσ πυλϊνασ ςτιριξθσ – ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου
Σθν 30 Ιουνίου 2016, τα ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ € 5.877 εκατ. κατζχονταν πλιρωσ από
τθν Σράπεηα. Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου εξαμινου 2016, θ Σράπεηα προχϊρθςε ςτθν αποπλθρωμι ομολόγων εγγφθςθσ
Ελλθνικοφ Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ € 3.016 εκατ., ενϊ ζλθξαν ομόλογα ονομαςτικισ αξίασ € 4.150 εκατ., τα οποία
διακρατοφνταν πλιρωσ από τθν Σράπεηα. Σον Ιοφλιο του 2016, ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ €
1.000 εκατ., τα οποία διακρατοφνταν πλιρωσ από τθν Σράπεηα, ζλθξαν (ςθμ. 20).
φμφωνα με το Νόμο 3723/2008, κατά τθ χρονικι περίοδο που θ Σράπεηα ςυμμετζχει ςτο Πρόγραμμα 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 υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ, ο οποίοσ ζχει το δικαίωμα να κζςει βζτο ςε ςτρατθγικζσ
αποφάςεισ, ι ςε αποφάςεισ που μπορεί να ζχουν ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθ νομικι ι χρθματοοικονομικι κζςθ τθσ Σράπεηασ και
για τθν ζγκριςθ των οποίων απαιτείται απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, 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 τθσ Σράπεηασ και των
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αναπλθρωτϊν τουσ, ςφμφωνα με ςχετικι απόφαςθ του Τπουργοφ 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 Σράπεηασ.
Επιπρόςκετα, βάςει του Νόμου 3756/2009 και μεταγενζςτερθσ νομοκεςίασ, οι τράπεηεσ που ςυμμετζχουν ςτον πρϊτο πυλϊνα
ςτιριξθσ του Προγράμματοσ Ενίςχυςθσ Ρευςτότθτασ 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 Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ Ρευςτότθτασ 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

Σθν 30 Ιουνίου 2016, θ ςυνολικι λογιςτικι αξία των κυριότερων απαιτιςεων τθσ Σράπεηασ από το Ελλθνικό Δθμόςιο είναι:
30 Ιουνίου
2016
€ εκατ.
Ζντοκα Γραμμάτια Ελλθνικοφ Δθμοςίου
Ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου
Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα με το Ελλθνικό Δθμόςιο
Χρθματοοικονομικι εγγφθςθ που ςχετίηεται με τον πιςτωτικό
κίνδυνο του Ελλθνικοφ Δθμοςίου
Δάνεια με εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου
Δάνεια προσ ελλθνικζσ τοπικζσ αρχζσ και δθμόςιουσ οργανιςμοφσ
Λοιπζσ απαιτιςεισ
φνολο

31 Δεκεμβρίου
2015
€ εκατ.

1.933
1.665
1.182

2.157
1.676
992

201
158
79
19
5.237

208
176
85
17
5.311

Θ Σράπεηα 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).
Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν μζςων τθσ Σράπεηασ παρζχονται ςτθ ςθμ. 25.

6.

Διαχείριςθ ιδίων κεφαλαίων

Σθν 23 Ιουλίου 2015, θ Οδθγία 2014/59/ΕΕ για τθν ανάκαμψθ και εξυγίανςθ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και επιχειριςεων επενδφςεων
(BRRD) 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. Περαιτζρω
πλθροφόρθςθ παρατίκεται ςτθ ςθμείωςθ 6 των οικονομικϊν καταςτάςεων για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015.
Επιπροςκζτωσ, ο Νόμοσ 4340/2015 (όπωσ τροποποιικθκε με το Νόμο 4346/2015) επικαιροποίθςε το πλαίςιο
ανακεφαλαιοποίθςθσ των Ελλθνικϊν πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Νόμου 3864/2010 «Περί Ιδρφςεωσ του
Σαμείου Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ (ΣΧ)». υγκεκριμζνα, ο εν λόγω Νόμοσ, μεταξφ άλλων, ρυκμίηει τισ προχποκζςεισ και
τθ διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ το ΣΧ παρζχει κεφαλαιακι ενίςχυςθ ςτα Ελλθνικά πιςτωτικά ιδρφματα, ενιςχφει τα δικαιϊματα
του ΣΧ ζναντι των Ελλθνικϊν πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ςτα οποία το ΣΧ 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 υμφωνία Πλαιςίου υνεργαςίασ με το ΣΧ (ςθμ. 29).
Κεφαλαιακι κζςθ
Σθν 30 Ιουνίου 2016, ο Δείκτθσ κεφαλαίου κοινϊν μετοχϊν τθσ κατθγορίασ 1 (CET 1 Capital ratio) του Ομίλου και τθσ Σράπεηασ
ανιλκε ςε 16,7% και 18,5%, αντιςτοίχωσ.
Θ Σράπεηα επιδιϊκει να διατθριςει μια ενεργά διαχειρίςιμθ κεφαλαιακι βάςθ, ϊςτε να καλφπτει τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται
με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ. Θ κεφαλαιακι επάρκεια τθσ Σράπεηασ ελζγχεται χρθςιμοποιϊντασ, μεταξφ άλλων μεκόδων, τουσ
κανόνεσ και τουσ δείκτεσ που κεςπίςτθκαν από τθν Επιτροπι τθσ Βαςιλείασ («Κανόνεσ/ δείκτεσ τθσ Σράπεηασ Διεκνϊν
Διακανονιςμϊν») και υιοκετικθκαν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ για τθν εποπτεία τθσ Σράπεηασ. Ο
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υπολογιςμόσ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ βαςίηεται ςτουσ κανόνεσ τθσ Βαςιλείασ ΙΙΙ (CRD IV rules). υμπλθρωματικά ςε αυτό, ςτο
πλαίςιο τθσ «Διαδικαςίασ Αξιολόγθςθσ τθσ Επάρκειασ Εςωτερικοφ Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ)» (Internal Capital Adequacy Assessment
Process –ICAAP), θ Σράπεηα 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 Σράπεηα διακζτει επαρκι κεφάλαια για
τθν κάλυψθ όλων των ςθμαντικϊν κινδφνων ςτουσ οποίουσ εκτίκεται, ςε ορίηοντα τριϊν ετϊν.
ε αυτι τθ κατεφκυνςθ, θ Σράπεηα, ςε ςυνζχεια τθσ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ τθσ ανακεφαλαιοποίθςισ τθσ το Νοζμβριο του 2015,
εςτιάηει ςτθν ενίςχυςθ τθσ κεφαλαιακισ τθσ κζςθσ με τθν περαιτζρω αφξθςθ των προ-προβλζψεων κερδϊν, διατθρϊντασ
παράλλθλα τισ αποτελεςματικζσ πρακτικζσ τθσ για τθ διαχείριςθ κινδφνων, τθν ενεργι διαχείριςθ των δανείων ςε κακυςτζρθςθ
που υποςτθρίηεται από τθν πλιρωσ λειτουργικι εςωτερικι «κακι τράπεηα» (bad bank), όπωσ επίςθσ προβαίνει ςε πρόςκετεσ
πρωτοβουλίεσ που ςχετίηονται με τθν αναδιάρκρωςθ, το μεταςχθματιςμό ι τθ βελτιςτοποίθςθ των δραςτθριοτιτων τθσ που κα
δθμιουργιςουν ι κα αποδεςμεφςουν περαιτζρω κεφάλαια και/ι κα μειϊςουν τα ςτακμιςμζνα ςτοιχεία ενεργθτικοφ.
χζδιο αναδιάρκρωςθσ
Σθν 29 Απριλίου 2014, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι (ΕΕ) ενζκρινε το ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ τθσ Σράπεηασ, το οποίο υποβλικθκε μζςω
του Τπουργείου Οικονομικϊν τθ 16 Απριλίου 2014. Επιπροςκζτωσ, τθν 26 Νοεμβρίου 2015, θ ΕΕ ενζκρινε το ανακεωρθμζνο
ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ τθσ Σράπεηασ. Σο Ελλθνικό Δθμόςιο ζχει δεςμευτεί ότι θ Σράπεηα κα εφαρμόςει ςυγκεκριμζνα μζτρα και
δράςεισ και κα επιτφχει τουσ ςτόχουσ που αποτελοφν ζνα αναπόςπαςτο μζροσ του ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ.
Οι κφριεσ δεςμεφςεισ του ανακεωρθμζνου ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ ςχετίηονται με: (α) τθ μείωςθ των ςυνολικϊν δαπανϊν και του
ανϊτατου αρικμοφ υπαλλιλων και καταςτθμάτων για τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςτθν Ελλάδα, (β) τθ μείωςθ του κόςτουσ των
κατακζςεων ςτθν Ελλάδα, (γ) τθ μείωςθ του δείκτθ κακαρϊν χορθγιςεων προσ κατακζςεισ για τισ τραπεηικζσ δραςτθριότθτεσ του
Ομίλου ςτθν Ελλάδα, (δ) τθ μείωςθ του χαρτοφυλακίου αλλοδαπϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ του Ομίλου (μθ ςχετιηομζνων με
Ζλλθνεσ πελάτεσ), (ε) τθ μείωςθ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ ςε ςυγκεκριμζνεσ κυγατρικζσ χωρίσ τραπεηικζσ δραςτθριότθτεσ, (ςτ)
τθν πϊλθςθ του χαρτοφυλακίου μετοχϊν, ομολόγων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ και υβριδικϊν ομολόγων, (η) περιοριςμοφσ ςτθν
παροχι κεφαλαίων ςτισ κυγατρικζσ εταιρείεσ του Ομίλου ςτο εξωτερικό εκτόσ εάν απαιτείται 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.
Ο Όμιλοσ ζχει ςθμειϊςει ςθμαντικι πρόοδο ςτθν υλοποίθςθ των ανωτζρω δεςμεφςεων εντόσ των κακοριςμζνων προκεςμιϊν.
χετικά με αυτζσ τισ δεςμεφςεισ που κα πρζπει να ζχουν υλοποιθκεί εντόσ του 2016, ο Όμιλοσ ζχει ιδθ ολοκλθρϊςει τθν πϊλθςθ
του 80% τθσ ςυμμετοχισ του ςτισ αςφαλιςτικζσ κυγατρικζσ τον Αφγουςτο (ςθμείο «ε» παραπάνω – ςθμ. 12), ενϊ θ αξία του
χαρτοφυλακίου μετοχϊν και λοιπϊν επενδυτικϊν τίτλων που αναφζρονται ςτο ςθμείο «ςτ» παραπάνω, ανιλκε ςε € 33 εκατ. τθν
30 Ιουνίου 2016, το οποίο είναι ςφμφωνο με το όριο που ζχει τεκεί ςτο ςχζδιο. Επιπρόςκετα, ζνα ςθμαντικό βιμα για τθν
επίτευξθ του ανϊτατου αρικμοφ των υπαλλιλων ςτθν Ελλάδα ζωσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2017, όπωσ ορίηεται ςτθ ςχετικι δζςμευςθ
(ςθμείο «α» παραπάνω), ζχει λθφκεί μζςω τθσ εφαρμογισ του Προγράμματοσ Εκελοφςιασ Εξόδου το οποίο ξεκίνθςε ςτο δεφτερο
τρίμθνο του 2016 (ςθμ. 21). Περαιτζρω πλθροφόρθςθ για τισ κφριεσ δεςμεφςεισ προσ υλοποίθςθ, τισ βαςικζσ παραδοχζσ που
χρθςιμοποιικθκαν και τθν πικανι επίδραςθ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα τθσ Σράπεηασ, παρατίκεται ςτθ ςθμείωςθ 6 των
ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015.
Σραπεηικόσ Επίτροποσ
Σο Μνθμόνιο Οικονομικϊν και Χρθματοπιςτωτικϊν Πολιτικϊν (ΜΟΧΠ) του Δεφτερου Προγράμματοσ Προςαρμογισ για τθν
Ελλάδα, μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Σαμείου και τθσ Ευρωπαϊκισ
Κεντρικισ Σράπεηασ, προζβλεπε το διοριςμό επιτρόπου (Monitoring Trustee) ςε όλεσ τισ τράπεηεσ που βρίςκονται ςε κακεςτϊσ
Κρατικισ Ενίςχυςθσ.
Σθν 22 Φεβρουαρίου 2013, θ Σράπεηα 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.
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Ζςοδα από μερίςματα

