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Σελίδα  1    31 Μαρτίου  2016 Συνοπτικζσ  Ενοποιθμζνεσ  Ενδιάμεςεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 

31 Μαρτίου 31 Δεκεμβρίου

2016 2015

Σθμείωςθ € εκατ. € εκατ.

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ

Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 1.564                   1.798                   

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 2.846                   2.808                   

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω 

αποτελεςμάτων 89                         100                      

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 2.073                   1.884                   

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 14 39.819                39.893                

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 15 15.894                16.291                

Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 660                      666                      

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 16 939                      925                      

Άυλα πάγια ςτοιχεία 127                      127                      

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 12 4.859                   4.859                   

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 18 2.042                   2.151                   

Στοιχεία ενεργθτικοφ δραςτθριοτιτων προσ πϊλθςθ 13 2.026                   2.051                   

Σφνολο ενεργθτικοφ 72.938                73.553                

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ 19 22.922                25.267                

Υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 20 5.830                   4.516                   

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 2.614                   2.359                   

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 21 31.828                31.446                

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ 22 98                         150                      

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 23 722                      742                      

Υποχρεϊςεισ δραςτθριοτιτων προσ πϊλθςθ 13 1.815                   1.941                   

Σφνολο υποχρεϊςεων 65.829                66.421                

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο-κοινζσ μετοχζσ 24 656                      656                      

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο 24 8.056                   8.055                   

Λοιπά αποκεματικά και αποτελζςματα εισ νζον (3.246)                 (3.241)                 

Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιοφχεσ μετοχζσ 25 950                      950                      

Κδια κεφάλαια που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ Τράπεηασ 6.416                   6.420                   

Ρρονομιοφχοι τίτλοι 26 43                         43                         

Δικαιϊματα τρίτων 650                      669                      

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων 7.109                   7.132                   

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεϊςεων 72.938                73.553                
 

 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 6 ζωσ 41 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των ςυνοπτικϊν ενοποιθμζνων ενδιάμεςων 

οικονομικϊν καταςτάςεων 
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Σελίδα  2    31 Μαρτίου  2016 Συνοπτικζσ  Ενοποιθμζνεσ  Ενδιάμεςεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 

2016 2015

Σθμείωςθ € εκατ. € εκατ.

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 383                       362                       

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ 54                          55                          

Ζςοδα από μθ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ 14                          13                          

Ζςοδα από μερίςματα 1                            0                            

Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν (4)                           (9)                           

Αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ 4                            9                            

Λοιπά λειτουργικά αποτελζςματα 30 62                          8                            

Λειτουργικά ζςοδα 514                       438                       

Λειτουργικά ζξοδα 9 (253)                      (243)                      

Λειτουργικά κζρδθ προ απομειϊςεων και εξόδων αναδιάρκρωςθσ 261                       195                       

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ 10 (175)                      (302)                      

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ 11 (2)                           (23)                        

Ζξοδα αναδιάρκρωςθσ 11 (9)                           (2)                           

Αναλογία κερδϊν/(ηθμιϊν) από ςυμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και 

κοινοπραξίεσ 0                            0                            

Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου 75                          (132)                      

Φόροσ ειςοδιματοσ 12 (17)                        36                          

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ)  από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 58                          (96)                        

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ)  από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 13 9                            8                            

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) 67                          (88)                        

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ)  που αναλογοφν ςε τρίτουσ 7                            6                            

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ)  που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ 60                          (94)                        

€ €

Κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι

-Βαςικά κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι 8 0,03                      (0,64)                     

Κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ

-Βαςικά κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι 8 0,02                      (0,70)                     

Τρίμθνο που ζλθξε τθν 31 Μαρτίου

 

 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 6 ζωσ 41 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των ςυνοπτικϊν ενοποιθμζνων ενδιάμεςων 

οικονομικϊν καταςτάςεων 
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Σελίδα  3    31 Μαρτίου  2016 Συνοπτικζσ  Ενοποιθμζνεσ  Ενδιάμεςεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) 67             (88)            

Λοιπά αποτελζςματα  απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ:

Ροςά που αναταξινομικθκαν ι ενδζχεται να αναταξινομθκοφν μεταγενζςτερα ςτθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων:

Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν

- μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ 1               4               

- μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ (1)              (0)              (1)              3               

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων

- μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ (26)            (7)              

- μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ (31)            (57)            (15)            (22)            

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ

- μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ (7)              (7)              2               2               

Λοιπά αποτελζςματα (64)            (17)            

 

Συνολικό αποτζλεςμα μετά από φόρο που αναλογεί ςε:

Μετόχουσ

-από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 26             (173)          

-από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (30)            (4)              62             (111)          

Δικαιϊματα τρίτων

-από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 7               6               

-από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (0)              7               (0)              6               

3               (105)          

€ εκατ. € εκατ.

Τρίμθνο που ζλθξε τθν 31 Μαρτίου

2016 2015

 

 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 6 ζωσ 41 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των ςυνοπτικϊν ενοποιθμζνων ενδιάμεςων 

οικονομικϊν καταςτάςεων 
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Σελίδα  4    31 Μαρτίου  2016 Συνοπτικζσ  Ενοποιθμζνεσ  Ενδιάμεςεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 

 

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2015 4.412          6.682          3.293               (9.778)                  950                   77                       668                  6.304          

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) -                  -                  -                        (94)                       -                         -                           6                      (88)              

Λοιπά αποτελζςματα μετά από φόρο απευκείασ ςτθν κακαρι 

κζςθ -                  -                  (17)                    -                            -                         -                           -                       (17)              

Συνολικό αποτζλεςμα μετά από φόρο για το τρίμθνο που 

ζλθξε τθν 31 Μαρτίου 2015 -                  -                  (17)                    (94)                       -                         -                           6                      (105)            

Απόκτθςθ/μεταβολζσ των ποςοςτϊν ςυμμετοχισ ςε 

κυγατρικζσ επιχειριςεισ -                  -                  -                        (0)                          -                         -                           (1)                     (1)                

(Αγορά)/πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν (4)                3                 -                        (1)                          -                         -                           -                       (2)                

Διανεμθκζντα μερίςματα από κυγατρικζσ του Ομίλου με 

δικαιϊματα τρίτων -                  -                  -                        -                            -                         -                           (24)                   (24)              

Ραροχζσ ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ:

- Αξία παρεχόμενων υπθρεςιϊν από το προςωπικό -                  -                  -                        0                           -                         -                           0                      0                 

(4)                3                 -                        (1)                          -                         -                           (25)                   (27)              

Υπόλοιπο τθν 31 Μαρτίου 2015 4.408          6.685          3.276               (9.873)                  950                   77                       649                  6.172          

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2016 656             8.055         7.786               (11.027)               950                   43                       669                  7.132         

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) -                  -                  -                        60                         -                         -                           7                      67               

Λοιπά αποτελζςματα μετά από φόρο απευκείασ ςτθν κακαρι 

κζςθ -                  -                  (64)                    -                            -                         -                           0                      (64)              

Συνολικό αποτζλεςμα μετά από φόρο για το τρίμθνο που 

ζλθξε τθν 31 Μαρτίου 2016 -                  -                  (64)                    60                         -                         -                           7                      3                 

Απόκτθςθ/μεταβολζσ των ποςοςτϊν ςυμμετοχισ ςε 

κυγατρικζσ επιχειριςεισ -                  -                  -                        0                           -                         -                           (2)                     (2)                

(Αγορά)/πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν (ςθμ. 24) 0                 1                 -                        (1)                          -                         -                           -                       (0)                

Διανεμθκζντα μερίςματα από κυγατρικζσ του Ομίλου με 

δικαιϊματα τρίτων -                  -                  -                        -                            -                         -                           (24)                   (24)              

Ραροχζσ ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ:
- Αξία παρεχόμενων υπθρεςιϊν από το προςωπικό -                  -                  0                       -                            -                         -                           0                      0                 

0                 1                 0                       (1)                          -                         -                           (26)                   (26)              

Υπόλοιπο τθν 31 Μαρτίου 2016 656             8.056         7.722               (10.968)               950                   43                       650                  7.109         
       

Σθμ. 24 Σθμ. 24 Σθμ. 25 Σθμ. 26

Ρρονομιοφχοι 

τίτλοι

Δικαιϊματα 

τρίτων Σφνολο

Κδια κεφάλαια που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ Τράπεηασ

Μετοχικό 

κεφάλαιο- 

κοινζσ 

μετοχζσ                                                                                                                                                                                                                                     

Υπζρ 

το άρτιο

Ειδικά 

αποκεματικά 

Αποτελζςματα 

εισ νζον

Μετοχικό

κεφάλαιο- 

προνομιοφχεσ 

μετοχζσ

 
 

 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 6 ζωσ 41 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των ςυνοπτικϊν ενοποιθμζνων ενδιάμεςων 

οικονομικϊν καταςτάςεων 
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Σελίδα  5    31 Μαρτίου  2016 Συνοπτικζσ  Ενοποιθμζνεσ  Ενδιάμεςεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 

2016 2015

Σθμείωςθ € εκατ. € εκατ.

Ταμειακζσ ροζσ από ςυνεχιηόμενεσ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 75                            (132)                        

Ρροςαρμογζσ για:

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ 175                          302                          

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ και προβλζψεισ 11                            25                            

Αποςβζςεισ ενςϊματων και άυλων πάγιων ςτοιχείων 20                            23                            

Λοιπά αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ 28 (19)                           (69)                           

Αποτελζςματα από πιςτωτικοφσ τίτλουσ -                               (16)                           

Λοιπζσ προςαρμογζσ 30 (57)                           (9)                             

205                          124                          

Μεταβολζσ λογαριαςμϊν που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ (66)                           (48)                           

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν 

εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 12                            (53)                           

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (192)                        (458)                        

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 169                          (1.063)                     

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 43                            482                          

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 128                          (7)                             

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςε υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ και 

χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (1.138)                     7.496                      

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςε υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 49                            (5.745)                     

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςε λοιπζσ υποχρεϊςεισ (38)                           (95)                           

(1.033)                     509                          

Φόροσ ειςοδιματοσ που πλθρϊκθκε (2)                             (2)                             

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) ςυνεχιηόμενεσ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ (830)                        631                          

Ταμειακζσ ροζσ από ςυνεχιηόμενεσ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ

Αγορζσ ενςϊματων και άυλων παγίων ςτοιχείων (25)                           (23)                           

Ειςπράξεισ από πϊλθςθ ενςϊματων και άυλων παγίων ςτοιχείων 8                              5                              

(Αγορζσ)/πωλιςεισ και λιξεισ επενδυτικϊν τίτλων 393                          119                          

Απόκτθςθ του Καταςτιματοσ Βουλγαρίασ τθσ Alpha Bank, μετά από αποκτθκζντα 

ταμειακά διακζςιμα 30 40                            -                               

(Απόκτθςθ)/ Ρϊλθςθ ςυγγενϊν επιχειριςεων και κοινοπραξιϊν (10)                           6                              

Μερίςματα που ειςπράχκθκαν από επενδυτικοφσ τίτλουσ, ςυγγενείσ 

επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ 1                              0                              

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) ςυνεχιηόμενεσ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ 407                          107                          

Ταμειακζσ ροζσ από ςυνεχιηόμενεσ χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ

(Αποπλθρωμζσ)/ειςπράξεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ (141)                        (63)                           

Ζξοδα που πλθρϊκθκαν για αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου (6)                             -                               

(Αγορά)/πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν (0)                             (2)                             

Διανεμθκζντα μερίςματα από κυγατρικζσ του Ομίλου με δικαιϊματα τρίτων (24)                           (24)                           

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) ςυνεχιηόμενεσ χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ (171)                        (89)                           

Επίπτωςθ διακφμανςθσ ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν ςτα ταμειακά διακζςιμα και 

ιςοδφναμα 1                              4                              

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα από 

ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (593)                        653                          

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από μθ ςυνεχιηόμενεσ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ (271)                        (109)                        

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από μθ ςυνεχιηόμενεσ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ 251                          89                            

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από μθ ςυνεχιηόμενεσ χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ (2)                             -                               

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα από μθ 

ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (22)                           (20)                           

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου 28 2.205                      1.978                      

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ περιόδου 28 1.590                      2.611                      

Τρίμθνο που ζλθξε τθν 31 Μαρτίου

 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 6 ζωσ 41 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των ςυνοπτικϊν ενοποιθμζνων ενδιάμεςων 

οικονομικϊν καταςτάςεων 
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1.  Γενικζσ πλθροφορίεσ 

Θ Eurobank Εργαςίασ Α.Ε. (θ «Τράπεηα») και οι κυγατρικζσ τθσ εταιρείεσ (ο «Πμιλοσ») δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ 

τραπεηικισ ιδιωτϊν πελατϊν και επιχειριςεων, ςτον τομζα παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν, υπθρεςιϊν διαχείριςθσ κεφαλαίων 

και χαρτοφυλακίων, αςφαλιςτικϊν και άλλων υπθρεςιϊν. Θ Τράπεηα ζχει ςυςτακεί ςτθν Ελλάδα και οι μετοχζσ τθσ είναι 

ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν. Ο Πμιλοσ δραςτθριοποιείται κυρίωσ ςτθν Ελλάδα και ςτισ περιοχζσ τθσ Κεντρικισ, 

Ανατολικισ και Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ.  

Οι ςυνοπτικζσ ενοποιθμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθ 17 

Μαΐου 2016.  

2.  Βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ 

Οι ςυνοπτικζσ ενοποιθμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με το Διεκνζσ Λογιςτικό 

Ρρότυπο (Δ.Λ.Ρ.) 34 «Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» και πρζπει να εξετάηονται ςε ςυνάρτθςθ με τισ δθμοςιευμζνεσ 

ενοποιθμζνεσ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015. Τα ςυγκριτικά 

ςτοιχεία, όπου κρίκθκε αναγκαίο, ζχουν αναπροςαρμοςτεί ϊςτε να ςυνάδουν με τισ αλλαγζσ ςτθν παρουςίαςθ που υιοκζτθςε ο 

Πμιλοσ 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 του Ομίλου 

Οι ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τθν αρχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ (going concern), θ 

οποία κρίκθκε ωσ κατάλλθλθ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο, αξιολογϊντασ τα ακόλουκα: 

Μακροοικονομικό περιβάλλον 

Τουσ πρϊτουσ μινεσ του 2016, το μακροοικονομικό περιβάλλον ςτθν Ελλάδα παρζμεινε δυςχερζσ για το Ελλθνικό τραπεηικό 

ςφςτθμα. Κατόπιν των ςυνεχιηόμενων διαπραγματεφςεων με τουσ Ευρωπαίουσ εταίρουσ τθσ κατά τθ διάρκεια των τελευταίων 

μθνϊν και του αποτελζςματοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ του Eurogroup τθσ 9 Μαΐου, θ Ελλάδα βρίςκεται ζνα βιμα πιο κοντά ςτθν επιτυχι 

ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ αξιολόγθςθσ του Τρίτου Ρρογράμματοσ Οικονομικισ Στακεροποίθςθσ (ΤΡΟΣ), το οποίο υπογράφθκε τον 

Αφγουςτο του 2015. Συγκεκριμζνα, θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ ζχει ιδθ νομοκετιςει τθ μεταρρφκμιςθ του αςφαλιςτικοφ και του 

ςυνταξιοδοτικοφ ςυςτιματοσ, κακϊσ και τθν ανακεϊρθςθ του κϊδικα φορολογίασ ειςοδιματοσ, οι οποίεσ αποτελοφν δφο από τισ 

βαςικζσ προαπαιτοφμενεσ δράςεισ του προγράμματοσ. Τα εν λόγω μζτρα, τα οποία προβλζπεται να εξαςφαλίςουν πόρουσ € 3,6 

δισ για τθν περίοδο 2016 – 2018, αποτελοφν μζροσ ενόσ πακζτου ςυνολικοφ φψουσ € 5,4 δισ, το οποίο θ Ελλάδα απαιτείται να 

υιοκετιςει για τθν επίτευξθ του δθμοςιονομικοφ ςτόχου για πρωτογενζσ πλεόναςμα 3,5% του ΑΕΡ το 2018. Σφμφωνα με τθν 

απόφαςθ του Eurogroup, οι εναπομζνουςεσ μεταρρυκμίςεισ ςχετίηονται με: (α) ζνα πακζτο πρόςκετων παραμετροποιθμζνων 

δθμοςιονομικϊν μζτρων φψουσ € 1,8 δισ, (β) τθ ςφςταςθ του Ταμείου Ιδιωτικοποιιςεων και Επενδφςεων, (γ) τθν οριςτικοποίθςθ 

του μθχανιςμοφ διαχείριςθσ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων και (δ) ζναν μθχανιςμό δθμοςιονομικισ διόρκωςθσ, ο οποίοσ κα 

διαςφαλίηει τθν αυτόματθ ενεργοποίθςθ ενόσ πακζτου μζτρων, ςε περίπτωςθ που θ Ελλάδα, βάςει αντικειμενικισ αξιολόγθςθσ, 

αποκλίνει από τουσ ετιςιουσ ςτόχουσ πρωτογενϊν πλεοναςμάτων του προγράμματοσ. Με τθν προχπόκεςθ ότι κα εφαρμοςτοφν 

οι εν λόγω προαπαιτοφμενεσ δράςεισ, θ ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ αξιολόγθςθσ αναμζνεται ςτο επόμενο Eurogroup τθσ 24 Μαΐου. 

Θ γριγορθ ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ μπορεί να ςυμβάλλει ςε ςθμαντικζσ κετικζσ εξελίξεισ, 

ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ επαναφοράσ από τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα (ΕΚΤ) τθσ εξαίρεςθσ των χρεογράφων που ζχει 

εκδϊςει το Ελλθνικό Δθμόςιο, τθσ βελτίωςθσ των όρων χρθματοδότθςθσ από το Ευρωςφςτθμα μζςω των ομολόγων με εγγφθςθ 

του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, τα οποία χρθςιμοποιοφνται ωσ εξαςφάλιςθ ςτα πλαίςια του Δεφτερου πυλϊνα ςτιριξθσ, τθ ςυμμετοχι 

ςτο πρόγραμμα ποςοτικισ χαλάρωςθσ τθσ ΕΚΤ, τθν πλθρωμι των κακυςτεροφμενων οφειλϊν του Δθμοςίου προσ τον ιδιωτικό 

τομζα και τθν ζναρξθ των επίςθμων διαπραγματεφςεων για πρόςκετα μζτρα ελάφρυνςθσ του χρζουσ τθσ Ελλάδασ με βάςθ τθ 

ςυμφωνία του Αυγοφςτου 2015. Επιπλζον, κα ςυμβάλλει ςτθν αποκατάςταςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ αναφορικά με τισ προοπτικζσ τθσ 

Ελλθνικισ οικονομίασ, τθ ςταδιακι χαλάρωςθ των μζτρων περιοριςμοφ ςτθν κίνθςθ κεφαλαίων (capital controls) που τελικά κα 

οδθγιςει ςτθν οριςτικι άρςθ τουσ ςτο επόμενο διάςτθμα και τθν περαιτζρω ςτακεροποίθςθ του εγχϊριου περιβάλλοντοσ, που 

αποτελοφν απαραίτθτεσ ςυνκικεσ για τθν επιςτροφι ςε κετικοφσ ρυκμοφσ οικονομικισ ανάπτυξθσ από το δεφτερο εξάμθνο του 

2016. 



ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                                                                                                                               

Επιλεγμζνεσ Επεξθγθματικζσ Σθμειϊςεισ                                                                                                        
ςτισ Συνοπτικζσ Ενοποιθμζνεσ Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ                                                                                       . 

 

Σελίδα  7      31 Μαρτίου  2016 Συνοπτικζσ  Ενοποιθμζνεσ  Ενδιάμεςεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 
 

Στισ παροφςεσ ςυνκικεσ, οι κφριοι κίνδυνοι και οι παράγοντεσ αβεβαιότθτασ ςχετίηονται με (α) τθν περαιτζρω κακυςτζρθςθ τθσ 

ολοκλιρωςθσ τθσ πρϊτθσ αξιολόγθςθσ του ΤΡΟΣ, παρά τθν προαναφερκείςα πρόοδο, (β) τθν αρνθτικι επίδραςθ ςτθν πραγματικι 

οικονομία όλων των πρόςκετων δθμοςιονομικϊν μζτρων, τα οποία περιλαμβάνονται ςτισ βαςικζσ προαπαιτοφμενεσ δράςεισ για 

τθν αξιολόγθςθ, (γ) τισ αυξανόμενεσ κοινωνικοπολιτικζσ εντάςεισ ωσ αποτζλεςμα τθσ εγχϊριασ φφεςθσ από το 2008 και τθσ 

μεταρρυκμιςτικισ κόπωςθσ, (δ) τθν περαιτζρω κακυςτζρθςθ ςτθν άρςθ των μζτρων περιοριςμοφ ςτθν κίνθςθ κεφαλαίων, (ε) τθν 

επίδραςθ τθσ προςφυγικισ κρίςθσ ςτθν εγχϊρια οικονομία και (ςτ) τισ γεωπολιτικζσ ςυνκικεσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι και τουσ 

εξωτερικοφσ κλυδωνιςμοφσ από τθν παγκόςμια οικονομία. 

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 Ευρωπαϊκοφ 

Μθχανιςμοφ Στακερότθτασ (ΕΜΣ). Θ αποφαςιςτικι εφαρμογι των μζτρων που ςυμφωνικθκαν ςτο πλαίςιο του νζου 

προγράμματοσ του ΕΜΣ κα επιτρζψει ςτθν ΕΚΤ να επαναφζρει τθν εξαίρεςθ των χρεογράφων που ζχει εκδϊςει το Ελλθνικό 

Δθμόςιο και μπορεί να ςθματοδοτιςει τθ ςταδιακι επιςτροφι των κατακζςεων ςτο τραπεηικό ςφςτθμα και τθν περαιτζρω 

πρόςβαςθ ςτισ αγορζσ για άντλθςθ ρευςτότθτασ.  

Το πρϊτο τρίμθνο του 2016, θ Τράπεηα κατάφερε να μειϊςει περαιτζρω τθν εξάρτθςι τθσ από το μθχανιςμό χρθματοδότθςθσ του 

Ευρωςυςτιματοσ ςε € 22,9 δισ ςτο τζλοσ Μαρτίου 2016 (31 Δεκεμβρίου 2015: € 25,3 δισ), μζςω τθσ αφξθςθσ των ςυμφωνιϊν 

επαναγοράσ χρεογράφων ςτθ διατραπεηικι αγορά και τθσ επιλεγμζνθσ απομόχλευςθσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ (ςθμ. 19). 

