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∆ηλώσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σύµφωνα µε το 
άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3556/2007) 
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∆ηλώσεις Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

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

 

 

 
Εξ όσων γνωρίζουµε δηλώνουµε ότι οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, 
οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά 
τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα 
αποτελέσµατα χρήσεως της Τράπεζας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται 
στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο. 
 
Επίσης, δηλώνουµε εξ όσων γνωρίζουµε ότι η Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Τράπεζας Eurobank 
Egrasias Α.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων 
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν.  
 

 
 
 
 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την Έκθεση ∆ιαχείρισης και τις οικονοµικές καταστάσεις 

της χρήσης που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2012. 

 

Καθαρά Κέρδη ή Ζηµιές που αναλογούν στους µετόχους 

Οι ζηµιές µετά από φόρους που αναλογούν στους µετόχους του Οµίλου Eurobank Ergasias 

Α.Ε. (Eurobank ή Όµιλος) για το 2012, λαµβάνοντας υπόψη τις έκτακτες ζηµιές ποσού €599 

εκατ. (€290 εκατ. πρόσθετες ζηµιές αποτίµησης από έκθεση σε χρέος Ελληνικού ∆ηµοσίου 

και λοιπές µη επαναλαµβανόµενες ζηµιές αποτίµησης €309 εκατ.), διαµορφώνονται σε 

€1.453 εκατ. (2011: €5.508 εκατ. ζηµιές από τις οποίες €5.480 εκατ. έκτακτες ζηµιές, €4.810 

λόγω της αποµείωσης από έκθεση σε χρέος Ελληνικού ∆ηµοσίου και €670 εκατ. λοιπές µη 

επαναλαµβανόµενες ζηµιές αποτίµησης) όπως παρουσιάζονται στην ενοποιηµένη κατάσταση 

αποτελεσµάτων στη σελίδα 3.  

 

Εξαγορά από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

Στις 15 Φεβρουαρίου 2013, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΕΤΕ), κατόπιν της 

επιτυχούς ολοκλήρωσης της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης, απέκτησε το 84,35% των 

κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών της Eurobank. Η ΕΤΕ είναι η µεγαλύτερη τράπεζα στην 

Ελλάδα µε σηµαντική παρουσία στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι κοινές 

µετοχές της ETE είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, ενώ µετοχές υπό τη µορφή 

αµερικανικών πιστοποιητικών αποθετηρίου (ADRs) και USD προνοµιούχες µετοχές 

διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. 

www.nbg.gr).  

 

Στις 5 Οκτωβρίου 2012, ανακοινώθηκε η πρόθεση της ΕΤΕ για την υποβολή Προαιρετικής 

∆ηµόσιας Πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των  µετοχών της Eurobank, 

προσφέροντας ως αντάλλαγµα 58 νέες κοινές µε δικαίωµα ψήφου µετοχές της ΕΤΕ για κάθε 

100 κοινές µε δικαίωµα ψήφου µετοχές της Eurobank που θα προσφερθούν. Η ΕΤΕ δήλωσε, 

επίσης, ότι, µέτοχοι της Eurobank που εκπροσωπούν το 43,6% του µετοχικού κεφαλαίου των 

κοινών µετοχών, έχουν δεσµευθεί να προσφέρουν τις µετοχές τους στη δηµόσια πρόταση. 

 

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΕΤΕ ενέκρινε, στις 23 Νοεµβρίου 2012, την αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ και την έκδοση νέων κοινών µετοχών, οι οποίες θα 

προσφέρονταν στους κοινούς µετόχους της Eurobank που θα αποδέχονταν τη ∆ηµόσια 

Πρόταση της ΕΤΕ µε την προσφερόµενη σχέση ανταλλαγής. Μετά την έγκριση του 

πληροφοριακού δελτίου από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ξεκίνησε, στις 11 

Ιανουαρίου 2013, η περίοδος αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της Eurobank, λαµβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις των συµβούλων του, αξιολόγησε τα 

πλεονεκτήµατα της επιχειρηµατικής ενοποίησης µε γνώµονα το συµφέρον όλων των 

ενδιαφεροµένων, συµπεριλαµβανοµένων των εργαζοµένων, των πελατών, των µετόχων και 

της ελληνικής οικονοµίας καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις της πρότασης ανταλλαγής 
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και διατύπωσε, στις 11 Ιανουαρίου 2013, αιτιολογηµένη γνώµη επ’ αυτής, όπως ορίζει ο 

Νόµος 3461/2006. 

 

Όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις ή/και συναινέσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική 

Επιτροπή Ανταγωνισµού, το Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και 

τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κρατικές Ενισχύσεις) 

ελήφθησαν στις 14 Φεβρουαρίου 2013. Η περίοδος αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης, κατά 

τη διάρκεια της οποίας προσφέρθηκαν 466.397.790 µετοχές, έληξε στις 15 Φεβρουαρίου 

2013.  

 

Όπως αναφέρεται στο πληροφοριακό δελτίο, µετά την ολοκλήρωση της ∆ηµόσιας Πρότασης 

θα ακολουθήσει η συγχώνευση των δύο τραπεζών. Σε συνέχεια αυτού, στις 19 Μαρτίου 2013, 

τα διοικητικά συµβούλια της Eurobank και της ΕΤΕ αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας 

συγχώνευσης µε απορρόφηση της Eurobank από την ΕΤΕ και όρισαν την 31
η
 ∆εκεµβρίου 

2012 ως ηµεροµηνία µετασχηµατισµού. Η διαδικασία της συγχώνευσης αναµένεται να 

ολοκληρωθεί εντός των επόµενων µηνών.  

 

Πρόγραµµα ανταλλαγής τίτλων Ελληνικού ∆ηµοσίου 

Στις 21 Φεβρουαρίου 2012, οι υπουργοί οικονοµικών της Ευρωζώνης συµφώνησαν σε ένα 

πρόγραµµα στήριξης για την Ελλάδα, το οποίο περιελάµβανε συµφωνία για την παροχή 

χρηµατοοικονοµικής βοήθειας από το ∆ηµόσιο Τοµέα (Official Sector) και την εθελοντική 

ανταλλαγή χρεωστικών τίτλων που συµφωνήθηκε µε τον Ιδιωτικό Τοµέα (Private Sector), 

διαγράφοντας το 53,5% της ονοµαστικής αξίας του ελληνικού χρέους. Το νέο πρόγραµµα  

αποσκοπούσε στη διασφάλιση της βιωσιµότητας του χρέους και την αποκατάσταση της 

ανταγωνιστικότητας, ενώ προέβλεπε τις κατευθυντήριες γραµµές ώστε να µπουν τα δηµόσια 

οικονοµικά και η οικονοµία της Ελλάδας σε τροχιά βιωσιµότητας. Έπειτα από τη συµµετοχή 

της Τράπεζας στο πρόγραµµα, ο Όµιλος αντάλλαξε Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου και 

λοιπούς επιλέξιµους τίτλους ονοµαστικής αξίας € 7.336 εκατ. Στο πλαίσιο του προγράµµατος 

ανταλλαγής, το Μάρτιο/ Απρίλιο του 2012 ο Όµιλος έλαβε α) νέα οµόλογα Ελληνικού 

∆ηµοσίου (νέα ΟΕ∆) µε ονοµαστική αξία ίση µε το 31,5% της ονοµαστικής αξίας των παλαιών 

οµολόγων, β) τίτλους έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 

(Ευρωπαϊκού ΤΧΣ) µε ονοµαστική αξία ίση µε το 15% της ονοµαστικής αξίας των παλαιών 

οµολόγων και γ) χρηµατοοικονοµικά µέσα µε απόδοση συνδεδεµένη µε το ελληνικό ΑΕΠ. Τα 

οµόλογα που ανταλλάχθηκαν αποαναγνωρίστηκαν και τα νέα ΟΕ∆ αναγνωρίστηκαν στην 

εύλογη αξία τους, βάσει των τιµών αγοράς κατά την αρχική αναγνώριση, µε συνολική ζηµιά 

αποτίµησης € 6,2 δις προ φόρου έως την 30 Ιουνίου 2012. 

 

Σε συνέχεια των αποφάσεων των υπουργών οικονοµικών της Ευρωζώνης στις 27 Νοεµβρίου 

2012 και στο πλαίσιο των µέτρων για τη µείωση του δηµοσίου χρέους, το Ελληνικό ∆ηµόσιο 

κάλεσε, µέσω σχετικής ανακοίνωσής του στις 3 ∆εκεµβρίου 2012, τους κατόχους νέων ΟΕ∆ 
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να υποβάλουν προσφορές για την ανταλλαγή των τίτλων αυτών µε οµόλογα εξάµηνης 

διάρκειας και µηδενικού επιτοκίου, έκδοσης του Ευρωπαϊκού ΤΧΣ. Ο Όµιλος προσέφερε 

προς ανταλλαγή το 100% των νέων ΟΕ∆ που κατείχε συνολικής ονοµαστικής αξίας € 2,3 δις 

και έλαβε οµόλογα έκδοσης του Ευρωπαϊκού ΤΧΣ συνολικής ονοµαστικής αξίας € 0,8 δις στις 

18 ∆εκεµβρίου 2012. Από την ανωτέρω συναλλαγή, προέκυψε κέρδος € 192 εκατ. προ 

φόρου, το οποίο αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα του δ' τριµήνου 2012 (σηµείωση 5 των 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων). 

 

Πλαίσιο και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης 

Λόγω της σηµαντικής επίπτωσης από το πρόγραµµα ανταλλαγής ελληνικών οµολόγων 

(PSI+), (α) η Τράπεζα της Ελλάδος αξιολόγησε τη βιωσιµότητα των ελληνικών τραπεζών και 

προέβη σε εκτίµηση των κεφαλαιακών αναγκών τους και (β) κεφάλαια € 50 δις έχουν διατεθεί 

στο ΕΤΧΣ, ο σκοπός του οποίου έχει διευρυνθεί και ενισχυθεί, για τη στήριξη της 

ανακεφαλαιοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος (σηµείωση 6 των ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων). 

 

Κεφαλαιακές ανάγκες της Eurobank 

Η Τράπεζα της Ελλάδος, µετά την αξιολόγηση του επιχειρηµατικού σχεδίου και των 

κεφαλαιακών αναγκών της Eurobank («η Τράπεζα»), κατέληξε στο συµπέρασµα, στις 19 

Απριλίου 2012, ότι η Eurobank είναι βιώσιµη και στις 8 Νοεµβρίου 2012 την ενηµέρωσε ότι  τα 

εποπτικά κεφάλαια (Tier I) πρέπει να αυξηθούν κατά € 5.839 εκατ. έως τον Απρίλιο του 2013, 

ποσό το οποίο είναι µικρότερο από τις ζηµιές που προέκυψαν από το πρόγραµµα 

ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Η Τράπεζα, το ΕΤΧΣ και το Ευρωπαϊκό ΤΧΣ, 

υπέγραψαν στις 28 Μαΐου 2012 και στις 21 ∆εκεµβρίου 2012 µια τριµερή συµφωνία 

προεγγραφής, για την προκαταβολή της εισφοράς του ΕΤΧΣ έναντι της συµµετοχής του στη 

µελλοντική αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, µε οµόλογα έκδοσης του Ευρωπαϊκού 

ΤΧΣ ονοµαστικής αξίας € 3.970 εκατ. και € 1.341 εκατ. αντίστοιχα (σύνολο € 5,3 δις). 

Επιπλέον, το ΕΤΧΣ παρείχε στην Τράπεζα επιστολή δέσµευσης για επιπρόσθετη κεφαλαιακή 

ενίσχυση αξίας € 528 εκατ. έως του συνολικού ποσού των κεφαλαιακών της αναγκών αξίας € 

5.839 εκατ. Λαµβάνοντας υπόψη το συνολικό ποσό της ανακεφαλαιοποίησης αξίας € 5.839 

εκατ., την 31η ∆εκεµβρίου 2012, τα εποπτικά κεφάλαια του Οµίλου ανέρχονται σε € 4,4 δις, τα 

κύρια βασικά εποπτικά κεφάλαια που προσµετρούνται από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή 

(EBA Core Tier I Capital) σε € 4,1 δις, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 11,6% και ο 

δείκτης κύριων βασικών εποπτικών κεφαλαίων EBA Core Tier I σε 10,8%.  

 

Κατά τη διάρκεια του 2012, ο 'Όµιλος συνέχισε την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου σχεδίου 

κεφαλαιακής ενίσχυσης, το οποίο περιλαµβάνει πρωτοβουλίες που δηµιουργούν ή 

αποδεσµεύουν βασικά εποπτικά κεφάλαια (EBA) και/ή µειώνουν το σύνολο του σταθµισµένου 

ενεργητικού. Συνολικά κεφάλαια αξίας € 1,9 δις έχουν δηµιουργηθεί ή αποδεσµευθεί από την 
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αρχή της κρίσης. Επιπρόσθετα, ο Όµιλος προετοιµάζεται για την άντληση κεφαλαίων, ο 

χρόνος και η δοµή της οποίας θα οριστικοποιηθεί µε την ETE.  

 

Συµφωνία Προεγγραφής µε ΕΤΧΣ και Ευρωπαϊκό ΤΧΣ 

Η Συµφωνία Προεγγραφής, η οποία υπεγράφη ως άνω, παρέχει στο ΕΤΧΣ ορισµένα 

δικαιώµατα καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, έως την ολοκλήρωση της µελλοντικής 

αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου (Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, µέρος B.6, διαθέσιµος 

στο www.eurobank.gr). 

 

Σχέδιο Αναδιάρθρωσης 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε τις προκαταβολές της εισφοράς από το ΕΤΧΣ στην 

Τράπεζα, σύµφωνα µε την Συµφωνία Προεγγραφής της 28ης Μαΐου 2012 (βλ. ανωτέρω), ως 

κρατική ενίσχυση. Ως εκ τούτου, στις 31 Οκτωβρίου 2012, η Eurobank µαζί µε τις λοιπές 

βιώσιµες τράπεζες υπέβαλε ένα πενταετές σχέδιο αναδιάρθρωσης στο ΕΤΧΣ, το οποίο 

ενεργεί για λογαριασµό του Υπουργείου Οικονοµικών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε 

συνέχεια της ανακοίνωσης της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης της ΕΤΕ, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ζήτησε να υποβληθεί προς έγκριση ένα αναθεωρηµένο σχέδιο εντός του δεύτερου 

τριµήνου του 2013 (σηµείωση 6 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων). 

 

Επίτροπος (Monitoring Trustee) 

Στις 22 Φεβρουαρίου 2013, η Τράπεζα όρισε τη Grant Thornton ως Επίτροπό της (Monitoring 

Trustee). Ο Επίτροπος θα παρακολουθεί τη συµµόρφωση µε τους κανόνες της εταιρικής 

διακυβέρνησης και τις εµπορικές πρακτικές λειτουργίας καθώς και την εφαρµογή του σχεδίου 

αναδιάρθρωσης και θα αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σηµείωση 6 των 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων). 

 

Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας (ν. 3723/2008) 

Η Eurobank συµµετέχει στο Πρόγραµµα της Ελληνικής Κυβέρνησης για την ενίσχυση της 

ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας βάσει του Νόµου 3723/2008, όπως τροποποιήθηκε 

(σηµείωση 4 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων). 

 

Μερίσµατα 

Βάσει των αποτελεσµάτων του 2012 και του άρθρου 44α του Νόµου περί Ανωνύµων 

Εταιρειών 2190/1920, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν προτείνουν τη διανοµή 

µερίσµατος, τόσο στους κοινούς όσο και στους προνοµιούχους µετόχους. 

 

∆ραστηριότητες και περιφερειακή παρουσία 

Η Eurobank παρέχει χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και δραστηριοποιείται στους τοµείς 

τραπεζικής ιδιωτών πελατών, τραπεζικής επιχειρήσεων, private banking, διαχείρισης 

κεφαλαίων, ασφαλιστικών υπηρεσιών, επενδυτικής τραπεζικής και προϊόντων 
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κεφαλαιαγοράς, στην Ελλάδα και στην περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η περιφερειακή παρουσία του Οµίλου εστιάζεται σε χώρες-µέλη 

της Ευρωζώνης (Ελλάδα, Κύπρος, Λουξεµβούργο), χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ρουµανία και Βουλγαρία) καθώς και σε υποψήφια µέλη (Σερβία). 

 

Πώληση των δραστηριοτήτων στην Πολωνία 

Βάσει των όρων της επενδυτικής συµφωνίας που υπογράφηκε µε την Raiffeisen Bank 

International AG (RBI) το Φεβρουάριο του 2011, στις 30 Απριλίου 2012, ο Όµιλος µεταβίβασε 

το 70% της πολωνικής θυγατρικής του τράπεζας (Polbank) στην RBI, αφού έλαβε τις 

απαραίτητες εγκρίσεις από την Πολωνική Ρυθµιστική Αρχή για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

(KNF). Από τις 30 Απριλίου 2012, η Polbank και η RBI Poland (πολωνική θυγατρική τράπεζα 

της RBI) έχουν ενοποιηθεί. Επίσης, η Eurobank εξάσκησε στις 30 Απριλίου 2012 το δικαίωµα 

πώλησης του εναποµείναντος µεριδίου της 13% στη νέα ενιαία τράπεζα Raiffeisen Polbank. 

Τον Οκτώβριο του 2012, η σχετική µεταφορά των µετοχών ολοκληρώθηκε (σηµείωση 17 των 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων). 

 

Πώληση των δραστηριοτήτων στην Τουρκία 

Στις 9 Απριλίου 2012, ο Όµιλος προχώρησε σε συµφωνία για την πώληση της Eurobank 

Tekfen A.S. και των θυγατρικών της στην Burgan Bank του Κουβέιτ. Όλες οι απαραίτητες 

εγκρίσεις από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές ελήφθησαν το ∆εκέµβριο του 2012 και η 

µεταφορά των µετοχών ολοκληρώθηκε στις 21 ∆εκεµβρίου 2012. Η συναλλαγή αύξησε το 

δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) κατά 60 µονάδες βάσης (ή σε όρους 

κεφαλαίου περίπου € 200 εκατ.) και βελτίωσε τη ρευστότητά της πάνω από € 400 εκατ. 

(σηµειώσεις 17 και 27 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων). 

 

Ανασκόπηση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 

Η κρίση δηµοσίου χρέους της Ελλάδας µε σηµαντικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονοµία και οι 

αρνητικές συνέπειες της ευρύτερης Ευρωπαϊκής δηµοσιονοµικής κρίσης, επηρέασαν 

δυσµενώς τις δραστηριότητες του Οµίλου. Η έντονη αβεβαιότητα στις αγορές, κυρίως στην 

Ελλάδα αλλά και στην Ευρωζώνη, καθώς και η αρνητική προδιάθεση των πελατών και 

οργανισµών µε τους οποίους συναλλάσσεται ο Όµιλος, ιδιαίτερα από το δεύτερο εξάµηνο του 

2011, έχουν δηµιουργήσει ένα πολύ δύσκολο επιχειρηµατικό περιβάλλον, παρ’ ότι ορισµένα 

σηµάδια σταθερότητας εµφανίστηκαν προς το τέλος του χρόνου. Στο περιβάλλον αυτό µε τις 

έντονες προκλήσεις, αν εξαιρεθεί η επίπτωση των δύο προγραµµάτων ανταλλαγής 

Οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου και των πρόσθετων ζηµιών αποτίµησης από έκθεση σε 

χρέος Ελληνικού ∆ηµοσίου, οι δραστηριότητες του Οµίλου έχουν επιδείξει σχετική 

ανθεκτικότητα, προσαρµοζόµενες στις επικρατούσες συνθήκες. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 το 

σύνολο του ενεργητικού διαµορφώθηκε σε €67,7 δις (∆εκ. 2011: €76,8 δις), ως αποτέλεσµα 

κυρίως της συνεχιζόµενης επιλεκτικής αποµόχλευσης των δανείων και των επενδυτικών 
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τίτλων, της πώλησης των δραστηριοτήτων στην Τουρκία και της µείωσης της 

χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων στην Πολωνία. 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους, συνεχίστηκε η σταδιακή µετατόπιση του χαρτοφυλακίου των 

δανείων σε κατηγορίες χαµηλότερου κινδύνου, µε τα δάνεια εξαιρουµένων των 

καταναλωτικών να µειώνονται κατά €3,6%
1
 σε €41,4 δις, ενώ τα καταναλωτικά δάνεια 

µειώθηκαν κατά 9,2%
1
 σε €6,4 δις. Το σύνολο των χορηγήσεων (προ προβλέψεων) 

διαµορφώθηκε σε €47,8 δις, σηµειώνοντας µείωση κατά 4,3%
1
. Οι καταθέσεις, οι οποίες, 

υποχώρησαν στην Ελλάδα κυρίως στο δεύτερο τρίµηνο του 2012, ως συνέπεια της 

παρατεταµένης προεκλογικής περιόδου και της συνακόλουθης πολιτικής αβεβαιότητας, 

ανέκαµψαν σηµαντικά στο δεύτερο εξάµηνο του έτους. Ως εκ τούτου παρά τη συνεχιζόµενη 

ύφεση και τις ταµειακές ανάγκες του ∆ηµοσίου Τοµέα, οι καταθέσεις µειώθηκαν µόνο κατά 

2,6%
1
,
 
σε ετήσια βάση και διαµορφώθηκαν σε €30,8 δις. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις 

του Οµίλου στο τέλος του ∆εκεµβρίου βελτιώθηκε σε 140%
 
από 148%

1
 ένα χρόνο πριν, ενώ ο 

δείκτης δανείων προς καταθέσεις από διεθνείς δραστηριότητες σηµείωσε βελτίωση από 

103%
1 
σε 93%.  

 

Λόγω της κρίσης δηµοσίου χρέους στην Ελλάδα, οι ελληνικές τράπεζες λαµβάνουν σηµαντικό 

µέρος της χρηµατοδότησής τους µέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της 

Τράπεζας της Ελλάδος (συνολικά “Ευρωσύστηµα”). Με 31 ∆εκεµβρίου 2012, η Eurobank 

µείωσε την καθαρή χρηµατοδότησή της από το Ευρωσύστηµα σε €29 δις από €31 δις στο 

τέλος του 2011 και €34 δις υψηλότερο ποσό κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ οι εισροές 

καταθέσεων και η περιορισµένη πρόσβαση στις αγορές επέτρεψαν η εν λόγω  

χρηµατοδότηση να διαµορφωθεί σε €21,7 δις στο τέλος του Φεβρουαρίου 2013. 

 

Μέσα σε ένα δυσµενές µακροοικονοµικό περιβάλλον, τα κέρδη προ-προβλέψεων ανήλθαν σε 

€703 εκατ.
 
έναντι €1.103 εκατ

1
. το 2011. Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαµορφώθηκαν σε 

€1.461 εκατ., µειωµένα κατά 26%
1 
σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω του αυξηµένου κόστους 

χρηµατοδότησης, (απόκλιση επιτοκίου ECB και euribor, περιορισµένη πρόσβαση στη 

χρηµατοδότηση από την ΕΚΤ και υψηλότερο κόστος των καταθέσεων), της συνεχιζόµενης 

αποµόχλευσης και της καθυστέρησης στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας. Η ∆ιοίκηση 

αναµένει ότι η οµαλοποίηση των εξωγενών ανισορροπιών το 2013 θα αποκαταστήσει ένα 

σηµαντικό µέρος αυτής της επίδρασης. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου διαµορφώθηκε σε 

2,05% (2011: 2,52%
1
). Τα καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες µειώθηκαν 

σε €262 εκατ., λόγω της περιορισµένης οικονοµικής και πιστωτικής δραστηριότητας στην 

Ελλάδα, ενώ τα µη οργανικά έσοδα µειώθηκαν από €58 εκατ
1
. το 2011 σε €33 εκατ.

 
το 2012. 

Η µείωση των εσόδων µετριάστηκε από τον περιορισµό του λειτουργικού κόστους που 

συνεχίστηκε για τέταρτη χρονιά. Τα λειτουργικά έξοδα µειώθηκαν κατά 6,3%
1 
σε ετήσια βάση, 

                                                           
1
 Τα συγκρίσιµα µεγέθη έχουν αναπροσαρµοστεί εξαιρώντας τις δραστηριότητες στην Τουρκία 
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και 22,5%
1 
σε σχέση µε το 2008, µε το δείκτη κόστους προς έσοδα να διαµορφώνεται σε 

59,9% (2011: 47,7%
1
). 

 

Οι επιδεινούµενες συνθήκες αγοράς, κυρίως στην Ελλάδα, οδήγησαν σε υψηλότερες 

προβλέψεις δανείων που ανήλθαν σε €1.655 εκατ. ή 3,69% των µέσων δανείων µετά από 

προβλέψεις (2011: €1.328 εκατ.
1
, 2,75%

1
). Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια διαµορφώνονται σε 

18,3% των χορηγήσεων προ προβλέψεων (2011: 12,4%
1
). Στις διεθνείς δραστηριότητες, οι 

επιδεινούµενες µακροοικονοµικές συνθήκες καθώς και η συντηρητική αξιολόγηση ορισµένων 

µεµονωµένων περιπτώσεων δανείων µεγάλων επιχειρήσεων στη Ρουµανία και στη 

Βουλγαρία, οδήγησαν σε υψηλότερες προβλέψεις που ανήλθαν σε €298 εκατ. ή 3,40% των 

µέσων δανείων µετά από προβλέψεις. 

 

Ο Όµιλος αναγνώρισε το 2012 ζηµιές αποµείωσης/αποτίµησης ύψους €497 εκατ. µετά 

φόρου, εκ των οποίων €290 εκατ. αφορούσαν το PSI και λοιπές ζηµιές από έκθεση σε χρέος 

Ελληνικού ∆ηµοσίου, €80 εκατ. για τίτλους µειωµένης εξασφάλισης εκδόσεως της Αγροτικής 

Τράπεζας της Ελλάδος και €127 εκατ. για λοιπούς επενδυτικούς τίτλους, περιουσιακά 

στοιχεία από πλειστηριασµούς και άλλα. Επίσης, ο Όµιλος µετέφερε ζηµιές ύψους €92 εκατ., 

οι οποίες είχαν προηγουµένως αναγνωρισθεί στα λοιπά συνολικά αποτελέσµατα (Οther 

comprehensive income), από την πώληση των δραστηριοτήτων στη Τουρκία και την 

αποµείωση συµµετοχικών τίτλων. Επιπλέον, υπεραξία €42 εκατ., από την εξαγορά της 

Intertrust Α.Ε.∆.Α.Κ., αποµειώθηκε πλήρως, ως συνέπεια της επανεκτίµησης των δεδοµένων 

που χρησιµοποιούνταν για τον υπολογισµό του ανακτήσιµου ποσού στο πλαίσιο του 

τρέχοντος οικονοµικού περιβάλλοντος. Τέλος, το κέρδος από την πώληση των 

δραστηριοτήτων στην Πολωνία αναπροσαρµόστηκε κατά €65 εκατ. µετά φόρου, µετά την 

ανταλλαγή µετοχών και την εξάσκηση του δικαιώµατος πώλησης τον Απρίλιο 2012.  

 

Συνολικά, παρά τη βαθιά οικονοµική ύφεση και τις πρωτοφανείς συνθήκες αγοράς, ο Όµιλος 

συνεχίζει να παράγει προ-προβλέψεων κέρδη, καθώς προσαρµόζεται άµεσα στις νέες 

απαιτήσεις και επωφελείται από τις αποδεδειγµένες ικανότητες συγκράτησης των 

λειτουργικών δαπανών. Οι ζηµιές µετά φόρου από λειτουργικές δραστηριότητες που 

αναλογούν στους µετόχους ανέρχονται σε €853 εκατ. (2011: €28 εκατ. ζηµιές). Αφού 

συνυπολογιστούν οι πρόσθετες ζηµιές αποτίµησης €290 εκατ. µετά φόρου από την έκθεση σε 

χρέος Ελληνικού ∆ηµοσίου και οι λοιπές µη επαναλαµβανόµενες ζηµιές αποτίµησης €309 

εκατ. µετά φόρου, οι ζηµιές µετά φόρου που αναλογούν στους µετόχους ανέρχονται σε 

€1.453 εκατ. (2011: €5.508 εκατ. ζηµιές), ενώ οι ζηµιές από τις διεθνείς δραστηριότητες 

ανήλθαν σε €66 εκατ. (2011: €62
1
 εκατ. κέρδη). 
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Συγχώνευση µε την Alpha Bank S.A. 

Την 22 Μαΐου 2012, η ∆εύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

Alpha Bank διέκοψε τη διαδικασία συγχώνευσης µε την Eurobank και ανακάλεσε τις 

αποφάσεις της από 15 Νοεµβρίου 2011 Γενικής Συνέλευσης της Alpha Bank. 

 

∆ιάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου που αναλογεί στις Κοινές Μετοχές 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2012, το µετοχικό κεφάλαιο που αναλογεί στις κοινές µετοχές ανέρχεται 

σε €1.227.545.508, διαιρούµενο σε 552.948.427 κοινές ονοµαστικές µετοχές µε ψήφο, 

ονοµαστικής αξίας € 2,22 η κάθε µία. Όλες οι µετοχές διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών και έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον 

ελληνικό νόµο (σηµείωση 37 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων). 

 

∆ιάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου που αναλογεί στις Προνοµιούχες Μετοχές  

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 το µετοχικό κεφάλαιο που αναλογεί στις προνοµιούχες µετοχές 

ανέρχεται σε €950.125.000 διαιρούµενο σε 345.500.000 µετοχές χωρίς δικαίωµα ψήφου, µη 

διαπραγµατεύσιµων, µη µεταβιβάσιµων, απόδοσης 10%, µε ονοµαστική αξία € 2,75 έκαστη, 

σύµφωνα µε το Νόµο 3723/2008 «Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής 

Οικονοµίας», οι οποίες καλύπτονται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Βάσει του παραπάνω νόµου 

το Ελληνικό ∆ηµόσιο έχει το δικαίωµα να ορίσει εκπρόσωπό του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της Τράπεζας, να θέσει βέτο σε στρατηγικές αποφάσεις, σε αποφάσεις που µεταβάλουν 

ουσιωδώς τη νοµική ή χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Τράπεζας, για την έγκριση των 

οποίων απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην διανοµή µερίσµατος καθώς και να 

περιορίσει τις αµοιβές της ∆ιοίκησης (σηµείωση 38 των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων). 

 

Επιχειρηµατικές Προοπτικές και Κίνδυνοι 

Το Μάιο του 2010 η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε µια συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (ΕΕ), την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 

(∆ΝΤ) (συνολικά ∆ηµόσιος Τοµέας) για ένα τριετές πρόγραµµα αναχρηµατοδότησης και 

αναδιάρθρωσης ύψους €110 δις. Σύµφωνα µε το σχεδιασµό του συγκεκριµένου 

προγράµµατος θα καλύπτονταν οι ανάγκες χρηµατοδότησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου έως τα 

µέσα του 2012.  

 

Λόγω των δυσµενών εξελίξεων και των θεµάτων εφαρµογής, η Ελλάδα συµφώνησε ένα νέο 

πρόγραµµα χρηµατοδότησης και αναδιάρθρωσης µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και 

τις χώρες-µέλη της ζώνης του ευρώ, στην συνάντηση του Eurogroup (συµβούλιο υπουργών 

οικονοµικών Ευρωζώνης) στις 21 Φεβρουαρίου 2012. Το νέο πρόγραµµα στόχευε στη 

µείωση του λόγου δηµοσίου χρέους προς ΑΕΠ κάτω από 120% µέχρι το 2020. 

 

Παρ’ όλα αυτά, η εφαρµογή του νέου προγράµµατος επιβραδύνθηκε σηµαντικά µετά το τέλος 



EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.  

 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ        

 

€ = Ευρώ      εκατ. = εκατοµµύρια    δις = δισεκατοµµύρια                         Σελίδα 9 από 15 

 

Απριλίου 2012 ενώ και η εξέλιξη του δηµοσίου χρέους δεν ήταν ενθαρρυντική. 

 

Με βάση τις παραπάνω εξελίξεις και µετά από την νοµοθέτηση ή / και εφαρµογή µιας µακράς 

λίστας προαπαιτούµενων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων καθώς και µέτρων δηµοσιονοµικής 

προσαρµογής για την περίοδο 2013-16, το Eurogroup της 26ης Νοεµβρίου 2012 κατέληξε σε 

συµφωνία για µια σειρά από ενέργειες που αποσκοπούν στη µείωση του δηµόσιου χρέους 

στο 124% του ΑΕΠ µέχρι το 2020 και κάτω από το 110% του ΑΕΠ το 2022. Η συγκεκριµένη 

εκτίµηση της πορείας του χρέους είναι συνεπής µε την προϋπόθεση βιωσιµότητας του χρέους 

που έθετε το ∆ΝΤ. 

 

Η υπερψήφιση των παραπάνω ενεργειών από τα κοινοβούλια των χωρών-µελών της ζώνης 

του ευρώ και η επιτυχηµένη διεξαγωγή του προγράµµατος επαναγοράς χρέους, άνοιξε τον 

δρόµο για την καταβολή των €46,3 δις από τη δόση του δανείου του ΕΜΧΣ (EFSF), όπως 

αυτή εγκρίθηκε στο Eurogroup της 26ης Νοεµβρίου 2012.  

 

Στο ξεκίνηµα του 2013 οι χώρες της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης βρίσκονται 

αντιµέτωπες µε µια σειρά από προκλήσεις. Αυτές δεν περιορίζονται µόνο στην τρέχουσα 

δηµοσιονοµική κρίση των χωρών της ζώνης του ευρώ που επηρεάζει αρνητικά τις 

αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής. Η υψηλή έκθεση στις οικονοµίες των χωρών της 

ζώνης του ευρώ µέσω του εξωτερικού εµπορίου και των ροών κεφαλαίου, αλλά και οι δεσµοί 

ανάµεσα στα χρηµατοπιστωτικά συστήµατα καθιστούν την περιοχή ευάλωτη σε πτωτικές 

µεταβολές. Τέλος, η συνεχιζόµενη διαδικασία αποµόχλευσης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα 

της ΕΕ µεταφράζεται σε µετρήσιµους µακροοικονοµικούς κινδύνους (macro prudential risks) 

για την περιοχή. Παρά τις αυξηµένες αβεβαιότητες και τους κινδύνους, µη εξαιρώντας και την 

πολιτική αστάθεια, η πλειοψηφία των οικονοµιών στην περιοχή αναµένεται να αποφύγει έναν 

νέο γύρο επίπονης και παρατεταµένης ύφεσης µέσα στο 2013, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

βασικοί εµπορικοί εταίροι της περιοχής στην ευρωζώνη θα αποφύγουν µια βαθύτερη ύφεση 

και δεν θα υπάρχουν άλλες απρόβλεπτες αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις. Αυτό 

µεταφράζεται σε ένα υποτονικό-αν όχι µετριοπαθή- ρυθµό µεγέθυνσης για τις οικονοµίες της 

ηπειρωτικής Νοτιανατολικής Ευρώπης-Βουλγαρία, Ρουµανία και Σερβία. Αντίστοιχα, η 

οικονοµία της Ουκρανίας σηµείωσε οριακή ανάπτυξη το 2012. Οι κίνδυνοι για τη χώρα 

παραµένουν αυξηµένοι σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον και η οικονοµία αναµένεται να 

συρρικνωθεί το 2013 καθώς νέες κινητήριες δυνάµεις ανάπτυξης είναι δύσκολο να βρεθούν 

και το πρόγραµµα του ∆ΝΤ έχει διακοπεί. 

 

Τέλος, στην Κύπρο, µετά από δύο δραµατικούς γύρους διαπραγµατεύσεων, η νέα κυβέρνηση 

έφτασε σε συµφωνία µε την Tρόικα (ΕΚΤ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ∆ΝΤ) πάνω σε ένα νέο 

πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας το οποίο ενεκρίθη από το Εurogroup την 25η Μαρτίου. Το 

πρόγραµµα περιλαµβάνει ένα σχήµα διάσωσης (bail-out) έως €10δις, το οποίο αποσκοπεί 

στην αντιµετώπιση των µελλοντικών δηµοσιονοµικών απαιτήσεων. Για πρώτη φορά από την 
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έναρξη της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη, το πρόγραµµα περιλαµβάνει και ένα σχέδιο 

συµµετοχής από τις µη εγγυηµένες καταθέσεις (bail-in) που στοχεύει στην χρηµατοδότηση 

της εκκαθάρισης της δεύτερης µεγαλύτερης τράπεζας (Λαϊκή) µαζί µε την αναδιάρθρωση και 

ανακεφαλαιοποίηση της µεγαλύτερης τράπεζας (Τράπεζα Κύπρου). Οι πρώτες εκτιµήσεις 

δείχνουν προς την κατεύθυνση µιας παρατεταµένης και βαθιάς ύφεσης µέσα σε ένα 

µακροοικονοµικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από πολύ αδύναµη εσωτερική ζήτηση, 

αυξανόµενη ανεργία, δριµύτατη αποµόχλευση και δηµοσιονοµική προσαρµογή.  

 

Οι κύριοι κίνδυνοι για τους επόµενους 12 µήνες προέρχονται από το µακροοικονοµικό 

περιβάλλον, τις εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, αναφορικά µε τη δηµοσιονοµική κρίση των 

χωρών της ζώνης του ευρώ, την επιτυχία  των σηµαντικών δηµοσιονοµικών προσαρµογών 

στην Ελλάδα και του αντίκτυπου που αυτές θα έχουν στην οικονοµία καθώς και την εφαρµογή 

του προγράµµατος διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Μέχρι σήµερα, έχουν καταγραφεί 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα, αλλά η πρόοδος θα µπορούσε να ανακοπεί από σηµαντική 

καθυστέρηση της χρηµατοδότησης από τον ∆ηµόσιο Τοµέα, από εξωτερικούς κλονισµούς της 

παγκόσµιας οικονοµίας, καθώς και από τους κινδύνους εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων στην 

Ελλάδα. Επιπλέον, η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης, η προσέλκυση νέων επενδύσεων και 

η αναζωογόνηση της οικονοµικής ανάπτυξης παραµένουν βασικές προκλήσεις που µπορούν 

να µετατραπούν σε ευκαιρίες εάν αντιµετωπισθούν επιτυχώς. 

 

Η συνέχιση της ύφεσης ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή και να οδηγήσει 

σε µειωµένη κερδοφορία και σε επιδείνωση της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού. 

Επιπλέον, το αυξανόµενο κόστος χρηµατοδότησης παραµένει ένας σηµαντικός κίνδυνος, 

δεδοµένου ότι εξαρτάται τόσο από το επίπεδο των περιθωρίων των οµολόγων του Ελληνικού 

∆ηµοσίου, όσο και από το συναλλαγµατικό κίνδυνο λόγω της αστάθειας ορισµένων ισοτιµιών. 

Τέλος, ο Όµιλος έχει θέσεις σε οµόλογα, µετοχές και συνάλλαγµα και συνεπώς εκτίθεται στον 

κίνδυνο ζηµιών εάν οι αποτιµήσεις στις αγορές µειωθούν. 

 

Αρµοδιότητα για έκδοση νέων µετοχών 

Οι µόνες αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την έκδοση νέων κοινών µετοχών, 

χωρίς προηγούµενη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, έχουν ως εξής: 

Α) Σε σχέση µε τα δικαιώµατα προαίρεσης (σηµείωση 40 των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων): 

• Κατόπιν εξουσιοδότησης από την Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

µπορούσε να χορηγεί δικαιώµατα προαίρεσης στη ∆ιοίκηση και το προσωπικό της 

Τράπεζας και των συνδεδεµένων εταιρειών, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου 

προγράµµατος διάθεσης δικαιωµάτων προαίρεσης για αγορά µετοχών της Τράπεζας. 

Αυτή η εξουσιοδότηση έληξε τον Ιούνιο του 2011. Το 2012 δεν χορηγήθηκαν νέα 

δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών. 
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• Επίσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει µετοχές στους 

κατόχους δικαιωµάτων προαίρεσης που έχουν ασκήσει τα δικαιώµατά τους στο 

πλαίσιο του υφιστάµενου προγράµµατος παροχής δικαιωµάτων προαίρεσης. Το 2011 

και 2012 δεν ασκήθηκαν δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών. 

 

Β) Σε σχέση µε το µετατρέψιµο σε κοινές µετοχές οµολογιακό δάνειο (σηµείωση 37 των 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων): 

• Κατόπιν εξουσιοδότησης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο εξέδωσε και διέθεσε το 2009 εξαγοράσιµες οµολογίες συνολικού ύψους 

€350 εκατ. µετατρέψιµες σε κοινές µετοχές από την Τράπεζα µετά από 5 έτη. 

• Κατόπιν εξουσιοδότησης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει, είτε εφάπαξ είτε µε σταδιακές τµηµατικές εκδόσεις, και 

µέχρι τον Ιούλιο του 2014 εξαγοράσιµες οµολογίες, συνολικού ύψους €150 εκατ. ή 

υπό ορισµένες συνθήκες €250εκατ., µετατρέψιµες σε κοινές µετοχές της Τράπεζας. 

• Επίσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την αρµοδιότητα να εκδίδει κοινές µετοχές 

στους κατόχους οµολογιών, εφόσον, είτε οι ίδιοι είτε η Τράπεζα ασκήσουν τα 

δικαιώµατά τους σύµφωνα µε τους όρους του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου. 

 

Βασικοί µέτοχοι  

Έως τις 23 Ιουλίου 2012, η Τράπεζα ήταν µέλος του Οµίλου EFG, ο οποίος κατείχε το 44,70% 

των κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών της, µέσω 100% θυγατρικών της απώτατης µητρικής 

εταιρείας του εν λόγω οµίλου «Private Financial Holdings Limited». 

 

Στις 23 Ιουλίου 2012, το 43,55% των κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών που κατείχε ο 

Όµιλος EFG, µεταβιβάστηκε σε δέκα νοµικά πρόσωπα, κάθε ένα εκ των οποίων απέκτησε το 

4,4% περίπου, ενώ ο Όµιλος EFG διακράτησε το υπόλοιπο 1,15%. Ως εκ τούτου, από τις 23 

Ιουλίου 2012, η Τράπεζα έπαψε να ανήκει στον Όµιλο EFG. Επιπλέον, η επωνυµία και ο 

διακριτικός τίτλος της Τράπεζας έχουν αλλάξει, ώστε να µην περιλαµβάνουν πλέον το 

πρόθεµα «EFG». 

 

Στο πλαίσιο του διαχωρισµού του Οµίλου Eurobank από τον Όµιλο EFG, υποβλήθηκαν 

παραιτήσεις από πέντε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο εξέλεξε τρία νέα µέλη στις 21 Σεπτεµβρίου 2012 και δύο νέα µέλη στις 19 Μαρτίου 

2013, µε θητεία ίση µε το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων µελών. 

 

Με στοιχεία της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, όλες οι κοινές µετοχές και τα δικαιώµατα ψήφου 

κατέχονταν από θεσµικούς και ιδιώτες επενδυτές, κανείς εκ των οποίων, σύµφωνα µε όσα η 

Τράπεζα γνωρίζει, δεν κατείχε ποσοστό 5% ή παραπάνω. 
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Στις 15 Φεβρουαρίου 2013, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. απέκτησε µέσω 

Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης, το 84,35% του µετοχικού κεφαλαίου που αναλογεί στις 

κοινές µετοχές και αύξησε το µερίδιό της στην Τράπεζα σε 84,75%. 

 

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατέχει το 100% των προνοµιούχων χωρίς δικαίωµα ψήφου µετοχών 

της Τράπεζας, που εκδόθηκαν σύµφωνα µε το Νόµο 3723/2008. 

 

∆ιοικητικό Συµβούλιο  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Eurobank αναφέρεται στη σηµείωση 50 των ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων. Η θητεία όλων των µελών του λήγει κατά την Ετήσια Γενική 

Συνέλευση του 2013. Τα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα 

(www.eurobank.gr). 

 

∆έσµευση στο Προσωπικό 

Η Τράπεζα έχει θεσπίσει ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο αµοιβών και παροχών για τους 

εργαζοµένους της µε σκοπό την προσέλκυση, απασχόληση και διατήρηση του ανθρώπινου 

δυναµικού της διασφαλίζοντας παράλληλα την ευθυγράµµιση των ατοµικών στόχων των 

εργαζοµένων µε τους µακροχρόνιους επιχειρηµατικούς στόχους και στρατηγική της και µε τη 

µακροπρόθεσµη δηµιουργία αξίας για τους µετόχους.  

 

Οι βασικές αρχές του πλαισίου αµοιβών και παροχών είναι: 

 

� Η διασφάλιση ότι οι αποδοχές είναι επαρκείς για τη διακράτηση και προσέλκυση 

στελεχών µε την κατάλληλη εξειδίκευση και εµπειρία 

� Η εσωτερική ισορροπία µεταξύ των µονάδων της Τράπεζας 

� Η αποφυγή ανάληψης υπερβολικών κινδύνων 

� Η σύνδεση των αµοιβών µε την αξιολόγηση σε βάθος χρόνου των επιτευχθέντων 

επιδόσεων 

 

Οι εργαζόµενοι ενηµερώνονται συστηµατικά για εταιρικά θέµατα µε ποικίλους τρόπους 

έντυπης, διαπροσωπικής και ηλεκτρονικής µορφής, όπως περιοδικό εταιρικών νέων, 

ανακοινώσεις, ενηµερωτικές συναντήσεις, εσωτερικό διαδικτυακό τόπο και ενδοεταιρικά 

βίντεο, επιτυγχάνοντας τη δηµιουργία µιας ενιαίας αντίληψης των βασικών 

χρηµατοοικονοµικών παραγόντων που επηρεάζουν τις  επιδόσεις του Οµίλου και παράλληλα 

την ενδυνάµωση της εταιρικής κουλτούρας. Πλέον της ετήσιας αξιολόγησης της απόδοσης 

κάθε εργαζόµενου, η επαγγελµατική εξέλιξη του στελεχιακού δυναµικού σε όλα τα επίπεδα 

υποστηρίζεται από στοχευµένη εκπαίδευση σε τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες καθώς και σε 

ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων. Επιπρόσθετα, ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο επαγγελµατικής 

ανάπτυξης έχει εφαρµοσθεί µε στόχο να στηρίξει τη διαρκή και συστηµατική βελτίωση της 

απόδοσης και την εξέλιξη των εργαζοµένων. 
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Στη Eurobank η αρχή της διαφορετικότητας καλύπτει τους πελάτες µας, τους προµηθευτές και 

τους συναδέλφους µας. Στόχος µας είναι η πρόσληψη και διατήρηση του ανθρώπινου 

δυναµικού, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, ηλικίας, γένους, σεξουαλικής προτίµησης ή 

ειδικών ικανοτήτων. Επιδιώκουµε να διασφαλίσουµε ότι το ανθρώπινο δυναµικό µας 

αντικατοπτρίζει τις κοινωνικές οµάδες στις οποίες δραστηριοποιούµαστε και το διεθνές 

προφίλ του οργανισµού µας. Αναγνωρίζουµε ότι η διαφορετικότητα είναι βασικό κοµµάτι µιας 

υπεύθυνης επιχειρηµατικής στρατηγικής, η οποία µπορεί να υποστηρίξει τις περιφερειακές 

µας δραστηριότητες. 

 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Από την εποχή της ίδρυσής της το 1990, η Eurobank συνδυάζει την επιχειρηµατική της 

δραστηριότητα µε δράσεις ευθύνης έναντι των κοινωνικών του εταίρων, στους οποίους 

συµπεριλαµβάνονται οι εργαζόµενοι, οι πελάτες, οι µέτοχοι, η κοινωνία, στο σύνολό της, και 

το περιβάλλον. Mε στόχο την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των δράσεων και των 

πρωτοβουλιών που εµπεριέχει, το πρόγραµµα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Τράπεζας, 

χαρακτηρίζεται από τρία στοιχεία: α) τη συνέπεια της κατεύθυνσης των δράσεων, β) το 

µακροχρόνιο προγραµµατισµό και γ) την ανάπτυξη σχέσεων µε αναγνωρισµένους φορείς και 

οργανώσεις.   

 

Μέσα στο 2012 και στις αρχές του 2013 η Eurobank συνέχισε να αναδεικνύει  την 

επιχειρηµατικότητα και την εξωστρέφεια σε πρωταρχικό παράγοντα για έξοδο από την κρίση 

και επανεκκίνηση της οικονοµίας. Στο πλαίσιο αυτό και, πέρα από τα τρέχοντα προγράµµατα 

στους τοµείς της Παιδείας, του Πολιτισµού και της προστασίας του Περιβάλλοντος, η Τράπεζα 

υλοποίησε ένα νέο Πρόγραµµα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχει ως στόχο τη 

δηµιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την τόνωση της νεανικής καινοτόµου 

επιχειρηµατικότητας: το «egg - enter•grow•go». 

 

Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία  

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

πολιτικής για την αντιστάθµιση κινδύνων κάθε βασικού τύπου προβλεπόµενης συναλλαγής, 

για την οποία έχει χρησιµοποιηθεί λογιστική αντιστάθµισης κινδύνων, καθώς και της έκθεσης 

στον κίνδυνο αγοράς, τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο ρευστότητας, περιγράφονται στις 

σηµειώσεις 2, 7 και 23 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

 

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

Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Τράπεζας, εκτός των προνοµιούχων µετοχών που 

εκδόθηκαν για το Ελληνικό ∆ηµόσιο και έχουν ειδικά δικαιώµατα και περιορισµούς (βλ. 

σηµειώσεις 4 και 38 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων): 

• ∆εν υφίστανται περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Τράπεζας 
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• ∆εν υφίστανται µετοχές της Τράπεζας, οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 

ή ψήφου στους κατόχους τους 

• ∆εν προβλέπονται περιορισµοί στα δικαιώµατα ψήφου 

• Οι κανόνες για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου είναι σύµφωνοι µε τα προβλεπόµενα από το νόµο. 

 

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

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

απορρέουν από τις µετοχές της. 

 

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

υφίστανται σηµαντικές συµφωνίες της Τράπεζας οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή 

λήγουν.  

 

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Τράπεζας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το 

προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης σε περίπτωση 

παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής 

τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης, εκτός από την περίπτωση ενός εκτελεστικού µέλους, που 

δεν συµµετέχει στην Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας, ο οποίος έχει το δικαίωµα να λάβει 

€200 χιλ. κατά τη λήξη της σύµβασής του. 

 

Εξωτερικοί Ελεγκτές 

Κατά τη διάρκεια του 2012, η Επιτροπή Ελέγχου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εξέτασε την 

ανεξαρτησία και την αποτελεσµατικότητα των εξωτερικών ελεγκτών συµπεριλαµβάνοντας και 

τη σχέση τους µε τον Όµιλο, παρακολούθησε την ανάθεση από τον Όµιλο µη ελεγκτικών 

εργασιών στους ελεγκτές και τη σχέση µεταξύ των αµοιβών, που καταβλήθηκαν σε αυτούς για 

ελεγκτικές και µη ελεγκτικές εργασίες και τα εκτίµησε ως ικανοποιητικά. 

 

Εξ' όσων γνωρίζουν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δεν υπάρχουν σχετικές ελεγχόµενες 

πληροφορίες για τις οποίες οι ελεγκτές δεν είναι ενήµεροι. Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να ενηµερωθεί για 

κάθε σχετική ελεγχόµενη πληροφορία και να διαβεβαιώσει ότι οι Ελεγκτές της Τράπεζας είναι 

ενήµεροι για κάθε τέτοια πληροφορία. Για αυτούς τους σκοπούς ως «σχετική ελεγχόµενη 

πληροφορία» νοείται κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη για τους ελεγκτές προκειµένου 

να εκδώσουν την έκθεσή τους. 

 

Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη 

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

των εργασιών του Οµίλου και στη βάση των όρων της αγοράς (arm's length). Βλέπε 

σηµείωση 49 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

Ο Κώδικας και οι Πρακτικές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της Eurobank βρίσκονται στην 

ιστοσελίδα της (www.eurobank.gr). Η ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης περιλαµβάνεται 

συνηµµένη στην παρούσα Έκθεση ∆ιαχείρισης ως ειδικό τµήµα αυτής, αποτελούσα 

αναπόσπαστο µέρος της. 

 

 

 

Ευθύµιος Χριστοδούλου                                      Νικόλαος Νανόπουλος  

Πρόεδρος                                        ∆ιευθύνων Σύµβουλος  

  

 

 

27 Μαρτίου 2013  
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∆ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
1. Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και Πρακτικές 

 
Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, η Τράπεζα 
Eurobank Ergasias Α.Ε. («Τράπεζα») και οι θυγατρικές της (συνολικά αναφερόµενες ως «Eurobank» ή ο «Όµιλος») έχουν 
υιοθετήσει και εφαρµόζουν Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης («Κώδικας»), ο οποίος βασίζεται στον Κώδικα Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης του Ηνωµένου Βασιλείου. 
 
Ο Κώδικας και οι αντίστοιχες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
(www.eurobank.gr). 
 
2. ∆ιοικητικό Συµβούλιο

1
 

 
Η Τράπεζα διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο («∆.Σ.») το οποίο είναι συλλογικά υπεύθυνο για την µακροπρόθεσµη 
επιτυχία της Τράπεζας. Το ∆.Σ. ασκεί τις αρµοδιότητές του αποτελεσµατικά και σύµφωνα µε τις διεθνείς βέλτιστες 
πρακτικές. 
 
Το ∆.Σ. αποτελείται από δέκα έξι µέλη, πέντε εκ των οποίων είναι εκτελεστικά, πέντε είναι µη εκτελεστικά και έξι είναι 
ανεξάρτητα µη εκτελεστικά, εκ των οποίων τα δύο θα επικυρωθούν ως ανεξάρτητα µέλη κατά την επόµενη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Επιπλέον, στο ∆.Σ. συµµετέχουν ως πρόσθετα µη εκτελεστικά µέλη αυτού, ο 
εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου και ο εκπρόσωπος του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), οι οποίοι 
έχουν διοριστεί (στις 23.6.2010 και 6.6.2012 αντίστοιχα) σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές διατάξεις. Η σύνθεση και η 
θητεία του ∆.Σ. εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Το ∆.Σ. εξελέγη από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση της 25

ης
 Ιουνίου 2010

2
 και η θητεία του λήγει το 2013, οπότε η Τακτική Γενική Συνέλευση θα εκλέξει νέο ∆.Σ. 

 
  Έτη στο ∆.Σ. 

Ευθύµιος Ν. Χριστοδούλου Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικός 2 
Γεώργιος Κ. Γόντικας Επίτιµος Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος από τις 21.9.12 22 
Νικόλαος Κ. Νανόπουλος ∆ιευθύνων Σύµβουλος 16 
Νικόλαος Β. Καραµούζης Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος 13 
Μιχαήλ Η. Κολακίδης Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος 5 
Βύρων Ν. Μπαλλής Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος 13 
Νικόλαος Κ. Παυλίδης Εκτελεστικός Σύµβουλος 12 
∆ηµήτριος Γ. ∆ηµόπουλος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος από τις 19.3.13 
Παύλος Κ. Μυλωνάς Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος από τις 19.3.13 
Νικόλαος Μ. Στασινόπουλος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος από τις 21.9.12 
Γεώργιος Α. ∆αυίδ Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύµβουλος από τις 21.9.12 
Σπυρίδων Λ. Λορεντζιάδης Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύµβουλος 5 
Αθανάσιος Ι. Μαρτίνος Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύµβουλος 2 
∆ηµήτριος Θ. Παπαλεξόπουλος Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύµβουλος 2 
Παναγιώτης Β. Τριδήµας Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύµβουλος 7 
Αγγελική Ν. Φράγκου Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύµβουλος από τις 21.9.12 
∆ηµήτριος Α. Γεωργούτσος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος - Εκπρόσωπος ∆ηµοσίου 2 
Χρήστος Μ. Γκλαβάνης Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος - Εκπρόσωπος ΤΧΣ  από τις 6.6.12 
 
∆εν υφίστανται περιορισµοί στην επανεκλογή και παύση των µελών του ∆.Σ.. Σε περίπτωση που µέλη του ∆.Σ. 
παραιτούνται, αποβιώνουν ή χάνουν την ιδιότητά τους µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο, το ∆.Σ. µπορεί µε απόφαση των 
αποµενόντων µελών του, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον 3, να εκλέξει νέα µέλη σε αντικατάσταση των ελλειπόντων. Tο 
∆.Σ. δικαιούται επίσης, εφόσον ο αριθµός των αποµενόντων µελών είναι τουλάχιστον 8, να συνεχίσει τη διαχείριση και την 
εκπροσώπηση της Τράπεζας, χωρίς να προβεί σε αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών. 
 
Τα εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ. ασχολούνται µε τα καθηµερινά θέµατα διοίκησης, την παρακολούθηση του Οµίλου και την 
εφαρµογή της στρατηγικής του. Τα µη εκτελεστικά µέλη είναι επιφορτισµένα µε την προαγωγή και τη διασφάλιση των 
συµφερόντων της Τράπεζας, ενώ συµβάλλουν, µέσω εποικοδοµητικής κριτικής, στην ανάπτυξη προτάσεων στρατηγικής. 
Κάθε ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος έχει καθήκον, εφόσον κρίνει απαραίτητο, να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων, τη σχετική αναφορά του για συγκεκριµένο θέµα.  
 

                                                 
1
 Πληροφορίες σχετικά µε τη σύνθεση του ∆.Σ. περιλαµβάνονται στη σηµείωση 50 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων και σύντοµα βιογραφικά 

σηµειώµατα των µελών είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). 
2
 5 µέλη του ∆.Σ., η κα Άννα Μαρία Λουΐζα Ι. Λάτση (Αντιπρόεδρος), καθώς και οι κ.κ. Σπύρος Ι. Λάτσης, Φώτιος Σ. Αντωνάτος, Emmanuel L. Bussetil και 

Περικλής Π. Πεταλάς, είχαν επίσης εκλεγεί στις 25 Ιουνίου 2010, αλλά παραιτήθηκαν στις 23 Ιουλίου 2012. ∆είτε το δελτίο τύπου στο: 
http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/23.07.2012_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_∆Σ_ΕΛΛ.pdf  
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Στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3864/2010, το ΤΧΣ, έχει ορίσει έναν 
εκπρόσωπο στο ∆.Σ. (Εκπρόσωπος) ως µη εκτελεστικό µέλος, τα δικαιώµατα του οποίου πηγάζουν από το ν.3864/2010 
και την τριµερή σύµβαση προεγγραφής για την καταβολή της Προκαταβολής, που υπεγράφη µεταξύ της Τράπεζας, του 
ΤΧΣ και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Ο Εκπρόσωπος έχει το δικαίωµα α) να ζητά 
τη σύγκληση του ∆.Σ., β) να αναβάλει τη συνεδρίαση του ∆.Σ. για 3 εργάσιµες ηµέρες, προκειµένου να λαµβάνει οδηγίες 
από το ΤΧΣ, γ) να ασκεί βέτο σε οποιαδήποτε απόφαση του ∆.Σ. σχετικά µε τη διανοµή µερισµάτων, την πολιτική 
παροχών στα µέλη του ∆.Σ., τους Γενικούς και Αναπληρωτές Γενικούς ∆ιευθυντές, δ) να ασκεί βέτο σε θέµατα που µπορεί 
να θέσουν σε κίνδυνο τα συµφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσουν σοβαρά τη ρευστότητα, φερεγγυότητα και τη 
συνετή και εύρυθµη λειτουργία της Eurobank, ε) να εισάγει θέµατα στην Ηµερήσια ∆ιάταξη, στ) να προωθεί στο ΤΧΣ 
πληροφορίες σχετικά µε αποφάσεις για συναλλαγές που έχουν σηµαντικές επιπτώσεις και, ζ) να εισηγείται στο ∆.Σ. όλα τα 
αναγκαία µέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων του ΤΧΣ και να επιβλέπει την υιοθέτηση των µέτρων αυτών.  
 
Το ∆.Σ. έχει ορίσει τον Πρόεδρο και το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ως τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα έναντι της Τράπεζας 
της Ελλάδος, σύµφωνα µε το ν. 3601/2007. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ηγείται του ∆.Σ. και διασφαλίζει την αποτελεσµατικότητά 
του σε όλο το εύρος της λειτουργίας του. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και υλοποίηση της 
στρατηγικής σύµφωνα µε τον διαχρονικό στόχο της Τράπεζας. Είναι επιφορτισµένος να ηγείται του Οµίλου και να τον 
οδηγεί στην επίτευξη των στόχων του.  
 
Το ∆.Σ. συνεδριάζει τακτικά δύο φορές κάθε τρίµηνο και όποτε άλλοτε απαιτείται µετά από πρόσκληση, η οποία 
γνωστοποιείται στα µέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση, διαφορετικά η λήψη 
αποφάσεων επιτρέπεται µόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ∆.Σ. και κανείς δεν προβάλει 
αντίρρηση στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και 
συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται τουλάχιστον δέκα (το ήµισυ πλέον ενός) από τα µέλη του (είτε αυτοπροσώπως 
είτε µέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης) ή αντιπροσωπεύονται. Οι αποφάσεις του ∆.Σ. λαµβάνονται µε απόλυτη 
πλειοψηφία των µελών, οι οποίοι παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος 
του Προέδρου του ∆.Σ. Κατά το 2012, το ∆.Σ. πραγµατοποίησε 21 συνεδριάσεις και η µέση συµµετοχή των µελών ήταν 
82% (2011: 75%).  
 
Τα υποβαλλόµενα στο ∆.Σ. έγγραφα κοινοποιούνται µαζί µε την πρόσκληση. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µετά από 
συζήτηση κατά την οποία αναπτύσσονται διεξοδικά τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης προς ικανοποίηση όλων των 
παριστάµενων µελών. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆.Σ. τηρούνται από τον Γραµµατέα του ∆.Σ., εγκρίνονται σε 
επόµενες συνεδριάσεις του και υπογράφονται από όλα τα παριστάµενα µέλη του ∆.Σ.  
 
Τα µέλη ∆.Σ. και το προσωπικό, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συµφέροντα που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της 
Τράπεζας. Όλα τα µέλη ∆.Σ. και το προσωπικό οφείλουν να ενηµερώνουν το ∆.Σ. για τα ίδια συµφέροντά τους που 
ενδέχεται να ανακύψουν, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση συµφερόντων, που ανακύπτει κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους.  
  
Η Πολιτική Αποδοχών του Οµίλου αποσκοπεί στην ευθυγράµµιση των στόχων των µελών του ∆.Σ. και του προσωπικού 
µε τους µακροπρόθεσµους στόχους και τη στρατηγική της Eurobank και τη µακροπρόθεσµη δηµιουργία αξίας για τους 
µετόχους. Οι αποδοχές των µελών του ∆.Σ. και των βασικών µελών της ∆ιοίκησης του 2012 αναφέρονται στη σηµείωση 
49 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.  
 
Κατά την άσκηση των καθηκόντων του το 2012, τα κύρια θέµατα που απασχόλησαν το ∆.Σ. σχετίζονται µε: 
 
α)  Εταιρική ∆ιακυβέρνηση: διορισµός τριών νέων µελών σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, διορισµός του Εκπροσώπου 

του ΤΧΣ, αναγνώριση δύο µη εκτελεστικών µελών ως ανεξάρτητων προς επικύρωση στην επόµενη Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων, εξέταση των κριτηρίων ανεξαρτησίας και  αξιολόγηση της ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων µελών, 
έγκριση της σύνθεσης των Επιτροπών του ∆.Σ., αναθεώρηση των κανονισµών λειτουργίας των Επιτροπών Αποδοχών 
και Ανωτάτων Στελεχών, σύσταση της Εποπτικής Επιτροπής Αποδοχών και έγκριση των αυτοαξιολογήσεων των 
Επιτροπών Ελέγχου, Ανωτάτων Στελεχών και Αποδοχών, τακτική ενηµέρωση για τις συνεδριάσεις των Επιτροπών 
του ∆.Σ., προετοιµασία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

 
β)  Εταιρικές πράξεις: αξιολόγηση της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ενηµέρωση 

σχετικά µε πιθανή προσφορά για την ΑΤΕ Bank, έγκριση των προσφορών για την εξαγορά του Ταχυδροµικού 
Ταµιευτηρίου και της Εµπορικής Τράπεζας, πώληση στη Burgan Bank ποσοστού 99,26% των δραστηριοτήτων της 
Τράπεζας στην Τουρκία, συµµετοχή στο Πρόγραµµα Οικειοθελούς Αναδιάρθρωσης της Ελληνικής Οικονοµίας (PSI+), 
συµµετοχή στο Πρόγραµµα του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την Επαναγορά των νέων ΟΕ∆, ακύρωση της προτεινόµενης 
συγχώνευσης µε την Alpha Bank και υποβολή της διαφοράς σε διαιτησία. 

 
γ)  Κεφαλαιακή επάρκεια: Συµβάσεις προεγγραφής µε το ΤΧΣ και το ΕFSF, έγκριση των ενεργειών της ∆ιοίκησης για τη 

διαχείριση του Παθητικού, εκτίµηση των µεσοπρόθεσµων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης, έγκριση της αναφοράς για 
την Εσωτερική ∆ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ICAAP) - Πυλώνας ΙΙ για το 2011, έγκριση του 
5ετούς Σχεδίου Αναδιάρθρωσης (ΣΑ) και αποδοχή των δεσµεύσεων σχετικά µε το ΣΑ, διακυβέρνηση και εµπορικές 
πρακτικές, και τοποθέτηση Monitoring Trustee. 
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δ)  Παρακολούθηση Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων: έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2011 
και των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2012, παρακολούθηση των επιχειρηµατικών εξελίξεων και 
της ρευστότητας. 

 
ε)  ∆ιαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος: έγκριση των ετήσιων εκθέσεων αξιολόγησης των Συστηµάτων 

Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας και των Πολιτικών Κανονιστικής Συµµόρφωσης, έγκριση της έκθεσης του Πυλώνα 
ΙΙΙ, έγκριση της ετήσιας Έκθεσης ∆ιαχείρισης Κινδύνων, τακτική επανεξέταση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου της 
Τράπεζας, αξιολόγηση του κινδύνου λόγω της έκθεσης σε τίτλους Ελληνικού ∆ηµοσίου, ενηµέρωση για την έκθεση του 
due diligence της Ernst & Young, τακτική ενηµέρωση σχετικά µε τις συνεδριάσεις των Επιτροπών Κινδύνου και 
Ελέγχου. 

 
3. Επιτροπές ∆.Σ. 

 
Το ∆.Σ. υποβοηθείται στο έργο του από Επιτροπές στις οποίες αναθέτει ορισµένες από τις αρµοδιότητές του, εγκρίνει τη 
σύνθεση και τον Κανονισµό Λειτουργίας τους, λαµβάνει από αυτές τακτικές και έκτακτες εκθέσεις και αξιολογεί τις 
επιδόσεις τους. 
 

3.1 Επιτροπή Ελέγχου
3
  

 
Ο κύριος ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου συνίσταται στη συνδροµή του ∆.Σ. αναφορικά µε τη διεκπεραίωση των 
εποπτικών του αρµοδιοτήτων που, κατά κύριο λόγο, αφορούν:  
• Την εξέταση της επάρκειας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων, καθώς 

επίσης και της επίβλεψης των διαδικασιών κανονιστικής συµµόρφωσης  
• Την εξέταση και εποπτεία της διαδικασίας κατάρτισης και έκδοσης οικονοµικών στοιχείων και των πληροφοριών οι 

οποίες παρέχονται 
• Την επιλογή, αξιολόγηση και ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών 
• Την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου και της Κανονιστικής 

Συµµόρφωσης.  
 
Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, για περίοδο 3 ετών, µετά από 
πρόταση του ∆.Σ. Η σηµερινή Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τέσσερα µη εκτελεστικά µέλη, δύο εκ των οποίων είναι 
ανεξάρτητα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου (ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ.) και ένα ακόµα µέλος (µη 
εκτελεστικό µέλος ∆.Σ.) έχουν επαρκή και αποδεδειγµένη γνώση σε θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής. Η Επιτροπή στο 
σύνολό της έχει επαρκή κατάρτιση σε ΙΤ, οικονοµικά και νοµικά θέµατα και διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και εµπειρία 
για την εκτέλεση των καθηκόντων της.  
 
Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον οκτώ φορές το χρόνο ή συχνότερα, όπως το απαιτούν οι περιστάσεις, 
αναφέρεται στο ∆.Σ. σε τριµηνιαία βάση, σχετικά µε τις δραστηριότητές της και υποβάλει τα πρακτικά των συνεδριάσεών 
της στο ∆.Σ. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρισταµένων µελών. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει βαρύνουσα ψήφο. Σε περίπτωση που κάποια απόφαση της 
Επιτροπής Ελέγχου δεν ληφθεί οµόφωνα, ενηµερώνεται το ∆.Σ. Κατά το 2012 η Επιτροπή Ελέγχου πραγµατοποίησε 10 
συνεδριάσεις (2011: 11) και η µέση συµµετοχή των µελών ήταν 80% (2011: 83%). Κατά το 2011 και 2012 όλες οι 
αποφάσεις ελήφθησαν οµόφωνα. 
 
Η Επιτροπή εξετάζει τον Κανονισµό Λειτουργίας της κάθε τρία χρόνια (τελευταίοι έλεγχοι Μάρτιος του 2011 και 
Φεβρουάριος του 2013) και τον αναθεωρεί ανάλογα, εκτός εάν σηµαντικές αλλαγές απαιτούν αναθεώρηση σε 
συντοµότερο χρονικό διάστηµα. Ο Κανονισµός Λειτουργίας εγκρίνεται από το ∆.Σ. Τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, η 
Επιτροπή προβαίνει σε αυτοαξιολόγηση, τα αποτελέσµατα της οποίας συζητούνται µε το ∆.Σ. (τελευταία αυτοαξιολόγηση 
Μάιος του 2012). 
 
Κατά την άσκηση των καθηκόντων της για το 2012, η Επιτροπή Ελέγχου, µεταξύ άλλων: 
• Εξέτασε και συζήτησε εκθέσεις µε πληροφορίες σχετικά µε το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων 

των τριµηνιαίων εκθέσεων των ∆ιευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συµµόρφωσης, Τοµέα Λειτουργικών 
Κινδύνων, Σχέσεων Πελατών Οµίλου, κλπ. 

• Εξέτασε και, όπου ήταν απαραίτητο, συζήτησε θέµατα που προέκυψαν κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής 
Κινδύνου, 

• Εξέτασε και ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις και άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία πριν από τη δηµοσίευσή τους, 
• Συζήτησε µε τη ∆ιοίκηση θέµατα που αφορούν τις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και την εφαρµογή των 

διορθωτικών µέτρων που υιοθετήθηκαν ύστερα από συστάσεις των Εσωτερικών και Εξωτερικών Ελεγκτών, καθώς 
και των Εποπτικών Αρχών, 
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 Πληροφορίες σχετικά µε κύρια καθήκοντα και τις αρµοδιότητες της Επιτροπής περιλαµβάνονται στον Κώδικα της Τράπεζας. Επιπλέον, πληροφορίες 

σχετικά µε την τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής και αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα των µελών της  παρέχονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
(www.eurobank.gr). 



EUROBANK ERGASIAS S.A.  

ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 Σελίδα 4 από 9  

• Αξιολόγησε, σε κλειστή συνεδρίαση, την αποτελεσµατικότητα των Εξωτερικών Ελεγκτών, την αντικειµενικότητα και 
την ανεξαρτησία τους, 

• Ενέκρινε την αµοιβή των Εξωτερικών Ελεγκτών και επικαιροποίησε τη διαδικασία έγκρισης των µη ελεγκτικών 
εργασιών, 

• ∆ιενήργησε αυτό-αξιολόγηση και έθεσε υπόψη του ∆.Σ. τα αποτελέσµατα αυτής, 
• Ενέκρινε τα ετήσια σχέδια του Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συµµόρφωσης και επέβλεψε την πρόοδό τους 
• Ενέκρινε το Internal Control Manual της Τράπεζας. 
 

3.2 Επιτροπή Κινδύνων
4
  

 
Ο ρόλος της Επιτροπής Κινδύνων είναι να εγκρίνει τις στρατηγικές αποφάσεις διαχείρισης του κινδύνου (π.χ. τη διάθεση 
ανάληψης κινδύνου, τη διάρθρωση του ισολογισµού και τη δοµή διαχείρισης κινδύνου). Η Επιτροπή Κινδύνων είναι 
αρµόδια για την εποπτεία των ποσοτικών και ποιοτικών θεµάτων που σχετίζονται µε τους πιστωτικούς, τους λειτουργικούς 
κινδύνους και τους κινδύνους αγοράς και ρευστότητας, καθώς και να καθορίζει διοικητικά τα εγκριτικά επίπεδα των 
πιστωτικών ορίων της ∆ιοίκησης.  
 
Τα µέλη της Επιτροπής Κινδύνων διορίζονται και εγκρίνονται ετησίως από το ∆.Σ. Η σηµερινή Επιτροπή Κινδύνων 
αποτελείται από οκτώ µέλη, τέσσερα εκ των οποίων είναι εκτελεστικά, δύο µη εκτελεστικά και δύο ανεξάρτητα µη 
εκτελεστικά (ενός εκ των οποίων η ανεξαρτησία θα επικυρωθεί κατά την επόµενη Γενική Συνέλευση). Η Επιτροπή 
Κινδύνων συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο και τα πρακτικά των συνεδριάσεών της υποβάλλονται στο 
∆.Σ. Άλλα στελέχη της Τράπεζας ενδέχεται να κληθούν να παραστούν στις συνεδριάσεις. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε 
απόλυτη πλειοψηφία των παρισταµένων µελών. Απαρτία υφίσταται όταν παρίσταται η πλειοψηφία των µελών της 
Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια του 2012, η Επιτροπή Κινδύνων πραγµατοποίησε 4 συνεδριάσεις (2011: 4)  και η µέση 
συµµετοχή των µελών ήταν 90% (2011: 94%).  
 
Τουλάχιστον µία φορά κάθε δύο χρόνια, η Επιτροπή προβαίνει σε αυτοαξιολόγηση και εξετάζει τον Κανονισµό Λειτουργίας 
της (τελευταίος έλεγχος τον Ιούνιο του 2012). Η αυτοαξιολόγησή της (η τελευταία έγινε τον Ιούνιο του 2012) καθώς και 
τυχόν αλλαγές στον Κανονισµό Λειτουργίας, που θεωρούνται απαραίτητες, υποβάλλονται στο ∆.Σ. προς έγκριση. 
 
Κατά το 2012, σε τριµηνιαία βάση, η Επιτροπή Κινδύνων παρακολούθησε ποιοτικούς και ποσοτικούς παράγοντες των 
πιστωτικών κινδύνων, κινδύνων αγοράς, κινδύνων ρευστότητας καθώς και των λειτουργικών κινδύνων και ενέκρινε τις 
σχετικές πολιτικές, ή την επικαιροποίησή τους, καθώς και στρατηγικές αποφάσεις για τη διαχείριση κινδύνων. Η Επιτροπή 
Κινδύνων ενηµέρωσε το ∆.Σ. σχετικά µε την επάρκεια του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων και υπέβαλε αναφορές 
σχετικά µε βασικούς κινδύνους. Επίσης ενέκρινε την ∆ιάθεση Ανάληψης Κινδύνων της Τράπεζας και την τελική έκθεση 
ICAAP για το 2011, τις εκθέσεις του Πυλώνα ΙΙΙ και της ∆ιαχείρισης Κινδύνων και διενήργησε την αυτοαξιολόγησή της. 
 

3.3 Εποπτική Επιτροπή Αποδοχών
4
 

 
Το ∆.Σ. έχει αναθέσει στην Εποπτική Επιτροπή Αποδοχών, η οποία ιδρύθηκε στις 15 Μαΐου 2012, την ευθύνη για την 
έγκριση, επικαιροποίηση και επίβλεψη της εφαρµογής της Πολιτικής Αποδοχών σε επίπεδο Τράπεζας και Οµίλου. 
 
Τα µέλη της Επιτροπής διορίζονται και εγκρίνονται ανά διετία από το ∆.Σ. Η σηµερινή Εποπτική Επιτροπή Αποδοχών 
αποτελείται από ένα µη-εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. και ένα ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος (η ανεξαρτησία του οποίου 
θα επικυρωθεί στην επόµενη Γενική Συνέλευση), που έχουν διοριστεί από το ∆.Σ. Επιπλέον, o εκπρόσωπος του ΤΧΣ, έχει 
διοριστεί ως µέλος της Επιτροπής, σύµφωνα µε σχετικές συµβατικές υποχρεώσεις. Η Εποπτική Επιτροπή Αποδοχών 
συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, τηρούνται πρακτικά των συνεδριάσεων και ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
παρουσιάζει όλες τις σχετικές αποφάσεις της στο ∆.Σ. Κατά τη διάρκεια του 2012, η Εποπτική Επιτροπή Αποδοχών 
πραγµατοποίησε 3 συνεδριάσεις και η συµµετοχή των µελών ήταν 100%. 
 
Τουλάχιστον µία φορά κάθε δύο χρόνια, η Επιτροπή προβαίνει σε αυτοαξιολόγηση και εξετάζει τον Κανονισµό Λειτουργίας 
της. Η αυτοαξιολόγηση, καθώς και τυχόν αλλαγές στον Κανονισµό Λειτουργίας της που θεωρούνται απαραίτητες, 
υποβάλλονται στο ∆.Σ. προς έγκριση. 
 
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, εντός του 2012, η Εποπτική Επιτροπή Αποδοχών, µεταξύ άλλων: 
• Εισηγήθηκε στο ∆.Σ. τον Κανονισµό Λειτουργίας της, 
• Ενέκρινε τις αµοιβές των µελών του ∆.Σ. για το 2012 για περαιτέρω υποβολή και τελική έγκριση από την Τακτική 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 
• Ενέκρινε τις Πολιτικές Αποδοχών, 
• Ενέκρινε τις Γνωστοποιήσεις που περιλαµβάνονται στην Έκθεση του Πυλώνα ΙΙΙ, της Βασιλείας ΙΙ (σύµφωνα µε την 

Π∆ΤΕ 2650/19.01.2012). 
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3.4 Επιτροπή Αποδοχών
5
  

 
Το ∆.Σ. έχει αναθέσει στην Επιτροπή Αποδοχών την ευθύνη για την παροχή εξειδικευµένων και ανεξάρτητων συµβουλών 
επί θεµάτων που σχετίζονται µε την Πολιτική Αποδοχών και την εφαρµογή της σε επίπεδο Τράπεζας και Οµίλου. 
 
Τα µέλη της Επιτροπής Αποδοχών διορίζονται και εγκρίνονται κάθε δύο χρόνια από το ∆.Σ. Η σηµερινή Επιτροπή 
Αποδοχών αποτελείται από τρία µη εκτελεστικά µέλη, δύο εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
είναι ένα από τα ανεξάρτητα µέλη. Η Επιτροπή Αποδοχών συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, τηρούνται 
πρακτικά των συνεδριάσεων και ο Πρόεδρος της Επιτροπής παρουσιάζει όλες τις σχετικές αποφάσεις της στην Εποπτική 
Επιτροπή Αποδοχών. Κατά τη διάρκεια του 2012, η Επιτροπή Αποδοχών πραγµατοποίησε 4 συνεδριάσεις (2011: 3) και η 
µέση συµµετοχή των µελών ήταν 100% (2011: 100%). 
 
Τουλάχιστον µία φορά κάθε δύο χρόνια, η Επιτροπή προβαίνει σε αυτοαξιολόγηση και εξετάζει τον Κανονισµό Λειτουργίας 
της (τελευταίος έλεγχος τον Ιούνιο του 2012). Η αυτοαξιολόγησή της (η τελευταία έγινε το Μάιο του 2012), καθώς και τυχόν 
αλλαγές στον Κανονισµό Λειτουργίας που θεωρούνται απαραίτητες, υποβάλλονται στο ∆.Σ. προς έγκριση. 
 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, εντός του 2012, η Επιτροπή Αποδοχών, µεταξύ άλλων προέβη σε: 
• ∆ιενέργεια αυτοαξιολόγησης και παρουσίαση στο ∆.Σ. των αποτελεσµάτων αυτής, 
• Εισήγηση προς το ∆.Σ. του Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής, 
• Έγκριση των στοχευµένων µειώσεων της συνολικής µισθοδοσίας, 
• Εισήγηση προς την Εποπτική Επιτροπή Αποδοχών των αµοιβών των µελών του ∆.Σ. για το 2012, 
• Εισήγηση προς την Εποπτική Επιτροπή Αποδοχών των Πολιτικών Αποδοχών, 
• Εισήγηση προς την Εποπτική Επιτροπή Αποδοχών των Γνωστοποιήσεων που περιλαµβάνονται στην Έκθεση της 

Βασιλείας ΙΙ - Πυλώνας ΙΙΙ (σύµφωνα µε την Π∆ΤΕ 2650/19.01.2012). 
 

3.5 Επιτροπή Ανωτάτων Στελεχών
5 

 

 
Το ∆.Σ. έχει αναθέσει στην Επιτροπή Ανωτάτων Στελεχών την ευθύνη για την εξέταση θεµάτων που σχετίζονται µε την 
επάρκεια, την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα του ∆.Σ., και των ανωτάτων διοικητικών στελεχών, καθώς και το 
διορισµό των ανωτάτων στελεχών της διοίκησης. 
 
Τα µέλη της Επιτροπής Ανωτάτων Στελεχών διορίζονται και εγκρίνονται κάθε χρόνο από το ∆.Σ. Η σηµερινή Επιτροπή 
Ανωτάτων Στελεχών αποτελείται από τρία µη εκτελεστικά µέλη, δύο εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα. Επιπλέον, o 
εκπρόσωπος του ΤΧΣ, έχει διοριστεί ως µέλος της Επιτροπής, σύµφωνα µε σχετικές συµβατικές υποχρεώσεις. Η 
Επιτροπή Ανωτάτων Στελεχών συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, τηρούνται πρακτικά των συνεδριάσεων και ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής παρουσιάζει όλες τις σχετικές αποφάσεις της στο ∆.Σ.  
 
Τουλάχιστον µία φορά κάθε δύο χρόνια, η Επιτροπή προβαίνει σε αυτοαξιολόγηση και εξετάζει τον Κανονισµό Λειτουργίας 
της (τελευταίος έλεγχος το Μάιο του 2012). Η αυτοαξιολόγησή της (η τελευταία έγινε το Μάιο του 2012), καθώς και τυχόν 
αλλαγές στον Κανονισµό Λειτουργίας της που θεωρούνται απαραίτητες υποβάλλονται στο ∆.Σ. προς έγκριση. 
 
Από τις 23 Ιουλίου 2012, κατόπιν της παραίτησης 5 µελών του ∆.Σ., δύο από τα οποία ήταν µέλη της Επιτροπής 
Ανωτάτων Στελεχών (ο Πρόεδρος και ένα µέλος), η Επιτροπή δεν µπορούσε να συγκληθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
Λειτουργίας της. Μέχρι τότε, η Επιτροπή Ανωτάτων Στελεχών είχε πραγµατοποιήσει 1 συνεδρίαση, µε συµµετοχή 100% 
(2011: 100%), κατά τη διάρκεια της οποίας διενέργησε την αυτοαξιολόγησή της και αναθεώρησε τον Κανονισµό 
Λειτουργίας της. 
 
Στις 30.7.2012, το ∆.Σ. έθεσε τα αντικειµενικά κριτήρια και τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να πληρούν τα νέα µέλη του 
προκειµένου να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα του ∆.Σ. και να ενισχυθεί το κύρος του στην Ελλάδα, και ανέθεσε σε ad 
hoc Επιτροπή Ανωτάτων Στελεχών, η οποία απαρτιζόταν από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. και δύο ανεξάρτητα µη εκτελεστικά 
µέλη, να εξετάσει υποψηφιότητες για την πλήρωση των κενών θέσεων του ∆.Σ. και τη στελέχωση των Επιτροπών του, 
που προέκυψαν µετά την παραίτηση των 5 µελών του ∆.Σ. Το έργο της Επιτροπής ολοκληρώθηκε στις 21.9.2012 και 
31.10.2012 µε την υποβολή των σχετικών εισηγήσεων προς το ∆.Σ. 
 
Κατόπιν τούτου, το ∆.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 31 Οκτωβρίου 2012 ενέκρινε τον διορισµό των µελών της σηµερινής 
Επιτροπής Ανωτάτων Στελεχών.   
 

                                                 
5
 Πληροφορίες σχετικά µε κύρια καθήκοντα και τις αρµοδιότητες της Επιτροπής περιλαµβάνονται στον Κώδικα της Τράπεζας. Επιπλέον, πληροφορίες 

σχετικά µε την τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής και αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα των µελών της  παρέχονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
(www.eurobank.gr). 
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4. Επιτροπές συνιστώµενες από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 

 
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας συστήνει διάφορες Επιτροπές προς υποβοήθηση του έργου του, οι 
σηµαντικότερες από τις οποίες είναι η Εκτελεστική Επιτροπή, η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού Οµίλου και η Κεντρική 
Επιτροπή Πιστοδοτήσεων: 
 
Εκτελεστική Επιτροπή

6
  

Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη για την τρέχουσα και καθηµερινή διοίκηση της Τράπεζας, καθώς και για την 
υλοποίηση της στρατηγικής. 
 
Συνεδριάζει εβδοµαδιαία και οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαµβάνονται καταχωρούνται σε πρακτικά.  
 
Οι βασικές αρµοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής αφορούν:  
• Την υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας  
• Το σχεδιασµό και τον έλεγχο των εργασιών της Τράπεζας, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα απόδοσης καθώς και 

ικανοποίησης των πελατών της  
• Τη λήψη αποφάσεων που αφορούν επιχειρηµατικά σχέδια της Τράπεζας  
• Τη διαµόρφωση και διατήρηση ισχυρού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου  
• Τον έλεγχο της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων και την εφαρµογή τους 
• Την διασφάλιση της συµµόρφωσης όλων των δραστηριοτήτων της Τράπεζας προς το ισχύον τοπικό, κρατικό ή 

ευρωπαϊκό κανονιστικό και νοµοθετικό πλαίσιο 
• Την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού και business plan για κάθε επιχειρηµατική µονάδα και χώρα.  
 
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού Οµίλου

6
   

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού Οµίλου συνεδριάζει δύο φορές την εβδοµάδα και οι βασικές της αρµοδιότητες 
αφορούν: 
 
• Το στρατηγικό σχεδιασµό της Τράπεζας  
• Την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού της Τράπεζας και του µακροπρόθεσµου επιχειρηµατικού σχεδίου, πριν 

από την υποβολή τους προς το ∆.Σ. 
• την έγκριση/ εκτέλεση στρατηγικών συνεργασιών, εξαγορών ή πωλήσεων 
• Τη διατήρηση και ανάληψη δράσεων αναφορικά µε τις ανάγκες εποπτικών και εσωτερικών κεφαλαίων που 

απαιτούνται για την κάλυψη όλων των τύπων κινδύνων (συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων στρατηγικής και 
φήµης, καθώς και άλλων µη ποσοτικά προσδιορίσιµων κινδύνων), διασφαλίζοντας ότι οι ανάγκες σε κεφάλαια 
ικανοποιούνται σε κάθε περίπτωση 

• Την παρακολούθηση της στρατηγικής και των βασικών δεικτών απόδοσης της Τράπεζας, συµπεριλαµβανοµένων των 
οικονοµικών στοιχείων ανά τοµέα δραστηριότητας. 

 
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται σε αυτές τις συνεδριάσεις και δεν αφορούν την περαιτέρω υποβολή θεµάτων στην 
Εκτελεστική ή άλλες επιτροπές της Τράπεζας, καταχωρούνται σε πρακτικά.  
 
Κεντρική Επιτροπή Πιστοδοτήσεων

7
 

Η Επιτροπή Κινδύνων της Eurobank έχει εξουσιοδοτήσει την Κεντρική Επιτροπή Πιστοδοτήσεων να εγκρίνει όλες τις 
αιτήσεις µη καλυπτόµενων πιστώσεων άνω των €7,5εκ.. Η Επιτροπή συνεδριάζει 3 φορές την εβδοµάδα  και τηρούνται 
πρακτικά όλων των συνεδριάσεων. 
 
Τα µέλη της Κεντρικής Επιτροπής Πιστοδοτήσεων είναι τα ακόλουθα: 
-  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος είναι ανεξάρτητος και αναφέρεται απευθείας στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της 

Τράπεζας 
-  Ο Γενικός ∆ιευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής και 
-  Ο Επικεφαλής του Τοµέα Πίστης  
 
Οι αποφάσεις λαµβάνονται οµόφωνα. Σε περίπτωση που κάποια απόφαση δεν είναι οµόφωνη, η πίστωση εγκρίνεται µόνο 
µετά από οµόφωνη απόφαση του Προέδρου, του Αναπληρωτή ∆ιευθύνοντος Συµβούλου-Wholesale Banking και του 
Αναπληρωτή ∆ιευθύνοντος Συµβούλου-Risk.  
 
Όλες οι αποφάσεις για πιστώσεις άνω των €40εκ. απαιτούν περαιτέρω επικύρωση από τον Αναπληρωτή ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο-Wholesale Banking και τον Αναπληρωτή ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο-Risk. 
 

                                                 
6
 Σχετική πληροφόρηση αναφορικά µε την τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής και σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών της παρατίθενται στην 

ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). 
7
 Σχετική πληροφόρηση αναφορικά µε την τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr). 
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5. Ελεγκτικές Μονάδες 

 
Η Τράπεζα έχει θεσπίσει µία σειρά εξειδικευµένων ελεγκτικών µονάδων που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και των οποίων η κύρια ευθύνη είναι να λειτουργούν ως ανεξάρτητοι ελεγκτικοί 
µηχανισµοί. Οι πιο σηµαντικές ελεγκτικές µονάδες καθώς και τα βασικά καθήκοντα και αρµοδιότητές τους περιγράφονται 
παρακάτω: 
 

5.1 Εσωτερικός Έλεγχος  

 
Η Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου (Γ∆ΕΕ) απαρτίζεται από τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Internal 
Audit Division), τη ∆ιεύθυνση Forensic Audit Division και τη ∆ιεύθυνση ∆ιεθνούς Ελέγχου (International Audit Division). Η 
Γ∆ΕΕ στελεχώνεται µε προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για τη διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου, είναι 
δε υπεύθυνη για την Τράπεζα και το σύνολο των θυγατρικών της εταιρειών.  
 
Προκειµένου να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία της, η Γ∆ΕΕ αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου, είναι ανεξάρτητη 
από µονάδες της Τράπεζας που έχουν επιχειρησιακές αρµοδιότητες ενώ για διοικητικά θέµατα αναφέρεται στο 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. Το ∆.Σ. έχει αναθέσει την ευθύνη για την παρακολούθηση της δραστηριότητας της Γ∆ΕΕ στην 
Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας. Ο Γενικός ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου διορίζεται από την Επιτροπή Ελέγχου από 
την οποία και αξιολογείται. 
 
Η µεθοδολογία ελέγχου που εφαρµόζει η Γ∆ΕΕ είναι βασισµένη  στην αξιολόγηση κίνδυνων (risk based)  και εξετάζει την 
ύπαρξη και την επάρκεια των µηχανισµών ελέγχου που απαιτούνται για την κάλυψη των αντίστοιχων κινδύνων. Οι 
βασικές αρµοδιότητες  της Γ∆ΕΕ ενδεικτικά αφορούν: 
• Να παρέχει εύλογη διασφάλιση, υπό τη µορφή ανεξάρτητης γνώµης, ως προς την επάρκεια και την 

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας και των θυγατρικών της. Προκειµένου να 
διαµορφώσει άποψη, η Γ∆ΕΕ  διενεργεί ελέγχους µε βάση ένα ετήσιο πρόγραµµα ελέγχων. Η συχνότητα των 
ελέγχων εξαρτάται από το επίπεδο του κινδύνου σε κάθε επιχειρηµατική µονάδα της Τράπεζας και των θυγατρικών 
της 

• Να βοηθά και να παρέχει συµβουλές στη ∆ιοίκηση για την πρόληψη της απάτης και της υπεξαίρεσης, τις 
αντιδεοντολογικές πρακτικές (κώδικας δεοντολογίας, συναλλαγές κατόχων εµπιστευτικών πληροφοριών) και να 
αναλαµβάνει ειδικά έργα όποτε απαιτείται 

• Να βοηθά τη ∆ιοίκηση στην ενίσχυση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου µέσα από τη διατύπωση συστάσεων για 
την αντιµετώπιση των αδυναµιών και τη βελτίωση των υφιστάµενων πολιτικών και διαδικασιών 

• Να παρακολουθεί συστηµατικά και να διασφαλίζει ότι λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα για την υλοποίηση των 
συστάσεων του ελέγχου εντός των συµφωνηθεισών ηµεροµηνιών. 

 
5.2 Κανονιστική Συµµόρφωση  

 
Το ∆.Σ. έχει αναθέσει την ευθύνη για την επίβλεψη της δραστηριότητας της ∆ιεύθυνσης Κανονιστικής Συµµόρφωσης 
Οµίλου στην Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας, η οποία διορίζει τον Επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Οµίλου και αξιολογεί το 
έργο του. Ο Επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου αναφέρεται άµεσα στην Επιτροπή Ελέγχου 
και για διοικητικά θέµατα στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. Η ∆ιεύθυνση είναι υπεύθυνη για την Τράπεζα και το σύνολο των 
θυγατρικών της εταιρειών. 
 
Οι αρµοδιότητές της ενδεικτικά αφορούν: 
• τη διαχείριση θεµάτων που αφορούν στην καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (money laundering), σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και 
κανονισµούς. Η ∆ιεύθυνση είναι υπεύθυνη για την υιοθέτηση των απαραίτητων πολιτικών και διαδικασιών και για την 
παρακολούθηση της εφαρµογής τους. Είναι, επίσης, υπεύθυνη για την παροχή εκπαίδευσης και καθοδήγησης στο 
προσωπικό καθώς και για τη συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές 

• την άµεση και έγκυρη ανταπόκριση  σε αιτήµατα Εποπτικών και άλλων Αρχών και τη συνεργασία µαζί τους, 
προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο τους 

• τη θέσπιση εσωτερικών κωδίκων δεοντολογίας και την παρακολούθηση της τήρησής τους από το προσωπικό  
• την ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις αναφορικά µε τις 

Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (MiFID) και παρακολούθηση της συµµόρφωσης του προσωπικού µε τις ανωτέρω 
πολιτικές και διαδικασίες. 

 
6. Αρχές Εσωτερικού Ελέγχου 

 
Ο Όµιλος έχει θεσπίσει ένα Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου που βασίζεται σε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και έχει 
σχεδιαστεί για να παρέχει εύλογη διασφάλιση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων στις ακόλουθες κατηγορίες:  
• την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των εργασιών 
• την αξιοπιστία και την πληρότητα των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και των καταστάσεων διοικητικής 

πληροφόρησης  
• τη συµµόρφωση µε το ισχύον νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο. 
 
Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου του Οµίλου περιγράφονται κατωτέρω: 
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� Περιβάλλον Ελέγχου: Το περιβάλλον ελέγχου αποτελεί το θεµέλιο για όλα τα επιµέρους στοιχεία του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου, παρέχει πειθαρχία και συνοχή και ενδυναµώνει τη συνείδηση του έλεγχου από τους 
εργαζόµενους. Η ακεραιότητα και οι υψηλές ηθικές αξίες που εκπορεύονται από τη φιλοσοφία διοίκησης, τον τρόπο 
λειτουργίας καθώς και τις κατάλληλες προσλήψεις και πολιτικές κατάρτισης, διασφαλίζουν την ικανότητα του 
προσωπικού του Οµίλου. Η οργανωτική δοµή του Οµίλου είναι κατάλληλη για το µέγεθος και την πολυπλοκότητα του 
οργανισµού, παρέχοντας σαφώς καθορισµένες αρµοδιότητες και ξεκάθαρες γραµµές διοίκησης.  

 
� ∆ιαχείριση Κινδύνων: Ο Όµιλος αναγνωρίζει ότι η ανάληψη κινδύνων αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των 

δραστηριοτήτων του. Έχει καθιερώσει εποµένως µηχανισµούς για τον εντοπισµό αυτών των κινδύνων και την 
αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεών τους στην επίτευξη των στόχων του Οµίλου. ∆εδοµένου ότι  οι συνθήκες στην 
οικονοµία, τη βιοµηχανία, το κανονιστικό και λειτουργικό πλαίσιο θα συνεχίσουν να αλλάζουν, οι µηχανισµοί 
διαχείρισης κινδύνου θα πρέπει να καθορίζονται (και να εξελίσσονται), κατά τρόπο που να επιτρέπει τον εντοπισµό και 
την αντιµετώπιση των ιδιαίτερων και των νέων κινδύνων που συνδέονται µε τις αλλαγές αυτές.  

 
� Ελεγκτικοί Μηχανισµοί: Οι µηχανισµοί του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου αποτυπώνονται στις πολιτικές και τις 

λεπτοµερείς διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί προκειµένου να διασφαλίζεται ότι οι εργασίες εκτελούνται µε ασφάλεια 
και όλες οι συναλλαγές καταγράφονται µε ακρίβεια, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες και τους κανονισµούς που 
έχει ορίσει η ∆ιοίκηση. Οι µηχανισµοί αυτοί καλύπτουν το σύνολο των οργανωτικών και επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, σε όλα τα διοικητικά επίπεδα και σε όλες τις λειτουργίες. Ένα από τα κύρια µέτρα σε επίπεδο 
οργάνωσης που εξασφαλίζει την αποτελεσµατικότητα του ελέγχου του Οµίλου είναι ο διαχωρισµός των καθηκόντων. 
Οι αρµοδιότητες που διαχωρίζονται είναι: η εγκριτική (όρια, υπερβάσεις ορίου, ειδικές συναλλαγές), η συναλλακτική, η 
διοικητική (διοικητικές πληροφορίες, εκκαθάριση, επιβεβαιωτικοί έλεγχοι, έλεγχοι έγκρισης συναλλαγών, έλεγχοι 
τεκµηρίωσης συναλλαγών, τήρηση αρχείου, φύλαξη) και η ελεγκτική (συµφωνίες, παρακολούθηση ορίων, έγκριση 
υπέρβασης ορίων, διαχείριση κινδύνων, έλεγχοι συµµόρφωσης, απογραφές).  

 
� Πληροφόρηση και Επικοινωνία: Οι πληροφορίες πρέπει να εντοπίζονται, να συλλέγονται και να µεταφέρονται σε 

µορφή και χρόνο τέτοιο ώστε να επιτρέπουν στους εργαζόµενους να ασκούν τα καθήκοντά τους. Ο Όµιλος έχει 
δηµιουργήσει αποτελεσµατικά κανάλια επικοινωνίας προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες µεταφέρονται 
προς όλες τις κατευθύνσεις µέσα στους κόλπους του οργανισµού. Υπάρχουν επίσης οι σχετικοί µηχανισµοί για να 
λαµβάνουν την κατάλληλη εξωτερική πληροφόρηση καθώς και να επικοινωνούν αποτελεσµατικά µε τρίτα µέρη, 
συµπεριλαµβανοµένων των εποπτικών αρχών, των µετόχων και των πελατών.  

 
� Παρακολούθηση και έλεγχος: Ο Όµιλος έχει θεσπίσει µηχανισµούς για το συνεχή έλεγχο των δραστηριοτήτων στο 

πλαίσιο της συνήθους πορείας των εργασιών. Αυτοί περιλαµβάνουν τακτικές διαχειριστικές και εποπτικές 
δραστηριότητες καθώς και άλλες ενέργειες που διενεργεί το προσωπικό κατά την άσκηση των καθηκόντων του, οι 
οποίες αξιολογούν την απόδοση των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου. Γίνονται επίσης ανεξάρτητες αξιολογήσεις του 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου από την Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, το πεδίο εφαρµογής και η 
συχνότητα των οποίων εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από την αξιολόγηση των κινδύνων και την αποτελεσµατικότητα 
των εφαρµοζόµενων διαδικασιών ελέγχου. Τυχόν ελλείψεις του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου επισηµαίνονται µέσω 
της ιεραρχίας, και τα σοβαρά θέµατα αναφέρονται στη ∆ιοίκηση, την Επιτροπή Ελέγχου και το ∆.Σ. 

 

7. Γενική Συνέλευση των κοινών Μετόχων 

 
Η Γενική Συνέλευση των κοινών Μετόχων («Γενική Συνέλευση») είναι το ανώτατο όργανο της Τράπεζας, συγκαλείται από 
το ∆.Σ. και έχει το δικαίωµα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Τράπεζα. Οι µέτοχοι που κατέχουν κοινές 
µετοχές έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια νόµιµων αντιπροσώπων 
τους.  
 
Η Γενική Συνέλευση είναι το µόνο θεσµικό όργανο που µπορεί να εγκρίνει σηµαντικές αποφάσεις όπως την τροποποίηση 
του καταστατικού της Τράπεζας (άρθρο 34 του κ.ν. 2190/1920) καθώς και να λάβει τις περισσότερες αποφάσεις σχετικά 
µε το µετοχικό κεφάλαιο.  
 
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται µέτοχοι που 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 20% του µετοχικού κεφαλαίου των κοινών µετοχών («µετοχικό κεφάλαιο»). Οι 
αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία. Κατ' εξαίρεση, όσον αφορά ορισµένες σηµαντικές αποφάσεις, όπως οι 
περισσότερες αποφάσεις που σχετίζονται µε το µετοχικό κεφάλαιο, συγχωνεύσεις κ.λπ., η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε 
απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται µέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 
66,67% του µετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία δύο τρίτων. Σε περίπτωση που δεν 
επιτευχθεί απαρτία, συγκαλούνται Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις όπου απαιτείται µικρότερη απαρτία για τη λήψη 
αποφάσεων, για όλες τις κατηγορίες αποφάσεων. 
 
Στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας σύµφωνα µε το ν. 3864/2010 και σε συνέχεια των Προκαταβολών 
από το ΤΧΣ, κατά το 2012, ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ έχει το δικαίωµα να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της Τράπεζας εντός συντετµηµένων προθεσµιών. Το ΤΧΣ έχει επίσης το δικαίωµα να ασκήσει βέτο στην εκλογή 
των Εξωτερικών Ελεγκτών από την Τράπεζα. Τα ανωτέρω δικαιώµατα δεν ασκήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2012. 
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Σύµφωνα µε το ν.3723/2008, το Ελληνικό ∆ηµόσιο, κάτοχος των προνοµιούχων µετοχών που εκδόθηκαν βάσει του νόµου 
3723/2008, έχει δικαίωµα συµµετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις των κοινών Μετόχων της Τράπεζας και άσκησης βέτο σε 
αποφάσεις διανοµής µερίσµατος και αµοιβών µελών ∆.Σ. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν άσκησε κανένα βέτο. 
  
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση πραγµατοποιείται κάθε χρόνο έως το τέλος Ιουνίου. Το ∆.Σ. µπορεί να συγκαλεί εκτάκτως 
Γενική Συνέλευση όταν κρίνεται αναγκαίο ή όταν απαιτείται από το νόµο.  
 
Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης.  
 
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετέχει και να ψηφίζει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος κοινών µετοχών της 
Τράπεζας στα αρχεία του Συστήµατος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» 
(«Ε.Χ.Α.Ε.») κατά την Ηµεροµηνία Καταγραφής (Record Date). Σε κάθε Γενική Συνέλευση το ∆.Σ. φροντίζει ώστε η 
αναλυτική πρόσκληση και τα σχετικά έγγραφα να είναι διαθέσιµα στους µετόχους τουλάχιστον 20 ηµέρες πριν από τη 
συνεδρίαση, συµπεριλαµβανοµένων σχεδίων αποφάσεων για κάθε θέµα της πρόσκλησης. Η αναλυτική πρόσκληση 
περιλαµβάνει σχετικές πληροφορίες που αφορούν την ηµεροµηνία και τον τόπο της Γενικής Συνέλευσης, τα θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης, τα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου καθώς και τη διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθηθεί, τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για ψήφο µέσω πληρεξουσίου, τα δικαιώµατα των µετόχων 
µειοψηφίας και τα διαθέσιµα έγγραφα σχετικά µε τη Γενική Συνέλευση. 
 
Όσον αφορά τα δικαιώµατα µειοψηφίας εφαρµόζονται, ως προς τη διαδικασία, τις προθεσµίες και τον τρόπο άσκησής 
τους, οι διατάξεις του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920. 
 
8. Γενική Συνέλευση των προνοµιούχων Μετόχων 

 
Οι µέτοχοι που κατέχουν προνοµιούχες µετοχές χωρίς δικαίωµα ψήφου («προνοµιούχοι µέτοχοι») συγκαλούν ξεχωριστή 
Γενική Συνέλευση των προνοµιούχων Μετόχων για την επίλυση κάθε θέµατος που επηρεάζει τα δικαιώµατά τους. Πέραν 
των θεµάτων που αναφέρονται ανωτέρω, δεν συµµετέχουν στη Γενική Τακτική Συνέλευση των κοινών µετόχων. 
 
9. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από την Οδηγία 2004/25/EU 

 
• Κάτοχοι τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου  

Η συµµετοχή του Ελληνικού δηµοσίου στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας µέσω των προνοµιούχων µετοχών που 
κατέχει, του παρέχει ειδικά δικαιώµατα ελέγχου που αναφέρονται στις σηµειώσεις 4 και 38 των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
• Ίδιες µετοχές 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων µπορεί να εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν. 
2190/1920, να προβαίνει στην υλοποίηση προγράµµατος απόκτησης ιδίων µετοχών. Εντούτοις, σύµφωνα µε το 
ν.3756/2009, οι Τράπεζες που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της Eurobank, δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε αγορά ιδίων µετοχών (σηµείωση 4 και 37 των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων). 
 
Οι λοιπές πληροφορίες που απαιτούνται από την Οδηγία 2004/25/EU σχετικά µε α) σηµαντικές συµµετοχές, β) 
αρµοδιότητα για έκδοση νέων µετοχών, και γ) περιορισµοί δικαιωµάτων ψήφου, παρατίθενται στις σχετικές 
ενότητες της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 



 
 
 
 

ΙII. 
 

 
 
Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση που 
έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012 (περιλαµβάνεται η Έκθεση Ελέγχου του 
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή) 
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ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012

Πίνακας Περιεχοµένων των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

Σηµείωση Σελίδα Σηµείωση Σελίδα

Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων 3 23 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και λογιστική 37

αντιστάθµισης κινδύνων

Ενοποιηµένος Ισολογισµός 4

24 ∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες 39

Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 5

25 Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους 39

Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 6 από δάνεια και απαιτήσεις πελατών

Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών 7 26 Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων 40

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 8 27 Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 42

Σηµειώσεις στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 28 Ενσώµατα πάγια στοιχεία 44

1 Γενικές πληροφορίες 9 29 Άυλα πάγια στοιχεία 45

2 Βασικές λογιστικές αρχές 9 30 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 46

3 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές στην 18 31 Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες 47

εφαρµογή των λογιστικών αρχών

32 Υποχρεώσεις προς λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 47

4 Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της 19

Ελληνικής Οικονοµίας 33 Υποχρεώσεις προς πελάτες 47

5 Πιστωτικός κίνδυνος από απαιτήσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου 20 34 Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 475 Πιστωτικός κίνδυνος από απαιτήσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου 20 34 Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 47

6 Ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών Τραπεζών 21 35 Λοιπές υποχρεώσεις 48

7 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 22 36 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου 48

από την υπηρεσία
8 Καθαρά έσοδα από τόκους 32

37 Μετοχικό κεφάλαιο-κοινές µετοχές, διαφορά από έκδοση 49

9 Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες 32 µετοχών υπέρ το άρτιο και ίδιες µετοχές

10 Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες 33 38 Μετοχικό κεφάλαιο-προνοµιούχες µετοχές 50

11 Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών και 33 39 Προνοµιούχοι τίτλοι 50

επενδυτικών τίτλων

40 ∆ικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών 51

12 Λειτουργικά έξοδα 33

41 Ειδικά αποθεµατικά 51

13 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 33

42 Μεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 52

14 Λοιπές έκτακτες ζηµιές από αποτιµήσεις 33

43 Προκαταβολή του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής 52

15 Φόρος εισοδήµατος 34 Σταθερότητας

16 Αναβαλλόµενοι φόροι 34 44 Λειτουργικές µισθώσεις 52

17 Μη συνεχιζόµενες δραστηριότητες 35 45 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και λοιπές δεσµεύσεις 53

18 Κέρδη ανά µετοχή 36 46 Πληροφόρηση ανά επιχειρηµατικό τοµέα 53

19 Ταµείο και διαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες 36 47 Προαιρετική δηµόσια πρόταση της Εθνικής Τράπεζας της 56

Ελλάδος Α.Ε.

20 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 37

48 Λοιπά σηµαντικά γεγονότα και γεγονότα µετά την 56

21 Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 37 ηµεροµηνία ισολογισµού

22 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία 37 49 Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη 56

 µέσω αποτελεσµάτων

(συµπεριλαµβανοµένου του εµπορικού χαρτοφυλακίου) 50 ∆ιοικητικό Συµβούλιο 57

51 Μερίσµατα 5851 Μερίσµατα 58
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ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων

2012 2011

Σηµείωση € εκατ. € εκατ.

Τόκοι έσοδα 8 4.075                5.063                

Τόκοι έξοδα 8 (2.614)               (3.098)               

Καθαρά έσοδα από τόκους 1.461                1.965                

Έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες 363                   426                   

Έξοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες (163)                  (152)                  

Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες 9 200                   274                   

Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες 30                     30                     

Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες 10 32                     28                     

Έσοδα από µερίσµατα 4                       6                       

Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών 11 51                     (56)                    

Αποτελέσµατα από επενδυτικούς τίτλους 11 (22)                    (20)                    

Λοιπά λειτουργικά έσοδα (1)                      (1)                      

Λειτουργικά έσοδα 1.755                2.226                

Λειτουργικά έξοδα 12 (1.052)               (1.123)               

703                   1.103                

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών 25 (1.655)               (1.328)               

Ζηµιές αποµείωσης και αποτίµησης από έκθεση σε χρέος Ελληνικού ∆ηµοσίου 5 (363)                  (6.012)               

Χρήση που έληξε 

την 31 ∆εκεµβρίου

Λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και 

απαιτήσεις και έκτακτων ζηµιών από αποτιµήσεις

Ζηµιές αποµείωσης και αποτίµησης από έκθεση σε χρέος Ελληνικού ∆ηµοσίου 5 (363)                  (6.012)               

Λοιπές έκτακτες ζηµιές από αποτιµήσεις 14 (331)                  (501)                  

Ζηµιές αποµείωσης υπεραξίας 29 (42)                    (236)                  

Αναλογία κερδών/(ζηµιών) από συµµετοχές σε κοινοπραξίες 30 (0)                      (1)                      

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρου (1.688)               (6.975)               

Φόρος εισοδήµατος 15 334                   1.319                

Κέρδη/(ζηµιές) χρήσης από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (1.354)               (5.656)               

Κέρδη/(ζηµιές) χρήσης από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες 17 (86)                    160                   

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης (1.440)               (5.496)               

Καθαρά κέρδη χρήσης που αναλογούν σε τρίτους 13                     12                     

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης που αναλογούν στους µετόχους (1.453)               (5.508)               

€ €

Κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή

18 (2,30)                 (10,13)               

Κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

18 (2,14)                 (10,42)               

-Βασικά και προσαρµοσµένα κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή

-Βασικά και προσαρµοσµένα κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
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ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Ενοποιηµένος Ισολογισµός 

2012 2011

Σηµείωση € εκατ. € εκατ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ταµείο και διαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες 19 2.065                3.286                

Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 21 4.693                6.988                

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 22 710                   503                   

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 23 1.888                1.818                

∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες 24 43.171              48.094              

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων 26 9.469                11.383              

Ενσώµατα πάγια στοιχεία 28 1.306                1.304                

Άυλα πάγια στοιχεία 29 406                   465                   

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 16 2.106                1.726                

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 30 1.839                1.255                

Σύνολο ενεργητικού 67.653              76.822              

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες 31 29.047              32.525              

Υποχρεώσεις προς λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 32 2.772                3.406                

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 23 2.677                3.013                

Υποχρεώσεις προς πελάτες 33 30.752              32.459              

Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 34 1.365                2.671                

Λοιπές υποχρεώσεις 35 1.695                1.873                

Σύνολο υποχρεώσεων 68.308              75.947              

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο-κοινές µετοχές 37 1.222                1.226                

Την 31 ∆εκεµβρίου

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 37 1.451                1.439                

Λοιπά αποθεµατικά (4.922)               (3.763)               

Μετοχικό κεφάλαιο-προνοµιούχες µετοχές 38 950                   950                   

Προνοµιούχοι τίτλοι 39 367                   745                   

∆ικαιώµατα τρίτων 277                   278                   

Σύνολο (655)                  875                   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 67.653              76.822              

  

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
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ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Ενοποιηµένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης (1.440)            (5.496)           

Λοιπά αποτελέσµατα χρήσης απευθείας στην καθαρή θέση:

(110)               (2)                  

46                  (64)                 (15)                (17)                

Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων

129                (167)              

-                     250                

61                  354                

(5)                   185                (13)                424                

(34)                 (41)                

36                  2                    79                  38                  

Λοιπά αποτελέσµατα χρήσης 123                445                

  

Συναλλαγµατικές διαφορές

-µεταβολή στην εύλογη αξία, µετά από φόρους

-µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους

-µεταβολή στην εύλογη αξία, µετά από φόρους

-µεταφορά ζηµιών από αποµείωση τίτλων Ελληνικού ∆ηµοσίου στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους

-µεταφορά ζηµιών από αποµείωση λοιπών επενδυτικών τίτλων στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους

-µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους

€ εκατ.

Αντιστάθµιση ταµειακών ροών

-µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους

Χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου

-µεταβολή στην εύλογη αξία, µετά από φόρους

20112012

€ εκατ.

Συνολικό αποτέλεσµα χρήσης µετά από φόρο που αναλογεί σε:

Μετόχους

-από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (1.285)            (5.267)           

-από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες (44)                 (1.329)            204                (5.063)           

∆ικαιώµατα τρίτων

-από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 12                  12                  

-από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες 0                    12                  (0)                  12                  

(1.317)            (5.051)           

  

  

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
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ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012

Μετοχικό Μετοχικό

κεφάλαιο κεφάλαιο

-κοινές Υπέρ Ειδικά Αποτελέσµατα -προνοµιούχες Προνοµιούχοι ∆ικαιώµατα

µετοχές το άρτιο αποθεµατικά εις νέο µετοχές τίτλοι τρίτων Σύνολο

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

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 2011 1.478          1.440        644             469                950                 791                322             6.094          

-                  -               445             -                     -                     -                    0                 445             

-                  -               -                  (5.508)            -                     -                    12               (5.496)         

-                  -               445             (5.508)            -                     -                    12               (5.051)         

73               (2)             -                  (28)                 -                     -                    (46)              (3)                

(326)            -               79               247                -                     -                    -                  -                  

-                  -               -                  21                  -                     (46)                -                  (25)              

-                  -               -                  (124)               -                     -                    -                  (124)            

-                  -               -                  -                     -                     -                    (10)              (10)              

-                  -               (1)                -                     -                     -                    -                  (1)                

(4)                1               -                  -                     -                     -                    -                  (3)                

Εξαγορές/µεταβολές ποσοστού συµµετοχής σε 
θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε µείωση της 
ονοµαστικής αξίας των κοινών µετοχών

Παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους:

Αγορά ιδίων µετοχών

Λοιπά αποτελέσµατα χρήσης µετά από φόρο 
απευθείας στην καθαρή θέση

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης

Συνολικό αποτέλεσµα µετά από φόρο για τη 
χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011

Αγορά/πώληση προνοµιούχων τίτλων, µετά 
από φόρους 

- Αξία παρεχόµενων υπηρεσιών από το 
προσωπικό

Μέρισµα προνοµιούχων µετοχών και 
προνοµιούχων τίτλων, µετά από φόρους

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα από θυγατρικές στους 
µετόχους µειοψηφίας

Πώληση ιδίων µετοχών, µετά από 
5                 0               -                  (7)                   -                     -                    -                  (2)                

-                  -               109             (109)               -                     -                    -                  -                  

(252)            (1)             187             0                    -                     (46)                (56)              (168)            

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2011 1.226          1.439        1.276          (5.039)            950                 745                278             875             

       

1.226          1.439        1.276          (5.039)            950                 745                278             875              

-                  -               124             -                     -                     -                    (1)                123             

-                  -               -                  (1.453)            -                     -                    13               (1.440)         

-                  -               124             (1.453)            -                     -                    12               (1.317)         

-                  -               -                  (0)                   -                     -                    (2)                (2)                

-                  -               -                  210                -                     (378)              -                  (168)            

-                  -               -                  (28)                 -                     -                    -                  (28)              

-                  -               -                  -                     -                     -                    (11)              (11)              

-                  -               (2)                -                     -                     -                    -                  (2)                

(6)                3               -                  -                     -                     -                    -                  (3)                

2                 9               -                  (10)                 -                     -                    -                  1                 

-                  -               (207)            207                -                     -                    -                  -                  

(4)                12             (209)            379                -                     (378)              (13)              (213)            

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2012 1.222          1.451        1.191          (6.113)            950                 367                277             (655)            

       

Σηµ. 37 Σηµ. 37 Σηµ. 41 Σηµ. 38 Σηµ. 39

Μεταφορές µεταξύ αποθεµατικών

Εξαγορές/µεταβολές ποσοστού συµµετοχής σε 
θυγατρικές επιχειρήσεις

Παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους:

- Αξία παρεχόµενων υπηρεσιών από το 
προσωπικό

Αγορά/πώληση προνοµιούχων τίτλων, µετά 
από φόρους 

Μεταφορές µεταξύ αποθεµατικών

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα από θυγατρικές στους 
µετόχους µειοψηφίας

Αγορά ιδίων µετοχών

Μέρισµα προνοµιούχων τίτλων, µετά από 
φόρους

Πώληση ιδίων µετοχών, µετά από 
φόρους και έξοδα

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης

Συνολικό αποτέλεσµα µετά από φόρο για τη 
χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012

Λοιπά αποτελέσµατα χρήσης µετά από φόρο 
απευθείας στην καθαρή θέση

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 2012

Πώληση ιδίων µετοχών, µετά από 
φόρους και έξοδα

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
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ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών

για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012

2012 2011

Σηµείωση € εκατ. € εκατ.

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

3.088                 3.773              

Τόκοι που πληρώθηκαν (2.170)                (2.292)             

438                    551                 

(158)                   (149)                

Λοιπά έσοδα που εισπράχθηκαν 2                        0                     

Πληρωµές σε µετρητά στο προσωπικό και σε προµηθευτές (942)                   (992)                

Φόρος εισοδήµατος που πληρώθηκε (31)                     (60)                  

227                    831                 

Μεταβολές λογαριασµών που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

Καθαρή (αύξηση)/µείωση σε ταµείο και διαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες 1.238                 (1.016)             

(234)                   147                 

1.144                 1.121              

2.115                 1.875              

Καθαρή (αύξηση)/µείωση σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα (261)                   (284)                

Καθαρή (αύξηση)/µείωση σε λοιπά στοιχεία ενεργητικού (592)                   (234)                

Καθαρή αύξηση/(µείωση) σε υποχρεώσεις προς χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (3.390)                8.549              

Καθαρή αύξηση/(µείωση) σε υποχρεώσεις προς πελάτες (1.010)                (8.915)             

Χρήση που έληξε 

την 31 ∆εκεµβρίου

Καθαρή (αύξηση)/µείωση σε δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 

Αµοιβές και προµήθειες που εισπράχθηκαν

Αµοιβές και προµήθειες που πληρώθηκαν

Ταµειακές ροές από λειτουργικά κέρδη συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων πριν από τις µεταβολές 
λογαριασµών που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

Καθαρή (αύξηση)/µείωση σε χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων

Καθαρή (αύξηση)/µείωση σε απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα

Εισπράξεις από τόκους και καθαρές εισπράξεις από εµπορικές συναλλαγές

Καθαρή αύξηση/(µείωση) σε υποχρεώσεις προς πελάτες (1.010)                (8.915)             

Καθαρή αύξηση/(µείωση) σε λοιπές υποχρεώσεις (178)                   (210)                

Καθαρές ταµειακές ροές από/(σε) συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες (941)                   1.864              

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

(170)                   (210)                

6                        13                   

(Αγορές)/πωλήσεις και λήξεις επενδυτικών τίτλων 1.785                 27                   

(0)                       (1)                    

Πώληση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, µετά από πωληθέντα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (31)                     388                 

Μερίσµατα που εισπράχθηκαν από επενδυτικούς τίτλους και κοινοπραξίες 4                        5                     

Καθαρές ταµειακές ροές από/(σε) συνεχιζόµενες επενδυτικές δραστηριότητες 1.594                 222                 

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

(Αποπληρωµές)/εισπράξεις από πιστωτικούς τίτλους και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις (1.295)                (2.849)             

Αγορά προνοµιούχων τίτλων (160)                   (26)                  

Εισπράξεις από πώληση προνοµιούχων τίτλων -                         2                     

Μερίσµατα που πληρώθηκαν στους κατόχους προνοµιούχων µετοχών και προνοµιούχων τίτλων (38)                     (145)                

Αγορά ιδίων µετοχών (3)                       (3)                    

Εισπράξεις από πώληση ιδίων µετοχών 1                        5                     

Καθαρές εισφορές σε τρίτους (11)                     (10)                  

Καθαρές ταµειακές ροές από/(σε) συνεχιζόµενες χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (1.506)                (3.026)             

Επίδραση διακύµανσης συναλλαγµατικών ισοτιµιών στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (16)                     (13)                  

(869)                   (953)                

Καθαρές ταµειακές ροές από µη συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες (281)                   (93)                  

Καθαρές ταµειακές ροές από µη συνεχιζόµενες επενδυτικές δραστηριότητες 240                    126                 

(41)                     33                   

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 20 3.124                 4.044              

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 20 2.214                 3.124              

  

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα από µη συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα από συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων

Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων

Εξαγορά θυγατρικών επιχειρήσεων, µετά από αποκτηθέντα ταµειακά διαθέσιµα, και κοινοπραξιών

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
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Έκθεση επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις

Ευθύνη του Ελεγκτή

Γνώµη

 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Eurobank Ergasias Α.Ε. και των θυγατρικών της, όπως παρατίθενται στις σελίδες 3 έως 7 και 9 έως 58,
και που αποτελούνται από τον ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2012 και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και συνολικών

εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και

µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε

απάτη είτε σε λάθος.

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε

τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον

έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

 Προς τους Μετόχους της « Eurobank Ergasias Α.Ε. » 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Eurobank Ergasias Α.Ε.
και των θυγατρικών της κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές

καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των

οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές

δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο
έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων

που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.

Θέµα έµφασης

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων

(α)

(β)

Αθήνα, 29 Μάρτιου 2013

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Κυριάκος Ριρής 

Αρ Μ ΣΟΕΛ: 12111

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς

Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία

Λεωφ. Κηφισίας 268

152 32 Χαλάνδρι

ΑΜ ΣΟΕΛ 113

Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία

που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες

οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στις σηµειώσεις 2α, 5 και 6 των οικονοµικών καταστάσεων όπου γίνεται

αναφορά στις επιπτώσεις των ζηµιών αποµείωσης από την αναδιάρθρωση του Ελληνικού χρέους στα εποπτικά κεφάλαια του Οµίλου, στις τρέχουσες και

προγραµµατισµένες ενέργειες για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας του Οµίλου, καθώς και στις υφιστάµενες αβεβαιότητες οι οποίες θα

µπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης.
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Σηµειώσεις στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

1. Γενικές πληροφορίες

2. Βασικές λογιστικές αρχές

(α) Πλαίσιο σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 27 Μαρτίου 2013.

Η Eurobank Εργασίας Α.Ε. (η «Τράπεζα») και οι θυγατρικές της εταιρείες (ο «Όµιλος») δραστηριοποιούνται στους τοµείς τραπεζικής ιδιωτών πελατών και επιχειρήσεων,
στον τοµέα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων, ασφαλιστικών και άλλων υπηρεσιών. Η Τράπεζα έχει συσταθεί στην

Ελλάδα και οι µετοχές της είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και στις περιοχές της Κεντρικής, Ανατολικής και

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η επωνυµία της Τράπεζας τροποποιήθηκε τη 2 Αυγούστου 2012 από «EFG Eurobank Εργασίας Α.Ε.» σε «Eurobank Εργασίας Α.Ε.», κατόπιν
σχετικής απόφασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 29 Ιουνίου 2012.

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων αναφέρονται παρακάτω:  

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) που εγκρίθηκαν από το

Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και ειδικότερα µε τα πρότυπα και τις διερµηνείες που είναι σε ισχύ ή έχουν

εκδοθεί και εφαρµοστεί πρόωρα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων.

Εκτιµήσεις για τη συνέχιση της δραστηριότητας του Οµίλου

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας (going concern). Για την αξιολόγηση της βιωσιµότητας του Οµίλου, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο συνυπολόγισε τους παράγοντες που αναφέρονται παρακάτω:

Κίνδυνος κεφαλαιακής επάρκειας

Ο Όµιλος έχει υποστεί σηµαντικές ζηµιές αποµείωσης λόγω της αναδιάρθρωσης του Ελληνικού ∆ηµοσίου χρέους (PSI+). Οι ανωτέρω ζηµιές επηρέασαν αντίστοιχα τα

λογιστικά και εποπτικά κεφάλαια του Οµίλου από την 31 ∆εκεµβρίου 2011, τα οποία περιορίστηκαν κάτω από τα ελάχιστα απαιτούµενα κεφάλαια που ορίζονται από την

Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Οι κεφαλαιακές ανάγκες του Οµίλου αξιολογήθηκαν από την ΤτΕ σε ποσό € 5.839 εκατ., προκειµένου ο βασικός δείκτης κυρίων κεφαλαίων (Core Tier I) να ανέλθει στο 9%
για όλη την περίοδο έως το τέλος του 2014. Για την ανωτέρω αξιολόγηση, λαµβάνονται υπόψη, µεταξύ άλλων, οι ζηµιές αποµείωσης από το PSI, τα αποτελέσµατα της

αξιολόγησης του δανειακού χαρτοφυλακίου από την BlackRock και το επιχειρηµατικό σχέδιο του Οµίλου, το οποίο περιλαµβάνει συγκεκριµένες ενέργειες για την ενίσχυση

της κεφαλαιακής του επάρκειας.

Το Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) προκατέβαλε ήδη στην Τράπεζα οµόλογα έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής

Σταθερότητας (Ευρωπαϊκό ΤΧΣ) συνολικής αξίας € 5.311 εκατ. για τη συµµετοχή του στη µελλοντική αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Η εν λόγω προκαταβολή

λαµβάνεται υπόψη στα Tier I κεφάλαια και συµβάλλει στην διαµόρφωση του βασικού δείκτη κυρίων κεφαλαίων (Core Tier I) πάνω από το τρέχον ελάχιστο που απαιτείται.
Επιπλέον, το ΕΤΧΣ παρείχε στην Τράπεζα µία επιστολή δέσµευσης για επιπρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση αξίας € 528 εκατ. έως του συνολικού ποσού των κεφαλαιακών

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

Παρά τους περιορισµούς και τους παράγοντες αβεβαιότητας που αναφέρθηκαν ανωτέρω, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη τους αντισταθµιστικούς παράγοντες

που αναφέρονται κατωτέρω, έχει βάσιµες προσδοκίες ότι η ανακεφαλαιοποίηση του Οµίλου θα ολοκληρωθεί εγκαίρως και µε επιτυχία και για το λόγο αυτό θεωρεί ότι οι

οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου µπορούν να συνταχθούν µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας (going concern):

τις συστάσεις της ΤτΕ τη 18 Απριλίου 2012 και την 23 Μαΐου 2012 για την υπαγωγή του Οµίλου στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 8 και 10 αντίστοιχα του Νόµου

3864/2010, όπως τροποποιήθηκε ('Ίδρυση του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας-ΕΤΧΣ και Ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων),

την προκαταβολή αξίας € 5.311 εκατ. και την επιστολή δέσµευσης του ΕΤΧΣ αξίας € 528 εκατ., σε συνέχεια των σχετικών αιτήσεων που υποβλήθηκαν από τον Όµιλο

και της έγκρισης της ΤτΕ σχετικά µε τη βιωσιµότητα και αξιοπιστία του επιχειρηµατικού σχεδίου του Οµίλου, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι ο Όµιλος διαθέτει επαρκή

κεφάλαια σύµφωνα µε ελάχιστο επίπεδο 9% (Core Tier I),

τη διαθεσιµότητα, από τον δηµόσιο τοµέα (official sector), επιπρόσθετων κεφαλαίων για την κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών µεγαλύτερων των ποσών εκείνων για τα

οποία έχει ήδη δεσµευτεί το ΕΤΧΣ,

την ύπαρξη ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος χρηµατοοικονοµικής βοήθειας από τους ΕΕ/ΕΚΤ/∆ΝΤ (συµπεριλαµβανοµένου του προγράµµατος

ανακεφαλαιοποίησης αξίας € 50 δις), το οποίο αποσκοπεί στην ανάκαµψη της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας και στην αποκατάσταση της ανάπτυξης, της αγοράς
εργασίας, της βιωσιµότητας του δηµόσιου χρέους και στην εξασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος,

τη δέσµευση των Ελληνικών αρχών για τη στήριξη του τραπεζικού συστήµατος και τη δηµιουργία ενός ιδιωτικού τραπεζικού τοµέα βιώσιµου και επαρκώς

κεφαλαιοποιηµένου, και

Επιπλέον, το ΕΤΧΣ παρείχε στην Τράπεζα µία επιστολή δέσµευσης για επιπρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση αξίας € 528 εκατ. έως του συνολικού ποσού των κεφαλαιακών

της αναγκών αξίας € 5.839 εκατ. 

Κίνδυνος ρευστότητας

Η αδυναµία των Ελληνικών τραπεζών να αποκτήσουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και στις χρηµαταγορές, η µείωση του ύψους των καταθέσεων λόγω του

αυξηµένου δηµοσιονοµικού κινδύνου και η επιδείνωση της κατάστασης της Ελληνική οικονοµίας, οδήγησαν σε αυξηµένη εξάρτηση του Οµίλου από τον µηχανισµό

χρηµατοδότησης του Ευρωσυστήµατος. Οι ανωτέρω συνθήκες απαιτούν από τον Όµιλο και το Ελληνικό Τραπεζικό σύστηµα γενικότερα, µια σηµαντική και διαρκή

προσπάθεια για τη διατήρηση της ρευστότητάς τους. Ο Όµιλος αναµένει ότι οι µηχανισµοί χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της ΤτΕ θα

συνεχίσουν να είναι διαθέσιµοι, µέχρι να οµαλοποιηθούν οι συνθήκες της αγοράς.

Λοιποί παράγοντες οικονοµικής αβεβαιότητας 

Η συνεχιζόµενη επιδείνωση της Ελληνικής οικονοµίας έχει επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες του Οµίλου και ενέχει σηµαντικούς κινδύνους και προκλήσεις για τα

επόµενα έτη. Επί του παρόντος, το Ελληνικό Τραπεζικό σύστηµα επηρεάζεται από ένα σύνολο ουσιωδών κινδύνων και παραγόντων αβεβαιότητας σε οικονοµικό επίπεδο

και επίπεδο αγοράς. Οι κυριότεροι κίνδυνοι απορρέουν από το δυσµενές µακροοικονοµικό περιβάλλον, τις εξελίξεις από την κρίση του δηµοσίου χρέους στην Ευρωζώνη και

την επιτυχή έκβαση, ή όχι, των σηµαντικών προσπαθειών δηµοσιονοµικής προσαρµογής, καθώς και των επιπτώσεών τους στην Ελληνική οικονοµία. Η σηµαντική πρόοδος

που έχει σηµειωθεί έως σήµερα, θα µπορούσε να διακυβευτεί από τους εξωτερικούς κλυδωνισµούς της παγκόσµιας οικονοµίας, καθώς και από τους κινδύνους εφαρµογής

και την «κόπωση» ως προς τα µέτρα εξυγίανσης στην Ελλάδα. Η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης, µετά και την έγκριση της δόσης του Ευρωπαϊκού ΤΧΣ αξίας € 49,1 δις

από τους υπουργούς οικονοµικών της Ευρωζώνης τη 13 ∆εκεµβρίου 2012, η προσέλκυση νέων επενδύσεων και η αναβίωση της οικονοµικής ανάπτυξης παραµένουν οι

κυριότερες προκλήσεις για την Ελληνική οικονοµία.

Η συνέχιση της ύφεσης θα µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την χώρα και να οδηγήσει σε χαµηλότερη κερδοφορία, σε επιδείνωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού

και περαιτέρω µείωση των καταθέσεων. Επιπρόσθετα, το αυξηµένο κόστος χρηµατοδότησης παραµένει σηµαντικός παράγοντας κινδύνου, καθώς εξαρτάται τόσο από το

κόστος δανεισµού του δηµοσίου όσο και από το επίπεδο συναλλαγµατικού κινδύνου, λόγω της ασταθούς φύσης κάποιων νοµισµάτων.

Όσον αφορά τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης, η Τράπεζα αναµένει ότι η επίσηµη διαδικασία τόσο για την συγχώνευση της Eurobank µε την ETE, όσο και για την αύξηση

του µετοχικού κεφαλαίου, θα έχει ξεκινήσει εντός των ορισµένων προθεσµιών.

(στ)

κεφαλαιοποιηµένου, και

την αδιάλειπτη πρόσβαση του Οµίλου στο µηχανισµό χρηµατοδότησης του Ευρωσυστήµατος (µηχανισµός παροχής ρευστότητας της ΕΚΤ και Έκτακτος Μηχανισµός

Παροχής Ρευστότητας-ELA) στο προσεχές µέλλον.
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Σηµειώσεις στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

2. Βασικές Λογιστικές Αρχές (συνέχεια)

(α) Πλαίσιο σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων (συνέχεια)

- ∆ΠΧΑ 7, Τροποποίηση: Γνωστοποιήσεις, Μεταβιβάσεις Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων 

- ∆ΛΠ 1, Τροποποίηση - Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2013)

- ∆ΛΠ 12, Τροποποίηση - Φόροι Εισοδήµατος (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2013)

- ∆ΛΠ 19, Τροποποίηση - Παροχές σε Εργαζοµένους (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2013)

- ∆ΛΠ 27, Τροποποίηση - Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014)

- ∆ΛΠ 28, Τροποποίηση - Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014)

- ∆ΛΠ 32, Τροποποίηση - Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014)

- ∆ΠΧΑ 7, Τροποποίηση - Γνωστοποιήσεις, Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2013)

- ∆ΠΧΑ 9, Χρηµατοοικονοµικά Μέσα (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2015, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)

- ∆ΠΧΑ 10, Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014)

- ∆ΠΧΑ 11, Από Kοινού Συµφωνίες (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014)

- ∆ΠΧΑ 12, Γνωστοποίηση Συµµετοχής σε άλλες Οικονοµικές Οντότητες (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014)

- ∆ΠΧΑ 13, Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2013)

-∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27, Τροποποιήσεις - Εταιρείες Επενδύσεων (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)

Οι αρχές που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια στις χρήσεις 2012 και 2011. Τα συγκριτικά στοιχεία, όπου κρίθηκε αναγκαίο, έχουν

αναπροσαρµοστεί ώστε να συνάδουν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση που υιοθέτησε ο Όµιλος για την παρούσα χρήση. 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί µέρος του σχεδίου του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα, το οποίο δεν έχει

ακόµη ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου δεν είναι πρακτικό να ποσοτικοποιηθεί η επίδρασή του. Η εφαρµογή των υπολοίπων προαναφερθέντων προτύπων και διερµηνειών

δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου κατά την περίοδο της αρχικής εφαρµογής. 

α) Τροποποιήσεις, νέα πρότυπα και διερµηνείες σε ισχύ το 2012 για την ΕΕ

β) Πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν τεθεί σε ισχύ για την ΕΕ

- ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 7, Τροποποιήσεις - Υποχρεωτική Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος και Γνωστοποιήσεις Μετάβασης (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2015, δεν έχει υιοθετηθεί

από την ΕΕ) 

- ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12, Τροποποιήσεις - Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, από κοινού συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές

οντότητες: Οδηγίες µετάβασης (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2013, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)

-Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν µέρος του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2011 του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (σε ισχύ από την 1
Ιανουαρίου 2013, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ).