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου, θ Σράπεηα αναγνϊριςε ζςοδα από μερίςματα κυρίωσ από κυγατρικζσ τθσ εταιρείεσ φψουσ € 40
εκατ. (30 Ιουνίου 2015: € 366 εκατ.)
Θ ανάλυςθ των εν λόγω μεριςμάτων ανά εταιρεία παρατίκεται παρακάτω:
30 Ιουνίου
2016
€εκατ.
ERB New Europe Holding B.V.
Eurolife ERB Insurance Group υμμετοχϊν A.E.
Eurobank Factors Α.Ε.Π.Ε.Α.
Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Τ.
Eurobank Fund Management Company (Luxembοurg) S.A.
Grivalia Properties Α.Ε. Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Περιουςία
Λοιπά (ςυμπεριλαμβανομζνων μεριςμάτων του επενδυτικοφ και
εμπορικοφ χαρτοφυλακίου)
φνολο

8.

30 Ιουνίου
2015
€ εκατ.

34
6

262
38
25
16
18
6

0
40

1
366

Λειτουργικά ζξοδα

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ
Διοικθτικά ζξοδα
Ειςφορζσ ςτα ταμεία εξυγίανςθσ και εγγφθςθσ των κατακζςεων
Αποςβζςεισ ενςϊματων πάγιων ςτοιχείων
Αποςβζςεισ άυλων πάγιων ςτοιχείων
Ενοίκια λειτουργικϊν μιςκϊςεων
φνολο

30 Ιουνίου
2016

30 Ιουνίου
2015

€ εκατ.

€ εκατ.

(194)
(80)
(31)
(13)
(7)
(21)
(346)

(185)
(100)
(15)
(7)
(22)
(329)

Ειςφορζσ ςτα ταμεία εξυγίανςθσ και εγγφθςθσ των κατακζςεων
Για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2016, το ζξοδο για τισ ειςφορζσ ςτα ταμεία εξυγίανςθσ και εγγφθςθσ των κατακζςεων
ανιλκε ςε € 31 εκατ. Με το Νόμο 4370/2016, ο οποίοσ τζκθκε ςε ιςχφ το Μάρτιο του 2016 και αντικατζςτθςε το Νόμο 3746/2009,
ενςωματϊκθκε ςτθν Ελλθνικι νομοκεςία θ Οδθγία 2014/49/ΕΕ, όπου, μεταξφ άλλων, ορίηει το εφροσ και ςυγκεκριμζνεσ πλευρζσ
τθσ λειτουργίασ του Σαμείου Εγγφθςθσ Κατακζςεων και Επενδφςεων (ΣΕΚΕ), τουσ όρουσ ςυμμετοχισ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων
και επιπροςκζτωσ, τθν διαδικαςία κακοριςμοφ και καταβολισ ειςφορϊν.
Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ
Ο μζςοσ όροσ του αρικμοφ των εργαηομζνων τθσ Σράπεηασ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου ανιλκε ςε 9.091 (Ιοφνιοσ 2015: 9.073).
Σθν 30 Ιουνίου 2016, ο αρικμόσ των καταςτθμάτων τθσ Σράπεηασ ανιλκε ςε 481.
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Προβλζψεισ απομείωςθσ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν

Θ κίνθςθ τθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ ανά κατθγορία δανείων αναλφεται παρακάτω:
30 Ιουνίου 2016
Επιχειρθματικά
€ εκατ.

τεγαςτικά
€ εκατ.

Καταναλωτικά(1)
€ εκατ.

Μικρζσ
επιχειριςεισ
€ εκατ.

φνολο
€ εκατ.

3.875
111

2.077
100

2.455
85

1.956
19

10.363
315

(241)

(15)

1
(2)

(25)

1
(283)

(38)

(28)

(30)

(38)

(134)

(3)
3.704

(18)
2.116

(13)
2.496

(11)
1.901

(45)
10.217

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου
Προβλζψεισ περιόδου
Ανακτιςεισ προβλζψεων απομείωςθσ
από διαγραφζσ
Διαγραφζσ δανείων και απαιτιςεων
Μεταβολι ςτθν παροφςα αξία των
ηθμιϊν απομείωςθσ
υναλλαγματικζσ διαφορζσ και λοιπζσ
κινιςεισ
Τπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου

(1)

Περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα των πιςτωτικών καρτών.

10.

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ και ζξοδα αναδιάρκρωςθσ
30 Ιουνίου
2016
€εκατ.

30 Ιουνίου
2015
€ εκατ.

(1)
(1)
(2)

(28)
(20)
(5)
(53)

Πρόβλεψθ για το Πρόγραμμα Εκελουςίασ Εξόδου (ςθμ. 21)
Ζξοδα αναδιάρκρωςθσ
Ζξοδα αναδιάρκρωςθσ

(23)
(5)
(28)

(2)
(2)

φνολο

(30)

(55)

Ηθμιζσ απομείωςθσ και αποτίμθςθσ επενδυτικϊν ακινιτων και
ακινιτων ανακτθκζντων από πλειςτθριαςμοφσ
Ηθμιζσ απομείωςθσ ομολόγων
Ηθμιζσ απομείωςθσ από αμοιβαία κεφάλαια και μετοχζσ
Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ

Σο πρϊτο εξάμθνο του 2015, θ Σράπεηα αναγνϊριςε € 28 εκατ. ηθμιζσ απομείωςθσ και αποτίμθςθσ επενδυτικϊν ακινιτων και
ακινιτων ανακτθκζντων από πλειςτθριαςμοφσ, αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν επιδείνωςθ των μακροοικονομικϊν ςυνκθκϊν και τθ
ςυνεχιηόμενθ μείωςθ των τιμϊν ςτθν αγορά ακινιτων ςτθ Ελλάδα.
Σο πρϊτο εξάμθνο του 2015, θ Σράπεηα αναγνϊριςε επιπλζον € 20 εκατ. ηθμιζσ απομείωςθσ 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.

11.

Φόροσ ειςοδιματοσ και προςαρμογζσ φόρου
30 Ιουνίου
2016
€ εκατ.

30 Ιουνίου
2015
€ εκατ.

Σρζχων φόροσ
Αναβαλλόμενοσ φόροσ
Φόροσ ειςοδιματοσ

(5)
2
(3)

(3)
489
486

Προςαρμογζσ φόρου
φνολο

31
28

486
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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
29%. Επιπρόςκετα, τα μερίςματα που διανζμονται υπόκεινται ςε παρακράτθςθ φόρου 15%, εκτόσ των ενδοομιλικϊν μεριςμάτων
τα οποία υπό προχποκζςεισ απαλλάςςονται του φόρου, ςφμφωνα με τουσ Νόμουσ 4387/2016 και 4389/2016, οι οποίοι αφξθςαν
τον αντίςτοιχο φορολογικό ςυντελεςτι από 10% ςε 15%, για διανομζσ μεριςμάτων που πραγματοποιοφνται από τθν 1 Ιανουαρίου
2017 και ςτο εξισ.
Σο πρϊτο εξάμθνο του 2016, ςε ςυνζχεια ευνοϊκισ δικαςτικισ απόφαςθσ, θ Σράπεηα αναγνϊριςε ζςοδο φόρου € 30,5 εκατ. για
απαιτιςεισ ζναντι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςχετικζσ με τθν ζκτακτθ φορολόγθςθ αφορολόγθτων αποκεματικϊν τθσ Σράπεηασ, θ
οποία είχε επιβλθκεί με το Νόμο 3513/2006.
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 Πιςτοποιθτικό», το οποίο εκδίδεται, μετά τθ διενζργεια ςχετικοφ φορολογικοφ ελζγχου,
από το νόμιμο ελεγκτι ι ελεγκτικό γραφείο που ελζγχει και τισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ.
Θ Σράπεηα 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, ενϊ ο φορολογικόσ ζλεγχοσ για τθ χριςθ 2015
από ορκωτοφσ ελεγκτζσ βρίςκεται ςε εξζλιξθ. Επιπροςκζτωσ, το Νζο Σαχυδρομικό Σαμιευτιριο και θ Νζα Proton, οι οποίεσ
ςυγχωνεφκθκαν με τθν Σράπεηα 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 Σράπεηα ζχει ςχθματίςει επαρκείσ προβλζψεισ και για τισ δφο ανωτζρω περιπτϊςεισ.
φμφωνα με τθν Ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία και τισ αντίςτοιχεσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ, οι εταιρείεσ για τισ οποίεσ εκδίδεται
φορολογικό πιςτοποιθτικό χωρίσ επιςθμάνςεισ για παραβάςεισ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ δεν εξαιροφνται από τθν επιβολι
επιπρόςκετων φόρων και προςτίμων από τισ Ελλθνικζσ φορολογικζσ αρχζσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του φορολογικοφ ελζγχου ςτο
πλαίςιο των νομοκετικϊν περιοριςμϊν (ωσ γενικι αρχι, 5 χρόνια από τθ λιξθ τθσ χριςθσ ςτθν οποία θ φορολογικι διλωςθ κα
πρζπει να ζχει υποβλθκεί).
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:
30 Ιουνίου
2016
€ εκατ.

`
Τπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου
Ζςοδο/(ζξοδο) ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων
Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων
Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν
Λοιπά
Τπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου
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Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ/(υποχρεϊςεισ) προκφπτουν από τα ςτοιχεία που αναφζρονται παρακάτω:
30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου
2016
2015
€ εκατ.
€ εκατ.
Ηθμιζσ που ςχετίηονται με το πρόγραμμα PSI+
Προβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και
απαιτιςεισ
Μθ χρθςιμοποιθκείςεσ φορολογικζσ ηθμιζσ
Μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία που αναγνωρίηονται ςτθν
κατάςταςθ αποτελεςμάτων
Κόςτοσ ςυναλλαγϊν κακαρισ κζςθσ
Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν
Μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία που αναγνωρίηονται απευκείασ ςτο
αποκεματικό εφλογθσ αξίασ
Πάγια περιουςιακά ςτοιχεία
Τποχρεϊςεισ κακοριςμζνων παροχϊν
Λοιπά
φνολο αναβαλλόμενου φόρου ειςοδιματοσ

1.277

1.302

2.869
297

2.829
297

308
42
32

302
46
29

10
0
12
58
4.905

12
2
10
73
4.902

Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ (ζξοδο)/ζςοδο ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων προκφπτει από τα ςτοιχεία που αναφζρονται παρακάτω:

Προβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και
απαιτιςεισ
Μθ χρθςιμοποιθκείςεσ φορολογικζσ ηθμιζσ
Ηθμιζσ που ςχετίηονται με το πρόγραμμα PSI+
Μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία και λοιπζσ προςωρινζσ διαφορζσ
φνολο αναβαλλόμενου φόρου ειςοδιματοσ (ζξοδο)/ζςοδο

30 Ιουνίου
2016
€ εκατ.