Κίνδυνοσ κεφαλαιακισ επάρκειασ 

Ραρά τθν άμεςθ και ζμμεςθ ζκκεςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ ςτον πιςτωτικό κίνδυνο του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, θ επιτυχισ 

ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ανακεφαλαιοποίθςθσ τθσ Τράπεηασ  και των άλλων Ελλθνικϊν ςυςτθμικϊν τραπεηϊν αποτζλεςε ζνα 

ςθμαντικό ςθμείο-ορόςθμο για τθν αποκατάςταςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτο τραπεηικό ςφςτθμα και ςτθν οικονομία γενικότερα. 

Ο Πμιλοσ, 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 Πμιλοσ 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 των προβλζψεϊν τουσ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Ο Δείκτθσ κεφαλαίου κοινϊν μετοχϊν 

τθσ κατθγορίασ 1 (CET1) του Ομίλου ανιλκε ςε 16,5 % ςτο τζλοσ Μαρτίου 2016 (ςθμ. 6). 

Εκτίμθςθ για τθ ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτασ 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ παραπάνω παράγοντεσ που ςχετίηονται με τθν επάρκεια τθσ κεφαλαιακισ 

κζςθσ του Ομίλου και τθν αναμενόμενθ ςυνζχιςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτο μθχανιςμό χρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ ςτο 

προςεχζσ μζλλον, και παρά τισ υφιςτάμενεσ αβεβαιότθτεσ ςχετικά με τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ αξιολόγθςθσ του τρζχοντοσ 

οικονομικοφ προγράμματοσ και τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ ςτθν Ελλάδα, κεωρεί ότι οι οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου 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 ενοποιθμζνων ενδιάμεςων 

οικονομικϊν καταςτάςεων είναι ςυνεπείσ με εκείνεσ που εφαρμόςτθκαν ςτισ δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ ετιςιεσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ του Ομίλου για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, εξαιρουμζνων εκείνων που παρατίκενται παρακάτω. 

  



ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                                                                                                                               

Επιλεγμζνεσ Επεξθγθματικζσ Σθμειϊςεισ                                                                                                        
ςτισ Συνοπτικζσ Ενοποιθμζνεσ Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ                                                                                       . 

 

Σελίδα  8      31 Μαρτίου  2016 Συνοπτικζσ  Ενοποιθμζνεσ  Ενδιάμεςεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 
 

Τροποποιιςεισ ςε πρότυπα που υιοκετικθκαν από τον Πμιλο 

Οι ακόλουκεσ τροποποιιςεισ ςε πρότυπα, όπωσ εκδόκθκαν από το Συμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (ΣΔΛΡ) και 

υιοκετικθκαν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ), είναι ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2016: 

ΔΛΡ 1, Τροποποίθςθ - Γνωςτοποιιςεισ  

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει τισ οδθγίεσ του ΔΛΡ 1 ςχετικά με τισ ζννοιεσ τθσ ςθμαντικότθτασ και τθσ ςυγκζντρωςθσ, 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 ενοποιθμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου. 

ΔΛΡ 16 και ΔΛΡ 38, Τροποποιιςεισ- 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 ενοποιθμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του 

Ομίλου. 

ΔΛΡ 19, Τροποποίθςθ – Ρρογράμματα Κακοριςμζνων Ραροχϊν: 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 ενοποιθμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου. 

ΔΛΡ 27, Τροποποίθςθ – 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. Συγκεκριμζνα, οι ατομικζσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι εκείνεσ που καταρτίηονται ςυμπλθρωματικά των ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων ι 

ςυμπλθρωματικά των οικονομικϊν καταςτάςεων ενόσ επενδυτι που δεν ζχει επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ αλλά ζχει επενδφςεισ ςε 

ςυγγενείσ ι κοινοπραξίεσ, οι οποίεσ απαιτείται βάςει του ΔΛΡ 28 Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ, να 

λογιςτικοποιοφνται με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ.  

Θ υιοκζτθςθ τθσ τροποποίθςθσ δεν είχε επίπτωςθ ςτισ ςυνοπτικζσ ενοποιθμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου. 

ΔΡΧΑ 11, Τροποποίθςθ - Από κοινοφ Συμφωνίεσ  

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 ενοποιθμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου. 

Ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςε ΔΡΧΑ  2010-2012   

Οι τροποποιιςεισ ειςάγουν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςε επτά ΔΡΧΑ ωσ επακόλουκο τθσ δθμοςίευςθσ των αποτελεςμάτων του κφκλου 

2010-12 του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του Συμβουλίου Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων. Τα κζματα που επθρεάηονται 

από τισ τροποποιιςεισ αυτζσ είναι τα ακόλουκα: 

 Οριςμόσ τθσ προχπόκεςθσ κατοχφρωςθσ ςτο ΔΡΧΑ 2 «Ραροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν», 

 Λογιςτικόσ χειριςμόσ ενδεχόμενου τιμιματοσ ςε μια ςυνζνωςθ επιχειριςεων ςτο ΔΡΧΑ 3 «Συνενϊςεισ επιχειριςεων», 

 Συνάκροιςθ των λειτουργικϊν τομζων και ςυμφωνία του ςυνόλου των ςτοιχείων ενεργθτικοφ των τομζων προσ αναφορά με 

τα ςτοιχεία ενεργθτικοφ τθσ οικονομικισ οντότθτασ ςτο ΔΡΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείσ», 

 Βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ςτο ΔΡΧΑ 13 «Επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ», 

 Μζκοδοσ αναπροςαρμογισ – αναλογικι αναμόρφωςθ των ςυςςωρευμζνων αποςβζςεων ςτο ΔΛΡ 16 «Ενςϊματα πάγια», 
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 Βαςικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ ςτο ΔΛΡ 24 «Γνωςτοποιιςεισ ςυνδεδεμζνων μερϊν» και 

 Μζκοδοσ αναπροςαρμογισ – αναλογικι αναμόρφωςθ των ςυςςωρευμζνων αποςβζςεων ςτο ΔΛΡ 38 «Άυλα περιουςιακά 

ςτοιχεία» 

Θ υιοκζτθςθ των τροποποιιςεων δεν είχε επίπτωςθ ςτισ ςυνοπτικζσ ενοποιθμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του 

Ομίλου. 

Ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςε ΔΡΧΑ 2012-2014  

Οι τροποποιιςεισ ειςάγουν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςε τζςςερα ΔΡΧΑ ωσ επακόλουκο τθσ δθμοςίευςθσ των αποτελεςμάτων του 

κφκλου 2012-14 του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του Συμβουλίου Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων. Τα κζματα που 

επθρεάηονται από τισ τροποποιιςεισ αυτζσ είναι τα ακόλουκα: 

 Διευκρίνθςθ του ΔΡΧΑ 5 «Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία διακρατοφμενα προσ πϊλθςθ και διακοπείςεσ 

δραςτθριότθτεσ» πωσ όταν ζνα περιουςιακό 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 ςαν αλλαγι. 

 Ρροςκικθ ςτο ΔΡΧΑ 7 «Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποιιςεισ» ςυγκεκριμζνων οδθγιϊν προκειμζνου να βοθκιςει τθ 

διοίκθςθ να προςδιορίςει εάν οι όροι μίασ ςυμφωνίασ για τθν εξυπθρζτθςθ ενόσ χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ 

ςτοιχείου το οποίο ζχει μεταβιβαςτεί ςυνιςτοφν ςυνεχιηόμενθ ανάμειξθ. Επιπλζον, διευκρινίηει πωσ οι επιπρόςκετεσ 

γνωςτοποιιςεισ που απαιτοφνται βάςει τθσ τροποποίθςθσ του ΔΡΧΑ 7 «Γνωςτοποιιςεισ – Συμψθφιςμόσ 

χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων» δεν απαιτοφνται για όλεσ τισ ενδιάμεςεσ περιόδουσ, εκτόσ 

εάν απαιτείται από το ΔΛΡ 34.  

 Διευκρίνιςθ ςτο ΔΛΡ 19 «Ραροχζσ ςε εργαηομζνουσ» ότι όταν προςδιορίηεται το επιτόκιο προεξόφλθςθσ για τισ υποχρεϊςεισ 

παροχϊν προςωπικοφ μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία, το ςθμαντικό είναι το νόμιςμα ςτο οποίο παρουςιάηονται οι 

υποχρεϊςεισ και όχι θ χϊρα ςτθν οποία αυτζσ προκφπτουν. 

 Διευκρίνιςθ ςτο ΔΛΡ 34 «Ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι αναφορά» τθσ ζννοιασ «πλθροφόρθςθ που γνωςτοποιείται 

οπουδιποτε αλλοφ ςτθν ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι αναφορά» που αναφζρεται ςτο πρότυπο. 

Θ υιοκζτθςθ των τροποποιιςεων δεν είχε επίπτωςθ ςτισ ςυνοπτικζσ ενοποιθμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του 

Ομίλου. 

3.  Σθμαντικζσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ και παραδοχζσ ςτθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν 

Για τθν κατάρτιςθ των ςυνοπτικϊν ενοποιθμζνων ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων, οι ςθμαντικζσ παραδοχζσ που 

υιοκετικθκαν από τθ Διοίκθςθ κατά τθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν του Ομίλου, κακϊσ και οι κφριεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ 

για τισ εκτιμιςεισ που διενεργικθκαν, είναι ςυνεπείσ με εκείνεσ που υιοκετικθκαν ςτισ δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ 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 του Ομίλου. 

Επιπρόςκετεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ςθμαντικζσ παραδοχζσ και εκτιμιςεισ που διενεργικθκαν περιλαμβάνονται ςτισ 

ςθμειϊςεισ των οικονομικϊν καταςτάςεων 5, 12, 13, 27 και 30.  

4.  Ρρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ 

Θ Τράπεηα ςυμμετζχει ςτο Ρρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ βάςει του Νόμου 3723/2008, όπωσ 

είναι ςε ιςχφ, ωσ ακολοφκωσ: 

(α)   Ρρϊτοσ πυλϊνασ ςτιριξθσ – προνομιοφχεσ μετοχζσ 

Θ ζκδοςθ 345.500.000 προνομιοφχων μετοχϊν, χωρίσ δικαίωμα ψιφου ονομαςτικισ αξίασ € 950 εκατ. καλφφκθκε από το 

Ελλθνικό Δθμόςιο με ομόλογα ίςθσ αξίασ τθν 21 Μαΐου 2009 (ςθμ. 25). 

(β)   Δεφτεροσ πυλϊνασ ςτιριξθσ – ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

Τθν 31 Μαρτίου 2016, τα ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ € 9.527 εκατ. κατζχονταν πλιρωσ από 

τθν Τράπεηα. Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου τριμινου 2016, θ Τράπεηα προχϊρθςε ςτθν αποπλθρωμι ομολόγων εγγφθςθσ 
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Ελλθνικοφ Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ € 3.016 εκατ., ενϊ ζλθξαν ομόλογα ονομαςτικισ αξίασ € 500 εκατ., τα οποία 

διακρατοφνταν πλιρωσ από τθν Τράπεηα. Το Μάιο του 2016, ομόλογα ονομαςτικισ αξίασ € 1.650 εκατ., ζλθξαν (ςθμ. 22). 

Σφμφωνα με το Νόμο 3723/2008, κατά τθ χρονικι περίοδο που θ Τράπεηα ςυμμετζχει ςτο Ρρόγραμμα μζςω των προνομιοφχων 

μετοχϊν ι των ομολόγων εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου (βλζπε παραπάνω πυλϊνεσ (α) & (β)), το Ελλθνικό Δθμόςιο δικαιοφται να 

ορίςει εκπρόςωπό του ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ, ο οποίοσ ζχει το δικαίωμα να κζςει βζτο ςε ςτρατθγικζσ 

αποφάςεισ, ι ςε αποφάςεισ που μεταβάλλουν ουςιωδϊσ τθ νομικι ι χρθματοοικονομικι κζςθ τθσ Τράπεηασ για τθν ζγκριςθ των 

οποίων απαιτείται απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, ι ςε αποφάςεισ ςχετικζσ με τθ διανομι μερίςματοσ κακϊσ και να κζςει βζτο 

ςε αποφάςεισ για τισ αμοιβζσ των μελϊν τθσ Διοίκθςθσ, των γενικϊν Διευκυντϊν και των αναπλθρωτϊν τουσ, ςφμφωνα με ςχετικι 

απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, ι ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο εκπρόςωποσ κεωριςει ότι οι αποφάςεισ μπορεί να 

κζςουν ςε κίνδυνο τα ςυμφζροντα των κατακετϊν ι να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τθν φερεγγυότθτα και τθν ομαλι λειτουργία τθσ 

Τράπεηασ. 

Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με το Νόμο 3756/2009 όπωσ είναι ςε ιςχφ, οι τράπεηεσ που ςυμμετζχουν ςτον πρϊτο πυλϊνα ςτιριξθσ 

του Ρρογράμματοσ Ενίςχυςθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ επιτρεπόταν να διανείμουν μζριςμα ςτουσ κατόχουσ κοινϊν 

μετοχϊν για τισ χριςεισ 2008 ζωσ 2013, μόνο με τθ μορφι κοινϊν μετοχϊν, εκτόσ από ίδιεσ μετοχζσ.  Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με 

τον Νόμο 3756/2009, οι τράπεηεσ που ςυμμετζχουν ςτο Ρρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ δεν 

επιτρζπεται να προχωριςουν ςε αγορά ιδίων μετοχϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 16 του Νόμου περί Ανωνφμων Εταιρειϊν. 

5.  Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ από απαιτιςεισ Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

Τθν 31 Μαρτίου 2016, θ ςυνολικι λογιςτικι αξία των κυριότερων απαιτιςεων του Ομίλου από το Ελλθνικό Δθμόςιο είναι:  

 31 Μαρτίου 31 Δεκεμβρίου

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Ζντοκα Γραμμάτια Ελλθνικοφ Δθμοςίου 1.928                 2.157

Ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου 1.651                 1.677

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα με το Ελλθνικό Δθμόςιο 1.103                 992

Χρθματοοικονομικι εγγφθςθ που ςχετίηεται με τον πιςτωτικό κίνδυνο 

του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 205                     208

Δάνεια με εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 156                     176

Δάνεια προσ ελλθνικζσ τοπικζσ αρχζσ και δθμόςιουσ οργανιςμοφσ 82                       86

Λοιπζσ απαιτιςεισ 18                       17

Σφνολο 5.143                 5.313
 

Τθν 31 Μαρτίου 2016, θ ςυνολικι λογιςτικι αξία των κυριότερων απαιτιςεων από το Ελλθνικό Δθμόςιο των αςφαλιςτικϊν 

δραςτθριοτιτων προσ πϊλθςθ περιλαμβάνουν: α) Ζντοκα Γραμμάτια Ελλθνικοφ Δθμοςίου € 507 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2015: € 275 

εκατ.) και β) Ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου € 232 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2015: € 242 εκατ.). 

Ο Πμιλοσ παρακολουκεί ςτενά τισ εξελίξεισ για τθν κρίςθ του Ελλθνικοφ χρζουσ προκειμζνου να προςαρμόςει κατάλλθλα τισ 

εκτιμιςεισ και παραδοχζσ του με βάςθ τθν πιο πρόςφατθ διακζςιμθ πλθροφόρθςθ (ςθμ. 2). 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν μζςων του Ομίλου παρζχονται ςτθ ςθμ. 27.   
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6.  Διαχείριςθ ιδίων κεφαλαίων 

Τθν 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. Θ ενςωμάτωςθ τθσ 

προαναφερκείςασ Οδθγίασ ςτο εκνικό δίκαιο των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Σερβίασ, όπου ο Πμιλοσ 

δραςτθριοποιείται, ολοκλθρϊκθκε το πρϊτο τρίμθνο του 2016. Ρεραιτζρω πλθροφόρθςθ παρατίκεται ςτθ ςθμείωςθ 6 των 

ενοποιθμζνων 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 «Ρερί Ιδρφςεωσ του 

Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (ΤΧΣ)». Συγκεκριμζνα, ο εν λόγω Νόμοσ,  μεταξφ άλλων, ρυκμίηει τισ προχποκζςεισ και 

τθ διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ το ΤΧΣ παρζχει κεφαλαιακι ενίςχυςθ ςτα Ελλθνικά πιςτωτικά ιδρφματα, ενιςχφει τα δικαιϊματα 

του ΤΧΣ ζναντι των Ελλθνικϊν πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ςτα οποία το ΤΧΣ ζχει παράςχει κεφαλαιακι ενίςχυςθ και επίςθσ ειςάγει  

πρόςκετεσ προβλζψεισ για τθ ςφνκεςθ και αξιολόγθςθ των διοικθτικϊν ςυμβουλίων και των επιτροπϊν των πιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων που ζχουν υπογράψει Συμφωνία Ρλαιςίου Συνεργαςίασ με το ΤΧΣ (ςθμ. 32).  

Κεφαλαιακι κζςθ 

31 Μαρτίου

2016

31 Δεκεμβρίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

6.416                   6.420                   

Συν: Εποπτικά δικαιϊματα τρίτων 259                      401                      

Μείον: Λοιπζσ εποπτικζσ αναπροςαρμογζσ (245)                     (198)                     

6.430                   6.623                   

Συν: Ρρονομιοφχοι Τίτλοι 26                         30                         

Μείον: Λοιπζσ εποπτικζσ αναπροςαρμογζσ (26)                       (30)                       

6.430                   6.623                   

11                         15                         

Συν: Λοιπζσ εποπτικζσ αναπροςαρμογζσ 133                      147                      

Συνολικά Κεφάλαια 6.574                   6.785                   

Σφνολο Στακμιςμζνου Ενεργθτικοφ 38.900                 38.888                 

Δείκτεσ: % %

16,5 17,0

16,5 17,0

16,9 17,4

Δείκτθσ κεφαλαίου  τθσ κατθγορίασ 1 (T 1 Capital ratio)

Δείκτθσ Συνολικοφ Κεφαλαίου (Total capital ratio)

Κδια κεφάλαια που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ Τράπεηασ

Κεφάλαια κοινϊν μετοχϊν τθσ κατθγορίασ 1 (Common Equity Tier 1)

Κεφάλαια τθσ κατθγορίασ 1 (Tier I)
Μζςα κεφαλαίου και δάνεια μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ αποδεκτά ωσ μζςα κεφαλαίου τθσ 

κατθγορίασ 2

Δείκτθσ κεφαλαίου κοινϊν μετοχϊν τθσ κατθγορίασ 1 (CET 1 Capital ratio)

 

Σθμείωςθ: Τθν 31 Μαρτίου 2016, ο CET1, με βάςθ τθν πλιρθ εφαρμογι των κανόνων τθσ Βαςιλείασ ΙΙΙ το 2024, κα ιταν 13,1% (31 Δεκεμβρίου 2015: 

13,1%).  

O Πμιλοσ επιδιϊκει να διατθριςει μια ενεργά διαχειρίςιμθ κεφαλαιακι βάςθ, ϊςτε να καλφπτει τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται 

με τισ δραςτθριότθτεσ του. Θ κεφαλαιακι επάρκεια του Ομίλου ελζγχεται χρθςιμοποιϊντασ, μεταξφ άλλων μεκόδων, τουσ 

κανόνεσ και τουσ δείκτεσ που κεςπίςτθκαν από τθν Επιτροπι τθσ Βαςιλείασ («Κανόνεσ/ δείκτεσ τθσ Τράπεηασ Διεκνϊν 

Διακανονιςμϊν») και υιοκετικθκαν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ για τθν εποπτεία τθσ Τράπεηασ. Ο 

υπολογιςμόσ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ βαςίηεται ςτουσ κανόνεσ τθσ Βαςιλείασ ΙΙΙ (CRD IV rules). Συμπλθρωματικά ςε αυτό, ςτο 

πλαίςιο τθσ «Διαδικαςίασ Αξιολόγθςθσ τθσ Επάρκειασ Εςωτερικοφ Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ)» (Internal Capital Adequacy Assessment 

Process –ICAAP), ο Πμιλοσ λαμβάνει υπόψθ του ζνα ευρφτερο φάςμα κατθγοριϊν κινδφνου και τισ δυνατότθτεσ του ςχετικά με τθ 

διαχείριςθ των κινδφνων αυτϊν. Θ ΔΑΕΕΚ ζχει ωσ απϊτερο ςκοπό να διαςφαλίςει ότι ο Πμιλοσ διακζτει επαρκι κεφάλαια για τθν 

κάλυψθ όλων των ςθμαντικϊν κινδφνων ςτουσ οποίουσ εκτίκεται, ςε ορίηοντα τριϊν ετϊν.  
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Σε αυτι τθ κατεφκυνςθ, ο Πμιλοσ, ςε ςυνζχεια τθσ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ τθσ ανακεφαλαιοποίθςισ του το Νοζμβριο του 2015, 

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, 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 ςτθν Ελλάδα 

και το εξωτερικό, που κα δθμιουργιςουν ι κα αποδεςμεφςουν περαιτζρω κεφάλαια και/ι κα μειϊςουν τα ςτακμιςμζνα ςτοιχεία 

ενεργθτικοφ. 

Σχζδιο αναδιάρκρωςθσ 

Τθν 29 Απριλίου 2014, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι (ΕΕ) ενζκρινε το ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ τθσ Τράπεηασ, το οποίο υποβλικθκε μζςω 

του Υπουργείου Οικονομικϊν τθ 16 Απριλίου 2014. Επιπροςκζτωσ, τθν 26 Νοεμβρίου 2015, θ ΕΕ ενζκρινε το ανακεωρθμζνο 

ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ τθσ Τράπεηασ. Το Ελλθνικό Δθμόςιο ζχει δεςμευτεί ότι θ Τράπεηα 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 Πμιλοσ ζχει ςθμειϊςει ςθμαντικι πρόοδο ςτθν υλοποίθςθ των ανωτζρω δεςμεφςεων εντόσ των κακοριςμζνων προκεςμιϊν. 

Ρεραιτζρω πλθροφόρθςθ για τισ κφριεσ δεςμεφςεισ προσ υλοποίθςθ, τισ βαςικζσ παραδοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν και τθν 

πικανι επίδραςθ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του Ομίλου, παρατίκεται ςτθ ςθμείωςθ 6 των ετιςιων ενοποιθμζνων 

οικονομικϊν καταςτάςεων για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015.    