(β) Ενοποίηση

(i) Θυγατρικές επιχειρήσεις

Θυγατρικές είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όµιλος ασκεί, άµεσα ή έµµεσα έλεγχο επί των χρηµατοοικονοµικών και επιχειρηµατικών πολιτικών τους, και που γενικά κατέχει

ποσοστό συµµετοχής µεγαλύτερο του 50% των δικαιωµάτων ψήφου. Η ύπαρξη και επίπτωση τυχόν δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι επί του παρόντος

ασκήσιµα ή µετατρέψιµα, λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν ο Όµιλος ασκεί έλεγχο επί της θυγατρικής. Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται πλήρως

από την ηµέρα κατά την οποία ο Όµιλος αποκτά δικαίωµα ελέγχου, και παύουν να ενοποιούνται την ηµέρα κατά την οποία ο Όµιλος παύει να έχει δικαίωµα ελέγχου. Το
σύνολο των συνολικών εσόδων λογίζεται κατά αναλογία στους ιδιοκτήτες της µητρικής και στα δικαιώµατα τρίτων, ακόµη και αν το υπόλοιπο που αναλογεί στα δικαιώµατα

τρίτων είναι χρεωστικό.

∆εσµεύσεις για αγορά δικαιωµάτων τρίτων µέσω παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων µε τα δικαιώµατα τρίτων στα πλαίσια µιας συνένωσης επιχειρήσεων λογίζεται ως

χρηµατοοικονοµική υποχρέωση και δεν αναγνωρίζονται δικαιώµατα τρίτων. Η χρηµατοοικονοµική υποχρέωση επιµετράται στην εύλογη αξία της, χρησιµοποιώντας τεχνικές
αποτίµησης που βασίζονται στις πιο κατάλληλες εκτιµήσεις, διαθέσιµες στη διοίκηση. Κάθε διαφορά µεταξύ της εύλογης αξίας της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης κατά

την αρχική της αναγνώριση και το ονοµαστικό µερίδιο καθαρής θέσης των δικαιωµάτων τρίτων αναγνωρίζεται ως µέρος της υπεραξίας. Μεταγενέστερες αναθεωρήσεις στην
αποτίµηση των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, εκτός αν αφορούν σε συνενώσεις επιχειρήσεων µε ηµεροµηνία

απόκτησης πριν από την 31 ∆εκεµβρίου 2009, όπου αναπροσαρµόζουν το υπόλοιπο της υπεραξίας.

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση τους διαθέσιµους προς πώληση επενδυτικούς τίτλους και

τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων (συµπεριλαµβανοµένων των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων), τα οποία επιµετρώνται στην εύλογη

αξία.

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί την υιοθέτηση εκτιµήσεων και παραδοχών, οι οποίες επηρεάζουν τα λογιστικά υπόλοιπα των

στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων και τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και
τα υπόλοιπα των εσόδων και εξόδων της περιόδου αναφοράς. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στη βέλτιστη γνώση της ∆ιοίκησης σχετικά µε τις

τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν.

Η απόκτηση θυγατρικών εταιρειών λογιστικοποιείται µε τη µέθοδο της εξαγοράς. Το µεταβιβασθέν αντάλλαγµα της απόκτησης ελέγχου υπολογίζεται βάσει της εύλογης αξίας

των στοιχείων του ενεργητικού που µεταφέρονται, τους συµµετοχικούς τίτλους που εκδίδονται ή ανταλλάσσονται ή των υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται κατά την

ηµεροµηνία εξαγοράς, συµπεριλαµβάνοντας την εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων που απορρέουν από µία ρύθµιση ενδεχόµενου

ανταλλάγµατος. Το σχετιζόµενο µε τις αποκτήσεις κόστος θα λογιστικοποιείται ως έξοδο εντός των περιόδων κατά τη διάρκεια των οποίων ο αποκτών ανέλαβε το κόστος. Τα
αναγνωρίσιµα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µια επιχειρηµατική συνένωση, επιµετρώνται αρχικά κατά την

ηµεροµηνία απόκτησης στην εύλογη αξία τους, ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής των δικαιωµάτων τρίτων. Εάν υπήρχαν ήδη συµµετοχικά δικαιώµατα στον

αποκτώµενο, αυτά επιµετρώνται εκ νέου στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία απόκτησης και ενδεχόµενο κέρδος ή ζηµιά αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
Ο Όµιλος αναγνωρίζει κατά περίπτωση, την απόκτηση δικαιωµάτων τρίτων στον αποκτώµενο είτε στην εύλογη αξία τους είτε στο αναλογικό ποσοστό τους επί των καθαρών

αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων του αποκτώµενου. 

Ενδοεταιρικές συναλλαγές, ενδοεταιρικά υπόλοιπα και ενδοοµιλικά κέρδη, που προκύπτουν από συναλλαγές µεταξύ εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται, όπως επίσης

απαλείφονται και οι ενδοοµιλικές ζηµιές, εκτός αν η εν λόγω συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου.

Το υπερβάλλον του συνόλου του µεταφερθέντος ανταλλάγµατος, των δικαιωµάτων τρίτων και της εύλογης αξίας προηγούµενων συµµετοχικών δικαιωµάτων στον

αποκτώµενο κατά την ηµεροµηνίας απόκτησης, επί της εύλογης αξίας των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής που αποκτήθηκε,
λογιστικοποιείται ως υπεραξία. Αν το σύνολο των παραπάνω είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής, η
διαφορά αναγνωρίζεται άµεσα στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού ή χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που απορρέουν από

ρυθµίσεις ενδεχόµενου ανταλλάγµατος επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους µε τις µεταβολές στην αξία αυτή να αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), που είναι το συναλλακτικό νόµισµα της Τράπεζας. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, για τα

οικονοµικά στοιχεία που παρουσιάζονται σε Ευρώ έχει γίνει στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο εκατοµµύριο. 

απόκτησης πριν από την 31 ∆εκεµβρίου 2009, όπου αναπροσαρµόζουν το υπόλοιπο της υπεραξίας.
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Σηµειώσεις στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

2. Βασικές Λογιστικές Αρχές (συνέχεια)

(β) Ενοποίηση (συνέχεια)

(iii) Συγγενείς επιχειρήσεις

Οι συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις λογίζονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες
ο Όµιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή, αλλά δεν έχει έλεγχο.

Σύµφωνα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, το µερίδιο του Οµίλου επί των ετήσιων κερδών ή ζηµιών των συγγενών επιχειρήσεων, αναγνωρίζεται στην κατάσταση

αποτελεσµάτων. Στον ισολογισµό παρουσιάζεται το µερίδιο συµµετοχής του Οµίλου στη συγγενή επιχείρηση ως το µερίδιό του στην καθαρή θέση της συγγενούς

επιχείρησης πλέον οποιαδήποτε υπεραξία που προκύπτει κατά την εξαγορά µετά την αφαίρεση τυχόν συσσωρευµένων ζηµιών αποµείωσης. Εάν το µερίδιο συµµετοχής του

Οµίλου επί των ζηµιών µιας συγγενούς επιχείρησης είναι ίσο ή µεγαλύτερο από το µερίδιο συµµετοχής του σε αυτή, τότε παύει να αναγνωρίζει το µερίδιό του επί των

επιπλέον ζηµιών, εκτός εάν έχει υφιστάµενες υποχρεώσεις ή έχει πραγµατοποιήσει πληρωµές για λογαριασµό της συγγενούς επιχείρησης. Εάν ο Όµιλος αποκτήσει ή

παύσει να έχει ουσιώδη επιρροή σε µια επιχείρηση, τυχόν συµµετοχικά δικαιώµατα που προϋπήρχαν ή απέµειναν επιµετρώνται εκ νέου στην εύλογη αξία τους και όλες οι

µεταβολές αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Όπου ήταν απαραίτητο, οι λογιστικές αρχές των συγγενών εταιρειών έχουν αναπροσαρµοστεί, ώστε να

συνάδουν µε τις αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όµιλο. 

(ii) Συναλλαγές µε δικαιώµατα τρίτων

Ο Όµιλος, για λόγους τιτλοποίησης περιουσιακών στοιχείων, προωθεί τη δηµιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού οι οποίες µπορεί να αποτελούν ή όχι θυγατρικές (σηµ.(κδ)). 

Αυτές οι εταιρείες µπορεί να αποκτήσουν στοιχεία ενεργητικού απευθείας από την Τράπεζα, έχουν περιορισµένη πιθανότητα πτώχευσης και ενοποιούνται στις οικονοµικές

καταστάσεις του Οµίλου, όταν η σχέση µεταξύ του Οµίλου και της εταιρείας υποδηλώνει ότι η εταιρεία ελέγχεται από τον Όµιλο.

Όπου ήταν απαραίτητο, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών επιχειρήσεων έχουν αναπροσαρµοστεί ώστε να συνάδουν µε τις αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όµιλο.

Οι  θυγατρικές επιχειρήσεις της Τράπεζας παρουσιάζονται στη σηµείωση 27.

(i) Θυγατρικές επιχειρήσεις (συνέχεια)

Μεταβολές των ποσοστών συµµετοχής του Οµίλου που δεν επιφέρουν απώλεια ελέγχου στις θυγατρικές επιχειρήσεις, αναγνωρίζονται ως συναλλαγές στην καθαρή θέση και 
η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος και της συµµετοχής στη νέα καθαρή θέση της θυγατρικής που αποκτήθηκε, αναγνωρίζεται απευθείας στην καθαρή θέση του Οµίλου. Κέρδη
ή ζηµιές από πωλήσεις ποσοστού συµµετοχής που δεν επιφέρουν απώλεια ελέγχου της θυγατρικής αναγνωρίζονται επίσης απευθείας στην καθαρή θέση του Οµίλου. Για
πωλήσεις του ποσοστού συµµετοχής που επιφέρουν απώλεια ελέγχου, ο Όµιλος αναγνωρίζει κέρδη και ζηµιές στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Όταν ο Όµιλος παύσει να

έχει τον έλεγχο µιας θυγατρικής, τυχόν συµµετοχικά δικαιώµατα που αποµένουν επιµετρώνται εκ νέου στην εύλογη αξία τους µε όλες οι µεταβολές να αναγνωρίζονται στην

κατάσταση αποτελεσµάτων.

(iv) Κοινοπραξίες

Οι συµµετοχές του Οµίλου σε κοινοπραξίες λογίζονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και αντιµετωπίζονται λογιστικά όπως και

Οι κοινοπραξίες παρουσιάζονται στη σηµείωση 30.

(γ) Ξένο νόµισµα

(δ) Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και λογιστική αντιστάθµισης κινδύνων

Τα χρηµατικά στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που

ισχύει κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και οι συναλλαγµατικές διαφορές αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, εκτός από εκείνες που προκύπτουν από τη

µετατροπή υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα που αντισταθµίζουν την καθαρή επένδυση σε θυγατρικές εξωτερικού ή τις ταµειακές ροές σε ξένο νόµισµα, οι οποίες

µεταφέρονται στα ίδια κεφάλαια.

Τα µη χρηµατικά στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων µετατρέπονται µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που ίσχυε κατά την ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης,
εκτός από τα µη χρηµατικά στοιχεία σε ξένο νόµισµα που αποτιµώνται σε εύλογη αξία και τα οποία µετατρέπονται µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που ίσχυε κατά την

ηµεροµηνία που προσδιορίστηκε η εύλογη αξία. Στην περίπτωση αυτή οι συναλλαγµατικές διαφορές αποτελούν µέρος του κέρδους ή της ζηµιάς από τη µεταβολή της

εύλογης αξίας και αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων ή απευθείας σε αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια, βάσει της κατηγοριοποίησης του µη χρηµατικού

στοιχείου. 

Η καλύτερη απόδειξη της εύλογης αξίας ενός παραγώγου κατά την αρχική αναγνώριση, είναι η τιµή της συναλλαγής (δηλαδή η εύλογη αξία του αντιτίµου που πληρώθηκε ή

εισπράχθηκε), εκτός αν η εύλογη αξία αυτού του µέσου µπορεί να καθοριστεί βάσει σύγκρισης µε άλλες τρέχουσες συναλλαγές στην αγορά του ιδίου µέσου (δηλαδή χωρίς

τροποποιήσεις ή µεταβολές), ή µπορεί να βασιστεί σε τεχνικές εκτίµησης όπου οι µεταβλητές περιλαµβάνουν µόνο δεδοµένα από παρατηρήσιµες αγορές. 

Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή της καθαρής επένδυσης σε θυγατρικές εξωτερικού, συµπεριλαµβανοµένων των νοµισµατικών απαιτήσεων ή
υποχρεώσεων από θυγατρικές, οι οποίες δε σχεδιάζεται ή δεν αναµένεται να τακτοποιηθούν και αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης σε θυγατρικές εξωτερικού,
αναγνωρίζονται στην «Κατάσταση συνολικών εσόδων». Οι συναλλαγµατικές διαφορές µεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά την πώληση της θυγατρικής.
Όσον αφορά τις συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τα νοµισµατικά στοιχεία που αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης στη θυγατρική, αυτές

µεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά την αποπληρωµή τους ή όταν αναµένεται να τακτοποιηθούν. 

οι συγγενείς επιχειρήσεις. Όπου ήταν απαραίτητο, οι λογιστικές αρχές των κοινοπραξιών έχουν αναπροσαρµοστεί, ώστε να συνάδουν µε τις αρχές που υιοθετήθηκαν από

τον Όµιλο. 

(ii) Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα

Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, περιλαµβάνουν κυρίως συµβάσεις ξένου συναλλάγµατος (foreign exchange contracts), προθεσµιακές νοµισµατικές συµβάσεις

(forward currency agreements) και συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης επιτοκίων - που πωλήθηκαν και αγοράστηκαν (interest rate options - written and purchased),
ανταλλαγές συναλλάγµατος και επιτοκίων (currency and interest rate swaps), και άλλα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Τα παράγωγα, αναγνωρίζονται αρχικά στον

ισολογισµό στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία σύναψης του συµβολαίου, και ακολούθως επαναποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Ως εύλογη αξία θεωρείται η αγοραία

αξία τους, λαµβάνοντας υπόψη πρόσφατες συναλλαγές στην αγορά, ενώ στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει αγοραία αξία, η εύλογη αξία υπολογίζεται βάσει µοντέλων

προεξοφληµένων ταµειακών ροών (discounted cash flow models) και αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης (options pricing models). Όταν η εύλογη αξία είναι θετική, τα
παράγωγα περιλαµβάνονται στο ενεργητικό, ενώ όταν η εύλογη αξία είναι αρνητική περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις.

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων των θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού µετατρέπονται στο συναλλακτικό νόµισµα του

Οµίλου µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που ισχύει κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα έσοδα και έξοδα µετατρέπονται µε βάση τη µέση τιµή συναλλάγµατος για την

περίοδο αναφοράς.

Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Οι συναλλαγµατικές διαφορές

(κέρδη/ζηµιές) που προκύπτουν κατά το διακανονισµό των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

(i) Μετατροπή οικονοµικών καταστάσεων θυγατρικών εξωτερικού
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(δ) Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και λογιστική αντιστάθµισης κινδύνων (συνέχεια)

Η αποτελεσµατική αναλογία της µεταβολής της εύλογης αξίας των παραγώγων που προσδιορίζονται και πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστούν ως µέσα

αντιστάθµισης ταµειακών ροών, αναγνωρίζεται στα λοιπά αποτελέσµατα απευθείας στην καθαρή θέση. Το κέρδος ή η ζηµιά της µη αποτελεσµατικής αναλογίας,
αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

Ποσά που έχουν συσσωρευθεί στα ίδια κεφάλαια, µεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων τις περιόδους κατά τις οποίες το αντισταθµισµένο στοιχείο επιδρά στο

(i) Αντιστάθµιση εύλογης αξίας

Μεταβολές στην εύλογη αξία παραγώγων που προσδιορίζονται ως µέσα αντιστάθµισης εύλογης αξίας, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων όπως και οι

µεταβολές της εύλογης αξίας των στοιχείων που αντισταθµίζονται, οι οποίες οφείλονται στον κίνδυνο που αντισταθµίζεται.  

Αν η αντιστάθµιση παύσει να πληροί τα κριτήρια της αντισταθµιστικής λογιστικής, το ποσό της αναπροσαρµογής της λογιστικής αξίας ενός αντισταθµισµένου στοιχείου για το

οποίο χρησιµοποιείται η µέθοδος του πραγµατικού επιτοκίου, αποσβένεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου µέχρι τη λήξη του. Το ποσό της

αναπροσαρµογής της λογιστικής αξίας ενός αντισταθµισµένου στοιχείου για το οποίο δε χρησιµοποιείται η µέθοδος του πραγµατικού επιτοκίου, παραµένει µέχρι την πώλησή
του.

(ii) Αντιστάθµιση ταµειακών ροών

Η µέθοδος αναγνώρισης κέρδους ή ζηµιάς από µεταβολές στην εύλογη αξία, εξαρτάται από το αν το παράγωγο καταχωρείται και πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να

χαρακτηριστεί ως µέσο αντιστάθµισης. Εφόσον καταχωρείται ως µέσο αντιστάθµισης, η µέθοδος αναγνώρισης καθορίζεται ανάλογα µε τη φύση του στοιχείου που

αντισταθµίζεται από το παράγωγο αυτό. Ο Όµιλος καταχωρεί ορισµένα παράγωγα ως: (α) µέσα αντιστάθµισης του κινδύνου των µεταβολών εύλογης αξίας

αναγνωρισθέντων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή µη αναγνωρισθέντων δεσµεύσεων (µέσο αντιστάθµισης εύλογης αξίας), (β) µέσα αντιστάθµισης του

κινδύνου µεταβολής των ταµειακών ροών από αναγνωρισθέντα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων ή από πολύ πιθανές προβλεπόµενες συναλλαγές (µέσο
αντιστάθµισης ταµειακών ροών) ή (γ) µέσα αντιστάθµισης του κινδύνου µεταβολής της αξίας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση εξωτερικού που σχετίζεται µε τη

µετάφραση της λογιστικής αξίας της επένδυσης στο νόµισµα βάσης του Οµίλου. Για τα παράγωγα που καταχωρούνται µε τον τρόπο αυτό, χρησιµοποιείται η λογιστική

αντιστάθµισης, µε την προϋπόθεση ότι πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια.

Ο Όµιλος, κατά τη σύναψη της συναλλαγής, στοιχειοθετεί τη σχέση µεταξύ των µέσων αντιστάθµισης και των στοιχείων που αντισταθµίζονται, καθώς και το σκοπό και τη

στρατηγική διαχείρισης κινδύνου που εξυπηρετείται µέσω της σύναψης διαφόρων συναλλαγών αντιστάθµισης. Επίσης, στοιχειοθετεί την εκτίµησή του, κατά τη σύναψη της

αντιστάθµισης και σε συνεχή βάση, για την αποτελεσµατικότητα των παραγώγων - που χρησιµοποιούνται σε συναλλαγές αντιστάθµισης - στο να συµψηφίζουν µεταβολές

στις εύλογες αξίες ή στις ταµειακές ροές των στοιχείων που αντισταθµίζουν.

Κάποια παράγωγα που είναι ενσωµατωµένα σε άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα, αναγνωρίζονται ως ξεχωριστά παράγωγα όταν οι κίνδυνοι και τα χαρακτηριστικά τους δεν

είναι στενά συνδεδεµένα µε αυτά του κύριου συµβολαίου, και το κύριο συµβόλαιο δε λογίζεται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων. Τα ενσωµατωµένα

αυτά παράγωγα, παρουσιάζονται στην εύλογη αξία, και οι µεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

(ε) Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών µέσων

(στ) Κατάσταση αποτελεσµάτων

Τα έσοδα και έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε δεδουλευµένη βάση για όλα τα τοκοφόρα µέσα χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του

πραγµατικού επιτοκίου. Πραγµατικό είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί ακριβώς τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές εκροές ή εισροές κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης

ζωής του χρηµατοοικονοµικού µέσου ή σε µικρότερη περίοδο όπου κρίνεται κατάλληλο, στην καθαρή λογιστική αξία του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού ή

υποχρεώσεων. Για τον υπολογισµό του πραγµατικού επιτοκίου, οι ταµειακές ροές υπολογίζονται λαµβάνοντας υπόψη όλους τους όρους του συµβολαίου του

χρηµατοοικονοµικού µέσου εξαιρώντας τις µελλοντικές ζηµιές από πιστωτικό κίνδυνο. Ο υπολογισµός περιλαµβάνει τις αµοιβές και τις µονάδες βάσης που πληρώθηκαν ή

εισπράχθηκαν µεταξύ των αντισυµβαλλόµενων µερών του συµβολαίου και που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του πραγµατικού επιτοκίου, τα κόστη συναλλαγών, και όλα
τα άλλα υπέρ και υπό το άρτιο ποσά.

(ii) Αµοιβές και προµήθειες

Ποσά που έχουν συσσωρευθεί στα ίδια κεφάλαια, µεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων τις περιόδους κατά τις οποίες το αντισταθµισµένο στοιχείο επιδρά στο

κέρδος ή τη ζηµιά (π.χ. όταν πραγµατοποιείται η προβλεπόµενη πώληση του στοιχείου που αντισταθµίζεται).

Όταν ένα µέσο αντιστάθµισης λήγει ή πωλείται, ή όταν η αντιστάθµιση δεν πληροί πλέον τα κριτήρια για αντισταθµιστική λογιστική, τα συσσωρευµένα κέρδη ή ζηµιές που

υπάρχουν στα ίδια κεφάλαια κατά τη στιγµή εκείνη παραµένουν στα ίδια κεφάλαια και όταν η προβλεπόµενη συναλλαγή αναγνωριστεί, τότε αναγνωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων.

(iii) Αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης

Όταν µια προβλεπόµενη συναλλαγή δεν αναµένεται πλέον να πραγµατοποιηθεί, το συσσωρευµένο κέρδος ή ζηµιά που είχε καταχωρηθεί στα ίδια κεφάλαια, µεταφέρεται
στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

Οι αµοιβές και προµήθειες αναγνωρίζονται γενικά σε δεδουλευµένη βάση. Οι προµήθειες και αµοιβές που σχετίζονται µε συναλλαγές ανταλλαγής

συναλλάγµατος/νοµίσµατος, εισαγωγές/εξαγωγές, εµβάσµατα, τραπεζικά έξοδα και χρηµατιστηριακές δραστηριότητες, αναγνωρίζονται µε την ολοκλήρωση της εν λόγω

Όπου ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ή µια οµάδα παρόµοιων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποµειώνεται, τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται

χρησιµοποιώντας το επιτόκιο που προεξοφλεί τις µελλοντικές ταµειακές ροές, για σκοπούς υπολογισµού της ζηµιάς αποµείωσης.

Οι αντισταθµίσεις καθαρών επενδύσεων σε επιχειρήσεις εξωτερικού, συµπεριλαµβανοµένων των αντισταθµίσεων χρηµατικών στοιχείων που αποτελούν µέρος των

καθαρών επενδύσεων σε επιχειρήσεις εξωτερικού, αντιµετωπίζονται µε τρόπο παρόµοιο µε τις αντισταθµίσεις ταµειακών ροών, δηλαδή, οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµιά στο

µέσο αντιστάθµισης σχετικά µε την αποτελεσµατική αναλογία της αντιστάθµισης, αναγνωρίζεται στα λοιπά αποτελέσµατα απευθείας στην καθαρή θέση, ενώ το κέρδος ή η

ζηµιά σχετικά µε τη µη αποτελεσµατική αναλογία, αναγνωρίζεται κατευθείαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Συσσωρευµένα κέρδη και ζηµιές στα ίδια κεφάλαια,
µεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά την πώληση της επιχείρησης εξωτερικού σαν µέρος του κέρδους ή της ζηµιάς από την πώληση.

(iv) Παράγωγα που δεν πληρούν τα κριτήρια για λογιστική αντιστάθµισης

(i) Έσοδα και έξοδα από τόκους

Ορισµένα παράγωγα δεν πληρούν τα κριτήρια για λογιστική αντιστάθµισης, και οι µεταβολές στην εύλογη αξία τους αναγνωρίζονται απευθείας στην κατάσταση

αποτελεσµάτων.

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στον ισολογισµό, όταν υπάρχει νοµικό δικαίωµα

συµψηφισµού των ποσών που αναγνωρίστηκαν, και παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να γίνει διακανονισµός σε καθαρή βάση, ή η απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου και

ο διακανονισµός της υποχρέωσης να γίνουν ταυτόχρονα.

Οι εύλογες αξίες παραγώγων µέσων που κρατούνται για εµπορικούς σκοπούς και για σκοπούς αντιστάθµισης, παρουσιάζονται στη σηµείωση 23.

συναλλαγής.
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(ζ) Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

(η) Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

(i) Υπεραξία

-  Λοιπά έπιπλα και εξοπλισµός: 4-20 έτη

-  Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων: κατά τη διάρκεια του συµβολαίου εκµίσθωσης ή της ωφέλιµης ζωής του παγίου εάν είναι µικρότερη

Ως επενδύσεις σε ακίνητα, καταχωρούνται τα ακίνητα που κατέχονται για αποδόσεις ενοικίων και/ή κεφαλαιουχικές ανατιµήσεις, και τα οποία δε χρησιµοποιούνται από

εταιρείες του Οµίλου. Οι επενδύσεις σε ακίνητα, παρουσιάζονται στο κόστος κτήσεως µετά την αφαίρεση των συσσωρευµένων αποσβέσεων και των συσσωρευµένων

ζηµιών αποµείωσης.

-  Κτίρια: 40-50 έτη

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στο κόστος κτήσεως µετά την αφαίρεση των συσσωρευµένων αποσβέσεων και των συσσωρευµένων ζηµιών

αποµείωσης. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει έξοδα που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση του παγίου. Έξοδα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας κτήσης ενσωµατώνονται

στο κόστος του παγίου, µόνο όταν ο Όµιλος είναι πιθανό να έχει οικονοµικά οφέλη στο µέλλον και είναι δυνατή η αξιόπιστη µέτρηση της αξίας του παγίου. Όταν προκύπτουν
έξοδα επισκευών και συντήρησης, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης πάνω στην προβλεπόµενη ωφέλιµη ζωή των παγίων, προκειµένου να µειωθεί το κόστος κτήσης των

παγίων στην τελική υπολειπόµενη αξία τους ως ακολούθως:

-  Γήπεδα: µηδενική απόσβεση

Για συνενώσεις επιχειρήσεων που ολοκληρώθηκαν µετά τη 1 Ιανουαρίου 2010, η υπεραξία αντιπροσωπεύει το υπερβάλλον του συνόλου του µεταφερθέντος ανταλλάγµατος,
των δικαιωµάτων τρίτων και της εύλογης αξίας των προηγούµενων συµµετοχικών δικαιωµάτων στον αποκτώµενο επί της εύλογης αξίας των καθαρών αναγνωρίσιµων

περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής που αποκτήθηκε κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς. Η υπεραξία που προκύπτει από την εξαγορά θυγατρικών εταιρειών,
περιλαµβάνεται στα «άυλα πάγια στοιχεία». Η υπεραξία που προκύπτει από την εξαγορά συγγενών εταιρειών, περιλαµβάνεται στις «συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις».

Η υπεραξία λογίζεται στο κόστος µείον σωρευτικές ζηµιές αποµείωσης. Όταν επανεξετάζεται για αποµείωση, η υπεραξία κατανέµεται σε µονάδες ή οµάδες δηµιουργίας

ταµειακών ροών, οι οποίες αναµένεται να έχουν οφέλη από την εξαγορά κατά την οποία προέκυψε η ανωτέρω υπεραξία. Η λογιστική αξία της υπεραξίας επανεξετάζεται για

αποµείωση σε ετήσια βάση καθώς και όταν παρατηρηθεί κάποιο γεγονός που είναι πιθανόν να αποτελεί ένδειξη αποµείωσης. Ο υπολογισµός των κερδών και των ζηµιών

από την πώληση µιας εταιρείας, περιλαµβάνει και τη λογιστική αξία της υπεραξίας που αντιστοιχεί στην εταιρεία που πωλείται.

-  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισµικά προγράµµατα: 4-10 έτη  

-  Οχήµατα: 5-7 έτη

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία εξετάζονται περιοδικά για αποµείωση, και οποιαδήποτε ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση

αποτελεσµάτων.

(θ) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού

(iii) Λοιπά άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα λοιπά άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι πάγια στοιχεία που είναι διαχωρίσιµα ή προκύπτουν από συµβατικά ή άλλα νοµικά δικαιώµατα και αποσβένονται µε τη

σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της προβλεπόµενης ωφέλιµης ζωής τους. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει άυλα πάγια στοιχεία που αποκτώνται από εξαγορές και

συγχωνεύσεις εταιρειών. 

(i)  Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, καταχωρούνται, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39, στις ακόλουθες κατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αποτιµώµενα

στην εύλογη αξία τους µέσω αποτελεσµάτων, δάνεια και απαιτήσεις, επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη τους και επενδυτικοί τίτλοι διαθέσιµοι προς πώληση. Η
απόφαση για την κατηγοριοποίηση λαµβάνεται από τη ∆ιοίκηση κατά την αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων.

Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει δύο υποκατηγορίες, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση, και αυτά που προσδιορίστηκαν

στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση. Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού καταχωρείται ως προοριζόµενο για εµπορική

εκµετάλλευση όταν αποκτάται κυρίως µε σκοπό βραχυπρόθεσµης πώλησης ή βραχυπρόθεσµης επαναγοράς ή όταν αποτελεί µέρος χαρτοφυλακίου εξατοµικευµένων

χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν κοινή διαχείριση και για τα οποία υπάρχουν τεκµηριωµένες ενδείξεις πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσµης αποκόµισης κερδών.
Επίσης σε αυτήν την κατηγορία καταχωρούνται τα παράγωγα µέσα που προορίζονται για εµπορική εκµετάλλευση, εκτός αν προσδιορίζονται και είναι αποτελεσµατικά ως

µέσα αντιστάθµισης.

α) απαλείφει ή µειώνει αισθητά µία ανακολουθία στην επιµέτρηση ή την αναγνώριση, ή

(ii) Λογισµικά προγράµµατα

από την πώληση µιας εταιρείας, περιλαµβάνει και τη λογιστική αξία της υπεραξίας που αντιστοιχεί στην εταιρεία που πωλείται.

Ο 'Όµιλος προσδιορίζει κατά την αρχική αναγνώρισή τους ορισµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, όταν οποιοδήποτε
από τα παρακάτω ισχύει:

(ii) ∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες

γ) σύνθετα προϊόντα περιλαµβάνουν ενσωµατωµένα παράγωγα που θα µπορούσαν να µεταβάλλουν σηµαντικά τις ταµειακές ροές του κύριου συµβολαίου.

β) χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις µοιράζονται τους ίδιους κινδύνους και οι κίνδυνοι αυτοί αντιµετωπίζονται και εκτιµώνται µε

βάση την εύλογη αξία, ή

Τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές που δε διαπραγµατεύονται σε

ενεργή αγορά, εκτός εκείνων που κατά την αρχική αναγνώριση προσδιορίστηκαν από τον Όµιλο ως επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων ή ως διαθέσιµα προς

πώληση. Τίτλοι που καταχωρούνται σε αυτήν την κατηγορία παρουσιάζονται στο χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων ως χρεωστικοί τίτλοι δανειακού χαρτοφυλακίου.

Οι διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις, είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε συγκεκριµένη λήξη, µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές

για τις οποίες η ∆ιοίκηση του Οµίλου έχει τη θετική πρόθεση και δυνατότητα να διακρατήσει µέχρι τη λήξη τους. Αν ο Όµιλος πωλούσε ένα σηµαντικό µέρος των

επενδύσεων αυτών, τότε ολόκληρη η κατηγορία θα ακυρωνόταν και οι επενδύσεις θα επανακατηγοριοποιούνταν ως διαθέσιµες προς πώληση.

Κόστη που σχετίζονται µε τη συντήρηση υφιστάµενων λογισµικών προγραµµάτων, αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν προκύπτουν. Κόστη που σχετίζονται µε την ανάπτυξη

αναγνωρίσιµων και µοναδικών λογισµικών προγραµµάτων που ελέγχονται από τον Όµιλο και αναµένεται ότι θα επιφέρουν οφέλη µεγαλύτερα του κόστους πέραν του ενός

έτους, αναγνωρίζονται ως άυλα πάγια στοιχεία και αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο σε 4 έτη εκτός των λειτουργικών συστηµάτων όπου η ωφέλιµη ζωή τους µπορεί να

παραταθεί µέχρι τα 10 έτη. 

(iii) Επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη
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2. Βασικές Λογιστικές Αρχές (συνέχεια)

(θ) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού (συνέχεια)

(ι) Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού

Λογιστικός χειρισµός και υπολογισµός

Ο Όµιλος, σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού, εξετάζει κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ή µια οµάδα

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ή οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού

Οι αγορές και πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού καταχωρούνται κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής, την ηµεροµηνία δηλαδή κατά την οποία ο Όµιλος

δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο ενεργητικού. Τα δάνεια που προέρχονται από τον Όµιλο αναγνωρίζονται όταν εκταµιεύονται µετρητά στους πιστούχους.
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που δεν παρουσιάζονται σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον των εξόδων

συναλλαγής. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα δικαιώµατα είσπραξης των ταµειακών ροών τους λήγουν ή όταν ο Όµιλος έχει

ουσιαστικά µεταβιβάσει τους κινδύνους και τις αποδόσεις που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.

Οι διαθέσιµοι προς πώληση επενδυτικοί τίτλοι και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, και στις µεταγενέστερες περιόδους

αποτιµώνται και παρουσιάζονται στην εύλογη αξία. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις από πελάτες, καθώς και οι διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις, παρουσιάζονται στο
αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Κέρδη και ζηµιές από µεταβολές στην εύλογη αξία της κατηγορίας «χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού

στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων», περιλαµβάνονται, κατά την περίοδο που προκύπτουν, στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Κέρδη και ζηµιές από µεταβολές στην

εύλογη αξία διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων καταχωρούνται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, µέχρι το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού να

αποαναγνωριστεί ή να υποστεί αποµείωση, οπότε, το συσσωρευµένο κέρδος ή η ζηµιά που αναγνωρίστηκαν προηγουµένως στα ίδια κεφάλαια, µεταφέρονται στην

κατάσταση αποτελεσµάτων. Οι τόκοι τους όµως, που υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

∆ιαθέσιµοι προς πώληση επενδυτικοί τίτλοι, είναι οι τίτλοι που αποκτούνται για ακαθόριστο χρονικό διάστηµα, οι οποίοι µπορεί να πωληθούν, λόγω ανάγκης ρευστότητας, ή
αλλαγών στα επιτόκια, στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, ή στις τιµές των µετοχών.

Η εύλογη αξία των επενδύσεων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές, προσδιορίζεται από τις τρέχουσες χρηµατιστηριακές τιµές προσφοράς. Η εύλογη αξία των µη

εισηγµένων τίτλων, και άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού στις περιπτώσεις όπου η αγορά δεν είναι ενεργή, προσδιορίζεται µε τεχνικές αποτίµησης. Αυτές οι
τεχνικές, περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση, την αναφορά στην τρέχουσα τιµή συγκρίσιµων στοιχείων που

διαπραγµατεύονται, µεθόδους προεξοφληµένων ταµειακών ροών και αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης, καθώς και άλλες µεθόδους αποτίµησης που χρησιµοποιούνται

συχνά στην αγορά.

Τα µερίσµατα από διαθέσιµους προς πώληση επενδυτικούς τίτλους αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, όταν το δικαίωµα είσπραξης µερίσµατος εγκριθεί από

τους µετόχους.

(iv) ∆ιαθέσιµοι προς πώληση επενδυτικοί τίτλοι

α)
β)
γ)

δ)
ε)
στ)

υπάρχει πιθανότητα να αρχίσει διαδικασία πτώχευσης ή άλλη χρηµατοοικονοµική αναδιοργάνωση του πιστούχου,

- οικονοµικές συνθήκες σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο που συσχετίζονται µε καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού της

οµάδας.

(i)  Στοιχεία ενεργητικού αποτιµώµενα στην αναπόσβεστη  αξία κτήσης

Αν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης δανείων και απαιτήσεων ή επενδύσεων διακρατούµενων µέχρι τη λήξη που παρουσιάζονται στην αναπόσβεστη αξία κτήσης

τους, το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του στοιχείου ενεργητικού και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων

µελλοντικών ταµειακών ροών (εξαιρουµένων των µελλοντικών ζηµιών από πιστωτικούς κινδύνους που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί) προεξοφληµένων µε το αρχικό

πραγµατικό επιτόκιο του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού. Το τρέχον ποσό του περιουσιακού στοιχείου, µειώνεται µέσω της χρήσης ενός λογαριασµού

πρόβλεψης για αποµείωση, και το ποσό της ζηµιάς αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Αν ένα δάνειο ή µια επένδυση διακρατούµενη µέχρι τη λήξη, φέρουν
κυµαινόµενο επιτόκιο, το προεξοφλητικό επιτόκιο για τον υπολογισµό της ζηµιάς αποµείωσης, είναι το τρέχον πραγµατικό επιτόκιο που καθορίζεται στο συµβόλαιο. Στην

πράξη, ο Όµιλος µπορεί να υπολογίζει την αποµείωση βάσει της εύλογης αξίας ενός µέσου χρησιµοποιώντας τις τρέχουσες τιµές αγοράς.

- δυσµενείς µεταβολές στο καθεστώς αποπληρωµής (payment status) των πιστούχων της οµάδας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού

η απώλεια ενεργού αγοράς για το συγκεκριµένο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού, λόγω χρηµατοοικονοµικών δυσχερειών, ή

σηµαντική οικονοµική δυσχέρεια του εκδότη ή οφειλέτη,

υπόκεινται σε αποµείωση όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης, ως αποτέλεσµα ενός η περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν µετά την αρχική αναγνώριση

του περιουσιακού στοιχείου («ζηµιογόνο γεγονός»), και το ζηµιογόνο γεγονός (ή γεγονότα) έχει επίδραση στις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές του

χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού ή οµάδας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, και µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Η αντικειµενική ένδειξη ότι ένα

χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ή οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού έχει υποστεί αποµείωση, περιλαµβάνει δεδοµένα που περιέρχονται στην

προσοχή του Οµίλου σχετικά µε τα ακόλουθα ζηµιογόνα γεγονότα:

δεδοµένα που υποδηλώνουν ότι υπάρχει µετρήσιµη µείωση στις προβλεπόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές µιας οµάδας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού,
µεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης, ακόµα και αν η µείωση δεν µπορεί να συνδεθεί µε συγκεκριµένα στοιχεία όπως:

παραβίαση συµβολαίου, όπως αθέτηση ή καθυστέρηση στην πληρωµή τόκων ή κεφαλαίου,
ο Όµιλος, για οικονοµικούς ή νοµικούς λόγους που σχετίζονται µε την οικονοµική δυσχέρεια του πιστούχου, προβαίνει σε ρυθµίσεις που υπό άλλες συνθήκες δε θα

παρείχε,

Ο υπολογισµός της παρούσας αξίας εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών κάποιου εξασφαλισµένου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού, αντικατοπτρίζει τη ροή

µετρητών που µπορεί να προκύψει από την εκκαθάριση, µετά την αφαίρεση των εξόδων εκποίησης της εξασφάλισης, ανεξάρτητα από το εάν η εκκαθάριση είναι πιθανή.

Ο Όµιλος αρχικά αξιολογεί κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης ξεχωριστά στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που είναι από µόνα τους

σηµαντικά. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που δεν είναι από µόνα τους σηµαντικά, αξιολογούνται είτε ξεχωριστά είτε οµαδικά. Αν ο Όµιλος αποφασίσει ότι δεν

υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης για κάποιο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού που αξιολογήθηκε ξεχωριστά, είτε είναι σηµαντικό είτε όχι, το

συµπεριλαµβάνει σε οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού µε παρόµοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου, και τα αξιολογεί οµαδικά για αποµείωση. Στοιχεία
ενεργητικού που αξιολογούνται για αποµείωση ξεχωριστά και για τα οποία υπάρχει και συνεχίζει να αναγνωρίζεται ζηµιά αποµείωσης, δεν περιλαµβάνονται στην οµαδική

αξιολόγηση για αποµείωση.

Για σκοπούς οµαδικής αξιολόγησης για αποµείωση, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού οµαδοποιούνται βάσει παρόµοιων χαρακτηριστικών πιστωτικού κινδύνου

(δηλαδή βάσει της µεθόδου αξιολόγησης του Οµίλου, που λαµβάνει υπόψη τον τύπο του στοιχείου ενεργητικού, τον επιχειρηµατικό τοµέα, τη γεωγραφική θέση, τον τύπο της

εξασφάλισης, προηγούµενο καθεστώς αποπληρωµής, και άλλους σχετικούς παράγοντες). Αυτά τα χαρακτηριστικά σχετίζονται µε τον υπολογισµό µελλοντικών ταµειακών

ροών για οµάδες τέτοιων στοιχείων ενεργητικού, αφού υποδεικνύουν την ικανότητα του χρεώστη να πληρώσει όλα τα ποσά που οφείλονται βάσει των όρων του συµβολαίου

των στοιχείων ενεργητικού που αξιολογούνται.
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2. Βασικές Λογιστικές Αρχές (συνέχεια)

(ι) Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού (συνέχεια)

(ια)

(i)  Στοιχεία ενεργητικού αποτιµώµενα στην αναπόσβεστη  αξία κτήσης (συνέχεια)

Συµφωνίες πώλησης, επαναγοράς και δανεισµού χρεογράφων

Αν σε µεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της αποµείωσης µειωθεί και η µείωση µπορεί αντικειµενικά να συσχετισθεί µε περιστατικό που πραγµατοποιήθηκε µετά την

αναγνώριση της αποµείωσης (όπως βελτίωση στο βαθµό φερεγγυότητας του πιστούχου), η προηγουµένως αναγνωρισθείσα ζηµιά αποµείωσης αντιλογίζεται µέσω

αναπροσαρµογής του λογαριασµού προβλέψεων.  Το ποσό που αντιλογίστηκε  αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

Στον υπολογισµό αποµείωσης των επενδύσεων σε µετοχικούς και χρεωστικούς τίτλους που έχουν αναγνωριστεί ως διαθέσιµες προς πώληση, λαµβάνεται υπόψη τυχόν

σηµαντική και παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας του τίτλου κάτω από το κόστος του. Όπου υπάρχει τέτοια ένδειξη για διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά

στοιχεία ενεργητικού, η συσσωρευµένη ζηµιά – που υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ του κόστους αγοράς και της τρέχουσας εύλογης αξίας, µείον τις ζηµιές αποµείωσης
του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού που αναγνωρίστηκαν προηγουµένως στην κατάσταση αποτελεσµάτων – µεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια στην κατάσταση

αποτελεσµάτων. Ζηµιές αποµείωσης σε µετοχικούς τίτλους που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων, δεν αντιλογίζονται µέσω της κατάστασης

αποτελεσµάτων. Αν σε µεταγενέστερη περίοδο, η εύλογη αξία ενός χρεωστικού τίτλου που αναγνωρίστηκε ως διαθέσιµος προς πώληση αυξηθεί, και η αύξηση αυτή µπορεί

αντικειµενικά να συσχετισθεί µε περιστατικό που πραγµατοποιήθηκε µετά την αναγνώριση της ζηµιάς αποµείωσης στην κατάσταση αποτελεσµάτων, η ζηµιά αποµείωσης

αντιλογίζεται µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων.

Όταν ένα δάνειο δεν είναι εισπράξιµο, διαγράφεται µέσω της σχετικής πρόβλεψης για αποµείωση δανείου. Αυτά τα δάνεια διαγράφονται υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι

απαραίτητες διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και το ποσό της ζηµιάς έχει οριστικοποιηθεί. Μεταγενέστερες επανακτήσεις ποσών που έχουν ήδη διαγραφεί, µειώνουν το

ποσό της πρόβλεψης για αποµείωση δανείου στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

Οι µελλοντικές ταµειακές ροές σε µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που αξιολογούνται οµαδικά για αποµείωση, υπολογίζονται βάσει των συµβατικών

ταµειακών ροών των στοιχείων ενεργητικού της οµάδας και της ιστορικής εµπειρίας για ζηµιές στοιχείων ενεργητικού µε χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου παρόµοια µε

αυτά της οµάδας. Η ιστορική εµπειρία για ζηµιές αναθεωρείται βάσει των παρόντων δεδοµένων, ώστε να ενσωµατώσει την επίδραση των τρεχουσών συνθηκών που δεν

επηρέασαν την περίοδο στην οποία βασίζεται η ιστορική εµπειρία, και να απαλείψει την επίδραση των συνθηκών της ιστορικής περιόδου που δεν υπάρχουν σήµερα.

Οι υπολογισµοί για αλλαγές στις µελλοντικές ταµειακές ροές για οµάδες στοιχείων ενεργητικού πρέπει να αντικατοπτρίζουν και να είναι ευθυγραµµισµένοι µε αλλαγές σε

πρόσφατα δεδοµένα από περίοδο σε περίοδο (για παράδειγµα, αλλαγές σε ποσοστά ανεργίας, τιµές ακινήτων, καθεστώς αποπληρωµών, ή άλλους παράγοντες που

υποδεικνύουν αλλαγές στην πιθανότητα ζηµιών στην οµάδα των στοιχείων ενεργητικού και στο µέγεθός τους). Η µεθοδολογία και οι παραδοχές που χρησιµοποιούνται για

τον υπολογισµό εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, αναθεωρούνται συχνά από τον Όµιλο ώστε να µειώσουν τυχόν διαφορές µεταξύ των ζηµιών που

υπολογίστηκαν και των ζηµιών που τελικώς πραγµατοποιήθηκαν.

(ii) Στοιχεία ενεργητικού διαθέσιµα προς πώληση

(ιβ)

(ιγ) Μισθώσεις

γ) σύνθετα προϊόντα περιλαµβάνουν  ενσωµατωµένα παράγωγα που θα µπορούσαν να µεταβάλλουν σηµαντικά τις ταµειακές ροές του κύριου συµβολαίου.

β) χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις µοιράζονται τους ίδιους κινδύνους και οι κίνδυνοι αυτοί αντιµετωπίζονται και εκτιµώνται µε

βάση την εύλογη αξία, ή

Ο Όµιλος κατηγοριοποιεί τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στις ακόλουθες κατηγορίες: τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που επιµετρώνται στο αναπόσβεστο

κόστος, και τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που επιµετρώνται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που αποτιµώνται στην

εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων περιλαµβάνουν δύο υποκατηγορίες: τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις προοριζόµενες για εµπορική εκµετάλλευση και τις

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση.         

Ο Όµιλος προσδιορίζει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων όταν οποιοδήποτε από τα παρακάτω ισχύει:

(ii) ∆ανεισµός χρεογράφων

(i) Συµφωνίες πώλησης και επαναγοράς

Οι µισθώσεις ενσώµατων παγίων όπου ο Όµιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας, καταχωρούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι
χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται στην αρχή της µίσθωσης στη χαµηλότερη αξία, µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου που εκµισθώθηκε και της παρούσας

αξίας των ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα κατανέµεται µεταξύ της υποχρέωσης και των εξόδων χρηµατοδότησης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα

σταθερό επιτόκιο σε σχέση µε το υπόλοιπο της χρηµατοδότησης που εκκρεµεί. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις,
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στο εναποµείναν υπόλοιπο της

υποχρέωσης σε κάθε περίοδο. Τα πάγια που αποκτούνται µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής τους και της

περιόδου µίσθωσης.

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποαναγνωρίζονται όταν η οριζόµενη υποχρέωση από τη σχετική σύµβαση εξοφλείται, ακυρώνεται ή λήγει.

Τα χρεόγραφα που πωλούνται µε βάση συµφωνίες επαναγοράς (repos) συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό του Οµίλου, ενώ η σχετική υποχρέωση

ανάλογα µε το αντισυµβαλλόµενο µέρος περιλαµβάνεται στα οφειλόµενα ποσά σε άλλες τράπεζες, ή σε πελάτες. Χρεόγραφα που αγοράστηκαν βάσει συµφωνιών

επαναπώλησης (reverse repos) αναγνωρίζονται ως δάνεια και προκαταβολές σε άλλες τράπεζες ή πελάτες αναλόγως. Η διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης και της τιµής

επαναγοράς αναγνωρίζεται ως τόκος κατά τη διάρκεια της περιόδου της συµφωνίας επαναγοράς, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.  

Χρεόγραφα που δανείζει ο Όµιλος σε τρίτους παραµένουν στις οικονοµικές καταστάσεις. Χρεόγραφα που δανείζεται ο Όµιλος δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές

καταστάσεις, εκτός αν πωληθούν σε τρίτους, οπότε η αγορά και η πώληση καταχωρούνται και το κέρδος ή η ζηµιά περιλαµβάνεται στα αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου

συναλλαγών. Η υποχρέωση επιστροφής των χρεογράφων καταχωρείται  στην εύλογη αξία ως εµπορική υποχρέωση (trading liability).

α) απαλείφει ή µειώνει αισθητά µία ανακολουθία στην επιµέτρηση ή την αναγνώριση, ή

(i) Λογιστική για µισθώσεις όταν ο  Όµιλος είναι ο µισθωτής

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία υποχρεώσεων

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις:
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2. Βασικές Λογιστικές Αρχές (συνέχεια)

(ιγ) Μισθώσεις (συνέχεια)

(ιδ) Φόρος εισοδήµατος

Στοιχεία ενεργητικού που εκµισθώνονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων περιλαµβάνονται στα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία και αποσβένονται κατά τη διάρκεια της

αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους, σύµφωνα µε παρόµοια ιδιόκτητα ενσώµατα πάγια. Το έσοδο από ενοίκια (µετά την αφαίρεση των κινήτρων που παραχωρήθηκαν σε

µισθωτές) αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου µίσθωσης.

Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται στο σύνολό του, µε τη µέθοδο της υποχρέωσης (liability method), επί των προσωρινών διαφορών που προκύπτουν µεταξύ της

φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων και της λογιστικής αξίας τους στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
και υποχρεώσεις επιµετρώνται χρησιµοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η

απαίτηση ή υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία
του ισολογισµού. Οι κυριότερες προσωρινές διαφορές προκύπτουν από την αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, από τις αποσβέσεις των πάγιων

περιουσιακών στοιχείων, από συντάξεις και λοιπές παροχές αποχώρησης προς το προσωπικό, και από την αποτίµηση ορισµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων

ενεργητικού και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων.

Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών υπολογίζεται µε βάση την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία και αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα

κέρδη. Οι µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές αναγνωρίζονται ως στοιχείο ενεργητικού, όταν είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή µελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των

οποίων µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτές οι ζηµιές.

(i) Τρέχουσα φορολογία

(ii) Λογιστική για µισθώσεις όταν ο Όµιλος είναι ο εκµισθωτής

(ii) Αναβαλλόµενη φορολογία 

Όταν στοιχεία ενεργητικού εκµισθώνονται βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων, η παρούσα αξία των καταβλητέων µισθωµάτων αναγνωρίζεται ως απαίτηση. Η διαφορά

µεταξύ του µικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας αξίας της απαίτησης, αναγνωρίζεται ως µη δεδουλευµένο χρηµατοοικονοµικό έσοδο. Τα έσοδα από µισθώσεις

αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής επένδυσης, που αντικατοπτρίζει µια σταθερή περιοδική απόδοση.

Λειτουργικές µισθώσεις:

Οι µισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας παραµένουν στον εκµισθωτή καταχωρούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Πληρωµές που αφορούν

λειτουργικές µισθώσεις (µετά την αφαίρεση κινήτρων που εισπράχθηκαν από τον εκµισθωτή), αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων αναλογικά κατά τη διάρκεια

της µίσθωσης.

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις:

Λειτουργικές µισθώσεις:

(ιε) Παροχές στο προσωπικό

Ο Όµιλος σχηµατίζει επιπλέον πρόβλεψη λαµβάνοντας υπόψη πιθανές αποχωρήσεις προσωπικού προ της κανονικής συνταξιοδότησης βάσει των όρων προηγουµένων

προγραµµάτων εθελουσίας εξόδου. Ο Όµιλος σχηµατίζει πρόβλεψη αποζηµίωσης, όταν έχει συγκεκριµένες δεσµεύσεις που απορρέουν είτε από ένα λεπτοµερές επίσηµο

σχέδιο που έχει ανακοινωθεί και δεν µπορεί να αποσυρθεί είτε από αµοιβαία συµφωνηθέντες όρους αποχώρησης. Αποζηµιώσεις πληρωτέες µετά την πάροδο 12 µηνών

από την ηµεροµηνία ισολογισµού, προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου ανταµείβει περιοδικά και κατά βούληση τους υπαλλήλους µε δωρεάν µετοχές και δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών. Οι παροχές σε µετοχές

που δε συνδέονται µε την απόδοση των υπαλλήλων, κατοχυρώνονται κατά την περίοδο στην οποία χορηγούνται. Οι παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους που συνδέονται µε

την επίτευξη ορισµένων στόχων και τη συµπλήρωση ορισµένου χρόνου υπηρεσίας, κατοχυρώνονται µόνο εάν πληρούνται και οι δύο ανωτέρω προϋποθέσεις. 

Ο Όµιλος παρέχει ορισµένα προγράµµατα συνταξιοδότησης καθορισµένων εισφορών. Οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλει ο Όµιλος επενδύονται και τοποθετούνται σε

ειδικές κατηγορίες προϊόντων. Οι υπάλληλοι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράµµατος, συµµετέχουν στην απόδοση των ανωτέρω επενδύσεων. Οι εισφορές
του Οµίλου αναγνωρίζονται ως έξοδο στη χρήση κατά την οποία καταβάλλονται. 

(iii) Παροχές για συµµετοχή στα κέρδη (βασισµένες στην απόδοση των υπαλλήλων)

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται όταν αναµένεται ότι µελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιµο έναντι του οποίου οι προσωρινές

διαφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Ο αναβαλλόµενος φόρος, που σχετίζεται µε τη µεταβολή στην εύλογη αξία των διαθέσιµων προς πώληση επενδύσεων και των

µέσων αντιστάθµισης ταµειακών ροών που αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων, αναγνωρίζεται επίσης στην κατάσταση συνολικών εσόδων, και µεταφέρεται
µεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσµάτων µαζί µε το αναβαλλόµενο κέρδος ή ζηµιά.

(i) Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις

Η εύλογη αξία των µετοχών που χορηγούνται αναγνωρίζεται ως έξοδο προσωπικού µε αντίστοιχη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου (ονοµαστική αξία) και της διαφοράς από
έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο.

(iv) Παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους (βασισµένες στην απόδοση των υπαλλήλων)

Σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική νοµοθεσία, ο Όµιλος σχηµατίζει πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για υπαλλήλους που δικαιούνται

εφάπαξ αποζηµίωση, όταν αυτοί παραµένουν στην υπηρεσία µέχρι τη συνήθη ηλικία συνταξιοδότησης. Η αποζηµίωση αυτή υπολογίζεται βάσει των ετών υπηρεσίας και των

απολαβών των υπαλλήλων κατά την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης. Το ποσό της πρόβλεψης σχηµατίζεται βάσει αναλογιστικής µελέτης, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της

προβλεπόµενης πιστωτικής µονάδας. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, το κόστος για αποζηµίωση εξόδου από την υπηρεσία αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων

κατά τη διάρκεια των χρόνων υπηρεσίας των υπαλλήλων, σύµφωνα µε αναλογιστικές αποτιµήσεις που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο. Η υποχρέωση της αποζηµίωσης

εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών εκροών, χρησιµοποιώντας επιτόκια Ευρωπαϊκών εταιρικών

οµολόγων υψηλής πιστωτικής διαβάθµισης, µε όρους λήξης που προσεγγίζουν τους όρους της σχετικής υποχρέωσης. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από

τον υπολογισµό της αποζηµίωσης αποχώρησης για τον  Όµιλο αναγνωρίζονται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

(ii) Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (SLSRI)

Η εύλογη αξία των δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών, αναγνωρίζεται ως έξοδο προσωπικού µε αντίστοιχη αύξηση µη-διανεµόµενου αποθεµατικού κατά την περίοδο

κατοχύρωσης αυτών. Οι εισπράξεις µετά την αφαίρεση σχετικών εξόδων συναλλαγής, πιστώνονται στο µετοχικό κεφάλαιο (ονοµαστική αξία) και στη διαφορά από έκδοση

µετοχών υπέρ το άρτιο κατά την άσκηση των δικαιωµάτων προαίρεσης, µε µεταφορά του µη-διανεµόµενου αποθεµατικού στη διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο.

Η ∆ιοίκηση περιοδικά και κατά βούληση, ανταµείβει µε µετρητά (bonus) τους υπαλλήλους µε υψηλή απόδοση. Παροχές σε µετρητά (bonus), οι οποίες απαιτούν µόνο την

έγκριση της ∆ιοίκησης, αναγνωρίζονται ως δεδουλευµένα έξοδα προσωπικού. Η διανοµή κερδών στους υπαλλήλους, για την οποία απαιτείται έγκριση της Γενικής

Συνέλευσης, αναγνωρίζεται ως έξοδο κατά τη χρήση που εγκρίνεται από τους µετόχους του Οµίλου.
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(ιστ) Ασφαλιστικές δραστηριότητες

Προβλέψεις µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων και κινδύνων σε ισχύ

Οι ασφαλιστικές προβλέψεις διακρίνονται σε:

Οι προβλέψεις για τα µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα σχηµατίζονται για τα βραχυπρόθεσµα συµβόλαια ασφαλίσεων ζωής και τα συµβόλαια ασφαλίσεων κατά ζηµιών. Το
ποσό της πρόβλεψης προκύπτει ως το µέρος των εγγεγραµµένων ασφαλίστρων που αντιστοιχεί στην περίοδο από την ηµεροµηνία ισολογισµού έως τη λήξη της περιόδου

την οποία αφορούν τα ασφάλιστρα των συγκεκριµένων συµβολαίων και αναλογεί στην επόµενη χρήση. Επιπλέον, σχηµατίζονται προβλέψεις Κινδύνων σε Ισχύ όταν

αναµένεται ότι τα µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα δε επαρκούν για την κάλυψη των προβλεπόµενων ζηµιών και εξόδων για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια που βρίσκονται σε

ισχύ την ηµεροµηνία υπολογισµού.

Μαθηµατικές προβλέψεις

(i) Αναγνώριση εσόδων

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µακροπρόθεσµης διάρκειας τα ασφάλιστρα αναγνωρίζονται ως έσοδο, όταν καταστούν απαιτητά από τον συµβαλλόµενο. Τα έσοδα από

ασφάλιστρα εµφανίζονται πριν από την αφαίρεση της προµήθειας. Η υποχρέωση για τις συµβατικές παροχές οι οποίες αναµένεται να πραγµατοποιηθούν στο µέλλον

καταχωρείται ως στοιχείο υποχρεώσεων όταν το ασφαλιστήριο συµβόλαιο είναι σε ισχύ και αναγνωρίζονται τα ασφάλιστρα.

(ii) Ασφαλιστικές υποχρεώσεις

Για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια κάλυψης κατά ζηµιών καθώς και για τα συµβόλαια ασφαλίσεων ζωής βραχυπρόθεσµης διάρκειας, τα ασφάλιστρα αναγνωρίζονται ως έσοδο

αναλογικά µε τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης (δεδουλευµένα ασφάλιστρα). Για τα συµβόλαια που παραµένουν ενεργά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, το µέρος

του ασφαλίστρου που έχει εισπραχθεί και δεν έχει καταστεί δεδουλευµένο αναγνωρίζεται ως µη δεδουλευµένο ασφάλιστρο και αποτελεί στοιχείο υποχρεώσεων. Τα έσοδα

από ασφάλιστρα εµφανίζονται πριν από τη µείωση από αναλογούσες προµήθειες ή αντασφαλιστικές εκχωρήσεις.

Προβλέψεις εκκρεµών αποζηµιώσεων  

Οι προβλέψεις εκκρεµών αποζηµιώσεων αφορούν υποχρεώσεις από απαιτήσεις που απορρέουν από ασφαλιστικά συµβάντα (ζηµιές), οι οποίες έχουν αναγγελθεί αλλά δεν

έχουν διακανονισθεί µέχρι την ηµεροµηνία ισολογισµού. Οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις σχηµατίζονται ανά περίπτωση µε τη µέθοδο φάκελο-προς-φάκελο, µε τη συνδροµή

ειδικών εκτιµητών βάσει των υφιστάµενων στοιχείων της αναγγελίας και του συµβάντος (πραγµατογνωµοσύνες, ιατρικές εκθέσεις, δικαστικές αποφάσεις κλπ). Ο Όµιλος

σχηµατίζει επιπλέον προβλέψεις για ζηµιές που έχουν συµβεί, αλλά δεν έχουν αναγγελθεί µέχρι την ηµεροµηνία ισολογισµού (incurred but not reported). Ο υπολογισµός τους 
γίνεται µε χρήση στατιστικών µεθόδων πρόβλεψης.

Οι µαθηµατικές προβλέψεις αντιπροσωπεύουν ασφαλιστικές υποχρεώσεις για τις µακροχρόνιες συµβάσεις ασφάλισης ζωής. Υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών µεθόδων,
λαµβάνοντας υπ' όψη τις αναλογιστικές παραδοχές που ορίζονται από τους αρµόδιους φορείς (πίνακας θνησιµότητας και τεχνικό επιτόκιο) που ήταν σε ισχύ κατά την έναρξη 
ισχύος του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, και λογίζονται ως η διαφορά µεταξύ της παρούσας αξίας των υποχρεώσεων που απορρέουν από το συµβόλαιο και της παρούσας

αξίας των συµβατικά εισπρακτέων ασφαλίστρων.

(ιζ) Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασµούς

(ιη) Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη

(ιθ) Προβλέψεις

Οι συµβάσεις που συνάπτονται µε αντασφαλιστές όπου προβλέπεται ότι ο Όµιλος θα αποζηµιώνεται για επελθούσες ζηµιές που καλύπτονται από ένα ή περισσότερα

συµβόλαια που εκδίδονται τον Όµιλο (πρωτασφαλιστήρια) και που πληρούν τις απαιτήσεις ταξινόµησης για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια, ταξινοµούνται ως αντασφαλιστικές
συµβάσεις.

Στο τέλος κάθε οικονοµικής περιόδου ο Όµιλος εξετάζει την επάρκεια των ασφαλιστικών προβλέψεων (Liability Adequacy Test-LAT) προκειµένου να εξετάσει κατά πόσο οι

σχηµατισθείσες ασφαλιστικές προβλέψεις είναι επαρκείς χρησιµοποιώντας τρέχουσες εκτιµήσεις των αναµενόµενων ταµειακών ροών συµπεριλαµβάνοντας τα σχετικά

έξοδα. Στις περιπτώσεις που οι σχηµατισθείσες προβλέψεις δεν είναι επαρκείς υπό το πρίσµα των αναµενόµενων ταµειακών ροών, το σύνολο της διαφοράς αναγνωρίζεται

άµεσα στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

(iv) Αντασφάλιση

Τα γήπεδα και κτίρια που αποκτούνται από πλειστηριασµούς για ανάκτηση αποµειωθέντων δανείων, περιλαµβάνονται στα «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού», εκτός αν

δηλώνεται διαφορετικά. Τα εν λόγω αποκτηθέντα πάγια στοιχεία κατέχονται προσωρινά για πώληση και αναγνωρίζονται στο χαµηλότερο ποσό µεταξύ του κόστους κτήσης

και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Τα κέρδη ή ζηµιές από την πώληση περιλαµβάνονται στα λοιπά λειτουργικά έσοδα.

Οι παροχές τις οποίες ο Όµιλος δικαιούται σύµφωνα µε τις ισχύουσες αντασφαλιστικές συµβάσεις, αναγνωρίζονται ως αντασφαλιστικό στοιχείο ενεργητικού. Αυτά τα

περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από βραχυπρόθεσµα υπόλοιπα απαιτήσεων από αντασφαλιστές, καθώς και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις που εξαρτώνται από τις

αναµενόµενες ζηµιές και τα λοιπά οφέλη που απορρέουν από τις σχετικές αντασφαλιστικές συµβάσεις. Τα ποσά που µπορούν να ανακτηθούν και αποτελούν υποχρεώσεις ή

απαιτήσεις από αντασφαλιστές υπολογίζονται σύµφωνα µε τα ποσά που συνδέονται µε τις αντασφαλιστικές συµβάσεις ασφάλισης και σύµφωνα µε τους όρους της κάθε

σύµβασης αντασφάλισης. Υποχρεώσεις αντασφάλισης είναι κατά κύριο λόγο ασφάλιστρα που καταβάλλονται για να καλύψουν τις αντασφαλιστικές συµβάσεις και

αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν καταστούν απαιτητές.

Τα συνδεόµενα µέρη περιλαµβάνουν τις συγγενείς και συνδεδεµένες εταιρείες του Οµίλου, τους συµβούλους και τα µέλη της διοίκησης του Οµίλου, τα στενά οικογενειακά

τους πρόσωπα, εταιρείες που κατέχονται ή ελέγχονται από αυτούς και εταιρείες στις οποίες µπορούν να ασκήσουν σηµαντική επιρροή επί της χρηµατοοικονοµικής και

λειτουργικής πολιτικής τους. Οι συναλλαγές παρόµοιας φύσης παρουσιάζονται σε συνολική βάση. Όλες οι τραπεζικές συναλλαγές που διενεργούνται µε συνδεόµενα µέρη,
είναι µέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών και γίνονται µε καθαρά εµπορικούς όρους.

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει µια υπάρχουσα νοµική ή τεκµηριωµένη υποχρέωση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, ο διακανονισµός της

οποίας µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία και απαιτεί την εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικό όφελος.

Ο Όµιλος αξιολογεί εάν τα αντασφαλιστικά στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί αποµειώσεις σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς. Αν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι το

αντασφαλιστικό στοιχείο ενεργητικού έχει αποµειωθεί, ο Όµιλος µειώνει τη λογιστική αξία του αντασφαλιστικού στοιχείου ενεργητικού σύµφωνα µε το ποσό της αποµείωσης

και το αναγνωρίζει ως ζηµιά αποµείωσης στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

(iii) Επάρκεια Ασφαλιστικών Προβλέψεων
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2. Βασικές Λογιστικές Αρχές (συνέχεια)

(κ) Πληροφόρηση ανά επιχειρηµατικό τοµέα

(κα) Μετοχικό κεφάλαιο

(κβ) Προνοµιούχοι τίτλοι 

(κγ) Χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις

Η διανοµή µερίσµατος στους κατόχους προνοµιούχων τίτλων, αναγνωρίζεται ως µείωση της καθαρής θέσης, κατά την ηµεροµηνία που αναγνωρίζονται ως πληρωτέα. 

Ο τοµέας είναι ένα ξεχωριστό τµήµα του Οµίλου που δραστηριοποιείται στην παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών, οι οποίες µπορεί να αποφέρουν έσοδα και να δηµιουργήσουν

έξοδα, εντός ενός συγκεκριµένου οικονοµικού περιβάλλοντος. Οι επιχειρηµατικοί τοµείς καθορίζονται βάσει των εσωτερικών αναφορών που επιβλέπει ο επικεφαλής λήψης

επιχειρηµατικών αποφάσεων και χρησιµοποιούνται για τη διάθεση των πόρων και την αξιολόγηση της απόδοσής τους. Ο επικεφαλής λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων

είναι η επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού (Strategic Planning Group), η οποία λαµβάνει στρατηγικές αποφάσεις. Ο Όµιλος είναι οργανωµένος σε πέντε κύριους

επιχειρηµατικούς τοµείς. Τα έσοδα, έξοδα και η απόδοση ανά τοµέα περιλαµβάνουν και µεταφορές µεταξύ τοµέων δραστηριοτήτων. Αυτές οι µεταφορές λογίζονται σε

ανταγωνιστικές τιµές, οι οποίες είναι συναφείς µε τις χρεώσεις σε µη συνδεδεµένους πελάτες για την παροχή παρόµοιων υπηρεσιών.