30 Ιουνίου
2015
€ εκατ.

40
(1)
(25)
(12)
2

485
(9)
(22)
35
489

Σθν 30 Ιουνίου 2016, θ Σράπεηα αναγνϊριςε κακαρζσ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ € 4,9 δισ που αναλφονται
παρακάτω:
(α) € 1.277 εκατ. αφοροφν ςε φορολογικζσ ηθμιζσ από τθ ςυμμετοχι τθσ Σράπεηασ 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) € 2.869 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) € 42 εκατ. αφοροφν κυρίωσ ςε εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ ςχετικά με τθν αναπόςβεςτθ αξία εξόδων αφξθςθσ
μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ, υποκείμενων ςε δεκαετι απόςβεςθ, με βάςθ τθν ιςχφουςα φορολογικι νομοκεςία, του
ζτουσ που πραγματοποιικθκαν και
(ε) € 420 εκατ. αφοροφν ςε λοιπζσ εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ (ηθμιζσ αποτίμθςθσ, προβλζψεισ για αποηθμίωςθ
προςωπικοφ λόγω αποχϊρθςθσ από τθν υπθρεςία κ.λπ.), θ πλειονότθτα των οποίων μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε μελλοντικζσ
περιόδουσ χωρίσ κακοριςμζνο χρονικό περιοριςμό και ςφμφωνα με τθ φορολογικι νομοκεςία που ιςχφει.
Αξιολόγηςη τησ ανακτηςιμότητασ των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήςεων
Θ αναγνϊριςθ των ανωτζρω αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων ςτθρίηεται ςτθν εκτίμθςθ τθσ διοίκθςθσ, τθν 30 Ιουνίου
2016, ότι θ Σράπεηα 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 το πρόγραμμα
επαναγοράσ των νζων τίτλων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν. Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ
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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, τα πραγματικά φορολογικά αποτελζςματα για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 και
τα εκτιμϊμενα φορολογικά αποτελζςματα για τθ χριςθ που κα λιξει τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, λαμβάνοντασ υπόψθ τα
πραγματικά φορολογικά αποτελζςματα για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2016.
Επιπλζον, θ αξιολόγθςθ τθσ Σράπεηασ 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 Σράπεηα 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/ ηθμιζσ 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 Σράπεηασ ςε ςυνδυαςμό με τισ φορολογικζσ
ηθμιζσ προγενζςτερων ετϊν που προκλικθκαν από ζκτακτα γεγονότα.
Σθν 30 Ιουνίου 2016, θ Σράπεηα ζλαβε υπόψθ τθν πρόβλεψθ των λειτουργικϊν αποτελεςμάτων και τισ ενζργειεσ κεφαλαιακισ
ενίςχυςθσ που πρζπει να υλοποιθκοφν ζωσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2018, όπωσ αντικατοπτρίηονται ςτο ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ που
εγκρίκθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ςτο πλαίςιο τθσ νζασ ανακεφαλαιοποίθςθσ, το Νοζμβριο του 2015 (ςθμ. 6).
Σο ποςό των ανωτζρω προβλζψεων των λειτουργικϊν αποτελεςμάτων επθρεάηεται κυρίωσ από τισ εκτιμιςεισ τθσ Σράπεηασ
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 Σράπεηα 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 Σράπεηα για τθν προετοιμαςία του προαναφερκζντοσ ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ είναι ευκυγραμμιςμζνεσ με εκείνεσ που
προβλζπονταν από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι το επτζμβριο του 2015. Σο μοντζλο τθσ αξιολόγθςθσ τθσ ανακτθςιμότθτασ των
αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων τθσ Σράπεηασ ζχει καταρτιςτεί ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των λειτουργικϊν
αποτελεςμάτων που περιλαμβάνονται ςτο ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ, οι οποίεσ επεκτείνονται 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 (ςθμ. 2).
Νομικό πλαίςιο δημιουργίασ οριςτικών και εκκαθαριςμζνων απαιτήςεων ζναντι του Ελληνικοφ Δημοςίου
φμφωνα 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 επί των ηθμιϊν από τθ ςυμμετοχι τθσ Σράπεηασ 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
είχαν 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). Σθν 30 Ιουνίου 2016, οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ οι οποίεσ πλθροφν τα κριτιρια για μετατροπι τουσ ςε
οριςτικζσ και εκκακαριςμζνεσ απαιτιςεισ ζναντι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ανζρχονταν ςε € 4.040 εκατ. Περαιτζρω πλθροφόρθςθ
παρατίκεται ςτθ ςθμείωςθ 15 των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Σράπεηασ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου
2015.
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Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ

υμμετοχι ςτθν Eurolife ERB Insurance Group υμμετοχϊν Α.Ε. ταξινομθμζνθ ωσ κατεχόμενθ προσ πϊλθςθ
Σθν 22 Δεκεμβρίου 2015, θ Σράπεηα 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 υμμετοχϊν («Eurolife») (θ
«υναλλαγι»), 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 υναλλαγισ, ενϊ θ Σράπεηα κα διατθριςει ποςοςτό 20%.
Θ υναλλαγι 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 Ρουμανία και γ) τισ ςυμβάςεισ τραπεηοαςφαλιςτικισ (bancassurance agreements) μεταξφ των κυγατρικϊν τθσ Eurolife
και τθσ Eurobank αναφορικά με τθν αποκλειςτικι διανομι αςφαλιςτικϊν προϊόντων ςτθν Ελλάδα και ςτθ Ρουμανία μζςω του
δικτφου πωλιςεων τθσ Eurobank.
Σθν 30 Ιουνίου 2016, θ εφλογθ αξία τθσ ςυμμετοχισ τθσ Σράπεηασ ςτθν Eurolife μειωμζνθ με τα ζξοδα πϊλθςισ τθσ, θ οποία
προςδιορίςτθκε από τθ Διοίκθςθ με βάςθ ανεξάρτθτθ ζκκεςθ αποτίμθςθσ, υπερζβαινε τθν αντίςτοιχθ λογιςτικι αξία τθσ
ςυμμετοχισ ςτθν Eurolife ποςοφ € 113 εκατ. Ωσ εκ τοφτου, δεν αναγνωρίςτθκε ηθμιά απομείωςθσ κατά τθν επαναμζτρθςθ τθσ
ςυμμετοχισ τθσ Σράπεηασ ςτθ χαμθλότερθ αξία μεταξφ τθσ λογιςτικισ και τθσ εφλογθσ αξίασ τθσ μειωμζνθσ με τα ζξοδα πϊλθςθσ.
Γεγονόσ μετά την ημερομηνία ιςολογιςμοφ
Θ υναλλαγι ολοκλθρϊκθκε τθν 4 Αυγοφςτου 2016, μετά τθ λιψθ όλων των απαιτοφμενων εγκρίςεων από τισ αρμόδιεσ εποπτικζσ
και ρυκμιςτικζσ αρχζσ. Σο τίμθμα τθσ υναλλαγισ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ αυτισ και μετά από τθ διανομι μερίςματοσ ποςοφ €
34 εκατ. από τθ Eurolife ςτθ Eurobank, ανιλκε ςε € 324,7 εκατ., και υπόκειται ςε περαιτζρω προςαρμογζσ μετά τθν
οριςτικοποίθςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων τθσ Eurolife κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ υναλλαγισ. Σο εκτιμϊμενο αποτζλεςμα από
τθν πϊλθςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ Σράπεηασ ςτθν Eurolife ανζρχεται ςε € 159 εκατ. κζρδοσ, μετά από φόρο.

13.

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ
30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου
2016
2015
€ εκατ.
€ εκατ.

Επιχειρθματικά δάνεια
τεγαςτικά δάνεια

14.973
16.302

15.194
16.569

Καταναλωτικά δάνεια (1)
Δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ

5.028
6.386
42.689
(10.217)
32.472

5.138
6.436
43.337
(10.363)
32.974

Μείον: υςςωρευμζνθ πρόβλεψθ απομείωςθσ (ςθμ. 9)
φνολο
(1)

Περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα των πιςτωτικών καρτών.

Σθν 30 επτεμβρίου 2014, ςφμφωνα με το ΔΛΠ 39, θ Σράπεηα 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 Σράπεηα 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 επτεμβρίου 2014, θ οποία αποτελεί και το
αναπόςβεςτο κόςτοσ αυτϊν κατά τθν ανωτζρω θμερομθνία μεταφοράσ.
Επιπρόςκετα, τον Δεκζμβριο του 2014, θ Σράπεηα απζκτθςε ομολογιακό δάνειο, πλιρωσ απομειωμζνο, ποςοφ € 42 εκατ., το οποίο
κατεχόταν προθγουμζνωσ από μία κυγατρικι τθσ Σράπεηασ και ιταν εγγυθμζνο από τθν ίδια τθν Σράπεηα. Σο 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, αυξικθκαν κατά τθν προςαρμογι ςε εφλογθ αξία ποςοφ € 42
εκατ.
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Σθν 30 Ιουνίου 2016, θ λογιςτικι αξία των προαναφερκζντων αναταξινομθμζνων δανείων ανιλκε ςε € 93 εκατ. που προςεγγίηει
τθν εφλογθ αξία τουσ. ε περίπτωςθ που τα χρθματοοικονομικά αυτά ςτοιχεία δεν είχαν αναταξινομθκεί, δεν κα είχε
αναγνωριςτεί κάποιο ποςό ςτα λοιπά αποτελζςματα απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ.
Σθν 30 Ιουνίου 2016, τα δάνεια ςε κακυςτζρθςθ μεγαλφτερθ των 90 θμερϊν ανιλκαν ςε € 15.760 εκατ.

14.

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων
Χρεωςτικοί τίτλοι δανειακοφ χαρτοφυλακίου
Χαρτοφυλάκιο διακρατοφμενων μζχρι τθ λιξθ επενδυτικϊν τίτλων
φνολο

30 Ιουνίου
2016
€ εκατ.

31 Δεκεμβρίου
2015
€ εκατ.

3.022
10.349
139
13.510

3.189
11.247
149
14.585

Σο χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων ανά κατθγορία αναλφεται ωσ εξισ:
Διακζςιμοι
προσ πϊλθςθ
επενδυτικοί τίτλοι
€ εκατ.
Ομόλογα
- Ομόλογα ζκδοςθσ του Ευρωπαϊκοφ ΣΧ
- Ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου
- Ζντοκα Γραμμάτια Ελλθνικοφ Δθμοςίου
- Λοιπά κυβερνθτικά ομόλογα
- Λοιποί εκδότεσ

Μετοχζσ
φνολο

Μετοχζσ
φνολο

φνολο
€ εκατ.

722
1.933
153
106
2.914

9.088
939
307
15
10.349

139
139

9.088
1.661
1.933
460
260
13.402

108

-

-

108

3.022

10.349

139

13.510

Διακζςιμοι
προσ πϊλθςθ
επενδυτικοί τίτλοι
€ εκατ.
Ομόλογα
- Ομόλογα ζκδοςθσ του Ευρωπαϊκοφ ΣΧ
- Ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου
- Ζντοκα Γραμμάτια Ελλθνικοφ Δθμοςίου
- Λοιπά κυβερνθτικά ομόλογα
- Λοιποί εκδότεσ

30 Ιουνίου 2016
Χρεωςτικοί τίτλοι
Διακρατοφμενοι
δανειακοφ
μζχρι τθ λιξθ
χαρτοφυλακίου επενδυτικοί τίτλοι
€ εκατ.
€ εκατ.