Τραπεηικόσ Επίτροποσ 

Το Μνθμόνιο Οικονομικϊν και Χρθματοπιςτωτικϊν Ρολιτικϊν (ΜΟΧΡ) του Δεφτερου Ρρογράμματοσ Ρροςαρμογισ για τθν 

Ελλάδα, μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Ταμείου (ΔΝΤ) και τθσ 

Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ (ΕΚΤ), προζβλεπε το διοριςμό επιτρόπου (Monitoring Trustee) ςε όλεσ τισ τράπεηεσ που 

βρίςκονται ςε κακεςτϊσ Κρατικισ Ενίςχυςθσ. 

Τθν 22 Φεβρουαρίου 2013, θ Τράπεηα όριςε τθν Grant Thornton ωσ Monitoring Trustee. Ο Monitoring Trustee παρακολουκεί τθ 

ςυμμόρφωςθ με τουσ κανόνεσ τθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ και τισ πρακτικζσ λειτουργίασ, κακϊσ και τθν εφαρμογι του ςχεδίου 

αναδιάρκρωςθσ και αναφζρεται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι.  



ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                                                                                                                               

Επιλεγμζνεσ Επεξθγθματικζσ Σθμειϊςεισ                                                                                                        
ςτισ Συνοπτικζσ Ενοποιθμζνεσ Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ                                                                                       . 

 

Σελίδα  13      31 Μαρτίου  2016 Συνοπτικζσ  Ενοποιθμζνεσ  Ενδιάμεςεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 
 

7.  Ρλθροφόρθςθ ανά επιχειρθματικό τομζα  

Θ Διοίκθςθ ζχει κακορίςει τουσ επιχειρθματικοφσ τομείσ με βάςθ τισ εςωτερικζσ αναφορζσ που επιςκοποφνται από τθν Επιτροπι 

Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ (Strategic Planning Committee). Οι ανωτζρω αναφορζσ χρθςιμοποιοφνται για τθ διάκεςθ των πόρων και 

τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ κάκε τομζα, προκειμζνου να λθφκοφν οι ςτρατθγικζσ αποφάςεισ. Θ Επιτροπι Στρατθγικοφ 

Σχεδιαςμοφ εξετάηει τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ τόςο με βάςθ τουσ επιχειρθματικοφσ τομείσ όςο και με γεωγραφικά 

κριτιρια. Γεωγραφικά, θ διοίκθςθ εξετάηει τθν απόδοςθ των δραςτθριοτιτων ςτθν Ελλάδα και ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ 

(Διεκνείσ Δραςτθριότθτεσ). Ο γεωγραφικόσ τομζασ τθσ Ελλάδασ διαχωρίηεται περαιτζρω ςε λιανικι τραπεηικι, τραπεηικι 

επιχειριςεων, διαχείριςθ επενδφςεων, επενδυτικι τραπεηικι και προϊόντα κεφαλαιαγοράσ. Οι Διεκνείσ Δραςτθριότθτεσ 

παρακολουκοφνται και αξιολογοφνται ςε επίπεδο χϊρασ. Ο Πμιλοσ ενοποιεί τουσ επιχειρθματικοφσ τομείσ με κοινά οικονομικά 

χαρακτθριςτικά, οι οποίοι αναμζνεται να ζχουν παρόμοια οικονομικι ανάπτυξθ μακροπρόκεςμα. 

Ο Πμιλοσ είναι οργανωμζνοσ ςτουσ ακόλουκουσ επιχειρθματικοφσ τομείσ: 

 Λιανικι Τραπεηικι: περιλαμβάνει λογαριαςμοφσ όψεωσ πελατϊν, ταμιευτθρίου, κατακζςεισ και κατακετικά-επενδυτικά 

προϊόντα, πιςτωτικζσ και χρεωςτικζσ κάρτεσ, καταναλωτικά δάνεια, χορθγιςεισ μικρϊν επιχειριςεων και ςτεγαςτικά 

δάνεια. 

 Τραπεηικι Επιχειριςεων: περιλαμβάνει υπθρεςίεσ άμεςων χρεϊςεων, λογαριαςμοφσ όψεωσ, κατακζςεισ, ανοιχτοφσ 

αλλθλόχρεουσ λογαριαςμοφσ, δάνεια και άλλεσ πιςτωτικζσ διευκολφνςεισ, προϊόντα ςυναλλάγματοσ και παράγωγα 

προϊόντα για εταιρείεσ, υπθρεςίεσ κεματοφυλακισ, χρθματιςτθριακζσ υπθρεςίεσ, διαχείριςθσ διακεςίμων, διαχείριςθσ 

ρευςτότθτασ και χρθματοδότθςθσ εμπορικϊν ςυναλλαγϊν. 

 Διαχείριςθ Επενδφςεων (Wealth Management): περιλαμβάνει υπθρεςίεσ Private Banking, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 

διαχείριςθσ ιδιωτικισ και προςωπικισ περιουςίασ, ςε μεςαίου και υψθλοφ ειςοδιματοσ ιδιϊτεσ, αςφαλιςτικζσ 

υπθρεςίεσ, προϊόντα αμοιβαίων κεφαλαίων και κατακετικά-επενδυτικά, κακϊσ επίςθσ και χρθματοοικονομικι διαχείριςθ 

περιουςιακϊν ςτοιχείων κεςμικϊν πελατϊν. 

 Επενδυτικι Τραπεηικι και Ρροϊόντα Κεφαλαιαγοράσ: περιλαμβάνει υπθρεςίεσ επενδυτικισ τραπεηικισ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν ςε εταιρείεσ, παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε κζματα 

ςυγχωνεφςεων και εξαγορϊν, διαπραγμάτευςθσ χρθματοοικονομικϊν μζςων, χρθματοδοτιςεων επιχειριςεων και 

κεςμικϊν επενδυτϊν όπωσ επίςθσ και ειδικϊν χρθματοοικονομικϊν ςυμβουλϊν και διαμεςολαβιςεων τόςο ςε ιδιϊτεσ 

όςο και ςε μικρζσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ. 

 Διεκνείσ Δραςτθριότθτεσ: περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ ςε ουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Κφπρο, Ουκρανία και 

Λουξεμβοφργο. 

Από το τζταρτο τρίμθνο του 2015, οι χρθματιςτθριακζσ υπθρεςίεσ και οι υπθρεςίεσ κεματοφυλακισ των δραςτθριοτιτων του 

Ομίλου ςτθν Ελλάδα περιλαμβάνονται ςτον τομζα Τραπεηικισ Επιχειριςεων, αντί του τομζα Επενδυτικισ Τραπεηικισ και 

Ρροϊόντων Κεφαλαιαγοράσ. Συνεπϊσ, τα ςυγκριτικά ςτοιχεία για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 31 Μαρτίου 2015 ζχουν 

αναπροςαρμοςτεί ανάλογα. 

Οι λοιπζσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου περιλαμβάνουν κυρίωσ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

διαχείριςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ και των επενδφςεων ςε ακίνθτα, και τθ διαχείριςθ μθ-κατανεμθμζνου κεφαλαίου.  

Οι αναφορζσ προσ τθ διοίκθςθ του Ομίλου βαςίηονται ςτα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (Δ.Ρ.Χ.Α.). Οι 

λογιςτικζσ αρχζσ των επιχειρθματικϊν τομζων του Ομίλου είναι οι ίδιεσ με αυτζσ που περιγράφονται ςτισ βαςικζσ λογιςτικζσ 

αρχζσ. 

Τα ζςοδα που προκφπτουν από τισ ςυναλλαγζσ μεταξφ των επιχειρθματικϊν τομζων κατανζμονται με βάςθ αμοιβαίωσ 

ςυμφωνθμζνουσ όρουσ που προςεγγίηουν τισ τιμζσ τθσ αγοράσ. 
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Επιχειρθματικοί τομείσ 

Λιανικι 

Τραπεηικι

Τραπεηικι

Επιχειριςεων

Διαχείριςθ 

Επενδφςεων

Επενδυτικι 

Τραπεηικι και 

Ρροϊόντα 

Κεφαλαιαγοράσ

Διεκνείσ 

Δραςτθριότθτεσ

Λοιπά και 

κζντρο

 απαλοιφισ Σφνολο
€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 156                  94                       2                       44                            104                        (17)                      383                        

13                    19                       7                       (11)                           23                           3                          54                          

Λοιπά κακαρά ζςοδα 0                       (1)                        0                       (1)                             13                           66                       77                          

Ζςοδα από τρίτουσ 169                  112                     9                       32                            140                        52                       514                        

Ζςοδα μεταξφ τομζων 19                    6                          (18)                   (7)                             (0)                            (0)                        -                             

Συνολικά ζςοδα 188                  118                     (9)                     25                            140                        52                       514                        

Λειτουργικά ζξοδα (122)                 (28)                      (8)                     (22)                           (67)                         (6)                        (253)                      

(102)                 (39)                      (1)                     -                               (33)                         -                           (175)                      

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ (ςθμ. 11) -                        (1)                        (1)                     -                               (0)                            (0)                        (2)                           

(36)                   50                       (19)                   3                              40                           46                       84                          

(0)                     (0)                        (0)                     -                               (8)                            (1)                        (9)                           

(36)                   50                       (19)                   3                              32                           45                       75                          

-                        -                           28                    -                               (2)                            -                           26                          

-                        -                           -                        -                               (0)                            (7)                        (7)                           

(36)                   50                       9                       3                              30                           38                       94                          

Δικαιϊματα τρίτων

Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου που 

αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ

Τρίμθνο που ζλθξε τθν 31 Μαρτίου 2016

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ 

αμοιβζσ και προμικειεσ

Ζξοδα αναδιάρκρωςθσ (ςθμ. 11)

Κζρδθ/(ηθμιζσ) από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ προ φόρου (1)

Κζρδθ /(ηθμιζσ) από μθ ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ προ φόρου 

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ 

κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ

Κζρδθ/(ηθμιζσ) από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ προ φόρου και εξόδων 

αναδιάρκρωςθσ

 

Λιανικι 

Τραπεηικι

Τραπεηικι

Επιχειριςεων

Διαχείριςθ 

Επενδφςεων

Επενδυτικι 

Τραπεηικι και 

Ρροϊόντα 

Κεφαλαιαγοράσ

Διεκνείσ 

Δραςτθριότθτεσ

Λοιπά και 

κζντρο

 απαλοιφισ (2) Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Ενεργθτικό ανά τομζα 22.204            11.823               2.078               14.536                    12.573                   9.724                  72.938                  

Υποχρεϊςεισ ανά τομζα 18.033            2.393                  2.815               31.795                    11.165                   (372)                    65.829                  

31 Μαρτίου 2016

 

Ο τομζασ των Διεκνϊν Δραςτθριοτιτων αναλφεται περαιτζρω ωσ ακολοφκωσ: 

ουμανία Βουλγαρία Σερβία Κφπροσ Ουκρανία Λουξεμβοφργο Σφνολο
€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

28                    38                       15                    18                            -                              5                          104                        

5                       8                          3                       5                              -                              2                          23                          

6                       7                          0                       0                              -                              (0)                        13                          

Ζςοδα από τρίτουσ 39                    53                       18                    23                            -                              7                          140                        

Ζςοδα μεταξφ τομζων (0)                     (0)                        (0)                     (0)                             -                              (0)                        (0)                           

Συνολικά ζςοδα 39                    53                       18                    23                            -                              7                          140                        -                              
Λειτουργικά ζξοδα (24)                   (21)                      (11)                   (7)                             -                              (4)                        (67)                         

(10)                   (15)                      (5)                     (3)                             -                              -                           (33)                         

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ 0                       -                           -                        (0)                             -                              -                           (0)                           

5                       17                       2                       13                            -                              3                          40                          

(0)                     (8)                        -                        -                               -                              (0)                        (8)                           

5                       9                          2                       13                            -                              3                          32                          

0                       -                           -                        -                               (2)                            -                           (2)                           

(0)                     (0)                        (0)                     -                               (0)                            -                           (0)                           

5                       9                          2                       13                            (2)                            3                          30                          

Τρίμθνο που ζλθξε τθν 31 Μαρτίου 2016

Κζρδθ/(ηθμιζσ) από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

προ φόρου (1)

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ 

και προμικειεσ

Λοιπά κακαρά ζςοδα

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κίνδυνουσ από δάνεια

και απαιτιςεισ

Κζρδθ /(ηθμιζσ) από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

προ φόρου 

Δικαιϊματα τρίτων
Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου που αναλογοφν ςτουσ 

μετόχουσ

Κζρδθ/(ηθμιζσ) από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

προ φόρου και εξόδων αναδιάρκρωςθσ
Ζξοδα αναδιάρκρωςθσ 

 

ουμανία Βουλγαρία Σερβία Κφπροσ Ουκρανία Λουξεμβοφργο

Διεκνείσ 

Δραςτθριότθτεσ

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Ενεργθτικό ανά τομζα(3)
2.986               3.210                  1.238               3.786                      94                           1.437                  12.573                  

Υποχρεϊςεισ ανά τομζα
(3)

2.783               2.798                  867                  3.411                      163                        1.196                  11.165                  

31 Μαρτίου 2016
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Λιανικι 

Τραπεηικι 

Τραπεηικι

Επιχειριςεων

Διαχείριςθ 

Επενδφςεων

Επενδυτικι 

Τραπεηικι και 

Ρροϊόντα 

Κεφαλαιαγοράσ

Διεκνείσ 

Δραςτθριότθτεσ 

Λοιπά και 

κζντρο

 απαλοιφισ Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 156                  88                        3                       27                            105                         (17)                      362                        

8                       22                        10                     (7)                             21                           1                          55                          

Λοιπά κακαρά ζςοδα 0                       2                          1                       13                            (1)                            6                          21                          

Ζςοδα από τρίτουσ 164                  112                     14                     33                            125                         (10)                      438                        

Ζςοδα μεταξφ τομζων 18                     3                          (15)                   (5)                             (1)                            (0)                         -                              

Συνολικά ζςοδα 182                  115                     (1)                      28                            124                         (10)                      438                        

Λειτουργικά ζξοδα (121)                 (27)                      (7)                      (16)                           (66)                          (6)                         (243)                       

(184)                 (73)                      (3)                      (0)                             (42)                          -                           (302)                       

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ (ςθμ. 11) -                        -                           -                        (17)                           -                              (6)                         (23)                         

(123)                 15                        (11)                   (5)                             16                           (22)                      (130)                       

-                        -                           -                        -                                -                              (2)                         (2)                           

(123)                 15                        (11)                   (5)                             16                           (24)                      (132)                       

-                        -                           21                     -                                (7)                            -                           14                          

-                        -                           -                        -                                (0)                            (7)                         (7)                           

(123)                 15                        10                     (5)                             9                             (31)                      (125)                       

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ 

αμοιβζσ και προμικειεσ

Τρίμθνο που ζλθξε τθν 31 Μαρτίου 2015

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ 

κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ

Κζρδθ/(ηθμιζσ) από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

προ φόρου και εξόδων αναδιάρκρωςθσ

Ζξοδα αναδιάρκρωςθσ (ςθμ. 11)
Κζρδθ/(ηθμιζσ) από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

προ φόρου 
(1)

Κζρδθ /(ηθμιζσ) από μθ ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ προ φόρου 

Δικαιϊματα τρίτων
Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου που αναλογοφν ςτουσ 

μετόχουσ

 

Λιανικι 

Τραπεηικι 

Τραπεηικι

Επιχειριςεων

Διαχείριςθ 

Επενδφςεων

Επενδυτικι 

Τραπεηικι και 

Ρροϊόντα 

Κεφαλαιαγοράσ

Διεκνείσ 

Δραςτθριότθτεσ 

Λοιπά και 

κζντρο

 απαλοιφισ(2) Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Ενεργθτικό ανά τομζα 22.501            11.889               2.097               14.209                    12.740                   10.117               73.553                  

Υποχρεϊςεισ ανά τομζα 18.003            2.485                  2.912               32.543                    11.411                   (933)                    66.421                  

31 Δεκεμβρίου 2015

 

ουμανία Βουλγαρία Σερβία Κφπροσ Ουκρανία Λουξεμβοφργο Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

31                    34                       18                    15                            -                              7                          105                        

5                       7                          3                       4                              -                              2                          21                          

(1)                     0                          0                       0                              -                              0                          (1)                           

Ζςοδα από τρίτουσ 35                    41                       21                    19                            -                              9                          125                        

Ζςοδα μεταξφ τομζων (0)                     (0)                        -                        0                              -                              (1)                        (1)                           

Συνολικά ζςοδα 35                    41                       21                    19                            -                              8                          124                        

Λειτουργικά ζξοδα (25)                   (19)                      (12)                   (7)                             -                              (3)                        (66)                         

(10)                   (16)                      (13)                   (3)                             -                              -                           (42)                         

(0)                     6                          (4)                     9                              -                              5                          16                          

0                       -                           -                        -                               (7)                            -                           (7)                           

(0)                     (0)                        (0)                     -                               (0)                            -                           (0)                           

0                       6                          (4)                     9                              (7)                            5                          9                            

Τρίμθνο που ζλθξε τθν 31 Μαρτίου 2015

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 
Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ 

και προμικειεσ

Λοιπά κακαρά ζςοδα

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κίνδυνουσ από δάνεια

και απαιτιςεισ
Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ (1) 

Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου από μθ ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ

Δικαιϊματα τρίτων

Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου που αναλογοφν ςτουσ 

μετόχουσ
 

ουμανία Βουλγαρία Σερβία Κφπροσ Ουκρανία Λουξεμβοφργο

Διεκνείσ 

Δραςτθριότθτεσ

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Ενεργθτικό ανά τομζα(3)
3.235               3.186                  1.254               3.724                      130                        1.405                  12.740                  

Υποχρεϊςεισ ανά τομζα(3)
3.042               2.834                  881                  3.360                      197                        1.166                  11.411                  

31 Δεκεμβρίου 2015

 

(1)Περιλαμβάνεται αναλογία κερδϊν/(ηθμιϊν) από ςυμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ. 
(2) Περιλαμβάνονται απαλοιφζσ μεταξφ του τομζα Διεκνϊν Δραςτθριοτιτων και των λοιπϊν επιχειρθματικϊν τομζων του Ομίλου.  
(3) Τα διεταιρικά υπόλοιπα μεταξφ των Χωρϊν ζχουν εξαιρεκεί από το ςφνολο του ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων του τομζα Διεκνϊν Δραςτθριοτιτων. 

Σθμείωςθ: Στο δεφτερο τρίμθνο του 2015, θ Τράπεηα μετζφερε τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο (υποκατάςτθμα Λονδίνου) ςτθ κυγατρικι τθσ 

Eurobank Private Bank Luxemburg S.A. Συγκεκριμζνα κατά τθν θμερομθνία τθσ μεταφοράσ, το ςφνολο ενεργθτικοφ του υποκαταςτιματοσ ςτο Λονδίνο 

ανερχόταν ςε € 198 εκατ. και το ςφνολο των υποχρεϊςεων ανερχόταν ςε € 196 εκατ.   
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8.  Κζρδθ ανά μετοχι 

Τα βαςικά κζρδθ ανά μετοχι υπολογίηονται διαιρϊντασ τα κακαρά κζρδθ που αναλογοφν ςτουσ κατόχουσ κοινϊν μετοχϊν, με το 

μζςο ςτακμιςμζνο αρικμό κοινϊν μετοχϊν ςε κυκλοφορία κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου, εξαιρϊντασ το μζςο αρικμό ιδίων 

μετοχϊν που είχε ςτθν κατοχι του ο Πμιλοσ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου. 

Τα προςαρμοςμζνα (diluted) κζρδθ ανά μετοχι υπολογίηονται προςαρμόηοντασ το μζςο ςτακμιςμζνο αρικμό κοινϊν μετοχϊν ςε 

κυκλοφορία με τθν παραδοχι ότι όλοι οι δυνθτικά μετατρζψιμοι τίτλοι ςε κοινζσ μετοχζσ, μετατρζπονται ςε μετοχζσ. Ο Πμιλοσ 

ζχει εκδϊςει μετατρζψιμουσ, υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ και περιοριςμοφσ, προνομιοφχουσ τίτλουσ (Σειρά Δ, ςθμ. 26). 

2016 2015

€ εκατ. 60                           (94)                              

€ εκατ. 51                           (102)                            

Αρικμόσ μετοχϊν 2.185.376.203    147.017.307            

Κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι

€ 0,03                       (0,64)                           

Κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ

€ 0,02                       (0,70)                           -Βαςικά κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι

Τρίμθνο που ζλθξε τθν 31 Μαρτίου

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) περιόδου που αναλογοφν ςτουσ κατόχουσ κοινϊν μετοχϊν 

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) περιόδου από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ που αναλογοφν 

ςτουσ κατόχουσ κοινϊν μετοχϊν 

-Βαςικά  κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι

Μζςοσ ςτακμιςμζνοσ αρικμόσ κοινϊν μετοχϊν ςε κυκλοφορία για τα βαςικά 

κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι

 

Τα βαςικά κζρδθ ανά μετοχι από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 31 Μαρτίου 2016 ανιλκαν ςε € 

0,01 (31 Μαρτίου 2015: € 0,06 κζρδθ). 

Ο Πμιλοσ κεωρεί ότι οι κοινζσ μετοχζσ που κα προζρχονταν από τθν μετατροπι των δυνθτικά μετατρζψιμων ςε κοινζσ μετοχζσ 

προαναφερκζντων προνομιοφχων τίτλων δεν μποροφν να εκδοκοφν βάςει των ςυνκθκϊν και περιοριςμϊν που είναι ςε ιςχφ (ςθμ. 

6). Συνεπϊσ, θ Σειρά Δ των προνομιοφχων τίτλων δεν λιφκθκε υπόψθ ςτον υπολογιςμό των προςαρμοςμζνων κερδϊν ανά 

μετοχι. 

9.  Λειτουργικά ζξοδα 

31 Μαρτίου 

2016

31 Μαρτίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ (138)              (131)              

Διοικθτικά ζξοδα (61)                (61)                

Ειςφορζσ ςτα ταμεία εξυγίανςθσ και εγγφθςθσ των κατακζςεων (21)                (15)                

Αποςβζςεισ ενςϊματων πάγιων ςτοιχείων (14)                (16)                

Αποςβζςεισ άυλων πάγιων ςτοιχείων (6)                  (7)                  

Ενοίκια λειτουργικϊν μιςκϊςεων (13)                (13)                

Σφνολο από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (253)              (243)              
 

Ειςφορζσ ςτα ταμεία εξυγίανςθσ και εγγφθςθσ των κατακζςεων  

Για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 31 Μαρτίου 2016, το ζξοδο για τισ ειςφορζσ ςτα ταμεία εξυγίανςθσ και εγγφθςθσ των κατακζςεων 

ανιλκε ςε € 21 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/EU, όπου, μεταξφ άλλων, ορίηει το εφροσ και ςυγκεκριμζνεσ πλευρζσ 

τθσ λειτουργίασ του Ταμείου Εγγφθςθσ Κατακζςεων και Επενδφςεων (ΤΕΚΕ), τουσ όρουσ ςυμμετοχισ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων 

και επιπροςκζτωσ, τθν διαδικαςία κακοριςμοφ και καταβολισ ειςφορϊν. Τθν 31 Μαρτίου 2016, θ Οδθγία 2014/49/EU ζχει 

ενςωματωκεί ςτθν εκνικι νομοκεςία των χωρϊν τθσ ΕΕ όπου ο Πμιλοσ δραςτθριοποιείται. 