Η διανοµή µερισµάτων αναγνωρίζεται αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου, όταν εγκριθεί από τους µετόχους του Οµίλου. Τυχόν προµερίσµατα αναγνωρίζονται

αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου όταν εγκριθούν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

Οι κοινές και προνοµιούχες µετοχές καταχωρούνται ως ίδια κεφάλαια.

Τα έξοδα έκδοσης κοινών µετοχών ή δικαιωµάτων, µετά από φόρους, αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια αφαιρετικά του προϊόντος έκδοσης.

Όταν εταιρείες του Οµίλου αγοράζουν µετοχές της Τράπεζας (ίδιες µετοχές) το ποσό που καταβάλλεται, συµπεριλαµβανοµένων και των άµεσα σχετιζόµενων εξόδων (µετά
την αφαίρεση φόρου), αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια µέχρι την ακύρωση, επανέκδοση ή πώληση των µετοχών. Όταν οι ίδιες µετοχές πωλούνται ή επανεκδίδονται σε

µεταγενέστερο στάδιο, οποιοδήποτε ποσό εισπραχθεί περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια.

Όταν ο Όµιλος αγοράζει προνοµιούχους τίτλους που εκδίδει, το ποσό που καταβάλλεται, συµπεριλαµβανοµένων και των άµεσα σχετιζόµενων εξόδων (µετά την αφαίρεση

φόρου), αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση που πωλούνται ή ακυρώνονται σε µεταγενέστερο στάδιο, οποιοδήποτε ποσό εισπραχθεί περιλαµβάνεται στα ίδια

κεφάλαια.

Οι προνοµιούχοι τίτλοι που εκδίδονται από τον Όµιλο καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια όταν δεν υπάρχει συµβατική υποχρέωση να κοµιστούν στον κάτοχό τους ταµειακά

διαθέσιµα ή κάποιο άλλο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού. 

Τα επιπρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την έκδοση νέων προνοµιούχων τίτλων καταχωρούνται στην καθαρή θέση ως µείωση του προϊόντος της έκδοσης, µετά από

φόρους.

(κγ) Χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις

(κδ) Τιτλοποιήσεις

(κε) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

3. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές στην εφαρµογή των λογιστικών αρχών

(α) Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους

Ο Όµιλος τιτλοποιεί χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού γεγονός το οποίο συνήθως συνεπάγεται την πώληση των στοιχείων ενεργητικού σε εταιρείες ειδικού σκοπού

(σηµ. β (i)), οι οποίες µε τη σειρά τους εκδίδουν οµόλογα σε επενδυτές και σε ορισµένες περιπτώσεις σε εταιρίες του Οµίλου. Οι εν λόγω τιτλοποιήσεις ενοποιούνται στο

σύνολό τους, καθώς ο Όµιλος διατηρεί το µεγαλύτερο µέρος των κινδύνων και των ωφελειών που απορρέουν από την κυριότητα των εταιριών ειδικού σκοπού.

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο, καταθέσεις όψεως σε τράπεζες, άλλες βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης, µε
αρχικές ηµεροµηνίες λήξης τριών ή λιγότερων µηνών, και τραπεζικές επιταγές.

Κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών του Οµίλου, η ∆ιοίκηση προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων ενεργητικού και

υποχρεώσεων που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια του επόµενου οικονοµικού έτους. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς
και βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων των εκτιµήσεων για µελλοντικά γεγονότα, οι οποίες, κάτω από τις παρούσες

συνθήκες, είναι λογικές.

Ο Όµιλος αξιολογεί το δανειακό του χαρτοφυλάκιο σε διαρκή βάση, προκειµένου να εντοπιστούν τυχόν περιπτώσεις αποµείωσης. Στον προσδιορισµό του αν πρέπει να

αναγνωριστεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων η ζηµιά αποµείωσης, ο Όµιλος εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να καταδεικνύουν ότι υπάρχει

προσδιορίσιµη µείωση στις αναµενόµενες ταµειακές ροές από ένα χαρτοφυλάκιο δανείων, πριν η µείωση µπορέσει να συσχετιστεί µε ένα συγκεκριµένο δάνειο του

χαρτοφυλακίου. Τέτοια ένδειξη είναι δυνατόν να περιλαµβάνει δεδοµένα που παρατηρήθηκαν και υποδηλώνουν ότι υπήρξε αρνητική διαφοροποίηση στη δυνατότητα

αποπληρωµής από την οµάδα των πιστούχων, ή στις εθνικές ή τοπικές οικονοµικές συνθήκες, που σχετίζονται µε αθετήσεις υποχρεώσεων έναντι οµάδας περιουσιακών

στοιχείων. Η ∆ιοίκηση χρησιµοποιεί εκτιµήσεις, που βασίζονται στην ιστορική εµπειρία ζηµιών από περιουσιακά στοιχεία µε παρόµοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου,
και παρόµοια αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης µε αυτά του χαρτοφυλακίου, όταν προσδιορίζει τις µελλοντικές ταµειακές ροές. Η µεθοδολογία και οι υποθέσεις που

χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του ποσού και της χρονικής στιγµής των µελλοντικών ταµειακών ροών, επανεξετάζονται περιοδικά, ώστε να µειώνουν οποιεσδήποτε

διαφορές µεταξύ των εκτιµήσεων για ζηµιές και της πραγµατικής εµπειρίας ζηµιών.

Τα συµβόλαια χρηµατοοικονοµικής εγγύησης αποτελούν συµβόλαια, µε τα οποία ο εκδότης δεσµεύεται να αποζηµιώσει τον κάτοχο του συµβολαίου, σε περίπτωση που ο

οφειλέτης αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε τους όρους ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου. Τέτοιες χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις δίδονται σε

τράπεζες, χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς και άλλους φορείς για λογαριασµό πελατών για τη διασφάλιση δανείων, υπεραναλήψεων και άλλων τραπεζικών εργασιών. 

Οι χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία χορήγησής τους στην εύλογη αξία. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηµατοοικονοµικές
εγγυήσεις του Οµίλου επιµετρώνται στην υψηλότερη αξία µεταξύ της αρχικής, µείον τις υπολογισµένες αποσβέσεις, ώστε να αναγνωριστεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων

το δεδουλευµένο έσοδο από την προµήθεια µε την ευθεία µέθοδο στη διάρκεια ζωής της εγγυητικής και της εκτίµησης της δαπάνης που απαιτείται για τον διακανονισµό της

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι εκτιµήσεις αυτές καθορίζονται βάσει της εµπειρίας από παρόµοιες συναλλαγές, του ιστορικού

προηγούµενων ζηµιών, καθώς και της κρίσης της ∆ιοίκησης. Οποιαδήποτε µεταβολή στην υποχρέωση σχετίζεται µε εγγυητικές µεταφέρεται στην κατάσταση

αποτελεσµάτων.
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3. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές στην εφαρµογή των λογιστικών αρχών (συνέχεια)

(β) Εκτιµώµενη αποµείωση της υπεραξίας

(γ) Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων

(δ) Αποµείωση µετοχικού χαρτοφυλακίου διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων

(ε) Τιτλοποιήσεις και ενοποίηση εταιρειών ειδικού σκοπού

(στ) Φόρος εισοδήµατος

Ο Όµιλος προσδιορίζει ότι το µετοχικό χαρτοφυλάκιο διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων έχει υποστεί αποµείωση, όταν υπάρξει σηµαντική ή παρατεταµένη

µείωση στην εύλογη αξία των µετοχικών επενδύσεων κάτω από το κόστος κτήσης τους. Στον προσδιορισµό του τί αποτελεί σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση, η ∆ιοίκηση

του Οµίλου χρησιµοποιεί την κρίση της. Κατά τη χρήση της κρίσης του, ο Όµιλος αξιολογεί, µεταξύ άλλων παραγόντων, τη συνήθη µεταβλητότητα (volatility) της τιµής της

µετοχής. Επιπροσθέτως, η αποµείωση µπορεί να είναι απαραίτητη όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη χειροτέρευσης της οικονοµικής κατάστασης του εκδότη, της επίδοσης
του κλάδου και τοµέα εργασιών, των λειτουργικών και χρηµατοδοτικών ταµειακών ροών και αλλαγές στην τεχνολογία.

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δε διαπραγµατεύονται σε ενεργή αγορά, προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης. Σε αυτές τις

περιπτώσεις η εύλογη αξία εκτιµάται από παρατηρήσιµα δεδοµένα παρόµοιων χρηµατοοικονοµικών µέσων ή µε τη χρήση µοντέλων. Όπου δεν υπάρχουν διαθέσιµα

στοιχεία αγοράς, η εκτίµηση της εύλογης αξίας στηρίζεται σε κατάλληλες υποθέσεις. Όπου χρησιµοποιούνται µέθοδοι αποτίµησης για τον καθορισµό της εύλογης αξίας,
αυτές επικυρώνονται και εξετάζονται περιοδικά από προσωπικό µε απαραίτητα προσόντα, ανεξάρτητο από το προσωπικό που πραγµατοποίησε τις µεθόδους αποτίµησης.
Όλα τα µοντέλα πιστοποιούνται πριν να χρησιµοποιηθούν και ρυθµίζονται έτσι ώστε να επιβεβαιώνουν ότι τα αποτελέσµατα αντικατοπτρίζουν τα πραγµατικά δεδοµένα και

τις συγκριτικές τιµές αγοράς. Όπου είναι δυνατό, τα µοντέλα χρησιµοποιούν µόνο παρατηρήσεις από την αγορά, αλλά σε τοµείς όπως ο πιστωτικός κίνδυνος (τόσο του

Οµίλου όσο και του αντισυµβαλλόµενου µέρους), απαιτούνται εκτιµήσεις από τη ∆ιοίκηση για παραµέτρους όπως η µεταβλητότητα (volatility) και οι συσχετίσεις

(correlations). Αλλαγές στις υποθέσεις σχετικά µε αυτούς τους παράγοντες µπορεί να επηρεάσουν την εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που παρουσιάζεται στις

οικονοµικές καταστάσεις.

Ο Όµιλος προωθεί τη δηµιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού (Ε.Ε.Σ.) για διάφορους σκοπούς περιλαµβανοµένης και της τιτλοποίησης περιουσιακών στοιχείων. Ο Όµιλος

ενδέχεται να κατέχει ή όχι άµεσα αυτές τις εταιρείες και ενοποιεί όσες Ε.Ε.Σ. ελέγχει. Στον προσδιορισµό του εάν ο Όµιλος ελέγχει µια Ε.Ε.Σ., χρησιµοποιεί την κρίση του

αξιολογώντας την έκθεσή του σε κινδύνους και ανταµοιβές συσχετιζόµενες µε την Ε.Ε.Σ. και την ικανότητά του να λαµβάνει λειτουργικές αποφάσεις για την εν λόγω Ε.Ε.Σ.

Ο Όµιλος εξετάζει σε ετήσια βάση κατά πόσον υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της υπεραξίας, σύµφωνα µε τη λογιστική αρχή που παρουσιάζεται στη Σηµείωση 2 (η)(i). Τα
ανακτήσιµα ποσά των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών προσδιορίζονται µε βάση την αξία χρήσεώς τους. Οι υπολογισµοί αυτοί βασίζονται σε προβλέψεις σχετικά µε

την κερδοφορία και τις ταµειακές ροές χρησιµοποιώντας εκτιµήσεις για το ρυθµό ανάπτυξης εσόδων, εξόδων και τα περιθώρια κέρδους.

(ζ) Παροχές αποχώρησης προς το προσωπικό

(η) Παροχές για συµµετοχή στα κέρδη

4. Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας

(α)

(β)

(γ)

Οι υποθέσεις που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό του καθαρού κόστους (εσόδου) για συνταξιοδότηση περιλαµβάνουν το επιτόκιο προεξόφλησης, µελλοντικές

µισθολογικές αυξήσεις και το ποσοστό πληθωρισµού. Ο Όµιλος καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης στο τέλος κάθε χρόνου χρησιµοποιώντας επιτόκια

Ευρωπαϊκών εταιρικών οµολόγων υψηλής πιστωτικής διαβάθµισης, µε όρους λήξης που προσεγγίζουν τους όρους της σχετικής υποχρέωσης. Οι υπόλοιπες κύριες

παραδοχές για την υποχρέωση συνταξιοδότησης βασίζονται εν µέρει στις εκάστοτε συνθήκες αγοράς.

Η έκδοση 345.500.000 προνοµιούχων µετοχών, χωρίς δικαίωµα ψήφου και ονοµαστικής αξίας € 950 εκατ. καλύφθηκε από το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε οµόλογα ίσης

αξίας την 21 Μαΐου 2009 (σηµ. 38).

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού εξαρτάται από παράγοντες που καθορίζονται σε αναλογιστική βάση µε την χρήση παραδοχών.
Οποιαδήποτε µεταβολή των παραδοχών αυτών θα µεταβάλει τη λογιστική αξία των υποχρεώσεων λόγω συνταξιοδότησης.

Ο Όµιλος χορηγεί στους υπαλλήλους ως µέρος των απολαβών τους δωρεάν µετοχές και δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών. Σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 2, η εύλογη αξία

αυτών των µετοχών και των δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών κατά την ηµεροµηνία χορήγησής τους αναγνωρίζεται ως έξοδο (προγράµµατα διακανονισµού

συµµετοχικών τίτλων-equity settled plans). Όσον αφορά στις µετοχές, η εύλογη αξία καθορίζεται βάσει της τιµής της µετοχής προσαρµοσµένη κατά τους όρους σύµφωνα µε

τους οποίους χορηγήθηκαν οι δωρεάν µετοχές. Όσον αφορά στα δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών που χορηγούνται, σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν

διαθέσιµες τιµές αγοράς, γιατί έχουν ειδικούς όρους που δεν απαντώνται σε δικαιώµατα που διαπραγµατεύονται. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Όµιλος εκτιµά την εύλογη αξία

των συµµετοχικών τίτλων χρησιµοποιώντας µια µέθοδο αξιολόγησης που είναι συνεπής µε τις γενικά αποδεκτές µεθόδους αξιολόγησης.

∆εύτερος πυλώνας στήριξης – οµόλογα εγγύησης Ελληνικού ∆ηµοσίου

Η ρευστότητα που αντλείται από αυτόν τον πυλώνα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη χρηµατοδότηση στεγαστικών δανείων και δανείων µικρών και µεσαίων

επιχειρήσεων. Από την 29 ∆εκεµβρίου 2011, η Τράπεζα δεν έχει δανειστεί ειδικά οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου.

Τρίτος πυλώνας στήριξης – δανεισµός οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, τα οµόλογα εγγύησης Ελληνικού ∆ηµοσίου συνολικής αξίας € 16.276 εκατ. κατέχονταν πλήρως από την Τράπεζα και τις θυγατρικές της

(σηµ. 34). Το Φεβρουάριο του 2013, έληξαν οµόλογα εγγύησης Ελληνικού ∆ηµοσίου αξίας € 2.344 εκατ. 

Η Τράπεζα συµµετέχει στο Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας βάσει του Νόµου 3723/2008, όπως τροποποιήθηκε µε τους Νόµους

3844/2010, 3845/2010, 3872/2010, 3965/2011 και 4093/2012 και επεκτάθηκε µε την Υπουργική απόφαση 57126/B.2421/28.12.2012, ως ακολούθως:

Ο Όµιλος υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος σε διάφορες χώρες και απαιτούνται εκτιµήσεις για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης φόρου εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές

συναλλαγές και υπολογισµοί κατά τη διάρκεια της κανονικής ροής των εργασιών, για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός φόρου είναι αβέβαιος. Ο Όµιλος αναγνωρίζει

υποχρεώσεις για αναµενόµενα θέµατα από φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιµήσεων κατά πόσο θα προκύψουν επιπρόσθετοι φόροι. Όπου το τελικό φορολογικό

αποτέλεσµα αυτών των υποθέσεων διαφέρει από τα ποσά που αναγνωρίστηκαν αρχικά, οι διαφορές θα επηρεάσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις και τις αναβαλλόµενες

φορολογικές υποχρεώσεις, την περίοδο κατά την οποία γίνεται αυτός ο προσδιορισµός.

Πρώτος πυλώνας στήριξης – προνοµιούχες µετοχές
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4. Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας (συνέχεια)

5. Πιστωτικός κίνδυνος από απαιτήσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου

Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο του PSI+ το 2012

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)

(ζ)

Για κάθε οµόλογο που επιλέχθηκε να συµµετάσχει στο PSI+, το 53,5% της ονοµαστικής αξίας αποµειώθηκε, το 31,5% της ονοµαστικής αξίας ανταλλάχθηκε µε νέα

οµόλογα ίσης ονοµαστικής αξίας έκδοσης του Ελληνικού ∆ηµοσίου και το υπόλοιπο 15% ανταλλάχθηκε µε βραχυπρόθεσµους τίτλους έκδοσης του Ευρωπαϊκού

Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ευρωπαϊκό ΤΧΣ), 

Το επιτόκιο των νέων οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου (νέα ΟΕ∆) ήταν 2% για τα έτη 2012 έως 2015, αυξανόµενο στο 3% για τα έτη 2015 έως 2020, στο 3,65% για το

2021 και στο 4,3% για τα έτη έως το 2042,

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε το Νόµο 3756/2009 όπως τροποποιήθηκε µε το Νόµο 3844/2010 και συµπληρώθηκε µε τους Νόµους 3965/2011 και 4063/2012, οι τράπεζες που
συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Ενίσχυσης Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας δεν επιτρέπεται να διανείµουν µέρισµα σε µετρητά στους κατόχους κοινών µετοχών για τις

χρήσεις 2008 έως 2011 και να προχωρήσουν σε αγορά ιδίων µετοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Νόµου περί Ανωνύµων Εταιρειών. Ο περιορισµός στη διανοµή

µερίσµατος σε µετρητά επεκτείνεται και στη χρήση 2012 µέσω νοµοθετικής ρύθµισης, η οποία αναµένεται να ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο σύντοµα. 

Οι δεδουλευµένοι τόκοι των οµολόγων που ανταλλάχθηκαν διακανονίστηκαν µέσω της έκδοσης βραχυπρόθεσµων τίτλων από το Ευρωπαϊκό ΤΧΣ,

Τα νέα ΟΕ∆ εκδόθηκαν σε 20 διακριτές σειρές µε τµηµατικές λήξεις από το 2023 έως το 2042, ώστε να επιτευχθεί ετήσια απόσβεση 5% στο συνολικό ποσό τους,

Σύµφωνα µε το Νόµο 3723/2008, όπως τροποποιήθηκε µε το Νόµο 3965/2011, κατά τη χρονική περίοδο που η Τράπεζα συµµετέχει στο πρόγραµµα, µέσω των

προνοµιούχων µετοχών ή των οµολόγων εγγύησης Ελληνικού ∆ηµοσίου (πυλώνες (α) και (β) όπως αναφέρονται ανωτέρω), το Ελληνικό ∆ηµόσιο έχει το δικαίωµα να ορίσει

εκπρόσωπό του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, να θέσει βέτο σε στρατηγικές αποφάσεις, σε αποφάσεις που µεταβάλλουν ουσιωδώς τη νοµική ή

χρηµατοοικονοµική θέση της Τράπεζας, για την έγκριση των οποίων απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και στη διανοµή µερίσµατος καθώς και να θέσει

περιορισµό στις αµοιβές της ∆ιοίκησης.

Την 21 Φεβρουαρίου 2012, οι υπουργοί οικονοµικών της Ευρωζώνης συµφώνησαν στο πρόγραµµα διάσωσης για την Ελλάδα, το οποίο περιελάµβανε την παροχή

χρηµατοοικονοµικής βοήθειας από το δηµόσιο τοµέα (official sector) και την εθελοντική ανταλλαγή χρεωστικών τίτλων που κατείχαν οι ιδιώτες επενδυτές (private sector). 

Οι κύριοι όροι του προγράµµατος για την εθελοντική ανταλλαγή των οµολόγων (PSI+) διαµορφώθηκαν ως εξής:

Τα νέα ΟΕ∆ είχαν την ίδια πιστωτική διαβάθµιση µε το δάνειο αξίας € 30 δις από το Ευρωπαϊκό ΤΧΣ προς την Ελλάδα, το οποίο αποτελεί µέρος του PSI+,

Τα νέα ΟΕ∆ υπόκεινταν στο αγγλικό δίκαιο,

Κάθε νέο οµόλογο συνοδεύτηκε από ένα διακριτό χρηµατοοικονοµικό µέσο µε απόδοση συνδεδεµένη µε το Ελληνικό ΑΕΠ και µε ονοµαστική αξία ίση µε την

ονοµαστική αξία του νέου οµολόγου.

Πιστωτικός κίνδυνος από απαιτήσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου

Το πρόγραµµα στήριξης αποσκοπούσε στη διασφάλιση της βιωσιµότητας του χρέους και την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας, προκειµένου να µπορέσει η Ελλάδα

να επιτύχει τους αυστηρούς δηµοσιονοµικούς στόχους και να εφαρµόσει τα σχέδια ιδιωτικοποιήσεων και τις διαρθρωτικές αλλαγές. 

Η πρόσκληση για την ανταλλαγή έγινε την 24 Φεβρουαρίου 2012 και η συνολική ονοµαστική αξία των οµολόγων που κλήθηκαν να συµµετάσχουν στο PSI+ ανήλθε σε € 206
δις περίπου. Τελικά ανταλλάχθηκαν οµόλογα που υπάγονταν στο ελληνικό και ξένο δίκαιο αξίας € 199 δις περίπου.

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, η συνολική λογιστική αξία της έκθεσης του Οµίλου σε απαιτήσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου ανερχόταν σε € 6.041 εκατ. Σε αυτήν περιλαµβάνονται α)
Έντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ∆ηµοσίου αξίας € 3.053 εκατ., β) ΟΕ∆ αξίας € 904 εκατ. που λήγουν το 2014 και έχουν εκδοθεί ως κάλυψη για τις Προνοµιούχες Μετοχές που

εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Νόµου 3723/2008 «Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας». Τα ΟΕ∆ αυτά αναµένεται να αποπληρωθούν πλήρως.
γ) λοιπά ΟΕ∆ αξίας € 832 εκατ. που δεν πληρούσαν τα κριτήρια του PSI+, δ) παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο αξίας € 724 εκατ., ε)
χρηµατοοικονοµική εγγύηση που σχετίζεται µε τον πιστωτικό κίνδυνο του Ελληνικού ∆ηµοσίου αξίας € 187 εκατ., στ) δάνεια µε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου αξίας € 182
εκατ., ζ) δάνεια προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο/δηµόσιους οργανισµούς αξίας € 154 εκατ. και η) νέα ΟΕ∆ αξίας € 5 εκατ. που περιλαµβάνονται στο εµπορικό χαρτοφυλάκιο.

Στο πλαίσιο του προγράµµατος ανταλλαγής, το Μάρτιο/Απρίλιο του 2012 ο Όµιλος έλαβε α) νέα οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου (νέα ΟΕ∆) µε ονοµαστική αξία ίση µε το

31,5% της ονοµαστικής αξίας των παλαιών οµολόγων, β) τίτλους έκδοσης του Ευρωπαϊκού ΤΧΣ µε ονοµαστική αξία ίση µε το 15% της ονοµαστικής αξίας των παλαιών

οµολόγων και γ) χρηµατοοικονοµικά µέσα µε απόδοση συνδεδεµένη µε το Ελληνικό ΑΕΠ. Τα οµόλογα που ανταλλάχθηκαν αποαναγνωρίστηκαν και τα νέα ΟΕ∆

ταξινοµήθηκαν στο χαρτοφυλάκιο «∆ιακρατούµενων έως τη λήξη επενδυτικών τίτλων» και αναγνωρίστηκαν στην εύλογη αξία τους. Το 2012, και έπειτα από εκτίµηση της

διεθνούς οικονοµικής κοινότητας ότι η αγορά των νέων ΟΕ∆ είναι ενεργός, ο Όµιλος αναγνώρισε επιπλέον ζηµιά λόγω αποτίµησης αξίας € 428 εκατ. βάσει των τιµών

αγοράς κατά την ηµεροµηνία αναγνώρισής τους. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε απόδοση συνδεδεµένη µε το Ελληνικό ΑΕΠ ταξινοµήθηκαν ως παράγωγα

χρηµατοοικονοµικά µέσα. Επίσης, ο Όµιλος αναγνώρισε επιπρόσθετες ζηµιές (επιπλέον κόστος χρηµατοδότησης, κόστος που σχετίζεται µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα

αντιστάθµισης των παλιών ΟΕ∆) αξίας € 12 εκατ., οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε τη συµµετοχή του στο πρόγραµµα ανταλλαγής PSI+. Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, και
λαµβάνοντας υπόψη τη ζηµιά του 2011, η συνολική ζηµιά από τη συµµετοχή στο PSI+ ανήλθε σε € 6,2 δις. 

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012 ο Όµιλος αναγνώρισε ζηµιά αξίας € 115 εκατ. προ φόρων, η οποία αφορούσε την αποτίµηση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων µε το

Ελληνικό ∆ηµόσιο και χρηµατοοικονοµική εγγύηση που σχετιζόταν µε τον πιστωτικό κίνδυνο του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Την 31 ∆εκεµβρίου 2011, ο Όµιλος αναγνώρισε ζηµιά

αποµείωσης αξίας € 233 εκατ. προ φόρων, η οποία σχετιζόταν µε την έκθεση σε απαιτήσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου και δηµοσίων οργανισµών, όπως τα δάνεια προς Τοπικές

και Περιφερειακές αρχές και τα δάνεια µε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 4046/2012, οι φορολογικές ζηµιές που προέκυψαν από την ανταλλαγή οµολόγων στα πλαίσια του PSI+ εκπίπτουν φορολογικά σε ίσες

δόσεις κατά τη διάρκεια ζωής των νέων οµολόγων ανεξάρτητα από την περίοδο διακράτησής τους. 

ονοµαστική αξία του νέου οµολόγου.

Το πρόγραµµα ανταλλαγής των οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου και των λοιπών τίτλων που πληρούν τα σχετικά κριτήρια (PSI+) ήταν απόδειξη παροχής έκπτωσης από το

δανειστή προς τον οφειλέτη (το Ελληνικό ∆ηµόσιο), λόγω της οικονοµικής δυσχέρειας του οφειλέτη, την οποία ο δανειστής δεν θα εξέταζε σε διαφορετική περίπτωση. Ως
αποτέλεσµα αυτού, και έπειτα από την συµµετοχή της Τράπεζας στο πρόγραµµα, ο Όµιλος αναγνώρισε την 31 ∆εκεµβρίου 2011 ζηµιά αποµείωσης € 5.779 εκατ. προ
φόρων, για τα ΟΕ∆ και για τους λοιπούς τίτλους ονοµαστικής αξίας € 7.336 εκατ. που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο του PSI+ το 2012.

Έπειτα από απόφαση των υπουργών οικονοµικών της Ευρωζώνης την 27 Νοεµβρίου 2012 και στα πλαίσια των µέτρων για τη µείωση του δηµοσίου χρέους, το Ελληνικό

∆ηµόσιο πρότεινε, µέσω σχετικής ανακοίνωσης του την 3 ∆εκεµβρίου 2012, στους κατόχους νέων ΟΕ∆ που πληρούσαν τα κριτήρια να υποβάλουν προσφορές για την

ανταλλαγή των νέων ΟΕ∆ µε οµόλογα εξάµηνης διάρκειας και µηδενικού επιτοκίου, έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ευρωπαϊκό ΤΧΣ).
Τη 18 ∆εκεµβρίου 2012, στα πλαίσια της ανωτέρω πρότασης, νέα ΟΕ∆ ονοµαστικής αξίας € 31,9 δις ανταλλάχθηκαν µε οµόλογα έκδοσης του Ευρωπαϊκού ΤΧΣ

ονοµαστικής αξίας € 11,3 δις.

Στα πλαίσια της συµµετοχής στο πρόγραµµα επαναγοράς χρέους του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ο Όµιλος υπέβαλε για ανταλλαγή το 100% των νέων ΟΕ∆ που κατείχε συνολικής

ονοµαστικής αξίας € 2,3 δις (λογιστική αξία € 0,6 δις) και έλαβε οµόλογα του Ευρωπαϊκού ΤΧΣ συνολικής ονοµαστικής αξίας € 0,8 δις. Από την ανωτέρω συναλλαγή,
προέκυψε κέρδος αξίας € 192 εκατ. προ φόρων, το οποίο αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα του δ' τριµήνου του 2012.

και Περιφερειακές αρχές και τα δάνεια µε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
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6. Ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών Τραπεζών

Πλαίσιο και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης

(α) Έκδοση κοινών µετοχών ώστε να επιτευχθεί ελάχιστος δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων (Core Tier I) 6%, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι προνοµιούχες µετοχές

Η πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου της 9 Νοεµβρίου 2012, µετά τη σύµφωνη γνώµη της Τρόικας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ και ∆ΝΤ), όρισε τις τεχνικές λεπτοµέρειες

του πλαισίου ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ως ακολούθως:

Λόγω της σηµαντικής επίπτωσης από το πρόγραµµα ανταλλαγής Ελληνικών οµολόγων (PSI+), την 21 Φεβρουαρίου 2012, οι υπουργοί οικονοµικών της Ευρωζώνης

αποφάσισαν τη διάθεση € 50 δις από το δεύτερο πρόγραµµα στήριξης της Ελλάδας για την ανακεφαλαιοποίηση του Ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Τα κεφάλαια έχουν

διατεθεί στο Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), ο σκοπός του οποίου έχει διευρυνθεί και ενισχυθεί. Από τα ανωτέρω κεφάλαια, € 23 δις

καταβλήθηκαν στην Ελλάδα το δεύτερο τρίµηνο του 2012, € 16 δις το ∆εκέµβριο του 2012, ενώ τα υπόλοιπα € 11 δις αναµένεται να καταβληθούν εντός των επόµενων

µηνών.

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) έχει ελέγξει τη βιωσιµότητα των Ελληνικών τραπεζών και έχει προβεί σε εκτίµηση των µεγαλύτερων απαιτούµενων κεφαλαιακών αναγκών

τους βάσει των εξής σεναρίων (α) βασικό σενάριο µε δείκτη βασικών κυρίων κεφαλαίων (Core Tier I) 9% και (β) σενάριο δυσµενών συνθηκών µε αντίστοιχο δείκτη 7% για

την περίοδο έως το τέλος του 2014. Οι κεφαλαιακές ανάγκες της κάθε τράπεζας αξιολογήθηκαν, µεταξύ άλλων, βάσει των επιπτώσεων της συµµετοχής τους στο πρόγραµµα

PSI+, των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης του δανειακού χαρτοφυλακίου από την BlackRock, της βιωσιµότητας του επιχειρηµατικού σχεδίου τους και ενός λεπτοµερούς

χρονοδιαγράµµατος ενεργειών για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Η ΤτΕ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εκτίµησαν ότι τα € 50 δις

επαρκούν για να καλύψουν τις κεφαλαιακές ανάγκες των βιώσιµων Ελληνικών τραπεζών, όπως ορίστηκαν ανωτέρω, και την εξυγίανση των µη βιώσιµων.

Εν τω µεταξύ, η επίπτωση της συµµετοχής των Ελληνικών τραπεζών στο πρόγραµµα ανταλλαγής Ελληνικών οµολόγων (PSI+) είναι τέτοια, ώστε να χρειάζονται την

προσωρινή οικονοµική ενίσχυση του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), υπό τις προϋποθέσεις του σχετικού νόµου και της συµφωνίας

προεγγραφής που υπογράφηκε µεταξύ κάθε τράπεζας, του ΕΤΧΣ και του Ευρωπαϊκού ΤΧΣ (βλ. παρακάτω). 

Το ΕΤΧΣ ιδρύθηκε το 2010, µε σκοπό τη διατήρηση της σταθερότητας του Ελληνικού τραπεζικού συστήµατος µέσω της εξασφάλισης επαρκών κεφαλαίων που θα καλύψουν

τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των βιώσιµων τραπεζών και της συµµετοχής του στις αυξήσεις κεφαλαίου κατά το ποσό που δε θα καλυφθεί από τον ιδιωτικό τοµέα.

Στις τράπεζες που αξιολογήθηκαν ως βιώσιµες, δόθηκε η ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν από το ΕΤΧΣ, βάσει συγκεκριµένης διαδικασίας, κεφάλαια που

προσµετρούνται στο δείκτη βασικών κυρίων κεφαλαίων (Core Tier I). Τα κεφάλαια δύναται να έχουν τη µορφή κοινών µετοχών, υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών ή

κοινών µετοχών µε περιορισµένα δικαιώµατα ψήφου. Οι κοινές µετοχές µε περιορισµένα δικαιώµατα ψήφου θα είναι διαθέσιµες µόνο εάν οι ιδιώτες επενδυτές συµµετάσχουν

κατά 10% στην αύξηση κεφαλαίου. Τα δικαιώµατα ψήφου των κοινών µετοχών της προαναφερόµενης περίπτωσης που θα κατέχει το ΕΤΧΣ, θα περιοριστούν αυστηρά σε

συγκεκριµένες στρατηγικές αποφάσεις υπό την προϋπόθεση ότι η τράπεζα τηρεί το σχέδιο αναδιάρθρωσής της και ότι οι υπό αίρεση µετατρέψιµες οµολογίες (CoCos) δε θα
µετατραπούν υποχρεωτικά σε κοινές µετοχές (βλ. (β) παρακάτω). Το ΕΤΧΣ είναι υποχρεωµένο να διαθέσει εντός πενταετίας, τµηµατικά ή άπαξ, το σύνολο των µετοχών που

θα αποκτήσει από τη συµµετοχή του στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύµατος στην περίπτωση που ικανοποιηθεί η απαιτούµενη συµµετοχή κατά

10% των ιδιωτών επενδυτών και εντός διετίας εάν η ανωτέρω συµµετοχή δεν επιτευχθεί. Και στις δύο περιπτώσεις, η περίοδος διάθεσης των µετοχών µπορεί να παραταθεί

από τον Υπουργό Οικονοµικών.

(α)

(β)

(γ)

Οι µη βιώσιµες τράπεζες θα εξυγιανθούν από το ΕΤΧΣ µε τρόπο συστηµατικό και µε το µικρότερο δυνατό κόστος για το κράτος, διασφαλίζοντας τη χρηµατοοικονοµική

σταθερότητα.

Για να διασφαλιστεί ότι το σύστηµα διαθέτει επαρκή κεφάλαια, το Μάρτιο του 2013 η ΤτΕ, βάσει προηγούµενης δέσµευσής της, ξεκίνησε τη διεξαγωγή επαναληπτικού τεστ

προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων, βάσει των µακροοικονοµικών παραδοχών και επιδόσεων που θα ισχύουν έως τον Ιούνιο του 2013. Η µεθοδολογία που θα

χρησιµοποιηθεί έχει συµφωνηθεί µε την Τρόικα (ΕΕ, ΕΚΤ και ∆ΝΤ). Η διαδικασία αναµένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη ∆εκεµβρίου του 2013.

Έκδοση κοινών µετοχών ώστε να επιτευχθεί ελάχιστος δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων (Core Tier I) 6%, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι προνοµιούχες µετοχές

που εκδόθηκαν βάσει του Νόµου 3723/2008 και οι υπό αίρεση µετατρέψιµες οµολογίες που θα εκδοθούν βάσει της παρούσας Πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου

(βλ. (β) παρακάτω). Το ΕΤΧΣ θα καλύψει τις αδιάθετες νέες µετοχές, οι οποίες θα διατεθούν στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ i) του 50% της µέσης χρηµατιστηριακής τιµής

κατά τις τελευταίες 50 ηµέρες διαπραγµάτευσης πριν από την ηµεροµηνία καθορισµού της τιµής διάθεσης και ii) της τιµής κλεισίµατος κατά την προηγούµενη της

ηµεροµηνίας καθορισµού της τιµής διάθεσης.

Έκδοση υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών (CoCos), ώστε να καλυφθεί η διαφορά µεταξύ του ποσού από τα δικαιώµατα προτίµησης µετοχών και των συνολικών

κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας, όπως ορίστηκαν από την ΤτΕ. Τα CoCos θα καλυφθούν πλήρως από το ΕΤΧΣ και θα παρέχουν στις τράπεζες το δικαίωµα να

επαναγοράσουν την έκδοση στην ονοµαστική αξία πλέον τόκων, µετά από σχετική έγκριση της ΤτΕ και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης ενεργειών για την ενίσχυση

των κεφαλαίων τους ή πλεονάσµατος κεφαλαίων. Τα CoCos θα έχουν ετήσιο επιτόκιο 7%, αυξανόµενο κατά 0,5% ανά έτος. Αν τα ενοποιηµένα κέρδη των

προηγούµενων ετών δεν επαρκούν και η ΤτΕ εκτιµήσει ότι η καταβολή τόκων ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη συµµόρφωση του πιστωτικού ιδρύµατος µε τους δείκτες

κεφαλαιακής επάρκειας, οι τόκοι θα καταβληθούν σε είδος µέσω της έκδοσης κοινών µετοχών στη µέση χρηµατιστηριακή τιµή των τελευταίων 50 ηµερών

διαπραγµάτευσης πριν από την ηµεροµηνία καταβολής των τόκων.

Τα CoCos θα µετατραπούν άµεσα σε κοινές µετοχές εφόσον δεν ικανοποιηθεί η απαιτούµενη συµµετοχή κατά 10% των ιδιωτών επενδυτών στην αύξηση κεφαλαίου,
στο 50% της µέσης χρηµατιστηριακής τιµής κατά τις τελευταίες 50 ηµέρες διαπραγµάτευσης πριν από την έκδοση των CoCos και υπό την προϋπόθεση ότι η έκδοση

των CoCos θα προηγηθεί της έκδοσης των κοινών µετοχών. Με την παραδοχή ότι, θα επιτευχθεί η συµµετοχή κατά 10% των ιδιωτών επενδυτών, τα CoCos θα

µετατραπούν σε κοινές µετοχές κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: i) εφόσον η Τράπεζα αποφασίσει τη µη καταβολή τόκων, στο 65% της µέσης

χρηµατιστηριακής τιµής των τελευταίων 50 ηµερών πριν από την ηµεροµηνία καταβολής των τόκων, ii) εφόσον ο βασικός δείκτης κυρίων κεφαλαίων (Core Tier I) ή ο

βασικός δείκτης κοινών κεφαλαίων της Βασιλείας ΙΙΙ (Basel III Common Equity Tier I) µειωθούν κάτω του 7% και του 5,125% αντίστοιχα, στο 50% της αρχικής τιµής

έκδοσης των µετοχών που θα καλυφθούν από το ΕΤΧΣ ή iii) µετά την πάροδο 5 ετών, στο 50% της αρχικής τιµής έκδοσης των µετοχών που θα καλυφθούν από το

ΕΤΧΣ.

Έκδοση τίτλων παραστατικών δικαιωµάτων κτήσης µετοχών για όλες τις κοινές µετοχές που θα αποκτήσει το ΕΤΧΣ, εφόσον ικανοποιηθεί η προϋπόθεση της

συµµετοχής των ιδιωτών επενδυτών κατά 10% στην αύξηση κεφαλαίου. Οι ιδιώτες επενδυτές που θα συµµετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου θα λάβουν τίτλους

παραστατικών δικαιωµάτων κτήσης µετοχών, οι οποίοι θα είναι εισηγµένοι και διαπραγµατεύσιµοι και θα παρέχουν στους κατόχους µετοχών/τίτλων i) το δικαίωµα

αγοράς µετοχών από το ΕΤΧΣ εξαµηνιαίως, για περίοδο 4,5 ετών, µε τιµή άσκησης ίση µε την τιµή διάθεσης των µετοχών που καλύπτει το ΕΤΧΣ πλέον 4%,
αυξανόµενη 1% ανά έτος (τιµή άσκησης των δικαιωµάτων) και ii) το δικαίωµα προτίµησης αγοράς µετοχών από το ΕΤΧΣ στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής

άσκησης των δικαιωµάτων και της µέσης χρηµατιστηριακής τιµής των τελευταίων 50 ηµερών από την ανακοίνωση του ΕΤΧΣ, στην περίπτωση που το ΕΤΧΣ

προτίθεται να τις πουλήσει µετά την ελάχιστη περίοδο διακράτησης των 3 ετών. 
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6. Ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών Τραπεζών (συνέχεια)

Κεφαλαιακές ανάγκες της Eurobank

Σχέδιο αναδιάρθρωσης

Επίτροπος (Monitoring Trustee)

7. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων

7.1 Χρήση χρηµατοοικονοµικών µέσων

Οι δραστηριότητες του Οµίλου σχετίζονται κυρίως µε τη χρήση χρηµατοοικονοµικών µέσων, στα οποία περιλαµβάνονται και παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Ο Όµιλος

αποδέχεται καταθέσεις από πελάτες, τόσο µε σταθερό όσο και µε κυµαινόµενο επιτόκιο, για διάφορες χρονικές περιόδους και επιδιώκει την επίτευξη περιθωρίων επιτοκίων

πάνω από το µέσο όρο, µέσω της επένδυσης αυτών των κεφαλαίων σε υψηλής ποιότητας περιουσιακά στοιχεία. Ο Όµιλος επιδιώκει την αύξηση αυτών των περιθωρίων,

Κατά τη διάρκεια του 2012, ο 'Όµιλος συνέχισε την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, το οποίο περιλαµβάνει πρωτοβουλίες που δηµιουργούν

ή αποδεσµεύουν βασικά κύρια κεφάλαια (Core Tier I) και/ή µειώνουν το σύνολο του σταθµισµένου ενεργητικού. Συνολικά κεφάλαια αξίας € 1.9 δις έχουν δηµιουργηθεί/ ή
αποδεσµευθεί από την αρχή της κρίσης. Επιπρόσθετα, ο Όµιλος προετοιµάζεται για την αύξηση κεφαλαίου, ο χρόνος και η δοµή της οποίας θα οριστικοποιηθεί µε την

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (σηµ. 47).

Μετά την αξιολόγηση του επιχειρηµατικού σχεδίου και των κεφαλαιακών αναγκών της Eurobank («η Τράπεζα»), τη 19 Απριλίου 2012 η ΤτΕ κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η

Eurobank είναι βιώσιµη και την 8 Νοεµβρίου 2012 την ενηµέρωσε ότι τα βασικά κεφάλαια (Tier I) πρέπει να αυξηθούν κατά € 5.839 εκατ. Η Τράπεζα, το ΕΤΧΣ και το

Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ευρωπαϊκό ΤΧΣ), υπέγραψαν την 28 Μαΐου 2012 και την 21 ∆εκεµβρίου 2012 µια τριµερή συµφωνία προεγγραφής

για την προκαταβολή της εισφοράς του ΕΤΧΣ έναντι της συµµετοχής του στη µελλοντική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µε οµόλογα έκδοσης του

Ευρωπαϊκού ΤΧΣ ονοµαστικής αξίας € 3.970 εκατ. και € 1.341 εκατ. (σύνολο € 5.311 εκατ.). Επιπλέον, το ΕΤΧΣ παρείχε στην Τράπεζα µία επιστολή δέσµευσης για

επιπρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση αξίας € 528 εκατ. έως του συνολικού ποσού των κεφαλαιακών της αναγκών αξίας € 5.839 εκατ. Λαµβάνοντας υπόψη το συνολικό ποσό

της ανακεφαλαιοποίησης € 5.839 εκατ., την 31 ∆εκεµβρίου 2012 τα βασικά κεφάλαια του Οµίλου αυξάνονται σε € 4,4 δις, τα βασικά κύρια κεφάλαια (Core Tier I Capital) σε €
4,1 δις, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 11,6% και ο δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων (Core Tier I) σε 10,8%.

Η τριµερής συµφωνία προεγγραφής της 28 Μαΐου 2012 (βλ. ανωτέρω) θεωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Κρατική Ενίσχυση. Ως εκ τούτου, την 31 Οκτωβρίου

2012 η Eurobank, µαζί µε τις λοιπές βιώσιµες τράπεζες, υπέβαλε στο ΕΤΧΣ, το υπουργείο Οικονοµικών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πενταετές σχέδιο αναδιάρθρωσης.
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης της ΕΤΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να επανεξεταστούν τα σχέδια των Ελληνικών τραπεζών και να

υποβληθούν εκ νέου για έγκριση στο δεύτερο τρίµηνο του 2013.

Την 22 Φεβρουαρίου 2013, η Τράπεζα όρισε την Grant Thornton ως Επίτροπό της (Monitoring Trustee). Ο Επίτροπος θα παρακολουθεί τη συµµόρφωση µε τους κανόνες

της εταιρικής διακυβέρνησης και τις πρακτικές λειτουργίας, καθώς και την εφαρµογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης και θα αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

7.2 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

7.2.1 Πιστωτικός κίνδυνος

πάνω από το µέσο όρο, µέσω της επένδυσης αυτών των κεφαλαίων σε υψηλής ποιότητας περιουσιακά στοιχεία. Ο Όµιλος επιδιώκει την αύξηση αυτών των περιθωρίων,
µέσω της συγκέντρωσης βραχυπρόθεσµων κεφαλαίων και της χορήγησης δανείων για µεγαλύτερες χρονικές περιόδους µε υψηλότερα επιτόκια, τηρώντας παράλληλα

επαρκή ρευστότητα ώστε να ικανοποιεί όλες τις υποχρεώσεις που µπορεί να καταστούν εκπρόθεσµες.

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στον τοµέα δανεισµού ιδιωτών και επιχειρήσεων. Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι επαρκώς κατανεµηµένος (επαρκής διασπορά) µέσω του εύρους

των ιδιωτών πελατών και επιχειρήσεων. Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου διενεργείται µέσω της εξέτασης, σε τακτική βάση, της ικανότητας των πιστούχων και πιθανών
πιστούχων, να τηρήσουν τις υποχρεώσεις αποπληρωµής τόκων και κεφαλαίου και µέσω της αλλαγής ορίων δανειοδότησης, όπου κρίνεται απαραίτητο. Ο Όµιλος περιορίζει

τον πιστωτικό κίνδυνο από δάνεια και χορηγήσεις σε πελάτες, µέσω της σύναψης συµφωνιών ενεχυρίασης. Τα είδη εξασφαλίσεων που λαµβάνει ο Όµιλος είναι καταθέσεις

σε µετρητά και ταµειακά ισοδύναµα, ακίνητη περιουσία, αξιόγραφα, πλοία και τραπεζικές εγγυήσεις. 

Ο Όµιλος καθορίζει τα επίπεδα πιστωτικού κινδύνου που αναλαµβάνει, µε την επιβολή ορίων αναφορικά µε το µέγεθος του αποδεκτού κινδύνου από κάποιο πιστούχο ή

οµάδα πιστούχων και από γεωγραφικούς τοµείς και τοµείς δραστηριότητας. Αυτού του είδους οι κίνδυνοι παρακολουθούνται σε περιοδική βάση και υπόκεινται σε ετήσια ή

συχνότερη αναθεώρηση. Τα επίπεδα πιστωτικού κινδύνου ανά προϊόν, τοµέα δραστηριότητας και χώρα επανεξετάζονται κάθε τρίµηνο από την Επιτροπή Κινδύνων της

Τράπεζας. Η έκθεση σε κάθε πιστούχο, συµπεριλαµβανοµένων τραπεζών και χρηµατιστηριακών εταιρειών, περιορίζεται περαιτέρω µε υπό-όρια που καλύπτουν στοιχεία

εντός και εκτός ισολογισµού, και µε ηµερήσια όρια κινδύνου διακανονισµού σε σχέση µε εµπορεύσιµα στοιχεία, όπως προθεσµιακά συµβόλαια ξένου συναλλάγµατος. Η
πραγµατική έκθεση έναντι των ορίων παρακολουθείται σε ηµερήσια βάση.

Ο Όµιλος συναλλάσσεται χρηµατοοικονοµικά µέσα και παίρνει θέσεις σε χρηµατιστηριακά και εξωχρηµατιστηριακά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων παραγώγων

χρηµατοοικονοµικών µέσων, για να εκµεταλλεύεται βραχυπρόθεσµες διακυµάνσεις στην αγορά µετοχών και οµολόγων, στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες και στα επιτόκια. Η
Επιτροπή Κινδύνων της Τράπεζας καθορίζει τα όρια συναλλαγών για το µέγεθος του ανοίγµατος που µπορεί να αποδεχθεί σε σχέση µε καταθέσεις µιας ηµέρας (overnight)
και ηµερήσιες θέσεις όπως και όρια για µεγαλύτερες διάρκειες. Με την εξαίρεση συγκεκριµένων αντισταθµιστικών διακανονισµών, το άνοιγµα σε συναλλαγµατικό κίνδυνο και

κίνδυνο επιτοκίων σχετικά µε αυτά τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, αναλαµβάνεται συνήθως για να αντισταθµιστούν εκκρεµείς θέσεις, ώστε να ελεγχθεί η

διακύµανση στα καθαρά ποσά µετρητών που απαιτούνται για να συµψηφιστούν οι αγοραίες θέσεις.

Ο Όµιλος εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, που είναι ο κίνδυνος ζηµιάς εξαιτίας αδυναµίας του αντισυµβαλλόµενου µέρους να εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις του κατά

την ηµεροµηνία λήξης τους. Οι προβλέψεις αποµείωσης αναγνωρίζονται ως ζηµιές που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Σηµαντικές αλλαγές
στην οικονοµία ή στην κατάσταση ενός συγκεκριµένου τοµέα δραστηριότητας που αποτελεί ένα σηµαντικό µέρος του χαρτοφυλακίου του Οµίλου, πιθανό να επιφέρουν

ζηµιές που διαφέρουν από αυτές που αναγνωρίστηκαν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Συνεπώς, η ∆ιοίκηση διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό

κίνδυνο.

Ο Όµιλος επιδιώκει επίσης να αυξήσει τα περιθώρια επιτοκίων, µέσω της είσπραξης περιθωρίων πάνω από το µέσο όρο, µετά από προβλέψεις, από τα δάνεια σε

επιχειρήσεις και ιδιώτες πελάτες εντός ενός εύρους πιστωτικού κινδύνου. Αυτά τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα περιλαµβάνουν δάνεια καθώς και στοιχεία εκτός ισολογισµού

όπως εγγυήσεις, ενέγγυες πιστώσεις και λοιπές δεσµεύσεις.

Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων του, ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους: πιστωτικός κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς (συµπεριλαµβανοµένου
του συναλλαγµατικού και επιτοκιακού κινδύνου) και κίνδυνο ρευστότητας. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου εστιάζει στην αβεβαιότητα των χρηµατοοικονοµικών

αγορών και αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των ενδεχόµενων αρνητικών επιπτώσεων στη χρηµατοοικονοµική επίδοση, χρηµατοοικονοµική θέση και ταµειακές ροές του

Οµίλου.  
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7. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (συνέχεια)

7.2 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)

7.2.1 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

7.2.1.1 Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο προ εξασφαλίσεων

(γ) ∆ανειακές δεσµεύσεις 

(β) Κύριες συµβάσεις συµψηφισµού (master netting agreements)

Ο Όµιλος περιορίζει περαιτέρω την έκθεσή του σε ζηµιές λόγω πιστωτικού κινδύνου, µέσω της σύναψης κύριων συµβάσεων συµψηφισµού µε αντισυµβαλλόµενα µέρη µε τα

οποία πραγµατοποιεί σηµαντικό όγκο συναλλαγών. Οι κύριες συµβάσεις συµψηφισµού δεν καταλήγουν γενικά στο συµψηφισµό των στοιχείων ενεργητικού και

υποχρεώσεων του ισολογισµού, καθώς οι συναλλαγές συνήθως εξοφλούνται σε µικτή βάση. Εντούτοις, ο πιστωτικός κίνδυνος µειώνεται µέσω των κύριων συµβάσεων

συµψηφισµού, σε περίπτωση αδυναµίας του αντισυµβαλλόµενου µέρους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, οπότε οι ανοιχτές θέσεις µε τον αντισυµβαλλόµενο κλείνουν

και διακανονίζονται σε καθαρή βάση. Η συνολική έκθεση του Οµίλου σε πιστωτικό κίνδυνο από παράγωγα µέσα που υπόκεινται σε κύριες συµβάσεις συµψηφισµού, µπορεί
να αλλάξει σηµαντικά µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, καθώς επηρεάζεται από την κάθε συναλλαγή που υπόκειται στη συµφωνία.

(α) Παράγωγα 

Ο Όµιλος τηρεί όρια ελέγχου των καθαρών ανοικτών θέσεων σε παράγωγα, δηλαδή της διαφοράς µεταξύ συµβολαίων αγοράς και πώλησης, κατά ποσό και όρους. Σε κάθε
στιγµή, ο πιστωτικός κίνδυνος περιορίζεται στην τρέχουσα εύλογη αξία των µέσων που είναι ευνοϊκά για τον Όµιλο (δηλαδή παράγωγα µε θετική εύλογη αξία), η οποία είναι

ένα µικρό µέρος του θεωρητικού ποσού των συµβολαίων που χρησιµοποιούνται για να εκφράσουν τον όγκο των ανοικτών θέσεων. Η έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο,
παρακολουθείται ως µέρος των γενικών ορίων δανειοδότησης σε πελάτες, λαµβάνοντας υπ' όψιν και την πιθανή έκθεση σε διακυµάνσεις της αγοράς. Εξασφαλίσεις ή άλλα

αξιόγραφα δε λαµβάνονται συνήθως για εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο αυτών των µέσων, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ο Όµιλος απαιτεί καταθέσεις περιθωρίου

ασφάλισης (margin deposit) από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα του Οµίλου παρουσιάζονται στη

σηµείωση 23.

Ο κύριος σκοπός των δανειακών δεσµεύσεων, είναι η διασφάλιση των απαιτούµενων διαθέσιµων κεφαλαίων στους πελάτες. Οι εγγυήσεις και οι ενέγγυες πιστώσεις φέρουν
τον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο όπως τα δάνεια, καθώς αντιπροσωπεύουν ανέκκλητες διαβεβαιώσεις ότι ο Όµιλος θα προβεί σε πληρωµές, σε περίπτωση που κάποιος πελάτης

δεν µπορεί να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς τρίτους. Ενέγγυες και εµπορικές πιστωτικές επιστολές, οι οποίες είναι γραπτές δεσµεύσεις από τον Όµιλο εκ µέρους

ενός πελάτη που εξουσιοδοτεί κάποιον τρίτο να εκδίδει διαταγές πληρωµής µέχρι ενός προκαθορισµένου ποσού κάτω από ειδικούς όρους και συνθήκες, είναι

εξασφαλισµένες από το υποκείµενο φορτίο εµπορευµάτων που σχετίζονται και συνεπώς φέρουν λιγότερο κίνδυνο από ότι ένα δάνειο. Οι δεσµεύσεις για επέκταση της

πίστωσης αντιπροσωπεύουν συµβατικές υποχρεώσεις για επέκταση πίστωσης σε µορφή δανείων, εγγυήσεων ή ενέγγυων πιστώσεων για τις οποίες ο Όµιλος συνήθως

εισπράττει προµήθεια. Οι δεσµεύσεις αυτές είναι ανέκκλητες µέχρι τη λήξη της πίστωσης ή µπορούν να ανακληθούν µόνο µετά από ουσιαστική αρνητική επίδραση.

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο στοιχείων ισολογισµού:

Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 4.693                 6.988              
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων:
- Οµόλογα 403                    260                 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 1.888                 1.818              
∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες: 
- ∆άνεια σε επιχειρήσεις (µεσαίες και µεγάλες) 19.742               22.485            
- Στεγαστικά δάνεια 14.221               14.029            
- Καταναλωτικά δάνεια 6.378                 7.048              
- ∆άνεια σε µικρές επιχειρήσεις 7.500                 7.929              
Μείον: πρόβλεψη για πιστωτικούς κινδύνους (4.670)               (3.397)             
Επενδυτικοί τίτλοι:
- Οµόλογα 9.160                 11.058            
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1.308                 878                 

Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο στοιχείων εκτός ισολογισµού (σηµ. 45) 1.705                 2.400              
62.328               71.496            

7.2.1.2 ∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις συνοψίζονται ως εξής:

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Ενήµερα µη αποµειωµένα 28.129               34.742            
Σε καθυστέρηση και µη αποµειωµένα 8.725                 8.896              
Αποµειωµένα:
-συλλογική αξιολόγηση 5.498                 4.113              
-ατοµική αξιολόγηση 5.489                 3.740              

Σύνολο πριν από προβλέψεις 47.841               51.491            

Μείον: πρόβλεψη για πιστωτικούς κινδύνους (4.670)               (3.397)             

Σύνολο 43.171               48.094            
  

Στο σύνολο των δανείων και απαιτήσεων πριν από προβλέψεις περιλαµβάνονται:
∆άνεια σε καθυστέρηση µεγαλύτερη των 90 ηµερών 10.919               7.898              

Εκ των οποίων µη εκτοκιζόµενα δάνεια 8.729                 6.224              

Ο παραπάνω πίνακας απεικονίζει τη µέγιστη έκθεση του Οµίλου σε πιστωτικό κίνδυνο την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και 2011, χωρίς να ληφθούν υπ' όψιν τυχόν εξασφαλίσεις ή

άλλα µέτρα προστασίας που δεν πληρούν τα κριτήρια για συµψηφισµό στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Τα στοιχεία του ισολογισµού, που περιλαµβάνονται στον παραπάνω πίνακα, εµφανίζονται στην καθαρή λογιστική τους αξία, όπως αυτή αναφέρεται στον ισολογισµό. Τα
στοιχεία εκτός ισολογισµού περιλαµβάνουν εγγυήσεις, πιστωτικές επιστολές σε αναµονή, αχρησιµοποίητα πιστωτικά όρια και ενέγγυες πιστώσεις.

Τα δάνεια σε µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και τα δάνεια σε µικρές επιχειρήσεις καλύπτονται από εξασφαλίσεις την 31 ∆εκεµβρίου 2012 σε ποσοστό 49% και

70%, αντίστοιχα (2011: 48% και 70%, αντίστοιχα). Τα καταναλωτικά δάνεια δεν καλύπτονται από εξασφαλίσεις, εκτός των δανείων για αγορά αυτοκινήτου, όπου ο Όµιλος

παρακρατεί την κυριότητα έως την αποπληρωµή του δανείου. Τα στεγαστικά δάνεια καλύπτονται πλήρως.

Σελίδα 23  31 ∆εκεµβρίου 2012 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Σηµειώσεις στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

7. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (συνέχεια)

7.2 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)

7.2.1 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

7.2.1.2 ∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες (συνέχεια)

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

∆ιαβάθµιση:

Αποδεκτός κίνδυνος 27.436               33.749            

Υπό παρακολούθηση και ειδική αναφορά 693                    993                 

Σύνολο 28.129               34.742            

  

Μεσαίες & 

µεγάλες Μικρές

επιχειρήσεις Στεγαστικά Καταναλωτικά επιχειρήσεις Σύνολο

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

Σε καθυστέρηση έως 29 ηµέρες 1.117            1.770               897                   1.062                 4.846              

Σε καθυστέρηση από 30 έως 89 ηµέρες 1.581            641                  359                   575                    3.156              

Σε καθυστέρηση από 90 έως 180 ηµέρες 469               254                  -                        -                        723                 

Σύνολο 3.167            2.665               1.256                1.637                 8.725              
 

Εύλογη αξία εξασφαλίσεων 1.916            5.851               -                        1.077                 8.844              

Mεσαίες & 
µεγάλες Μικρές

31 ∆εκεµβρίου 2012

31 ∆εκεµβρίου 2011

Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου των δανείων και απαιτήσεων, τα οποία δεν παρουσιάζουν καθυστέρηση και αποµείωση της αξίας τους την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και 2011,
αξιολογείται µε βάση το σύστηµα πιστωτικής διαβάθµισης του Οµίλου. Οι παρακάτω πληροφορίες βασίζονται στο σύστηµα αυτό:

(α) Ενήµερα µη αποµειωµένα

(β) Σε καθυστέρηση και µη αποµειωµένα

µεγάλες Μικρές

επιχειρήσεις Στεγαστικά Καταναλωτικά επιχειρήσεις Σύνολο

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

Σε καθυστέρηση έως 29 ηµέρες 1.219            1.733               1.104                1.077                 5.133              
Σε καθυστέρηση από 30 έως 89 ηµέρες 1.274            628                  386                   812                    3.100              
Σε καθυστέρηση από 90 έως 180 ηµέρες 427               236                  -                        -                        663                 
Σύνολο 2.920            2.597               1.490                1.889                 8.896              

 

Εύλογη αξία εξασφαλίσεων 1.889            5.287               -                        1.250                 8.426              

Μικρές Μικρές

Στεγαστικά Καταναλωτικά επιχειρήσεις Σύνολο Στεγαστικά Καταναλωτικά επιχειρήσεις Σύνολο

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

1.788            2.545              1.165                 5.498            1.193               1.999                921                    4.113              

2.867            -                      651                    3.518            1.898               -                        436                    2.334              

  

Mεσαίες & Mεσαίες & 
µεγάλες Μικρές µεγάλες Μικρές

επιχειρήσεις επιχειρήσεις Σύνολο επιχειρήσεις επιχειρήσεις Σύνολο

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

(γ) Αποµειωµένα δάνεια-συλλογική αξιολόγηση

Η αποµείωση δανείων που αξιολογούνται συλλογικά διενεργείται µε βάση ιστορικά στοιχεία δανείων µε παρόµοια χαρακτηριστικά. Τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται από

τον Όµιλο για να καθοριστεί αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις αποµείωσης, παρέχονται στη σηµείωση 2 (ι).

31 ∆εκεµβρίου 2012 31 ∆εκεµβρίου 2011

31 ∆εκεµβρίου 2012

Η αποµείωση των δανείων που αξιολογούνται ανά περίπτωση διενεργείται όταν υπάρξουν αντικειµενικές ενδείξεις για αποµείωση. Τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται από

τον Όµιλο για να καθοριστεί αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις αποµείωσης, παρέχονται στη σηµείωση 2 (ι).

31 ∆εκεµβρίου 2011

Εύλογη αξία 
εξασφαλίσεων

∆άνεια συλλογικά 
αξιολογηµένα

Τα δάνεια και απαιτήσεις σε πελάτες που αξιολογούνται συλλογικά, χωρίς να ληφθούν υπ' όψιν οι ταµειακές ροές των εξασφαλίσεων που κατέχονται, ανέρχονται σε € 5.498
εκατ. (2011: € 4.113 εκατ.). Το συνολικό ύψος των δανείων και απαιτήσεων που αξιολογούνται συλλογικά και η εύλογη αξία των εξασφαλίσεων, αναλύονται ανά κατηγορία

δανείων παρακάτω:

Λαµβάνοντας υπ' όψιν ιστορικά στοιχεία, τα καταναλωτικά δάνεια και τα δάνεια σε µικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε καθυστέρηση µικρότερη από 90 ηµέρες, καθώς και
τα στεγαστικά και τα πλήρως εξασφαλισµένα δάνεια προς επιχειρήσεις που βρίσκονται σε καθυστέρηση µικρότερη από 180 ηµέρες, δε θεωρούνται αποµειωµένα εκτός αν

υπάρχουν συγκεκριµένα στοιχεία που να υποδεικνύουν το αντίθετο. 

Τα αποµειωµένα δάνεια και απαιτήσεις σε πελάτες που αξιολογούνται ανά περίπτωση, πριν ληφθούν υπόψη οι ταµειακές ροές από εξασφαλίσεις που κατέχονται,
ανέρχονται σε € 5.489 εκατ. (2011: € 3.740 εκατ.). Το συνολικό ύψος των δανείων και απαιτήσεων που αξιολογούνται ανά περίπτωση, και η εύλογη αξία των εξασφαλίσεων

που κατέχει ο Όµιλος, αναλύονται ανά κατηγορία δανείων παρακάτω:

(δ) Αποµειωµένα δάνεια-ατοµική αξιολόγηση

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

∆άνεια αποµειωµένα ανά περίπτωση 3.404                 2.085            5.489               2.264                1.476                 3.740              

Εύλογη αξία εξασφαλίσεων 1.834                 1.319            3.153               1.119                914                    2.033              
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7. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (συνέχεια)

7.2 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)

7.2.1 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

7.2.1.2 ∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες (συνέχεια)

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

- ∆άνεια σε επιχειρήσεις (µεσαίες και µεγάλες) 1.740                 1.261              

- Στεγαστικά δάνεια 1.755                 1.127              

- Καταναλωτικά δάνεια 2.516                 1.975              

- ∆άνεια σε µικρές επιχειρήσεις 2.718                 1.861              

Σύνολο 8.729                 6.224              

  

(στ) Προγράµµατα αναδιάρθρωσης δανείων και απαιτήσεων πελατών

Μη εκτοκιζόµενα δάνεια και απαιτήσεις θεωρούνται τα δάνεια που είναι υπερήµερα για δεδοµένη χρονική περίοδο, η οποία έχει προσδιοριστεί σύµφωνα µε την πολιτική του

Οµίλου. Τα στεγαστικά δάνεια δεν εκτοκίζονται, όταν είναι υπερήµερα για περισσότερες από 180 ηµέρες, ενώ τα καταναλωτικά για περισσότερες από 90 ηµέρες. Τα δάνεια

σε µεγάλες επιχειρήσεις δεν εκτοκίζονται όταν είναι σε καθυστέρηση για περισσότερες από 180 ηµέρες, ή και νωρίτερα εφόσον υπάρχουν σαφείς ενδείξεις που

υποδεικνύουν τη µεταφορά τους σε οριστική καθυστέρηση.

(ε) Μη εκτοκιζόµενα δάνεια

Οι συµβατικοί όροι των δανείων ενδέχεται να τροποποιηθούν λόγω διαφόρων παραγόντων, όπως αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς, διακράτηση πελατείας ή επιδείνωση

της οικονοµικής κατάστασης του οφειλέτη. Η αναδιάρθρωση αφορά περιπτώσεις δανείων µε τροποποίηση των συµβατικών τους όρων λόγω οικονοµικών δυσχεριών του

οφειλέτη. Άλλες επαναδιαπραγµατεύσεις, περισσότερο επιχειρηµατικής φύσης, δεν εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία.

Λόγω της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης, ο Όµιλος έχει αναπτύξει και εφαρµόζει διάφορα προγράµµατα αναδιάρθρωσης δανείων, προκειµένου να

βελτιώσει την εισπραξιµότητα και την ανακτησιµότητα των απαιτήσεών του, καθώς και να περιορίσει τις ζηµιές, τόσο στη λιανική τραπεζική όσο και στα δάνεια προς µεσαίες

και µεγάλες επιχειρήσεις.

Οι ρυθµίσεις δανείων παρέχουν στους οφειλέτες ευνοϊκότερους όρους συγκριτικά µε αυτούς των αρχικών συµβάσεων, όπως παράταση στην περίοδο αποπληρωµής,
περίοδο χάριτος στην αποπληρωµή του κεφαλαίου ή/και των τόκων, µείωση των επιτοκίων και ενοποιήσεις δανειακών υποχρεώσεων. Τα προγράµµατα χορηγούνται

κατόπιν αξιολόγησης τόσο της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη όσο και της πρόθεσής του να αποπληρώσει σύµφωνα µε τους νέους δανειακούς όρους και µπορεί να

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Σε καθυστέρηση και µη αποµειωµένα 1.647                 1.480              

- εκ των οποίων δάνεια χωρίς καθυστέρηση στους νέους όρους 919                   850                 

Αποµειωµένα 2.210                 1.513              

Σύνολο πριν από προβλέψεις 3.857                 2.993              

Μείον: πρόβλεψη για πιστωτικούς κινδύνους (891)                  (590)                

2.966                 2.403              

Οι ρυθµίσεις δανείων παρακολουθούνται ξεχωριστά από τις επιτροπές ∆ιαχείρισης και Ανάκτησης Απαιτήσεων (Debt Remedial Management), οι οποίες αξιολογούν

συνεχώς την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων αναδιάρθρωσης. Βασικός στόχος της διαχείρισης των δανείων είναι η αύξηση των εξασφαλίσεων, κυρίως µε ακίνητα
τα οποία βελτιώνουν την προοπτική ανάκτησης των χρεών. Επιπλέον, για τους οφειλέτες που υπόκεινται σε προγράµµατα αναδιάρθρωσης, απαιτείται η αποπληρωµή

τουλάχιστον µίας δόσης του προγράµµατος προκειµένου αυτό να ενεργοποιηθεί.