31 Δεκεμβρίου 2015
Χρεωςτικοί τίτλοι
Διακρατοφμενοι
δανειακοφ
μζχρι τθ λιξθ
χαρτοφυλακίου
επενδυτικοί τίτλοι
€ εκατ.
€ εκατ.

φνολο
€ εκατ.

784
2.157
95
62
3.098

10.042
880
284
41
11.247

149
149

10.042
1.664
2.157
379
252
14.494

91

-

-

91

3.189

11.247

149

14.585

Σο 2008 και το 2010, ςφμφωνα με τισ τροποποιιςεισ του Δ.Λ.Π. 39, θ Σράπεηα 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. Σθν 30 Ιουνίου 2016, θ λογιςτικι
αξία των τίτλων που ζχουν μεταφερκεί, ανερχόταν ςε € 916 εκατ.
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Εάν δεν είχε πραγματοποιθκεί θ παραπάνω μεταφορά, θ μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία των μεταφερκζντων τίτλων για τθν περίοδο
από τθν θμερομθνία μεταφοράσ ζωσ τθν 30 Ιουνίου 2016, κα είχε ωσ αποτζλεςμα € 383 εκατ. ηθμιζσ, μετά από φόρουσ, οι οποίεσ
κα αναγνωρίηονταν ςτο αποκεματικό αναπροςαρμογισ των διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων.
υναλλαγι πϊλθςθσ Visa Europe
Σθν 21 Ιουνίου 2016, θ Visa Inc. ανακοίνωςε τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξαγοράσ τθσ Visa Europe Ltd. φμφωνα με τουσ όρουσ τθσ
τελικισ ςυμφωνίασ, κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ, θ Visa Inc. κατζβαλλε € 12,2 δισ ςε μετρθτά και εξζδωςε προνομιοφχεσ
μετοχζσ ςυνολικισ αξίασ € 5,3 δισ ςτουσ μετόχουσ τθσ Visa Europe. Επιπρόςκετα, με τθ ςυμπλιρωςθ τριϊν ετϊν από τθν
ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ, κα καταβλθκεί ωσ αναβαλλόμενο τίμθμα ποςό € 1,12 δισ ςε μετρθτά, ςυμπεριλαμβανομζνου τόκου.
Θ Σράπεηα αναγνϊριςε ςτα «Αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ» το μερίδιο τθσ από το αποτζλεςμα τθσ πϊλθςθσ, το οποίο
περιελάμβανε ποςό € 26 εκατ. ςε μετρθτά, € 9 εκατ. ςε προνομιοφχεσ μετοχζσ και € 2 εκατ. ωσ παροφςα αξία από το
αναβαλλόμενο τίμθμα.
Πϊλθςθ ομολόγων του Ευρωπαϊκοφ Σαμείου Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ (ΕΣΧ)
Σον Απρίλιο του 2016, το Ευρωπαϊκό Σαμείο Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ (ΕΣΧ) επζτρεψε ςτισ Ελλθνικζσ τράπεηεσ, οι οποίεσ
είχαν ανακεφαλαιοποιθκεί με ομόλογα του ΕΣΧ, να πουλιςουν τα εν λόγω ομόλογα ςτα μζλθ του Ευρωςυςτιματοσ, ςφμφωνα με
τουσ όρουσ του προγράμματοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ (ΕΚΣ) για τθν αγορά ομολόγων του Δθμοςίου Σομζα (Public
Sector Asset Purchase Program – PSPP). Ακολοφκωσ, θ Σράπεηα τθν 30 Ιουνίου 2016 είχε προχωριςει ςτθν πϊλθςθ ομολόγων του
ΕΣΧ ονομαςτικισ αξίασ € 935 εκατ., αναγνωρίηοντασ κζρδοσ ποςοφ € 14 εκατ. ςτα «Αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ».
Γεγονόσ μετά την ημερομηνία ιςολογιςμοφ
Ζωσ τθ 19 Αυγοφςτου 2016, θ Σράπεηα είχε προβεί ςτθν πϊλθςθ επιπλζον ομολόγων του ΕΣΧ ονομαςτικισ αξίασ € 420 εκατ.,
αναγνωρίηοντασ κζρδοσ ποςοφ € 12 εκατ.

15.

υμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ

Eurobank Bulgaria A.D., Βουλγαρία
το πλαίςιο τθσ απόκτθςθσ του Καταςτιματοσ Βουλγαρίασ τθσ Alpha Bank από τθν Eurobank Bulgaria A.D., τθ 2 Μαρτίου 2016 θ
Σράπεηα απζκτθςε € 55 εκατ. από τισ υποχρεϊςεισ τθσ Postbank προσ τον Όμιλο Alpha Bank ζναντι τιμιματοσ € 1. Σο ςυνολικό
κζρδοσ ποςοφ € 55 εκατ. που αποδίδεται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ τθσ απόκτθςθσ, ςτο πλαίςιο των ςχεδίων αναδιάρκρωςθσ
τθσ Alpha Bank και τθσ Σράπεηασ, ζχει αναγνωριςτεί ςτα «Λοιπά λειτουργικά αποτελζςματα». ε ςυνζχεια τθσ ανωτζρω
ςυναλλαγισ, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ αυξικθκε κατά € 55 εκατ, με τθν κεφαλαιοποίθςθ του εν λόγω χρζουσ προσ τθν
Σράπεηα. Ωσ αποτζλεςμα, θ Σράπεηα αφξθςε το ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ ςτθν εταιρεία από 34,56% ςε 47,12%, με αντίςτοιχθ
μείωςθ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ που κατείχαν οι κυγατρικζσ τθσ Σράπεηασ.
Eurobank Ergasias Leasing Α.Ε., Ελλάδα
Σο Μάρτιο 2016, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ αυξικθκε κατά € 95 εκατ.
Themeleion II Mortgage Finance Plc, Themeleion III Holdings Ltd, Themeleion III Mortgage Finance Plc, Themeleion IV Holdings
Ltd, Σhemeleion IV Mortgage Finance Plc, Θνωμζνο Βαςίλειο
Σο Μάρτιο 2016, αποφαςίςτθκε θ ρευςτοποίθςθ των ανωτζρω εταιρειϊν ειδικοφ ςκοποφ.
Daneion 2007-1 Plc, Daneion APC-Ltd, Daneion Holdings Ltd, Θνωμζνο Βαςίλειο
Σο Μάιο 2016, αποφαςίςτθκε θ ρευςτοποίθςθ των ανωτζρω εταιρειϊν ειδικοφ ςκοποφ.
ERB Hellas Funding Ltd, Νθςιά Channel
Σο Μάιο 2016, αυξικθκε το μετοχικό κεφαλαίο τθσ εταιρείασ κατά € 0,2 εκατ.
IMO Rila E.A.D., Βουλγαρία
Σον Ιοφνιο 2016, θ Σράπεηα απόκτθςε από τθν ΝEUII Property Holdings Ltd το 100% τθσ IMO Rila E.A.D. ζναντι τιμιματοσ € 1.
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Proton Ανϊνυμθ Εταιρεία Διαχείριςθσ Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Ελλάδα
Σον Ιοφνιο 2016, ολοκλθρϊκθκε θ ρευςτοποίθςθ τθσ εταιρείασ.
Γεγονότα μετά την ημερομηνία ιςολογιςμοφ
Tegea Holdings Ltd και Tegea Plc, Θνωμζνο Βαςίλειο
Σον Ιοφλιο 2016, ιδρφκθκαν οι Tegea Holdings Ltd και Tegea Plc ωσ εταιρείεσ ειδικοφ ςκοποφ τθσ Σράπεηασ για τθ ςυγκζντρωςθ
κεφαλαίων (ςθμ. 20).
Eurolife ERB Insurance Group Ανϊνυμοσ Εταιρεία υμμετοχϊν, Ελλάδα
Σον Αφγουςτο 2016, θ Σράπεηα ανακοίνωςε τθν ολοκλιρωςθ τθσ πϊλθςθσ του 80% τθσ Eurolife ERB Insurance Group Ανϊνυμοσ
Εταιρεία υμμετοχϊν (ςθμ. 12).

16.

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ
30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου
2016
2015
€ εκατ.
€ εκατ.

Απαιτιςεισ από το Σαμείο Εγγφθςθσ Κατακζςεων και Επενδφςεων
Ανακτθκζντα περουςιακά ςτοιχεία από πλειςτθριαςμοφσ και ςχετικζσ
προκαταβολζσ
Ενεχυριαςμζνο ποςό που ςχετίηεται με χρθματοοικονομικι εγγφθςθ για τον
πιςτωτικό κίνδυνο του Ελλθνικοφ Δθμοςίου
Απαιτιςεισ από φόρο ειςοδιματοσ
Λοιπζσ εγγυιςεισ
Προπλθρϊμενα ζξοδα και δεδουλευμζνα ζςοδα
υμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ
Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ
φνολο

687

677

303

309

250
280
47
36
5
107
1.715

258
237
109
27
5
142
1.764

Σθν 30 Ιουνίου 2016, οι απαιτιςεισ από το Σαμείο Εγγφθςθσ Κατακζςεων και Επενδφςεων περιλαμβάνουν μια εξαςφάλιςθ ςε
μετρθτά ποςοφ € 3,7 εκατ., βάςει τθσ ςφμβαςθσ αμετάκλθτθσ δζςμευςθσ πλθρωμισ και παροχισ εξαςφάλιςθσ, θ οποία υπεγράφθ
μεταξφ τθσ Σράπεηασ και του Ενιαίου υμβουλίου Εξυγίανςθσ (Single Resolution Board – SRB), το Μάιο του 2016 (ςθμ. 27).
Σθν 30 Ιουνίου 2016, τα λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ποςοφ € 107 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2015: € 142 εκατ.) αφοροφν κυρίωσ ςε
απαιτιςεισ από α) δθμόςιουσ οργανιςμοφσ και β) νομικζσ υποκζςεισ μετά από προβλζψεισ.
Σο πρϊτο τρίμθνο του 2016, ολοκλθρϊκθκε θ ρευςτοποίθςθ τθσ εταιρείασ Unitfinance Α.Ε.

17.

Τποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ

Εξαςφαλιςμζνεσ υποχρεϊςεισ προσ τθν ΕΚΣ και τθν ΣτΕ

30 Ιουνίου
2016
€ εκατ.

31 Δεκεμβρίου
2015
€ εκατ.

21.485

25.267

Σθν 30 Ιουνίου 2016, θ Σράπεηα ζχει μειϊςει τθν εξάρτθςι τθσ από το μθχανιςμό χρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ ςε € 21,5
δισ (εκ των οποίων € 15,8 δισ αφοροφν ςε χρθματοδότθςθ από τον Ζκτακτο Μθχανιςμό Παροχισ Ρευςτότθτασ - ELA), κυρίωσ ωσ
αποτζλεςμα τθσ αφξθςθσ του δανειςμοφ από ςυμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων και τθσ επιλεγμζνθσ απομόχλευςθσ ςτοιχείων
ενεργθτικοφ, και ςε κάποιο βακμό λόγω τθσ ειςροισ κατακζςεων. Σθ 19 Αυγοφςτου 2016, θ χρθματοδότθςθ από το Ευρωςφςτθμα
ανιλκε ςε € 18,4 δισ, εκ των οποίων € 14 δισ αφοροφν ςε χρθματοδότθςθ από τον ELA.
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Τποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα

Εξαςφαλιςμζνεσ υποχρεϊςεισ προσ λοιπζσ τράπεηεσ
Δανειςμόσ από διεκνι χρθματοπιςτωτικά και λοιπά ιδρφματα
Διατραπεηικόσ δανειςμόσ
Σρεχοφμενοι λογαριαςμοί τραπεηϊν και υπόλοιπα ςε διακονιςμό
φνολο

30 Ιουνίου
2016
€ εκατ.