 



ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                                                                                                                               

Επιλεγμζνεσ Επεξθγθματικζσ Σθμειϊςεισ                                                                                                        
ςτισ Συνοπτικζσ Ενοποιθμζνεσ Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ                                                                                       . 

 

Σελίδα  17      31 Μαρτίου  2016 Συνοπτικζσ  Ενοποιθμζνεσ  Ενδιάμεςεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 
 

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 

Ο μζςοσ αρικμόσ των εργαηομζνων του Ομίλου κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου ανιλκε ςε 17.528 εκ των οποίων 993 ιταν οι 

εργαηόμενοι των Ουκρανικϊν και αςφαλιςτικϊν κυγατρικϊν (Μάρτιοσ 2015: 17.831 εκ των οποίων 1.063 ιταν οι εργαηόμενοι των 

Ουκρανικϊν και αςφαλιςτικϊν κυγατρικϊν). Τθν 31 Μαρτίου 2016, ο αρικμόσ των καταςτθμάτων του Ομίλου ανιλκε ςε 1.022 εκ 

των οποίων 45 ιταν τα καταςτιματα των κυγατρικϊν ςτθν Ουκρανία. 

10.  Ρροβλζψεισ απομείωςθσ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν 

Θ κίνθςθ τθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ ανά κατθγορία δανείων αναλφεται παρακάτω: 

 

Επιχειρθματικά Στεγαςτικά Καταναλωτικά
 (1)

Μικρζσ 

επιχειριςεισ Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 4.693                    2.172                2.765                      2.160                11.790            

52                          46                      55                            22                      175                  

-                             -                         1                               -                         1                       

(249)                      (15)                    (73)                           (14)                    (351)                 

(23)                         (16)                    (20)                           (23)                    (82)                   

(7)                           (15)                    -                                (7)                       (29)                   

Υπόλοιπο τθν 31 Μαρτίου 4.466                    2.172                2.728                      2.138                11.504            

31 Μαρτίου 2016

Ανακτιςεισ προβλζψεων απομείωςθσ από διαγραφζσ

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ και λοιπζσ κινιςεισ 

Ρροβλζψεισ περιόδου

Διαγραφζσ δανείων και απαιτιςεων

Μεταβολι ςτθν παροφςα αξία των ηθμιϊν απομείωςθσ

 
 
(1) Περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα των πιςτωτικϊν καρτϊν 

11.  Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ και ζξοδα αναδιάρκρωςθσ 

31 Μαρτίου 

2016

31 Μαρτίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

(1)                    (6)                    

-                      (17)                  

(1)                    -                      

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ (2)                    (23)                  

Ζξοδα αναδιάρκρωςθσ (9)                    (2)                    

-                      (0)                    

Ζξοδα αναδιάρκρωςθσ (9)                    (2)                    

Σφνολο (11)                  (25)                  

Ηθμιζσ απομείωςθσ και αποτίμθςθσ επενδυτικϊν ακινιτων και ακινιτων ανακτθκζντων από πλειςτθριαςμοφσ

Ζξοδα ςυνζνωςθσ που ςχετίηονται με τθν λειτουργικι ςυγχϊνευςθ του Νζου ΤΤ και τθσ Νζασ Proton

Ηθμιζσ απομείωςθσ ομολόγων

Ηθμιζσ απομείωςθσ από αμοιβαία κεφάλαια και μετοχζσ

 
Το πρϊτο τρίμθνο του 2016, ο Πμιλοσ αναγνϊριςε ζξοδα αναδιάρκρωςθσ ποςοφ € 9 εκατ., που ςχετίηονται κυρίωσ με τθν 

απόκτθςθ του Καταςτιματοσ Βουλγαρίασ τθσ Alpha Bank από τθν Eurobank Bulgaria AD (ςθμ. 30). 

Το πρϊτο τρίμθνο του 2015, θ Τράπεηα αναγνϊριςε € 17 εκατ. ηθμιζσ απομείωςθσ για κρατικά ομόλογα τθσ Ουκρανίασ που 

περιλαμβάνονταν ςτο χαρτοφυλάκιο διακρατοφμενων μζχρι τθ λιξθ, λόγω τθσ υπάρχουςασ οικονομικισ και πολιτικισ 

αβεβαιότθτασ ςτθ χϊρα.  
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12. Φόροσ ειςοδιματοσ  

31 Μαρτίου 

2016

31 Μαρτίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

Τρζχων φόροσ (12)                (11)                

Αναβαλλόμενοσ φόροσ (5)                  47                 

(17)                36                 Φόροσ ειςοδιματοσ (ζξοδο)/ωφζλεια φόρου από  ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ
 

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 τον Νόμο 4387/2016, ο οποίοσ τζκθκε ςε ιςχφ τθ 12 Μαΐου 

2016 και αφξθςε τον αντίςτοιχο φορολογικό ςυντελεςτι από 10% ςε 15%. 

Φορολογικό πιςτοποιθτικό και ανζλεγκτεσ φορολογικζσ χριςεισ 

Από τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2011 και ζπειτα, ςφμφωνα με το Νόμο 4174/2013 (άρκρο 65Α), όπωσ ιςχφει (και όπωσ 

όριηε το άρκρο 82 του Νόμου 2238/1994), οι Ελλθνικζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ και οι εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ των οποίων οι 

ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ελζγχονται υποχρεωτικά, υποχρεοφνται ζωσ και τισ χριςεισ με ζναρξθ πριν τθν 1 Ιανουαρίου του 

2016 να λαμβάνουν «Ετιςιο Φορολογικό Ριςτοποιθτικό», το οποίο εκδίδεται, μετά τθ διενζργεια ςχετικοφ φορολογικοφ ελζγχου, 

από το νόμιμο ελεγκτι ι ελεγκτικό γραφείο που ελζγχει και τισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ.  

Θ Τράπεηα ζχει ελεγχκεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ ζωσ και τθ χριςθ 2009, δεν ζχει ελεγχκεί για τθ χριςθ 2010 και ζχει λάβει 

φορολογικό πιςτοποιθτικό χωρίσ διατφπωςθ επιφφλαξθσ για τισ χριςεισ 2011-2014, ενϊ ο φορολογικόσ ζλεγχοσ για τθ χριςθ 2015 

από ορκωτοφσ ελεγκτζσ βρίςκεται ςε εξζλιξθ. Επιπροςκζτωσ, το Νζο Ταχυδρομικό Ταμιευτιριο και θ Νζα Proton, οι οποίεσ 

ςυγχωνεφκθκαν με τθν Τράπεηα το 2013, ζλαβαν από ορκωτοφσ ελεγκτζσ φορολογικό πιςτοποιθτικό χωρίσ διατφπωςθ επιφφλαξθσ 

με κζμα ζμφαςθσ για τισ ανζλεγκτεσ από τισ φορολογικζσ αρχζσ  χριςεισ/περιόδουσ 18/1-30/6/2013 και 9/10/2011-31/12/2012 

αντίςτοιχα, ςχετικά με ενδεχόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ που προζκυψαν κατά το μεταςχθματιςμό τουσ ςε νζα πιςτωτικά 

ιδρφματα (carve out). Θ Τράπεηα ζχει ςχθματίςει επαρκείσ προβλζψεισ και για τισ δφο ανωτζρω περιπτϊςεισ.  

Οι κυγατρικζσ του Ομίλου, οι ςυγγενείσ εταιρείεσ και οι κοινοπραξίεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα (ςθμ. 17 και 18) δεν 

ζχουν ελεγχκεί από 1 ζωσ 6 ζτθ και όςεσ εταιρείεσ υπόκεινται ςε τακτικό ζλεγχο από ορκωτοφσ ελεγκτζσ ζχουν 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. 

Σφμφωνα με τθν  Ελλθνικι  φορολογικι νομοκεςία και τισ αντίςτοιχεσ Υπουργικζσ 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 (5 χρόνια από τθ λιξθ τθσ χριςθσ ςτθν οποία θ φορολογικι διλωςθ κα πρζπει να ζχει 

υποβλθκεί).  

Οι ανζλεγκτεσ φορολογικζσ χριςεισ των κυγατρικϊν τραπεηϊν του Ομίλου ςτο εξωτερικό ζχουν ωσ εξισ: (α) Bancpost S.A. 

(ουμανία), 2011-2015, (β) Eurobank Cyprus Ltd, 2012-2015, (γ) Eurobank Bulgaria A.D., 2013-2015, (δ) Eurobank A.D. Beograd 

(Σερβία), 2010-2015 και (ε) Eurobank Private Bank Luxembourg S.A., 2009-2015. Οι λοιπζσ εταιρείεσ του Ομίλου (ςθμ. 17 και 18), οι 

οποίεσ εδρεφουν ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ, όπου προβλζπεται από τθ νομοκεςία τακτικόσ φορολογικόσ ζλεγχοσ, ζχουν από 1 ζωσ 

11 ανζλεγκτεσ φορολογικζσ χριςεισ. 

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. 
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Θ κίνθςθ του λογαριαςμοφ αναβαλλόμενθσ φορολογίασ παρουςιάηεται παρακάτω: 

31 Μαρτίου 

2016

€ εκατ.

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 4.854                  

(5)                         

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων 7                          

Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν 1                          

Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (3)                         

Υπόλοιπο τθν 31 Μαρτίου 4.854                  

Ζςοδο/(ζξοδο) ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ

 

Για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 31 Μαρτίου 2016, θ κίνθςθ του λογαριαςμοφ αναβαλλόμενθσ φορολογίασ ςχετικά με τισ μθ 

ςυνεχιηόμενεσ  δραςτθριότθτεσ κυρίωσ αφορά ςε αναγνϊριςθ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ ποςοφ € 3 εκατ. ςε 

ςυγκεκριμζνεσ φορολογθτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ, βάςει τθσ ςχετικισ ςυμφωνίασ πϊλθςθσ των αςφαλιςτικϊν δραςτθριοτιτων 

του Ομίλου (ςθμ. 13). 

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ/(υποχρεϊςεισ) προκφπτουν από τα ςτοιχεία που αναφζρονται παρακάτω: 

31 Μαρτίου 

2016

31 Δεκεμβρίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

Ηθμιζσ που ςχετίηονται με το πρόγραμμα PSI+ 1.289                  1.302                  

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ 2.825                  2.810                  

Μθ χρθςιμοποιθκείςεσ φορολογικζσ ηθμιζσ 308                     319                     

309                     302                     

44                       46                       

Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν 30                       29                       

17                       9                          

Ράγια περιουςιακά ςτοιχεία (3)                        (1)                        

Υποχρεϊςεισ κακοριςμζνων παροχϊν 12                       11                       

Λοιπά 23                       27                       

Σφνολο αναβαλλόμενου φόρου ειςοδιματοσ 4.854                  4.854                  

Κόςτοσ ςυναλλαγϊν κακαρισ κζςθσ

Μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία που αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων 

Μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία που αναγνωρίηονται απευκείασ ςτο αποκεματικό 

εφλογθσ αξίασ

 

Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ αναλφεται παρακάτω: 

31 Μαρτίου 

2016

31 Δεκεμβρίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 4.859                  4.859                  

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ (ςθμ.23) (5)                         (5)                         

Σφνολο αναβαλλόμενου φόρου ειςοδιματοσ 4.854                  4.854                  
 

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

31 Μαρτίου 

2016

31 Μαρτίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ 14                        45                        

Μθ χρθςιμοποιθκείςεσ φορολογικζσ ηθμιζσ (10)                      8                          

Ηθμιζσ που ςχετίηονται με το πρόγραμμα PSI+ (13)                      (11)                      

Μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία και λοιπζσ προςωρινζσ διαφορζσ 4                          5                          

Σφνολο αναβαλλόμενου φόρου ειςοδιματοσ από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (5)                         47                        

Ρροςωρινζσ διαφορζσ από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (3)                         -                           

Σφνολο αναβαλλόμενου φόρου ειςοδιματοσ (8)                         47                        
 



ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                                                                                                                               

Επιλεγμζνεσ Επεξθγθματικζσ Σθμειϊςεισ                                                                                                        
ςτισ Συνοπτικζσ Ενοποιθμζνεσ Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ                                                                                       . 

 

Σελίδα  20      31 Μαρτίου  2016 Συνοπτικζσ  Ενοποιθμζνεσ  Ενδιάμεςεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 
 

Τθν 31 Μαρτίου 2016, ο Πμιλοσ αναγνϊριςε κακαρζσ φορολογικζσ απαιτιςεισ € 4,9 δισ που αναλφονται παρακάτω: 

(α) € 1.289 εκατ. αφοροφν ςε φορολογικζσ ηθμιζσ από τθ ςυμμετοχι του Ομίλου 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) € 2.825 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 ςε κάκε χϊρα που δραςτθριοποιείται ο Πμιλοσ, 

(γ) € 308 εκατ. αφοροφν ςε μθ χρθςιμοποιθκείςεσ φορολογικζσ ηθμιζσ. Θ δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκοφν οι μεταφερόμενεσ 

φορολογικζσ ηθμιζσ λιγει κατά το μεγαλφτερο μζροσ αυτϊν το 2018, 

(δ) € 44 εκατ. αφοροφν κυρίωσ ςε εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ ςχετικά με τθν αναπόςβεςτθ αξία εξόδων αφξθςθσ 

μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ, υποκείμενων ςε δεκαετι απόςβεςθ, με βάςθ  τθν ιςχφουςα φορολογικι νομοκεςία, του 

ζτουσ που πραγματοποιικθκαν και 

(ε) € 388 εκατ. αφοροφν ςε λοιπζσ εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ (ηθμιζσ αποτίμθςθσ, προβλζψεισ για ςυντάξεισ και λοιπζσ 

παροχζσ αποχϊρθςθσ προσ το προςωπικό κλπ), θ πλειονότθτα των οποίων μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε μελλοντικζσ 

περιόδουσ χωρίσ κακοριςμζνο χρονικό περιοριςμό και ςφμφωνα με τθ φορολογικι νομοκεςία που ιςχφει ςε κάκε χϊρα που 

δραςτθριοποιείται ο Πμιλοσ. 

Αξιολόγηςη τησ ανακτηςιμότητασ των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήςεων 

Θ αναγνϊριςθ των ανωτζρω αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων ςτθρίηεται ςτθν εκτίμθςθ τθσ διοίκθςθσ, τθν 31 Μαρτίου 

2016, ότι οι εταιρείεσ του Ομίλου κα ζχουν 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 απαιτιςεισ προςδιορίηονται με βάςθ τθ φορολογικι μεταχείριςθ τθσ κάκε κατθγορίασ τθσ αναβαλλόμενθσ 

φορολογικισ απαίτθςθσ, ςφμφωνα με τθ φορολογικι νομοκεςία που ιςχφει ςε κάκε χϊρα που δραςτθριοποιείται ο Πμιλοσ, 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 

31 Μαρτίου 2016.  

Επιπλζον, θ αξιολόγθςθ του Ομίλου 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 οι εταιρίεσ του Ομίλου κα ζχουν 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) των εταιρειϊν του 

Ομίλου ςε ςυνδυαςμό με τισ φορολογικζσ ηθμιζσ προγενζςτερων ετϊν που προκλικθκαν από ζκτακτα γεγονότα. 

Τθν 31 Μαρτίου 2016, ο Πμιλοσ 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). 

Το ποςό των ανωτζρω προβλζψεων των λειτουργικϊν αποτελεςμάτων επθρεάηεται κυρίωσ από τισ εκτιμιςεισ του Ομίλου 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 τον Πμιλο 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 τον Πμιλο για τθν προετοιμαςία του προαναφερκζντοσ ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ είναι ευκυγραμμιςμζνεσ με εκείνεσ που 
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προβλζπονταν από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι το Σεπτζμβριο του 2015. Το μοντζλο τθσ αξιολόγθςθσ τθσ ανακτθςιμότθτασ των 

αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων του Ομίλου 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 

Σφμφωνα με το άρκρο 27Α του Νόμου 4172/2013 όπωσ ιςχφει, το οποίο αφορά τα Ελλθνικά χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των εταιρειϊν χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ και πρακτορείασ επιχειρθματικϊν απαιτιςεων, οι 

αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ που ζχουν αναγνωριςτεί επί των ηθμιϊν από τθ ςυμμετοχι τθσ Τράπεηασ α) ςτο 

πρόγραμμα PSI+ και ςτο πρόγραμμα επαναγοράσ των νζων τίτλων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και β) επί των ςυςςωρευμζνων 

προβλζψεων και λοιπϊν εν γζνει ηθμιϊν λόγω πιςτωτικοφ κινδφνου (προβλζψεισ και ηθμιζσ λόγω πιςτωτικοφ κινδφνου), οι οποίεσ 

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). Τθν 31 Μαρτίου 2016, οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ οι οποίεσ πλθροφν τα κριτιρια για μετατροπι τουσ ςε 

οριςτικζσ και εκκακαριςμζνεσ απαιτιςεισ ζναντι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ανζρχονταν ςε  € 4.053 εκατ. Ρεραιτζρω πλθροφόρθςθ 

παρατίκεται ςτθ ςθμείωςθ 16 των ετιςιων ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων του Ομίλου για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 

Δεκεμβρίου 2015. 

13.  Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

Αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ ταξινομθμζνεσ ωσ κατεχόμενεσ προσ πϊλθςθ 

Τθν 22 Δεκεμβρίου 2015, ο Πμιλοσ ανακοίνωςε τθ ςφναψθ ςυμφωνίασ με τθν Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax») 

για τθν πϊλθςθ του 80% τθσ ςυμμετοχισ του ςτθν Eurolife ERB Insurance Group Ανϊνυμοσ Εταιρεία Συμμετοχϊν («Eurolife») (θ 

«Συναλλαγι»), ζναντι τιμιματοσ € 316 εκατ. ςε μετρθτά, το οποίο υπόκειται ςε περαιτζρω προςαρμογζσ με βάςθ τθν εξζλιξθ των 

οικονομικϊν ςτοιχείων τθσ εταιρείασ ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ Συναλλαγισ, ενϊ θ Eurobank κα διατθριςει ποςοςτό 20%. 

Θ Συναλλαγι περιλαμβάνει: α) τισ αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ ηωισ και γενικϊν αςφαλίςεων τθσ Eurolife ςτθν Ελλάδα και τθ 

κυγατρικι μεςιτείασ αςφαλίςεων τθσ Eurolife ςτθν Ελλάδα, οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτον επιχειρθματικό τομζα τθσ Διαχείριςθσ 

Επενδφςεων (Wealth Management), β) τισ αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ ηωισ και γενικϊν αςφαλίςεων τθσ Eurolife ςτθ ουμανία, 

οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτον επιχειρθματικό τομζα των Διεκνϊν Δραςτθριοτιτων 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 ουμανία μζςω του δικτφου πωλιςεων τθσ Eurobank.   

Θ ολοκλιρωςθ τθσ Συναλλαγισ τελεί υπό τθν αναβλθτικι αίρεςθ τθσ λιψθσ των απαιτοφμενων εγκρίςεων από τισ αρμόδιεσ 

εποπτικζσ και ρυκμιςτικζσ αρχζσ και αναμζνεται πριν το τζλοσ του τρίτου τριμινου του 2016.  

Θ εφλογθ αξία των αςφαλιςτικϊν δραςτθριοτιτων του Ομίλου μειωμζνθ με τα ζξοδα πϊλθςισ τουσ, θ οποία προςδιορίςτθκε από 

τθ Διοίκθςθ με βάςθ ανεξάρτθτθ ζκκεςθ αποτίμθςθσ, υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ λογιςτικι αξία τουσ.  Ωσ εκ τοφτου, δεν 

αναγνωρίςτθκε ηθμιά απομείωςθσ κατά τθν επαναμζτρθςθ των εν λόγω δραςτθριοτιτων προσ πϊλθςθ ςτθ χαμθλότερθ αξία 

μεταξφ τθσ λογιςτικισ και τθσ εφλογθσ αξίασ τουσ μειωμζνθσ με τα ζξοδα πϊλθςθσ. Για τον προςδιοριςμό τθσ εφλογθσ αξίασ των 

αςφαλιςτικϊν δραςτθριοτιτων του Ομίλου χρθςιμοποιικθκε ζνασ ςυνδυαςμόσ κατάλλθλων τεχνικϊν αποτίμθςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν αποτίμθςθσ για ςυγκρίςιμεσ εταιρείεσ, των πρόςφατων ςυγκρίςιμων 

ςυναλλαγϊν, κακϊσ και το μοντζλο προεξόφλθςθσ μερίςματοσ το οποίο χρθςιμοποιεί δεδομζνα όπωσ τα ςτοχοκετθμζνα επίπεδα 

κεφαλαίου, τισ εκτιμϊμενεσ ταμειακζσ ροζσ όπωσ προκφπτουν από τα αντίςτοιχα επιχειρθματικά ςχζδια, τουσ ςυντελεςτζσ 

προεξόφλθςθσ και τουσ μακροπρόκεςμουσ ςυντελεςτζσ ανάπτυξθσ. Αυτι θ ζκτακτθ επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ 

κατθγοριοποιείται ςτο Επίπεδο 3 τθσ ιεραρχίασ τθσ εφλογθσ αξίασ λόγω τθσ ςθμαντικότθτασ των μθ παρατθριςιμων δεδομζνων 

που χρθςιμοποιικθκαν. 
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Τθν 31 Μαρτίου 2016, τα ςυςςωρευμζνα κζρδθ (που ςχετίηονται κυρίωσ με τθν αποτίμθςθ των διακζςιμων προσ πϊλθςθ 

επενδυτικϊν τίτλων) των κατεχόμενων προσ πϊλθςθ αςφαλιςτικϊν δραςτθριοτιτων που ζχουν αναγνωριςτεί ςτα λοιπά 

αποτελζςματα απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ ανζρχονταν ςε € 40 εκατ. (31 Μαρτίου 2015: € 114 εκατ.).   