Οι ρυθµίσεις δανείων αξιολογούνται για αποµείωση σύµφωνα µε τις πολιτικές αποµείωσης του Οµίλου, όπως αυτές περιγράφονται στις σηµειώσεις 2 (ι) και 7.2.1.
Συγκεκριµένα, για τα δάνεια λιανικής τραπεζικής, η εκτίµηση αποµείωσης είναι συλλογική και καλύπτει τον κίνδυνο για µεγαλύτερες ζηµιές. Η εκτίµηση αποµείωσης για τα

δάνεια µεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων γίνεται ανά περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες κινδύνου (όπως ο βαθµός φερεγγυότητας του οφειλέτη, η
συνέπεια του οφειλέτη στους όρους του προγράµµατος, οι εξασφαλίσεις).

Οι ρυθµίσεις δανείων υπόκεινται σε δοκιµαστική περίοδο παρακολούθησης πληρωµών, διάρκειας από 6 έως 12 µήνες, ανάλογα µε το χαρτοφυλάκιο και το βαθµό του

κινδύνου που ενέχουν. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα δάνεια χαρακτηρίζονται σε καθυστέρηση αλλά µη αποµειωµένα ή αποµειωµένα µε βάση το βαθµό

καθυστέρησης. Στο τέλος της δοκιµαστικής περιόδου η επίδοση του οφειλέτη επανεξετάζεται και τα δάνεια που πληρούν τους όρους του προγράµµατος θεωρούµε ότι έχουν

εξυγιανθεί (cured).

είναι προσωρινής φύσης ή µεγαλύτερης διάρκειας. Ο στόχος των προγραµµάτων αυτών είναι η µείωση της µηνιαίας δόσης προκειµένου να διευκολυνθούν οι οφειλέτες που

αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσχέρειες καθώς επίσης και να προστατευθεί ο Όµιλος από ενδεχόµενες ζηµιές.

Σύνολο 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά η έκθεση του Οµίλου σε δάνεια που υπόκεινται σε προγράµµατα αναδιάρθρωσης, εξαιρουµένων των δανείων τα οποία

έχουν εξυγιανθεί (cured):
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7. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (συνέχεια)

7.2 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)

7.2.1 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

7.2.1.3 Οµόλογα εµπορικού και επενδυτικού χαρτοφυλακίου   

Οµόλογα Οµόλογα Χρεωστικοί ∆ιακρατούµενα

εµπορικού διαθέσιµα τίτλοι δανειακού µέχρι τη 

χαρτοφυλακίου προς πώληση χαρτοφυλακίου λήξη οµόλογα Σύνολο

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

Aaa -                   342                  -                        261                    603                 

Aa1 έως Aa3 223               327                  -                        182                    732                 

A1 έως A3 0                   264                  217                   106                    587                 

Χαµηλότερα από A3 179               1.680               4.669                840                    7.368              

Χωρίς διαβάθµιση 1                   261                  11                     -                        273                 

Σύνολο 403               2.874               4.897                1.389                 9.563              

     

Οµόλογα Οµόλογα Χρεωστικοί ∆ιακρατούµενα

εµπορικού διαθέσιµα τίτλοι δανειακού µέχρι τη 
χαρτοφυλακίου προς πώληση χαρτοφυλακίου λήξη οµόλογα Σύνολο

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

Aaa -                   599                  -                        453                    1.052              
Aa1 έως Aa3 -                   19                    83                     192                    294                 
A1 έως A3 0                   259                  281                   71                      611                 
Χαµηλότερα από A3 259               1.914               5.617                1.490                 9.280              
Χωρίς διαβάθµιση 1                   69                    11                     -                        81                   
Σύνολο 260               2.860               5.992                2.206                 11.318            

    

Τα οµόλογα µε διαβάθµιση χαµηλότερη από Α3 περιλαµβάνουν οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου αξίας € 4.784 εκατ. (2011: € 5.871 εκατ.), οµόλογα Ιρλανδικού και

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τα οµόλογα του εµπορικού και του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ανά κατηγορία πιστωτικής διαβάθµισης την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και 2011,
σύµφωνα µε τις διαβαθµίσεις της Moody's ή αντίστοιχες διαβαθµίσεις:

31  ∆εκεµβρίου 2012

31 ∆εκεµβρίου 2011

7.2.1.4 Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου

Λοιπές Χώρες

Χώρες Νοτιοανατολικής

∆υτικής και Ανατολικής Λοιπές

Ελλάδα Ευρώπης Ευρώπης Χώρες Σύνολο

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

Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα  39                 3.452               988                   214                    4.693              

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα  925               595                  4                       364                    1.888              

∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες: 
- ∆άνεια σε επιχειρήσεις (µεσαίες και µεγάλες)  14.007          825                  4.478                432                    19.742            

- Στεγαστικά δάνεια  12.051          62                    2.089                19                      14.221            

- Καταναλωτικά δάνεια  5.020            3                      1.355                0                        6.378              

- ∆άνεια σε µικρές επιχειρήσεις  6.470            0                      1.030                0                        7.500              

Οµόλογα  5.154            2.191               2.015                203                    9.563              

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού  1.196            41                    68                     3                        1.308              

Σύνολο 44.862          7.169               12.027              1.235                 65.293            

Λοιπές Χώρες

Χώρες Νοτιοανατολικής

∆υτικής και Ανατολικής Λοιπές

Ελλάδα Ευρώπης Ευρώπης Χώρες Σύνολο

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

Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα  93                 4.588               2.099                208                    6.988              
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα  740               678                  32                     368                    1.818              
∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες: 
- ∆άνεια σε επιχειρήσεις (µεσαίες και µεγάλες)  15.347          913                  5.880                345                    22.485            
- Στεγαστικά δάνεια  11.793          67                    2.150                19                      14.029            
- Καταναλωτικά δάνεια  5.568            0                      1.470                10                      7.048              
- ∆άνεια σε µικρές επιχειρήσεις  6.683            0                      1.246                0                        7.929              
Οµόλογα  6.208            1.947               2.976                187                    11.318            
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού  740               35                    102                   1                        878                 
Σύνολο 47.172          8.228               15.955              1.138                 72.493            

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τον πιστωτικό κίνδυνο του Οµίλου ανά γεωγραφική περιοχή την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και 2011. Η κατηγοριοποίηση της έκθεσης σε

πιστωτικό κίνδυνο έχει βασιστεί στη χώρα εγκατάστασης των αντισυµβαλλόµενων:

Τα οµόλογα µε διαβάθµιση χαµηλότερη από Α3 περιλαµβάνουν οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου αξίας € 4.784 εκατ. (2011: € 5.871 εκατ.), οµόλογα Ιρλανδικού και

Πορτογαλικού ∆ηµοσίου αξίας € 128 εκατ. (2011: € 85 εκατ.), οµόλογα Κυπριακού ∆ηµοσίου αξίας € 165 εκατ. (2011: € 163 εκατ.) και κρατικά οµόλογα αξίας € 1.683 εκατ.
που έχουν εκδοθεί κυρίως από λοιπά µέλη της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και υποψήφια µέλη (2011: € 2.488 εκατ.). 

31 ∆εκεµβρίου 2011

(α) Γεωγραφικοί τοµείς

31  ∆εκεµβρίου 2012
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7. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (συνέχεια)

7.2 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)

7.2.1 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

7.2.1.4 Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τον πιστωτικό κίνδυνο του Οµίλου ανά κλάδο δραστηριότητας των αντισυµβαλλόµενων την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και 2011:

Εµπόριο

και υπηρεσίες Ιδιώτες Βιοµηχανία Ναυτιλία Κατασκευές Λοιπά Σύνολο

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

 4.693              -                         -                   -                       -                        -                        4.693              

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα  926                 0                        35                 52                    70                     805                    1.888              

 11.285            473                    4.254            970                  2.005                755                    19.742            

- Στεγαστικά δάνεια  -                      14.221               -                   -                       -                        -                        14.221            

- Καταναλωτικά δάνεια  -                      6.378                 -                   -                       -                        -                        6.378              

- ∆άνεια σε µικρές επιχειρήσεις  6.276              152                    617               -                       416                   39                      7.500              

Οµόλογα  1.425              -                         66                 -                       51                     8.021                 9.563              

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού  334                 8                        1                   -                       1                       964                    1.308              

Σύνολο 24.939            21.232               4.973            1.022               2.543                10.584               65.293            

Εµπόριο

και υπηρεσίες Ιδιώτες Βιοµηχανία Ναυτιλία Κατασκευές Λοιπά Σύνολο

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

 6.988              -                         -                   -                       -                        -                        6.988              
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 1.014              1                        50                 77                    60                     616                    1.818              

∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες: 

Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα

31  ∆εκεµβρίου 2012

31  ∆εκεµβρίου 2011

(β) Τοµείς δραστηριότητας

Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα

- ∆άνεια σε επιχειρήσεις 
(µεσαίες και µεγάλες)

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα  1.014              1                        50                 77                    60                     616                    1.818              

 12.918            548                    4.922            1.033               2.294                770                    22.485            
- Στεγαστικά δάνεια  -                      14.029               -                   -                       -                        -                        14.029            
- Καταναλωτικά δάνεια  -                      7.048                 -                   -                       -                        -                        7.048              
- ∆άνεια σε µικρές επιχειρήσεις  6.563              257                    631               -                       414                   64                      7.929              
Οµόλογα  1.502              -                         11                 0                      54                     9.751                 11.318            
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού  435                 3                        0                   -                       0                       440                    878                 

Σύνολο 29.420            21.886               5.614            1.110               2.822                11.641               72.493            

7.2.2

Ο κίνδυνος τιµής µετοχών ορίζεται ως ο κίνδυνος µείωσης της εύλογης αξίας τους, ως αποτέλεσµα της µεταβολής των µετοχικών δεικτών και της αξίας µεµονωµένων

µετοχών. Η έκθεση στον κίνδυνο διακύµανσης των τιµών των µετοχών προέρχεται κυρίως από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Η Επιτροπή Κινδύνων της Τράπεζας καθορίζει

τα όρια των ανοικτών θέσεων σε µετοχές, τα οποία παρακολουθούνται καθηµερινά.

- ∆άνεια σε επιχειρήσεις 
(µεσαίες και µεγάλες)

Η χρηµατοοικονοµική θέση και οι ταµειακές ροές του Οµίλου εκτίθενται σε κίνδυνο λόγω των διακυµάνσεων στα ισχύοντα επιτόκια αγοράς. Ο επιτοκιακός κίνδυνος σε

ταµειακές ροές, είναι ο κίνδυνος οι µελλοντικές ταµειακές ροές ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου να διακυµανθούν λόγω των αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Ο κίνδυνος

επιτοκίου εύλογης αξίας είναι ο κίνδυνος η αξία ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου να διακυµανθεί λόγω των αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Η Επιτροπή Κινδύνων της

Τράπεζας καθορίζει το όριο επιτοκιακού κινδύνου που µπορεί να αναληφθεί και η έκθεση στον κίνδυνο παρακολουθείται καθηµερινά.

(β) Συναλλαγµατικός κίνδυνος

Ο Όµιλος εκτίθεται σε κινδύνους αγοράς. Οι κίνδυνοι αγοράς προκύπτουν από ανοικτές θέσεις σε προϊόντα επιτοκίων, προϊόντα συναλλάγµατος και µετοχών, ή συνδυασµό

αυτών, τα οποία επηρεάζονται από τις γενικές και ειδικές διακυµάνσεις της αγοράς. Ειδικότερα, οι κίνδυνοι αγοράς στους οποίους εκτίθεται ο Όµιλος είναι οι εξής: 

(α) Κίνδυνος επιτοκίου

(γ) Μετοχικός κίνδυνος

Η χρηµατοοικονοµική θέση και οι ταµειακές ροές του Οµίλου εκτίθενται σε κίνδυνο από την επίδραση των διακυµάνσεων στις ισχύουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Η
Επιτροπή Κινδύνων της Τράπεζας καθορίζει τα όρια των ανοικτών θέσεων που επηρεάζονται από τη διακύµανση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, τα οποία

παρακολουθούνται καθηµερινά.

Ο Όµιλος εφαρµόζει τη µέθοδο της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk - VaR) για τη διαχείριση και παρακολούθηση των κινδύνων αγοράς σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο κίνδυνος

αγοράς στον τοµέα ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων υπολογίζεται και παρακολουθείται χρησιµοποιώντας κυρίως αναλύσεις ευαισθησίας. Οι πληροφορίες για τον τοµέα ∆ιεθνών

∆ραστηριοτήτων παρουσιάζονται ξεχωριστά, δεδοµένου ότι προέρχονται από σηµαντικά διαφορετικά οικονοµικά περιβάλλοντα µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κινδύνου.

∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες: 

Κίνδυνος αγοράς

Η έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο του Οµίλου σε λοιπούς κλάδους αφορά κυρίως το δηµόσιο τοµέα.
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7.2.2 Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)

(i) VaR για 2012 και 2011

Μέσο VaR ανά κατηγορία κινδύνου (εµπορικό και επενδυτικό χαρτοφυλάκιο
(1)

) - Ελλάδα και Κύπρος

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Κίνδυνος Επιτοκίου 42                      32                   

Κίνδυνος Συναλλάγµατος 2                        3                     

Μετοχικός Κίνδυνος 5                        9                     

Σύνολο VaR 42                      36                   

Επειδή η µέθοδος VaR αποτελεί βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση των κινδύνων αγοράς που είναι εκτεθειµένος ο Όµιλος, έχουν θεσπιστεί όρια VaR για όλες τις

ανοικτές θέσεις (εµπορικά και επενδυτικά χαρτοφυλάκια), ενώ η πραγµατική έκθεση του Οµίλου επισκοπείται από τη διοίκηση σε καθηµερινή βάση. Παρόλα αυτά, η χρήση

αυτής της µεθοδολογίας δεν αποτρέπει ζηµιές έξω από αυτά τα όρια σε περίπτωση ακραίων µεταβολών στην αγορά.

(1)
Η διακύµανση των επιτοκίων έχει εφαρµοσθεί σε όλα τα χαρτοφυλάκια. Η διακύµανση των περιθωρίων φερεγγυότητας (credit spreads) έχει εφαρµοστεί µόνο στις θέσεις του

εµπορικού και του διαθέσιµου προς πώληση χαρτοφυλακίου

(ii) Ανάλυση ευαισθησίας για το 2012 και 2011

Η διαφοροποίηση κινδύνων επιδρά θετικά στο συνολικό VaR από τον επιτοκιακό, συναλλαγµατικό και µετοχικό κίνδυνο.

Η µέθοδος VaR χρησιµοποιείται για την επιµέτρηση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, υπολογίζοντας την πιθανή αρνητική µεταβολή της αγοραίας αξίας ενός

χαρτοφυλακίου σε συγκεκριµένο διάστηµα εµπιστοσύνης και για προκαθορισµένη διάρκεια. Το VaR που υπολογίζει ο Όµιλος είναι βασισµένο σε διάστηµα εµπιστοσύνης

99% και περίοδο διακράτησης 1 ηµέρας, υπολογισµένο µε τη µέθοδο προσοµοίωσης Monte Carlo (ολοκληρωµένη επανατιµολόγηση).

Τα µοντέλα VaR είναι σχεδιασµένα για την επιµέτρηση των κινδύνων αγοράς σε οµαλές συνθήκες. Γίνεται η υπόθεση ότι οι ενδεχόµενες µεταβολές στους παράγοντες

κινδύνου που επηρεάζουν τις οµαλές συνθήκες αγοράς, θα ακολουθήσουν κανονική κατανοµή. 

Η ανάλυση ευαισθησίας που χρησιµοποιείται για την επιµέτρηση του κινδύνου αγοράς στον τοµέα ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων, εκτός Κύπρου, δεν αντιπροσωπεύει το

Παρόλο που το VaR είναι ένα σηµαντικό εργαλείο για την επιµέτρηση των κινδύνων αγοράς, οι υποθέσεις πάνω στις οποίες βασίζεται εγείρουν συγκεκριµένους

περιορισµούς. Για το λόγο αυτό τα πραγµατικά αποτελέσµατα παρακολουθούνται συστηµατικά µέσω της διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων ("back testing"), ώστε να

ελεγχθεί η εγκυρότητα των υποθέσεων και των παραµέτρων που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του VaR.

Ευαισθησία Ευαισθησία Ευαισθησία Ευαισθησία

αποτελεσµάτων καθαρής αποτελεσµάτων καθαρής

χρήσεως θέσης Σύνολο χρήσεως θέσης Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.
Επιτόκιο:
+100 µονάδες βάσης µετακίνηση (3)                       (8)                 (11)                   (3)                      (8)                      (11)                  
Μετοχές / ∆είκτες µετοχών / Αµοιβαία κεφάλαια:
-10% µείωση των τιµών (0)                       (0)                 (0)                     (0)                      (0)                      (0)                    
Συνάλλαγµα:

10                      (66)               (56)                   5                       (92)                    (87)                  

7.2.3

Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας

Θεµελιώδης αρχή της διοίκησης του Οµίλου, είναι η αντιστοίχιση (matching) και η ελεγχόµενη αναντιστοιχία (mismatch) των ηµεροµηνιών λήξης και των επιτοκίων των

στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων. Είναι ασυνήθιστο για τράπεζες να έχουν πλήρη αντιστοίχιση, καθώς οι συναλλαγές είναι συχνά αβέβαιης διάρκειας και

διαφορετικής φύσεως. Όταν οι λήξεις δε συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί και ο κίνδυνος ζηµιών. 

Οι λήξεις των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων και η δυνατότητα αντικατάστασης, µε αποδεκτό κόστος, των τοκοφόρων υποχρεώσεων κατά τη λήξη τους,
αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες για την αξιολόγηση της ρευστότητας του Οµίλου.

31 ∆εκεµβρίου 2012

- Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ενεργητικού και Υποχρεώσεων του Οµίλου (Assets and Liabilities Committee) είναι εξουσιοδοτηµένη να διαµορφώνει και να εφαρµόζει την

πολιτική διαχείρισης ρευστότητας και να ελέγχει τη διαθέσιµη ρευστότητα σε µηνιαία βάση. 

- Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων του Οµίλου (Treasury) είναι υπεύθυνη για την εφαρµογή της στρατηγικής του Οµίλου όσον αφορά στη ρευστότητα και για την

προετοιµασία και παρακολούθηση του προϋπολογισµού ρευστότητας του Οµίλου.

31 ∆εκεµβρίου 2011

Η Πολιτική ∆ιαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας του Οµίλου ορίζει την ακόλουθη εποπτική και ελεγκτική δοµή:

- Ο Τοµέας Global Market and Counterparty Risk Sector (GMCRS) είναι υπεύθυνος για την επιµέτρηση, παρακολούθηση και ενηµέρωση σχετικά µε τη ρευστότητα του

Οµίλου.

- Η Επιτροπή Κινδύνων της Τράπεζας είναι υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας και για την παρακολούθηση των ποσοτικών και

ποιοτικών διαστάσεων του κινδύνου ρευστότητας.

Κίνδυνος ρευστότητας

Η προηγούµενη εµπειρία έχει δείξει ότι οι ανάγκες ρευστότητας που δηµιουργούνται από καταπτώσεις εγγυητικών και πιστωτικών επιστολών είναι σηµαντικά λιγότερες από

το ποσό της δέσµευσης. Το ίδιο ισχύει και για τις δεσµεύσεις για αύξηση της πίστωσης, όπου το συνολικό συµβατικό ποσό δεν αντιπροσωπεύει κατ’ ανάγκη µελλοντικές

ανάγκες µετρητών, καθώς αρκετές από αυτές τις δεσµεύσεις θα λήξουν ή θα τερµατιστούν χωρίς να χρηµατοδοτηθούν.

Ο Όµιλος εκτίθεται καθηµερινά σε κινδύνους ρευστότητας από αναλήψεις καταθέσεων, λήξεις τίτλων µεσοπρόθεσµης ή µακροπρόθεσµης διάρκειας, χρηµατοδοτήσεις
δανείων και εγγυήσεις. Επιπρόσθετα, οι λογαριασµοί περιθωρίου για συναλλαγές εξασφαλισµένης χρηµατοδότησης (από την ΕΚΤ και την αγορά) και για συµβόλαια µείωσης

κινδύνου (CSAs, GMRAs) έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση των επιπέδων ρευστότητας. Ο Όµιλος διατηρεί διαθέσιµα για να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες. Η Επιτροπή

Κινδύνων της Τράπεζας καθορίζει επαρκή όρια ρευστότητας για να καλυφθούν οι ενδεχόµενες ανάγκες.

-10% υποτίµηση στο νόµισµα βάσης σε σχέση µε τα ξένα 
νοµίσµατα

Η ανάλυση ευαισθησίας που χρησιµοποιείται για την επιµέτρηση του κινδύνου αγοράς στον τοµέα ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων, εκτός Κύπρου, δεν αντιπροσωπεύει το

χειρότερο δυνατό σενάριο.

Οµίλου.
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7.2.3

Στοιχεία ενεργητικού διακρατούµενα για την αντιµετώπιση του κινδύνου ρευστότητας

(α) Ταµείο και διαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες

(β) Οµόλογα υψηλής ρευστοποίησης και λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αποδεκτά ως εγγύηση

(γ) ∆ιατραπεζικές καταθέσεις λήξης εντός ενός µήνα

Χρονοανάλυση των υποχρεώσεων

(α) Η εποπτική ανάλυση του ανοίγµατος ρευστότητας (liquidity gap) µαζί µε τους εποπτικούς δείκτες ρευστότητας.

Ο Όµιλος κατέχει ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µετρητών και στοιχείων ενεργητικού υψηλής ρευστοποίησης, προκειµένου να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του και

ενδεχόµενες αναλήψεις καταθέσεων σε συνθήκες πίεσης αγοράς. Τα διακρατούµενα στοιχεία ενεργητικού του Οµίλου για την αντιµετώπιση του κινδύνου ρευστότητας

περιλαµβάνουν τα παρακάτω: 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το χειρότερο πιθανό σενάριο αφού βασίζεται στην παραδοχή ότι όλες οι υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν

νωρίτερα από το αναµενόµενο (όλες οι προθεσµιακές καταθέσεις αποσύρονται στη συµβατική τους λήξη). Το πρόσφατο παρελθόν έχει δείξει ότι ακόµη και σε περιόδους

συστηµικής χρηµατοοικονοµικής κρίσης, η πιθανότητα ενός τέτοιου γεγονότος είναι αποµακρυσµένη.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συµβατικές µη προεξοφληµένες ταµειακές ροές για το 2012 και το 2011. Τα στοιχεία των υποχρεώσεων µη ορισµένης λήξης

(καταθέσεις όψεως και ταµιευτηρίου) εµφανίζονται στην ''εντός 1 µήνα'' κατηγορία. Ο Όµιλος έχει συνάψει συµβάσεις µείωσης πιστωτικού κινδύνου µε τους

αντισυµβαλλόµενους στη διατραπεζική αγορά (ISDA/CSA). Λόγω αυτών των συµβάσεων, ο Όµιλος έχει ήδη δώσει εξασφαλίσεις ισόποσες µε την αποτίµηση των καθαρών

του υποχρεώσεων από παράγωγα στη διατραπεζική αγορά. Για τις υποχρεώσεις από παράγωγα που δεν καλύπτονται από συµβάσεις ISDA/CSA η υποχρέωση

παρουσιάζεται στην εύλογη αξία στην ''εντός 1 µήνα'' κατηγορία. 

(β) Οι ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων. Οι ασκήσεις αυτές αξιολογούν τον αντίκτυπο ενός αριθµού συστηµικών έκτακτων γεγονότων στη ρευστότητα του

Οµίλου.

(γ) Προειδoποιητικοί δείκτες έλλειψης ρευστότητας.

Τα µη χρησιµοποιηθέντα στοιχεία ενεργητικού, τα οποία περιλαµβάνουν στοιχεία ενεργητικού υψηλής ρευστοποίησης και αποδεκτά από τις κεντρικές τράπεζες, παρέχουν
δυνητικό απόθεµα ρευστότητας αξίας € 7,3 δις την 31 ∆εκεµβρίου 2012 (2011: € 4,9 δις). Επιπρόσθετα, ο Όµιλος κατέχει και άλλους τύπους στοιχείων ενεργητικού υψηλής

ρευστοποίησης, όπως ορίζονται από τις εποπτικές αρχές, αξίας € 2,2 δις (ρευστοποιήσιµη αξία) (2011: € 1,9 δις).

Οι παρακάτω αναφορές ετοιµάζονται σε περιοδική βάση:

Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια)

Εντός 1 έως 3 3 µήνες Άνω του (εισροές)/ 

1 µήνα µήνες έως 1 έτος 1 έτους εκροές

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

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις εκτός παραγώγων:

30.457          302                  559                   586                    31.904            

- Υποχρεώσεις προς πελάτες 15.975          5.309               8.450                1.452                 31.186            

- Μεσοπρόθεσµοι τίτλοι (EMTN) 0                   395                  103                   530                    1.028              

- Χρεόγραφα από τιτλοποίηση (αποπληρωµές κεφαλαίου και τόκων)(1)
6                   13                    58                     299                    376                 

- Λοιπές υποχρεώσεις 119               90                    528                   1.005                 1.742              

46.557          6.109               9.698                3.872                 66.236            

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα: 132               -                       -                        -                        132                 

Στοιχεία εκτός ισολογισµού

Εντός Άνω του

1 έτους 1 έτους

€ εκατ. € εκατ.

∆ανειακές δεσµεύσεις 920                    785                 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 8                        -                      

Υποχρεώσεις από λειτουργικές µισθώσεις 25                      23                   

953                    808                 

Εντός 1 έως 3 3 µήνες Άνω του (εισροές)/ 

1 µήνα µήνες έως 1 έτος 1 έτους εκροές

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

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις εκτός παραγώγων:

24.962          4.641               575                   5.989                 36.167            

- Υποχρεώσεις προς πελάτες 18.536          5.450               6.739                2.052                 32.777            

- Μεσοπρόθεσµοι τίτλοι (EMTN) 6                   529                  181                   1.618                 2.334              

- Χρεόγραφα από τιτλοποίηση (αποπληρωµές κεφαλαίου και τόκων)(1)
12                 24                    108                   657                    801                 

- Λοιπές υποχρεώσεις 137               268                  467                   1.001                 1.873              

43.653          10.912             8.070                11.317               73.952            

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα: 137               -                       -                        -                        137                 

(1)
Οι εκροές από τα χρεόγραφα από τιτλοποίηση καλύπτονται πλήρως από αντίστοιχες εισροές από στεγαστικά δάνεια που λήγουν στον ίδιο χρονικό ορίζοντα.

- Υποχρεώσεις προς χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα

- Υποχρεώσεις προς χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα

31 ∆εκεµβρίου 2012

31 ∆εκεµβρίου 2011
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7.2 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)

7.2.3

Στοιχεία εκτός ισολογισµού

Εντός Άνω του

1 έτους 1 έτους

€ εκατ. € εκατ.

∆ανειακές δεσµεύσεις 1.420                 980                 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 7                        -                      

Υποχρεώσεις από λειτουργικές µισθώσεις 32                      36                   

1.459                 1.016              

7.3 Κεφαλαιακή Επάρκεια

Pro-forma κεφαλαιακή θέση µε το ποσό της ανακεφαλαιοποίησης αξίας € 5,8 δις

Pro-forma

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Η επικαιροποίηση του Μνηµονίου Οικονοµικών και Χρηµατοπιστωτικών πολιτικών (ΜΟΧΠ) της 21 ∆εκεµβρίου 2012 περιλαµβάνει τη δέσµευση ότι οι τράπεζες, στο πλαίσιο

του νέου σχεδίου αναδιάρθωσής τους, θα καθορίσουν την πρόθεσή τους να διευρύνουν τη χρηµατοδοτική τους βάση και να µειώσουν σταδιακά την εξάρτησή τους από την

έκτακτη ρευστότητα που παρέχει το Ευρωσύστηµα. Η ΤτΕ, βάσει των διαδικασιών και των κανόνων του Ευρωσυστήµατος, θα είναι σε θέση να συνεχίσει να παρέχει επαρκή

και κατάλληλη έκτακτη στήριξη ρευστότητας, όταν και εφόσον αυτό χρειαστεί.

Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια)

Τα κεφάλαια από την ανακεφαλαιοποίηση, η σταδιακή ανάκαµψη των καταθέσεων του ιδιωτικού τοµέα, ως αποτέλεσµα της επιστροφής σε µία βιώσιµη πορεία και η

αποκατάσταση της πρόσβασης στις αγορές εντός των επόµενων δύο ή τριών ετών (το ∆ΝΤ σηµειώνει ότι η πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές αναµένεται να

αποκατασταθεί πριν από εκείνη του ∆ηµοσίου, κυρίως λόγω της υψηλής κεφαλαιοποίησής τους και της χαµηλής έκθεσης σε τίτλους δηµοσίου µετά την ανακεφαλαιοποίηση),
σε συνδυασµό µε τις πρωτοβουλίες της Τράπεζας για ενίσχυση της ρευστότητάς της, θέτουν τις προϋποθέσεις για ουσιώδη µείωση της εξάρτησής της από το Ευρωσύστηµα

στο µεσοπρόθεσµο µέλλον.

Λόγω της κρίσης του ελληνικού χρέους, οι Ελληνικές τράπεζες απέκτησαν µέρος της χρηµατοδότησής τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την Τράπεζα

της Ελλάδος (ΤτΕ). Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, η καθαρή χρηµατοδότηση που είχε λάβει η Τράπεζα από αυτές τις πηγές ανερχόταν σε € 29 δις (2011: € 31 δις).

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους κοινών µετοχών και προνοµιούχων τίτλων 4.941                 5.406              

Συν: Eποπτικά δικαιώµατα τρίτων 209                    210                 

Μείον: Υπεραξία (258)                  (299)                

Μείον: Λοιπές εποπτικές αναπροσαρµογές (471)                  (310)                

Συνολικά Βασικά Κεφάλαια (Tier I) 4.421                 5.007              

Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια (Tier II)-∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης 290                    468                 

Μείον: Λοιπές εποπτικές αναπροσαρµογές (290)                  (259)                

Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 4.421                 5.216              

Σύνολο Σταθµισµένου Ενεργητικού 37.999               43.647            

∆είκτες: % %

∆είκτης Βασικών Κυρίων Κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ) 10,8 9,8

∆είκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier I) 11,6 11,5

∆είκτης κεφαλαιακής επάρκειας 11,6 12,0

Με εξαίρεση τους κινδύνους που σχετίζονται µε την έκθεση του Οµίλου στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και τη µείωση των κεφαλαίων του, ως αποτέλεσµα της αποµείωσης των

απαιτήσεων έναντι του Ελληνικού ∆ηµοσίου (PSI+), o Όµιλος επιδιώκει τη διατήρηση µιας ενεργά διαχειρίσιµης κεφαλαιακής βάσης, ώστε να καλύπτει τους κινδύνους που

σχετίζονται µε τις εργασίες του. Η επάρκεια των κεφαλαίων του Οµίλου ελέγχεται χρησιµοποιώντας, µεταξύ άλλων µέτρων, τους κανόνες και τους δείκτες που θεσπίστηκαν

από την Επιτροπή της Βασιλείας ("Κανόνες/δείκτεςς της Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών") και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο Όµιλος, µε εξαίρεση την επίπτωση του PSI+, τήρησε καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης όλες τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας που επιβάλλονται από εξωτερικούς

φορείς.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών ο Όµιλος επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της κεφαλαιακής του θέσης και, µε εξαίρεση την επίπτωση του PSI+, κατάφερε να

διατηρήσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδα σαφώς πάνω από τα ελάχιστα που απαιτούνται. Αυτό επιτεύχθηκε µε την ενεργό µείωση του κινδύνου που

σχετίζεται µε τα δανειακά χαρτοφυλάκια, µέσω της θέσπισης αυστηρότερων πιστοδοτικών πολιτικών και της µετατόπισης της σύνθεσης του δανειακού χαρτοφυλακίου προς

ασφαλέστερα δάνεια. Επιπρόσθετα, προχώρησε σε διάφορες στρατηγικές πρωτοβουλίες, όπως στην πώληση των δραστηριοτήτων στην Πολωνία και την Τουρκία (σηµ. 17), 
το πρόγραµµα διαχείρισης υποχρεώσεων µέσω της επαναγοράς προνοµιούχων τίτλων και οµολογιακών δανείων µειωµένης εξασφάλισης και στη συγχώνευση µε τη ∆ΙΑΣ

Α.Ε.Ε.Χ.

Οι γνωστοποιήσεις εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια και τη διαχείριση κινδύνων, µε βάση την Π.∆.Τ.Ε. 2655/2012 (Βασιλεία ΙΙ, Πυλώνας 3), είναι
διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.
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7. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (συνέχεια)

7.4 Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων

α)        

β)

γ)

δ)

ε)

Επενδυτικοί τίτλοι που αποτιµώνται στην αναπόσβεστη αξία κτήσης: η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων προσδιορίζεται µε βάση τις

χρηµατιστηριακές τιµές ενεργού αγοράς, όπου αυτές είναι διαθέσιµες. Σε άλλες περιπτώσεις, η εύλογη αξία προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας µεθόδους

αποτίµησης (σηµ. 26).

∆άνεια και απαιτήσεις πελατών: για τα δάνεια και απαιτήσεις πελατών δεν υπάρχουν διαθέσιµες χρηµατιστηριακές τιµές καθώς δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές

αγορές. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας γενικά αποδεκτές τεχνικές αποτίµησης µε παραµέτρους της τρέχουσας αγοράς και υπολογίζεται

προεξοφλώντας τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές εντός της περιόδου που αναµένεται να αποπληρωθούν, χρησιµοποιώντας κατάλληλα προεξοφλητικά

επιτόκια σταθµισµένα µε τον κίνδυνο (σηµ. 24).

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού διακρατούµενα για εµπορικούς σκοπούς, παράγωγα και άλλες συναλλαγές που έγιναν για εµπορικούς σκοπούς, καθώς
και έντοκα γραµµάτια, επενδυτικοί τίτλοι διαθέσιµοι προς πώληση και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων αποτιµώµενα στην εύλογη αξία

τους µέσω αποτελεσµάτων αποτιµώνται σε εύλογη αξία (σηµ. 22, 23, 26, 33, 34 και 35) µε αναφορά στις χρηµατιστηριακές τιµές, όπου αυτές είναι διαθέσιµες. Αν
δεν υπάρχουν διαθέσιµες χρηµατιστηριακές τιµές, τότε οι εύλογες αξίες υπολογίζονται χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης.

Η εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαχθεί ή µια υποχρέωση να διακανονιστεί, µεταξύ ενηµερωµένων και πρόθυµων

µερών σε µια συναλλαγή καθαρά εµπορικής βάσης. Η τιµή αγοράς, όπου υπάρχει µια ενεργή αγορά (όπως ένα οργανωµένο χρηµατιστήριο), είναι η καλύτερη ένδειξη της

εύλογης αξίας ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ενδεικτικές τιµές αγοράς, η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων

ενεργητικού και υποχρεώσεων υπολογίζεται χρησιµοποιώντας την παρούσα αξία ή άλλες µεθόδους αποτίµησης όπου όλες οι σηµαντικές µεταβλητές είναι παρατηρήσιµες

στην αγορά. Οι µεταβλητές αυτές σχετίζονται κυρίως µε τις καµπύλες επιτοκίων, τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τις τιµές µετοχών, τα περιθώρια φερεγγυότητας και την

τεκµαρτή µεταβλητότητα και λαµβάνονται από διεθνείς οργανισµούς παροχής των τιµών της αγοράς. Οι αξίες που προκύπτουν χρησιµοποιώντας αυτές τις µεθόδους,
επηρεάζονται σηµαντικά από τις παραδοχές σε σχέση µε τα ποσά και τη χρονική στιγµή των µελλοντικών ταµειακών ροών και των συντελεστών προεξόφλησης που

χρησιµοποιήθηκαν. Επιπρόσθετα, οι εύλογες αξίες ενδέχεται να διαφέρουν σηµαντικά από τις αξίες που θα αναγνωριστούν κατά την πώληση ή τακτοποίησή τους.

Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις: η εύλογη αξία των πιστωτικών τίτλων και λοιπών δανειακών υποχρεώσεων προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας

χρηµατιστηριακές τιµές, εφόσον αυτές είναι διαθέσιµες. Αν δεν είναι διαθέσιµες, η εύλογη αξία προσδιορίζεται προεξοφλώντας τις εναποµένουσες συµβατικές

ταµειακές ροές µε επιτόκιο προεξόφλησης προσαρµοσµένο µε το ίδιο περιθώριο φερεγγυότητας, όπου αυτό είναι αναγκαίο (σηµ. 34). 

Οι παραδοχές και η µεθοδολογία υπολογισµού της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού παρουσιάζονται παρακάτω:

Για τα υπόλοιπα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που είναι βραχυπρόθεσµα ή επανατιµολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα η λογιστική αξία τους προσοµοιάζει

στην εύλογη αξία τους.

Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία κατηγοριοποιούνται στο τέλος κάθε χρήσης σε ένα από τα τρία επίπεδα ιεραρχίας εύλογης αξίας

ανάλογα µε το αν η αποτίµησή τους βασίζεται σε παρατηρήσιµα ή µη παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς:

7.4.1

Χρηµατιστηριακές Μοντέλο Μοντέλο

τιµές αποτίµησης, αποτίµησης,

σε ενεργές παρατηρήσιµες µη παρατηρήσιµες

αγορές τιµές τιµές

(Επίπεδο 1) (Επίπεδο 2) (Επίπεδο 3) Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού επιµετρούµενα στην εύλογη αξία:

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εµπορικού χαρτοφυλακίου 428                  4                       -                                          432 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία 278                  -                        -                                          278 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 0                      1.888                -                                       1.888 

Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων 2.870               313                   -                                       3.183 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 3.576               2.205                -                        5.781              

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία υποχρεώσεων επιµετρούµενα στην εύλογη αξία:

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 1                      2.676                -                                       2.677 

Υποχρεώσεις προς πελάτες:

- Σύνθετες καταθέσεις -                       22                     -                                            22 

-  Προϊόντα unit-linked 290                  293                   -                                          583 

Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις:

- Σύνθετοι τίτλοι -                       29                     -                                            29 

Υποχρεώσεις συναλλαγών 3                      -                        -                                              3 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων υποχρεώσεων 294                  3.020                -                        3.314              

i) Επίπεδο 1 - Χρηµατιστηριακές τιµές σε ενεργές αγορές για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε ίδια χαρακτηριστικά. Οι τιµές αυτές πρέπει να είναι άµεσα και σε τακτά χρονικά

διαστήµατα διαθέσιµες από κάποιο χρηµατιστήριο ή ενεργό δείκτη/αγορά και να αντιπροσωπεύουν πραγµατικές και συχνές συναλλαγές σε καθαρά εµπορική βάση.

ii) Επίπεδο 2 - Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης που όλα τα σηµαντικότερα δεδοµένα προέρχονται από παρατηρήσιµες

τιµές. 

Η κατηγοριοποίηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του Οµίλου σύµφωνα µε τα τρία επίπεδα ιεραρχίας της εύλογης αξίας παρουσιάζεται

στον ακόλουθο πίνακα:

iii) Επίπεδο 3 - Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης µε σηµαντικά δεδοµένα προερχόµενα από µη παρατηρήσιµες τιµές.

ανάλογα µε το αν η αποτίµησή τους βασίζεται σε παρατηρήσιµα ή µη παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς:

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων αποτιµώµενα στην εύλογη αξία 

31 ∆εκεµβρίου 2012
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7.4 Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων (συνέχεια)

7.4.1

Χρηµατιστηριακές Μοντέλο Μοντέλο

τιµές αποτίµησης, αποτίµησης,

σε ενεργές παρατηρήσιµες µη παρατηρήσιµες

αγορές τιµές τιµές

(Επίπεδο 1) (Επίπεδο 2) (Επίπεδο 3) Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού επιµετρούµενα στην εύλογη αξία:

Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα -                       212                   -                                          212 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εµπορικού χαρτοφυλακίου  259                  15                     -                                          274 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία  229                  -                        -                                          229 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα  7                      1.811                -                                       1.818 

Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων  3.043               142                   -                                       3.185 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 3.538               2.180                -                        5.718              

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία υποχρεώσεων επιµετρούµενα στην εύλογη αξία:

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα  6                      3.007                -                                       3.013 

Υποχρεώσεις προς πελάτες:

- Σύνθετες καταθέσεις -                       67                     -                                            67 

-  Προϊόντα unit-linked 236                  335                   -                                          571 

Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις:

- Σύνθετοι τίτλοι -                       15                     -                                            15 

Υποχρεώσεις από εξαγορές -                       154                   -                                          154 

Υποχρεώσεις συναλλαγών 4                      14                     -                                            18 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων υποχρεώσεων 246                  3.592                -                        3.838              

7.5 ∆ραστηριότητες εµπιστευµατοδόχου

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων αποτιµώµενα στην εύλογη αξία (συνέχεια)

31 ∆εκεµβρίου 2011

8. Καθαρά έσοδα από τόκους

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Τόκοι έσοδα

Πελάτες 2.644                 3.004              

Χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 77                      99                   

Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών 60                      42                   

Λοιποί επενδυτικοί τίτλοι 667                    766                 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 627                    1.152              

4.075                 5.063              
  

Τόκοι έξοδα

Πελάτες (935)                  (1.060)             

Χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (877)                  (634)                

Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις (64)                    (106)                

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα (738)                  (1.298)             

(2.614)               (3.098)             

  

Σύνολο από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 1.461                 1.965              

  

Σύνολο από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες  84                      112                 

Σύνολο 1.545                 2.077              

9. Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Προµήθειες και λοιπά έσοδα χορηγήσεων 115                    131                 

Προµήθειες αµοιβαίων κεφαλαίων και διαχείρισης περιουσίας 36                      39                   

Προµήθειες υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς 21                      29                   

Λοιπές προµήθειες 28                      75                   

Σύνολο από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 200                    274                 

  

Σύνολο από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες  12                      27                   

Σύνολο 212                    301                 

Ο Όµιλος παρέχει υπηρεσίες θεµατοφύλακα, διαχειριστή, εταιρικής διαχείρισης, επενδυτικής διαχείρισης και συµβουλευτικές υπηρεσίες σε τρίτους. Αυτό προϋποθέτει από

τον Όµιλο να λαµβάνει αποφάσεις για την κατανοµή, αγορά και πώληση σχετικά µε ένα ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών µέσων. Τα περιουσιακά στοιχεία που κρατούνται

από τον Όµιλο υπό την ιδιότητα του εµπιστευµατοδόχου δεν περιλαµβάνονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις. 
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10. Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες

11. Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών και επενδυτικών τίτλων

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Οµόλογα και λοιπά χρηµατοοικονοµικά µέσα 107                    121                 

Μετοχές και αµοιβαία κεφάλαια (32)                    (0)                    

Κέρδη/(ζηµιές) από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα (61)                    (109)                

Προβλέψεις αποµείωσης για επενδυτικούς τίτλους -                        (91)                  

Συναλλαγµατικές διαφορές 15                      3                     

Σύνολο από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 29                      (76)                  

  

Σύνολο από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες 6                        6                     

Σύνολο 35                      (70)                  

12. Λειτουργικά έξοδα

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (σηµ. 13) 582                    626                 

∆ιοικητικά έξοδα 294                    305                 

Αποσβέσεις και αποµείωση ενσώµατων πάγιων στοιχείων 75                      80                   

Αποσβέσεις και αποµείωση άυλων πάγιων στοιχείων 30                      29                   

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 71                      83                   

Σύνολο από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 1.052                 1.123              

  

Σύνολο από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες 72                      114                 

Σύνολο 1.124                 1.237              

Τα έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες περιλαµβάνουν έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων και λοιπά έσοδα υπηρεσιών που παρέχονται από τον Όµιλο (π.χ. υπηρεσίες
µισθοδοσίας, ηλεκτρονικό εµπόριο).

Σύνολο 1.124                 1.237              

13. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Μισθοί, ηµεροµίσθια και έκτακτες αµοιβές 429                    461                 

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 92                      96                   

Αµοιβές συνταξιοδότησης και λοιπές παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 15                      25                   

Λοιπά έξοδα 46                      44                   

Σύνολο από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 582                    626                 

  

Σύνολο από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες 46                      64                   

Σύνολο 628                    690                 

Ο µέσος αριθµός των εργαζοµένων του Οµίλου (εξαιρουµένων των εργαζοµένων των θυγατρικών στην Τουρκία) ανερχόταν σε 17.662 (2011: 18.643). 

14. Λοιπές έκτακτες ζηµιές από αποτιµήσεις

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Ζηµιές αποµείωσης από εταιρικά οµόλογα 186                    13                   

79                      410                 

54                      -                      

Ζηµιές αποτίµησης πιστωτικού κινδύνου από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 12                      -                      

Μεταφορά συναλλαγµατικών διαφορών στο καθαρό αποτέλεσµα -                        71                   

Ζηµιές από την πώληση συγγενών επιχειρήσεων -                        7                     

331                    501                 
  

Ζηµιές αποµείωσης από µετοχικούς τίτλους στο χαρτοφυλάκιο διαθέσιµων 
προς πώληση επενδυτικών τίτλων

Ζηµιές αποµείωσης και αποτίµησης επενδύσεων σε ακίνητα και περιουσιακών 
στοιχείων από πλειστηριασµούς

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, ο Όµιλος αναγνώρισε ζηµιά αποµείωσης αξίας € 79 εκατ. για µετοχικούς τίτλους (συµπεριλαµβανοµένων αµοιβαίων κεφαλαίων και µη εισηγµένων

µετοχών), λόγω της σηµαντικής ή/και παρατεταµένης µείωσης της εύλογης αξίας έναντι του κόστους αυτών, ως αποτέλεσµα της συνεχούς επιδείνωσης των αγορών

µετοχών. Την 31 ∆εκεµβρίου 2011, ο Όµιλος αναγνώρισε ζηµιές αποµείωσης αξίας € 410 εκατ. για µετοχικούς τίτλους, οι οποίοι κατά κύριο λόγο διαπραγµατεύονταν στο

Χρηµατιστήριο Αθηνών, και των οποίων η µείωση στην εύλογη αξία κάτω από το κόστος κτήσης τους θεωρούνταν σηµαντική ή παρατεταµένη.

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, ο Όµιλος αναγνώρισε ζηµιά αποµείωσης αξίας € 100 εκατ. για τίτλους µειωµένης εξασφάλισης έκδοσης της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος

(ΑΤΕ), η άδεια της οποίας ανακλήθηκε τον Ιούλιο του 2012 και έκτοτε έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης. 

Σύνολο

Την 31 ∆εκεµβρίου 2011, η µεταφορά συναλλαγµατικών διαφορών στο καθαρό αποτέλεσµα αφορούσε δάνειο αορίστου διάρκειας προς την Eurobank Tekfen A.S., το οποίο

αποπληρώθηκε µε την ολοκλήρωσης της πώλησής της (σηµ. 27).
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15. Φόρος εισοδήµατος 

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Τρέχων φόρος 43                      6                     

Αναβαλλόµενοι φόροι (σηµ. 16) (390)                  (1.343)             

Φόροι εξωτερικού 13                      18                   

Συνολική φορολογική ζηµιά/(ωφέλεια) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (334)                  (1.319)             

  

Συνολική φορολογική ζηµιά/(ωφέλεια) από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες  (14)                    33                   

Σύνολο (348)                  (1.286)             

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (1.688)               (6.975)             

Φόρος βάσει του ισχύοντα φορολογικού συντελεστή (338)                  (1.395)             

Φορολογική επίδραση από:

- έσοδα και έξοδα απαλλασσόµενα από φόρο 29                      57                   

- διαφορές στους φορολογικούς συντελεστές σε διάφορες χώρες (3)                      (1)                    

- τη µεταβολή του ισχύοντα φορολογικού συντελεστή -                        4                     

- λοιπά(1)
(22)                    16                   

Συνολική φορολογική ζηµιά/(ωφέλεια) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (334)                  (1.319)             
  

Ο φόρος εισοδήµατος επί των καθαρών (προ φόρου) κερδών του Οµίλου, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό

συντελεστή, όπως αναλύεται παρακάτω:

Ο φορολογικός συντελεστής των εταιρειών στην Ελλάδα ανέρχεται σε 20%. Βάσει του Νόµου 4110/2013, ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται σε 26% για τα έσοδα των

χρήσεων 2013 και έπειτα. Επιπρόσθετα, τα µερίσµατα που θα διανεµηθούν βάσει των Γενικών Συνελεύσεων που θα λάβουν χώρα εντός του 2013 υπόκεινται σε

παρακράτηση φόρου 25%, ενώ τα µερίσµατα που θα διανεµηθούν βάσει των Γενικών Συνελεύσεων από την 1 Ιανουαρίου 2014 και έπειτα, υπόκεινται σε παρακράτηση

φόρου 10%.

Η φορολογική ζηµιά από τη συµµετοχή στο πρόγραµµα PSI+ και στο πρόγραµµα επαναγοράς των νέων ΟΕ∆ (σηµ. 5) αξίας € 3.654 εκατ. και € 1.523 εκατ., αντίστοιχα,
εκπίπτει φορολογικά σε περίοδο 30 ετών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

  

Συνολική φορολογική ζηµιά/(ωφέλεια) από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες  (14)                    33                   

Σύνολο (348)                  (1.286)             

  

16. Αναβαλλόµενοι φόροι

Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενης φορολογίας παρουσιάζεται παρακάτω:

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 1.708                 487                 

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από απαιτήσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου 73                      1.202              

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 317                    141                 

Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων:

- αποτίµηση στην εύλογη αξία (σηµ. 26.3)  (23)                    18                   

- µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων (14)                    (108)                

Αντιστάθµιση ταµειακών ροών 17                      (4)                    

Πώληση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό 8                        (45)                  

Λοιπά 12                      17                   

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2.098                 1.708              
  

εκ των οποίων φορολογικές ζηµιές από το πρόγραµµα PSI+ και το πρόγραµµα επαναγοράς των νέων ΟΕ∆ 1.001                 -                      

Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση/(υποχρέωση) προκύπτει από τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω:

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

3                        20                   

Μεταβολές στην εύλογη αξία που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων 188                    17                   

Ζηµιές που σχετίζονται µε το πρόγραµµα PSI+ 1.001                 1.156              

Αντιστάθµιση ταµειακών ροών 40                      23                   

Πώληση ιδίων και λοιπών µετοχών 34                      34                   

Πάγια περιουσιακά στοιχεία (21)                    (38)                  

Συντάξεις και λοιπές παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 7                        11                   

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις 754                    407                 

Μη χρησιµοποιηθείσες φορολογικές ζηµιές 47                      25                   

Λοιπά 45                      53                   

(1)
Περιλαµβάνεται φορολογική ωφέλεια € 22 εκατ. από την αλλαγή της φορολογικής βάσης για την Bancpost S.A. λόγω της µετάβασής της από τα λογιστικά πρότυπα της

Ρουµανίας στα ∆ΠΧΑ.

Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης (liability method) επί όλων των προσωρινών διαφορών και χρησιµοποιώντας το

φορολογικό συντελεστή που αναµένεται να ισχύει στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση.

Μεταβολές στην εύλογη αξία που αναγνωρίζονται απευθείας στο αποθεµατικό 
διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων

Λοιπά 45                      53                   

Σύνολο αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος 2.098                 1.708              
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16. Αναβαλλόµενοι φόροι (συνέχεια)

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναλύεται παρακάτω:

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 2.106                 1.726              

Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση (σηµ. 35)  (8)                      (18)                  

Σύνολο αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος 2.098                 1.708              

  

Ο αναβαλλόµενος φόρος (έσοδο)/έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων προκύπτει από τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω:

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Μεταβολές στην εύλογη αξία (6)                      (1.248)             

Πάγια περιουσιακά στοιχεία (15)                    17                   

Συντάξεις και λοιπές παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 4                        8                     

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις (350)                  (105)                

Μη χρησιµοποιηθείσες φορολογικές ζηµιές (22)                    7                     

Λοιπά (1)                      (22)                  

Σύνολο αναβαλλόµενου φόρου (έσοδο)/έξοδο (390)                  (1.343)             

  

17. Μη συνεχιζόµενες δραστηριότητες

Πώληση των δραστηριοτήτων στην Πολωνία

Βάσει των όρων της επενδυτικής συµφωνίας που υπογράφηκε µε την Raiffeisen Bank International AG (RBI) το Φεβρουάριο του 2011, ο Όµιλος αναγνώρισε την 31 Μαρτίου

2011 την πώληση των δραστηριοτήτων του στην Πολωνία έναντι συνολικού τιµήµατος € 718 εκατ.

Την 30 Απριλίου 2012, ο Όµιλος µεταβίβασε το 70% της Πολωνικής θυγατρικής του τράπεζας (Polbank) στην RBI, αφού έλαβε τις απαραίτητες εγκρίσεις από την Πολωνική

Ρυθµιστική Αρχή για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (KNF). Από την 30 Απριλίου 2012, η Polbank και η RBI Poland (Πολωνική θυγατρική τράπεζα της RBI) έχουν

ενοποιηθεί. Ο Όµιλος έλαβε € 460 εκατ. σε µετρητά, ενώ το εναποµείναν τίµηµα υπόκειται σε προσαρµογές βάσει των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της Polbank κατά

την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Επίσης, ο Όµιλος εξάσκησε την 30 Απριλίου 2012 το δικαίωµα πώλησης του εναποµείναντος µεριδίου του 13% στη νέα ενιαία Τράπεζα Raiffeisen Polbank. Τον Οκτώβριο

του 2012, µετά την ολοκλήρωση της σχετικής µεταφοράς µετοχών, ο Όµιλος έλαβε € 126 εκατ. σε µετρητά. Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, το κέρδος από την πώληση των

Πώληση των δραστηριοτήτων στην Τουρκία

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Καθαρά έσοδα από τόκους 84                      112                 
Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες 12                      27                   
Λοιπά έσοδα από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες 6                        8                     

Λειτουργικά έξοδα (72)                    (114)                

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών (18)                    (23)                  

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρου από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες 12                      10                   

Φόρος εισοδήµατος (2)                      (1)                    

Κέρδη/(ζηµιές) προ κερδών από την πώληση µη συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων 10                      9                     

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρου από την πώληση µη συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων (112)                  183                 

Φόρος εισοδήµατος 16                      (32)                  

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες (86)                    160                 

Καθαρά κέρδη από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες που αναλογούν σε τρίτους 0                        (0)                    

(86)                    160                 

  

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες που αναλογούν 

στους µετόχους

του 2012, µετά την ολοκλήρωση της σχετικής µεταφοράς µετοχών, ο Όµιλος έλαβε € 126 εκατ. σε µετρητά. Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, το κέρδος από την πώληση των

δραστηριοτήτων στην Πολωνία προσαρµόστηκε κατά € 81 εκατ. ζηµιές προ φόρων (€ 65 εκατ. µετά από φόρους).

Την 21 ∆εκεµβρίου 2012, ο Όµιλος προχώρησε στην πώληση της Eurobank Tekfen A.S. και των θυγατρικών της στην Burgan Bank του Κουβέιτ, αφού έλαβε τις απαραίτητες

εγκρίσεις από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές (σηµ. 27). Ο Όµιλος αναγνώρισε ζηµιά € 31 εκατ. προ φόρων, η οποία προέρχεται από την αναγνώριση στην κατάσταση

αποτελεσµάτων ζηµιών που αναγνωρίζονταν προγενέστερα στην κατάσταση συνολικών εσόδων (αποθεµατικά συναλλαγµατικών διαφορών και αναπροσαρµογής των

διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων). Οι δραστηριότητες στην Τουρκία περιλαµβάνονται στον επιχειρηµατικό τοµέα των ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων.

Τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων του Οµίλου στην Τουρκία και την Πολωνία παρουσιάζονται παρακάτω. Τα αποτελέσµατα από συνεχιζόµενες και από µη

συνεχιζόµενες δραστηριότητες παρουσιάζονται διακριτά στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναπροσαρµοσθεί αντίστοιχα.

Χρήση που έληξε 

την 31 ∆εκεµβρίου 
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17. Μη συνεχιζόµενες δραστηριότητες (συνέχεια)

Επίδραση της πώλησης στον ενοποιηµένο ισολογισµό του Οµίλου

Οι κυριότερες κατηγορίες απαιτήσεων και υποχρεώσεων των πωληθέντων δραστηριοτήτων στην Τουρκία την 30 Νοεµβρίου 2012 αναλύονται παρακάτω:

€ εκατ.

Ταµείο και διαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες 155                 

Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 79                   

Χαρτοφυλάκιο εµπορικών και επενδυτικών τίτλων 194                 

∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες 1.588              

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 51                   

Σύνολο ενεργητικού που πωλήθηκε 2.067              

Υποχρεώσεις προς χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 180                 

Υποχρεώσεις προς πελάτες 1.354              

Λοιπές υποχρεώσεις 54                   

Σύνολο υποχρεώσεων που πωλήθηκαν 1.588              

Χρηµατοδότηση από τον Όµιλο των στοιχείων ενεργητικού που πωλήθηκαν 187                 

Καθαρή θέση των δραστηριοτήτων που πωλήθηκαν 292                 

18. Κέρδη ανά µετοχή

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους κατόχους κοινών µετοχών, µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών

σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης, εξαιρώντας το µέσο αριθµό ιδίων µετοχών που είχε στην κατοχή του ο Όµιλος κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

Τα προσαρµοσµένα (diluted) κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται προσαρµόζοντας το µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών σε κυκλοφορία µε την παραδοχή ότι όλοι οι

δυνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε κοινές µετοχές, µετατρέπονται σε µετοχές. Ο Όµιλος έχει δύο κατηγορίες δυνητικών τίτλων: δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών και

µετατρέψιµους, υπό ορισµένες συνθήκες, προνοµιούχους τίτλους. Για την προσαρµογή του µέσου σταθµισµένου αριθµού µετοχών µε τα δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς

µετοχών, καθορίζεται ο αριθµός των µετοχών που θα µπορούσε να αγοραστεί στην εύλογη αξία (λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής

της Τράπεζας για τη χρήση) µε βάση την αξία των δικαιωµάτων συνδροµής που ενσωµατώνονται στα δικαιώµατα προαιρέσεως µετοχών σε κυκλοφορία. Ο αριθµός των

µετοχών από τον παραπάνω υπολογισµό, προστίθεται στο µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών σε κυκλοφορία για να καθοριστεί ο µέσος σταθµισµένος αριθµός

κοινών µετοχών που θα χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό των προσαρµοσµένων κερδών ανά µετοχή.

Χρήση που έληξε την 31 

2012 2011

€ εκατ. (1.268)               (5.531)             

€ εκατ. (1.182)               (5.691)             

Μέσος σταθµισµένος αριθµός κοινών µετοχών σε κυκλοφορία Αριθµός µετοχών 551.891.708       546.113.385     

Αριθµός µετοχών 551.891.708       546.113.385     

Κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή

€ (2,30)                 (10,13)             

Κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

€ (2,14)                 (10,42)             

19. Ταµείο και διαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Ταµείο 590                    499                 

∆ιαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες 1.475                 2.787              

2.065                 3.286                

εκ των οποίων:

Υποχρεωτικές και ενεχυριασµένες καταθέσεις σε κεντρικές τράπεζες 989                    2.262              
  

Μέσος σταθµισµένος αριθµός κοινών µετοχών σε κυκλοφορία 
για τα προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή

Οι βασικές και προσαρµοσµένες ζηµιές ανά µετοχή από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες για το 2012 ανέρχονται σε € 0,16 (2011: κέρδη € 0,29).

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης που αναλογούν στους κατόχους κοινών µετοχών 
(µετά την αφαίρεση των µερισµάτων που αναλογούν στους κατόχους προνοµιούχων τίτλων και 
συµπεριλαµβανοµένων των κερδών/(ζηµιών) από τους προνοµιούχους τίτλους)

Τα δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών δεν επηρέασαν τον υπολογισµό των προσαρµοσµένων κερδών ανά µετοχή, καθώς η τιµή εξάσκησής τους ήταν υψηλότερη της

µέσης χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής της Τράπεζας για τη χρήση. Οι Σειρές ∆ και Ε των προνοµιούχων τίτλων (σηµ. 39), δε λήφθηκαν υπόψη στον υπολογισµό των

προσαρµοσµένων κερδών ανά µετοχή, δεδοµένου ότι η µετατροπή τους δε θα επιδρούσε µειωτικά στον υπολογισµό των κερδών ανά µετοχή.

-Βασικά και προσαρµοσµένα κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή

-Βασικά και προσαρµοσµένα κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή

Χρήση που έληξε την 31 

∆εκεµβρίου 

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 
(µετά την αφαίρεση των µερισµάτων που αναλογούν στους κατόχους προνοµιούχων τίτλων και 
συµπεριλαµβανοµένων των κερδών/(ζηµιών) από τους προνοµιούχους τίτλους)

Οι υποχρεωτικές καταθέσεις σε κεντρικές τράπεζες, περιλαµβάνουν (α) καταθέσεις αξίας € 895 εκατ. (2011: € 1.262 εκατ.) στην Τράπεζα της Ελλάδος και τις λοιπές

κεντρικές τράπεζες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το ελάχιστο µέσο µηνιαίο υπόλοιπο που υποχρεούνται να τηρούν οι τράπεζες και το µεγαλύτερο µέρος των οποίων είναι

άµεσα διαθέσιµο, εφόσον τηρείται το ελάχιστο µέσο µηνιαίο υπόλοιπο και (β) καταθέσεις αξίας € 94 εκατ. στην Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας, σύµφωνα µε τις εποπτικές

ρυθµίσεις που ισχύουν στο Ηνωµένο Βασίλειο.
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20. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Ταµείο και διαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες (εξαιρουµένων των υποχρεωτικών και
ενεχυριασµένων καταθέσεων σε κεντρικές τράπεζες) 1.076                 1.024              

Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 997                    1.868              

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 141                    232                 

2.214                 3.124              

  

21. Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Ενεχυριασµένες καταθέσεις σε τράπεζες 3.216                 4.697              

Τοποθετήσεις σε τράπεζες 885                    1.782              

Τρεχούµενοι λογαριασµοί και υπόλοιπα σε διακανονισµό µε τράπεζες 460                    249                 

Συµφωνίες επαναπώλησης τίτλων (Reverse Repos) 132                    260                 

4.693                 6.988              

  

22. Χρηµατoοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (συµπεριλαµβανοµένου του εµπορικού χαρτοφυλακίου)

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Εµπορικό χαρτοφυλάκιο

Τίτλοι εκδόσεως δηµοσίου:
- κυβερνητικοί 398                    254                 

- λοιπών δηµόσιων οργανισµών 1                        1                     

399                    255                 

Τίτλοι εκδόσεως λοιπών οργανισµών:

- τράπεζες 4                        4                     

- λοιποί 29                      15                   

Για σκοπούς σύνταξης της κατάστασης ταµειακών ροών, στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα υπόλοιπα, µε λήξη µικρότερη των 90
ηµερών:

- λοιποί 29                      15                   

33                      19                   

432                    274                 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

- προϊόντα unit-linked 278                    229                 

278                    229                 

Σύνολο 710                    503                 
  

Μετοχές 29                      14                   

Οµόλογα 403                    260                 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 278                    229                 

Σύνολο 710                    503                 

  

23. Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και λογιστική αντιστάθµισης κινδύνων

23.1 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα

Ο Όµιλος χρησιµοποιεί τα παρακάτω παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα για αντιστάθµιση χρηµατοπιστωτικών κινδύνων και για εµπορικούς σκοπούς:

Οι προθεσµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος (currency forwards) αποτελούν υποχρεώσεις αγοράς ή πώλησης ξένων και εγχώριων νοµισµάτων. Τα συµβόλαια µελλοντικής

εκπλήρωσης συναλλάγµατος και επιτοκίων (currency and interest rate futures) αποτελούν συµβατικές υποχρεώσεις (α) για την είσπραξη ή την πληρωµή ενός καθαρού

ποσού, το οποίο προσδιορίζεται µε βάση τις µεταβολές των τιµών συναλλάγµατος και των επιτοκίων αναφοράς και (β) για την αγορά ή πώληση συναλλάγµατος ή

χρηµατοοικονοµικών µέσων σε δεδοµένη µελλοντική χρονική στιγµή και σε τιµή διαµορφωµένη σε οργανωµένη χρηµαταγορά. ∆εδοµένου ότι τα συµβόλαια µελλοντικής

εκπλήρωσης είναι εξασφαλισµένα µε χρηµατικά διαθέσιµα ή χρεόγραφα, και οι µεταβολές στην εύλογη αξία τους τακτοποιούνται ηµερησίως µε την ανταλλαγή, ο πιστωτικός

τους κίνδυνος είναι αµελητέος.

Οι συµβάσεις ανταλλαγής συναλλάγµατος και επιτοκίων (currency and interest rate swaps) αποτελούν δεσµεύσεις ανταλλαγής ενός συνόλου ταµειακών ροών έναντι άλλου.
Οι συµβάσεις ανταλλαγής αποσκοπούν στην ανταλλαγή συναλλάγµατος ή επιτοκίων (π.χ. ανταλλαγή σταθερού επιτοκίου έναντι κυµαινόµενου επιτοκίου) ή στο συνδυασµό

όλων αυτών (π.χ. συµβάσεις αµοιβαίας ανταλλαγής συναλλάγµατος και επιτοκίων - cross currency interest rate swaps). Κατά τη συναλλαγή δε λαµβάνει χώρα ανταλλαγή

κεφαλαίου, εκτός από συγκεκριµένες συµβάσεις ανταλλαγής συναλλάγµατος. Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο Όµιλος, αποτελείται από το ενδεχόµενο κόστος

αντικατάστασης των συµβάσεων ανταλλαγής, σε περίπτωση που οι αντισυµβαλλόµενοι δεν είναι συνεπείς ως προς την ικανοποίηση των υποχρεώσεών τους. Ο κίνδυνος

αυτός παρακολουθείται διαρκώς µε βάση τις εύλογες αξίες, την αναλογία της ονοµαστικής αξίας που αναφέρεται στη σύµβαση και τη ρευστότητα της αγοράς. Προκειµένου
να παρακολουθείται το επίπεδο του αναληφθέντος πιστωτικού κινδύνου, ο Όµιλος αξιολογεί τους αντισυµβαλλόµενους χρησιµοποιώντας τις ίδιες τεχνικές µε αυτές που

χρησιµοποιεί κατά τη χορήγηση δανείων ή/και αναπροσαρµόζει µε βάση τις τρέχουσες αξίες αγοράς τις αµφοτεροβαρείς συµβάσεις των οποίων η αξία είναι πέραν ενός

προκαθορισµένου ορίου.