31 Δεκεμβρίου
2015
€ εκατ.

7.386
158
733
42
8.319

5.632
321
269
33
6.255

Σθν 30 Ιουνίου 2016, ο δανειςμόσ από διεκνι χρθματοπιςτωτικά και λοιπά ιδρφματα περιλαμβάνει € 100 εκατ., που αφοροφν ςε
κεφάλαια που ζλαβε θ Σράπεηα από το Ελλθνικό Επενδυτικό Σαμείο (IFG – Greek SME Finance S.A.), με ςκοπό το δανειςμό μικρϊν
και μεςαίων επιχειριςεων. Σα κεφάλαια προιλκαν από το Γερμανικό και Ελλθνικό Δθμόςιο και είναι υπό τθ διαχείριςθ τθσ KFW
(αναπτυξιακι τράπεηα ςυμφερόντων Γερμανικοφ Δθμοςίου) και του Εκνικοφ Σαμείου Επιχειρθματικότθτασ και Ανάπτυξθσ
(Ε.Σ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) αντίςτοιχα.

19.

Τποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ

Προκεςμιακζσ κατακζςεισ
Κατακζςεισ ταμιευτθρίου και τρεχοφμενοι λογαριαςμοί
υμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων
Λοιπά προκεςμιακά προϊόντα (ςθμ. 20)
φνολο

30 Ιουνίου
2016
€ εκατ.

31 Δεκεμβρίου
2015
€ εκατ.

9.726
13.376
53
32
23.187

9.430
13.286
53
33
22.802

Σα λοιπά προκεςμιακά προϊόντα αφοροφν ςε τίτλουσ μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ που κατείχαν πελάτεσ τθσ Σράπεηασ.

20.

Τποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ

Ομόλογα από τιτλοποίθςθ
Μεςοπρόκεςμοι τίτλοι (EMTN)
Σίτλοι μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ - Lower Tier II (ςθμ. 19)
φνολο

30 Ιουνίου
2016
€ εκατ.

31 Δεκεμβρίου
2015
€ εκατ.

16
43
59

805
49
42
896

Ομόλογα από τιτλοποιιςεισ
Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου εξαμινου του 2016, θ Σράπεηα προχϊρθςε ςτθν επαναγορά ομολόγων από τιτλοποίθςθ δανείων ςε
μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ονομαςτικισ αξίασ € 805 εκατ., που είχαν εκδοκεί μζςω εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ, τα οποία
προθγουμζνωσ διακρατοφνταν από κυγατρικζσ τθσ Σράπεηασ.
Μεςοπρόκεςμοι τίτλοι (EMTN)
Σθν 30 Ιουνίου 2016, οι ομολογίεσ που ζχει εκδϊςει θ Σράπεηα ςτα πλαίςια του προγράμματοσ ΕΜΣΝ, αξίασ € 16 εκατ. (31
Δεκεμβρίου 2015: € 49 εκατ.), κατζχονταν πλιρωσ από κυγατρικζσ τθσ.
Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου εξαμινου του 2016, θ Σράπεηα προχϊρθςε ςτθ πρόωρθ αποπλθρωμι τίτλων ονομαςτικισ αξίασ € 33
εκατ.
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Ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και καλυμμζνεσ ομολογίεσ
Σθν 30 Ιουνίου 2016, τα ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο πλαίςιο του δεφτερου πυλϊνα του Προγράμματοσ Ενίςχυςθσ
τθσ Ρευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ (ςθμ. 4), κακϊσ και οι καλυμμζνεσ ομολογίεσ, ονομαςτικισ αξίασ € 5.877 εκατ. και €
2.275 εκατ., αντίςτοιχα, διακρατοφνταν από τθν Σράπεηα και τισ κυγατρικζσ τθσ.
Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου εξαμινου του 2016, θ Σράπεηα προχϊρθςε ςτθν ζκδοςθ καλυμμζνων ομολογιϊν ονομαςτικισ αξίασ
€ 2.175 εκατ., διακρατοφμενων πλιρωσ από τθν Σράπεηα.
Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου εξαμινου του 2016, θ Σράπεηα προχϊρθςε ςτθν αποπλθρωμι ομολόγων εγγφθςθσ Ελλθνικοφ
Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ € 3.016 εκατ., ενϊ ομόλογα ονομαςτικισ αξίασ € 4.150 εκατ. ζλθξαν. Σα ανωτζρω, διακρατοφνταν
ςτο ςφνολό τουσ από τθν Σράπεηα.
Γεγονότα μετά την ημερομηνία ιςολογιςμοφ
Σον Ιοφλιο του 2016, θ Σράπεηα προχϊρθςε ςτθν ζκδοςθ ομολόγων με τιτλοποίθςθ ςτεγαςτικϊν δανείων ονομαςτικισ αξίασ € 1,9
δισ, θ οποία πραγματοποιικθκε μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ Tegea Plc. Θ ζκδοςθ διακρατικθκε πλιρωσ από τθν Σράπεηα.
Σον Ιοφλιο 2016, ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ € 1.000 εκατ., τα οποία διακρατοφνταν πλιρωσ από
τθν Σράπεηα, ζλθξαν.
Οι απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ ςχετικά με τισ εκδοκείςεσ καλυμμζνεσ ομολογίεσ, βάςει τθσ Π.Δ.Σ.Ε. 2620/28.08.2009, είναι
διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σράπεηασ (Ζκκεςθ προσ Επενδυτζσ για τα Προγράμματα Καλυμμζνων Ομολογιϊν).

21.

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ

Λοιπζσ προβλζψεισ
Προειςπραγμζνα ζςοδα και ζξοδα δεδουλευμζνα
Χρθματοοικονομικι εγγφθςθ για πιςτωτικό κίνδυνο
Ελλθνικοφ Δθμοςίου
Τποχρζωςθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από
τθν υπθρεςία
Λοιπζσ υποχρεϊςεισ
φνολο

30 Ιουνίου
2016
€ εκατ.

31 Δεκεμβρίου
2015
€ εκατ.

119
60

127
38

49

50

38
186
452

36
240
491

Σθν 30 Ιουνίου 2016, οι λοιπζσ υποχρεϊςεισ ποςοφ € 186 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.
Σθν 30 Ιουνίου 2016, οι λοιπζσ προβλζψεισ ποςοφ € 119 εκατ. αφοροφν κυρίωσ ςε εκκρεμείσ δικαςτικζσ υποκζςεισ και απαιτιςεισ
υπό αμφιςβιτθςθ ποςοφ € 54 εκατ. (ςθμ. 27), ζξοδα αναδιάρκρωςθσ ποςοφ € 56 εκατ., μετά από πλθρωμζσ που ςχετίηονται με το
Πρόγραμμα Εκελοφςιασ Εξόδου και λοιπζσ προβλζψεισ για λειτουργικοφσ κινδφνουσ ποςοφ € 8 εκατ.
Θ εφαρμογι του Προγράμματοσ Εκελοφςιασ Εξόδου, το οποίο είχε ςχεδιαςτεί για το προςωπικό του Ομίλου ςτθν Ελλάδα ςτο
πλαίςιο τθσ εφαρμογισ του ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ τθσ Σράπεηασ και ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ κφριεσ δεςμεφςεισ που
περιγράφονται ςε αυτό (ςθμ. 6), ξεκίνθςε ςτο δεφτερο τρίμθνο του 2016 και αναμζνεται να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ των επόμενων
μθνϊν.
ε αυτό το πλαίςιο και προτοφ προςδιοριςτεί το κόςτοσ του Προγράμματοσ Εκελοφςιασ Εξόδου, ςτο δεφτερο τρίμθνο του 2016, θ
Σράπεηα προζβθ ςε επαναμζτρθςθ τθσ υποχρζωςθσ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία, επικαιροποιϊντασ
τθν τελευταία ετιςια αναλογιςτικι μελζτθ και ειδικότερα τισ πιο ςθμαντικζσ αναλογιςτικζσ παραδοχζσ που ίςχυαν πριν τθν
εφαρμογι του Προγράμματοσ Εκελοφςιασ Εξόδου, ωσ εξισ: προεξοφλθτικό επιτόκιο 1,8% (31 Δεκεμβρίου 2015: 2,6%) και
μελλοντικι αφξθςθ μιςκϊν 2,0% (31 Δεκεμβρίου 2015: 2,2%), εκφραςμζνων ςε ςτακμιςμζνουσ μζςουσ όρουσ. Θ επαναμζτρθςθ
είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ υποχρζωςθσ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία κατά € 2 εκατ.,
ςυνολικά.
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ε ςυνζχεια τθσ προαναφερκείςασ επαναμζτρθςθσ, το κόςτοσ του Προγράμματοσ Εκελοφςιασ Εξόδου, όπωσ επανεκτιμικθκε το
δεφτερο τρίμθνο του 2016 ςφμφωνα με τθ ςτρατθγικι τθσ Σράπεηασ, ανζρχεται ςε περίπου € 85 εκατ., μετά από προβλζψεισ για
αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία, εκ των οποίων ποςό € 62 εκατ. είχε αναγνωριςτεί ωσ πρόβλεψθ το
τζταρτο τρίμθνο του 2015. Σο Πρόγραμμα Εκελοφςιασ Εξόδου ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ τθσ λειτουργικισ αποδοτικότθτασ τθσ
Σράπεηασ, με τθν ετιςια εκτιμϊμενθ εξοικονόμθςθ να ανζρχεται ςε € 34 εκατ.

22.

Μετοχικό κεφάλαιο-κοινζσ μετοχζσ και διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο

Θ ονομαςτικι αξία των μετοχϊν τθσ Σράπεηασ είναι € 0,30 ανά μετοχι (31 Δεκεμβρίου 2015: € 0,30). Σο κοινό μετοχικό κεφάλαιο
τθσ Σράπεηασ είναι πλιρωσ καταβεβλθμζνο. Σο υπόλοιπο του μετοχικοφ κεφαλαίου-κοινϊν μετοχϊν, θ διαφορά από ζκδοςθ
μετοχϊν υπζρ το άρτιο και ο αρικμόσ των κοινϊν μετοχϊν που ζχει εκδϊςει θ Σράπεηα, παρουςιάηovται παρακάτω:

Τπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου 2016

Μετοχικό
κεφάλαιο κοινζσ μετοχζσ
€ εκατ.

Διαφορά από
ζκδοςθ μετοχϊν
υπζρ το άρτιο
€ εκατ.

Εκδοκείςεσ
κοινζσ μετοχζσ

656

8.056

2.185.998.765

Κδιεσ μετοχζσ
Με βάςθ το Νόμο 3756/2009, οι τράπεηεσ που ςυμμετζχουν ςτο Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ Ρευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ
δεν επιτρζπεται να αποκτιςουν ίδιεσ μετοχζσ, ςφμφωνα με το άρκρο 16 του νόμου περί Ανωνφμων Εταιρειϊν.

23.

Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιοφχεσ μετοχζσ
Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιοφχεσ μετοχζσ
30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου
Αρικμόσ
2016
2015
μετοχϊν
€ εκατ.
€ εκατ.
345.500.000

950

950

Σθ 12 Ιανουαρίου 2009, θ Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθσ Σράπεηασ 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 «Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ
Ρευςτότθτασ 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. φμφωνα με το τρζχον νομικό και εποπτικό
πλαίςιο, οι εκδοκείςεσ μετοχζσ περιλαμβάνονται για εποπτικοφσ ςκοποφσ ςτα μζςα κεφαλαίου κοινϊν μετοχϊν τθσ κατθγορίασ 1
τθσ Σράπεηασ (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 Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΣτΕ), 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 Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ 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 ΣτΕ, οι προνομιοφχεσ μετοχζσ μετατρζπονται ςε κοινζσ
ι μετοχζσ άλλθσ υφιςτάμενθσ κατά το χρόνο τθσ μετατροπισ κατθγορίασ με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ μετά από
ειςιγθςθ του Διοικθτι τθσ ΣτΕ. Προχπόκεςθ υλοποίθςθσ τθσ ωσ άνω μετατροπισ αποτελεί θ υποβολι ςτθ λιξθ τθσ πενταετίασ και
ζγκριςθ από τον Τπουργό Οικονομίασ, μετά από ςχετικι ειςιγθςθ του Διοικθτι τθσ ΣτΕ, 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 Σράπεηασ κατά το τελευταίο ζτοσ διαπραγμάτευςθσ
τουσ. τθν περίπτωςθ μθ αποπλθρωμισ τουσ ζωσ τθ λιξθ των πζντε ετϊν, θ προαναφερκείςα απόδοςθ αυξάνει κατά 2% ανά ζτοσ,
ζπειτα από ςχετικι απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν, μετά από ςφςταςθ τθσ ΣτΕ.
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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.

24.

Τβριδικά κεφάλαια

Σο υπόλοιπο των υβριδικϊν τίτλων που ζχει εκδϊςει θ Σράπεηα με τθ μορφι προνομιοφχων τίτλων μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ
ςκοποφ, ERB Hellas Funding Limited, για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2016, παρουςιάηεται παρακάτω:
Ζκδοςθ A
€ εκατ.
Τπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου 2016

2

Ζκδοςθ B
€ εκατ.

Ζκδοςθ Γ
€ εκατ.

Ζκδοςθ Δ
€ εκατ.

φνολο
€ εκατ.

4

18

19

43

Όλεσ οι υποχρεϊςεισ του εκδότθ, αναφορικά με τισ ανωτζρω εκδόςεισ των υβριδικϊν τίτλων, καλφπτονται από εγγυιςεισ
μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ από τθν Σράπεηα. Οι αναλυτικοί όροι τθσ κάκε ζκδοςθσ, μαηί με τθν μεριςματικι τουσ απόδοςθ ι/και τθ
βάςθ υπολογιςμοφ τθσ είναι διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σράπεηασ. Σο μζριςμα των υβριδικϊν τίτλων πρζπει να δθλωκεί και
να πλθρωκεί ςτθν περίπτωςθ που θ Σράπεηα διανείμει μζριςμα. Για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2016 και το 2015, θ
Σράπεηα δεν διζνειμε μζριςμα. υνεπϊσ, θ ERB Hellas Funding Ltd ανακοίνωςε τθ μθ καταβολι του μθ ςωρευτικοφ μερίςματοσ
των παραπάνω ςειρϊν υβριδικϊν τίτλων.

25.

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 (δθλ. τιμι εξόδου). Όταν 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
δεδομζνων. Σα 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).
Σα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία τθσ Σράπεηασ 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 θ Σράπεηα 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. το επίπεδο 1 περιλαμβάνονται ενεργά
διαπραγματεφςιμοι χρεωςτικοί τίτλοι, μετοχζσ και παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα που διαπραγματεφονται ςε
χρθματιςτιρια, κακϊσ επίςθσ και αμοιβαία κεφάλαια 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. Σα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του
Επιπζδου 2 περιλαμβάνουν εξωχρθματιςτθριακά παράγωγα και μθ άμεςα ρευςτοποιιςιμουσ χρεωςτικοφσ τίτλουσ, που
διακρατοφνται ι εκδίδονται από τθν Σράπεηα.
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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 Σράπεηασ, ενϊ
ταυτόχρονα αντανακλϊνται οι υποκζςεισ των ςυμμετεχόντων ςτθν αγορά (π.χ. παραδοχζσ ςχετικά με τον κίνδυνο). Σα
χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του Επιπζδου 3 περιλαμβάνουν μθ διαπραγματευόμενουσ μετοχικοφσ τίτλουσ,
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 Σράπεηασ που επιμετρϊνται ςτθν
εφλογθ αξία τουσ, παρουςιάηεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ:
Επίπεδο 1
€ εκατ.
Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ επιμετροφμενα
ςτθν εφλογθ αξία:
Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία εμπορικοφ χαρτοφυλάκιου
Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα
Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν
τίτλων
φνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία υποχρεϊςεων επιμετροφμενα
ςτθν εφλογθ αξία:
Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα
Τποχρεϊςεισ προσ τουσ πελάτεσ:
- φνκετεσ κατακζςεισ
Τποχρεϊςεισ χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν
φνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων υποχρεϊςεων

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία υποχρεϊςεων επιμετροφμενα
ςτθν εφλογθ αξία:
Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα
Τποχρεϊςεισ προσ τουσ πελάτεσ:
- φνκετεσ κατακζςεισ
Τποχρεϊςεισ χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν
φνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων υποχρεϊςεων

φνολο
€ εκατ.

15
0

0
2.161

1
1

16
2.162

2.968
2.983

0
2.161

54
56

3.022
5.200

0

2.743

-

2.743

2
2

4
2.747

-

4
2
2.749

Επίπεδο 1
€ εκατ.
Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ επιμετροφμενα
ςτθν εφλογθ αξία:
Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία εμπορικοφ χαρτοφυλάκιου
Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα
Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν
τίτλων
φνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ

30 Ιουνίου 2016
Επίπεδο 2 Επίπεδο 3
€ εκατ.
€ εκατ.

31 Δεκεμβρίου 2015
Επίπεδο 2 Επίπεδο 3
€ εκατ.
€ εκατ.

φνολο
€ εκατ.

14
0

2
1.862

1
19

17
1.881

3.146
3.160

0
1.864

43
63

3.189
5.087

1

2.352

-

2.353

10
11

4
2.356

-

4
10
2.367

Θ Σράπεηα 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.
Σο πρϊτο εξάμθνο του 2016, δεν υπιρχαν μεταφορζσ από το Επίπεδο 2 ςτο Επίπεδο 3 παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων,
τα οποία αποτιμοφνται χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ αποτίμθςθσ. Σθν ίδια περίοδο, παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα € 19 εκατ.
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μεταφζρκθκαν από το Επίπεδο 3 ςτο Επίπεδο 2, κακϊσ ο υπολογιςμόσ του πιςτωτικοφ κινδφνου (Credit Risk Valuation Adjustment
- CVA), που πραγματοποιικθκε βάςει εςωτερικϊν μοντζλων αποτίμθςθσ, κεωρικθκε ότι δεν είναι ςθμαντικόσ ωσ προσ τθ
ςυνολικι επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των εν λόγω παραγϊγων.
υμφωνία των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του Επιπζδου 3
30 Ιουνίου
2016
€ εκατ.
Τπόλοιπο τθ 1 Ιανουαρίου
Μεταφορζσ ςε επίπεδο 3
Μεταφορζσ από επίπεδο 3
Προςκικεσ, μετά από πωλιςεισ και λιξεισ
φνολο κερδϊν/(ηθμιϊν) περιόδου που περιλαμβάνονται ςτθν
κατάςταςθ αποτελεςμάτων
φνολο κερδϊν/(ηθμιϊν) περιόδου που περιλαμβάνονται ςτα
λοιπά αποτελζςματα
υναλλαγματικζσ διαφορζσ και λοιπζσ κινιςεισ
Τπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου

63
0
(19)
11
(0)
(0)
1
56

Διαδικαςίεσ και τεχνικζσ αποτίμθςθσ τθσ Σράπεηασ
Ο τομζασ Group Market Counterparty Risk Sector (GMCRS) κεςπίηει τισ διαδικαςίεσ που διζπουν τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ
αξίασ, ςφμφωνα με τισ λογιςτικζσ πολιτικζσ τθσ Σράπεηασ. Θ Σράπεηα 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.
Όπου χρθςιμοποιοφνται τεχνικζσ αποτίμθςθσ για τον προςδιοριςμό τθσ εφλογθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν μζςων για τα
οποία δεν υπάρχουν διακζςιμεσ επίςθμεσ τιμζσ ςε ενεργζσ αγορζσ, αυτζσ επιβεβαιϊνονται για τθν ορκότθτά τουσ 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. Όλα 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 Σράπεηασ και του αντιςυμβαλλομζνου, όπου κρίνεται αναγκαίο.
Οι διαδικαςίεσ ελζγχου των μοντζλων αποτίμθςθσ που εφαρμόηονται από τθν Σράπεηα, 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. Όταν για τθν
επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ χρθςιμοποιοφνται οι αποτιμιςεισ τρίτων, αυτζσ ελζγχονται προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ
ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ του ΔΠΧΑ 13.
Σα 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 Σράπεηασ εφαρμόηονται ςτα εξωχρθματιςτθριακά παράγωγα,
όπου κρίνεται απαραίτθτο. Για τισ εν λόγω αναπροςαρμογζσ του πιςτωτικοφ κινδφνου λαμβάνονται υπόψθ οι αναμενόμενεσ
ταμειακζσ ροζσ μεταξφ τθσ Σράπεηασ 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 Σράπεηα λαμβάνει
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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 Σράπεηα εφαρμόηει παρόμοια μεκοδολογία για τον
υπολογιςμό του δικοφ του πιςτωτικοφ κινδφνου (Debit Value Adjustments - DVA) όταν μπορεί να εφαρμοςτεί. Όπου 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 Σράπεηα 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 Σράπεηα 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 Σράπεηασ ζχει προςδιοριςτεί χρθςιμοποιϊντασ δεδομζνα ζμμεςα παρατθριςιμα,
δθλαδι επίςθμεσ τιμζσ τίτλων με παρόμοια χαρακτθριςτικά που εκδίδονται από τθν Σράπεηα ι από άλλουσ εκδότεσ Ελλθνικϊν
τίτλων.
Θ αξία των μθ διαπραγματευόμενων μετοχικϊν τίτλων του διακζςιμου προσ πϊλθςθ χαρτοφυλακίου προςδιορίηεται 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 τθ λογιςτικι και τθν εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και
υποχρεϊςεων που δεν επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία ςτον ιςολογιςμό:
30 Ιουνίου 2016
Λογιςτικι
Εφλογθ
αξία
αξία
€ εκατ.
€ εκατ.
Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ
Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων
- Χρεωςτικοί τίτλοι δανειακοφ χαρτοφυλακίου
- Διακρατοφμενοι μζχρι τθ λιξθ επενδυτικοί τίτλοι
φνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ
Τποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ που διακρατοφνται από τρίτουσ
φνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων υποχρεϊςεων

32.472

32.501

10.349
139
42.960

9.984
124
42.609

43
43

33
33

31 Δεκεμβρίου 2015
Λογιςτικι
Εφλογθ
αξία
αξία
€ εκατ.
€ εκατ.
Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ
Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων
- Χρεωςτικοί τίτλοι δανειακοφ χαρτοφυλακίου
- Διακρατοφμενοι μζχρι τθ λιξθ επενδυτικοί τίτλοι
φνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ
Τποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ που διακρατοφνται από τρίτουσ
φνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων υποχρεϊςεων
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33.019

11.247
149
44.370

10.964
135
44.118

42
42

32
32
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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. υγκεκριμζνα:
(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. Σα 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 Σράπεηα κάνει υποκζςεισ ςχετικά με αναμενόμενεσ προκαταβολζσ, τα περικϊρια
του προϊόντοσ και το χρονοδιάγραμμα εκποίθςθσ των εξαςφαλίςεων. Σα 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. τισ 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)

Τποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ: 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 Σράπεηασ προςδιορίηεται
χρθςιμοποιϊντασ ςτοιχεία ζμμεςα παρατθριςιμα, δθλαδι επίςθμεσ τιμζσ παρόμοιων τίτλων που εκδίδονται από τθν
Σράπεηα 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 και υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ), θ λογιςτικι αξία τουσ
προςεγγίηει τθν εφλογθ αξία τουσ.