Τα αποτελζςματα του Ομίλου από τισ κατεχόμενεσ προσ πϊλθςθ αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ παρουςιάηονται παρακάτω.  

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 14                            11                            

Κακαρά ζςοδα από αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ (21)                           10                            

Αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ 44                            9                              

Λοιπά ζςοδα (2)                             (3)                             

(7)                             (6)                             

28                            21                            

Φόροσ ειςοδιματοσ (1) (17)                           (6)                             

11                            15                            

Τρίμθνο που ζλθξε τθν 31 Μαρτίου

Λειτουργικά ζξοδα

Κζρδθ/ (ηθμιζσ) προ φόρου από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ)  από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ
 

(1) Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου τριμινου 2016, ο Όμιλοσ αφξθςε τθν αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ επί των φορολογθτζων προςωρινϊν 

διαφορϊν (κεφαλαιακά κζρδθ), που ςχετίηονται με το κόςτοσ επζνδυςθσ ςτθν Eurolife ERB Insurance Group Ανϊνυμοσ Εταιρεία Συμμετοχϊν κατά € 3 εκατ. 

(ςθμ. 12). 

Οι βαςικζσ κατθγορίεσ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων των αςφαλιςτικϊν δραςτθριοτιτων που 

αναγνωρίςτθκαν ωσ κατεχόμενα προσ πϊλθςθ αναλφονται παρακάτω: 

31 Μαρτίου

 2016

31 Δεκεμβρίου

 2015

€ εκατ. € εκατ.

1.827                      1.816                      

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 105                          105                          

Στοιχεία ενεργθτικοφ δραςτθριοτιτων προσ πϊλθςθ 1.932                      1.921                      

1.365                      1.324                      

266                          421                          

74                            71                            

Υποχρεϊςεισ δραςτθριοτιτων προσ πϊλθςθ 1.705                      1.816                      

181                          325                          

408                          430                          

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων και χαρτοφυλάκιο 

επενδυτικϊν τίτλων 

Ενδοομιλικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ των αςφαλιςτικϊν δραςτθριοτιτων (μετά από ενδοομιλικζσ υποχρεϊςεισ)

Κακαρι κζςθ των δραςτθριοτιτων προσ πϊλθςθ

Αςφαλιςτικζσ προβλζψεισ

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ

 

Δραςτθριότθτεσ ςτθν Ουκρανία ταξινομθμζνεσ ωσ κατεχόμενεσ προσ πϊλθςθ 

Τον Μάρτιο του 2014, θ διοίκθςθ δεςμεφτθκε ςε ςχζδιο πϊλθςθσ των δραςτθριοτιτων του Ομίλου ςτθν Ουκρανία, 

(ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ Public J.S.C. Universal Bank και τθσ ERB Property Services Ukraine LLC). Θ πϊλθςθ κεωρικθκε πικανι 

και ωσ εκ τοφτου οι δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςτθν Ουκρανία ταξινομικθκαν ωσ κατεχόμενεσ προσ πϊλθςθ. Οι δραςτθριότθτεσ 

του Ομίλου ςτθν Ουκρανία παρουςιάηονται ςτον τομζα Διεκνϊν δραςτθριοτιτων. 

Σε ςυνζχεια τθσ ταξινόμθςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων ωσ κατεχόμενα προσ πϊλθςθ, ςφμφωνα με το ΔΡΧΑ 5,  ο Πμιλοσ τα ζχει 

επιμετριςει ςτθ χαμθλότερθ αξία μεταξφ τθσ λογιςτικισ και τθσ εφλογθσ αξίασ μειωμζνθσ με τα ζξοδα πϊλθςθσ. Αυτι είναι μια 

ζκτακτθ επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ, κατθγοριοποιθμζνθ ςτο Επίπεδο 3 τθσ ιεραρχίασ τθσ εφλογθσ αξίασ λόγω τθσ ςθμαντικότθτασ 

των μθ παρατθριςιμων δεδομζνων. Ο προςδιοριςμόσ τθσ εφλογθσ αξίασ αφαιρουμζνων των εξόδων πωλιςεωσ βαςίςτθκε ςε 

προςφορζσ τρίτων για τθν πϊλθςθ των δραςτθριοτιτων του Ομίλου ςτθν Ουκρανία, οι οποίεσ προςαρμόςτθκαν περαιτζρω από τθ 

διοίκθςθ προκειμζνου να λθφκεί υπόψθ το περιβάλλον των ακραίων ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ.  
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Οι ςυνεχιηόμενεσ δυςμενείσ ςυνκικεσ ςτθ χϊρα οδιγθςαν ςτθν παράταςθ τθσ περιόδου για τθν ολοκλιρωςθ τθσ πϊλθςθσ άνω 

του ενόσ ζτουσ. Ο Πμιλοσ ςυνεχίηει να ταξινομεί τισ δραςτθριότθτεσ του ςτθν Ουκρανία ωσ κατεχόμενεσ προσ πϊλθςθ, κακϊσ 

παραμζνει θ δζςμευςι του για το ςχζδιο πϊλθςθσ των δραςτθριοτιτων αυτϊν. Τθν 31 Μαρτίου 2016, οι ςυςςωρευμζνεσ ηθμιζσ 

(ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ) ςχετικά με τισ κατεχόμενεσ προσ πϊλθςθ δραςτθριότθτεσ ςτθν Ουκρανία που ζχουν αναγνωριςτεί 

ςτα λοιπά αποτελζςματα απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ ιταν € 69 εκατ. (31 Μαρτίου 2015: κυρίωσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ € 

67 εκατ.).  

Τα αποτελζςματα του Ομίλου από τισ δραςτθριότθτεσ ςτθν Ουκρανία  κατεχόμενων προσ πϊλθςθ παρουςιάηονται παρακάτω.  

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 1                              1                              

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ 1                              1                              

Λοιπά ζςοδα/(ηθμιζσ) (1) 0                              (5)                             

Λειτουργικά ζξοδα (3)                             (4)                             

(1)                             (0)                             

(2)                             (7)                             

Φόροσ ειςοδιματοσ 0                              (0)                             

(2)                             (7)                             

(0)                             (0)                             

(2)                             (7)                             

Τρίμθνο που ζλθξε τθν 31 Μαρτίου

Ρροβλζψεισ και επιμζτρθςθ ηθμιϊν από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν

Κζρδθ/ (ηθμιζσ) προ φόρου από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ

Κζρδθ/(ηθμιζσ) μετά φόρου από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριοτιτεσ

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ που αναλογοφν

ςε τρίτουσ

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ)  από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ
 

(1) Αφορά κυρίωσ ηθμιζσ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ για το πρϊτο τρίμθνο του 2015. 

Οι βαςικζσ κατθγορίεσ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων από τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςτθν Ουκρανία 

κατεχόμενων προσ πϊλθςθ αναλφονται παρακάτω: 

31 Μαρτίου

 2016

31 Δεκεμβρίου

2015

€ εκατ. € εκατ.

Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 35 46

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 7 19

Χαρτοφυλάκιο εμπορικϊν και επενδυτικϊν τίτλων 0 2

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 51 62

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 1 1

94 130

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 108 123

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 2 2

110 125

53 72

(69)                           (67)                           Κακαρι κζςθ των δραςτθριοτιτων προσ πϊλθςθ

Χρθματοδότθςθ από τον Πμιλο των ουκρανικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ κατεχόμενων προσ πϊλθςθ

Στοιχεία ενεργθτικοφ δραςτθριοτιτων προσ πϊλθςθ

Υποχρεϊςεισ δραςτθριοτιτων προσ πϊλθςθ
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14.  Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 

31 Μαρτίου

2016

31 Δεκεμβρίου

2015

€ εκατ. € εκατ.

Επιχειρθματικά δάνεια 19.432                19.606                

Στεγαςτικά δάνεια 18.183                18.261                

Καταναλωτικά δάνεια 
(1)

6.491                  6.570                  

Δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ 7.217                  7.246                  

51.323                51.683                

Μείον: Συςςωρευμζνθ πρόβλεψθ απομείωςθσ (ςθμ. 10) (11.504)               (11.790)               

39.819                39.893                
 

(1) Περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα των πιςτωτικϊν καρτϊν 

Τθν 30 Σεπτεμβρίου 2014, ςφμφωνα με το ΔΛΡ 39, ο Πμιλοσ 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 ο Πμιλοσ 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. (€ 592 εκατ. μείον προςαρμογζσ ςτθν εφλογθ αξία € 442 εκατ.) τθν 30 Σεπτεμβρίου 2014, θ οποία αποτελεί και το 

αναπόςβεςτο κόςτοσ αυτϊν κατά τθν ανωτζρω θμερομθνία μεταφοράσ.  

Τθν 31 Μαρτίου 2016, θ λογιςτικι αξία των προαναφερκζντων αναταξινομθμζνων δανείων ανιλκε ςε € 93 εκατ. που προςεγγίηει 

τθν εφλογθ αξία τουσ. Σε περίπτωςθ που τα χρθματοοικονομικά αυτά ςτοιχεία δεν είχαν αναταξινομθκεί, δεν κα είχε 

αναγνωριςτεί κάποιο ποςό ςτα λοιπά αποτελζςματα απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ. 

15.  Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 

31 Μαρτίου

2016

31 

Δεκεμβρίου

2015

€ εκατ. € εκατ.

3.930                4.282             

11.392              11.391          

572                    618                

15.894              16.291          

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων 

Χρεωςτικοί τίτλοι δανειακοφ χαρτοφυλακίου

Χαρτοφυλάκιο διακρατοφμενων μζχρι τθ λιξθ επενδυτικϊν τίτλων

 

Το χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων ανά κατθγορία αναλφεται ωσ εξισ: 

Διακζςιμοι Χρεωςτικοί Διακρατοφμενοι

προσ πϊλθςθ τίτλοι μζχρι τθ λιξθ

επενδυτικοί

τίτλοι

δανειακοφ 

χαρτοφυλακίου

επενδυτικοί 

τίτλοι Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.
Ομόλογα

- Ομόλογα ζκδοςθσ του ευρωπαϊκοφ ΤΧΣ -                         10.049                   -                         10.049          

- Ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου 757                    891                         -                         1.648             

- Ζντοκα Γραμμάτια Ελλθνικοφ Δθμοςίου 1.928                -                              -                         1.928             

- Λοιπά κυβερνθτικά ομόλογα 877                    310                         359                    1.546             

- Λοιποί εκδότεσ 232                    142                         213                    587                

3.794                11.392                   572                    15.758          

Μετοχζσ και αμοιβαία κεφάλαια 136                    -                              -                         136                

Σφνολο 3.930                11.392                   572                    15.894          

31 Μαρτίου 2016
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Διακζςιμοι Χρεωςτικοί Διακρατοφμενοι

προσ πϊλθςθ τίτλοι μζχρι τθ λιξθ

επενδυτικοί

τίτλοι

δανειακοφ 

χαρτοφυλακίου

επενδυτικοί 

τίτλοι Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.
Ομόλογα

- Ομόλογα ζκδοςθσ του ευρωπαϊκοφ ΤΧΣ -                         10.042                   -                         10.042          

- Ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου 784                    881                         -                         1.665             

- Ζντοκα Γραμμάτια Ελλθνικοφ Δθμοςίου 2.157                -                              -                         2.157             

- Λοιπά κυβερνθτικά ομόλογα 981                    311                         394                    1.686             

- Λοιποί εκδότεσ 225                    157                         224                    606                

4.147                11.391                   618                    16.156          

Μετοχζσ και αμοιβαία κεφάλαια 135                    -                              -                         135                

Σφνολο 4.282                11.391                   618                    16.291          

31 Δεκεμβρίου 2015

 
Το 2008 και το 2010, ςφμφωνα με τισ τροποποιιςεισ του Δ.Λ.Ρ. 39, ο Πμιλοσ μετζφερε χρεωςτικοφσ τίτλουσ που πλθροφςαν τα  

κριτιρια από το χαρτοφυλάκιο των «Διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων» ςτο χαρτοφυλάκιο «Δανειακϊν χρεωςτικϊν 

τίτλων», το οποίο αποτιμάται ςτθν αναπόςβεςτθ αξία κτιςθσ. Οι τόκοι από τουσ τίτλουσ που ζχουν μεταφερκεί, ςυνεχίηουν να 

αναγνωρίηονται ςτα ζςοδα από τόκουσ, χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Τθν 31 Μαρτίου 2016, θ 

λογιςτικι αξία των τίτλων που ζχουν μεταφερκεί, ανερχόταν ςε € 1.019 εκατ. Εάν δεν είχε πραγματοποιθκεί θ παραπάνω 

μεταφορά, θ μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία των μεταφερκζντων τίτλων για τθν περίοδο από τθν θμερομθνία μεταφοράσ ζωσ τθν 31 

Μαρτίου 2016, κα είχε ωσ αποτζλεςμα € 357 εκατ. ηθμιζσ, μετά από φόρουσ, οι οποίεσ κα αναγνωρίηονταν ςτο αποκεματικό 

αναπροςαρμογισ των διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων. 

Γεγονόσ μετά την ημερομηνία ιςολογιςμοφ 

Τον Απρίλιο του 2016, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (ΕΤΧΣ) επζτρεψε ςτισ Ελλθνικζσ τράπεηεσ, οι οποίεσ 

είχαν ανακεφαλαιοποιθκεί με ομόλογα του ΕΤΧΣ, να πουλιςουν τα εν λόγω ομόλογα ςτα μζλθ του Ευρωςυςτιματοσ, ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ του προγράμματοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ για τθν αγορά ομολόγων του Δθμοςίου Τομζα (Public Sector 

Asset Purchase Program – PSPP). Συνεπϊσ, θ Τράπεηα ζωσ τθ 16 Μαΐου είχε προχωριςει ςτθν πϊλθςθ ομολόγων του ΕΤΧΣ 

ονομαςτικισ αξίασ € 570 εκατ.       

16.  Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 

Θ κίνθςθ τθσ αναπόςβεςτθσ αξίασ των επενδφςεων ςε ακίνθτα αναλφεται παρακάτω: 

31 Μαρτίου

2016

€ εκατ.

Αξία κτιςεωσ:

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 997                      

Απόκτθςθ επιχειριςεων (ςθμ. 30) 1                           

7                           

Αγορζσ 14                        

Ρωλιςεισ και διαγραφζσ (7)                         

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ 1                           

Υπόλοιπο τθν 31 Μαρτίου 1.013                   

Συςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ:

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου (72)                       

Ρωλιςεισ και διαγραφζσ 1                           

Αποςβζςεισ περιόδου (3)                         

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ (0)                         

Υπόλοιπο τθν 31 Μαρτίου (74)                       

Αναπόςβεςτθ αξία τθν 31 Μαρτίου 939                      

Μεταφορζσ από/ προσ ανακτθκζντα περιουςιακά ςτοιχεία
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17.  Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ 

Ραρακάτω παρατίκενται οι κυγατρικζσ εταιρείεσ τθσ Τράπεηασ τθν 31 Μαρτίου 2016, που περιλαμβάνονται ςτισ ενδιάμεςεσ 

ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 31 Μαρτίου 2016: 

 Σθμείωςθ 

 Ροςοςτό 

ςυμμετοχισ 

 Χϊρα 

εγκατάςταςθσ 

98,01 Ελλάδα

Cloud Hellas Κτθματικι A.E. α 20,73 Ελλάδα Επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ

ERB Αςφαλιςτικζσ Υπθρεςίεσ Α.Ε.Μ.Α. 100,00 Ελλάδα Μεςιτεία αςφαλίςεων

Eurobank Asset Management  Α.Ε.Δ.Α.Κ. 100,00 Ελλάδα

100,00 Ελλάδα Ραροχι υπθρεςιϊν μιςκοδοςίασ και ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν

Eurobank Equities Α.Ε.Ρ.Ε.Υ. 100,00 Ελλάδα Χρθματιςτθριακζσ και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ

Eurobank Ergasias Leasing A.E. 100,00 Ελλάδα Χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ

Eurobank Factors  Α.Ε.Ρ.Ε.Α. 100,00 Ελλάδα Ρρακτορεία επιχειρθματικϊν απαιτιςεων

Eurobank Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Απαιτιςεων Α.Ε. 100,00 Ελλάδα Διαχείριςθ λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων πελατϊν

100,00 Ελλάδα

GRIVALIA PROPERTIES Α.E. Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία α 20,73 Ελλάδα Επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ

Eurobank Υπθρεςίεσ Ακινιτων Α.E. 100,00 Ελλάδα Υπθρεςίεσ ακινιτων

Eurobank Υπθρεςίεσ Ενθμζρωςθσ Οφειλετϊν Α.Ε. 100,00 Ελλάδα Ενθμζρωςθ οφειλετϊν με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ

Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α. 100,00 Ελλάδα Αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ

Eurolife ERB Α.Ε.Α.Η. 100,00 Ελλάδα Αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ

50,00 Ελλάδα Διαχείριςθ πιςτωτικϊν καρτϊν και παροχι λοιπϊν υπθρεςιϊν

100,00 Ελλάδα Υπθρεςίεσ διαχείριςθσ αμοιβαίων κεφαλαίων 

Eurolife ERB Insurance Group Ανϊνυμοσ Εταιρεία Συμμετοχϊν 100,00 Ελλάδα Εταιρεία Χαρτοφυλακίου

100,00 Ελλάδα Επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ

100,00 Ελλάδα Επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ

100,00 Ελλάδα Επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ

Eurobank Bulgaria A.D. 99,99 Βουλγαρία Τράπεηα

Bulgarian Retail Services A.D. 100,00 Βουλγαρία

ERB Property Services Sofia A.D. 100,00 Βουλγαρία Υπθρεςίεσ ακινιτων

ERB Leasing E.A.D. 100,00 Βουλγαρία Χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ

IMO 03 E.A.D. 100,00 Βουλγαρία Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ ακίνθτθσ περιουςίασ

IMO Central Office E.A.D. 100,00 Βουλγαρία Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ ακίνθτθσ περιουςίασ

IMO Property Investments Sofia E.A.D. 100,00 Βουλγαρία Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ ακίνθτθσ περιουςίασ

IMO Rila E.A.D. 100,00 Βουλγαρία Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ ακίνθτθσ περιουςίασ

ERB Hellas (Cayman Islands) Ltd 100,00 Νθςιά Cayman Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων

Berberis Investments Ltd 100,00 Νθςιά Channel Εταιρεία χαρτοφυλακίου

ERB Hellas Funding Ltd 100,00 Νθςιά Channel Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων

Eurobank Cyprus Ltd 100,00 Κφπροσ Τράπεηα

CEH Balkan Holdings Ltd 100,00 Κφπροσ Εταιρεία χαρτοφυλακίου

Chamia Enterprises Company Ltd 100,00 Κφπροσ Εταιρεία επενδφςεων ειδικοφ ςκοποφ

ERB New Europe Funding III Ltd 100,00 Κφπροσ Ραροχι Ριςτϊςεων

Foramonio Ltd 100,00 Κφπροσ Επενδφςεισ Ακινιτων

NEU 03 Property Holding Ltd 100,00 Κφπροσ Εταιρεία Χαρτοφυλακίου

NEU II Property Holdings Ltd 100,00 Κφπροσ Εταιρεία Χαρτοφυλακίου

NEU BG Central Office Ltd 100,00 Κφπροσ Εταιρεία Χαρτοφυλακίου

NEU Property Holdings Ltd 100,00 Κφπροσ Εταιρεία Χαρτοφυλακίου

Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. 100,00 Λουξεμβοφργο Τράπεηα

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. 100,00 Λουξεμβοφργο Διαχείριςθ κεφαλαίων

Eurobank Holding (Luxembourg) S.A. 100,00  Λουξεμβοφργο Εταιρεία Χαρτοφυλακίου

Grivalia Hospitality S.A. α 20,73  Λουξεμβοφργο Επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ

Grivalia New Europe S.A. α 20,73  Λουξεμβοφργο Επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ

ERB New Europe Funding B.V. 100,00 Ολλανδία Ραροχι πιςτϊςεων

ERB New Europe Funding II B.V. 100,00 Ολλανδία Ραροχι πιςτϊςεων

ERB New Europe Holding B.V. 100,00 Ολλανδία Εταιρεία Χαρτοφυλακίου

Bancpost S.A. 99,15 ουμανία Τράπεηα

Eliade Tower S.A. α 20,73 ουμανία Επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ

ERB IT Shared Services S.A. 100,00 ουμανία Επεξεργαςία ςτοιχείων πλθροφορικισ

ERB Leasing IFN S.A. 100,00 ουμανία Χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ

ERB Retail Services IFN S.A. 100,00 ουμανία Διαχείριςθ πιςτωτικϊν καρτϊν

ERB ROM Consult S.A. β 100,00 ουμανία Συμβουλευτικζσ Υπθρεςίεσ

Eurobank Finance S.A. 100,00 ουμανία Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ 

Eurobank Property Services S.A. 100,00 ουμανία Υπθρεςίεσ ακινιτων

Eurolife ERB Asigurari De Viata S.A. 100,00 ουμανία Αςφαλιςτικζσ Υπθρεςίεσ

Επωνυμία εταιρείασ Τομζασ δραςτθριότθτασ

Be Business  Exchanges A.E. Δικτφων Εταιρικϊν 

Συναλλαγϊν και Ραροχισ Λογιςτικϊν και 

Φορολογικϊν Υπθρεςιϊν

Θλεκτρονικό εμπόριο μζςω διαδικτφου, παροχι λογιςτικϊν και 

φορολογικϊν υπθρεςιϊν

Υπθρεςίεσ διαχείριςθσ αμοιβαίων κεφαλαίων και περιουςίασ

Eurobank Α.Ε. Οργανωτικϊν Συςτθμάτων 

Μιςκοδοςίασ και Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν

Eurobank Υπθρεςίεσ Ρροϊκθςθσ και 

Διαχείριςθσ Ρροϊόντων Καταναλωτικισ και 

Στεγαςτικισ Ρίςτθσ Α.Ε.