Τα δικαιώµατα προαίρεσης συναλλάγµατος και επιτοκίων είναι συµβάσεις σύµφωνα µε τις οποίες ο πωλητής χορηγεί στον αγοραστή το δικαίωµα αλλά όχι την υποχρέωση,
να αγοράσει (call option) ή να πωλήσει (put option) σε προκαθορισµένη ηµεροµηνία ή σε προκαθορισµένη περίοδο, συγκεκριµένη ποσότητα συναλλάγµατος ή συγκεκριµένο

χρηµατοοικονοµικό µέσο σε προκαθορισµένη τιµή. Ο αγοραστής καταβάλλει στον πωλητή ένα τίµηµα για το δικαίωµα (premium), ως αντάλλαγµα του κινδύνου από τη

διακύµανση των τιµών συναλλάγµατος ή των επιτοκίων που ο τελευταίος αναλαµβάνει. Τα δικαιώµατα αγοράς είτε είναι διαπραγµατεύσιµα σε κάποια αγορά, είτε

διαπραγµατεύονται απευθείας µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών (OTC). Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο Όµιλος, αφορά αγορασθέντα δικαιώµατα και

περιορίζεται στη λογιστική τους αξία, η οποία είναι και η εύλογη αξία τους.
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23. Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και λογιστική αντιστάθµισης κινδύνων (συνέχεια)

23.1 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα (συνέχεια)

Ονοµαστική Ονοµαστική

αξία Απαιτήσεων Υποχρεώσεων αξία Απαιτήσεων Υποχρεώσεων

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

Παράγωγα διακρατούµενα για εµπορικούς σκοπούς

Εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα συναλλάγµατος

-  Προθεσµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος 832                    11                 8                      1.264                42                      26                   

-  Προθεσµιακές συµβάσεις ανταλλαγής συναλλάγµατος 2.147                 11                 6                      10.330              15                      69                   

780                    29                 27                    2.112                65                      55                   

51                 41                    122                    150                 

Εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα επιτοκίων

-  Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων 19.929               1.559            1.411               26.765              1.369                 1.189              

4.342                 130               118                  4.045                104                    122                 

-  Προθεσµιακές συµφωνίες επιτοκίων -                         -                   -                       418                   0                        -                      

-  Εξωχρηµατιστηριακά δικαιώµατα προαίρεσης επιτοκίων 10.384               108               156                  14.375              141                    173                 

1.797            1.685               1.614                 1.484              

577                    0                   1                      61                     7                        6                     

-                         -                   -                       95                     0                        0                     

1.797            1.686               1.621                 1.490              

-  Εξωχρηµατιστηριακά δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς και 
πώλησης συναλλάγµατος 

31 ∆εκεµβρίου 2011

Η ονοµαστική αξία ορισµένων κατηγοριών των χρηµατοοικονοµικών µέσων είναι ενδεικτική της αξίας µέσων που αναγνωρίζονται στον ισολογισµό, χωρίς να προσδιορίζει

απαραίτητα τα ποσά των µελλοντικών ταµειακών ροών, που σχετίζονται µε αυτά τα µέσα ή ακόµη την εύλογη αξία τους και για το λόγο αυτό δεν αντικατοπτρίζει τον

πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς στον οποίο εκτίθεται ο Όµιλος. Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα καθίστανται θετικά (ενεργητικό) ή αρνητικά (υποχρεώσεις)
λόγω των µεταβολών των συγκεκριµένων επιτοκίων ή τιµών συναλλάγµατος που σχετίζονται µε αυτά. Η συνολική συµβατική ή ονοµαστική αξία των παραγώγων

χρηµατοοικονοµικών µέσων που κατέχει ο Όµιλος, κατά πόσο αυτά καθίστανται θετικά ή αρνητικά και κατά συνέπεια η συνολική τους εύλογη αξία, µπορεί να µεταβληθεί

σηµαντικά µέσα στη χρήση. Η εύλογη αξία των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων που κατέχονται, παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

∆ιαπραγµατεύσιµα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης 
επιτοκίων 

       Εύλογη αξία

31 ∆εκεµβρίου 2012

-  Συµβάσεις ανταλλαγής συναλλάγµατος και επιτοκίων 

∆ιαπραγµατεύσιµα συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης 
επιτοκίων 

       Εύλογη αξία

1.797            1.686               1.621                 1.490              

Λοιπά παράγωγα

Λοιπά παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα (βλ. παρακάτω) 2.828                 21                 7                      740                   8                        10                   

21                 7                      8                        10                   

1.869            1.734               1.751                 1.650              

Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων 2.582                 16                 490                  4.742                33                      1.180              

24                      0                   16                    59                     0                        31                   

16                 506                  33                      1.211              

Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων 4.975                 0                   393                  7.479                20                      113                 

5.351                 3                   44                    4.142                13                      32                   

3                   437                  33                      145                 

11                      (0)                 0                      494                   1                        7                     

19                 943                  67                      1.363              

1.888            2.677               1.818                 3.013              

    

23.2 Λογιστική αντιστάθµισης κινδύνων

Παράγωγα διακρατούµενα για αντιστάθµιση ταµειακών 

ροών 

Σύνολο παραγώγων διακρατούµενων για εµπορικούς 
σκοπούς

Συµβάσεις ανταλλαγής συναλλάγµατος και επιτοκίων 

Προθεσµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος/ανταλλαγής 
συναλλάγµατος 

Παράγωγα διακρατούµενα για αντιστάθµιση καθαρών 

επενδύσεων σε θυγατρικές εξωτερικού

Παράγωγα διακρατούµενα για αντιστάθµιση εύλογης 

αξίας

Τα λοιπά παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα περιλαµβάνουν εξωχρηµατιστηριακά δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών, συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης επί

δεικτών που διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήριο, δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς και πώλησης δεικτών που διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήριο, συµβάσεις ανταλλαγής
εµπορευµάτων και συµβάσεις ανταλλαγής πιστωτικών κινδύνων (credit default swaps).

Συµβάσεις ανταλλαγής συναλλάγµατος και επιτοκίων 

Ο Όµιλος χρησιµοποιεί συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και ανταλλαγής ξένων νοµισµάτων και επιτοκίων, προκειµένου να αντισταθµίσει µέρος του υφιστάµενου

επιτοκιακού κινδύνου από πιθανή µείωση της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού σταθερού επιτοκίου, τα οποία εκφράζονται σε εγχώρια και ξένα

νοµίσµατα. Η καθαρή εύλογη αξία αυτών των συµβάσεων ανταλλαγής την 31 ∆εκεµβρίου 2012 ήταν € 490 εκατ. υποχρέωση (2011: € 1.178 εκατ. υποχρέωση). Ο Όµιλος

αναγνώρισε κέρδος € 2 εκατ. (2011: € 4 εκατ. ζηµιά) λόγω της µεταβολής στην εύλογη αξία των αντισταθµιζόµενων στοιχείων, µετά από συµψηφισµό της µεταβολής στην

εύλογη αξία των µέσων αντιστάθµισης.

Σύνολο παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων

(α) Αντιστάθµιση εύλογης αξίας

Σύνολο παραγώγων στοιχείων ενεργητικού/υποχρεώσεων 
διακρατούµενων για αντιστάθµιση κινδύνων 

Ο Όµιλος χρησιµοποιεί παράγωγα προϊόντα για σκοπούς αντιστάθµισης προκειµένου να µειώσει την έκθεσή του σε κινδύνους αγοράς και µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά

µέσα για τη διαχείριση του συναλλαγµατικού κινδύνου. Οι πρακτικές αντιστάθµισης και η λογιστική απεικόνισή τους παρουσιάζονται στη σηµείωση 2(δ).
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23. Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και λογιστική αντιστάθµισης κινδύνων (συνέχεια)

23.2 Λογιστική αντιστάθµισης κινδύνων (συνέχεια)

24.

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

∆άνεια σε επιχειρήσεις (µεσαίες και µεγάλες) 19.742               22.485            

Στεγαστικά δάνεια 14.221               14.029            

Καταναλωτικά δάνεια 6.378                 7.048              

∆άνεια σε µικρές επιχειρήσεις 7.500                 7.929              

Σύνολο δανείων και απαιτήσεων από πελάτες 47.841               51.491            

Μείον: Πρόβλεψη για πιστωτικούς κινδύνους (σηµ. 25)   (4.670)               (3.397)             

43.171               48.094            
  

∆άνεια µε λήξη άνω του 1 έτους 31.493               32.594            

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, η εύλογη αξία των «δανείων και απαιτήσεων από πελάτες» ανήλθε σε € 43.700 εκατ.

Ο Όµιλος χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και δάνεια τα οποία έχουν οριστεί ως µέσα αντιστάθµισης, προκειµένου να αντισταθµίσει µέρος του

συναλλαγµατικού κινδύνου που συνδέεται µε την καθαρή επένδυση σε θυγατρικές του εξωτερικού. Τα αποτελέσµατα αυτών εµφανίζονται στο αποθεµατικό

συναλλαγµατικών διαφορών των ιδίων κεφαλαίων.

(β) Αντιστάθµιση ταµειακών ροών

(γ) Αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης

Ο Όµιλος χρησιµοποιεί συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων προκειµένου να αντισταθµίσει µέρος του υφιστάµενου επιτοκιακού κινδύνου που απορρέει από τις διακυµάνσεις

των ταµειακών ροών των απαιτήσεων και υποχρεώσεων κυµαινόµενου επιτοκίου ή µη αναγνωρισµένων πιθανών µελλοντικών συναλλαγών. Η καθαρή εύλογη αξία αυτών

των συµβάσεων ανταλλαγής την 31 ∆εκεµβρίου 2012 ήταν € 434 εκατ. υποχρέωση (2011: € 112 εκατ. υποχρέωση). Το 2012, το µη αποτελεσµατικό µέρος των συναλλαγών

αντιστάθµισης ταµειακών ροών που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων ήταν µηδέν (2011: € µηδέν).

Τα ανωτέρω δάνεια και τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα ανέρχονται σε € 286 εκατ. (2011: € 785 εκατ.) και αναλύονται σε RON 1,4 δις (2011: RON 1,3 δις και TRY
995 εκατ.) και είχαν ως αποτέλεσµα συναλλαγµατικά κέρδη για το έτος αξίας € 8 εκατ. (2011: € 13 εκατ. κέρδη), τα οποία επηρέασαν θετικά το αποθεµατικό

συναλλαγµατικών διαφορών.

 ∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, η εύλογη αξία των «δανείων και απαιτήσεων από πελάτες» ανήλθε σε € 43.700 εκατ.

Τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες περιλαµβάνουν απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις όπως αναλύονται παρακάτω:

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις:

Έως 1 έτος 326                    397                 

Άνω του 1 έτους και έως 5 έτη 836                    1.024              

Άνω των 5 ετών 900                    1.136              

2.062                 2.557              

Μη δεδουλευµένα έσοδα από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (334)                  (499)                

Καθαρό ποσό απαιτήσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 1.728                 2.058              

Μείον: πρόβλεψη για πιστωτικούς κινδύνους (159)                  (116)                

1.569                 1.942              

Το καθαρό ποσό των απαιτήσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναλύεται παρακάτω:

Έως 1 έτος 281                    325                 

Άνω του 1 έτους και έως 5 έτη 705                    829                 

Άνω των 5 ετών 742                    904                 

1.728                 2.058              

Μείον: πρόβλεψη για πιστωτικούς κινδύνους (159)                  (116)                

1.569                 1.942              

  

25. Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών

Η κίνηση της πρόβλεψης για πιστωτικούς κινδύνους ανά κατηγορία δανείων αναλύεται παρακάτω:

Μεσαίες & 

µεγάλες 

επιχειρήσεις Στεγαστικά Καταναλωτικά

Μικρές

επιχειρήσεις Σύνολο

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

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 903               268                  1.356                870                    3.397              

Ζηµιές από επισφαλείς απαιτήσεις που χρεώθηκαν στη χρήση 430               192                  584                   449                    1.655              

Ποσά που ανακτήθηκαν κατά τη χρήση 6                   0                      17                     2                        25                   

(72)               (6)                     (9)                      (23)                    (110)                

Συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπές κινήσεις (52)               (29)                   (102)                  (78)                    (261)                

Πώληση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό (33)               -                       (0)                      (3)                      (36)                  

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 1.182            425                  1.846                1.217                 4.670              

 

31 ∆εκεµβρίου 2012

∆άνεια που διεγράφησαν κατά τη διάρκεια της χρήσης ως 
ανεπίδεκτα εισπράξεως 
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25. Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών (συνέχεια)

Μεσαίες & 
µεγάλες 

επιχειρήσεις Στεγαστικά Καταναλωτικά

Μικρές

επιχειρήσεις Σύνολο

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

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 560               161                  988                   620                    2.329              

229               131                  636                   332                    1.328              

4                   -                       0                       1                        5                     

157               -                       -                        1                        158                 

Ποσά που ανακτήθηκαν κατά τη χρήση 33                 0                      27                     4                        64                   

(44)               (6)                     (125)                  (25)                    (200)                

Συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπές κινήσεις (35)               (14)                   (109)                  (43)                    (201)                

Πώληση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό (1)                 (4)                     (61)                    (20)                    (86)                  

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 903               268                  1.356                870                    3.397              

 

26. Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

3.183                 3.185              

4.897                 5.992              

1.389                 2.206              

9.469                 11.383            

Οµόλογα µε λήξη άνω του 1 έτους 5.474                 7.222              

Επιπρόσθετη συλλογική πρόβλεψη για πιστωτικούς 
κινδύνους από απαιτήσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου

Χαρτοφυλάκιο διακρατούµενων µέχρι τη λήξη επενδυτικών τίτλων

Ζηµιές από επισφαλείς απαιτήσεις που χρεώθηκαν στη χρήση από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες

Χρεωστικοί τίτλοι δανειακού χαρτοφυλακίου

31 ∆εκεµβρίου 2011

Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων

∆άνεια που διεγράφησαν κατά τη διάρκεια της χρήσης ως 
ανεπίδεκτα εισπράξεως 

Ζηµιές από επισφαλείς απαιτήσεις που χρεώθηκαν στη χρήση από µη 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, η εύλογη αξία των "Χρεωστικών τίτλων δανειακού χαρτοφυλακίου" και του "Χαρτοφυλακίου διακρατούµενων µέχρι τη λήξη επενδυτικών τίτλων"

26.1 Ταξινόµηση των επενδυτικών τίτλων ανά κατηγορία

∆ιαθέσιµοι προς Χρεωστικοί ∆ιακρατούµενοι

πώληση τίτλοι µέχρι τη λήξη

επενδυτικοί δανειακού επενδυτικοί

τίτλοι χαρτοφυλακίου τίτλοι Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Τίτλοι εκδόσεως δηµοσίου:
- κυβερνητικοί 2.486               4.616                473                    7.575              

- λοιπών δηµόσιων οργανισµών 31                    -                        -                        31                   

2.517               4.616                473                    7.606              

Τίτλοι εκδόσεως λοιπών οργανισµών:

- τράπεζες 81                    118                   312                    511                 

- λοιποί 585                  163                   604                    1.352              

666                  281                   916                    1.863              

Σύνολο 3.183               4.897                1.389                 9.469              

    

Εισηγµένοι τίτλοι 2.593               4.778                1.240                 8.611              

Μη εισηγµένοι τίτλοι 590                  119                   149                    858                 

3.183               4.897                1.389                 9.469              

    

Μετοχές 309                  -                        -                        309                 

Οµόλογα 2.874               4.897                1.389                 9.160              

3.183               4.897                1.389                 9.469              

    

Το 2008 και το 2010, σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις του ∆.Λ.Π. 39, ο Όµιλος µετέφερε χρεωστικούς τίτλους που πληρούσαν τα κριτήρια από το χαρτοφυλάκιο των

«∆ιαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων» στο χαρτοφυλάκιο «∆ανειακών χρεωστικών τίτλων», το οποίο αποτιµάται στην αναπόσβεστη αξία κτήσης. Οι τόκοι από
τους τίτλους που έχουν µεταφερθεί, συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στα έσοδα από τόκους, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Την 31 ∆εκεµβρίου

2012, η λογιστική αξία των τίτλων που έχουν µεταφερθεί, ανερχόταν σε € 1.375 εκατ. Εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η παραπάνω µεταφορά, η µεταβολή στην εύλογη αξία

των µεταφερθέντων τίτλων για την περίοδο από την ηµεροµηνία µεταφοράς έως την 31 ∆εκεµβρίου 2012, θα είχε ως αποτέλεσµα € 411 εκατ. ζηµιές, µετά από φόρους, οι
οποίες θα αναγνωρίζονταν στο αποθεµατικό αναπροσαρµογής των διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων.

Τα οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου που είχαν µεταφερθεί αξίας € 1,4 δις την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και τα οποία ανταλλάχθηκαν µε νέα οµόλογα στα πλαίσια του προγράµµατος

PSI το 2012, αποαναγνωρίστηκαν (σηµ. 5). 

Στο πλαίσιο της συµµετοχής στο πρόγραµµα επαναγοράς χρέους του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ο Όµιλος υπέβαλε για ανταλλαγή το 100% των νέων ΟΕ∆ που κατείχε συνολικής

ονοµαστικής αξίας € 2,3 δις (λογιστική αξία € 0,6 δις) και έλαβε οµόλογα του Ευρωπαϊκού ΤΧΣ συνολικής ονοµαστικής αξίας € 0,8 δις (σηµ. 5).

31  ∆εκεµβρίου 2012

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, η εύλογη αξία των "Χρεωστικών τίτλων δανειακού χαρτοφυλακίου" και του "Χαρτοφυλακίου διακρατούµενων µέχρι τη λήξη επενδυτικών τίτλων"
ανέρχονταν σε € 4.193 εκατ. και € 1.225 εκατ., αντίστοιχα (2011: € 5.593 εκατ. και € 1.839 εκατ., αντίστοιχα).
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26. Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων (συνέχεια)

26.1 Ταξινόµηση των επενδυτικών τίτλων ανά κατηγορία (συνέχεια)

∆ιαθέσιµοι προς Χρεωστικοί ∆ιακρατούµενοι

πώληση τίτλοι µέχρι τη λήξη

επενδυτικοί δανειακού επενδυτικοί

τίτλοι χαρτοφυλακίου τίτλοι Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.
Τίτλοι εκδόσεως δηµοσίου:
- κυβερνητικοί 2.639               5.657                1.074                 9.370              
- λοιπών δηµόσιων οργανισµών 69                    -                        -                        69                   

2.708               5.657                1.074                 9.439              
Τίτλοι εκδόσεως λοιπών οργανισµών:

- τράπεζες 68                    148                   431                    647                 

- λοιποί 409                  187                   701                    1.297              

477                  335                   1.132                 1.944              

Σύνολο 3.185               5.992                2.206                 11.383            

    

Εισηγµένοι τίτλοι 2.839               5.570                2.084                 10.493            
Μη εισηγµένοι τίτλοι 346                  422                   122                    890                 

3.185               5.992                2.206                 11.383            

    

Μετοχές 325                  -                        -                        325                 
Οµόλογα 2.860               5.992                2.206                 11.058            

3.185               5.992                2.206                 11.383            

26.2 Κίνηση των επενδυτικών τίτλων

∆ιαθέσιµοι προς Χρεωστικοί ∆ιακρατούµενοι

πώληση τίτλοι µέχρι τη λήξη

31  ∆εκεµβρίου 2011

31  ∆εκεµβρίου 2012

επενδυτικοί δανειακού επενδυτικοί

τίτλοι χαρτοφυλακίου τίτλοι Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 3.185               5.992                2.206                 11.383            

Αγορές, µετά από πωλήσεις και λήξεις 214                  (1.084)               (209)                  (1.079)             

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από µεταβολές στην εύλογη αξία για τη χρήση 152                  -                        -                        152                 

Απόσβεση διαφοράς υπέρ/υπό το άρτιο και τόκοι 57                    49                     (9)                      97                   

Απόσβεση αποτίµησης των µεταφερθέντων τίτλων -                       2                       10                      12                   

Μεταβολή στην εύλογη αξία λόγω αντιστάθµισης -                       (33)                    -                        (33)                  

Ζηµιές αποµείωσης (68)                   (20)                    (528)                  (616)                

Συναλλαγµατικές διαφορές (6)                     (9)                      (12)                    (27)                  

Πώληση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό (351)                 -                        (69)                    (420)                

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 3.183               4.897                1.389                 9.469              

    

∆ιαθέσιµοι προς Χρεωστικοί ∆ιακρατούµενοι

πώληση τίτλοι µέχρι τη λήξη

επενδυτικοί δανειακού επενδυτικοί

τίτλοι χαρτοφυλακίου τίτλοι Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 3.369               9.765                3.429                 16.563            
Αγορές, µετά από πωλήσεις και λήξεις 85                    375                   (562)                  (102)                
Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από µεταβολές στην εύλογη αξία για τη χρήση (206)                 -                        -                        (206)                
Μεταφορά από το εµπορικό χαρτοφυλάκιο (απορρόφηση της ∆ίας Α.Ε.Ε.Χ.) 50                    -                        -                        50                   
Μεταφορά από τα δάνεια και απαιτήσεις πελατών -                       239                   -                        239                 
Απόσβεση διαφοράς υπέρ/υπό το άρτιο και τόκοι 108                  118                   (20)                    206                 
Απόσβεση αποτίµησης των µεταφερθέντων τίτλων -                       59                     13                      72                   
Μεταβολή στην εύλογη αξία λόγω αντιστάθµισης -                       384                   -                        384                 
Ζηµιές αποµείωσης (92)                   (4.954)               (601)                  (5.647)             
Συναλλαγµατικές διαφορές (10)                   6                       (53)                    (57)                  
Πώληση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό (119)                 -                        -                        (119)                

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 3.185               5.992                2.206                 11.383            

    

31  ∆εκεµβρίου 2011
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26. Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων (συνέχεια)

26.3 Αποθεµατικό ιδίων κεφαλαίων: αναπροσαρµογή των διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου (194)                  (618)                

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από µεταβολές στην εύλογη αξία 152                    (185)                

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος (23)                    18                   

∆ικαιώµατα τρίτων στις µεταβολές στην εύλογη αξία -                        0                     

129                    (167)                

Καθαρά (κέρδη)/ζηµιές που µεταφέρθηκαν στο λογαριασµό αποτελεσµάτων λόγω πώλησης (21)                    (87)                  

-                        250                 

61                      354                 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 3                        14                   

43                      531                 

15                      67                   

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος (2)                      (7)                    

13                      60                   

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου (9)                      (194)                

  

27. Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις

Παρακάτω παρατίθενται οι θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας την 31 ∆εκεµβρίου 2012:

 Ποσοστό  Χώρα 

Καθαρά (κέρδη)/ζηµιές που µεταφέρθηκαν στο λογαριασµό αποτελεσµάτων από αντιστάθµιση 
της εύλογης αξίας/απόσβεση της αποτίµησης

Μεταφορά ζηµιών από αποµείωση τίτλων Ελληνικού ∆ηµοσίου στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων, µετά από φόρους

Μεταφορά ζηµιών από αποµείωση λοιπών επενδυτικών τίτλων στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων, µετά από φόρους

Τα κέρδη/(ζηµιές) από τη µεταβολή στην εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου των διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων, αναγνωρίζονται στο αποθεµατικό

αναπροσαρµογής των διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων. Η κίνηση του αποθεµατικού αναλύεται παρακάτω:

 Σηµείωση 

 Ποσοστό 

συµµετοχής 

 Χώρα 

εγκατάστασης 

Be-Business  Exchanges A.E. ∆ικτύων Εταιρικών Συναλλαγών 98,01 Ελλάδα Ηλεκτρονικό εµπόριο µέσω διαδικτύου

Best Direct A.E. (1) 100,00 Ελλάδα ∆ιάφορες υπηρεσίες

Enalios Real Estate Development S.A. (2) 100,00 Ελλάδα Επενδυτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α. 100,00 Ελλάδα Μεσιτεία ασφαλίσεων

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

100,00 Ελλάδα

Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. 100,00 Ελλάδα Χρηµατιστηριακές και συµβουλευτικές υπηρεσίες

Eurobank Ergasias Leasing A.E. 100,00 Ελλάδα Χρηµατοδοτικές µισθώσεις

Eurobank Factors  Α.Ε.Π.Ε.Α. 100,00 Ελλάδα Πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων

Eurobank Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Απαιτήσεων Α.Ε. α 100,00 Ελλάδα

α 100,00 Ελλάδα

Eurobank Properties Α.E. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία 55,94 Ελλάδα Επενδυτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.E. 100,00 Ελλάδα Μεσιτικές υπηρεσίες ακινήτων

Eurobank Υπηρεσίες Ενηµέρωσης Οφειλετών Α.Ε. α 100,00 Ελλάδα Ενηµέρωση οφειλετών µε ληξιπρόθεσµες οφειλές

Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α. 100,00 Ελλάδα Ασφαλιστικές υπηρεσίες

Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. 100,00 Ελλάδα Ασφαλιστικές υπηρεσίες

Global ∆ιαχείριση Κεφαλαίων Α.Ε.Π.Ε.Υ. (1) 99,50 Ελλάδα Σύµβουλοι επενδύσεων

Eurobank Bulgaria A.D. 99,99 Βουλγαρία Τράπεζα

Bulgarian Retail Services A.D. 100,00 Βουλγαρία ∆ιαχείριση πιστωτικών καρτών

EFG Auto Leasing E.O.O.D. 100,00 Βουλγαρία Μίσθωση και ενοικίαση µεταφορικών µέσων

ERB Property Services Sofia A.D. 80,00 Βουλγαρία Μεσιτικές υπηρεσίες ακινήτων

ERB Leasing E.A.D. 100,00 Βουλγαρία Χρηµατοδοτικές µισθώσεις

IMO 03 E.A.D. 100,00 Βουλγαρία Επενδυτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας

IMO Central Office E.A.D. 100,00 Βουλγαρία Επενδυτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας

IMO Property Investments Sofia E.A.D. 100,00 Βουλγαρία Επενδυτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας

IMO Rila E.A.D. 100,00 Βουλγαρία Επενδυτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας

ERB Hellas (Cayman Islands) Ltd 100,00 Νησιά Cayman Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων

Berberis Investments Ltd 100,00 Νησιά Channel Εταιρεία χαρτοφυλακίου

ERB Hellas Funding Ltd 100,00 Νησιά Channel Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων

Eurobank Cyprus Ltd 100,00 Κύπρος Τράπεζα

CEH Balkan Holdings Ltd 100,00 Κύπρος Εταιρεία χαρτοφυλακίου

Chamia Enterprises Company Ltd 100,00 Κύπρος Εταιρεία επενδύσεων ειδικού σκοπού

EFG New Europe Funding III Ltd 100,00 Κύπρος Παροχή πιστώσεων

NEU II Property Holdings Ltd 100,00 Κύπρος Εταιρεία χαρτοφυλακίου

NEU III Property Holdings Ltd 100,00 Κύπρος Εταιρεία χαρτοφυλακίου

NEU Property Holdings Ltd 100,00 Κύπρος Εταιρεία χαρτοφυλακίου

Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. 100,00 Λουξεµβούργο Τράπεζα

∆ιαχείριση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων πελατών

Προώθηση/διαχείριση προϊόντων καταναλωτικής και 
στεγαστικής πίστης

Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης και ∆ιαχείρισης Προϊόντων 
Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης Α.Ε.

Υπηρεσίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων και 
περιουσίας

Παροχή υπηρεσιών µισθοδοσίας και συµβουλευτικών 
υπηρεσιών

Όνοµα εταιρείας

Eurobank Α.Ε. Οργανωτικών Συστηµάτων Μισθοδοσίας και 
Συµβουλευτικών Υπηρεσιών

 Τοµέας δραστηριότητας 

Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. 100,00 Λουξεµβούργο ∆ιαχείριση κεφαλαίων

Eurobank EFG Holding (Luxembourg) S.A. 100,00 Λουξεµβούργο Εταιρεία χαρτοφυλακίου
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27. Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις (συνέχεια)

 Σηµείωση 

 Ποσοστό 

συµµετοχής 

 Χώρα εγκατά-

στασης 

ERB New Europe Funding B.V. 100,00 Ολλανδία Παροχή πιστώσεων

ERB New Europe Funding II B.V. 100,00 Ολλανδία Παροχή πιστώσεων

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

Bancpost S.A. 99,11 Ρουµανία Τράπεζα

Eliade Tower S.A. 55,94 Ρουµανία Επενδύσεις ακινήτων 

ERB IT Shared Services S.A. 100,00 Ρουµανία Επεξεργασία στοιχείων πληροφορικής

ERB Leasing IFN S.A. 100,00 Ρουµανία Χρηµατοδοτικές µισθώσεις

ERB Retail Services IFN S.A. 100,00 Ρουµανία ∆ιαχείριση πιστωτικών καρτών

Eurobank Finance S.A. 100,00 Ρουµανία Επενδυτικές υπηρεσίες 

Eurobank Property Services S.A. 80,00 Ρουµανία Μεσιτικές υπηρεσίες ακινήτων

Eurobank Securities S.A. 100,00 Ρουµανία Χρηµατιστηριακές υπηρεσίες

Eurolife ERB Asigurari de Viata S.A. 100,00 Ρουµανία Ασφαλιστικές υπηρεσίες

Eurolife ERB Asigurari Generale S.A. 100,00 Ρουµανία Ασφαλιστικές υπηρεσίες

IMO Property Investments Bucuresti S.A. 100,00 Ρουµανία Επενδυτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας

IMO-II Property Investments S.A. 100,00 Ρουµανία Επενδυτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας

Retail Development S.A. 55,94 Ρουµανία Επενδύσεις ακινήτων

Seferco Development S.A. 55,94 Ρουµανία Επενδύσεις ακινήτων

Eurobank A.D. Beograd 99,98 Σερβία Τράπεζα

EFG Business Services d.o.o. Beograd 100,00 Σερβία Παροχή υπηρεσιών µισθοδοσίας και συµβουλευτικών υπηρεσιών

ERB Asset Fin d.o.o. Beograd 100,00 Σερβία Υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας

ERB Leasing A.D. Beograd 99,99 Σερβία Χρηµατοδοτικές µισθώσεις

ERB Property Services d.o.o. Beograd 80,00 Σερβία Μεσιτικές υπηρεσίες ακινήτων

IMO Property Investments A.D. Beograd 100,00 Σερβία Επενδυτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας

Reco Real Property A.D. 55,94 Σερβία Επενδύσεις ακινήτων 

EFG Istanbul Holding A.S. 100,00 Τουρκία Εταιρεία χαρτοφυλακίου

Public J.S.C. Universal Bank β 99,97 Ουκρανία Τράπεζα

ERB Property Services Ukraine LLC 100,00 Ουκρανία Μεσιτικές υπηρεσίες ακινήτων

Eurobank EFG Ukraine Distribution LLC 100,00 Ουκρανία ∆ιάφορες υπηρεσίες

Anaptyxi 2006-1 Plc στ - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Όνοµα εταιρείας  Τοµέας δραστηριότητας 

Anaptyxi 2006-1 Plc στ - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Anaptyxi APC Ltd στ - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Anaptyxi Holdings Ltd (3) στ - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Anaptyxi II Holdings Ltd (3) - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Anaptyxi II Plc - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Anaptyxi Options Ltd (3) στ - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Anaptyxi SME I Holdings Ltd (3) - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Anaptyxi SME I Plc - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Andromeda Leasing I Holdings Ltd (3) - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Andromeda Leasing I Plc - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Daneion 2007-1 Plc - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Daneion APC Ltd - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Daneion Holdings Ltd (3) - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

ERB Hellas Plc 100,00 Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων

Karta II Holdings Ltd (3) - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Karta II Plc - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Themeleion II Mortgage Finance Plc - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Themeleion III Holdings Ltd (3) - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Themeleion III Mortgage Finance Plc - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Themeleion IV Holdings Ltd (3) - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Themeleion IV Mortgage Finance Plc - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Themeleion Mortgage Finance Plc - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

(1)
 εταιρείες αδρανείς/υπό ρευστοποίηση, οι οποίες δεν ενοποιούνται από την 31 ∆εκεµβρίου 2011 λόγω µη σηµαντικότητας

(2)
 Τον Ιούλιο του 2012, η Τράπεζα έγινε ο αποκλειστικός µέτοχος της Enalios Real Estate Developments S.A., µιας αδρανούς εταιρείας η οποία δεν ενοποιείται λόγω µη σηµαντικότητας

(3) 
δεν ενοποιούνται λόγω µη σηµαντικότητας

(α)

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

Το Μάιο του 2012, ο Όµιλος αύξησε τη συµµετοχή του στην Public J.S.C. Universal Bank από 99,96% σε 99,97%.

Eurobank Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Απαιτήσεων Α.Ε. (πρώην Open 24 A.E), Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης και ∆ιαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής

και Στεγαστικής Πίστης Α.Ε. (πρώην Eurobank Cards Α.Ε.) και Eurobank Υπηρεσίες Ενηµέρωσης Οφειλετών Α.Ε. (πρώην Eurobank Υπηρεσίες

∆ιαχείρισης Απαιτήσεων Α.Ε.), Ελλάδα

Το Νοέµβριο του 2012, η επωνυµία της «Eurobank Cards Α.Ε.» άλλαξε σε «Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης και ∆ιαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και

Στεγαστικής Πίστης Α.Ε.» και δραστηριοποιείται στην προώθηση και διαχείριση δανειακών/ασφαλιστικών προϊόντων. Η «Eurobank Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης

Απαιτήσεων Α.Ε.» µετονοµάστηκε σε «Eurobank Υπηρεσίες Ενηµέρωσης Οφειλετών Α.Ε.» και δραστηριοποιείται στην ενηµέρωση οφειλετών οι απαιτήσεις των

οποίων έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες.

Το ∆εκέµβριο του 2012, η επωνυµία και η δραστηριότητα της «Open 24 A.E.» άλλαξαν. Η νέα επωνυµία της εταιρείας είναι «Eurobank Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης

Απαιτήσεων Α.Ε.» και δραστηριοποιείται στη διαχείριση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων πελατών στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης.
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27. Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις (συνέχεια)

(γ) Eurobank Tekfen A.S., Τουρκία

(δ) EFG Hellas II (Cayman Islands) Ltd, Νησιά Cayman

(ε)

Γεγονός µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού

(στ)

28. Ενσώµατα πάγια στοιχεία

Οικόπεδα,

κτίρια και Έπιπλα, Ηλεκτρονικοί

βελτιώσεις λοιπός υπολογιστές και

σε ακίνητα εξοπλισµός, λογισµικά Επενδύσεις

τρίτων οχήµατα προγράµµατα σε ακίνητα Σύνολο

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

Αξία κτήσεως:

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 779               264                  450                   601                    2.094              

Μεταφορές 23                 (0)                     (0)                      (23)                    -                      

Αγορές 12                 4                      12                     117                    145                 

Πωλήσεις και διαγραφές (20)               (7)                     (7)                      (1)                      (35)                  

Αποµείωση -                   -                       -                        (33)                    (33)                  

Συναλλαγµατικές διαφορές (6)                 (3)                     (1)                      (3)                      (13)                  

Anaptyxi 2006-1 Plc, Anaptyxi APC Ltd, Anaptyxi Holdings Ltd και Anaptyxi Options Ltd, Ηνωµένο Βασίλειο

Το Μάρτιο του 2012, η εταιρεία ρευστοποιήθηκε.

Anaptyxi SME II 2009-1 Plc, Anaptyxi SME II APC Ltd, Anaptyxi SME II Holdings Ltd, Karta 2005-1 Plc, Karta APC Ltd, Karta Holdings Ltd, Karta LNI 1 Ltd και

Karta Options Ltd, Ηνωµένο Βασίλειο

Την 21 ∆εκεµβρίου 2012, ο Όµιλος προχώρησε στην πώληση της Eurobank Tekfen A.S. και των θυγατρικών της στην Burgan Bank του Κουβέιτ, αφού έλαβε τις

απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές. Με βάση τους όρους της συµφωνίας, η οποία ανακοινώθηκε την 9 Απριλίου 2012, η Burgan Bank απέκτησε

το 99,3% της Eurobank Tekfen, από την Eurobank και τον Όµιλο Tekfen, έναντι τιµήµατος 700 εκατ. τουρκικών λιρών περίπου (πολλαπλάσιο 1 επί της λογιστικής

αξίας). Η συναλλαγή αύξησε το βασικό δείκτη κυρίων κεφαλαίων (Core Tier I) της Eurobank κατά 60 µονάδες βάσης (ή κεφαλαιακό ισοδύναµο σχεδόν € 200 εκατ.) και
βελτίωσε τη ρευστότητά της κατά περισσότερο από € 400 εκατ. 

Τον Οκτώβριο του 2012, οι εταιρείες ρευστοποιήθηκαν.

31 ∆εκεµβρίου 2012

Τον Ιανουάριο του 2013, οι εταιρείες ρευστοποιήθηκαν.

Συναλλαγµατικές διαφορές (6)                 (3)                     (1)                      (3)                      (13)                  

Πώληση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό (17)               (5)                     (7)                      -                        (29)                  

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 771               253                  447                   658                    2.129              

Συσσωρευµένες αποσβέσεις:

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου (189)             (193)                 (375)                  (33)                    (790)                

Μεταφορές 0                   0                      0                       (0)                      -                      

Πωλήσεις και διαγραφές 14                 6                      7                       (0)                      27                   

Αποσβέσεις χρήσεως (25)               (18)                   (22)                    (9)                      (74)                  

Συναλλαγµατικές διαφορές 1                   2                      1                       0                        4                     

Πώληση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό 4                   2                      4                       -                        10                   

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου (195)             (201)                 (385)                  (42)                    (823)                

Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 576               52                    62                     616                    1.306              

 

Οικόπεδα,

κτίρια και Έπιπλα, Ηλεκτρονικοί

βελτιώσεις λοιπός υπολογιστές και

σε ακίνητα εξοπλισµός, λογισµικά Επενδύσεις

τρίτων οχήµατα προγράµµατα σε ακίνητα Σύνολο

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

Αξία κτήσεως:

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 828               297                  485                   434                    2.044              

Μεταφορές (3)                 3                      (4)                      3                        (1)                    

Αγορές 27                 8                      19                     165                    219                 

Πωλήσεις και διαγραφές (29)               (17)                   (33)                    -                        (79)                  

Συναλλαγµατικές διαφορές (4)                 (2)                     (2)                      (1)                      (9)                    

Πώληση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό (40)               (25)                   (15)                    -                        (80)                  

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 779               264                  450                   601                    2.094              

Συσσωρευµένες αποσβέσεις:

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου (194)             (194)                 (393)                  (26)                    (807)                

Μεταφορές 0                   (3)                     2                       (0)                      (1)                    

Πωλήσεις και διαγραφές 20                 15                    28                     (0)                      63                   

Αποσβέσεις χρήσεως (27)               (21)                   (23)                    (7)                      (78)                  

Συναλλαγµατικές διαφορές 2                   1                      1                       0                        4                     

Πώληση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό 10                 9                      10                     -                        29                   

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου (189)             (193)                 (375)                  (33)                    (790)                

Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 590               71                    75                     568                    1.304              
 

Οι βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων αφορούν κτίρια που χρησιµοποιούνται από τον Όµιλο για τις δραστηριότητές του.

31 ∆εκεµβρίου 2011

Στα ενσώµατα πάγια στοιχεία την 31 ∆εκεµβρίου 2012 περιλαµβάνεται η αναπόσβεστη αξία των χρηµατοδοτικών µισθώσεων αξίας € 14 εκατ. (2011: € 16 εκατ.).

Στα ανωτέρω στοιχεία την 31 ∆εκεµβρίου 2012 περιλαµβάνονται πάγια υπό κατασκευή αξίας € 0,01 εκατ. (2011: € 3 εκατ.).
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28. Ενσώµατα πάγια στοιχεία (συνέχεια)

Επενδύσεις σε ακίνητα

29. Άυλα πάγια στοιχεία

Υπεραξία

Λοιπά άυλα 

πάγια 

στοιχεία Σύνολο Υπεραξία

Λοιπά άυλα 
πάγια 

στοιχεία Σύνολο

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

Αξία κτήσεως:

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 536                    300               836                  534                   324                    858                 

Μεταφορές -                         0                   0                      -                        0                        0                     

Αγορές -                         25                 25                    -                        33                      33                   

Πωλήσεις και διαγραφές -                         (2)                 (2)                     -                        (20)                    (20)                  

Συναλλαγµατικές διαφορές -                         (3)                 (3)                     -                        (3)                      (3)                    

Προσαρµογή υπεραξίας (βλ. παρακάτω) -                         -                   -                       2                       -                        2                     

Πώληση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό -                         (12)               (12)                   -                        (34)                    (34)                  

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 536                    308               844                  536                   300                    836                 

Συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης/αποσβέσεις:

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου (237)                   (134)             (371)                 (1)                      (123)                  (124)                

Μεταφορές -                         0                   0                      -                        (1)                      (1)                    

Αποσβέσεις χρήσεως -                         (30)               (30)                   -                        (30)                    (30)                  

Πωλήσεις και διαγραφές -                         1                   1                      -                        6                        6                     

Ζηµιές αποµείωσης (βλ. παρακάτω) (42)                     -                   (42)                   (236)                  -                        (236)                

Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µετά την αφαίρεση των συσσωρευµένων αποσβέσεων και των συσσωρευµένων ζηµιών αποµείωσης. Οι
αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης για περίοδο 40-50 ετών. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα την 31 ∆εκεµβρίου 2012 ήταν €
635 εκατ. (2011: € 607 εκατ.). Οι εύλογες αξίες των ακινήτων αντιπροσωπεύουν την τιµή αγοράς όπως προσδιορίστηκε από επαγγελµατίες εκτιµητές ακινήτων. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012 αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό εσόδων από µη τραπεζικές υπηρεσίες της κατάστασης αποτελεσµάτων,
ποσό € 22 εκατ., το οποίο αφορά ενοίκια από επενδύσεις σε ακίνητα (2011: € 26 εκατ.). Την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και 2011, δεν υπήρχαν δαπάνες κεφαλαίων για επενδύσεις

σε ακίνητα.

31 ∆εκεµβρίου 201131 ∆εκεµβρίου 2012

Ζηµιές αποµείωσης (βλ. παρακάτω) (42)                     -                   (42)                   (236)                  -                        (236)                

Συναλλαγµατικές διαφορές -                         1                   1                      -                        1                        1                     

Πώληση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό -                         3                   3                      -                        13                      13                   

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου (279)                   (159)             (438)                 (237)                  (134)                  (371)                

Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 257                    149               406                  299                   166                    465                 

  

Στα ανωτέρω στοιχεία την 31 ∆εκεµβρίου 2012 περιλαµβάνονται πάγια υπό κατασκευή € 0,2 εκατ. (2011: € µηδέν).

Έλεγχος αποµείωσης υπεραξίας

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Επενδυτική Τραπεζική και Προϊόντα Κεφαλαιαγοράς 2                        2                     

∆ιαχείριση Eπενδύσεων (Wealth Management) 22                      64                   

∆ιεθνείς ∆ραστηριότητες 233                    233                 

Σύνολο υπεραξίας 257                                      299 

  

(i) Τοµείς ∆ιαχείρισης Επενδύσεων και Επενδυτικής Τραπεζικής

Οι προβλέψεις ταµειακών ροών προεξοφλήθηκαν µε προ φόρων συντελεστή 21% (2011: 15%). Για την εκτίµηση των ταµειακών ροών µετά τη 10ετία χρησιµοποιήθηκε

συντελεστής ανάπτυξης έως 3%, ο οποίος δεν υπερβαίνει το µέσο µακροχρόνιο συντελεστή ανάπτυξης των αγορών αυτών. 

Τα ανακτήσιµα ποσά των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών προσδιορίζονται µε βάση τον υπολογισµό της αξίας λόγω χρήσης (value-in-use). Οι κύριες παραδοχές που
χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της αξίας αυτής είναι οι συντελεστές προεξόφλησης, οι συντελεστές ανάπτυξης και οι προβλέψεις των ταµειακών ροών. Οι παραδοχές
αυτές βασίζονται σε 5ετείς προϋπολογισµούς εγκεκριµένους από τη ∆ιοίκηση. Για τον υπολογισµό των ταµειακών ροών από το έκτο έως και το δέκατο έτος,
χρησιµοποιούνται συγκεκριµένες παραδοχές αναφορικά µε τη λειτουργική δραστηριότητα και τις συνθήκες αγοράς. Οι ταµειακές ροές µετά την πρώτη 10ετία (στο διηνεκές)
έχουν εκτιµηθεί µε βάση τους συντελεστές ανάπτυξης που αναφέρονται παρακάτω. Η ∆ιοίκηση προχωρεί σε εκτίµηση των συντελεστών προεξόφλησης χρησιµοποιώντας

προ φόρων συντελεστές οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς αναφορικά µε τη χρονική αξία του χρήµατος και τους κινδύνους που συνδέονται µε

τις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. Οι συντελεστές ανάπτυξης βασίζονται σε αντίστοιχες προβλέψεις του ρυθµού ανάπτυξης της αγοράς.

Η υπεραξία για το 2011 αναπροσαρµόστηκε µε το ενδεχόµενο τίµηµα εξαγοράς και τις αναπροσαρµογές στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων βάσει των όρων της

συµφωνίας εξαγοράς της Eurobank Tekfen A.S. (€ 2,3 εκατ. αύξηση). Την 31 ∆εκεµβρίου 2011, ο Όµιλος προχώρησε σε διαγραφή της υπεραξίας των δραστηριοτήτων του

στην Τουρκία (βλ. παρακάτω).

Η υπεραξία που προκύπτει από εξαγορές επιχειρήσεων κατανέµεται, κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς, στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών (CGUs), οι οποίες

αναµένεται να έχουν οφέλη από την εξαγορά και οι οποίες αποτελούν µέρος των βασικών επιχειρηµατικών τοµέων του Οµίλου. Η λογιστική αξία της υπεραξίας κατανέµεται

ως εξής:

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012 αναγνωρίστηκε ζηµιά αποµείωσης € 42 εκατ. για την υπεραξία της Eurobank Asset Management Α.Ε.∆.Α.Κ., η οποία περιλάµβανε την υπεραξία

που προέκυψε από την εξαγορά της Intertrust Α.Ε.∆.Α.Κ. το 2004. Ειδικότερα, η υπεραξία αποµειώθηκε πλήρως λόγω της επανεκτίµησης των προβλέψεων που

χρησιµοποιούνταν για τον υπολογισµό του ανακτήσιµου ποσού της στο πλαίσιο του τρέχοντος οικονοµικού περιβάλλοντος.

∆εν προέκυψε αποµείωση της υπεραξίας που έχει κατανεµηθεί στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών (CGUs) των τοµέων ∆ιαχείρισης Επενδύσεων και Επενδυτικής

Τραπεζικής. Ακόµη και µε εφαρµογή λογικών µεταβολών στις ανωτέρω βασικές παραδοχές που έχουν χρησιµοποιηθεί, η ανακτήσιµη αξία αυτών των µονάδων δεν

υπολείπεται της λογιστικής αξίας.
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29. Άυλα πάγια στοιχεία (συνέχεια)

(ii) Τοµέας ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων

30. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Προπληρωµένα έξοδα για την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας 154                    -                      

Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασµούς 523                    369                 

Απαιτήσεις από το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων 330                    270                 

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήµατος 179                    129                 

Προπληρωµένα έξοδα και δεδουλευµένα έσοδα 44                      48                   

Υπόλοιπα σε διακανονισµό µε πελάτες 11                      9                     

Οι προβλέψεις ταµειακών ροών για τις θυγατρικές του τοµέα ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων προεξοφλήθηκαν µε προ φόρων συντελεστή 12% για τη Βουλγαρία (2011: 11%),
13% για τη Ρουµανία (2011: 13%), 13% για τη Σερβία (2011: 13%). Για την εκτίµηση των ταµειακών ροών µετά την πρώτη 10ετία χρησιµοποιήθηκε συντελεστής ανάπτυξης

4% (2011: 3%), ο οποίος δεν υπερβαίνει το µέσο µακροχρόνιο συντελεστή ανάπτυξης των αγορών αυτών. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012, δεν προέκυψε αποµείωση της υπεραξίας που έχει κατανεµηθεί στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών

(CGUs) του τοµέα ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων. Κατά τη διάρκεια του 2011, ο Όµιλος αναγνώρισε ζηµιά αποµείωσης € 236 εκατ. που προέρχεται κυρίως από τις θυγατρικές

του στην Τουρκία και την Ουκρανία.

Για τη Ρουµανία, µε υπεραξία € 10 εκατ., η ανακτήσιµη αξία ανήλθε στο 116% της λογιστικής αξίας. Η ανακτήσιµη αξία θα ισούταν µε τη λογιστική αξία σε περίπτωση

µείωσης στις εκτιµώµενες ταµειακές ροές κατά 13,7%, µεταβολής του συντελεστή ανάπτυξης από 4% σε συντελεστή ύφεσης 0,4% ή αύξησης του προ φόρων συντελεστή

προεξόφλησης στο 15%.

Για τη Σερβία, µε υπεραξία € 35 εκατ., η ανακτήσιµη αξία ανήλθε στο 128% της λογιστικής αξίας. Η ανακτήσιµη αξία θα ισούταν µε τη λογιστική αξία σε περίπτωση µείωσης

στις εκτιµώµενες ταµειακές ροές κατά 21,8%, µεταβολής του συντελεστή ανάπτυξης από 4% σε συντελεστή ύφεσης 16% ή αύξησης του προ φόρων συντελεστή

προεξόφλησης στο 16%.

Για τη Βουλγαρία, µε υπεραξία € 188 εκατ., η ανακτήσιµη αξία ανήλθε στο 111% της λογιστικής αξίας. Η ανακτήσιµη αξία θα ισούταν µε τη λογιστική αξία σε περίπτωση

µείωσης στις εκτιµώµενες ταµειακές ροές κατά 9,8%, πτώσης του συντελεστή ανάπτυξης στο 1,8% ή αύξησης του προ φόρων συντελεστή προεξόφλησης στο 13%.

Η συνολική αποµείωση της υπεραξίας παρουσιάζεται σε διακριτή γραµµή στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων.

Συµµετοχές σε κοινοπραξίες (βλ. παρακάτω) 8                        8                     

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού(1)
590                    422                 

1.839                 1.255              
  

(1) Περιλαµβάνεται ενεχυριασµένο ποσό αξίας € 246 εκατ. που σχετίζεται µε χρηµατοοικονοµική εγγύηση για τον πιστωτικό κίνδυνο του Ελληνικού ∆ηµοσίου.

Η κίνηση των συµµετοχών σε κοινοπραξίες αναλύεται παρακάτω:

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 8                        14                   

Αγορές/(πωλήσεις) 0                        (5)                    

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0                        -                      

Μερίδιο στα αποτελέσµατα χρήσης (0)                      (1)                    

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 8                        8                     

  

Τα οικονοµικά στοιχεία των κοινοπραξιών του Οµίλου την 31 ∆εκεµβρίου 2012 αναλύονται παρακάτω:

Ενεργητικό Υποχρεώσεις

Αναλογία 

Καθαρής 

Θέσης

Αναλογία 

κερδών/

(ζηµιών)

 € εκατ.  € εκατ.  € εκατ.  € εκατ.

α Ρουµανία Εταιρεία 
επενδύσεων 
ακίνητης 
περιουσίας

33,33 63                    62                     0                        0                     

Κάρντλινκ Α.Ε. Ελλάδα ∆ιαχείριση 
συστηµάτων POS

50,00 8                      8                       0                        (0)                    

Ελλάδα Εταιρεία 
χρηµατοδότησης 
πωλήσεων 
µεταφορικών 
µέσων

50,00 6                      1                       3                        0                     

Κύπρος Εταιρεία 
επενδύσεων 
ειδικού σκοπού 

48,00 5                      0                       2                        (0)                    

Femion Ltd β Κύπρος Εταιρεία 
επενδύσεων 
ειδικού σκοπού 

66,45 4                      3                       1                        0                     

Ελλάδα Χρηµατοδοτική 
επιχείρηση

40,00 4                      0                       2                        (0)                    

α Κύπρος Εταιρεία 33,33 0                      0                       0                        (0)                    Rosequeens Properties 

Όνοµα εταιρείας

Rosequeens Properties 
SRL

Sinda Enterprises 
Company Ltd

Ποσοστό 

συµµετοχής

Χώρα εγκατά-

στασης

ΤΕΦΙΝ Α.Ε. Εµπορίας 
αυτοκινήτων και 
µηχανηµάτων

Unitfinance Α.Ε. 
Προώθησης τραπεζικών 
προϊόντων και 
υπηρεσιών

Τοµέας 

δραστηριό-

τηταςΣηµείωση

α Κύπρος Εταιρεία 
επενδύσεων 
ειδικού σκοπού 

33,33 0                      0                       0                        (0)                    

90                    74                     8                        (0)                    

Rosequeens Properties 
Ltd
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30. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (συνέχεια)

(α) Rosequeens Properties Ltd, Κύπρος και Rosequeens Properties SRL, Ρουµανία

(β) Femion Ltd, Κύπρος

  

31. Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Εξασφαλισµένες υποχρεώσεις προς την ΕΚΤ και την ΤτΕ 28.938               32.224            

Εξασφαλισµένες υποχρεώσεις προς λοιπές κεντρικές τράπεζες 31                      301                 

Λοιπές υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες 78                      -                      

29.047               32.525            

  

32. Υποχρεώσεις προς λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Εξασφαλισµένες υποχρεώσεις προς λοιπές τράπεζες 1.983                 2.363              

Εξασφαλισµένες υποχρεώσεις προς διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 336                    470                 

Λοιπές υποχρεώσεις προς διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 252                    254                 

∆ιατραπεζικός δανεισµός 168                    283                 

Τρεχούµενοι λογαριασµοί τραπεζών και υπόλοιπα σε διακανονισµό µε τράπεζες 33                      36                   

2.772                 3.406              

  

33. Υποχρεώσεις προς πελάτες

Τον Αύγουστο του 2012, ο Όµιλος απέκτησε το 33,33% της Rosequeens Properties Ltd, εταιρείας επενδύσεων ειδικού σκοπού που συστάθηκε στην Κύπρο και η

οποία ελέγχει το 100% της Rosequeens Properties SRL, εταιρείας επενδύσεων ακίνητης περιουσίας η οποία συστάθηκε στη Ρουµανία.

Το ∆εκέµβριο του 2012, ο Όµιλος µείωσε το ποσοστό συµµετοχής του στη Femion Ltd από 66,67% σε 66,45%.

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, όλες οι κοινοπραξίες του Οµίλου είναι µη εισηγµένες.

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Προθεσµιακές καταθέσεις 20.947               21.603            

Καταθέσεις ταµιευτηρίου και τρεχούµενοι λογαριασµοί 8.490                 9.474              

Συµφωνίες επαναγοράς χρεογράφων 378                    276                 

Προϊόντα unit-linked 583                    571                 

Λοιπά προθεσµιακά προϊόντα 354                    535                 

30.752               32.459            
  

34. Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Μεσοπρόθεσµοι τίτλοι (EMTN) 772                    1.606              

Μειωµένης εξασφάλισης 217                    300                 

Οµόλογα από τιτλοποίηση 376                    765                 

1.365                 2.671              
  

Η µεταβολή στην εύλογη αξία των σύνθετων καταθέσεων και των υποχρεώσεων από προϊόντα unit linked, συµψηφίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων από αντίθετη

µεταβολή στην εύλογη αξία σύνθετων παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων,
αντίστοιχα.

Η χρηµατοδότηση του Οµίλου προέρχεται από την τιτλοποίηση διαφόρων κατηγοριών δανείων, εκδοθέντες τίτλους στα πλαίσια του προγράµµατος EMTN, καλυµµένες
οµολογίες και οµολογίες εγγύησης Ελληνικού ∆ηµοσίου:

Η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της συµβατικής µη προεξοφληµένης υποχρέωσης πληρωτέας στη λήξη των σύνθετων οµολόγων είναι € 24 εκατ. (2011: € 39
εκατ.).

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, υπάρχει ένα µη αναγνωρισµένο κέρδος αξίας € 306 εκατ. (2011: € 446 εκατ.) από µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αξίας € 1.337 εκατ. (2011: €
2.656 εκατ.) oι οποίες αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος, ενώ η εύλογη αξία τους ανήλθε σε € 1.031 εκατ. (2011: € 2.210 εκατ.). Οι υπόλοιπες µακροπρόθεσµες

υποχρεώσεις αξίας € 29 εκατ. (2011: € 15 εκατ.) αποτελούνται από σύνθετους τίτλους, οι οποίοι αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. Η µεταβολή της

εύλογης αξίας τους την 31 ∆εκεµβρίου 2012 ανήλθε σε € 19 εκατ. κέρδος (2011: € 40 εκατ. κέρδος). Για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας των σύνθετων τίτλων

λαµβάνεται υπ' όψιν ο πιστωτικός κίνδυνος του Οµίλου. Το σύνολο της αποτίµησης των σύνθετων τίτλων την 31 ∆εκεµβρίου 2012 λόγω µεταβολής του πιστωτικού κινδύνου

ανήλθε σε € 23 εκατ. κέρδος (2011: € 36 εκατ.). Η µεταβολή στην εύλογη αξία των σύνθετων τίτλων που οφείλεται σε κινδύνους αγοράς, εξαιρουµένου του πιστωτικού

κινδύνου του Οµίλου, συµψηφίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων από αντίθετες µεταβολές στην εύλογη αξία σύνθετων παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων.

Η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της συµβατικής µη προεξοφληµένης υποχρέωσης, πληρωτέας στη λήξη των σύνθετων καταθέσεων είναι € 10 εκατ. (2011: € 17
εκατ.).

Η λογιστική αξία των σύνθετων καταθέσεων και των υποχρεώσεων από προϊόντα unit-linked, που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, ανήλθε την 31
∆εκεµβρίου 2012 σε € 605 εκατ. (2011: € 638 εκατ.). Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των σύνθετων καταθέσεων την 31 ∆εκεµβρίου 2012 ανήλθε σε € 138 εκατ. ζηµιές (2011:
€ 25 εκατ. ζηµιές), λόγω µεταβολής των συνθηκών αγοράς,.
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34. Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις (συνέχεια)

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, ο Όµιλος προχώρησε στην επαναγορά τίτλων αξίας € 323 εκατ., οι οποίοι είχαν εκδοθεί στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΜΤΝ από εταιρείες

ειδικού σκοπού του Οµίλου.

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, οι µεσοπρόθεσµοι τίτλοι (EMTN) που βρίσκονταν στην κατοχή πελατών του Οµίλου ανήλθαν σε € 281 εκατ. (2011: € 367 εκατ.) και εµφανίζονταν
στις "Υποχρεώσεις προς πελάτες".

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, τα οµόλογα που βρίσκονταν στην κατοχή πελατών του Οµίλου ανήλθαν σε € 73 εκατ. (2011: € 168 εκατ.) και εµφανίζονταν στις "Υποχρεώσεις
προς πελάτες".

Τον Ιούνιο του 2004, ο Όµιλος προχώρησε σε έκδοση οµολογιών µε τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων και µέσο κόστος άντλησης κεφαλαίων Euribor τριµήνου πλέον 47
µονάδες βάσης. Από το ∆εκέµβριο του 2011, ο εκδότης έχει το δικαίωµα ανάκλησης της έκδοσης στην ονοµαστική αξία σε κάθε ηµεροµηνία πληρωµής τόκων (clean-up call
option). Την 31 ∆εκεµβρίου 2012 η υποχρέωση ανήλθε σε € 22 εκατ. (2011: € 39 εκατ.).

Το Φεβρουάριο του 2012, ο Όµιλος υπέβαλε προτάσεις στους κατόχους οµολογιακών δανείων µειωµένης εξασφάλισης (Lower Tier II) για την επαναγορά των υφιστάµενων

τίτλων. Ο Όµιλος προχώρησε σε µερική επαναγορά τίτλων αξίας € 106 εκατ. (ονοµαστική αξία), από την οποία προέκυψε κέρδος και αύξηση των βασικών κυρίων

κεφαλαίων (Core Tier I) κατά € 53 εκατ. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της χρήσης ο Όµιλος προχώρησε στην επαναγορά επιπλέον οµολογιακών δανείων µειωµένης

εξασφάλισης (Lower Tier II) αξίας € 71 εκατ.

Τον Ιούνιο του 2005, ο Όµιλος προχώρησε σε έκδοση οµολογιών µε τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων και µέσο κόστος άντλησης κεφαλαίων Εuribor τριµήνου πλέον 44
µονάδες βάσης. Από τον Ιούλιο του 2012, ο εκδότης έχει το δικαίωµα ανάκλησης της έκδοσης στην ονοµαστική αξία σε κάθε ηµεροµηνία πληρωµής τόκων (step-up call
option). Την 31 ∆εκεµβρίου 2012 η υποχρέωση ανήλθε σε € 51 εκατ. (2011: € 88 εκατ.). 

Οµολογιακό δάνειο µειωµένης εξασφάλισης (Lower Tier-II)

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, έληξαν τίτλοι αξίας € 544 εκατ., οι οποίοι είχαν εκδοθεί στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΜΤΝ από τις εταιρείες ειδικού σκοπού του Οµίλου.

Μεσοπρόθεσµοι τίτλοι (EMTN)

Τον Ιούνιο του 2007, ο Όµιλος εξέδωσε οµολογιακό δάνειο κυµαινόµενου επιτοκίου µέσω της θυγατρικής του ERB Hellas Plc. Τα οµόλογα λήγουν σε δέκα έτη µε δικαίωµα

πρόωρης αποπληρωµής µετά από πέντε έτη. Ο τόκος πληρώνεται ανά τρίµηνο και υπολογίζεται µε βάση το Euribor τριµήνου πλέον 160 µονάδων βάσης. Τα οµόλογα

αποτελούν οµολογιακό δάνειο µειωµένης εξασφάλισης (Lower Tier II) για τον Όµιλο και είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο του Λουξεµβούργου. Την 31 ∆εκεµβρίου 2012 η

υποχρέωση ανήλθε σε € 217 εκατ. (2011: € 300 εκατ.). 

Οµόλογα από τιτλοποιήσεις

Τον Ιούνιο του 2006, ο Όµιλος προχώρησε σε έκδοση οµολογιών µε τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων και µέσο κόστος άντλησης κεφαλαίων Euribor τριµήνου πλέον 21
µονάδες βάσης. Η αρχική εκτιµώµενη διάρκεια ζωής της έκδοσης ήταν επτά χρόνια. Την 31 ∆εκεµβρίου 2012 η υποχρέωση ανήλθε σε € 84 εκατ. (2011: € 162 εκατ.). 

Το Φεβρουάριο του 2013, έληξαν οµόλογα εγγύησης Ελληνικού ∆ηµοσίου αξίας € 2.344 εκατ.

35. Λοιπές υποχρεώσεις

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Υποχρεώσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες 1.159                 1.069              

Πρόβλεψη για χρηµατοοικονοµική εγγύηση για τον πιστωτικό κίνδυνο Ελληνικού ∆ηµοσίου 59                      -                      

Προεισπραγµένα έσοδα και έξοδα δεδουλευµένα 56                      75                   

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (σηµ. 36)  33                      56                   

Υπόλοιπα σε διακανονισµό µε πελάτες 15                      14                   

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (σηµ. 16)  8                        18                   

Υποχρεώσεις συναλλαγών 3                        18                   

Υποχρεώσεις από εξαγορές -                        154                 

Λοιπές υποχρεώσεις 362                    469                 

1.695                 1.873              

  

36. Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Μεταβολή στην πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 56                      75                   

Κόστος για τη χρήση (βλ. παρακάτω) 1                        9                     

Παροχές που πληρώθηκαν (22)                    (28)                  

Συναλλαγµατικές διαφορές (0)                      (0)                    

Πώληση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό (2)                      (0)                    

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, ο Όµιλος προχώρησε στην επαναγορά οµολόγων από τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων αξίας € 254 εκατ., οι οποίοι είχαν εκδοθεί από

εταιρείες ειδικού σκοπού του Οµίλου.

Καλυµµένες οµολογίες και οµόλογα εγγύησης Ελληνικού ∆ηµοσίου

Τον Ιούνιο του 2007, ο Όµιλος προχώρησε σε έκδοση οµολογιών µε τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων και µέσο κόστος άντλησης κεφαλαίων Euribor τριµήνου πλέον 37
µονάδες βάσης. Από τον Αύγουστο του 2012, ο εκδότης έχει το δικαίωµα ανάκλησης της έκδοσης στην ονοµαστική αξία σε κάθε ηµεροµηνία πληρωµής τόκων (step-up call
option).Την 31 ∆εκεµβρίου 2012 η υποχρέωση ανήλθε σε € 219 εκατ. (2011: € 476 εκατ.).

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, οι καλυµµένες οµολογίες και τα οµόλογα εγγύησης Ελληνικού ∆ηµοσίου στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα του Προγράµµατος Ενίσχυσης της

Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας (σηµ. 4) συνολικής αξίας € 3.800 εκατ. και € 16.276 εκατ., αντίστοιχα, κατέχονταν πλήρως από την Τράπεζα και τις θυγατρικές της.
Το Μάιο του 2012, έληξαν καλυµµένες οµολογίες αξίας € 650 εκατ. Το Νοέµβριο του 2012, έληξαν οµόλογα εγγύησης Ελληνικού ∆ηµοσίου αξίας € 1.500 εκατ. 

Γεγονός µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού

Οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις σχετικά µε τις εκδοθείσες καλυµµένες οµολογίες, βάσει της Π.∆.Τ.Ε. 2620/28.08.2009, είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Πώληση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό (2)                      (0)                    

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 33                      56                   
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36. Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (συνέχεια)

Ποσά που αναγνωρίστηκαν στο λογαριασµό αποτελεσµάτων

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 4                        5                     

Τόκος στην υποχρέωση 3                        4                     

Κόστος/(κέρδος) τερµατισµού της υπηρεσίας 10                      8                     

Κόστος προϋπηρεσίας (10)                    1                     

Αναλογιστικές ζηµιές/(κέρδη) (6)                      (9)                    

Σύνολο που περιλαµβάνεται στις αµοιβές και έξοδα προσωπικού (σηµ. 13) 1                        9                     
  

Αναλογιστικές παραδοχές

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές (εκφρασµένες σε σταθµικούς µέσους όρους) % %

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,9                     5,7                  

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 1,6                     2,4                  

37. Μετοχικό κεφάλαιο-κοινές µετοχές, διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και ίδιες µετοχές 

Μετοχικό ∆ιαφορά από

κεφάλαιο έκδοση

-κοινές Ίδιες µετοχών Ίδιες

µετοχές µετοχές Σύνολο υπέρ το άρτιο µετοχές Σύνολο

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

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 2011 1.481                 (3)                 1.478               1.450                (10)                    1.440              

73                      -                   73                    (2)                      -                        (2)                    

(326)                   -                   (326)                 -                        -                        -                      

-                         (4)                 (4)                     -                        1                        1                     

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε µείωση της ονοµαστικής 
αξίας των κοινών µετοχών

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχώνευσης µε τη 
∆ίας Α.Ε.Ε.Χ.

Αγορά ιδίων µετοχών

Η ονοµαστική αξία των µετοχών της Τράπεζας είναι € 2,22 ανά µετοχή (2011: € 2,22). Το κοινό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας είναι πλήρως καταβεβληµένο. Η µεταβολή

του µετοχικού κεφαλαίου-κοινών µετοχών, της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και των ιδίων µετοχών αναλύεται παρακάτω:

-                         (4)                 (4)                     -                        1                        1                     

-                         5                   5                      -                        0                        0                     

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2011 1.228                 (2)                 1.226               1.448                (9)                      1.439              

  

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 2012 1.228                 (2)                 1.226               1.448                (9)                      1.439              

-                         (6)                 (6)                     -                        3                        3                     

-                         2                   2                      -                        9                        9                     

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2012 1.228                 (6)                 1.222               1.448                3                        1.451              

  

Η µεταβολή του αριθµού των µετοχών της Τράπεζας αναλύεται παρακάτω:

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 2011 538.594.955     (1.020.569)        537.574.386   

14.353.472       -                        14.353.472     

-                        (1.563.656)        (1.563.656)      

-                        1.775.215          1.775.215       

552.948.427     (809.010)           552.139.417   

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 2012 552.948.427     (809.010)           552.139.417   

-                        (2.716.066)        (2.716.066)      

-                        937.204             937.204          

552.948.427     (2.587.872)        550.360.555   

Ίδιες µετοχές

Ίδιες µετοχές

Εκδοθείσες 

κοινές µετοχές

Αγορά ιδίων µετοχών

Πώληση ιδίων µετοχών

Πώληση ιδίων µετοχών

Σύνολο

Αριθµός µετοχών

Αγορά ιδίων µετοχών

Πώληση ιδίων µετοχών

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχώνευσης µε τη ∆ίας Α.Ε.Ε.Χ.

Πώληση ιδίων µετοχών

Τον Ιούνιο του 2009, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την έκδοση, εντός ορισµένων παραµέτρων, οι όροι και ο χρονικός προσδιορισµός των οποίων είναι

στην κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οµολόγου αξίας € 500 εκατ. µε ρήτρα δικαιώµατος πρόωρης αποπληρωµής από τον εκδότη και µετατρέψιµου σε κοινές µετοχές της

Τράπεζας (σηµ. 39, Σειρές ∆ και Ε). Η έκδοση του οµολόγου µπορεί να γίνει είτε απευθείας είτε τµηµατικά σε σειρές. Τον Ιούλιο του 2011, η Επαναληπτική Τακτική Γενική

Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση των όρων για τις οµολογίες αξίας € 150 εκατ. που δεν έχουν ακόµη εκδοθεί/διατεθεί, όπως είχαν αποφασιστεί από την Τακτική

Γενική Συνέλευση τον Ιούνιο του 2009, καθώς και την αύξηση, υπό προϋποθέσεις, της συνολικής αξίας του οµολόγου αυτού έως και € 100 εκατ.