26.

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα και λοιπζσ πλθροφορίεσ για τθν Ενδιάμεςθ 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:

Σαμείο και διακζςιμα ςτισ κεντρικζσ τράπεηεσ
(εξαιρουμζνων των υποχρεωτικϊν και ενεχυριαςμζνων
κατακζςεων ςτισ κεντρικζσ τράπεηεσ)
Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα
φνολο
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481
166
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127
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Σα λοιπά αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ που παρουςιάηονται ςτισ ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
αναλφονται ωσ εξισ:

Απόςβεςθ διαφοράσ υπζρ/υπό το άρτιο και
δεδουλευμζνοι τόκοι
(Κζρδθ)/ηθμιζσ από πωλιςεισ
Ζςοδα από μερίςματα
φνολο

27.

30 Ιουνίου
2016
€ εκατ.

30 Ιουνίου
2015
€ εκατ.

(10)
(51)
(0)
(61)

(6)
5
(1)
(2)

Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ και δεςμεφςεισ

Οι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ και δεςμεφςεισ που ςχετίηονται με τον πιςτωτικό κίνδυνο αναλφονται παρακάτω:

Εγγυιςεισ (1) και πιςτωτικζσ επιςτολζσ ςε αναμονι
Εγγυιςεισ ςε εταιρείεσ ειδικοφ ςκοποφ τθσ Σράπεηασ για ζκδοςθ EMTN
Λοιπζσ εγγυιςεισ (μζςου κινδφνου) και ενζγγυεσ πιςτϊςεισ
Ανζκκλθτεσ δεςμεφςεισ πιςτωτικϊν ορίων
φνολο
(1)

30 Ιουνίου
2016
€εκατ.

31 Δεκεμβρίου
2015
€εκατ.

943
126
388
66
1.523

1.302
284
409
118
2.113

Εγγυιςεισ που ζχουν τον ίδιο πιςτωτικό κίνδυνο με δάνεια.

Αμετάκλθτεσ δεςμεφςεισ πλθρωμισ
φμφωνα με απόφαςθ του Ενιαίου υμβουλίου Εξυγίανςθσ (Single Resolution Board – SRB), θ οποία γνωςτοποιικθκε ςτα
χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, θ Σράπεηα υπζγραψε με το SRB, το Μάιο του 2016, ςφμβαςθ αμετάκλθτθσ δζςμευςθσ πλθρωμισ και
παροχισ εξαςφάλιςθσ ποςοφ € 3,7 εκατ., το οποίο αντιπροςωπεφει το 15% τθσ ειςφοράσ εξυγίανςθσ για το ζτοσ 2016.
Βάςει τθσ ανωτζρω ςφμβαςθσ, ςτθν οποία προβλζπεται θ παροχι ιςόποςθσ εξαςφάλιςθσ ςε μετρθτά, θ Σράπεηα ανζλαβε να
καταβάλλει ςτο SRB ποςό φψουσ ζωσ το ποςό τθσ αμετάκλθτθσ δζςμευςθσ πλθρωμισ, ςε περίπτωςθ αξίωςθσ εκτζλεςθσ και
απαίτθςθσ για πλθρωμι από αυτό αναφορικά με μια ενζργεια εξυγίανςθσ. Σθν 30 Ιουνίου 2016, θ εν λόγω εξαςφάλιςθ ςε μετρθτά
ζχει αναγνωριςτεί ωσ χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ (ςθμ. 16).
Επίδικεσ υποκζςεισ
Σθν 30 Ιουνίου 2016 εκκρεμοφςε, ενϊπιον των δικαςτθρίων, μια ςειρά υποκζςεων ζναντι τθσ Σράπεηασ για τισ οποίεσ ζχει
ςχθματιςκεί πρόβλεψθ ποςοφ € 54 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2015: € 56 εκατ.). Σο προαναφερκζν ποςό περιλαμβάνει € 40 εκατ. για
εκκρεμι δικαςτικι υπόκεςθ με τθν ΔΕΜΚΟ Α.Ε., που ςχετίηεται με τθν απόκτθςθ του Νζου Σαχυδρομικοφ Σαμιευτθρίου Α.Ε. το
2013.
Κατά τθσ Σράπεηασ ζχουν αςκθκεί ζνδικα βοθκιματα με τθ μορφι αγωγϊν, αιτιςεων αςφαλιςτικϊν μζτρων και ανακοπϊν κατά
διαταγισ πλθρωμισ ςε ςχζςθ με τθν εγκυρότθτα των όρων παροχισ δανείων ςε ελβετικό νόμιςμα. Αςκικθκε επίςθσ ςυλλογικι
αγωγι. Ζωσ ςιμερα υφίςτανται μόνο αποφάςεισ πρωτοβακμίων δικαςτθρίων. Με τθν ζννοια αυτι μπορεί να υποςτθριχκεί ότι το
νομικό ηιτθμα για τθν εγκυρότθτα των δανείων ςε ελβετικό φράγκο δεν ζχει επιλυκεί οριςτικά αφοφ κάτι τζτοιο προχποκζτει
απόφαςθ ανωτάτου δικαςτθρίου. Επί τθσ ςυλλογικισ αγωγισ εκδόκθκε δικαςτικι απόφαςθ που τθν ζκανε δεκτι, όμωσ θ Σράπεηα
προτίκεται να τθν προςβάλει ςτο αρμόδιο εφετείο ωσ εςφαλμζνθ. ε ςχζςθ με τισ ατομικζσ αγωγζσ, θ πλειοψθφία των
αποφάςεων που ζχουν εκδοκεί είναι υπζρ τθσ Σράπεηασ.
Θ Διοίκθςθ τθσ Σράπεηασ παρακολουκεί ςτενά τισ εξελίξεισ ςτισ ςχετικζσ υποκζςεισ, προκειμζνου να κακορίςει ενδεχόμενεσ
λογιςτικζσ επιπτϊςεισ, ςφμφωνα με τισ λογιςτικζσ αρχζσ τθσ Σράπεηασ.
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.

Λοιπά ςθμαντικά γεγονότα και γεγονότα μετά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ

Πλαίςιο για τθν πϊλθςθ και διαχείριςθ των δανείων - Νόμοσ 4354/2015
Με τον ελλθνικό Νόμο 4354/2015, όπωσ τροποποιικθκε το 2016 και ιςχφει, κεςπίςτθκε ζνα ολοκλθρωμζνο και ευζλικτο πλαίςιο
ανάκεςθσ τθσ διαχείριςθσ και μεταβίβαςθσ των απαιτιςεων από δάνεια και πιςτϊςεισ που χορθγοφν τα πιςτωτικά ι
χρθματοδοτικά ιδρφματα. Βάςει των τροποποιιςεων του ανωτζρω Νόμου, οι οποίεσ τζκθκαν ςε ιςχφ το δεφτερο τρίμθνο του
2016, προβλζπονται μεταξφ άλλων, τα εξισ: (α) ειςάγονται δφο νζοι τφποι εταιρειϊν ςτο νομικό ςφςτθμα τθσ Ελλάδασ: (i) οι
Εταιρείεσ Διαχείριςθσ Απαιτιςεων από Δάνεια και Πιςτϊςεισ (Ε.Δ.Α.Δ.Π.), οι οποίεσ κα πρζπει να αδειοδοτοφνται από τθν
Σράπεηα τθσ Ελλάδασ και ςτισ οποίεσ ανατίκεται αποκλειςτικά θ διαχείριςθ των απαιτιςεων από δάνεια και πιςτϊςεισ και (ii) οι
Εταιρείεσ Απόκτθςθσ Απαιτιςεων από Δάνεια και Πιςτϊςεισ (Ε.Α.Α.Δ.Π.), οι οποίεσ κα πρζπει να ζχουν υπογράψει ςυμφωνία
ανάκεςθσ διαχείριςθσ με Ε.Δ.Α.Δ.Π., (β) πζραν των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, και τα εξυπθρετοφμενα δάνεια κα μποροφν
επίςθσ ανεξάρτθτα να ανατίκενται προσ διαχείριςθ ι να μεταβιβάηονται ςτισ ανωτζρω εταιρείεσ, (γ) διευκρινίηονται περαιτζρω οι
όροι και οι προχποκζςεισ για τθ διαχείριςθ και τθ μεταβίβαςθ των απαιτιςεων από δάνεια και πιςτϊςεισ, (δ) ειςάγεται θ
δυνατότθτα τθσ αναχρθματοδότθςθσ δανείων από τισ Ε.Δ.Α.Δ.Π υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ και (ε) κακορίηεται ςυγκεκριμζνο
φορολογικό κακεςτϊσ για τισ ανωτζρω εταιρείεσ.
υμφωνία με τθν KKR και τθν EBRD για τθ διαχείριςθ μθ εξυπθρετοφμενων δανείων προσ μεγάλεσ επιχειριςεισ
Σθ 17 Μαΐου 2016, οι Alpha Bank, Eurobank και KKR Credit κατζλθξαν ςε δεςμευτικι ςυμφωνία για τθν ανάκεςθ τθσ διαχείριςθσ
χρθματοδοτιςεων και ςυμμετοχϊν τουσ ςε επιλεγμζνεσ ελλθνικζσ επιχειριςεισ ςε μία πλατφόρμα υπό τθ διαχείριςθ τθσ
Pillarstone. Τπό τθν επιφφλαξθ τθσ τελικισ εγκρίςεωσ από το Διοικθτικό τθσ υμβοφλιο, θ Ευρωπαϊκι Σράπεηα Αναςυγκρότθςθσ
και Ανάπτυξθσ (EBRD) εξετάηει τθν από κοινοφ επζνδυςθ ςε ςυνεργαςία με τθν KKR και τισ τράπεηεσ.
Θ πλατφόρμα κα παρζχει ςε μεγάλουσ Ζλλθνεσ εταιρικοφσ οφειλζτεσ νζα μακροπρόκεςμθ χρθματοδότθςθ και τεχνογνωςία για τθ
λειτουργία τουσ προκειμζνου να ςτακεροποιθκοφν, να ανακάμψουν και να αναπτυχκοφν προσ όφελοσ όλων των ενδιαφερομζνων
μερϊν. Οι ελλθνικζσ τράπεηεσ κα ςυμμετζχουν ςτο κετικό αποτζλεςμα κακϊσ θ απόδοςθ των επιχειριςεων κα ανακάμπτει.
Πλθροφορίεσ ςχετικά με ςθμαντικά γεγονότα μετά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ αναφζρονται ςτισ εξισ ςθμειϊςεισ:
θμείωςθ 2-Βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ
θμείωςθ 4-Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ Ρευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ
θμείωςθ 11- Φόροσ ειςοδιματοσ και προςαρμογζσ φόρου
θμείωςθ 12- Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ
θμείωςθ 14- Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων
θμείωςθ 15- υμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ
θμείωςθ 17- Τποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ
θμείωςθ 20-Τποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ

29.