Ρροϊκθςθ/ διαχείριςθ προϊόντων καταναλωτικισ

και ςτεγαςτικισ πίςτθσ

Hellenic Post Credit Ανϊνυμθ Εταιρία Ραροχισ 

Ριςτϊςεων

Eurobank ERB Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Herald Ελλάσ Ανϊνυμθ Εταιρεία Ανάπτυξθσ 

Ακινιτων και Υπθρεςιϊν 1

Herald Ελλάσ Ανϊνυμθ Εταιρεία Ανάπτυξθσ 

Ακινιτων και Υπθρεςιϊν 2

Διεκνισ Κτθματικι Ανϊνυμθ Εταιρεία

Ραροχι χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν 

και διαχείριςθ πιςτωτικϊν καρτϊν
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 Σθμείωςθ 

 Ροςοςτό 

ςυμμετοχισ 

 Χϊρα 

εγκατάςταςθσ 

Eurolife ERB Asigurari Generale S.A. 100,00 ουμανία Αςφαλιςτικζσ Υπθρεςίεσ
IMO Property Investments Bucuresti S.A. 100,00 ουμανία Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ ακίνθτθσ περιουςίασ
IMO-II Property Investments S.A. 100,00 ουμανία Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ ακίνθτθσ περιουςίασ
Retail Development S.A. α 20,73 ουμανία Επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ
Seferco Development S.A. α 20,73 ουμανία Επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ
Eurobank A.D. Beograd 99,98 Σερβία Τράπεηα
ERB Asset Fin d.o.o. Beograd 100,00 Σερβία Υπθρεςίεσ διαχείριςθσ περιουςίασ
ERB Leasing A.D. Beograd 99,99 Σερβία Χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ
ERB Property Services d.o.o. Beograd 100,00 Σερβία Υπθρεςίεσ ακινιτων
IMO Property Investments A.D. Beograd 100,00 Σερβία Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ ακίνθτθσ περιουςίασ
Reco Real Property A.D. α 20,73 Σερβία Επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ
ERB Istanbul Holding A.S. 100,00 Τουρκία Εταιρεία Χαρτοφυλακίου
Public J.S.C. Universal Bank γ 99,99 Ουκρανία Τράπεηα
ERB Property Services Ukraine LLC 100,00 Ουκρανία Υπθρεςίεσ ακινιτων
ERB Hellas Plc 100,00 Θνωμζνο Βαςίλειο

Anaptyxi II Plc
(1) - Θνωμζνο Βαςίλειο

Anaptyxi SME I Plc - Θνωμζνο Βαςίλειο

Daneion 2007-1 Plc - Θνωμζνο Βαςίλειο

Daneion APC Ltd - Θνωμζνο Βαςίλειο

Karta II Plc - Θνωμζνο Βαςίλειο

Themeleion II Mortgage Finance Plc(1) - Θνωμζνο Βαςίλειο

Themeleion III Mortgage Finance Plc(1) - Θνωμζνο Βαςίλειο

Themeleion IV Mortgage Finance Plc
(1) - Θνωμζνο Βαςίλειο

Themeleion Mortgage Finance Plc(1) - Θνωμζνο Βαςίλειο

Επωνυμία εταιρείασ Τομζασ δραςτθριότθτασ

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων 

 
(1) Εταιρείεσ ειδικοφ ςκοποφ οι οποίεσ είναι υπό ρευςτοποίθςθ 

Οι ακόλουκεσ εταιρείεσ δεν περιλαμβάνονται ςτισ ςυνοπτικζσ ενοποιθμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ κυρίωσ λόγω μθ 

ςθμαντικότθτασ:  

(i) Εταιρείεσ χαρτοφυλακίου εταιρειϊν ειδικοφ ςκοποφ του Ομίλου για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων: (α) Anaptyxi II Holdings Ltd, 

Themeleion III Holdings Ltd και Themeleion IV Holdings Ltd, οι οποίεσ είναι υπό ρευςτοποίθςθ και (β) Anaptyxi SME I Holdings Ltd, 

Daneion Holdings Ltd και Karta II Holdings Ltd. 

(ii) Εταιρείεσ οι οποίεσ είναι αδρανείσ/υπό ρευςτοποίθςθ: Enalios Αξιοποιιςεισ Ακινιτων Α.Ξ.Ε., Ξενοδοχεία τθσ Ελλάδοσ Α.Ε., 

Proton Ανϊνυμθ Εταιρεία Διαχείριςθσ Αμοιβαίων Κεφαλαίων  

(iii) Εταιρείεσ οι οποίεσ ελζγχονται από τον Πμιλο βάςει ςχετικϊν ςυμφωνθτικϊν ενεχυρίαςθσ των μετοχϊν τουσ: Finas Α.Ε., 

Rovinvest A.E., Provet A.E. και Promivet Α.Ε.  

(α)  Υπό-όμιλοσ GRIVALIA (GRIVALIA PROPERTIES Α.E. Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία και οι κυγατρικζσ τθσ) 

Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου τριμινου του 2016, ο Πμιλοσ απζκτθςε ποςοςτό ςυμμετοχισ 0,25% ςτθ GRIVALIA 

PROPERTIES Α.E. Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία μζςω των κυγατρικϊν του εταιρειϊν Eurolife ERB Α.Ε.Α.Η. και 

Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α., και ςυνεπϊσ τθν 31 Μαρτίου 2016, το ςυνολικό ποςοςτό ςυμμετοχισ του Ομίλου ςτον υπό-όμιλο 

GRIVALIA ανιλκε ςε 20,73%. 

(β)  ERB ROM Consult S.A., ουμανία 

Το Φεβρουάριο 2016, αποφαςίςτθκε θ ρευςτοποίθςθ τθσ εταιρείασ. 

(γ)  Public J.S.C. Universal Bank, Ουκρανία 

Το Μάρτιο 2016, θ Γενικι ςυνζλευςθ των μετόχων τθσ εταιρείασ ενζκρινε τα αποτελζςματα τθσ αφξθςθσ μετοχικοφ 

κεφαλαίου, θ οποία καλφφκθκε εξ’ ολοκλιρου από τθν ERB New Europe Holding B.V. Θ ςχετικι διαδικαςία κα 

ολοκλθρωκεί με τθν προβλεπόμενθ καταχϊρθςθ τθσ εν λόγω αφξθςθσ από τθν οικεία τοπικι αρχι. Κατόπιν των 

ανωτζρω, το ςυνολικό ποςοςτό ςυμμετοχισ του Ομίλου ςτθν εταιρεία αυξάνεται από 99,97% ςε 99,99%. 

Γεγονόσ μετά την ημερομηνία ιςολογιςμοφ 

Υπό-όμιλοσ GRIVALIA (GRIVALIA PROPERTIES Α.E. Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία και οι κυγατρικζσ τθσ) 

Τον Απρίλιο και το Μάιο 2016, ο Πμιλοσ απζκτθςε ποςοςτό ςυμμετοχισ 0,19% ςτθν GRIVALIA PROPERTIES Α.E. Επενδφςεων ςε 

Ακίνθτθ Ρεριουςία, μζςω των κυγατρικϊν του εταιρειϊν Eurolife ERB Α.Ε.Α.Η. και Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α. και ςυνεπϊσ το ςυνολικό 

ποςοςτό ςυμμετοχισ του Ομίλου ςτον υπό-όμιλο GRIVALIA ανιλκε ςε 20,92%.  
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18.  Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

31 Μαρτίου

2016

31 Δεκεμβρίου

2015

€ εκατ. € εκατ.

681                    677                    

444                    463                    

254                    258                    

Απαιτιςεισ από φόρο ειςοδιματοσ 267                    271                    

Λοιπζσ εγγυιςεισ 87                      182                    

Ρροπλθρωμζνα ζξοδα και δεδουλευμζνα ζςοδα 55                      39                      

19                      10                      

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 235                    251                    

2.042                2.151                

Απαιτιςεισ από το Ταμείο Εγγφθςθσ Κατακζςεων και Επενδφςεων

Ανακτθκζντα περιουςιακά ςτοιχεία από πλειςτθριαςμοφσ και ςχετικζσ 

προκαταβολζσ

Ενεχυριαςμζνο ποςό που ςχετίηεται με χρθματοοικονομικι εγγφθςθ για τον 

πιςτωτικό κίνδυνο Ελλθνικοφ Δθμοςίου

Συμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ (βλζπε παρακάτω)

 
Τθν 31 Μαρτίου 2016, τα λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ποςοφ € 235 εκατ. (2015: € 251 εκατ.) αφοροφν κυρίωσ απαιτιςεισ από α) 

υπόλοιπα ςε διακανονιςμό με πελάτεσ, β) δθμόςιουσ οργανιςμοφσ και γ) νομικζσ υποκζςεισ μετά από προβλζψεισ. 

Ραρακάτω παρατίκενται οι ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ του Ομίλου τθν 31 Μαρτίου 2016: 

Επωνυμία εταιρείασ Σθμείωςθ

Χϊρα 

εγκατάςταςθσ Τομζασ δραςτθριότθτασ

Ροςοςτό 

ςυμμετοχισ

Femion Ltd Κφπροσ Εταιρεία επενδφςεων ειδικοφ ςκοποφ 66,45

ΤΕΦΙΝ Α.Ε. Εμπορίασ αυτοκινιτων και 

μθχανθμάτων (1)

Ελλάδα Εταιρεία χρθματοδότθςθσ πωλιςεων 

μεταφορικϊν μζςων

50,00

Singidunum - Buildings d.o.o. Beograd β Σερβία Ανάπτυξθ οικοδομικϊν ςχεδίων 50,00

Sinda Enterprises Company Ltd Κφπροσ Εταιρεία επενδφςεων ειδικοφ ςκοποφ 48,00

Global Χρθματοδοτιςεισ Επενδφςεων Α.Ε. Ελλάδα Εταιρεία χρθματοδότθςθσ επενδφςεων 33,82

Rosequeens Properties Ltd Κφπροσ Εταιρεία επενδφςεων ειδικοφ ςκοποφ 33,33

Rosequeens Properties SRL ουμανία Εταιρεία επενδφςεων ακίνθτθσ περιουςίασ 33,33

Odyssey GP S.a.r.l. Λουξεμβοφργο Εταιρεία επενδφςεων ειδικοφ ςκοποφ 20,00  
(1) Το Δεκζμβριο του 2013, θ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ εταιρείασ αποφάςιςε τθ ρευςτοποίθςι τθσ. 

 

Οι ςυγγενείσ επιχειριςεισ του Ομίλου είναι οι Global Χρθματοδοτιςεισ Επενδφςεων Α.Ε. και Odyssey GP S.a.r.l. 

(α)  Unitfinance Α.Ε. Ρροϊκθςθσ τραπεηικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν, Ελλάδα 

  Το πρϊτο τρίμθνο του 2016, ολοκλθρϊκθκε θ ρευςτοποίθςθ τθσ εταιρείασ. 

(β)  Singidunum - Buildings d.o.o. Beograd, Σερβία 

Το Φεβρουάριο 2016, θ IMO Property Investments A.D Beograd απζκτθςε το 50% των μετοχϊν και δικαιωμάτων ψιφου 

τθσ Singidunum - Buildings d.o.o. Beograd («Singidunum»), εταιρεία ακίνθτθσ περιουςίασ, με ζδρα τθ Σερβία, ζναντι 

ςυνολικοφ τιμιματοσ € 10 εκατ. ςε μετρθτά. Κατά τθν θμερομθνία τθσ εξαγοράσ, θ εφλογθ αξία τθσ αναλογίασ του 

Ομίλου επί των κακαρϊν αναγνωρίςιμων περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων τθσ Singidunum ανερχόταν ςε € 

10,16 εκατ. Συνεπϊσ, προζκυψε ποςό € 0,16 εκατ. πζραν του κόςτουσ επζνδυςθσ, το οποίο ςυμπεριλιφκθκε ωσ ζςοδο 

ςτθν αναλογία του Ομίλου ςτα αποτελζςματα τθσ εταιρείασ για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 31 Μαρτίου 2016. Σφμφωνα 

με τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ των μετόχων και τουσ ουςιϊδεισ όρουσ αυτισ, θ Singidunum 

λογιςτικοποιείται ωσ κοινοπραξία του Ομίλου. 

Γεγονόσ μετά την ημερομηνία ιςολογιςμοφ 

Τον Απρίλιο 2016, το ποςοςτό ςυμμετοχισ του Ομίλου ςτθ Singidunum μειϊκθκε από 50% ςε 45,68% λόγω κεφαλαιοποίθςθσ 

χρζουσ προσ τον άλλο μζτοχο Lamda Development B.V. χωρίσ να μεταβλθκεί θ λογιςτικοποίθςθ τθσ εταιρείασ ωσ κοινοπραξία. Το 

ποςοςτό ςυμμετοχισ του Ομίλου ςτθν εταιρεία αναμζνεται να μειωκεί περαιτζρω ςε 44,81% μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρόςκετθσ 

αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου θ οποία είναι ςε εξζλιξθ.  
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19.  Υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ 

31 Μαρτίου

2016

31 Δεκεμβρίου

2015

€ εκατ. € εκατ.

Εξαςφαλιςμζνεσ υποχρεϊςεισ προσ τθν ΕΚΤ και τθν ΤτΕ 22.922              25.267              
 

Τθν 31 Μαρτίου 2016, θ Τράπεηα μείωςε τθν εξάρτθςι τθσ από το μθχανιςμό χρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ ςε € 22,9 δισ 

(εκ των οποίων € 18,3 δισ αφοροφν ςε χρθματοδότθςθ από τον Ζκτακτο Μθχανιςμό Ραροχισ ευςτότθτασ - ELA), ωσ αποτζλεςμα 

τθσ αφξθςθσ του δανειςμοφ από ςυμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων και τθσ επιλεγμζνθσ απομόχλευςθσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ.  

20.  Υποχρεϊςεισ προσ λοιπά χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 

31 Μαρτίου

2016

31 Δεκεμβρίου

2015

€ εκατ. € εκατ.

Εξαςφαλιςμζνεσ υποχρεϊςεισ προσ λοιπζσ τράπεηεσ 5.193                3.969                

Δανειςμόσ από διεκνι χρθματοπιςτωτικά και λοιπά ιδρφματα 460                   478                   

Διατραπεηικόσ δανειςμόσ 40                     39                     

30                     30                     

Λοιπζσ χρθματοδοτιςεισ 107                   -                         

5.830                4.516                

Τρεχοφμενοι λογαριαςμοί τραπεηϊν και υπόλοιπα ςε διακανονιςμό

 
Τθν 31 Μαρτίου 2016, ο δανειςμόσ από διεκνι χρθματοπιςτωτικά και λοιπά ιδρφματα περιλαμβάνει € 99 εκατ., που αφοροφν ςε 

κεφάλαια που ζλαβε θ Τράπεηα από το Ελλθνικό Επενδυτικό Ταμείο (IFG – Greek SME Finance S.A.), με ςκοπό το δανειςμό μικρϊν 

και μεςαίων επιχειριςεων. Τα κεφάλαια προιλκαν από το Γερμανικό και Ελλθνικό Δθμόςιο και είναι υπό τθ διαχείριςθ τθσ KFW 

(αναπτυξιακι τράπεηα ςυμφερόντων Γερμανικοφ Δθμοςίου) και του Εκνικοφ Ταμείου Επιχειρθματικότθτασ και Ανάπτυξθσ 

(Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) αντίςτοιχα. 

Τθν 31 Μαρτίου 2016, οι λοιπζσ χρθματοδοτιςεισ αφοροφν ςε κεφάλαια που προιλκαν από μία εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ του 

Ομίλου Alpha Bank, θ οποία εδρεφει ςτθν Κφπρο, ςτο πλαίςιο τθσ απόκτθςθσ του Καταςτιματοσ Βουλγαρίασ τθσ Alpha Bank από 

τθν Eurobank Bulgaria A.D. (ςθμ. 30). 

21.  Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 

31 Μαρτίου

2016

31 Δεκεμβρίου

2015

€ εκατ. € εκατ.

Ρροκεςμιακζσ κατακζςεισ 13.992              13.653               

Κατακζςεισ ταμιευτθρίου και τρεχοφμενοι λογαριαςμοί 17.730              17.679               

Συμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων 54                      53                      

Λοιπά προκεςμιακά προϊόντα (ςθμ. 22) 52                      61                      

Σφνολο 31.828              31.446               
 

Τα λοιπά προκεςμιακά προϊόντα αποτελοφνται από (α) μεςοπρόκεςμουσ τίτλουσ κφριασ οφειλισ που κατείχαν πελάτεσ του 

Ομίλου ποςοφ € 19 εκατ. (2015: € 28 εκατ.) και (β) τίτλουσ μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ που κατείχαν πελάτεσ του Ομίλου, ποςοφ € 33 

εκατ. (2015: € 33 εκατ.).   
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22.  Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ 

31 Μαρτίου

2016

31 Δεκεμβρίου

2015

€ εκατ. € εκατ.

Μεςοπρόκεςμοι τίτλοι (EMTN) (ςθμ. 21) 56                        108                      

Τίτλοι μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ - Lower Tier II (ςθμ. 21) 42                        42                        

98                        150                      
 

Μεςοπρόκεςμοι τίτλοι (EMTN) 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου, ο Πμιλοσ προχϊρθςε ςτθν επαναγορά μεςοπρόκεςμων τίτλων ονομαςτικισ αξίασ € 13 εκατ., 

αναγνωρίηοντασ κζρδοσ € 1 εκατ., το οποίο περιλαμβάνεται ςτθ γραμμι «Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν» τθσ 

κατάςταςθσ αποτελεςμάτων του Ομίλου, ενϊ τίτλοι ονομαςτικισ αξίασ € 35 εκατ. ζλθξαν. 

Ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και καλυμμζνεσ ομολογίεσ 

Τθν 31 Μαρτίου 2016, τα ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο πλαίςιο του δεφτερου πυλϊνα του Ρρογράμματοσ 

Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ (ςθμ. 4), κακϊσ και οι καλυμμζνεσ ομολογίεσ, ονομαςτικισ αξίασ € 9.527 

εκατ. και € 1.050 εκατ., αντίςτοιχα, διακρατοφνταν από τθν Τράπεηα και τισ κυγατρικζσ τθσ. 

Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου τριμινου του 2016, θ Τράπεηα προχϊρθςε ςτθν ζκδοςθ και αποπλθρωμι καλυμμζνων ομολογιϊν 

ονομαςτικισ αξίασ € 975 εκατ. και € 25 εκατ., αντίςτοιχα, διακρατοφμενων πλιρωσ από τθν Τράπεηα.  

Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου τριμινου του 2016, θ Τράπεηα προχϊρθςε ςτθν αποπλθρωμι ομολόγων εγγφθςθσ Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ € 3.016 εκατ., ενϊ ομόλογα ονομαςτικισ αξίασ € 500 εκατ. ζλθξαν. Τα ανωτζρω, διακρατοφνταν ςτο 

ςφνολό τουσ από τθν Τράπεηα. 

 Γεγονότα μετά την ημερομηνία ιςολογιςμοφ 

Τον Απρίλιο και το Μάιο του 2016, μεςοπρόκεςμοι τίτλοι και ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ € 4 εκατ. 

και € 1.650 εκατ., αντίςτοιχα, ζλθξαν.  

Επιπλζον, το Μάιο του 2016, θ Τράπεηα προχϊρθςε ςτθν ζκδοςθ καλυμμζνων ομολογιϊν ονομαςτικισ αξίασ € 1.200 εκατ., οι 

οποίεσ διακρατοφνται πλιρωσ από τθν Τράπεηα.  

Οι απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ ςχετικά με τισ εκδοκείςεσ καλυμμζνεσ ομολογίεσ, βάςει τθσ Ρ.Δ.Τ.Ε. 2620/28.08.2009, είναι 

διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ (Ζκκεςθ προσ Επενδυτζσ για τα Ρρογράμματα Καλυμμζνων Ομολογιϊν). 

23.  Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 

31 Μαρτίου

2016

31 Δεκεμβρίου

2015

€ εκατ. € εκατ.

Λοιπζσ προβλζψεισ 156                          143                          

Ρροειςπραγμζνα ζςοδα και ζξοδα δεδουλευμζνα 110                          70                            

Υπόλοιπα ςε διακανονιςμό με πελάτεσ (1)
77                            81                            

Xρθματοοικονομικι εγγφθςθ για πιςτωτικό κίνδυνο Ελλθνικοφ Δθμοςίου 49                            50                            

45                            42                            

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ (ςθμ. 12) 5                              5                              

Φόροσ ειςοδιματοσ πλθρωτζοσ 12                            15                            

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 268                          336                          

722                          742                          

Υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία 

 
(1) Περιλαμβάνονται υπόλοιπα από χρθματιςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ 

Τθν 31 Μαρτίου 2016, οι λοιπζσ υποχρεϊςεισ ποςοφ € 268 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. 
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Τθν 31 Μαρτίου 2016, οι λοιπζσ προβλζψεισ ποςοφ € 156 εκατ. αφοροφν κυρίωσ ςε εκκρεμείσ δικαςτικζσ υποκζςεισ και 

απαιτιςεισ υπό αμφιςβιτθςθ ποςοφ € 67 εκατ. (ςθμ. 29), ζξοδα αναδιάρκρωςθσ ποςοφ € 73 εκατ. (εκ των οποίων ποςό € 62 εκατ. 

ςχετίηεται με το Ρρόγραμμα Εκελοφςιασ Εξόδου και ποςό € 10 εκατ. ςχετίηεται με τθν απόκτθςθ του Καταςτιματοσ Βουλγαρίασ 

τθσ Alpha Bank από τθν Eurobank Bulgaria AD, ςθμ. 30) και λοιπζσ προβλζψεισ για λειτουργικοφσ κινδφνουσ ποςοφ € 10 εκατ.  

Ο Πμιλοσ ςχεδίαςε Ρρόγραμμα Εκελοφςιασ Εξόδου για το προςωπικό ςτθν Ελλάδα, ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ του ςχεδίου 

αναδιάρκρωςισ του και ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ κφριεσ δεςμεφςεισ που περιγράφονται ςε αυτό (ςθμ. 6), το οποίο αναμζνεται να 

εφαρμοςτεί εντόσ των επόμενων μθνϊν. Το κόςτοσ του Ρρογράμματοσ Εκελοφςιασ Εξόδου εκτιμάται περίπου ςε € 62 εκατ., μετά 

από προβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία και αναγνωρίςτθκε ωσ πρόβλεψθ το τζταρτο 

τρίμθνο του 2015. Το Ρρόγραμμα Εκελοφςιασ Εξόδου ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ τθσ λειτουργικισ αποδοτικότθτασ του Ομίλου, με τθν 

ετιςια εκτιμϊμενθ εξοικονόμθςθ να ανζρχεται ςε € 29 εκατ. 