Αγορά ιδίων µετοχών

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2011

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2012

Το Μάιο του 2011, κατόπιν της σχετικής καταχώρησης της συγχώνευσης της Τράπεζας και της ∆ίας Α.Ε.Ε.Χ. στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών από το Υπουργείο

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, η Τράπεζα προχώρησε στην έκδοση 14.353.472 κοινών µετοχών και στην ταυτόχρονη µεταβολή της

ονοµαστικής αξίας των κοινών µετοχών από € 2,75 σε € 2,81.

Αγορά ιδίων µετοχών

Με βάση το Νόµο 3756/2009, οι τράπεζες που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Ενίσχυσης Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας δεν επιτρέπεται να αποκτήσουν ίδιες

Το Σεπτέµβριο του 2011, κατόπιν της απόφασης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τον Ιούλιο του 2011 και της σχετικής έγκρισης από το Υπουργείο

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, η Τράπεζα µείωσε το µετοχικό κεφάλαιο κατά € 326 εκατ. µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της

µετοχής από € 2,81 σε € 2,22, µε σκοπό το συµψηφισµό ζηµιών µετασχηµατισµού που είχαν προκύψει από συγχωνεύσεις προηγούµενων ετών και ζηµιών εις νέο.

Στα συνήθη πλαίσια των εργασιών τους, οι θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου ενδέχεται να πραγµατοποιήσουν αγορές και πωλήσεις ιδίων µετοχών.

Με βάση το Νόµο 3756/2009, οι τράπεζες που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Ενίσχυσης Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας δεν επιτρέπεται να αποκτήσουν ίδιες

µετοχές, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του νόµου περί Ανωνύµων Εταιρειών.
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38. Μετοχικό κεφάλαιο-προνοµιούχες µετοχές

Αριθµός 2012 2011

µετοχών € εκατ. € εκατ.

345.500.000 950 950

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 345.500.000 950 950

39. Προνοµιούχοι τίτλοι

Βάσει των αποτελεσµάτων του 2012 και του άρθρου 44α του Νόµου περί Ανωνύµων Εταιρειών 2190/1920, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δε συνιστά τη διανοµή µερίσµατος τόσο

στους κοινούς όσο και στους προνοµιούχους µετόχους. 

Μετοχικό κεφάλαιο-προνοµιούχες µετοχές

Τη 2 Νοεµβρίου 2005, ο Όµιλος, µέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού, ERB Hellas Funding Limited, εξέδωσε προνοµιούχους τίτλους ποσού € 400 εκατ. οι οποίοι αποτελούν

Τη 12 Ιανουαρίου 2009, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας ενέκρινε την έκδοση 345.500.000 προνοµιούχων µετοχών χωρίς δικαίωµα ψήφου, µη
διαπραγµατεύσιµων, µη µεταβιβάσιµων, µη σωρευτικής σταθερής απόδοσης 10% φορολογικά εκπιπτόµενης, µε ονοµαστική αξία € 2,75 έκαστη, σύµφωνα µε το Νόµο

3723/2008 «Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας», οι οποίες καλύφθηκαν από το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε οµόλογα ίσης αξίας. Η έκδοση ανήλθε

σε € 940 εκατ., µετά από έξοδα, και ολοκληρώθηκε την 21 Μαΐου 2009. Σύµφωνα µε το τρέχον νοµικό και εποπτικό πλαίσιο, οι εκδοθείσες µετοχές περιλαµβάνονται για

εποπτικούς σκοπούς στα Tier I κεφάλαια του Οµίλου.

Τη 18 Μαρτίου 2005, ο Όµιλος, µέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού, ERB Hellas Funding Limited, εξέδωσε προνοµιούχους τίτλους ποσού € 200 εκατ. οι οποίοι αποτελούν
πρόσθετα εποπτικά κεφάλαια (Lower Tier I Σειρά Α) για τον Όµιλο. Οι προνοµιούχοι τίτλοι δεν έχουν προκαθορισµένη ηµεροµηνία αποπληρωµής και δίνουν στον εκδότη το

δικαίωµα πρόωρης αποπληρωµής τους στην ονοµαστική τους αξία στις 18 Μαρτίου 2010, και ετησίως από τότε και στο εξής. Όλες οι υποχρεώσεις του εκδότη αναφορικά µε

τους προνοµιούχους τίτλους καλύπτονται από εγγυήσεις µειωµένης εξασφάλισης από την Τράπεζα. Οι τίτλοι πληρώνουν σταθερό µη-σωρευτικό ετήσιο µέρισµα 6,75% για

τα πρώτα δύο έτη και στη συνέχεια µη-σωρευτικό ετήσιο µέρισµα το οποίο θα καθορίζεται από το δεκαετές επιτόκιο Euro Swap πλέον 0,125% µε ανώτατο όριο το 8%. Η
απόδοση των τίτλων έχει οριστεί σε 2,50% για την περίοδο από 18 Μαρτίου 2012 έως 17 Μαρτίου 2013. Το µέρισµα των προνοµιούχων τίτλων πρέπει να δηλωθεί και να

πληρωθεί στην περίπτωση που η Τράπεζα διανείµει µέρισµα. Οι προνοµιούχοι τίτλοι είναι εισηγµένοι στα Χρηµατιστήρια του Λουξεµβούργου και της Φρανκφούρτης.

Οι προνοµιούχες µετοχές παρέχουν δικαίωµα σταθερής µη σωρευτικής απόδοσης 10% υπό τις προϋποθέσεις διατήρησης του ελάχιστου ορίου των δεικτών κεφαλαιακής

επάρκειας, που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος, της ύπαρξης αποθεµατικών που δύναται να διανεµηθούν κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44α του Νόµου περί

Ανωνύµων Εταιρειών 2190/1920, και της έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Σύµφωνα µε το Νόµο 3723/2008, όπως τέθηκε σε ισχύ, µετά την πάροδο

πέντε ετών από την έκδοση των προνοµιούχων µετοχών ή νωρίτερα, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος, η Τράπεζα µπορεί να αποπληρώσει τις

προνοµιούχες µετοχές στην ονοµαστική τους αξία. Σε περίπτωση µη αποπληρωµής των προνοµιούχων µετοχών έως τη λήξη των πέντε ετών, η απόδοση αυξάνει κατά 2%
ανά έτος.

Έκδοση A Έκδοση B Έκδοση Γ Έκδοση ∆ Έκδοση Ε Σύνολο

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

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 2012  90                      155               166                  275 59 745                 

Αγορά προνοµιούχων τίτλων (73)                     (148)             (107)                 (50)                    -                        (378)                

Πώληση προνοµιούχων τίτλων -                         -                   -                       -                        -                        -                      
 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2012  17                      7                   59                    225                   59                      367                 

 

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, το µέρισµα που αναλογούσε στους κατόχους προνοµιούχων τίτλων ανερχόταν σε € 32 εκατ. (2011: € 50 εκατ.).

Η µεταβολή των προνοµιούχων τίτλων που εξέδωσε ο Όµιλος µέσω της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, ERB Hellas Funding Limited, αναλύεται παρακάτω:

Το Φεβρουάριο του 2012, ο Όµιλος υπέβαλε προτάσεις στους κατόχους προνοµιούχων τίτλων Σειράς Α, Β και Γ για την επαναγορά των υφιστάµενων τίτλων. Ο Όµιλος

προχώρησε στην επαναγορά τίτλων συνολικής ονοµαστικής αξίας € 325 εκατ. (Σειρά Α: € 71 εκατ., Σειρά Β: € 147 εκατ., Σειρά Γ: € 107 εκατ.). Από την επαναγορά των

προνοµιούχων τίτλων προέκυψε για τον Όµιλο κέρδος και αύξηση των βασικών κυρίων κεφαλαίων (Core Tier I) κατά € 188 εκατ.   

Την 9 Νοεµβρίου 2005, ο Όµιλος, µέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού, ERB Hellas Funding Limited, εξέδωσε προνοµιούχους τίτλους ποσού € 150 εκατ. οι οποίοι αποτελούν
πρόσθετα εποπτικά κεφάλαια (Lower Tier I Σειρά Γ) για τον Όµιλο. Οι προνοµιούχοι τίτλοι δεν έχουν προκαθορισµένη ηµεροµηνία αποπληρωµής και δίνουν στον εκδότη το

δικαίωµα πρόωρης αποπληρωµής τους στην ονοµαστική τους αξία στις 9 Ιανουαρίου 2011, και σε τριµηνιαία βάση από τότε και στο εξής. Όλες οι υποχρεώσεις του εκδότη

αναφορικά µε τους προνοµιούχους τίτλους καλύπτονται από εγγυήσεις µειωµένης εξασφάλισης από την Τράπεζα. Οι τίτλοι πληρώνουν σταθερό µη-σωρευτικό µέρισµα που

υπολογίζεται µε ποσοστό 6% ετησίως και καταβάλλεται κάθε τρίµηνο. Το µέρισµα των προνοµιούχων τίτλων πρέπει να δηλωθεί και να πληρωθεί στην περίπτωση που η

Τράπεζα διανείµει µέρισµα. Οι προνοµιούχοι τίτλοι είναι εισηγµένοι στα Χρηµατιστήρια του Λονδίνου, της Φρανκφούρτης και του Euronext Άµστερνταµ.

Τη 2 Νοεµβρίου 2005, ο Όµιλος, µέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού, ERB Hellas Funding Limited, εξέδωσε προνοµιούχους τίτλους ποσού € 400 εκατ. οι οποίοι αποτελούν
πρόσθετα εποπτικά κεφάλαια (Lower Tier I Σειρά Β) για τον Όµιλο. Οι προνοµιούχοι τίτλοι δεν έχουν προκαθορισµένη ηµεροµηνία αποπληρωµής και δίνουν στον εκδότη το

δικαίωµα πρόωρης αποπληρωµής τους στην ονοµαστική τους αξία στις 2 Νοεµβρίου 2015, και σε τριµηνιαία βάση από τότε και στο εξής. Όλες οι υποχρεώσεις του εκδότη

αναφορικά µε τους προνοµιούχους τίτλους καλύπτονται από εγγυήσεις µειωµένης εξασφάλισης από την Τράπεζα. Οι τίτλοι πληρώνουν σταθερό µη-σωρευτικό ετήσιο

µέρισµα 4,57% για τα πρώτα δέκα έτη και στη συνέχεια µη-σωρευτικό ετήσιο µέρισµα το οποίο θα καθορίζεται από το 3µηνο Euribor πλέον 2,22%. Το µέρισµα των

προνοµιούχων τίτλων πρέπει να δηλωθεί και να πληρωθεί στην περίπτωση που η Τράπεζα διανείµει µέρισµα. Οι προνοµιούχοι τίτλοι είναι εισηγµένοι στo Χρηµατιστήριo του

Λονδίνου.

Την 21 ∆εκεµβρίου 2005, ο Όµιλος, µέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού, ERB Hellas Funding Limited, εξέδωσε προνοµιούχους τίτλους ύψους € 50 εκατ. οι οποίοι αποτελούν
µια ενιαία έκδοση µε την ήδη υπάρχουσα έκδοση ποσού € 150 εκατ. της 9 Νοεµβρίου 2005. 

Την 29 Ιουλίου 2009, ο Όµιλος, µέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού, ERB Hellas Funding Limited, εξέδωσε € 300 εκατ. προνοµιούχων τίτλων οι οποίοι αποτελούν εποπτικά

κεφάλαια (Tier I Σειρά ∆) για τον Όµιλο. Η έκδοση αυτή έγινε σε συνέχεια της από 30 Ιουνίου 2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, βάσει της οποίας

επιτρέπεται η τµηµατική έκδοση αντίστοιχων τίτλων µέχρι του ποσού των € 500 εκατ. Οι προνοµιούχοι τίτλοι δεν έχουν προκαθορισµένη ηµεροµηνία αποπληρωµής και

παρέχουν στον εκδότη το δικαίωµα πρόωρης αποπληρωµής πέντε χρόνια µετά την ηµεροµηνία έκδοσης και σε τριµηνιαία βάση από τότε εφεξής. Επιπρόσθετα, οι τίτλοι
µετά τον Οκτώβριο του 2014 είναι µετατρέψιµοι, κατόπιν άσκησης του δικαιώµατος µετατροπής είτε από τον εκδότη είτε από τον οµολογιούχο και υπό ορισµένες συνθήκες,
σε κοινές µετοχές Eurobank µε έκπτωση 12% από την τρέχουσα τιµή της µετοχής κατά το τελευταίο διάστηµα που θα προηγηθεί της ανταλλαγής. Όλες οι υποχρεώσεις του
εκδότη αναφορικά µε τους προνοµιούχους τίτλους καλύπτονται από εγγυήσεις µειωµένης εξασφάλισης από την Τράπεζα. Οι τίτλοι πληρώνουν σταθερό µη-σωρευτικό
µέρισµα που υπολογίζεται µε ποσοστό 8,25% ετησίως και καταβάλλεται κάθε τρίµηνο. Το µέρισµα των προνοµιούχων τίτλων πρέπει να δηλωθεί και να πληρωθεί στην

περίπτωση που η Τράπεζα διανείµει µέρισµα. Οι προνοµιούχοι τίτλοι είναι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών του Λονδίνου.

Την 30 Νοεµβρίου 2009, ο Όµιλος, µέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού, ERB Hellas Funding Limited, εξέδωσε € 100 εκατ. προνοµιούχων τίτλων οι οποίοι αποτελούν

εποπτικά κεφάλαια (Tier I Σειρά Ε) για τον Όµιλο. Οι όροι και οι συνθήκες της έκδοσης είναι ίδιοι µε τους προνοµιούχους τίτλους που εκδόθηκαν την 29 Ιουλίου 2009, ενώ η

δυνατότητα µετατροπής σε κοινές µετοχές ισχύει από το Φεβρουάριο του 2015. Οι προνοµιούχοι τίτλοι είναι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου.

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, το µέρισµα που αναλογούσε στους κατόχους προνοµιούχων τίτλων ανερχόταν σε € 32 εκατ. (2011: € 50 εκατ.).

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, τα κέρδη από επαναγορές προνοµιούχων τίτλων ανήλθαν σε € 210 εκατ. (2011: € 21 εκατ.).
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40. ∆ικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών

Τιµή άσκησης

σε € ανά 

µετοχή

Αριθµός 

δικαιωµάτων 

προαιρέσεως

Τιµή άσκησης
σε € ανά 
µετοχή

Αριθµός 
δικαιωµάτων 
προαιρέσεως

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 11,54               4.493.749         11,57                 5.169.129       

Ληξιπρόθεσµα ή/και ακυρωθέντα 11,87               (1.478.683)        11,75                 (675.380)         

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου και µέση τιµή άσκησης ανά µετοχή 11,38               3.015.066         11,54                 4.493.749       

Ηµεροµηνία λήξης - 31 ∆εκεµβρίου

Τιµή άσκησης

σε € ανά 

µετοχή

Αριθµός 

δικαιωµάτων 

προαιρέσεως

Τιµή άσκησης
σε € ανά 
µετοχή

Αριθµός 
δικαιωµάτων 
προαιρέσεως

2012 -                       -                        12,00                 1.289.565       

2013 13,58               1.215.121         13,58                 1.268.987       

2014 9,90                 1.799.945         9,90                   1.935.197       

11,38               3.015.066         11,54                 4.493.749       

41. Ειδικά αποθεµατικά

31 ∆εκεµβρίου 2012

31 ∆εκεµβρίου 2012

Ο αριθµός των µη ασκηθέντων δικαιωµάτων προαίρεσης και οι σταθµισµένες µέσες τιµές άσκησης µεταβλήθηκαν ως εξής:

Τα δικαιώµατα προαιρέσεως µετοχών που εκκρεµούν κατά το τέλος της χρήσης και δύναται να ασκηθούν, έχουν τις εξής ηµεροµηνίες λήξεως και τιµές άσκησης:

31 ∆εκεµβρίου 2011

31 ∆εκεµβρίου 2011

Ο Όµιλος παρέχει δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών στα εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τη διοίκηση και τα µέλη του προσωπικού του. Τα δικαιώµατα

δύνανται να ασκηθούν, µε απόφαση των κατόχων τους, ολικώς ή µερικώς, και να µετατραπούν σε µετοχές υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια θεµελίωσης του δικαιώµατος

έχουν ικανοποιηθεί.

Τον Απρίλιο του 2006, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ενέκρινε τη θέσπιση προγράµµατος δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών, το οποίο επιτρέπει στο

∆ιοικητικό Συµβούλιο (µέσω της Επιτροπής Ανταµοιβών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου) να εκδίδει δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών για τα επόµενα 5 έτη, ο ανώτατος

αριθµός των οποίων θα ανέρχεται σε 3% του συνολικού αριθµού των µετοχών της Τράπεζας και εντός του καθορισµένου πλαισίου των δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς

µετοχών που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν. Το πρόγραµµα δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών έληξε εντός του 2011. Η επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

µετόχων, την 21 Νοεµβρίου 2007 τροποποίησε τους όρους του προγράµµατος έτσι ώστε καθ' όλη τη διάρκειά του η περίοδος θεµελίωσης και οι ηµεροµηνίες εξάσκησης να

µπορούν να καθοριστούν κατά την ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανταµοιβών.

41. Ειδικά αποθεµατικά

Τακτικό Αφορολόγητα Αποθεµατικό Λοιπά

αποθεµατικό αποθεµατικά ∆ΛΠ 39 αποθεµατικά Σύνολο

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

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 393               1.242               (703)                  (288)                  644                 
Μεταφορές µεταξύ αποθεµατικών 36                 28                    -                        45                      109                 
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου (σηµ. 37) -                   -                       -                        79                      79                   

-µεταβολή στην εύλογη αξία, µετά από φόρους -                   -                       (167)                  -                        (167)                

-                   -                       250                   -                        250                 

-                   -                       354                   -                        354                 
-µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους -                   -                       (13)                    -                        (13)                  

Αντιστάθµιση ταµειακών ροών

-µεταβολή στην εύλογη αξία, µετά από φόρους -                   -                       (2)                      -                        (2)                    

-µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους -                   -                       (15)                    -                        (15)                  

Συναλλαγµατικές διαφορές, µετά από αντιστάθµιση -                   -                       -                        38                      38                   

Αξία παρεχόµενων υπηρεσιών από το προσωπικό -                   -                       -                        (1)                      (1)                    

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 429               1.270               (296)                  (127)                  1.276              

 

Τακτικό Αφορολόγητα Αποθεµατικό Λοιπά

αποθεµατικό αποθεµατικά ∆ΛΠ 39 αποθεµατικά Σύνολο

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

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 429               1.270               (296)                  (127)                  1.276              

Μεταφορές µεταξύ αποθεµατικών 4                   (1)                     -                        (210)                  (207)                

-µεταβολή στην εύλογη αξία, µετά από φόρους -                   -                       129                   -                        129                 

-                   -                       61                     -                        61                   

-µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους -                   -                       (5)                      -                        (5)                    

Αντιστάθµιση ταµειακών ροών

-µεταβολή στην εύλογη αξία, µετά από φόρους -                   -                       (110)                  -                        (110)                

-µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους -                   -                       46                     -                        46                   

Συναλλαγµατικές διαφορές, µετά από αντιστάθµιση -                   -                       -                        3                        3                     

Αξία παρεχόµενων υπηρεσιών από το προσωπικό -                   -                       -                        (2)                      (2)                    

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 433               1.269               (175)                  (336)                  1.191              

  

Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων

31 ∆εκεµβρίου 2011

31 ∆εκεµβρίου 2012

-µεταφορά ζηµιών από αποµείωση λοιπών επενδυτικών 
τίτλων στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους

-µεταφορά ζηµιών από αποµείωση τίτλων Ελληνικού 
∆ηµοσίου στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους

-µεταφορά ζηµιών από αποµείωση λοιπών επενδυτικών 
τίτλων στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους

Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων
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41. Ειδικά αποθεµατικά (συνέχεια)

42. Μεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων

(α)

(β)

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 852                    1.977              

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 76                      113                 

∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες 25.868               29.209            

Ο Όµιλος πωλεί χρεόγραφα µε αντάλλαγµα µετρητά στο πλαίσιο συµφωνιών επαναγοράς χρεογράφων (repos) και αναλαµβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει στον

αντισυµβαλλόµενο τα χρήµατα που εισέπραξε. Επιπλέον, ο Όµιλος ενεχυριάζει µε αντάλλαγµα µετρητά τίτλους και δάνεια και απαιτήσεις πελατών και αναλαµβάνει την

υποχρέωση να επιστρέψει στον αντισυµβαλλόµενο τα χρήµατα που εισέπραξε. Ο Όµιλος εκτιµά ότι διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις αποδόσεις αυτών των

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και ως εκ τούτου δεν τα έχει αποαναγνωρίσει. Η σχετική υποχρέωση αναγνωρίζεται ανάλογα στις Υποχρεώσεις προς

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (σηµ. 31 και 32) και τις Υποχρεώσεις προς πελάτες (σηµ. 33).

Ο Όµιλος έχει προχωρήσει σε τιτλοποιήσεις διαφόρων κατηγοριών δανείων (στεγαστικών, πιστωτικών καρτών και δανείων µικρών επιχειρήσεων), σύµφωνα µε τις οποίες

αναλαµβάνει την υποχρέωση να µεταβιβάσει τις ταµειακές ροές από τα δάνεια στους κατόχους των οµολογιών. Ο Όµιλος εκτιµά ότι διατηρεί ουσιαστικά όλους τους

κινδύνους και τις αποδόσεις αυτών των δανείων και ως εκ τούτου δεν τα έχει αποαναγνωρίσει. Επιπλέον, η δυνατότητα προσφυγής των κατόχων των οµολογιών

περιορίζεται µόνο στα δάνεια που έχουν µεταβιβαστεί. Η σχετική υποχρέωση αναγνωρίζεται στους Πιστωτικούς τίτλους και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις (σηµ. 34). 

Λογιστική Αξία

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012 στα λοιπά αποθεµατικά περιλαµβάνεται ζηµιά αξίας € 214 εκατ. (2011: € 217 εκατ. ζηµιά) που αφορά αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφορών

µετά από αντιστάθµιση.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου που έχουν πωληθεί ή µεταβιβαστεί, τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια για την

παύση της αναγνώρισής τους από το ενεργητικό του Οµίλου:

Ο Όµιλος διενεργεί συναλλαγές µε τις οποίες µεταβιβάζει χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχει αναγνωρίσει, απευθείας σε τρίτους ή σε εταιρείες ειδικού

σκοπού.

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά φορολογούνται κατά τη διανοµή τους. Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, τα αφορολόγητα αποθεµατικά περιλαµβάνουν ποσό € 246 εκατ., το οποίο

αποτελείται από ποσό € 289 εκατ. που φορολογήθηκε αυτοτελώς, βάσει του Νόµου 3513/2006 µε το ποσό των € 43,3 εκατ. Η Τράπεζα αξιώνει δικαστικώς τη µη καταβολή

του συγκεκριµένου φόρου. 

Το τακτικό αποθεµατικό και το αποθεµατικό ∆.Λ.Π. 39 δεν µπορούν να διανεµηθούν. Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, το αποθεµατικό αντιστάθµισης ταµειακών ροών που

περιλαµβάνεται στο αποθεµατικό ∆.Λ.Π. 39 ήταν € 166 εκατ. ζηµιά (2011: € 102 εκατ. ζηµιά).

∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες 25.868               29.209            

-τιτλοποιηµένα δάνεια 4.269                5.691              

-ενεχυριασµένα δάνεια στο πλαίσιο προγράµµατος έκδοσης καλυµµένων οµολογιών 4.445                6.867              

-ενεχυριασµένα δάνεια σε κεντρικές και λοιπές τράπεζες 17.154              16.651            

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων 6.388                 8.771              

33.184               40.070            

(γ)

(δ)

43. Προκαταβολή του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας

44. Λειτουργικές µισθώσεις

Γήπεδα Έπιπλα, Γήπεδα Έπιπλα,

και εξοπλισµός, και εξοπλισµός,

κτίρια οχήµατα κτίρια οχήµατα

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Εντός ενός έτους 24                    1                       31                      1                     

Από ένα έως πέντε έτη 18                    1                       31                      1                     

Άνω των πέντε ετών 4                      -                        4                        -                      

46                    2                       66                      2                     

Την 28 Μαΐου 2012 και την 21 ∆εκεµβρίου 2012, το ΕΤΧΣ προκατέβαλε στον Όµιλο οµόλογα έκδοσης του Ευρωπαϊκού ΤΧΣ ονοµαστικής αξίας € 3.970 εκατ. και € 1.341
εκατ. έναντι της συµµετοχής του στην επικείµενη ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας (σηµ. 6). Βάσει των όρων των σχετικών συµβάσεων προεγγραφής, η συναλλαγή

αναγνωρίστηκε ως δανεισµός χρεογράφων (στα στοιχεία εκτός ισολογισµού).

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, τα οµόλογα εγγύησης Ελληνικού ∆ηµοσίου συνολικής ονοµαστικής αξίας € 16.276 εκατ. (ρευστοποιήσιµη αξία € 11.794 εκατ.) που έχει εκδώσει ο

Όµιλος στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα του Προγράµµατος Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας (σηµ. 4) και τα οποία έχει διακρατήσει πλήρως, έχουν
ενεχυριαστεί σε κεντρικές τράπεζες και διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.

Μισθώσεις στις οποίες οι εταιρείες του Οµίλου λειτουργούν ως µισθωτής - Τα πληρωτέα µισθώµατα από µη ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις έχουν ως εξής:

31 ∆εκεµβρίου 201131 ∆εκεµβρίου 2012

Το σύνολο των ελάχιστων µελλοντικών εισπρακτέων µισθωµάτων από µη ακυρώσιµες υπενοικιάσεις δεν είναι σηµαντικό.

Επιπλέον, ο Όµιλος ενδέχεται να πωλήσει ή να ενεχυριάσει εκ νέου τίτλους που έχει δανειστεί ή αποκτήσει µέσω συµφωνιών επαναπώλησης τίτλων (reverse repos), τους
οποίους έχει την υποχρέωση να επιστρέψει. Ο αντισυµβαλλόµενος διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και αποδόσεις των τίτλων αυτών και ως εκ τούτου δεν

αναγνωρίζονται από τον Όµιλο. Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, ο Όµιλος είχε δανειστεί ή αποκτήσει µέσω συµφωνιών επαναπώλησης τίτλων (reverse repos) τίτλους µε εύλογη

αξία € 193 εκατ., η πλειοψηφία των οποίων είχε ενεχυριαστεί στα πλαίσια συµφωνιών επαναγοράς.

Επιπλέον, το EΤΧΣ έχει προκαταβάλει στον Όµιλο τίτλους µε εύλογη αξία € 5.343 εκατ. (ονοµαστική αξία € 5.311 εκατ.) έναντι της συµµετοχής του στην επικείµενη

ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας (σηµ. 43), εκ των οποίων τίτλοι µε εύλογη αξία € 4.550 εκατ. είχαν ενεχυριαστεί στα πλαίσια συµφωνιών επαναγοράς.

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, η ρευστοποιήσιµη αξία των περιουσιακών στοιχείων που έχουν µεταβιβαστεί ή δανειστεί από τον Όµιλο µέσω συµφωνιών δανεισµού τίτλων,
επαναπώλησης τίτλων και λοιπών συµφωνιών (σηµεία α, β, γ και δ) ανήλθε σε € 38.086 εκατ., ενώ η σχετική υποχρέωση από τις ανωτέρω συναλλαγές ανήλθε σε € 32.042
εκατ. (σηµ. 31, 32, 33 και 34).

Το σύνολο των ελάχιστων µελλοντικών εισπρακτέων µισθωµάτων από µη ακυρώσιµες υπενοικιάσεις δεν είναι σηµαντικό.
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44. Λειτουργικές µισθώσεις (συνέχεια)

Γήπεδα Έπιπλα, Γήπεδα Έπιπλα,

και εξοπλισµός και εξοπλισµός

κτίρια οχήµατα κτίρια οχήµατα

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Εντός ενός έτους 13                    1                       16                      1                     

Από ένα έως πέντε έτη 31                    0                       45                      2                     

Άνω των πέντε ετών 0                      -                        5                        -                      

44                    1                       66                      3                     

45. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και λοιπές δεσµεύσεις

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Εγγυήσεις και πιστωτικές επιστολές σε αναµονή 581                    902                 

Λοιπές εγγυήσεις και αχρησιµοποίητα πιστωτικά όρια 1.046                 1.337              

Ενέγγυες πιστώσεις 78                      161                 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 8                        7                     

1.713                 2.407              

Επίδικες υποθέσεις

46. Πληροφόρηση ανά επιχειρηµατικό τοµέα 

Στα ανωτέρω ποσά για το 2011 περιλαµβάνονται πληρωτέα µισθώµατα από µη ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις αξίας € 3,3 εκατ. που σχετίζονται µε τις µη

συνεχιζόµενες δραστηριότητες.

Στα ανωτέρω ποσά για το 2011 περιλαµβάνονται ενδεχόµενες υποχρεώσεις αξίας € 367 εκατ. που σχετίζονται µε τις µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες.

31 ∆εκεµβρίου 201131 ∆εκεµβρίου 2012

Μισθώσεις στις οποίες οι εταιρείες του Οµίλου λειτουργούν ως εκµισθωτής - Τα εισπρακτέα µισθώµατα από µη ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις έχουν ως εξής:

Κατά το τέλος της χρήσης, υπήρχαν εκκρεµείς επίδικες υποθέσεις έναντι του Οµίλου. Σύµφωνα µε τη διοίκηση και τους νοµικούς συµβούλους του Οµίλου, οι υφιστάµενες
επίδικες υποθέσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

46. Πληροφόρηση ανά επιχειρηµατικό τοµέα 

�

�

�

�

�

Η ∆ιοίκηση έχει καθορίσει τους επιχειρηµατικούς τοµείς µε βάση τις εσωτερικές αναφορές που επισκοπούνται από την Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού (Strategic
Planning Group). Οι ανωτέρω αναφορές χρησιµοποιούνται για τη διάθεση των πόρων και την αξιολόγηση της απόδοσης κάθε τοµέα, προκειµένου να ληφθούν οι

στρατηγικές αποφάσεις. Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού εξετάζει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες τόσο µε βάση τους επιχειρηµατικούς τοµείς όσο και µε

γεωγραφικά κριτήρια. Γεωγραφικά, η διοίκηση εξετάζει την απόδοση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης (∆ιεθνείς ∆ραστηριότητες). Η
Ελλάδα διαχωρίζεται περαιτέρω σε τραπεζική ιδιωτών πελατών, τραπεζική επιχειρήσεων, διαχείριση επενδύσεων, επενδυτική τραπεζική και προϊόντα κεφαλαιαγοράς, ενώ
οι ∆ιεθνείς ∆ραστηριότητες παρακολουθούνται και αξιολογούνται σε επίπεδο χώρας. Ο Όµιλος ενοποιεί τους επιχειρηµατικούς τοµείς µε κοινά οικονοµικά χαρακτηριστικά, οι
οποίοι αναµένεται να έχουν παρόµοια οικονοµική ανάπτυξη µακροπρόθεσµα.

Τραπεζική Ιδιωτών Πελατών: περιλαµβάνει λογαριασµούς όψεως πελατών, ταµιευτηρίου, καταθέσεις και καταθετικά-επενδυτικά προϊόντα, πιστωτικές και

χρεωστικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια, χορηγήσεις µικρών επιχειρήσεων και στεγαστικά δάνεια.

Τραπεζική Επιχειρήσεων: περιλαµβάνει υπηρεσίες άµεσων χρεώσεων, λογαριασµούς όψεως, καταθέσεις, ανοιχτούς αλληλόχρεους λογαριασµούς, δάνεια και

άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις, προϊόντα συναλλάγµατος και παράγωγα προϊόντα για εταιρείες. 

∆ιαχείριση Επενδύσεων (Wealth Management): περιλαµβάνει υπηρεσίες Private Banking, συµπεριλαµβανοµένης και της διαχείρισης ιδιωτικής και προσωπικής

περιουσίας, σε µεσαίου και υψηλού εισοδήµατος ιδιώτες, ασφαλιστικές υπηρεσίες, προϊόντα αµοιβαίων κεφαλαίων και καταθετικά-επενδυτικά, καθώς επίσης και

χρηµατοοικονοµική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων θεσµικών πελατών.

Επενδυτική Τραπεζική και Προϊόντα Κεφαλαιαγοράς: περιλαµβάνει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, συµπεριλαµβανοµένων χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών

σε εταιρείες, παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα συγχωνεύσεων και εξαγορών, θεµατοφυλακής, χρηµατιστηριακών υπηρεσιών, διαπραγµάτευσης
χρηµατοοικονοµικών µέσων, χρηµατοδοτήσεων επιχειρήσεων και θεσµικών επενδυτών όπως επίσης και ειδικών χρηµατοοικονοµικών συµβουλών και

διαµεσολαβήσεων τόσο σε ιδιώτες όσο και σε µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις.

∆ιεθνείς ∆ραστηριότητες: περιλαµβάνει τις δραστηριότητες σε Ρουµανία, Βουλγαρία, Σερβία, Κύπρο, Ουκρανία και Λουξεµβούργο. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού αποφάσισε την ένταξη και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του Οµίλου σε όλες τις χώρες της Ευρώπης σε έναν

επιχειρηµατικό τοµέα "∆ιεθνείς ∆ραστηριότητες". Ο νέος τοµέας περιλαµβάνει τις δραστηριότητες του Οµίλου στην ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη (Νέα
Ευρώπη) και το Λουξεµβούργο, οι οποίες κατά τις προηγούµενες περιόδους περιλαµβάνονταν στον τοµέα της Ελλάδας. Τα κέρδη προ φόρου από τις

δραστηριότητες του Οµίλου στο Λουξεµβούργο ανήλθαν σε € 21 εκατ. για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012 (2011: € 31 εκατ.). Τα συγκριτικά στοιχεία

έχουν αναπροσαρµοστεί αντίστοιχα.

Οι λοιπές δραστηριότητες του Οµίλου περιλαµβάνουν κυρίως επενδυτικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και των επενδύσεων
σε ακίνητα, και τη διαχείριση µη-κατανεµηµένου κεφαλαίου. 

Οι αναφορές προς τη διοίκηση του Οµίλου βασίζονται στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.). Οι λογιστικές αρχές των επιχειρηµατικών τοµέων του
Οµίλου είναι οι ίδιες µε αυτές που περιγράφονται στις βασικές λογιστικές αρχές.

Τα έσοδα που προκύπτουν από τις συναλλαγές µεταξύ των επιχειρηµατικών τοµέων κατανέµονται µε βάση αµοιβαίως συµφωνηµένους όρους που προσεγγίζουν τις τιµές

της αγοράς. 

Με εξαίρεση την Ελλάδα, καµία άλλη χώρα δε συνεισφέρει, µεµονωµένα, πάνω από το 10% των ενοποιηµένων καθαρών εσόδων. Ο Όµιλος είναι οργανωµένος στους

ακόλουθους επιχειρηµατικούς τοµείς:
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46. Πληροφόρηση ανά επιχειρηµατικό τοµέα (συνέχεια)

46.1 Επιχειρηµατικοί τοµείς

Επενδυτική

Τραπεζική Τραπεζική και 

Ιδιωτών Τραπεζική ∆ιαχείριση προϊόντα ∆ιεθνείς Κέντρο

Πελατών Επιχειρήσεων Επενδύσεων Κεφαλαιαγοράς Λοιπά ∆ραστηριότητες απαλοιφής Σύνολο

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

661               410                 61                      11                 (82)                   400                   -                        1.461              

30                 59                   31                      (19)               0                      99                     -                        200                 

(0)                  (2)                    42                      9                   13                    32                     -                        94                   

691               467                 134                    1                   (69)                   531                   -                        1.755              

83                 24                   (60)                     (40)               32                    2                       (41)                    -                      

774               491                 74                      (39)               (37)                   533                   (41)                    1.755              

(457)              (103)                (55)                     (66)               (50)                   (362)                  41                      (1.052)             

(1.059)           (294)                (4)                       (0)                 (0)                     (298)                  -                        (1.655)             

(742)              94                   15                      (105)             (87)                   (127)                  -                        (952)                

-                    (52)                  (51)                     (458)             (175)                 -                        -                        (736)                

-                    -                      -                         -                   (112)                 12                     -                        (100)                

Λειτουργικά έξοδα

Καθαρά έσοδα από 
τραπεζικές αµοιβές και 
προµήθειες

Έκτακτες ζηµιές

Έσοδα µεταξύ τοµέων

31 ∆εκεµβρίου 2012

Κέρδη προ φόρου από 
µη συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

Προβλέψεις για 
πιστωτικούς κινδύνους 
από δάνεια και 
απαιτήσεις πελατών

Καθαρά έσοδα από 
τόκους

Κέρδη προ φόρου από 
συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες, προ 
έκτακτων ζηµιών (βλ. 
σηµείωση)

Συνολικά έσοδα

Λοιπά καθαρά έσοδα

Έσοδα από τρίτους

-                    -                      -                         -                   (112)                 12                     -                        (100)                

-                    -                      0                        -                   (13)                   (1)                      -                        (14)                  

(742)              42                   (36)                     (563)             (387)                 (116)                  -                        (1.802)             

(742)              94                   15                      (105)             (212)                 (116)                  -                        (1.066)             

21.270          14.269            2.078                 11.710          4.171               14.155              -                        67.653            Ενεργητικό ανά τοµέα

Κέρδη προ φόρου που 
αναλογούν στους 
µετόχους, προ έκτακτων 
ζηµιών

δραστηριότητες

∆ικαιώµατα τρίτων

Κέρδη προ φόρου που 
αναλογούν στους 
µετόχους, µετά από 
έκτακτες ζηµιές

Σηµείωση: Στις έκτακτες ζηµιές από αποτιµήσεις περιλαµβάνονται οι ζηµιές αποµείωσης από έκθεση σε χρέος Ελληνικού δηµοσίου και λοιπές έκτακτες ζηµιές από

αποτιµήσεις.
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46. Πληροφόρηση ανά επιχειρηµατικό τοµέα (συνέχεια)

46.1 Επιχειρηµατικοί τοµείς (συνέχεια)

Επενδυτική

Τραπεζική Τραπεζική και 
Ιδιωτών Τραπεζική ∆ιαχείριση προϊόντα ∆ιεθνείς Κέντρο

Πελατών Επιχειρήσεων Επενδύσεων Κεφαλαιαγοράς Λοιπά ∆ραστηριότητες απαλοιφής Σύνολο

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

1.066            547                 4                        (96)               (65)                   509                   -                        1.965              

36                 62                   36                      27                 0                      113                   -                        274                 

10                 (12)                  37                      13                 (78)                   17                     -                        (13)                  

1.112            597                 77                      (56)               (143)                 639                   -                        2.226              

96                 (5)                    (33)                     (45)               23                    7                       (43)                    -                      

1.208            592                 44                      (101)             (120)                 646                   (43)                    2.226              

(458)              (109)                (58)                     (60)               (92)                   (389)                  43                      (1.123)             

(943)              (146)                (2)                       (0)                 (0)                     (237)                  -                        (1.328)             

(193)              337                 (16)                     (161)             (212)                 20                     -                        (225)                

(1)                  (162)                (228)                   (5.364)          (994)                 -                        -                        (6.749)             

-                    -                      -                         -                   173                  20                     -                        193                 

Κέρδη προ φόρου από 
µη συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες

Έκτακτες ζηµιές

Κέρδη προ φόρου από 
συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες, προ 
έκτακτων ζηµιών (βλ. 
σηµείωση)

Συνολικά έσοδα

Λοιπά καθαρά έσοδα

Καθαρά έσοδα από 
τραπεζικές αµοιβές και 
προµήθειες

Έσοδα από τρίτους

Έσοδα µεταξύ τοµέων

Καθαρά έσοδα από 
τόκους

31 ∆εκεµβρίου 2011

Λειτουργικά έξοδα

Προβλέψεις για 
πιστωτικούς κινδύνους 
από δάνεια και 
απαιτήσεις πελατών

-                    -                      -                         -                   173                  20                     -                        193                 

-                    -                      0                        -                   (13)                   (0)                      -                        (13)                  

(194)              175                 (244)                   (5.525)          (1.046)              40                     -                        (6.794)             

(193)              337                 (16)                     (161)             (52)                   40                     -                        (45)                  

22.598          15.562            1.855                 15.821          3.695               17.291              -                        76.822            

46.2 Γνωστοποιήσεις όσον αφορά στο σύνολο του Οµίλου

(α) Ανάλυση εσόδων ανά κατηγορία

Η ανάλυση των εσόδων του Οµίλου για κάθε οµάδα προϊόντων και υπηρεσιών µε παρόµοια χαρακτηριστικά παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 2.531                 2.531              

Καταθέσεις και υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων (562)                  (348)                

Κεφαλαιαγορές (275)                  (15)                  

Ασφαλιστικές υπηρεσίες 30                      30                   

Μη τραπεζικές και λοιπές εργασίες 31                      28                   

1.755                 2.226              
  

(β) Πληροφόρηση ανά γεωγραφικό τοµέα

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανοµή του συνόλου των εσόδων και του ενεργητικού βάσει των χωρών που δραστηριοποιείται ο Όµιλος: 

Σύνολο Σύνολο

Έσοδα ενεργητικού Έσοδα ενεργητικού

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Ελλάδα 1.223               53.498              1.580                 59.531            

Ρουµανία 183                  4.094                243                    4.541              

Βουλγαρία 142                  3.216                172                    3.445              

Λοιπές χώρες 207                  6.845                231                    7.083              

Σύνολο από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 1.755               67.653              2.226                 74.600            
   

Κέρδη προ φόρου που 
αναλογούν στους 
µετόχους, προ έκτακτων 
ζηµιών

Σηµείωση: Στις έκτακτες ζηµιές από αποτιµήσεις περιλαµβάνονται οι ζηµιές αποµείωσης από έκθεση σε χρέος Ελληνικού δηµοσίου και λοιπές έκτακτες ζηµιές από

αποτιµήσεις.

δραστηριότητες

∆ικαιώµατα τρίτων

Κέρδη προ φόρου που 
αναλογούν στους 
µετόχους, µετά από 
έκτακτες ζηµιές

Ενεργητικό ανά τοµέα

31 ∆εκεµβρίου  2012 31 ∆εκεµβρίου 2011

   

Σύνολο από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες 102                  -                        147                    2.222              

Σύνολο 1.857               67.653              2.373                 76.822            
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47. Προαιρετική δηµόσια πρόταση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

48. Λοιπά σηµαντικά γεγονότα και γεγονότα µετά την  ηµεροµηνία ισολογισµού

Την 22 Μαΐου 2012, η ∆εύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank διέκοψε τη διαδικασία συγχώνευσης µε την Eurobank και ανακάλεσε

τις αποφάσεις της από 15 Νοεµβρίου 2011 Γενικής Συνέλευσης της Alpha Bank.

Την 5 Οκτωβρίου 2012, ανακοινώθηκε η πρόθεση της ΕΤΕ για την υποβολή Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των µετοχών της Eurobank,
προσφέροντας ως αντάλλαγµα 58 νέες κοινές µε δικαίωµα ψήφου µετοχές της ΕΤΕ για κάθε 100 κοινές µε δικαίωµα ψήφου µετοχές της Eurobank που θα προσφερθούν. Η
ΕΤΕ δήλωσε, επίσης, ότι, µέτοχοι της Eurobank που εκπροσωπούσαν το 43,6% του µετοχικού κεφαλαίου των κοινών µετοχών, είχαν δεσµευθεί να προσφέρουν τις µετοχές

τους στη δηµόσια πρόταση.

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΕΤΕ ενέκρινε, την 23 Νοεµβρίου 2012, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ και την έκδοση νέων κοινών µετοχών, οι οποίες
θα προσφέρονταν στους κοινούς µετόχους της Eurobank που θα αποδέχονταν τη ∆ηµόσια Πρόταση της ΕΤΕ µε την προσφερόµενη σχέση ανταλλαγής. Μετά την έγκριση

του πληροφοριακού δελτίου από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ξεκίνησε η περίοδος αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης την 11 Ιανουαρίου 2013. Το ∆ιοικητικό

Συµβούλιο της Eurobank, λαµβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις των συµβούλων του, αξιολόγησε τα πλεονεκτήµατα της επιχειρηµατικής ενοποίησης µε γνώµονα το συµφέρον

όλων των ενδιαφεροµένων, συµπεριλαµβανοµένων των εργαζοµένων, των πελατών, των µετόχων και της ελληνικής οικονοµίας καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις της
πρότασης ανταλλαγής και διατύπωσε, την 11 Ιανουαρίου 2013, αιτιολογηµένη γνώµη επ’ αυτής, όπως ορίζει ο Νόµος 3461/2006.

Όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις ή/και συναινέσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού, το Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής

Σταθερότητας και τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κρατικές Ενισχύσεις) ελήφθησαν στις 14 Φεβρουαρίου 2013. Η περίοδος αποδοχής της

∆ηµόσιας Πρότασης, κατά τη διάρκεια της οποίας προσφέρθηκαν 466.397.790 µετοχές, έληξε στις 15 Φεβρουαρίου 2013. 

Όπως αναφέρεται στο πληροφοριακό δελτίο, µετά την ολοκλήρωση της ∆ηµόσιας Πρότασης ακολουθεί η συγχώνευση των δύο τραπεζών. Σε συνέχεια αυτού, τη 19 Μαρτίου

2013, τα διοικητικά συµβούλια της Eurobank και της ΕΤΕ αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης µε απορρόφηση της Eurobank από την ΕΤΕ και όρισαν την

31 ∆εκεµβρίου 2012 ως ηµεροµηνία µετασχηµατισµού. Η διαδικασία της συγχώνευσης αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόµενων µηνών. 

Τη 15 Φεβρουαρίου 2013, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΕΤΕ), κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης, απέκτησε το 84,35%
των κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών της Eurobank. Η ΕΤΕ είναι η µεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα µε σηµαντική παρουσία στην περιοχή της Νοτιοανατολικής

Ευρώπης. Οι κοινές µετοχές της ETE είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, ενώ οι µετοχές υπό τη µορφή αµερικανικών πιστοποιητικών αποθετηρίου (ADRs) και οι
USD προνοµιούχες µετοχές διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (για περισσότερες λεπτοµέρειες, βλ. www.nbg.gr). 

Βάσει του Νόµου 3864/2012, όπως τροποποιήθηκε µε το Νόµο 4093/2012 που τέθηκε σε ισχύ το Νοέµβριο του 2012, οι τράπεζες που λαµβάνουν κεφαλαιακή ενίσχυση από

το ΕΤΧΣ υποχρεούνται να καταβάλουν άπαξ στο ΕΤΧΣ ποσό € 556 εκατ. Σύµφωνα µε τη σχετική σύµβαση προεγγραφής που υπογράφηκε µε το ΕΤΧΣ την 21 ∆εκεµβρίου

2012, το ποσό που αναλογεί στη Eurobank καθορίστηκε σε € 154 εκατ., το οποίο καταβλήθηκε την 21 ∆εκεµβρίου 2012. Η καταβολή στο ΕΤΧΣ παρουσιάζεται στα Λοιπά

στοιχεία ενεργητικού και θα αφαιρεθεί από τα κεφάλαια του Οµίλου µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης (σηµ. 30).

∆ραστηριότητες του Οµίλου στην Κύπρο

Σηµείωση 4-Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας

Σηµείωση 15-Φόρος εισοδήµατος

Σηµείωση 27-Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις

Σηµείωση 34-Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις

Σηµείωση 47-Προαιρετική δηµόσια πρόταση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Σηµείωση 50-∆ιοικητικό Συµβούλιο

49. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη

Την 23 Ιουλίου 2012, µεταβιβάστηκε το 43,55% των κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών που κατείχε ο Όµιλος EFG, σε δέκα νοµικά πρόσωπα, κάθε ένα από τα οποία

απέκτησε το 4,4% περίπου, ενώ ο Όµιλος EFG διατήρησε το υπόλοιπο 1,15%. Τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα έχουν επίσηµα δηλώσει ότι είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους. Ως
αποτέλεσµα, από την 23 Ιουλίου 2012, η Τράπεζα έπαυσε να τελεί υπό τον έλεγχο του Οµίλου EFG και δε θα περιλαµβάνεται πλέον στις ενοποιηµένες οικονοµικές

καταστάσεις του. Επιπλέον, η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος της Τράπεζας έχουν ήδη τροποποιηθεί, ώστε να µην περιλαµβάνουν πλέον το συνθετικό «EFG». 

Έως την 23 Ιουλίου 2012, η Τράπεζα ήταν µέλος του Οµίλου EFG, ενεργός µητρική εταιρεία του οποίου είναι η «European Financial Group EFG (Luxembourg) S.A.», ενώ
απώτατη µητρική εταιρεία είναι η «Private Financial Holdings Limited», η οποία ανήκει και ελέγχεται έµµεσα από µέλη της οικογένειας Λάτση. Πιο συγκεκριµένα, ο Όµιλος

EFG κατείχε το 44,70% των κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών της Τράπεζας, µέσω 100% θυγατρικών της απώτατης µητρικής εταιρείας, ενώ οι υπόλοιπες κοινές µετοχές

µε δικαίωµα ψήφου κατέχονταν από θεσµικούς και ιδιώτες επενδυτές, κανείς εκ των οποίων, σύµφωνα µε όσα η Τράπεζα γνωρίζει, δεν κατείχε ποσοστό 5% και άνω. 

Πληροφορίες σχετικά µε τα σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού αναφέρονται επίσης στις εξής σηµειώσεις:

στοιχεία ενεργητικού και θα αφαιρεθεί από τα κεφάλαια του Οµίλου µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης (σηµ. 30).

Το ποσοστό των λειτουργικών εσόδων του Οµίλου που προέρχονται από τη δραστηριότητά του στην Κύπρο, αντιστοιχεί σε 5,7% των συνολικών λειτουργικών εσόδων του

Οµίλου.

Τόσο ο Όµιλος συνολικά, όσο και η θυγατρική του τράπεζα στην Κύπρο δεν τηρούν καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου ή στη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου (CPB) στην Κύπρο. Η
έκθεση του Οµίλου σε κινητές αξίες των παραπάνω τραπεζών είναι µικρότερη των € 4 εκατ.

Πληροφορίες σχετικά µε τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στην Κύπρο είναι διαθέσιµες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού συµβουλίου.

Την 15 Μαρτίου 2013, το ύψος των καταθέσεων της θυγατρικής ανήλθε σε € 2,9 δις, ενώ το ύψος των δανείων σε € 1,5 δις, από τα οποία € 0,7 δις είναι πλήρως εγγυηµένα

µε ισόποσα ταµειακά διαθέσιµα (cash collateral). Η θυγατρική διατηρεί υψηλή ρευστότητα, µε ρευστά διαθέσιµα επενδεδυµένα σε βραχυχρόνιες τοποθετήσεις χαµηλού

κινδύνου, εκτός Κύπρου, ύψους € 1,7 δις. Σύµφωνα µε τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και των αρχών της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου καµιά από τις καταθέσεις

πελατών της θυγατρικής δεν υφίσταται οποιαδήποτε αποµείωση ή επιβάρυνση. Η θυγατρική διατηρεί υψηλούς δείκτες και αποθέµατα ρευστότητας, σηµαντικά ανώτερους

των ελάχιστων εποπτικών ορίων, γεγονός που την καθιστά ικανή να ανταπεξέλθει ακόµη και σε ακραία σενάρια µείωσης των καταθέσεων.

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Κύπρο µέσω της θυγατρικής του Eurobank Cyprus Ltd (θυγατρική). Οι εργασίες της θυγατρικής εκτελούνται µέσα από ένα δίκτυο επτά

τραπεζικών κέντρων και επικεντρώνονται αποκλειστικά στο Wholesale Banking και στο International Business Banking.

Το σύνολο ενεργητικού της θυγατρικής ανέρχεται σε € 4,2 δις από το οποίο ποσό € 1,7 δις αφορά στοιχεία ενεργητικού εντός Κύπρου. Η κεφαλαιακή βάση της θυγατρικής

ανέρχεται σε € 570 εκατ., ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας την 31 ∆εκεµβρίου 2012 διαµορφώθηκε στα πολύ ισχυρά επίπεδα του 32,48%, που, σε συνδυασµό µε την

πολύ καλή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, ενισχύουν τη θωράκισή της απέναντι στους κινδύνους της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας.
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49. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη (συνέχεια)

Εταιρείες υπό Εταιρείες υπό

Βασικά τον έλεγχο Βασικά τον έλεγχο

µέλη της των ΒΜ∆ και µέλη της των ΒΜ∆ και

Όµιλος ∆ιοίκησης συγγενείς Όµιλος ∆ιοίκησης συγγενείς 

EFG (ΒΜ∆)
(2)

επιχειρήσεις EFG (ΒΜ∆)
(2)

επιχειρήσεις

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

-                         -                   -                       -                        -                        1                     

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων -                         -                   -                       82                     -                        7                     

∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες (1)
-                         11                 26                    1                       15                      335                 

Υποχρεώσεις προς χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα -                         -                   -                       54                     -                        -                      

-                         12                 20                    4                       42                      345                 

Λοιπές υποχρεώσεις -                         1                   -                       0                       1                        0                     

1                        (0)                 0                      5                       (1)                      (2)                    

(0)                       0                   0                      0                       -                        0                     

(0)                       (1)                 (0)                     (5)                      (0)                      (0)                    

-                         -                   1                      272 -                        2                     

-                         0                   -                       271 0                        50                   

Στο πλαίσιο του διαχωρισµού του Οµίλου Eurobank από τον Όµιλο EFG, υποβλήθηκαν παραιτήσεις από πέντε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας έτσι ώστε να

µην υπάρχουν κοινά µέλη στα όργανα του Οµίλου EFG και του Οµίλου Eurobank. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίαση της 21 Σεπτεµβρίου 2012,
εξέλεξε ως νέα µέλη, την κυρία Αγγελική Φράγκου και τους κυρίους Γιώργο ∆αυίδ και Νικόλα Στασινόπουλο, µε θητεία ίση µε το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων

µελών.

Απαιτήσεις από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα

Υποχρεώσεις προς πελάτες 
(1)

(1)
Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες δεν καλύπτονται από εγγυήσεις σε µετρητά (2011: € 211 εκατ.).

(2)
Στα βασικά µέλη της ∆ιοίκησης περιλαµβάνονται τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα µέλη της ∆ιοίκησης του Οµίλου και της µητρικής του και τα στενά συγγενικά τους πρόσωπα.

Εγγυητικές που εκδόθηκαν

31 ∆εκεµβρίου 201131 ∆εκεµβρίου 2012

Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες 

Καθαρά έσοδα από τόκους 

Εγγυητικές που ελήφθησαν

Ο Όµιλος πραγµατοποιεί τραπεζικές συναλλαγές µε τα συνδεόµενα µέρη µέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών και σε καθαρά εµπορική βάση. Οι συναλλαγές αυτές

περιλαµβάνουν δάνεια, καταθέσεις και εγγυήσεις. Επιπλέον, µέσα στα συνήθη πλαίσια των επενδυτικών τραπεζικών του εργασιών, ο Όµιλος ενδέχεται να κατέχει

χρεωστικούς και συµµετοχικούς τίτλους των συνδεόµενων µερών. Ο όγκος και τα υπόλοιπα των συναλλαγών µε τα συνδεόµενα µέρη στο τέλος της χρήσης παρατίθενται

παρακάτω:

Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα)
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Ε. Ν. Χριστοδούλου Πρόεδρος (Μη εκτελεστικό µέλος)
Γ. Κ. Γόντικας Αντιπρόεδρος και Επίτιµος Πρόεδρος (Μη εκτελεστικό µέλος)
Α. Μ. Λ. I. Λάτση Αντιπρόεδρος (Μη εκτελεστικό µέλος-έως την 23 Ιουλίου 2012)
Ν. Κ. Νανόπουλος ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Β. Ν. Μπαλλής Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μ. Η. Κολακίδης Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ν. Β. Καραµούζης Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ν. Κ. Παυλίδης Εκτελεστικό µέλος

Γ.Α. ∆αυίδ(1)
Μη εκτελεστικό µέλος (από την 21 Σεπτεµβρίου 2012)

∆. Γ. ∆ηµόπουλος Μη εκτελεστικό µέλος (από τη 19 Μαρτίου 2013)

Α. Ν. Φράγκου(1)
Μη εκτελεστικό µέλος (από την 21 Σεπτεµβρίου 2012)

Π. K. Μυλωνάς Μη εκτελεστικό µέλος (από τη 19 Μαρτίου 2013)
Ν. Μ. Στασινόπουλος Μη εκτελεστικό µέλος (από την 21 Σεπτεµβρίου 2012)
Φ. Σ. Αντωνάτος Μη εκτελεστικό µέλος (έως την 23 Ιουλίου 2012)
E. L. Bussetil Μη εκτελεστικό µέλος (έως την 23 Ιουλίου 2012)
Σ. Ι. Λάτσης Μη εκτελεστικό µέλος (έως την 23 Ιουλίου 2012)
Π. Π. Πεταλάς Μη εκτελεστικό µέλος (έως την 23 Ιουλίου 2012)
Σ. Λ. Λορεντζιάδης Μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο µέλος
Α. Ι. Μαρτίνος Μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο µέλος
∆. Θ. Παπαλεξόπουλος Μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο µέλος
Π. Β. Τριδήµας Μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο µέλος
∆. Α. Γεωργούτσος Μη εκτελεστικό µέλος (διορισµένος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3723/2008) 
Χ.Μ. Γκλαβάνης Μη εκτελεστικό µέλος (διορισµένος την 6 Ιουνίου 2012 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3864/2010) 

(1)
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στη συνεδρίασή του της 31 Οκτωβρίου 2012 εκτίµησε ότι η κα Α. Φράγκου και ο κος Γ. ∆αυίδ πληρούν τα κριτήρια που ορίζει ο Νόµος για την

εκλογή τους ως Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη. Η επόµενη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας θα κληθεί να επικυρώσει το διορισµό τους, αναλόγως. 

Στα βασικά µέλη της ∆ιοίκησης περιλαµβάνονται τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα µέλη της ∆ιοίκησης του Οµίλου και της µητρικής του και τα στενά συγγενικά τους πρόσωπα.

Μετά την παραίτηση 5 µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 23 Ιουλίου 2012 και την εκλογή 5 νέων µελών σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων (σηµ. 49), το ∆ιοικητικό

Συµβούλιο της Τράπεζας, όπως συγκροτήθηκε σε σώµα τη 19 Μαρτίου 2013, παρουσιάζεται παρακάτω:

∆εν έχουν γίνει προβλέψεις για δάνεια που χορηγήθηκαν σε συνδεόµενα µέρη.

Παροχές προς τα βασικά µέλη της ∆ιοίκησης (µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και λοιπά βασικά µέλη της ∆ιοίκησης του Οµίλου)

Οι αµοιβές των βασικών µελών της ∆ιοίκησης που έχουν τη µορφή βραχυπρόθεσµων παροχών ανέρχονται σε € 6,9 εκατ. (2011: € 7,3 εκατ.), και µακροπρόθεσµων
παροχών € 0,5 εκατ. εκ των οποίων € 0,1 εκατ. αφορούν παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους (2011: € 1,8 εκατ. και € 1,3 εκατ. αντίστοιχα).

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγµατοποιηθεί το 2013.

∆ιοικητικό Συµβούλιο
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Σηµειώσεις στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

51.

Τα µερίσµατα λογιστικοποιούνται µετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Μερίσµατα

Βάσει του Νόµου 3756/2009 όπως τροποποιήθηκε µε το Νόµο 3844/2010 και συµπληρώθηκε µε τους Νόµους 3965/2011 και 4063/2012, οι τράπεζες που συµµετέχουν στο

Πρόγραµµα Ενίσχυσης Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας δεν επιτρέπεται να διανείµουν µέρισµα µε τη µορφή µετρητών στους κατόχους κοινών µετοχών για τις

χρήσεις 2008 έως 2011. Ο περιορισµός στη διανοµή µερίσµατος σε µετρητά επεκτείνεται και στο 2012 µέσω νοµοθετικής ρύθµισης, η οποία αναµένεται να ψηφιστεί από το

Κοινοβούλιο σύντοµα. Βάσει των αποτελεσµάτων του 2012 και του άρθρου 44α του Νόµου περί Ανωνύµων Εταιρειών 2190/1920, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δε συνιστά τη

διανοµή µερίσµατος τόσο στους κοινούς όσο και στους προνοµιούχους µετόχους (σηµ. 38). 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013

Νικόλαος Κ. Νανόπουλος
Α.∆.Τ. ΑΕ - 586794

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πόλα N. Χατζησωτηρίου
Α.∆.Τ. ΑΚ - 221300

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Χάρης Β. Κοκολογιάννης
Α.∆.Τ. ΑK - 021124

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ευθύµιος Ν. Χριστοδούλου
Α.∆.Τ. No AB - 049358

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Οικονοµικές Καταστάσεις 

για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012

Πίνακας Περιεχοµένων των Οικονοµικών Καταστάσεων

Σηµείωση Σελίδα Σηµείωση Σελίδα

Κατάσταση Αποτελεσµάτων 3 23 Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων 35

Ισολογισµός 4 24 Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 37

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 5 25 Συµµετοχές σε κοινοπραξίες 39

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 6 26 Ενσώµατα πάγια στοιχεία 39

Κατάσταση Ταµειακών Ροών 7 27 Άυλα πάγια στοιχεία 40

8 28 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 40

λογιστή

29 Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες 40

Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις

30 Υποχρεώσεις προς λοιπά χρηµατοπιστωτικά 40

1 Γενικές πληροφορίες 9 ιδρύµατα

2 Βασικές λογιστικές αρχές 9 31 Υποχρεώσεις προς πελάτες 40

3 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 17 32 Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές 41

στην εφαρµογή των λογιστικών αρχών υποχρεώσεις

4 Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της 17 33 Λοιπές υποχρεώσεις 41

Ελληνικής Οικονοµίας

34 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού  42

Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή 

34 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού  42

5 Πιστωτικός κίνδυνος από απαιτήσεις 17 λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Ελληνικού ∆ηµοσίου

35 Μετοχικό κεφάλαιο-κοινές µετοχές, διαφορά από 42

6 Ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών Τραπεζών 19 έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και ίδιες µετοχές

7 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 20 36 Μετοχικό κεφάλαιο-προνοµιούχες µετοχές 43

8 Καθαρά έσοδα από τόκους 29 37 Υβριδικά κεφάλαια 43

9 Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών και 30 38 ∆ικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών 44

επενδυτικών τίτλων

39 Ειδικά αποθεµατικά 44

10 Λειτουργικά έξοδα 30

40 Μεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 45

11 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 30 στοιχείων

12 Λοιπές έκτακτες ζηµιές από αποτιµήσεις 30 41 Προκαταβολή του Ελληνικού Ταµείου 46

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας

13 Φόρος εισοδήµατος 30

42 Λειτουργικές Μισθώσεις 46

14 Αναβαλλόµενοι φόροι 31

43 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και 46

15 Μη συνεχιζόµενες δρασηριότητες 32 λοιπές δεσµεύσεις

16 Ταµείο και διαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες 32 44 Προαιρετική δηµόσια πρόταση της Εθνικής Τράπεζας 46

της Ελλάδος Α.Ε.

17 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 32

45 Λοιπά σηµαντικά γεγονότα και γεγονότα  µετά την 47

18 Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 32 ηµεροµηνία ισολογισµού

19 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 33 46 Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη 47

στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

(συµπεριλαµβανοµένου του εµπορικού χαρτοφυλακίου) 47 ∆ιοικητικό Συµβούλιο 49

20 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και λογιστική 33 48 Μερίσµατα 49

αντιστάθµισης κινδύνων

21 ∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες 35

22 Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από 3522 Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από 35

δάνεια και απαιτήσεις πελατών
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων

2012 2011

Σηµείωση € εκατ. € εκατ.

Τόκοι έσοδα 8 3.308                   4.493                    

Τόκοι έξοδα 8 (2.465)                  (3.258)                  

Καθαρά έσοδα από τόκους 843                      1.235                    

Έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες 252                      303                       

(152)                     (141)                     

Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες 100                      162                       

Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες 4                          7                           

Έσοδα από µερίσµατα 19                        20                         

Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών 9 62                        (55)                       

Αποτελέσµατα από επενδυτικούς τίτλους 9 71                        (56)                       

Λοιπά λειτουργικά έσοδα (3)                         17                         

Λειτουργικά έσοδα 1.096                   1.330                    

Λειτουργικά έξοδα 10 (631)                     (674)                     

465                      656                       

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών 22 (1.355)                  (1.086)                  

Ζηµιές αποµείωσης και αποτίµησης από έκθεση σε χρέος Ελληνικού ∆ηµοσίου 5 (363)                     (5.874)                  

Χρήση που έληξε 

την 31 ∆εκεµβρίου

Έξοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες

Λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους από 

δάνεια και απαιτήσεις και έκτακτων ζηµιών από αποτιµήσεις

Ζηµιές αποµείωσης και αποτίµησης από έκθεση σε χρέος Ελληνικού ∆ηµοσίου 5 (363)                     (5.874)                  

Λοιπές έκτακτες ζηµιές από αποτιµήσεις 12 (320)                     (332)                     

Zηµιές αποµείωσης κόστους συµµετοχής σε θυγατρικές επιχειρήσεις 24 (42)                       -                           

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρου (1.615)                  (6.636)                  

Φόρος εισοδήµατος 13 313                      1.330                    

Κέρδη/(ζηµιές) χρήσης από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (1.302)                  (5.306)                  

Κέρδη/(ζηµιές) χρήσης από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες 15 (62)                       151                       

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης που αναλογούν στους µετόχους (1.364)                  (5.155)                  

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 49 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
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Ισολογισµός 

2012 2011

Σηµείωση € εκατ. € εκατ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ταµείο και διαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες 16 844                      1.821                    

Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 18 13.307                 23.965                  

19 92                        94                         

 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 20 1.913                   1.950                    

∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες 21 33.434                 36.087                  

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων 23 4.445                   5.946                    

Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 24 3.025                   2.946                    

Συµµετοχές σε κοινοπραξίες 25 6                          6                           

Ενσώµατα πάγια στοιχεία 26 285                      328                       

Άυλα πάγια στοιχεία 27 69                        73                         

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 14 2.037                   1.718                    

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 28 1.351                   848                       

Σύνολο ενεργητικού 60.808                 75.782                  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες 29 29.016                 32.225                  

Υποχρεώσεις προς λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 30 4.703                   5.696                    

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 20 2.688                   3.044                    

Υποχρεώσεις προς πελάτες 31 23.366                 26.864                  

Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 32 1.763                   4.337                    

Την 31 ∆εκεµβρίου

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 32 1.763                   4.337                    

Λοιπές υποχρεώσεις 33 569                      3.626                    

Σύνολο υποχρεώσεων 62.105                 75.792                  

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο-κοινές µετοχές 35 1.228                   1.228                    

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 35 1.448                   1.448                    

Λοιπά αποθεµατικά (5.611)                  (4.380)                  

Μετοχικό κεφάλαιο-προνοµιούχες µετοχές 36 950                      950                       

Υβριδικά κεφάλαια 37 688                      744                       

Σύνολο (1.297)                  (10)                       

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 60.808                 75.782                  

  

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 49 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης (1.364)                 (5.155)                 

Λοιπά αποτελέσµατα χρήσης απευθείας στην καθαρή θέση:

Αντιστάθµιση ταµειακών ροών

(111)                    (0)                        

45                        (66)                      (12)                      (12)                      

149                      (160)                    

-                          62                        

60                        265                      

6                          215                      (33)                      134                      

-                          1                          

-                          -                          (3)                        (2)                        

149                      120                      

Χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου

- µεταβολή στην εύλογη αξία, µετά από φόρους

2011

€ εκατ.

2012

€ εκατ.