υνδεόμενα μζρθ

Σο Νοζμβριο του 2015, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ, θ οποία καλφφκθκε εξ’
ολοκλιρου από κεςμικοφσ και λοιποφσ επενδυτζσ, το ποςοςτό των κοινϊν μετοχϊν με δικαίωμα ψιφου τθσ Σράπεηασ που κατείχε
το ΣΧ μειϊκθκε από 35,41% ςε 2,38%.
Παρά τθν προαναφερκείςα ςθμαντικι μείωςθ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του, το ΣΧ κεωρείται ότι ςυνεχίηει να αςκεί ουςιϊδθ
επιρροι ςτθν Σράπεηα. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο του Νόμου 3864/2010, όπωσ είναι ςε ιςχφ, το ΣΧ αςκεί τα δικαιϊματα
ψιφου του ςτθ Γενικι υνζλευςθ τθσ Σράπεηασ μόνο για αποφάςεισ που αφοροφν ςτθν τροποποίθςθ του καταςτατικοφ τθσ
Σράπεηασ, περιλαμβανομζνθσ τθσ αφξθςθσ ι μείωςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ ι τθσ παροχισ ςχετικισ
εξουςιοδότθςθσ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ, αποφάςεισ ςχετικζσ με ςυγχϊνευςθ, διάςπαςθ, μετατροπι, αναβίωςθ,
παράταςθ τθσ διάρκειασ ι λφςθ τθσ Σράπεηασ, μεταβίβαςθ ςτοιχείων ενεργθτικοφ (περιλαμβανομζνθσ τθσ πϊλθςθσ κυγατρικϊν),
ι για όποιο άλλο κζμα απαιτείται αυξθμζνθ πλειοψθφία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου 2190/1920. Επιπλζον, τθν 4
Δεκεμβρίου 2015 θ Σράπεηα υπζγραψε μία νζα ςφμβαςθ πλαιςίου ςυνεργαςίασ με το ΣΧ, θ οποία αντικατζςτθςε τθν
προθγοφμενθ ςφμβαςθ που είχε υπογραφεί τθν 26 Αυγοφςτου 2014, θ οποία ρυκμίηει, μεταξφ άλλων, (α) τθν εταιρικι
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διακυβζρνθςθ τθσ Σράπεηασ, (β) το ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ τθσ Σράπεηασ και τθν παρακολοφκθςθ αυτοφ, (γ) τθν παρακολοφκθςθ
τθσ εφαρμογισ του πλαιςίου διαχείριςθσ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων και τθν παρακολοφκθςθ τθσ απόδοςθσ τθσ Σράπεηασ
ςτθ διαχείριςθ αυτϊν, (δ) τθν εξειδίκευςθ για τθν Σράπεηα των ουςιωδϊν υποχρεϊςεων που προβλζπονται ςτον Νόμο 3864/2010
και τισ περιπτϊςεισ μετατροπισ των υπό περιοριςμοφσ δικαιωμάτων ψιφου του ΣΧ ςε πλιρθ, (ε) τθν παρακολοφκθςθ του
πραγματικοφ προφίλ κινδφνου τθσ Σράπεηασ ςυγκρινόμενο με τθν εγκεκριμζνθ ςτρατθγικι κινδφνου και κεφαλαίου, (ςτ) τθ
ςυναίνεςθ του ΣΧ για τθ ςτρατθγικι κινδφνου και κεφαλαίου του Ομίλου τθσ Σράπεηασ και για τθ ςτρατθγικι, τθν πολιτικι και τθ
διακυβζρνθςθ του Ομίλου τθσ Σράπεηασ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των κακυςτεροφμενων και μθ εξυπθρετοφμενων δανείων και (η)
τα κακικοντα, τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του εκπρόςωπου του ΣΧ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ.
Θ Σράπεηα 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 Σράπεηα ενδζχεται να κατζχει χρεωςτικοφσ και ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ των ςυνδεόμενων
μερϊν.
Σα υπόλοιπα των ςυναλλαγϊν με τα ςυνδεόμενα μζρθ και τα αντίςτοιχα ζςοδα και ζξοδα παρουςιάηονται παρακάτω:

Θυγατρικζσ (2)
€ εκατ.
Δάνεια και απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα
Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία
μζςω αποτελεςμάτων
Απαιτιςεισ από παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα
Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων
Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ, μετά από προβλζψεισ
Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ
Τποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα
Τποχρεϊςεισ από παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα
Τποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ
Τποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ
Λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Εκδοκείςεσ εγγφθςεισ
Λθφκείςεσ εγγυιςεισ

30 Ιουνίου 2016
Εταιρείεσ που
ελζγχονται ι
Βαςικά
ελζγχονται από
μζλθ τθσ κοινοφ από ΒΜΔ,
Διοίκθςθσ
ςυγγενείσ και
(ΒΜΔ)(1)
κοινοπραξίεσ
€ εκατ.
€ εκατ.

ΣΧ
€ εκατ.

1.870

-

-

-

0
7
2
1.542
21
3.127
7
423
16
16

6
2
-

6
6
-

0
-

445
-

0

-

-

Εξάμθνο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2016
Κακαρά ζςοδα από τόκουσ
Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ
Ζςοδα από μερίςματα
Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν
Λοιπά λειτουργικά ζςοδα/(ζξοδα)
Προβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και
απαιτιςεισ και αμοιβζσ είςπραξθσ απαιτιςεων
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12
4
40
3
(13)

0
-

(0)
-

-

(9)

-

(0)

-
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Θυγατρικζσ
€ εκατ.
Δάνεια και απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα
Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία
μζςω αποτελεςμάτων
Απαιτιςεισ από παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα
Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων
Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ, μετά από προβλζψεισ
Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ
Τποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα
Τποχρεϊςεισ από παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα
Τποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ
Τποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ
Λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Εκδοκείςεσ εγγφθςεισ
Λθφκείςεσ εγγυιςεισ

31 Δεκεμβρίου 2015
Εταιρείεσ που
ελζγχονται ι
Βαςικά
ελζγχονται από
μζλθ τθσ κοινοφ από ΒΜΔ,
Διοίκθςθσ
ςυγγενείσ και
(1)
(ΒΜΔ)
κοινοπραξίεσ
€ εκατ.
€ εκατ.

ΣΧ
€ εκατ.

3.048

-

-

-

2
9
24
1.640
27
1.954
4
727
853
15

7
2
-

6
9
-

0
2
0
-

936
-

0

-

-

Εξάμθνο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2015
Κακαρά ζςοδα από τόκουσ
Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ
Ζςοδα από μερίςματα
Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν
Λοιπά λειτουργικά ζςοδα/(ζξοδα)
Προβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και
απαιτιςεισ και αμοιβζσ είςπραξθσ απαιτιςεων

(7)
8
365
9
(8)

0
-

0
(0)

1

(72)

-

-

-

(1)

Στα βαςικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ περιλαμβάνονται τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τα μζλθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Τράπεηασ και τα ςτενά ςυγγενικά
τουσ πρόςωπα.
(2)

Οι αυξιςεισ μετοχικοφ κεφαλαίου και οι λοιπζσ ςυναλλαγζσ με κυγατρικζσ παρουςιάηονται ςτισ ςθμειώςεισ 15 και 20.

Επιπλζον, τθν 30 Ιουνίου 2016 τα δάνεια, μετά από προβλζψεισ, που δόκθκαν ςε εταιρείεσ που ελζγχονται από τθν Σράπεηα βάςει
ςχετικϊν ςυμφωνθτικϊν ενεχυρίαςθσ των μετοχϊν τουσ ιταν € 5,3 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2015: € 4,3 εκατ.).
Σθν 30 Ιουνίου 2016, θ πρόβλεψθ ζναντι των δανείων και απαιτιςεων ςε ενοποιοφμενεσ κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ
τθσ Σράπεηασ, ανιλκε ςε € 132,5 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2015: € 125,3 εκατ.).
χετικά με τισ εκδοκείςεσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ, θ Σράπεηα ζχει λάβει ενεχυριαςμζνθ κατάκεςθ αξίασ € 61 εκατ. τθν 30 Ιουνίου
2016 (31 Δεκεμβρίου 2015: € 206 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 € 2,04 εκατ. (30
Ιουνίου 2015: € 3,06 εκατ.) και μακροπρόκεςμων παροχϊν ςε € 0,25 εκατ. (30 Ιουνίου 2015: € 0,34 εκατ.).

30.

Διοικθτικό υμβοφλιο

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο ορίςτθκε από τθν Ετιςια Γενικι υνζλευςθ τθσ 27 Ιουνίου 2013, για κθτεία τριϊν ετϊν. Θ Ετιςια Γενικι
υνζλευςθ των μετόχων τθσ 26 Ιουνίου 2015 ενζκρινε τθν παράταςθ τθσ κθτείασ του παρόντοσ Διοικθτικοφ υμβουλίου μζχρι το
2018 και ςυγκεκριμζνα μζχρι τθν 27 Ιουνίου 2018, παρατεινόμενθσ τθσ κθτείασ μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ εντόσ τθσ οποίασ κα
ςυνζλκει θ Σακτικι Γενικι υνζλευςθ του ζτουσ 2018.
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Σθν 15 Ιουνίου 2016, θ Ετιςια Γενικι υνζλευςθ εξζλεξε δφο νζα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, τθν κα Lucrezia Reichlin και
τον κο Jawaid Mirza, θ κθτεία των οποίων λιγει με τθ κθτεία των υπόλοιπων μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και όριςε τα εν
λόγω νζα μζλθ ωσ ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.
ε ςυνζχεια των παραπάνω, τθν 15 Ιουνίου 2016 το Διοικθτικό υμβοφλιο αναςυγκροτικθκε ςε ςϊμα ωσ εξισ:
N. Καραμοφηθσ
. Λορεντηιάδθσ
Φ. Καραβίασ
. Ιωάννου
Θ. Καλαντϊνθσ
W. S. Burton
Γ. Χρυςικόσ
J. S. Haick
B. P. Martin
S. L. Johnson
J. Mirza
L. Reichlin
Χ. Ανδρζου
K. H. Prince – Wright

Πρόεδροσ, Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ
Αντιπρόεδροσ, Μθ Εκτελεςτικό Ανεξάρτθτο μζλοσ
Διευκφνων φμβουλοσ
Αναπλθρωτισ Διευκφνων φμβουλοσ
Αναπλθρωτισ Διευκφνων φμβουλοσ
Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ
Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ
Μθ Εκτελεςτικό Ανεξάρτθτο μζλοσ
Μθ Εκτελεςτικό Ανεξάρτθτο μζλοσ
Μθ Εκτελεςτικό Ανεξάρτθτο μζλοσ
Μθ Εκτελεςτικό Ανεξάρτθτο μζλοσ
Μθ Εκτελεςτικό Ανεξάρτθτο μζλοσ
Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ (εκπρόςωποσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του Νόμου 3723/2008)
Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ (εκπρόςωποσ του ΣΧ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου
3864/2010)

Ακινα, 31 Αυγοφςτου 2016

Νικόλαοσ Β. Καραμοφηθσ
Α.Δ.Σ. ΑΒ – 336562
ΠΡΟΕΔΡΟ
ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
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Φωκίων Χ. Καραβίασ
Α.Δ.Σ. ΑΙ - 677962
ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΟ

Χάρθσ Β. Κοκολογιάννθσ
Α.Δ.Σ. ΑΚ-021124
ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ
FINANCE ΟΜΙΛΟΤ
GROUP CHIEF FINANCIAL OFFICER
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