24.  Μετοχικό κεφάλαιο-κοινζσ μετοχζσ, διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο και ίδιεσ μετοχζσ 

Θ ονομαςτικι αξία των μετοχϊν τθσ Τράπεηασ είναι € 0,30 ανά μετοχι (31 Δεκεμβρίου 2015: € 0,30). Το κοινό μετοχικό κεφάλαιο 

τθσ Τράπεηασ είναι πλιρωσ καταβεβλθμζνο. Θ μεταβολι του μετοχικοφ κεφαλαίου-κοινϊν μετοχϊν, τθσ διαφοράσ από ζκδοςθ 

μετοχϊν υπζρ το άρτιο και των ιδίων μετοχϊν παρουςιάηεται παρακάτω: 

Μετοχικό Διαφορά από

κεφάλαιο

- κοινζσ 

μετοχζσ

Κδιεσ 

μετοχζσ

Κακαρό

ποςό

Κδιεσ 

μετοχζσ

Κακαρό

ποςό

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2016 656                       (0)                           656                       8.056                    (1)                           8.055                    

Αγορά ιδίων μετοχϊν -                             (0)                           (0)                           -                             (0)                           (0)                           

Ρϊλθςθ ιδίων μετοχϊν -                             0                            0                            -                             1                            1                            

Υπόλοιπο τθν 31 Μαρτίου 2016 656                       (0)                           656                       8.056                    (0)                           8.056                    

ζκδοςθ 

μετοχϊν 

υπζρ το άρτιο

 
Θ μεταβολι του αρικμοφ των μετοχϊν τθσ Τράπεηασ παρουςιάηεται παρακάτω: 

Εκδοκείςεσ

κοινζσ Κδιεσ Κακαρό 

μετοχζσ μετοχζσ ποςό

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2016 2.185.998.765   (780.893)              2.185.217.872   

Αγορά ιδίων μετοχϊν -                             (729.150)              (729.150)              

Ρϊλθςθ ιδίων μετοχϊν -                             1.422.297            1.422.297            

Υπόλοιπο τθν 31 Μαρτίου 2016 2.185.998.765   (87.746)                2.185.911.019   

Αρικμόσ μετοχϊν

 
Κδιεσ μετοχζσ 

Με βάςθ το Νόμο 3756/2009, οι τράπεηεσ που ςυμμετζχουν ςτο Ρρόγραμμα Ενίςχυςθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ  

δεν επιτρζπεται να αποκτιςουν ίδιεσ μετοχζσ, ςφμφωνα με το άρκρο 16 του νόμου περί Ανωνφμων Εταιρειϊν. 

Στα ςυνικθ πλαίςια των εργαςιϊν τουσ, οι κυγατρικζσ εταιρείεσ του Ομίλου ενδζχεται να πραγματοποιιςουν αγορζσ και 

πωλιςεισ ιδίων μετοχϊν. 
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25.  Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιοφχεσ μετοχζσ 

Αρικμόσ 

31 Μαρτίου 

2016

31 Δεκεμβρίου 

2015

μετοχϊν € εκατ. € εκατ.

345.500.000         950                    950                    

Μετοχικό κεφάλαιο-Ρρονομιοφχεσ μετοχζσ

 
Τθ 12 Ιανουαρίου 2009, θ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Τράπεηασ ενζκρινε τθν ζκδοςθ 345.500.000 προνομιοφχων 

μετοχϊν χωρίσ δικαίωμα ψιφου, μθ διαπραγματεφςιμων, μθ μεταβιβάςιμων, μθ ςωρευτικισ ςτακερισ απόδοςθσ 10% 

φορολογικά εκπιπτόμενθσ, με ονομαςτικι αξία € 2,75 ζκαςτθ, ςφμφωνα με το Νόμο 3723/2008 «Ρρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ 

ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ», οι οποίεσ καλφφκθκαν από το Ελλθνικό Δθμόςιο με ομόλογα ίςθσ αξίασ. Θ ζκδοςθ 

ανιλκε ςε € 940 εκατ., μετά από ζξοδα, και ολοκλθρϊκθκε τθν 21 Μαΐου 2009. Σφμφωνα με το τρζχον νομικό και εποπτικό 

πλαίςιο, οι εκδοκείςεσ μετοχζσ περιλαμβάνονται για εποπτικοφσ ςκοποφσ ςτα μζςα κεφαλαίου κοινϊν μετοχϊν τθσ κατθγορίασ 1 

του Ομίλου (Common Equity Tier I Capital). 

Οι προνομιοφχεσ μετοχζσ παρζχουν δικαίωμα ςτακερισ μθ ςωρευτικισ απόδοςθσ υπό τισ προχποκζςεισ διατιρθςθσ του 

ελάχιςτου ορίου των δεικτϊν κεφαλαιακισ επάρκειασ, που κζτει θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΤτΕ), τθσ φπαρξθσ αποκεματικϊν που 

δφναται να διανεμθκοφν κατά τθν ζννοια των διατάξεων του άρκρου 44Α του Νόμου περί Ανωνφμων Εταιρειϊν 2190/1920, και 

τθσ ζγκριςθσ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων. Μετά τθν πάροδο πζντε ετϊν από τθν ζκδοςθ των προνομιοφχων 

μετοχϊν, δφναται να γίνει αποπλθρωμι τουσ ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία. Εφόςον δεν είναι δυνατι θ κατά τα ωσ άνω εξαγορά 

λόγω του ότι δεν πλθροφται ο δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ που κζτει θ ΤτΕ, οι προνομιοφχεσ μετοχζσ μετατρζπονται ςε κοινζσ 

ι μετοχζσ άλλθσ υφιςτάμενθσ κατά το χρόνο τθσ μετατροπισ κατθγορίασ με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ μετά από 

ειςιγθςθ του Διοικθτι τθσ ΤτΕ. Ρροχπόκεςθ υλοποίθςθσ τθσ ωσ άνω μετατροπισ αποτελεί θ υποβολι ςτθ λιξθ τθσ πενταετίασ  

και ζγκριςθ από τον Υπουργό Οικονομίασ, μετά από ςχετικι ειςιγθςθ του Διοικθτι τθσ ΤτΕ, ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ του 

πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Για τον προςδιοριςμό τθσ ςχζςθσ μετατροπισ των προνομιοφχων 

μετοχϊν λαμβάνεται υπόψθ ο μζςοσ όροσ τθσ αξίασ των ονομαςτικϊν μετοχϊν τθσ Τράπεηασ κατά το τελευταίο ζτοσ 

διαπραγμάτευςθσ τουσ. Στθν περίπτωςθ μθ αποπλθρωμισ τουσ ζωσ τθ λιξθ των πζντε ετϊν, θ προαναφερκείςα απόδοςθ αυξάνει 

κατά 2% ανά ζτοσ, ζπειτα από ςχετικι απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, μετά από ςφςταςθ τθσ ΤτΕ. 

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. 

26.  Ρρονομιοφχοι τίτλοι 

Το υπόλοιπο των προνομιοφχων τίτλων που εξζδωςε ο Πμιλοσ μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ, ERB Hellas Funding Limited, για 

τθν περίοδο που ζλθξε τθν 31 Μαρτίου 2016, παρουςιάηεται παρακάτω: 

Ζκδοςθ Α Ζκδοςθ B Ζκδοςθ Γ Ζκδοςθ Δ Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τθν 31 Μαρτίου 2016 2               4               18             19             43             
 

Πλεσ οι υποχρεϊςεισ του εκδότθ, αναφορικά με τισ ανωτζρω εκδόςεισ των προνομιοφχων τίτλων, καλφπτονται από εγγυιςεισ 

μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ από τθν Τράπεηα. Οι αναλυτικοί όροι τθσ κάκε ζκδοςθσ, μαηί με τθν μεριςματικι τουσ απόδοςθ ι/και τθ  

βάςθ υπολογιςμοφ τθσ είναι διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ. Το μζριςμα των προνομιοφχων τίτλων πρζπει να δθλωκεί 

και να πλθρωκεί ςτθν περίπτωςθ που θ Τράπεηα διανείμει μζριςμα. Για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 31 Μαρτίου 2016 και το 2015, 

θ Τράπεηα δεν διζνειμε μζριςμα. Συνεπϊσ, θ ERB Hellas Funding Ltd ανακοίνωςε τθ μθ καταβολι του μθ ςωρευτικοφ  μερίςματοσ 

των παραπάνω ςειρϊν προνομιοφχων τίτλων.  
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27.  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). Πταν δεν υπάρχει παρατθριςιμθ 

τιμι για πανομοιότυπο περιουςιακό ςτοιχείο ι υποχρζωςθ, θ εφλογθ αξία επιμετράται με τθ χριςθ άλλων κατάλλθλων τεχνικϊν 

αποτίμθςθσ μεγιςτοποιϊντασ τθ χριςθ ςυναφϊν παρατθριςιμων δεδομζνων και ελαχιςτοποιϊντασ τθ χριςθ μθ παρατθριςιμων 

δεδομζνων. Τα παρατθριςιμα δεδομζνα προκφπτουν χρθςιμοποιϊντασ ςτοιχεία τθσ αγοράσ, όπωσ πλθροφορίεσ διακζςιμεσ ςτο 

κοινό ςχετικά με πραγματικά γεγονότα ι ςυναλλαγζσ, και αντανακλοφν τισ παραδοχζσ που κα χρθςιμοποιοφςαν οι ςυμμετζχοντεσ 

ςτθν αγορά για τθν τιμολόγθςθ χρθματοοικονομικϊν μζςων, όπωσ διακζςιμεσ επίςθμεσ τιμζσ ςε ενεργζσ αγορζσ για παρόμοια 

μζςα, επιτόκια και καμπφλεσ επιτοκίων, τεκμαρτι μεταβλθτότθτα και περικϊρια φερεγγυότθτασ (credit spreads). 

Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του Ομίλου 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 ο Πμιλοσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ κατά τθν 

θμερομθνία επιμζτρθςθσ. Ενεργόσ κεωρείται θ αγορά ςτθν οποία οι τιμζσ αυτζσ είναι άμεςα και ςε τακτά χρονικά 

διαςτιματα διακζςιμεσ από κάποιο χρθματιςτιριο, χρθματιςτι, διαπραγματευτι, βιομθχανικό κλάδο, υπθρεςία τιμϊν ι 

ρυκμιςτικι αρχι και αντιπροςωπεφουν πραγματικζσ και ςυχνζσ ςυναλλαγζσ. Στο επίπεδο 1 περιλαμβάνονται ενεργά 

διαπραγματεφςιμοι χρεωςτικοί τίτλοι, μετοχζσ και παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα που διαπραγματεφονται ςε 

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. Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του 

Επιπζδου 2 περιλαμβάνουν εξωχρθματιςτθριακά παράγωγα και μθ άμεςα ρευςτοποιιςιμουσ χρεωςτικοφσ τίτλουσ, που 

διακρατοφνται ι εκδίδονται από τον Πμιλο. 

γ)  Επίπεδο 3 - Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία αποτιμϊμενα χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ αποτίμθςθσ ςτισ οποίεσ τα 

ςθμαντικότερα δεδομζνα είναι μθ παρατθριςιμα. Κατά τθν ανάπτυξθ των μθ παρατθριςιμων δεδομζνων, 

χρθςιμοποιοφνται οι καλφτερεσ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων δεδομζνων του Ομίλου, ενϊ 

ταυτόχρονα αντανακλϊνται οι υποκζςεισ των ςυμμετεχόντων ςτθν αγορά (π.χ. παραδοχζσ ςχετικά με τον κίνδυνο). Τα 

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του Επιπζδου 3 περιλαμβάνουν μθ ειςθγμζνεσ μετοχζσ, ςυγκεκριμζνα εξωχρθματιςτθριακά 

παράγωγα και δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ.  
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Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων που επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία 

Θ κατθγοριοποίθςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων του Ομίλου που επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ 

αξία τουσ, παρουςιάηεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ: 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

88              0                 1                 89              

0                 2.072        1                          2.073 

3.861        22              47                       3.930 

3.949        2.094        49              6.092        

0                 2.614        -                           2.614 

Υποχρεϊςεισ προσ τουσ πελάτεσ:

- Σφνκετεσ κατακζςεισ -                  4                 -                                   4 

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ:

- Σφνκετοι τίτλοι -                  3                 -                                   3 

Υποχρεϊςεισ ςυναλλαγϊν 8                 -                  -                                   8 

8                 2.621        -                  2.629        

31 Μαρτίου 2016

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ επιμετροφμενα ςτθν εφλογθ αξία:

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία εμπορικοφ χαρτοφυλακίου

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων

Σφνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία υποχρεϊςεων επιμετροφμενα ςτθν εφλογθ 

αξία:

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα

Σφνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων υποχρεϊςεων
 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

99              0                 1                 100            

0                 1.865        19                       1.884 

4.191        49              42                       4.282 

4.290        1.914        62              6.266        

1                 2.358        -                           2.359 

Υποχρεϊςεισ προσ τουσ πελάτεσ:

- Σφνκετεσ κατακζςεισ -                  4                 -                                   4 

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ:

- Σφνκετοι τίτλοι -                  38              -                                 38 

Υποχρεϊςεισ ςυναλλαγϊν 10              -                  -                                 10 

11              2.400        -                  2.411        Σφνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων υποχρεϊςεων

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων

Σφνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία υποχρεϊςεων επιμετροφμενα ςτθν εφλογθ 

αξία:

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα

31 Δεκεμβρίου 2015

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ επιμετροφμενα ςτθν εφλογθ αξία:

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία εμπορικοφ χαρτοφυλακίου

 

Ο Πμιλοσ 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.  

Το πρϊτο τρίμθνο του 2016, δεν υπιρχαν μεταφορζσ από το Επίπεδο 2 ςτο Επίπεδο 3 παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων, τα 

οποία αποτιμοφνται χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ αποτίμθςθσ. Τθν ίδια περίοδο, παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα € 19 εκατ. 

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. 

Επιπροςκζτωσ, οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ ταξινομθμζνεσ ωσ κατεχόμενεσ προσ πϊλθςθ, κατείχαν € 1.792 εκατ. χρθματοοικονομικά 

ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία, τα οποία είχαν κατθγοριοποιθκεί ςτο Επίπεδο 1 τθσ ιεραρχίασ εφλογθσ αξίασ (2015: € 

1.770 εκατ.). 

Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία υποχρεϊςεων που επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία των προαναφερόμενων αςφαλιςτικϊν 

εταιρειϊν ανιλκαν ςε € 181 εκατ. (2015: € 273 εκατ.), εκ των οποίων € 179 εκατ. είχαν κατθγοριοποιθκεί ςτο Επίπεδο 1 (2015: € 

182 εκατ.), € 2 εκατ. ςτο Επίπεδο 2 (2015: € 2 εκατ.) και μθδζν ςτο Επίπεδο 3 (2015: € 89 εκατ.).   
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Συμφωνία των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του Επιπζδου 3 

31 Μαρτίου 

2016

€ εκατ.

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 62                        

Μεταφορά ςε επίπεδο 3 0                          

Μεταφορά από επίπεδο 3 (19)                      

Ρροςκικεσ μετά από πωλιςεισ και λιξεισ 5                          

                           0 

                         (0)

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ και λοιπζσ κινιςεισ 1                          

Υπόλοιπο τθν 31 Μαρτίου 49                        

Σφνολο κερδϊν/(ηθμιϊν) περιόδου που περιλαμβάνονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων

Σφνολο κερδϊν/(ηθμιϊν) περιόδου που περιλαμβάνονται ςτα λοιπά αποτελζςματα

 

Διαδικαςίεσ και τεχνικζσ αποτίμθςθσ του Ομίλου 

Ο τομζασ Global Market Counterparty Risk Sector (GMCRS) κεςπίηει τισ διαδικαςίεσ που διζπουν τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ 

αξίασ, ςφμφωνα με τισ λογιςτικζσ πολιτικζσ του Ομίλου. Ο Πμιλοσ χρθςιμοποιεί ευρζωσ αναγνωριςμζνα μοντζλα αποτίμθςθσ για 

τον προςδιοριςμό τθσ εφλογθσ αξίασ των κοινϊν χρθματοοικονομικϊν μζςων για τα οποία δεν υπάρχουν διακζςιμεσ επίςθμεσ 

τιμζσ ςε ενεργζσ αγορζσ, όπωσ τισ ανταλλαγζσ επιτοκίων και τισ ανταλλαγζσ ςυναλλάγματοσ (interest and cross currency swaps), 

που χρθςιμοποιοφν μόνο παρατθριςιμα δεδομζνα τθσ αγοράσ και απαιτοφν λίγθ κρίςθ και εκτίμθςθ από τθ διοίκθςθ. Οι 

παρατθριςιμεσ τιμζσ ι τα δεδομζνα των μοντζλων αποτίμθςθσ είναι ςυνικωσ διακζςιμα ςτθν αγορά για τουσ ειςθγμζνουσ 

χρεωςτικοφσ και μετοχικοφσ τίτλουσ, τα διαπραγματεφςιμα και τα απλά εξωχρθματιςτθριακά παράγωγα. Θ διακεςιμότθτα 

παρατθριςιμων τιμϊν τθσ αγοράσ και των δεδομζνων των μοντζλων αποτίμθςθσ μειϊνει τθν ανάγκθ διενζργειασ εκτιμιςεων από 

τθ διοίκθςθ και επίςθσ μειϊνει τθν αβεβαιότθτα ςχετικά με τον προςδιοριςμό των εφλογων αξιϊν. 

Ππου χρθςιμοποιοφνται τεχνικζσ αποτίμθςθσ για τον προςδιοριςμό τθσ εφλογθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν μζςων για τα 

οποία δεν υπάρχουν διακζςιμεσ επίςθμεσ τιμζσ ςε ενεργζσ αγορζσ, αυτζσ 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. Πλα τα μοντζλα πιςτοποιοφνται πριν να χρθςιμοποιθκοφν και προςαρμόηονται ζτςι ϊςτε να επιβεβαιϊνεται ότι τα 

αποτελζςματα αντικατοπτρίηουν τα πραγματικά δεδομζνα και ςυγκριτικζσ τιμζσ αγοράσ. Οι εκτιμιςεισ των εφλογων αξιϊν που 

λαμβάνονται από τα μοντζλα προςαρμόηονται με τυχόν άλλουσ παράγοντεσ, όπωσ τον κίνδυνο ρευςτότθτασ ι τθν αβεβαιότθτα 

των μοντζλων, ςτο βακμό που οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν αγορά κα τουσ λάβουν υπόψθ κατά τθν τιμολόγθςθ του 

χρθματοοικονομικοφ μζςου. Οι εφλογεσ αξίεσ, επίςθσ,  αντανακλοφν τον πιςτωτικό κίνδυνο του μζςου και περιλαμβάνουν 

προςαρμογζσ ϊςτε να λθφκοφν υπόψθ ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ τθσ εταιρείασ του Ομίλου και του αντιςυμβαλλομζνου, όπου 

κρίνεται αναγκαίο. 

Οι διαδικαςίεσ ελζγχου των μοντζλων αποτίμθςθσ που εφαρμόηονται από τον Πμιλο, περιλαμβάνουν: επιβεβαίωςθ των 

παρατθριςιμων τιμολογιςεων, επαναχπολογιςμό των αποτιμιςεων του μοντζλου, επιςκόπθςθ και διαδικαςία ζγκριςθσ για τα 

νζα μοντζλα ι/και αλλαγζσ ςτα υφιςτάμενα, προςαρμογι και διενζργεια εκ των υςτζρων ελζγχων (back-testing) ζναντι 

παρατθριςιμων ςυναλλαγϊν ςτθν αγορά, όπου είναι εφικτό, ανάλυςθ ςθμαντικϊν μεταβολϊν αποτίμθςθσ, κλπ. Πταν για τθν 

επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ χρθςιμοποιοφνται οι αποτιμιςεισ τρίτων, αυτζσ ελζγχονται προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ 

ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ του ΔΡΧΑ 13. 

Τα εξωχρθματιςτθριακά παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία με προεξόφλθςθ των αναμενόμενων 

ταμειακϊν ροϊν, χρθςιμοποιϊντασ επιτόκια τθσ αγοράσ κατά τθν θμερομθνία επιμζτρθςθσ. Αναπροςαρμογζσ για τον πιςτωτικό 

κίνδυνο του αντιςυμβαλλόμενου και τον πιςτωτικό κίνδυνο του Ομίλου εφαρμόηονται ςτα εξωχρθματιςτθριακά παράγωγα, όπου 

κρίνεται απαραίτθτο. Για τισ εν λόγω αναπροςαρμογζσ του πιςτωτικοφ κινδφνου λαμβάνονται υπόψθ οι αναμενόμενεσ ταμειακζσ 

ροζσ μεταξφ του Ομίλου 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, ο Πμιλοσ λαμβάνει επίςθσ 

υπόψθ τθν επίδραςθ τυχόν διακανονιςμϊν μείωςθσ του πιςτωτικοφ κινδφνου, ςυμπεριλαμβανομζνων, ςυμβάςεων εξαςφάλιςθσ 

και ςφναψθσ κφριων ςυμβάςεων ςυμψθφιςμοφ για τθν αποτίμθςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου (Credit Risk Valuation Adjustment - 

CVA). Για τον υπολογιςμό του CVA χρθςιμοποιοφνται οι πικανότθτεσ ακζτθςθσ υποχρεϊςεων, βαςιςμζνεσ ςε παρατθριςιμα 

δεδομζνα τθσ αγοράσ όπωσ τα περικϊρια των ςυμβολαίων ανταλλαγισ πιςτωτικϊν κινδφνων (Credit Default Swaps - CDS), 
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ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ι τα εςωτερικά μοντζλα αξιολόγθςθσ. Ο Πμιλοσ εφαρμόηει παρόμοια μεκοδολογία για τον 

υπολογιςμό του δικοφ του πιςτωτικοφ κινδφνου (Debit Value Adjustments - DVA) όταν μπορεί να εφαρμοςτεί. Ππου οι τεχνικζσ 

αποτίμθςθσ βαςίηονται ςε εςωτερικά μοντζλα αξιολόγθςθσ και το αντίςτοιχο CVA είναι πολφ ςθμαντικό ςτο ςφνολο τθσ 

επιμζτρθςθσ τθσ εφλογθσ αξίασ, τότε τα παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα κατθγοριοποιοφνται ςτο Επίπεδο 3 τθσ ιεραρχίασ 

εφλογθσ αξίασ. Μια εφλογα πικανι μεταβολι του κφριου μθ παρατθριςιμου δεδομζνου (δθλ. του ποςοςτοφ ανάκτθςθσ) που 

χρθςιμοποιείται ςτθν αποτίμθςι τουσ, δεν κα είχε ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ τουσ. 

Ο Πμιλοσ 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 τον Πμιλο 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 του Ομίλου ζχει προςδιοριςτεί χρθςιμοποιϊντασ δεδομζνα ζμμεςα παρατθριςιμα, 

δθλαδι επίςθμεσ τιμζσ τίτλων με παρόμοια χαρακτθριςτικά που εκδίδονται από τον Πμιλο ι από άλλουσ εκδότεσ  Ελλθνικϊν 

τίτλων. 

Οι μθ ειςθγμζνοι μετοχικοί τίτλοι του διακζςιμου προσ πϊλθςθ χαρτοφυλακίου προςδιορίηονται κυρίωσ χρθςιμοποιϊντασ (i) 

εκκζςεισ αποτίμθςθσ τρίτων, οι οποίεσ βαςίηονται ςτθν κακαρι κζςθ των εταιρειϊν όπου θ διοίκθςθ δεν εκτελεί περαιτζρω 

ςθμαντικζσ προςαρμογζσ, και (ii) αποτιμιςεισ κακαρισ κζςθσ προςαρμοςμζνεσ, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων που δεν επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία 

Ο ακόλουκοσ πίνακασ παρουςιάηει τθ λογιςτικι και τθν εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και 

υποχρεϊςεων που δεν επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία ςτον ιςολογιςμό: 

Λογιςτικι 

αξία

Εφλογθ 

αξία

€ εκατ. € εκατ.

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 39.819      39.655     

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων

- Χρεωςτικοί τίτλοι δανειακοφ χαρτοφυλακίου 11.392      11.056     

- Διακρατοφμενοι μζχρι τθ λιξθ επενδυτικοί τίτλοι 572            558           

51.783      51.269     

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ 95              77             

95              77             

31 Μαρτίου 2016

Σφνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ

Σφνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων υποχρεϊςεων
 

Λογιςτικι 

αξία

Εφλογθ 

αξία

€ εκατ. € εκατ.

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 39.893      39.748     

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων

- Χρεωςτικοί τίτλοι δανειακοφ χαρτοφυλακίου 11.391      11.104     

- Διακρατοφμενοι μζχρι τθ λιξθ επενδυτικοί τίτλοι 618            610           
51.902      51.462     

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ 112            95             
112            95             Σφνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων υποχρεϊςεων

31 Δεκεμβρίου 2015

Σφνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ

 
 Οι υποκζςεισ και οι τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν μζςων που 

δεν αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ είναι ςφμφωνεσ με αυτζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν επιμζτρθςθ των εφλογων αξιϊν 

των χρθματοοικονομικϊν μζςων που αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία. Συγκεκριμζνα: 

α)  Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ: για τα δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ δεν υπάρχουν τιμζσ αγοράσ, κακϊσ δεν 

υπάρχουν ενεργζσ αγορζσ ςτισ οποίεσ διαπραγματεφονται. Οι εφλογεσ αξίεσ εκτιμϊνται προεξοφλϊντασ τισ μελλοντικζσ 

αναμενόμενεσ ταμειακζσ ροζσ για το χρονικό διάςτθμα που αναμζνεται να ανακτθκοφν, χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλα 

επιτόκια προςαρμοςμζνα με τον κίνδυνο. Τα δάνεια ομαδοποιοφνται ςε ομοιογενι περιουςιακά ςτοιχεία με παρόμοια 
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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, ο Πμιλοσ κάνει υποκζςεισ ςχετικά με αναμενόμενεσ προκαταβολζσ, τα περικϊρια του 

προϊόντοσ και το χρονοδιάγραμμα εκποίθςθσ των εξαςφαλίςεων. Τα προεξοφλθτικά επιτόκια ενςωματϊνουν δεδομζνα 

για τισ αναμενόμενεσ πιςτωτικζσ ηθμιζσ και τα επιτόκια, κατά περίπτωςθ. 

β)  Επενδυτικοί τίτλοι που αποτιμϊνται ςτθν αναπόςβεςτθ αξία κτιςθσ: θ εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν τίτλων 

προςδιορίηεται με βάςθ τισ επίςθμεσ τιμζσ ςε ενεργζσ αγορζσ, όταν αυτζσ είναι διακζςιμεσ. Στισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ, 

θ εφλογθ αξία προςδιορίηεται με βάςθ τισ επίςθμεσ τιμζσ ςε ενεργζσ αγορζσ για τίτλουσ με παρόμοια χαρακτθριςτικά 

πιςτωτικοφ κινδφνου, διάρκεια και απόδοςθ, τισ τιμζσ διαπραγμάτευςθσ ςε μθ ενεργζσ αγορζσ για πανομοιότυπα ι 

παρόμοια χρθματοοικονομικά ςτοιχεία, ι χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ προεξόφλθςθσ των ταμειακϊν ροϊν. 

γ)  Υποχρεϊςεισ 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 του Ομίλου προςδιορίηεται 

χρθςιμοποιϊντασ ςτοιχεία ζμμεςα παρατθριςιμα, δθλαδι επίςθμεσ τιμζσ παρόμοιων τίτλων που εκδίδονται από τον 

Πμιλο 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. 

 Επιπροςκζτωσ, οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ ταξινομθμζνεσ ωσ κατεχόμενεσ προσ πϊλθςθ, κατείχαν τθν 31 Μαρτίου 2016 

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ που δεν επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία, λογιςτικισ αξίασ € 33 εκατ. (2015: € 43 εκατ.), θ 

εφλογθ αξία των οποίων ανιλκε ςε € 38 εκατ. (2015: € 48 εκατ.). Θ λογιςτικι αξία των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων 

υποχρεϊςεων που δεν επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία των προαναφερόμενων αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν, θ οποία ιςοφται με τθν 

εφλογθ αξία τουσ ανιλκε ςε € 85 εκατ. (2015: € 148 εκατ.). 

28.  Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα και λοιπζσ πλθροφορίεσ για τθν Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Ταμειακϊν οϊν 

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: 

31 Μαρτίου 

2016

31 Δεκεμβρίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

800                     1.239                  

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 752                     906                     

38                        60                        

Σφνολο 1.590                  2.205                  

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα που περιλαμβάνονται ςτα ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

διακζςιμα προσ πϊλθςθ

Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ (εξαιρουμζνων των 

υποχρεωτικϊν και ενεχυριαςμζνων κατακζςεων ςε κεντρικζσ τράπεηεσ)

 

Τα λοιπά αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ που παρουςιάηονται ςτισ ταμειακζσ ροζσ από ςυνεχιηόμενεσ λειτουργικζσ 

δραςτθριότθτεσ αναλφονται ωσ εξισ: 

31 Μαρτίου 

2016

31 Μαρτίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

Απόςβεςθ διαφοράσ υπζρ/υπό το άρτιο και δεδουλευμζνοι τόκοι (14)                      (60)                      

(Κζρδθ)/ηθμιζσ από πωλιςεισ (4)                        (9)                        

Ζςοδα από μερίςματα (1)                        (0)                        

Σφνολο (19)                      (69)                      
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29.  Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ και δεςμεφςεισ 

Οι δεςμεφςεισ που ςχετίηονται με τον πιςτωτικό κίνδυνο αναλφονται παρακάτω: 

31 Μαρτίου

2016

31 Δεκεμβρίου

2015

€ εκατ. € εκατ.

Εγγυιςεισ
 (1) 

και πιςτωτικζσ επιςτολζσ ςε αναμονι 584                    575                    

Λοιπζσ εγγυιςεισ (μζςου κινδφνου) και ενζγγυεσ πιςτϊςεισ 457                    503                    

Ανζκκλθτεσ δεςμεφςεισ πιςτωτικϊν ορίων 403                    353                    

1.444                 1.431                 
 

(1) Εγγυιςεισ που ζχουν τον ίδιο πιςτωτικό κίνδυνο με δάνεια 

Επίδικεσ υποκζςεισ 

Τθν 31 Μαρτίου 2016 εκκρεμοφςε, ενϊπιον των δικαςτθρίων, μια ςειρά υποκζςεων ζναντι του Ομίλου για τισ οποίεσ ζχει 

ςχθματιςκεί πρόβλεψθ ποςοφ € 67 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2015: € 66 εκατ.). Το προαναφερκζν ποςό περιλαμβάνει € 40 εκατ. για 

εκκρεμι δικαςτικι υπόκεςθ με τθν ΔΕΜΚΟ Α.Ε., που ςχετίηεται με τθν απόκτθςθ του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Α.Ε. το 

2013. 

30.  Απόκτθςθ του Καταςτιματοσ Βουλγαρίασ τθσ Alpha Bank από τθν Eurobank Bulgaria A.D.  

Τθν 1 Μαρτίου 2016, ολοκλθρϊκθκε θ απόκτθςθ του ςυνόλου των δραςτθριοτιτων του Καταςτιματοσ Βουλγαρίασ τθσ Alpha Bank 

(«Κατάςτθμα») από τθ κυγατρικι τράπεηα τθσ Eurobank ςτθ Βουλγαρία, Eurobank Bulgaria A.D. («Postbank»), μετά τθ λιψθ των 

ςχετικϊν εγκρίςεων από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Το τίμθμα για τθν απόκτθςθ του Καταςτιματοσ ιταν € 1. 

Θ απόκτθςθ του Καταςτιματοσ λογιςτικοποιικθκε ωσ ςυνζνωςθ επιχειριςεων με τθ μζκοδο εξαγοράσ. Θ αρχικι λογιςτικοποίθςθ 

τθσ ςυνζνωςθσ επιχειριςεων, περιλαμβανομζνθσ και τθσ επιμζτρθςθσ τθσ εφλογθσ αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των 

υποχρεϊςεων που αποκτικθκαν, δεν ζχει οριςτικοποιθκεί. 

 Οι προςωρινζσ εφλογεσ αξίεσ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων που αποκτικθκαν παρουςιάηονται ςτον 

παρακάτω πίνακα: 

Εφλογθ αξία

(Ρροςωρινζσ 

αξίεσ)

€ εκατ.
Ενεργθτικό

Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 148                     

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 30                        

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 268                     

    Συμβατικό ποςό προ προβλζψεων: € 394 εκατ.

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ
(1)

6                          
Σφνολο ενεργθτικοφ(2)

452                     

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 162                     

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 283                     

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 2                          

Σφνολο υποχρεϊςεων 447                     
 

(1)
 Περιλαμβάνει ενςϊματα πάγια ςτοιχεία, άυλα πάγια ςτοιχεία και λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ. 

(2) Περιλαμβάνει ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ποςοφ € 40 εκατ. 

Επιπροςκζτωσ, ςτο πλαίςιο τθσ ςυνζνωςθσ επιχειριςεων, τθ 2 Μαρτίου 2016 θ Τράπεηα απζκτθςε € 55 εκατ. από τισ υποχρεϊςεισ  

τθσ Postbank προσ τον Πμιλο Alpha Bank ζναντι τιμιματοσ € 1.  

Το ςυνολικό κζρδοσ που προκφπτει από τθν απόκτθςθ του Καταςτιματοσ, ποςοφ € 57 εκατ., μετά από ζξοδα που ςχετίηονται με 

τθν απόκτθςθ ποςοφ € 3 εκατ., αποδίδεται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ τθσ απόκτθςθσ, ςτο πλαίςιο των ςχεδίων αναδιάρκρωςθσ 

τθσ Alpha Bank και τθσ Eurobank και ζχει αναγνωριςτεί ςτθ γραμμι «Λοιπά λειτουργικά αποτελζςματα». 
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Τα αποτελζςματα του Καταςτιματοσ ενςωματϊκθκαν ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου από τθν 1 Μαρτίου 2016. Εάν θ 

απόκτθςθ του Καταςτιματοσ είχε πραγματοποιθκεί τθν 1 Ιανουαρίου 2016, τα ζςοδα του Ομίλου κα είχαν αυξθκεί κατά € 2,71 

εκατ., ενϊ το κακαρό αποτζλεςμά του κα είχε μειωκεί κατά € 0,26 εκατ., για τθν περίοδο από τθν 1 Ιανουαρίου 2016 μζχρι τθν 

θμερομθνία τθσ απόκτθςθσ.  

Με τθν απόκτθςθ του Καταςτιματοσ θ Postbank προςβλζπει ςτθν περαιτζρω ιςχυροποίθςθ τθσ κζςθσ τθσ ςτθ Βουλγαρικι 

τραπεηικι αγορά και ςτθ διεφρυνςθ τθσ πελατειακισ τθσ βάςθσ ςε εργαςίεσ λιανικισ και εταιρικισ τραπεηικισ. Θ Postbank 

αναμζνεται να ωφελθκεί από ςθμαντικζσ ςυνζργειεσ, διατθρϊντασ παράλλθλα τον υψθλό δείκτθ κεφαλαιακισ επάρκειασ και τα 

ςθμαντικά αποκζματα ρευςτϊν διακεςίμων τθσ. 

31.  Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ 

Συναλλαγι πϊλθςθσ Visa Europe 

Το Δεκζμβριο του 2015 θ Visa Europe ανακοίνωςε τθν προτεινόμενθ πϊλθςθ του 100% του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου ςτθν  Visa 

Inc. ζναντι αρχικοφ τιμιματοσ € 11,5 δισ ςε μετρθτά, κακϊσ και προνομιοφχεσ μετοχζσ μετατρζψιμεσ ςε κοινζσ μετοχζσ τθσ Visa 

Inc. οι οποίεσ αποτιμϊνται ςε € 5 δισ, με τθν προοπτικι επιπλζον ποςοφ ςε μετρθτά. Οι εταιρείεσ του Ομίλου που αποτελοφν μζλθ 

τθσ Visa Europe δικαιοφνται μζροσ του αρχικοφ τιμιματοσ, τόςο ςε μετρθτά όςο και ςε προνομιοφχεσ μετοχζσ, με βάςθ τισ 

προμικειεσ που ζχουν ςυνειςφζρει ςτθ Visa Europe. Τθ 10 Μαΐου 2016, θ Visa Inc. και θ Visa Europe υπζγραψαν μια 

τροποποιθμζνθ και αναπροςαρμοςμζνθ ςυμφωνία ςυναλλαγισ, θ οποία κατιργθςε το ενδεχόμενο μζροσ του τιμιματοσ και 

παρείχε ζνα επιπλζον αρχικό τίμθμα ςε μετρθτά ποςοφ € 750 εκατ. και μια περαιτζρω πλθρωμι ςε μετρθτά ποςοφ € 1 δισ πλζον 

τόκου, θ οποία κα καταβλθκεί κατά τθν τρίτθ επζτειο από τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ. Οι υπόλοιποι όροι τθσ ςυναλλαγισ 

δεν κα τροποποιθκοφν. Ο Πμιλοσ κα αναγνωρίςει το μζροσ του τιμιματοσ από τθν πϊλθςθ που του αναλογεί κατά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ, θ οποία αναμζνεται εντόσ του 2016, υπό τθν αίρεςθ τθσ λιψθσ των απαιτοφμενων κανονιςτικϊν 

εγκρίςεων. 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τα λοιπά ςθμαντικά γεγονότα μετά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ αναφζρονται ςτισ εξισ ςθμειϊςεισ:  

Σθμείωςθ 2- Βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ 

Σθμείωςθ 4- Ρρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ  

Σθμείωςθ 12- Φόροσ ειςοδιματοσ  

Σθμείωςθ 15- Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 

Σθμείωςθ 17- Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ 

Σθμείωςθ 18- Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

Σθμείωςθ 22- Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ 

32.  Συνδεόμενα μζρθ 

Το Νοζμβριο του 2015, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ, θ οποία καλφφκθκε εξ’ 

ολοκλιρου από κεςμικοφσ και λοιποφσ επενδυτζσ, το ποςοςτό των κοινϊν μετοχϊν με δικαίωμα ψιφου τθσ Τράπεηασ που κατείχε 

το ΤΧΣ μειϊκθκε από 35,41% ςε 2,38%. 

Ραρά τθν προαναφερκείςα ςθμαντικι μείωςθ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του, το ΤΧΣ κεωρείται ότι ςυνεχίηει να αςκεί ουςιϊδθ 

επιρροι ςτθν Τράπεηα. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο του Νόμου 3864/2010, όπωσ είναι ςε ιςχφ, το ΤΧΣ αςκεί τα δικαιϊματα 

ψιφου του ςτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ Τράπεηασ μόνο για αποφάςεισ που αφοροφν ςτθν τροποποίθςθ του καταςτατικοφ τθσ 

Τράπεηασ, περιλαμβανομζνθσ τθσ αφξθςθσ ι μείωςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ ι τθσ παροχισ ςχετικισ 

εξουςιοδότθςθσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ, αποφάςεισ ςχετικζσ με ςυγχϊνευςθ, διάςπαςθ, μετατροπι, αναβίωςθ, 

παράταςθ τθσ διάρκειασ ι λφςθ τθσ Τράπεηασ, 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 Τράπεηα υπζγραψε μία νζα ςφμβαςθ πλαιςίου ςυνεργαςίασ με το ΤΧΣ, θ οποία αντικατζςτθςε τθν 

προθγοφμενθ ςφμβαςθ που είχε υπογραφεί τθν 26 Αυγοφςτου 2014, θ οποία ρυκμίηει, μεταξφ άλλων, (α) τθν εταιρικι 

διακυβζρνθςθ τθσ Τράπεηασ, (β) το ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ τθσ Τράπεηασ και τθν παρακολοφκθςθ αυτοφ, (γ) τθν παρακολοφκθςθ 

τθσ εφαρμογισ του πλαιςίου διαχείριςθσ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων και τθν παρακολοφκθςθ τθσ απόδοςθσ τθσ Τράπεηασ 

ςτθ διαχείριςθ αυτϊν, (δ) τθν εξειδίκευςθ για τθν Τράπεηα των ουςιωδϊν υποχρεϊςεων που προβλζπονται ςτον Νόμο 3864/2010 
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και τισ περιπτϊςεισ μετατροπισ των υπό περιοριςμοφσ δικαιωμάτων ψιφου του ΤΧΣ ςε πλιρθ, (ε) τθν παρακολοφκθςθ του 

πραγματικοφ προφίλ κινδφνου τθσ Τράπεηασ ςυγκρινόμενο με τθν εγκεκριμζνθ ςτρατθγικι κινδφνου και κεφαλαίου, (ςτ) τθ 

ςυναίνεςθ του ΤΧΣ για τθ ςτρατθγικι κινδφνου και κεφαλαίου του Ομίλου τθσ Τράπεηασ και για τθ ςτρατθγικι, τθν πολιτικι και τθ 

διακυβζρνθςθ του Ομίλου τθσ Τράπεηασ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των κακυςτεροφμενων και μθ εξυπθρετοφμενων δανείων και (η) 

τα κακικοντα, τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του εκπρόςωπου του ΤΧΣ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ.  

O Πμιλοσ 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 του εργαςιϊν, ο Πμιλοσ ενδζχεται να κατζχει χρεωςτικοφσ και ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ των  ςυνδεόμενων 

μερϊν. 

Τα υπόλοιπα των ςυναλλαγϊν με τα ςυνδεόμενα μζρθ και τα αντίςτοιχα ζςοδα και ζξοδα παρουςιάηονται παρακάτω: 

Βαςικά μζλθ τθσ 

Διοίκθςθσ 

(ΒΜΔ)
(1)

Εταιρείεσ που 

ελζγχονται ι 

ελζγχονται από 

κοινοφ από ΒΜΔ, 

ςυγγενείσ και 

κοινοπραξίεσ ΤΧΣ

Βαςικά μζλθ τθσ 

Διοίκθςθσ 

(ΒΜΔ)
(1)

Εταιρείεσ που 

ελζγχονται ι 

ελζγχονται από 

κοινοφ από ΒΜΔ, 

ςυγγενείσ και 

κοινοπραξίεσ ΤΧΣ

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

7                             23                           0                              7                           6                            0                              

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ (2)
0                             -                              -                              0                           -                            2                              

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 5                             6                             0                              5                           9                            0                              

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 0                             -                              -                              0                           -                            -                              

Εκδοκείςεσ εγγυιςεισ 0                             -                              -                              0                           -                            -                              

Λθφκείςεσ εγγυιςεισ 0                             -                              -                              0                           -                            -                              

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 0                             0                             -                              0                           (1)                          -                              

0                             -                              -                              0                           -                            -                              

-                              (0)                            -                              -                            -                            -                              

Λοιπά λειτουργικά ζςοδα/ (ζξοδα) 0                             -                              -                              (0)                          (0)                          -                              

31 Μαρτίου 2016 31 Δεκεμβρίου 2015

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ, μετά 

από προβλζψεισ (3)

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και 

προμικειεσ

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από 

δάνεια και απαιτιςεισ

Τρίμθνο που ζλθξε τθν 31 Μαρτίου 2016 Τρίμθνο που ζλθξε τθν 31 Μαρτίου 2015

 
 (1) Στα βαςικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ περιλαμβάνονται τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τα μζλθ τθσ Διοίκθςθσ του Ομίλου και τα ςτενά ςυγγενικά τουσ 

πρόςωπα. 

(2) Απαίτθςθ από το ΤΧΣ βάςει των όρων τθσ ςχετικισ δεςμευτικισ ςυμφωνίασ για τθν απόκτθςθ του Νζου ΤΤ. 
(3) Περιλαμβάνεται πρόβλεψθ απομείωςθσ € 16,86 εκατ. ζναντι δανείων ςε κοινοπραξία του Ομίλου. 

Επιπλζον, τθν 31 Μαρτίου 2016 τα δάνεια, μετά από προβλζψεισ, που δόκθκαν ςε μθ ενοποιοφμενεσ εταιρείεσ οι οποίεσ 

ελζγχονται από τθν Τράπεηα βάςει ςχετικϊν ςυμφωνθτικϊν ενεχυρίαςθσ των μετοχϊν τουσ (ςθμ. 17) ιταν € 4,4 εκατ. (2015: € 4,3 

εκατ.). 
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Ραροχζσ προσ τα βαςικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ (μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και λοιπά βαςικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ του 

Ομίλου) 

Οι αμοιβζσ των βαςικϊν μελϊν τθσ Διοίκθςθσ που ζχουν τθ μορφι βραχυπρόκεςμων παροχϊν ανζρχονται ςε € 1,19 εκατ. (31 

Μαρτίου 2015: € 1,63 εκατ.) και μακροπρόκεςμων παροχϊν (εξαιρουμζνων των παροχϊν ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ) ςε € 0,23 

εκατ. (31 Μαρτίου 2015: € 0,26 εκατ.). Επιπρόςκετα, ο Πμιλοσ αναγνϊριςε ζξοδο € 0,19 εκατ. που ςχετίηεται με παροχζσ που 

διακανονίηονται με ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ τθσ GRIVALIA PROPERTIES (31 Μαρτίου 2015: ζξοδο € 0,19 εκατ.). 

 

 

 

 

 

Ακινα, 17 Μαΐου 2016 
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