- µεταβολή στην εύλογη αξία, µετά από φόρους

- µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους

Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων

- µεταφορά ζηµιών από αποµείωση τίτλων  Ελληνικού 
∆ηµοσίου στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους

Συναλλαγµατικές διαφορές

- µεταβολή στην εύλογη αξία, µετά από φόρους

- µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους

- µεταφορά ζηµιών από αποµείωση λοιπών επενδυτικών τίτλων 
στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους

- µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από φόρους

Λοιπά αποτελέσµατα χρήσης 149                      120                      

(1.153)                 (5.185)                 
(62)                      (1.215)                 150                      (5.035)                 

  

- από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες
- από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

Συνολικό αποτέλεσµα χρήσης µετά από φόρο που 

αναλογεί σε µετόχους:

Λοιπά αποτελέσµατα χρήσης

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 49 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
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ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012

Υπέρ Ειδικά Αποτελέσµατα Υβριδικά

το άρτιο αποθεµατικά εις νέο κεφάλαια Σύνολο

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

1.481        1.450        691             (247)                950             790           5.115      

-                -                120             -                      -                  -                120         

-                -                -                  (5.155)             -                  -                (5.155)     

-                -                120             (5.155)             -                  -                (5.035)     

73             (2)              -                  (4)                    -                  -                67           

(326)          -                79               247                 -                  -                -              

-                -                -                  21                   -                  (46)            (25)          

-                -                -                  (124)                -                  -                (124)        

-                -                (1)                -                      -                  -                (1)            

Λοιπά αποτελέσµατα χρήσης µετά από φόρο 
απευθείας στην καθαρή θέση

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε µείωση της 
ονοµαστικής αξίας των κοινών µετοχών

Μετοχικό 

κεφάλαιο-

προνοµιούχες 

µετοχές 

Μετοχικό 

κεφάλαιο-

κοινές 

µετοχές

Συγχώνευση µε τη ∆ίας Α.Ε.Ε.Χ.

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 2011

Αγορά/πώληση υβριδικών κεφαλαίων, µετά από

φόρους

Συνολικό αποτέλεσµα µετά από φόρο για τη χρήση 
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011

Μέρισµα προνοµιούχων µετοχών και υβριδικών 
κεφαλαίων, µετά από φόρους

Παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους:

 - Αξία παρεχόµενων υπηρεσιών από το προσωπικό

(2)              (1)              -                  -                      -                  -                (3)            

2               1               -                  (7)                    -                  -                (4)            

-                -                82               (82)                  -                  -                -              

(253)          (2)              160 51                   -                  (46)            (90)          

1.228        1.448        971             (5.351)             950             744           (10)          

      

1.228        1.448        971             (5.351)             950             744           (10)          

-                -                149             -                      -                  -                149         

-                -                -                  (1.364)             -                  -                (1.364)     

-                -                149             (1.364)             -                  -                (1.215)     

-                -                -                  23                   -                  (56)            (33)          

-                -                -                  (37)                  -                  -                (37)          

-                -                (2)                -                      -                  -                (2)            

-                -                (148)            148                 -                  -                -              

-                -                (150)            134                 -                  (56)            (72)          

1.228        1.448        970             (6.581)             950             688           (1.297)     

      

Σηµ. 35 Σηµ. 35 Σηµ. 36

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης

 - Αξία παρεχόµενων υπηρεσιών από το προσωπικό

Παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους:

Αγορά ιδίων µετοχών

Πώληση ιδίων µετοχών, µετά από φόρους και έξοδα

Μεταφορές µεταξύ αποθεµατικών

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 2012

Λοιπά αποτελέσµατα χρήσης µετά από φόρο 
απευθείας στην καθαρή θέση

Συνολικό αποτέλεσµα µετά από φόρο για τη χρήση 
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2011

 Σηµ. 37  Σηµ. 39 

Αγορά/πώληση υβριδικών κεφαλαίων, µετά από

φόρους

Μέρισµα υβριδικών κεφαλαίων, µετά από φόρους

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2012

Μεταφορές µεταξύ αποθεµατικών

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 49 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
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ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Κατάσταση Ταµειακών Ροών

2012 2011

Σηµείωση € εκατ. € εκατ.

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από τόκους και καθαρές εισπράξεις από εµπορικές συναλλαγές 2.459               3.357               

Τόκοι που πληρώθηκαν (2.020)              (2.491)              

Αµοιβές και προµήθειες που εισπράχθηκαν 234                  289                  

Αµοιβές και προµήθειες που πληρώθηκαν (149)                 (135)                 

Λοιπά έσοδα που εισπράχθηκαν 0                      0                      

Πληρωµές σε µετρητά στο προσωπικό και σε προµηθευτές (591)                 (604)                 

Φόρος εισοδήµατος που πληρώθηκε (4)                     (5)                     

Ταµειακές ροές από λειτουργικά κέρδη συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων πριν από τις (71)                   411                  

µεταβολές λογαριασµών που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μεταβολές λογαριασµών που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

Καθαρή (αύξηση)/µείωση σε ταµείο και διαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες 1.054               (1.009)              

45                    99                    

Καθαρή (αύξηση)/µείωση σε απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 9.695               7.761               

Καθαρή (αύξηση)/µείωση σε δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 1.337               1.084               

Καθαρή (αύξηση)/µείωση σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα (181)                 (115)                 

Καθαρή (αύξηση)/µείωση σε λοιπά στοιχεία ενεργητικού (515)                 (229)                 

(4.220)              4.329               

Καθαρή αύξηση/(µείωση) σε υποχρεώσεις προς πελάτες (3.638)              (10.550)            

Χρήση που έληξε 

την 31 ∆εκεµβρίου

Καθαρή (αύξηση)/µείωση σε χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων

Καθαρή αύξηση/(µείωση) σε υποχρεώσεις προς χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα

Καθαρή αύξηση/(µείωση) σε λοιπές υποχρεώσεις (3.361)              (131)                 

Καθαρές ταµειακές ροές από/(σε) συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες 145                  1.650               

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (26)                   (34)                   

Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 0                      4                      

(Αγορές)/πωλήσεις και λήξεις επενδυτικών τίτλων 1.788               775                  

Εξαγορά θυγατρικών επιχειρήσεων και κοινοπραξιών και συµµετοχές σε αυξήσεις κεφαλαίου (120)                 (9)                     

Πώληση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, µετά από πωληθέντα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 68                    382                  

19                    23                    

Καθαρές ταµειακές ροές από/(σε) συνεχιζόµενες επενδυτικές δραστηριότητες 1.729               1.141               

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

(Αποπληρωµές)/Εισπράξεις από πιστωτικούς τίτλους και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις (2.573)              (3.693)              

Αγορά υβριδικών κεφαλαίων (28)                   (26)                   

-                       1                      

Μερίσµατα που πληρώθηκαν στους κατόχους προνοµιούχων µετοχών και υβριδικών κεφαλαίων (47)                   (145)                 

Εισπράξεις από πώληση ιδίων µετοχών -                       2                      

Καθαρές ταµειακές ροές από/(σε) συνεχιζόµενες χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (2.648)              (3.861)              

(774)                 (1.070)              

Καθαρές ταµειακές ροές από µη συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες -                       37                    

Καθαρές ταµειακές ροές από µη συνεχιζόµενες επενδυτικές δραστηριότητες -                       (30)                   

-                       7                      

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 17 2.172               3.235               

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 17 1.398               2.172               

  

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα από µη συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες

Εισπράξεις από πώληση υβριδικών κεφαλαίων

Μερίσµατα που εισπράχθηκαν από επενδυτικούς τίτλους, συµµετοχές σε θυγατρικές και 
κοινοπραξίες

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα από συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 µέχρι 49 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
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Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις

Ευθύνη του Ελεγκτή

Γνώµη

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Eurobank Ergasias A.E.
κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή 

 Προς τους Μετόχους της «Eurobank Ergasias A.E.» 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Eurobank Ergasias A.E., όπως παρατίθενται στις σελίδες 3 έως 7 και 9 έως 49, που αποτελούνται από τον

ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2012, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων και συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που

έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες,
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα

∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε

σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές

καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των

οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές

δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος

περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη

διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.

Θέµα έµφασης

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Κυριάκος Ριρής 

Αρ Μ ΣΟΕΛ: 12111

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς

Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στις σηµειώσεις 2α, 5 και 6 των οικονοµικών καταστάσεων όπου γίνεται

αναφορά στις επιπτώσεις των ζηµιών αποµείωσης από την αναδιάρθρωση του Ελληνικού χρέους στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας, στις τρέχουσες και

προγραµµατισµένες ενέργειες για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, καθώς και στις υφιστάµενες αβεβαιότητες οι οποίες θα

µπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης.

α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που

ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.

β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές

καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία

Λεωφ. Κηφισίας 268 

152 32  Χαλάνδρι 

ΑΜ ΣΟΕΛ 113
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ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις

1. Γενικές πληροφορίες

2. Βασικές λογιστικές αρχές

(α) Πλαίσιο σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων 

Κίνδυνος κεφαλαιακής επάρκειας

Η Τράπεζα έχει υποστεί σηµαντικές ζηµιές αποµείωσης λόγω της αναδιάρθρωσης του Ελληνικού ∆ηµοσίου χρέους (PSI+). Οι ανωτέρω ζηµιές επηρέασαν τα

λογιστικά και εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας από την 31 ∆εκεµβρίου 2011, τα οποία περιορίστηκαν κάτω από τα ελάχιστα απαιτούµενα κεφάλαια που

ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Οι κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας αξιολογήθηκαν από την ΤτΕ σε ποσό € 5.839 εκατ., προκειµένου ο βασικός δείκτης κυρίων κεφαλαίων (Core Tier I) να

ανέλθει στο 9% για όλη την περίοδο έως το τέλος του 2014. Για την ανωτέρω αξιολόγηση, λαµβάνονται υπόψη, µεταξύ άλλων, οι ζηµιές αποµείωσης από το

PSI, τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του δανειακού χαρτοφυλακίου από την BlackRock και το επιχειρηµατικό σχέδιο της Τράπεζας, το οποίο περιλαµβάνει

συγκεκριµένες ενέργειες για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας.

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 27 Μαρτίου 2013.

Η Eurobank Εργασίας Α.Ε. (η «Τράπεζα») δραστηριοποιείται στους τοµείς τραπεζικής ιδιωτών πελατών και επιχειρήσεων, στον τοµέα παροχής επενδυτικών

υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων και άλλων υπηρεσιών. Η Τράπεζα έχει συσταθεί στην Ελλάδα και οι µετοχές της είναι

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η Τράπεζα δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και µέσω των θυγατρικών της στις περιοχές της Κεντρικής,
Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η επωνυµία της Τράπεζας τροποποιήθηκε τη 2 Αυγούστου 2012 από «EFG Eurobank Εργασίας Α.Ε.» σε

«Eurobank Εργασίας Α.Ε.», κατόπιν σχετικής απόφασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 29 Ιουνίου 2012.

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) που εγκρίθηκαν από το

Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και ειδικότερα µε τα πρότυπα και τις διερµηνείες που είναι

σε ισχύ ή έχουν εκδοθεί και εφαρµοστεί πρόωρα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων.

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων αναφέρονται παρακάτω:  

Εκτιµήσεις για τη συνέχιση της δραστηριότητας της Τράπεζας

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας (going concern). Για την αξιολόγηση της βιωσιµότητας της

Τράπεζας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνυπολόγισε τους παράγοντες που αναφέρονται παρακάτω:

Το Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) προκατέβαλε ήδη στην Τράπεζα οµόλογα έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ταµείου

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ευρωπαϊκό ΤΧΣ) συνολικής αξίας € 5.311 εκατ. για τη συµµετοχή του στη µελλοντική αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της

Τράπεζας. Η εν λόγω προκαταβολή λαµβάνεται υπόψη στα Tier I κεφάλαια και συµβάλλει στην διαµόρφωση του βασικού δείκτη κυρίων κεφαλαίων (Core Tier
I) πάνω από το τρέχον ελάχιστο που απαιτείται. Επιπλέον, το ΕΤΧΣ παρείχε στην Τράπεζα µία επιστολή δέσµευσης για επιπρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

Λοιποί παράγοντες οικονοµικής αβεβαιότητας 

Κίνδυνος ρευστότητας

Η αδυναµία των Ελληνικών τραπεζών να αποκτήσουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και στις χρηµαταγορές, η µείωση του ύψους των καταθέσεων

λόγω του αυξηµένου δηµοσιονοµικού κινδύνου και η επιδείνωση της κατάστασης της Ελληνική οικονοµίας, οδήγησαν σε αυξηµένη εξάρτηση της Τράπεζας από

τον µηχανισµό χρηµατοδότησης του Ευρωσυστήµατος. Οι ανωτέρω συνθήκες απαιτούν από την Τράπεζα και το Ελληνικό Τραπεζικό σύστηµα γενικότερα, µια

σηµαντική και διαρκή προσπάθεια για τη διατήρηση της ρευστότητάς τους. Η Τράπεζα αναµένει ότι οι µηχανισµοί χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Τράπεζας (ΕΚΤ) και της ΤτΕ θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιµοι, µέχρι να οµαλοποιηθούν οι συνθήκες της αγοράς.

Όσον αφορά τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης, η Τράπεζα αναµένει ότι η επίσηµη διαδικασία τόσο για την συγχώνευση της Eurobank µε την ETE, όσο και

για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, θα έχει ξεκινήσει εντός των ορισµένων προθεσµιών.

I) πάνω από το τρέχον ελάχιστο που απαιτείται. Επιπλέον, το ΕΤΧΣ παρείχε στην Τράπεζα µία επιστολή δέσµευσης για επιπρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση

αξίας € 528 εκατ. έως του συνολικού ποσού των κεφαλαιακών της αναγκών αξίας € 5.839 εκατ.

Η συνεχιζόµενη επιδείνωση της Ελληνικής οικονοµίας έχει επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες της Τράπεζας και ενέχει σηµαντικούς κινδύνους και

προκλήσεις για τα επόµενα έτη. Επί του παρόντος, το Ελληνικό Τραπεζικό σύστηµα επηρεάζεται από ένα σύνολο ουσιωδών κινδύνων και παραγόντων

αβεβαιότητας σε οικονοµικό επίπεδο και επίπεδο αγοράς. Οι κυριότεροι κίνδυνοι απορρέουν από το δυσµενές µακροοικονοµικό περιβάλλον, τις εξελίξεις από

την κρίση του δηµοσίου χρέους στην Ευρωζώνη και την επιτυχή έκβαση, ή όχι, των σηµαντικών προσπαθειών δηµοσιονοµικής προσαρµογής, καθώς και των

επιπτώσεών τους στην Ελληνική οικονοµία. Η σηµαντική πρόοδος που έχει σηµειωθεί έως σήµερα, θα µπορούσε να διακυβευτεί από τους εξωτερικούς

κλυδωνισµούς της παγκόσµιας οικονοµίας, καθώς και από τους κινδύνους εφαρµογής και την «κόπωση» ως προς τα µέτρα εξυγίανσης στην Ελλάδα. Η

αποκατάσταση της εµπιστοσύνης, µετά και την έγκριση της δόσης του Ευρωπαϊκού ΤΧΣ αξίας € 49,1 δις από τους υπουργούς οικονοµικών της Ευρωζώνης τη

13 ∆εκεµβρίου 2012, η προσέλκυση νέων επενδύσεων και η αναβίωση της οικονοµικής ανάπτυξης παραµένουν οι κυριότερες προκλήσεις για την Ελληνική

οικονοµία.

Η συνέχιση της ύφεσης θα µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την χώρα και να οδηγήσει σε χαµηλότερη κερδοφορία, σε επιδείνωση της ποιότητας των

στοιχείων ενεργητικού και περαιτέρω µείωση των καταθέσεων. Επιπρόσθετα, το αυξηµένο κόστος χρηµατοδότησης παραµένει σηµαντικός παράγοντας

κινδύνου, καθώς εξαρτάται τόσο από το κόστος δανεισµού του δηµοσίου όσο και από το επίπεδο συναλλαγµατικού κινδύνου, λόγω της ασταθούς φύσης

κάποιων νοµισµάτων.

Παρά τους περιορισµούς και τους παράγοντες αβεβαιότητας που αναφέρθηκαν ανωτέρω, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη τους αντισταθµιστικούς

παράγοντες που αναφέρονται κατωτέρω, έχει βάσιµες προσδοκίες ότι η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας θα ολοκληρωθεί εγκαίρως και µε επιτυχία και για το

λόγο αυτό θεωρεί ότι οι οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας µπορούν να συνταχθούν µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας (going concern):

τις συστάσεις της ΤτΕ τη 18 Απριλίου 2012 και την 23 Μαΐου 2012 για την υπαγωγή της Τράπεζας στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 8 και 10
αντίστοιχα του Νόµου 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε ('Ίδρυση του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας-ΕΤΧΣ και

Ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων),
την προκαταβολή αξίας € 5.311 εκατ. και την επιστολή δέσµευσης του ΕΤΧΣ αξίας € 528 εκατ., σε συνέχεια των σχετικών αιτήσεων που

υποβλήθηκαν από την Τράπεζα και της έγκρισης της ΤτΕ σχετικά µε τη βιωσιµότητα και αξιοπιστία του επιχειρηµατικού σχεδίου της Τράπεζας,
προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η Τράπεζα διαθέτει επαρκή κεφάλαια σύµφωνα µε ελάχιστο επίπεδο 9% (Core Tier I),
τη διαθεσιµότητα, από τον δηµόσιο τοµέα (official sector), επιπρόσθετων κεφαλαίων για την κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών µεγαλύτερων των ποσών

εκείνων για τα οποία έχει ήδη δεσµευτεί το ΕΤΧΣ,
την ύπαρξη ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος χρηµατοοικονοµικής βοήθειας από τους ΕΕ/ΕΚΤ/∆ΝΤ (συµπεριλαµβανοµένου του προγράµµατος

ανακεφαλαιοποίησης αξίας € 50 δις), το οποίο αποσκοπεί στην ανάκαµψη της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας και στην αποκατάσταση της

ανάπτυξης, της αγοράς εργασίας, της βιωσιµότητας του δηµόσιου χρέους και στην εξασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος,

τη δέσµευση των Ελληνικών αρχών για τη στήριξη του τραπεζικού συστήµατος και τη δηµιουργία ενός ιδιωτικού τραπεζικού τοµέα βιώσιµου και

επαρκώς κεφαλαιοποιηµένου, και

(στ)
επαρκώς κεφαλαιοποιηµένου, και

την αδιάλειπτη πρόσβαση της Τράπεζας στο µηχανισµό χρηµατοδότησης του Ευρωσυστήµατος (µηχανισµός παροχής ρευστότητας της ΕΚΤ και

Έκτακτος Μηχανισµός Παροχής Ρευστότητας-ELA) στο προσεχές µέλλον.
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Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις

2. Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια)

(α) Πλαίσιο σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων  (συνέχεια)

- ∆ΠΧΑ 7, Τροποποίηση: Γνωστοποιήσεις, Μεταβιβάσεις Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων 

- ∆ΛΠ 1, Τροποποίηση - Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2013)

- ∆ΛΠ 12, Τροποποίηση - Φόροι Εισοδήµατος (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2013)

- ∆ΛΠ 19, Τροποποίηση - Παροχές σε Εργαζοµένους (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2013)

- ∆ΛΠ 27, Τροποποίηση - Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014)

- ∆ΛΠ 28, Τροποποίηση - Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014)

- ∆ΛΠ 32, Τροποποίηση - Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014)

- ∆ΠΧΑ 7, Τροποποίηση - Γνωστοποιήσεις, Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2013)

- ∆ΠΧΑ 9, Χρηµατοοικονοµικά Μέσα (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2015, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)

- ∆ΠΧΑ 10, Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014)

- ∆ΠΧΑ 11, Από Kοινού Συµφωνίες (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014)

- ∆ΠΧΑ 12, Γνωστοποίηση Συµµετοχής σε άλλες Οικονοµικές Οντότητες (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014)

- ∆ΠΧΑ 13, Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2013)

-∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27, Τροποποιήσεις - Εταιρείες Επενδύσεων (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2014, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)

- ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 7, Τροποποιήσεις - Υποχρεωτική Ηµεροµηνία Έναρξης Ισχύος και Γνωστοποιήσεις Μετάβασης (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2015, δεν  
έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί µέρος του σχεδίου του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα, το οποίο

δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου δεν είναι πρακτικό να ποσοτικοποιηθεί η επίδρασή του. Η εφαρµογή των υπολοίπων προαναφερθέντων

προτύπων και διερµηνειών δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας κατά την περίοδο της αρχικής εφαρµογής. 

Οι αρχές που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια στις χρήσεις 2012 και 2011. Τα συγκριτικά στοιχεία, όπου κρίθηκε αναγκαίο, έχουν

αναπροσαρµοστεί ώστε να συνάδουν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση που υιοθέτησε η Τράπεζα για την παρούσα χρήση. 

α) Τροποποιήσεις, νέα πρότυπα και διερµηνείες σε ισχύ το 2012 για την ΕΕ

β) Πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν τεθεί σε ισχύ για την ΕΕ

-Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν µέρος του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2011 του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (σε 
ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2013, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ).

- ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12, Τροποποιήσεις  - Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, από κοινού συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες 
οικονοµικές οντότητες: Οδηγίες µετάβασης (σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου 2013, δεν έχει υιοθετηθεί από την ΕΕ)

(β) Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες

(γ) Ξένο νόµισµα

(δ) Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και λογιστική αντιστάθµισης κινδύνων

Τα χρηµατικά στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε βάση την τιµή

συναλλάγµατος που ισχύει κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και οι συναλλαγµατικές διαφορές αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, εκτός

από εκείνες που προκύπτουν από τη µετατροπή υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα που αντισταθµίζουν την καθαρή επένδυση σε θυγατρικές εξωτερικού ή τις

ταµειακές ροές σε ξένο νόµισµα, οι οποίες µεταφέρονται στα ίδια κεφάλαια.

Σε αυτές τις ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας, οι επενδύσεις στις θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες λογίζονται σε κόστος 
µείον τυχόν αποµειώσεις αξίας.

Τα µη χρηµατικά στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων µετατρέπονται µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που ίσχυε κατά την ηµεροµηνία της αρχικής

αναγνώρισης, εκτός από τα µη χρηµατικά στοιχεία σε ξένο νόµισµα που αποτιµώνται σε εύλογη αξία και τα οποία µετατρέπονται µε βάση την τιµή

συναλλάγµατος που ίσχυε κατά την ηµεροµηνία που προσδιορίστηκε η εύλογη αξία. Στην περίπτωση αυτή οι συναλλαγµατικές διαφορές αποτελούν µέρος του

κέρδους ή της ζηµιάς από τη µεταβολή της εύλογης αξίας και αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων ή απευθείας σε αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια,
βάσει της κατηγοριοποίησης του µη χρηµατικού στοιχείου. 

Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Οι συναλλαγµατικές

διαφορές (κέρδη/ζηµιές) που προκύπτουν κατά το διακανονισµό των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

προτύπων και διερµηνειών δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας κατά την περίοδο της αρχικής εφαρµογής. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση τους διαθέσιµους προς πώληση επενδυτικούς τίτλους και τα

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων (συµπεριλαµβανοµένων των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων), τα οποία επιµετρούνται

στην εύλογη αξία.

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί την υιοθέτηση εκτιµήσεων και παραδοχών, οι οποίες επηρεάζουν τα λογιστικά

υπόλοιπα των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων και τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόµενων υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των

οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα υπόλοιπα των εσόδων και εξόδων της περιόδου αναφοράς. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στη

βέλτιστη γνώση της ∆ιοίκησης σχετικά µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν.

Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€). Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, για τα οικονοµικά στοιχεία που παρουσιάζονται σε Ευρώ έχει

γίνει στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο εκατοµµύριο . 

Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, περιλαµβάνουν κυρίως συµβάσεις ξένου συναλλάγµατος (foreign exchange contracts), προθεσµιακές νοµισµατικές

συµβάσεις (forward currency agreements) και συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης επιτοκίων - που πωλήθηκαν και αγοράστηκαν (interest rate options - written
and purchased), ανταλλαγές συναλλάγµατος και επιτοκίων (currency and interest rate swaps), και άλλα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Τα παράγωγα,
αναγνωρίζονται αρχικά στον ισολογισµό στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία σύναψης του συµβολαίου, και ακολούθως επανεκτιµώνται στην εύλογη αξία

τους. Ως εύλογη αξία θεωρείται η αγοραία αξία τους, λαµβάνοντας υπόψη πρόσφατες συναλλαγές στην αγορά, ενώ στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει

αγοραία αξία, η εύλογη αξία υπολογίζεται βάσει µοντέλων προεξοφληµένων ταµειακών ροών (discounted cash flow models) και αποτίµησης δικαιωµάτων

προαίρεσης (options pricing models). Όταν η εύλογη αξία είναι θετική, τα παράγωγα περιλαµβάνονται στο ενεργητικό, ενώ όταν η εύλογη αξία είναι αρνητική

περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις.

Η καλύτερη απόδειξη της εύλογης αξίας ενός παραγώγου κατά την αρχική αναγνώριση, είναι η τιµή της συναλλαγής (δηλαδή η εύλογη αξία του αντιτίµου που

πληρώθηκε ή εισπράχθηκε), εκτός αν η εύλογη αξία αυτού του µέσου µπορεί να καθοριστεί βάσει σύγκρισης µε άλλες τρέχουσες συναλλαγές στην αγορά του

ιδίου µέσου (δηλαδή χωρίς τροποποιήσεις ή µεταβολές), ή µπορεί να βασιστεί σε τεχνικές εκτίµησης όπου οι µεταβλητές περιλαµβάνουν µόνο δεδοµένα απόιδίου µέσου (δηλαδή χωρίς τροποποιήσεις ή µεταβολές), ή µπορεί να βασιστεί σε τεχνικές εκτίµησης όπου οι µεταβλητές περιλαµβάνουν µόνο δεδοµένα από

παρατηρήσιµες αγορές. 

Σελίδα 10   31 ∆εκεµβρίου 2012 Οικονοµικές Καταστάσεις



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις

2. Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια)

(δ) Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και λογιστική αντιστάθµισης κινδύνων (συνέχεια)

Η Τράπεζα, κατά τη σύναψη της συναλλαγής, στοιχειοθετεί τη σχέση µεταξύ των µέσων αντιστάθµισης και των στοιχείων που αντισταθµίζονται, καθώς και το

σκοπό και τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου που εξυπηρετείται µέσω της σύναψης διαφόρων συναλλαγών αντιστάθµισης. Επίσης, στοιχειοθετεί την εκτίµησή

της, κατά τη σύναψη της αντιστάθµισης και σε συνεχή βάση, για την αποτελεσµατικότητα των παραγώγων - που χρησιµοποιούνται σε συναλλαγές

αντιστάθµισης - στο να συµψηφίζουν µεταβολές στις εύλογες αξίες ή στις ταµειακές ροές των στοιχείων που αντισταθµίζουν.

(i) Αντιστάθµιση εύλογης αξίας

Κάποια παράγωγα που είναι ενσωµατωµένα σε άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα, αναγνωρίζονται ως ξεχωριστά παράγωγα όταν οι κίνδυνοι και τα

χαρακτηριστικά τους δεν είναι στενά συνδεδεµένα µε αυτά του κύριου συµβολαίου, και το κύριο συµβόλαιο δε λογίζεται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης

αποτελεσµάτων. Τα ενσωµατωµένα αυτά παράγωγα, παρουσιάζονται στην εύλογη αξία, και οι µεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στην κατάσταση

αποτελεσµάτων.

Η µέθοδος αναγνώρισης κέρδους ή ζηµιάς από µεταβολές στην εύλογη αξία, εξαρτάται από το αν το παράγωγο καταχωρείται και πληροί τις προϋποθέσεις

ώστε να χαρακτηριστεί ως µέσο αντιστάθµισης. Εφόσον καταχωρείται ως µέσο αντιστάθµισης, η µέθοδος αναγνώρισης καθορίζεται ανάλογα µε τη φύση του

στοιχείου που αντισταθµίζεται από το παράγωγο αυτό. Η Τράπεζα καταχωρεί ορισµένα παράγωγα ως: (α) µέσα αντιστάθµισης του κινδύνου των µεταβολών

εύλογης αξίας αναγνωρισθέντων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή µη αναγνωρισθέντων δεσµεύσεων (µέσο αντιστάθµισης εύλογης αξίας), (β)
µέσα αντιστάθµισης του κινδύνου µεταβολής των ταµειακών ροών από αναγνωρισθέντα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων ή από πολύ πιθανές

προβλεπόµενες συναλλαγές (µέσο αντιστάθµισης ταµειακών ροών) ή (γ) µέσα αντιστάθµισης του κινδύνου µεταβολής της αξίας καθαρής επένδυσης σε

εκµετάλλευση εξωτερικού που σχετίζεται µε τη µετάφραση της λογιστικής αξίας της επένδυσης στο νόµισµα βάσης της Τράπεζας. Για τα παράγωγα που

καταχωρούνται µε τον τρόπο αυτό, χρησιµοποιείται η λογιστική αντιστάθµισης, µε την προϋπόθεση ότι πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια.

Αν η αντιστάθµιση παύσει να πληροί τα κριτήρια της αντισταθµιστικής λογιστικής, το ποσό της αναπροσαρµογής της λογιστικής αξίας ενός αντισταθµισµένου

στοιχείου για το οποίο χρησιµοποιείται η µέθοδος του πραγµατικού επιτοκίου, αποσβένεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου

µέχρι τη λήξη του. Το ποσό της αναπροσαρµογής της λογιστικής αξίας ενός αντισταθµισµένου στοιχείου για το οποίο δε χρησιµοποιείται η µέθοδος του

πραγµατικού επιτοκίου, παραµένει µέχρι την πώλησή του.

Η αποτελεσµατική αναλογία της µεταβολής της εύλογης αξίας των παραγώγων που προσδιορίζονται και πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστούν

ως µέσα αντιστάθµισης ταµειακών ροών, αναγνωρίζεται στα λοιπά αποτελέσµατα απευθείας στην καθαρή θέση. Το κέρδος ή η ζηµιά της µη αποτελεσµατικής

αναλογίας, αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

Μεταβολές στην εύλογη αξία παραγώγων που προσδιορίζονται ως µέσα αντιστάθµισης εύλογης αξίας, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων όπως

και οι µεταβολές της εύλογης αξίας των στοιχείων που αντισταθµίζονται, οι οποίες οφείλονται στον κίνδυνο που αντισταθµίζεται.  

(ii) Αντιστάθµιση ταµειακών ροών

(ε) Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών µέσων

(στ) Κατάσταση αποτελεσµάτων

(iii) Αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης

Τα έσοδα και έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε δεδουλευµένη βάση για όλα τα τοκοφόρα µέσα χρησιµοποιώντας τη

µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Πραγµατικό είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί ακριβώς τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές εκροές ή εισροές κατά τη

διάρκεια της αναµενόµενης ζωής του χρηµατοοικονοµικού µέσου ή σε µικρότερη περίοδο όπου κρίνεται κατάλληλο, στην καθαρή λογιστική αξία του

χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού ή υποχρεώσεων. Για τον υπολογισµό του πραγµατικού επιτοκίου, οι ταµειακές ροές υπολογίζονται λαµβάνοντας

υπόψη όλους τους όρους του συµβολαίου του χρηµατοοικονοµικού µέσου εξαιρώντας τις µελλοντικές ζηµιές από πιστωτικό κίνδυνο. Ο υπολογισµός

περιλαµβάνει τις αµοιβές και τις µονάδες βάσης που πληρώθηκαν ή εισπράχθηκαν µεταξύ των αντισυµβαλλόµενων µερών του συµβολαίου και που αποτελούν

αναπόσπαστο µέρος του πραγµατικού επιτοκίου, τα κόστη συναλλαγών, και όλα τα άλλα υπέρ και υπό το άρτιο ποσά.

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στον ισολογισµό, όταν υπάρχει νοµικό δικαίωµα

συµψηφισµού των ποσών που αναγνωρίστηκαν, και παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να γίνει διακανονισµός σε καθαρή βάση, ή η απόκτηση του περιουσιακού

στοιχείου και ο διακανονισµός της υποχρέωσης να γίνουν ταυτόχρονα.

(i) Έσοδα και έξοδα από τόκους

Οι εύλογες αξίες παραγώγων µέσων που κρατούνται για εµπορικούς σκοπούς και για σκοπούς αντιστάθµισης, παρουσιάζονται στη σηµείωση 20.

αναλογίας, αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

Ορισµένα παράγωγα δεν πληρούν τα κριτήρια για λογιστική αντιστάθµισης, και οι µεταβολές στην εύλογη αξία τους αναγνωρίζονται απευθείας στην

κατάσταση αποτελεσµάτων.

Ποσά που έχουν συσσωρευτεί στα ίδια κεφάλαια, µεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων τις περιόδους κατά τις οποίες το αντισταθµισµένο στοιχείο

επιδρά στο κέρδος ή τη ζηµιά (π.χ. όταν πραγµατοποιείται η προβλεπόµενη πώληση του στοιχείου που αντισταθµίζεται).

(iv) Παράγωγα που δεν πληρούν τα κριτήρια για λογιστική αντιστάθµισης

Όταν µια προβλεπόµενη συναλλαγή δεν αναµένεται πλέον να πραγµατοποιηθεί, το συσσωρευµένο κέρδος ή ζηµιά που είχε καταχωρηθεί στα ίδια κεφάλαια,
µεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

Οι αντισταθµίσεις καθαρών επενδύσεων σε επιχειρήσεις εξωτερικού, συµπεριλαµβανοµένων των αντισταθµίσεων χρηµατικών στοιχείων που αποτελούν µέρος

των καθαρών επενδύσεων σε επιχειρήσεις εξωτερικού, αντιµετωπίζονται µε τρόπο παρόµοιο µε τις αντισταθµίσεις ταµειακών ροών, δηλαδή, οποιοδήποτε

κέρδος ή ζηµιά στο µέσο αντιστάθµισης σχετικά µε την αποτελεσµατική αναλογία της αντιστάθµισης, αναγνωρίζεται στα λοιπά αποτελέσµατα απευθείας στην

καθαρή θέση , ενώ το κέρδος ή η ζηµιά σχετικά µε τη µη αποτελεσµατική αναλογία, αναγνωρίζεται κατευθείαν στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
Συσσωρευµένα κέρδη και ζηµιές στα ίδια κεφάλαια, µεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά την πώληση της επιχείρησης εξωτερικού σαν µέρος

του κέρδους ή της ζηµιάς από την πώληση.

Όπου ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ή µια οµάδα παρόµοιων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποµειώνεται, τα έσοδα από τόκους

αναγνωρίζονται χρησιµοποιώντας το επιτόκιο που προεξοφλεί τις µελλοντικές ταµειακές ροές, για σκοπούς υπολογισµού της ζηµιάς αποµείωσης.

Όταν ένα µέσο αντιστάθµισης λήγει ή πωλείται, ή όταν η αντιστάθµιση δεν πληροί πλέον τα κριτήρια για αντισταθµιστική λογιστική, τα συσσωρευµένα κέρδη ή

ζηµιές που υπάρχουν στα ίδια κεφάλαια κατά τη στιγµή εκείνη παραµένουν στα ίδια κεφάλαια και όταν η προβλεπόµενη συναλλαγή αναγνωριστεί, τότε

αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
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(στ) Κατάσταση αποτελεσµάτων (συνέχεια)

(ζ) Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

(η) Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης πάνω στην προβλεπόµενη ωφέλιµη ζωή των παγίων, προκειµένου να µειωθεί το κόστος

κτήσης των παγίων στην τελική υπολειπόµενη αξία τους ως ακολούθως:

Κόστη που σχετίζονται µε τη συντήρηση υφιστάµενων λογισµικών προγραµµάτων, αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν προκύπτουν. Κόστη που σχετίζονται µε την

ανάπτυξη αναγνωρίσιµων και µοναδικών λογισµικών προγραµµάτων που ελέγχονται από την Τράπεζα και αναµένεται ότι θα επιφέρουν οφέλη µεγαλύτερα του

κόστους πέραν του ενός έτους, αναγνωρίζονται ως άυλα πάγια στοιχεία και αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο σε 4 έτη εκτός των λειτουργικών συστηµάτων

-  Γήπεδα: µηδενική απόσβεση

-  Κτίρια: 40-50 έτη

-  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισµικά προγράµµατα: 4-10 έτη  

Ως επενδύσεις σε ακίνητα, καταχωρούνται τα ακίνητα που κατέχονται για αποδόσεις ενοικίων και/ή κεφαλαιουχικές ανατιµήσεις, και τα οποία δε

χρησιµοποιούνται από την Τράπεζα. Οι επενδύσεις σε ακίνητα, παρουσιάζονται στο κόστος κτήσεως, µετά την αφαίρεση των συσσωρευµένων αποσβέσεων

και των συσσωρευµένων ζηµιών αποµείωσης.

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία εξετάζονται περιοδικά για αποµείωση, και οποιαδήποτε ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται απευθείας στην

κατάσταση αποτελεσµάτων.

-  Οχήµατα: 5-7 έτη

-  Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων: κατά τη διάρκεια του συµβολαίου εκµίσθωσης ή της ωφέλιµης ζωής του παγίου εάν είναι µικρότερη

(ii) Αµοιβές και προµήθειες

Οι αµοιβές και προµήθειες αναγνωρίζονται γενικά σε δεδουλευµένη βάση. Οι προµήθειες και αµοιβές που σχετίζονται µε συναλλαγές ανταλλαγής

συναλλάγµατος/νοµίσµατος, εισαγωγές/εξαγωγές, εµβάσµατα, τραπεζικά έξοδα και χρηµατιστηριακές δραστηριότητες, αναγνωρίζονται µε την ολοκλήρωση της

εν λόγω συναλλαγής.

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στο κόστος κτήσεως µετά την αφαίρεση των συσσωρευµένων αποσβέσεων και των

συσσωρευµένων ζηµιών αποµείωσης. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει έξοδα που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση του παγίου. Έξοδα µεταγενέστερα της

ηµεροµηνίας κτήσης ενσωµατώνονται στο κόστος του παγίου, µόνο όταν η Τράπεζα είναι πιθανό να έχει οικονοµικά οφέλη στο µέλλον και είναι δυνατή η

αξιόπιστη µέτρηση της αξίας του παγίου. Όταν προκύπτουν έξοδα επισκευών και συντήρησης, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

-  Λοιπά έπιπλα και εξοπλισµός: 4-20 έτη

(θ) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού

Τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές που δε

διαπραγµατεύονται σε ενεργή αγορά, εκτός εκείνων που κατά την αρχική αναγνώριση προσδιορίστηκαν από την Τράπεζα ως επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω

αποτελεσµάτων ή ως διαθέσιµα προς πώληση. Τίτλοι που καταχωρούνται σε αυτήν την κατηγορία παρουσιάζονται στο χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων ως

χρεωστικοί τίτλοι δανειακού χαρτοφυλακίου.

(i)  Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

β) χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις µοιράζονται τους ίδιους κινδύνους και οι κίνδυνοι αυτοί αντιµετωπίζονται και

εκτιµώνται µε βάση την εύλογη αξία, ή

(ii) ∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες

Η Τράπεζα προσδιορίζει κατά την αρχική αναγνώρισή τους ορισµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων,
όταν οποιοδήποτε από τα παρακάτω ισχύει:

α) απαλείφει ή µειώνει αισθητά µία ανακολουθία στην επιµέτρηση ή την αναγνώριση, ή

κόστους πέραν του ενός έτους, αναγνωρίζονται ως άυλα πάγια στοιχεία και αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο σε 4 έτη εκτός των λειτουργικών συστηµάτων

όπου η ωφέλιµη ζωή τους µπορεί να παραταθεί µέχρι τα 10 έτη. 

Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει δύο υποκατηγορίες, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση, και αυτά που

προσδιορίστηκαν στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση. Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού καταχωρείται ως

προοριζόµενο για εµπορική εκµετάλλευση όταν αποκτάται κυρίως µε σκοπό βραχυπρόθεσµης πώλησης ή βραχυπρόθεσµης επαναγοράς ή όταν αποτελεί

µέρος χαρτοφυλακίου εξατοµικευµένων χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν κοινή διαχείριση και για τα οποία υπάρχουν τεκµηριωµένες ενδείξεις

πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσµης αποκόµισης κερδών. Επίσης σε αυτήν την κατηγορία καταχωρούνται τα παράγωγα µέσα που προορίζονται για

εµπορική εκµετάλλευση, εκτός αν προσδιορίζονται και είναι αποτελεσµατικά ως µέσα αντιστάθµισης.

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, καταχωρούνται, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39, στις ακόλουθες κατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού

αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω αποτελεσµάτων, δάνεια και απαιτήσεις, επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη τους και επενδυτικοί τίτλοι

διαθέσιµοι προς πώληση. Η απόφαση για την κατηγοριοποίηση λαµβάνεται από τη ∆ιοίκηση κατά την αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων.

γ) σύνθετα προϊόντα περιλαµβάνουν ενσωµατωµένα παράγωγα που θα µπορούσαν να µεταβάλλουν σηµαντικά τις ταµειακές ροές του κύριου συµβολαίου.

(iii) Επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη

Οι διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις, είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε συγκεκριµένη λήξη, µε πάγιες ή προσδιορισµένες

πληρωµές για τις οποίες η ∆ιοίκηση της Τράπεζας έχει τη θετική πρόθεση και δυνατότητα να διακρατήσει µέχρι τη λήξη τους. Αν η Τράπεζα πωλούσε ένα

σηµαντικό µέρος των επενδύσεων αυτών, τότε ολόκληρη η κατηγορία θα ακυρωνόταν και οι επενδύσεις θα επανακατηγοριοποιούνταν ως διαθέσιµες προς

πώληση.

(iv) ∆ιαθέσιµοι προς πώληση επενδυτικοί τίτλοι

Λογιστικός χειρισµός και υπολογισµός

Οι αγορές και πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού καταχωρούνται κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής, την ηµεροµηνία δηλαδή κατά την οποία

η Τράπεζα δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο ενεργητικού. Τα δάνεια που προέρχονται από την Τράπεζα αναγνωρίζονται όταν εκταµιεύονται

µετρητά στους πιστούχους. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που δεν παρουσιάζονται σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται αρχικά 

∆ιαθέσιµοι προς πώληση επενδυτικοί τίτλοι, είναι οι τίτλοι που αποκτούνται για ακαθόριστο χρονικό διάστηµα, οι οποίοι µπορεί να πωληθούν, λόγω ανάγκης

ρευστότητας, ή αλλαγών στα επιτόκια, στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, ή στις τιµές των µετοχών.

µετρητά στους πιστούχους. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που δεν παρουσιάζονται σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται αρχικά 
στην εύλογη αξία πλέον των εξόδων συναλλαγής. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα δικαιώµατα είσπραξης των

ταµειακών ροών τους λήγουν ή όταν η Τράπεζα έχει ουσιαστικά µεταβιβάσει τους κινδύνους και τις αποδόσεις που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.

Σελίδα 12   31 ∆εκεµβρίου 2012 Οικονοµικές Καταστάσεις



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις

2. Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια)

(θ) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού (συνέχεια)

(ι) Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού

α)
β)
γ)

δ)

παραβίαση συµβολαίου, όπως αθέτηση ή καθυστέρηση στην πληρωµή τόκων ή κεφαλαίου,
σηµαντική οικονοµική δυσχέρεια του εκδότη ή οφειλέτη,

υπάρχει πιθανότητα να αρχίσει διαδικασία πτώχευσης ή άλλη χρηµατοοικονοµική αναδιοργάνωση του πιστούχου,

Η Τράπεζα, σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού, εξετάζει κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ή µια οµάδα

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ή οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων

ενεργητικού υπόκεινται σε αποµείωση όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης, ως αποτέλεσµα ενός η περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν µετά

την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου («ζηµιογόνο γεγονός»), και το ζηµιογόνο γεγονός (ή γεγονότα) έχει επίδραση στις αναµενόµενες

µελλοντικές ταµειακές ροές του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού ή οµάδας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, και µπορεί να υπολογιστεί

αξιόπιστα. Η αντικειµενική ένδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ή οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού έχει υποστεί

αποµείωση, περιλαµβάνει δεδοµένα που περιέρχονται στην προσοχή της Τράπεζας σχετικά µε τα ακόλουθα ζηµιογόνα γεγονότα:

Λογιστικός χειρισµός και υπολογισµός (συνέχεια)

Τα µερίσµατα από διαθέσιµους προς πώληση επενδυτικούς τίτλους αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, όταν το δικαίωµα είσπραξης µερίσµατος

εγκριθεί από τους µετόχους.

Οι διαθέσιµοι προς πώληση επενδυτικοί τίτλοι και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, και στις µεταγενέστερες

περιόδους αποτιµώνται και παρουσιάζονται στην εύλογη αξία. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις από πελάτες, καθώς και οι διακρατούµενες µέχρι τη λήξη

επενδύσεις, παρουσιάζονται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Κέρδη και ζηµιές από µεταβολές στην εύλογη αξία της

κατηγορίας «χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων», περιλαµβάνονται, κατά την περίοδο που προκύπτουν, στην

κατάσταση αποτελεσµάτων. Κέρδη και ζηµιές από µεταβολές στην εύλογη αξία διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων καταχωρούνται απευθείας στα

ίδια κεφάλαια, µέχρι το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού να αποαναγνωριστεί ή να υποστεί αποµείωση, οπότε, το συσσωρευµένο κέρδος ή η ζηµιά που

αναγνωρίστηκαν προηγουµένως στα ίδια κεφάλαια, µεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Οι τόκοι τους όµως, που υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο

του πραγµατικού επιτοκίου, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

η Τράπεζα, για οικονοµικούς ή νοµικούς λόγους που σχετίζονται µε την οικονοµική δυσχέρεια του πιστούχου, προβαίνει σε ρυθµίσεις που υπό άλλες

συνθήκες δε θα παρείχε,

Η εύλογη αξία των επενδύσεων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές, προσδιορίζεται από τις τρέχουσες χρηµατιστηριακές τιµές προσφοράς. Η εύλογη

αξία των µη εισηγµένων τίτλων, και άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού στις περιπτώσεις όπου η αγορά δεν είναι ενεργή, προσδιορίζεται µε

τεχνικές αποτίµησης. Αυτές οι τεχνικές, περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση, την αναφορά στην τρέχουσα

τιµή συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται, µεθόδους προεξοφληµένων ταµειακών ροών και αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης, καθώς και άλλες

µεθόδους αποτίµησης που χρησιµοποιούνται συχνά στην αγορά.

δ)
ε)

στ)
η απώλεια ενεργού αγοράς για το συγκεκριµένο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού, λόγω χρηµατοοικονοµικών δυσχερειών, ή

- οικονοµικές συνθήκες σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο που συσχετίζονται µε καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων

ενεργητικού της οµάδας

Η Τράπεζα αρχικά αξιολογεί κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης ξεχωριστά στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που είναι από µόνα

τους σηµαντικά. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που δεν είναι από µόνα τους σηµαντικά, αξιολογούνται είτε ξεχωριστά είτε οµαδικά. Αν η Τράπεζα

αποφασίσει ότι δεν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης για κάποιο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού που αξιολογήθηκε ξεχωριστά, είτε είναι

σηµαντικό είτε όχι, το συµπεριλαµβάνει σε οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού µε παρόµοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου, και τα

αξιολογεί οµαδικά για αποµείωση. Στοιχεία ενεργητικού που αξιολογούνται για αποµείωση ξεχωριστά και για τα οποία υπάρχει και συνεχίζει να αναγνωρίζεται

ζηµιά αποµείωσης, δεν περιλαµβάνονται στην οµαδική αξιολόγηση για αποµείωση.

Οι µελλοντικές ταµειακές ροές σε µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που αξιολογούνται οµαδικά για αποµείωση, υπολογίζονται βάσει των

συµβατικών ταµειακών ροών των στοιχείων ενεργητικού της οµάδας και της ιστορικής εµπειρίας για ζηµιές στοιχείων ενεργητικού µε χαρακτηριστικά

πιστωτικού κινδύνου παρόµοια µε αυτά της οµάδας. Η ιστορική εµπειρία για ζηµιές αναθεωρείται βάσει των παρόντων δεδοµένων, ώστε να ενσωµατώσει την

επίδραση των τρεχουσών συνθηκών που δεν επηρέασαν την περίοδο στην οποία βασίζεται η ιστορική εµπειρία, και να απαλείψει την επίδραση των συνθηκών

της ιστορικής περιόδου που δεν υπάρχουν σήµερα.

(i)  Στοιχεία ενεργητικού αποτιµώµενα στην αναπόσβεστη αξία κτήσης

υπάρχει πιθανότητα να αρχίσει διαδικασία πτώχευσης ή άλλη χρηµατοοικονοµική αναδιοργάνωση του πιστούχου,

- δυσµενείς µεταβολές στο καθεστώς αποπληρωµής (payment status) των πιστούχων της οµάδας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού

δεδοµένα που υποδηλώνουν ότι υπάρχει µετρήσιµη µείωση στις προβλεπόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές µιας οµάδας χρηµατοοικονοµικών

στοιχείων ενεργητικού, µεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης, ακόµα και αν η µείωση δεν µπορεί να συνδεθεί µε συγκεκριµένα στοιχεία όπως:

Οι υπολογισµοί για αλλαγές στις µελλοντικές ταµειακές ροές για οµάδες στοιχείων ενεργητικού πρέπει να αντικατοπτρίζουν και να είναι ευθυγραµµισµένοι µε

αλλαγές σε πρόσφατα δεδοµένα από περίοδο σε περίοδο (για παράδειγµα, αλλαγές σε ποσοστά ανεργίας, τιµές ακινήτων, καθεστώς αποπληρωµών, ή άλλους

παράγοντες που υποδεικνύουν αλλαγές στην πιθανότητα ζηµιών στην οµάδα των στοιχείων ενεργητικού και στο µέγεθός τους). Η µεθοδολογία και οι

παραδοχές που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, αναθεωρούνται συχνά από την Τράπεζα ώστε να µειώσουν

τυχόν διαφορές µεταξύ των ζηµιών που υπολογίστηκαν και των ζηµιών που τελικώς πραγµατοποιήθηκαν.

Αν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης δανείων και απαιτήσεων ή επενδύσεων διακρατούµενων µέχρι τη λήξη που παρουσιάζονται στην αναπόσβεστη

αξία κτήσης τους, το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας του στοιχείου ενεργητικού και της παρούσας αξίας

των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών (εξαιρουµένων των µελλοντικών ζηµιών από πιστωτικούς κινδύνους που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί)
προεξοφληµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού. Το τρέχον ποσό του περιουσιακού στοιχείου, µειώνεται

µέσω της χρήσης ενός λογαριασµού πρόβλεψης για αποµείωση, και το ποσό της ζηµιάς αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Αν ένα δάνειο ή µια

επένδυση διακρατούµενη µέχρι τη λήξη, φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο, το προεξοφλητικό επιτόκιο για τον υπολογισµό της ζηµιάς αποµείωσης, είναι το τρέχον

πραγµατικό επιτόκιο που καθορίζεται στο συµβόλαιο. Στην πράξη, η Τράπεζα µπορεί να υπολογίζει την αποµείωση βάσει της εύλογης αξίας ενός µέσου

χρησιµοποιώντας τις τρέχουσες τιµές αγοράς.

Ο υπολογισµός της παρούσας αξίας εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών κάποιου εξασφαλισµένου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού,
αντικατοπτρίζει τη ροή µετρητών που µπορεί να προκύψει από την εκκαθάριση, µετά την αφαίρεση των εξόδων εκποίησης της εξασφάλισης, ανεξάρτητα από

το εάν η εκκαθάριση είναι πιθανή.

Για σκοπούς οµαδικής αξιολόγησης για αποµείωση, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού οµαδοποιούνται βάσει παρόµοιων χαρακτηριστικών

πιστωτικού κινδύνου (δηλαδή βάσει της µεθόδου αξιολόγησης της Τράπεζας, που λαµβάνει υπόψη τον τύπο του στοιχείου ενεργητικού, τον επιχειρηµατικό

τοµέα, τη γεωγραφική θέση, τον τύπο της εξασφάλισης, προηγούµενο καθεστώς αποπληρωµής, και άλλους σχετικούς παράγοντες). Αυτά τα χαρακτηριστικά

σχετίζονται µε τον υπολογισµό µελλοντικών ταµειακών ροών για οµάδες τέτοιων στοιχείων ενεργητικού, αφού υποδεικνύουν την ικανότητα του χρεώστη να

πληρώσει όλα τα ποσά που οφείλονται βάσει των όρων του συµβολαίου των στοιχείων ενεργητικού που αξιολογούνται.

τυχόν διαφορές µεταξύ των ζηµιών που υπολογίστηκαν και των ζηµιών που τελικώς πραγµατοποιήθηκαν.
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2. Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια)

(ι) Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού (συνέχεια)

(ια) Συµφωνίες πώλησης, επαναγοράς και δανεισµού χρεογράφων

Τα χρεόγραφα που πωλούνται µε βάση συµφωνίες επαναγοράς (repos) συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό της Τράπεζας, ενώ η

σχετική υποχρέωση ανάλογα µε το αντισυµβαλλόµενο µέρος περιλαµβάνεται στα οφειλόµενα ποσά σε άλλες τράπεζες, ή σε πελάτες. Χρεόγραφα που

αγοράστηκαν βάσει συµφωνιών επαναπώλησης (reverse repos) αναγνωρίζονται ως δάνεια και προκαταβολές σε άλλες τράπεζες ή πελάτες αναλόγως. Η

διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης και της τιµής επαναγοράς αναγνωρίζεται ως τόκος κατά τη διάρκεια της περιόδου της συµφωνίας επαναγοράς,
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.  

(ii) ∆ανεισµός χρεογράφων

Στον υπολογισµό αποµείωσης των επενδύσεων σε µετοχικούς και χρεωστικούς τίτλους που έχουν αναγνωριστεί ως διαθέσιµες προς πώληση, λαµβάνεται

υπόψη τυχόν σηµαντική και παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας του τίτλου κάτω από το κόστος του. Όπου υπάρχει τέτοια ένδειξη για διαθέσιµα προς

πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, η συσσωρευµένη ζηµιά – που υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ του κόστους αγοράς και της τρέχουσας

εύλογης αξίας, µείον τις ζηµιές αποµείωσης του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού που αναγνωρίστηκαν προηγουµένως στην κατάσταση

αποτελεσµάτων – µεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Ζηµιές αποµείωσης σε µετοχικούς τίτλους που αναγνωρίστηκαν στην

κατάσταση αποτελεσµάτων, δεν αντιλογίζονται µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων. Αν σε µεταγενέστερη περίοδο, η εύλογη αξία ενός χρεωστικού τίτλου

που αναγνωρίστηκε ως διαθέσιµος προς πώληση αυξηθεί, και η αύξηση αυτή µπορεί αντικειµενικά να συσχετισθεί µε περιστατικό που πραγµατοποιήθηκε µετά

την αναγνώριση της ζηµιάς αποµείωσης στην κατάσταση αποτελεσµάτων, η ζηµιά αποµείωσης αντιλογίζεται µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων.

Αν σε µεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της αποµείωσης µειωθεί και η µείωση µπορεί αντικειµενικά να συσχετισθεί µε περιστατικό που πραγµατοποιήθηκε µετά

την αναγνώριση της αποµείωσης (όπως βελτίωση στο βαθµό φερεγγυότητας του πιστούχου), η προηγουµένως αναγνωρισθείσα ζηµιά αποµείωσης

αντιλογίζεται µέσω αναπροσαρµογής του λογαριασµού προβλέψεων.  Το ποσό που αντιλογίστηκε  αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

Όταν ένα δάνειο δεν είναι εισπράξιµο, διαγράφεται µέσω της σχετικής πρόβλεψης για αποµείωση δανείου. Αυτά τα δάνεια διαγράφονται υπό την προϋπόθεση

ότι όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και το ποσό της ζηµιάς έχει οριστικοποιηθεί. Μεταγενέστερες επανακτήσεις ποσών που έχουν ήδη

διαγραφεί, µειώνουν το ποσό της πρόβλεψης για αποµείωση δανείου στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

(ii) Στοιχεία ενεργητικού διαθέσιµα προς πώληση

(i) Συµφωνίες πώλησης και επαναγοράς

Χρεόγραφα που δανείζει η Τράπεζα σε τρίτους παραµένουν στις οικονοµικές καταστάσεις. Χρεόγραφα που δανείζεται η Τράπεζα δεν αναγνωρίζονται στις

οικονοµικές καταστάσεις, εκτός αν πωληθούν σε τρίτους, οπότε η αγορά και η πώληση καταχωρούνται και το κέρδος ή η ζηµιά περιλαµβάνεται στα

αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών. Η υποχρέωση επιστροφής των χρεογράφων καταχωρείται στην εύλογη αξία ως εµπορική υποχρέωση (trading
liability).

(ιβ)

(ιγ) Μισθώσεις

liability).

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις:

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία υποχρεώσεων

Η Τράπεζα κατηγοριοποιεί τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στις ακόλουθες κατηγορίες: τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που επιµετρούνται στο

αναπόσβεστο κόστος, και τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. Οι χρηµατοοικονοµικές

υποχρεώσεις που αποτιµούνται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων περιλαµβάνουν δύο υποκατηγορίες: τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις

προοριζόµενες για εµπορική εκµετάλλευση και τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση.

Οι µισθώσεις ενσώµατων παγίων όπου η Τράπεζα διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας, καταχωρούνται ως χρηµατοδοτικές

µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται στην αρχή της µίσθωσης στη χαµηλότερη αξία, µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου που

εκµισθώθηκε και της παρούσας αξίας των ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα κατανέµεται µεταξύ της υποχρέωσης και των εξόδων

χρηµατοδότησης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο σε σχέση µε το υπόλοιπο της χρηµατοδότησης που εκκρεµεί. Το µέρος του

χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις, αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, έτσι

ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στο εναποµείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε περίοδο. Τα πάγια που αποκτούνται µε

χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής τους και της περιόδου µίσθωσης.

Οι µισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας παραµένουν στον εκµισθωτή καταχωρούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Πληρωµές

που αφορούν λειτουργικές µισθώσεις (µετά την αφαίρεση κινήτρων που εισπράχθηκαν από τον εκµισθωτή), αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων

αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.

Όταν στοιχεία ενεργητικού εκµισθώνονται βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων, η παρούσα αξία των καταβλητέων µισθωµάτων αναγνωρίζεται ως απαίτηση. Η

διαφορά µεταξύ του µικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας αξίας της απαίτησης, αναγνωρίζεται ως µη δεδουλευµένο χρηµατοοικονοµικό έσοδο. Τα

έσοδα από µισθώσεις αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής επένδυσης, που αντικατοπτρίζει µια σταθερή

περιοδική απόδοση.

(ii) Λογιστική για µισθώσεις όταν η Τράπεζα είναι ο εκµισθωτής

Στοιχεία ενεργητικού που εκµισθώνονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων περιλαµβάνονται στα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία και αποσβένονται κατά

τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους, σύµφωνα  µε παρόµοια ιδιόκτητα ενσώµατα πάγια. Το έσοδο από ενοίκια (µετά την αφαίρεση των κινήτρων 
που παραχωρήθηκαν σε µισθωτές) αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου µίσθωσης.

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποαναγνωρίζονται όταν η οριζόµενη υποχρέωση από τη σχετική σύµβαση εξοφλείται, ακυρώνεται ή λήγει.

(i) Λογιστική για µισθώσεις όταν η Τράπεζα είναι ο µισθωτής

γ) σύνθετα προϊόντα που περιλαµβάνουν ενσωµατωµένα παράγωγα που θα µπορούσαν να µεταβάλλουν σηµαντικά τις ταµειακές ροές του κύριου

συµβολαίου.

Η Τράπεζα προσδιορίζει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων όταν οποιοδήποτε από τα παρακάτω ισχύει:

α) απαλείφει ή µειώνει αισθητά µία ανακολουθία στην επιµέτρηση ή την αναγνώριση, ή

β) χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις µοιράζονται τους ίδιους κινδύνους και οι κίνδυνοι αυτοί αντιµετωπίζονται και

εκτιµώνται µε βάση την εύλογη αξία, ή

Λειτουργικές µισθώσεις:

Λειτουργικές µισθώσεις:

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις:

που παραχωρήθηκαν σε µισθωτές) αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου µίσθωσης.
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Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις

2. Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια)

(ιδ) Φόρος εισοδήµατος

(ιε) Παροχές στο προσωπικό

(ii) Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (SLSRI)

(i) Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις

Σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική νοµοθεσία, η Τράπεζα σχηµατίζει πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για υπαλλήλους

που δικαιούνται εφάπαξ αποζηµίωση, όταν αυτοί παραµένουν στην υπηρεσία µέχρι τη συνήθη ηλικία συνταξιοδότησης. Η αποζηµίωση αυτή υπολογίζεται

βάσει των ετών υπηρεσίας και των απολαβών των υπαλλήλων κατά την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης. Το ποσό της πρόβλεψης σχηµατίζεται βάσει

(i) Τρέχουσα φορολογία

(ii) Αναβαλλόµενη φορολογία 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται όταν αναµένεται ότι µελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιµο έναντι του οποίου οι

προσωρινές διαφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Ο αναβαλλόµενος φόρος, που σχετίζεται µε τη µεταβολή στην εύλογη αξία των διαθέσιµων προς

πώληση επενδύσεων και των µέσων αντιστάθµισης ταµειακών ροών που αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων, αναγνωρίζεται επίσης στην

κατάσταση συνολικών εσόδων, και µεταφέρεται µεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσµάτων µαζί µε το αναβαλλόµενο κέρδος ή ζηµιά.

Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών υπολογίζεται µε βάση την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία και αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο κατά την οποία

προκύπτουν τα κέρδη. Οι µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές αναγνωρίζονται ως στοιχείο ενεργητικού, όταν είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή µελλοντικά

φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτές οι ζηµιές.

Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται στο σύνολό του, µε τη µέθοδο της υποχρέωσης (liability method), επί των προσωρινών διαφορών που προκύπτουν

µεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων και της λογιστικής αξίας τους στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι αναβαλλόµενες

φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις επιµετρούνται χρησιµοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο

κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν

θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι κυριότερες προσωρινές διαφορές προκύπτουν από την αποµείωση των

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, από τις αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, από συντάξεις και λοιπές παροχές αποχώρησης προς

το προσωπικό, και από την αποτίµηση ορισµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων

χρηµατοοικονοµικών µέσων.

Η Τράπεζα παρέχει ορισµένα προγράµµατα συνταξιοδότησης καθορισµένων εισφορών. Οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλει η Τράπεζα επενδύονται και

τοποθετούνται σε ειδικές κατηγορίες προϊόντων. Οι υπάλληλοι, εφ' όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράµµατος, συµµετέχουν στην απόδοση των

ανωτέρω επενδύσεων. Οι εισφορές της Τράπεζας αναγνωρίζονται ως έξοδο στη χρήση κατά την οποία καταβάλλονται. 

(ιστ) Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασµούς

(ιζ) Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη

(ιη) Προβλέψεις

Η ∆ιοίκηση περιοδικά και κατά βούληση, ανταµείβει µε µετρητά (bonus) τους υπαλλήλους µε υψηλή απόδοση. Παροχές σε µετρητά (bonus), οι οποίες απαιτούν

µόνο την έγκριση της ∆ιοίκησης, αναγνωρίζονται ως δεδουλευµένα έξοδα προσωπικού. Η διανοµή κερδών στους υπαλλήλους, για την οποία απαιτείται έγκριση

της Γενικής Συνέλευσης, αναγνωρίζεται ως έξοδο κατά τη χρήση που εγκρίνεται από τους µετόχους της Τράπεζας.

Η εύλογη αξία των µετοχών που χορηγούνται αναγνωρίζεται ως έξοδο προσωπικού µε αντίστοιχη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου (ονοµαστική αξία) και της

διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο.

Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας ανταµείβει περιοδικά και κατά βούληση τους υπαλλήλους µε δωρεάν µετοχές και δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών. Οι

παροχές σε µετοχές που δε συνδέονται µε την απόδοση των υπαλλήλων, κατοχυρώνονται κατά την περίοδο στην οποία χορηγούνται. Οι παροχές σε

συµµετοχικούς τίτλους που συνδέονται µε την επίτευξη ορισµένων στόχων και τη συµπλήρωση ορισµένου χρόνου υπηρεσίας, κατοχυρώνονται µόνο εάν

πληρούνται και οι δύο ανωτέρω προϋποθέσεις. 

(iv) Παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους (βασισµένες στην απόδοση των υπαλλήλων)

βάσει των ετών υπηρεσίας και των απολαβών των υπαλλήλων κατά την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης. Το ποσό της πρόβλεψης σχηµατίζεται βάσει

αναλογιστικής µελέτης, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της προβλεπόµενης πιστωτικής µονάδας. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, το κόστος για αποζηµίωση εξόδου

από την υπηρεσία αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια των χρόνων υπηρεσίας των υπαλλήλων, σύµφωνα µε αναλογιστικές

αποτιµήσεις που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο. Η υποχρέωση της αποζηµίωσης εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των

αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών εκροών, χρησιµοποιώντας επιτόκια Ευρωπαϊκών εταιρικών οµολόγων υψηλής πιστωτικής διαβάθµισης, µε όρους λήξης

που προσεγγίζουν τους όρους της σχετικής υποχρέωσης. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από τον υπολογισµό της αποζηµίωσης

αποχώρησης για την Τράπεζα αναγνωρίζονται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

Τα συνδεόµενα µέρη περιλαµβάνουν θυγατρικές, συγγενείς και συνδεδεµένες εταιρείες της Τράπεζας, τους συµβούλους και τα µέλη της ∆ιοίκησης της

Τράπεζας, τα στενά οικογενειακά τους πρόσωπα, εταιρείες που κατέχονται ή ελέγχονται από αυτούς και εταιρείες στις οποίες µπορούν να ασκήσουν σηµαντική

επιρροή επί της χρηµατοοικονοµικής και λειτουργικής πολιτικής τους. Οι συναλλαγές παρόµοιας φύσης παρουσιάζονται σε συνολική βάση. Όλες οι τραπεζικές

συναλλαγές που διενεργούνται µε συνδεόµενα µέρη, είναι µέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών και γίνονται µε καθαρά εµπορικούς όρους.

Η Τράπεζα σχηµατίζει επιπλέον πρόβλεψη λαµβάνοντας υπόψη πιθανές αποχωρήσεις προσωπικού προ της κανονικής συνταξιοδότησης βάσει των όρων

προηγουµένων προγραµµάτων εθελουσίας εξόδου. Η Τράπεζα σχηµατίζει πρόβλεψη αποζηµίωσης, όταν έχει συγκεκριµένες δεσµεύσεις που απορρέουν είτε

από ένα λεπτοµερές επίσηµο σχέδιο που έχει ανακοινωθεί και δεν µπορεί να αποσυρθεί είτε από αµοιβαία συµφωνηθέντες όρους αποχώρησης. Αποζηµιώσεις

πληρωτέες µετά την πάροδο των 12 µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.

Τα γήπεδα και κτίρια που αποκτούνται από πλειστηριασµούς για ανάκτηση αποµειωθέντων δανείων, περιλαµβάνονται στα «Λοιπά στοιχεία ενεργητικού»,
εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. Τα εν λόγω αποκτηθέντα πάγια στοιχεία κατέχονται προσωρινά για πώληση και αναγνωρίζονται στο χαµηλότερο ποσό µεταξύ

του κόστους κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Τα κέρδη ή ζηµιές από την πώληση περιλαµβάνονται στα λοιπά λειτουργικά έσοδα.

Η εύλογη αξία των δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών, αναγνωρίζεται ως έξοδο προσωπικού µε αντίστοιχη αύξηση µη-διανεµόµενου αποθεµατικού

κατά την περίοδο κατοχύρωσης αυτών. Οι εισπράξεις µετά την αφαίρεση σχετικών εξόδων συναλλαγής, πιστώνονται στο µετοχικό κεφάλαιο (ονοµαστική αξία)
και στη διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο κατά την άσκηση των δικαιωµάτων προαίρεσης, µε µεταφορά του µη-διανεµόµενου αποθεµατικού στη

διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο.

(iii) Παροχές για συµµετοχή στα κέρδη (βασισµένες στην απόδοση των υπαλλήλων)

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Τράπεζα έχει µια υπάρχουσα νοµική ή τεκµηριωµένη υποχρέωση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, ο

διακανονισµός της οποίας µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία και απαιτεί την εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικό όφελος.
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2. Βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια)

(ιθ) Μετοχικό κεφάλαιο

(κ) Υβριδικά κεφάλαια 

(κα) Χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις

Η διανοµή µερισµάτων αναγνωρίζεται αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας, όταν εγκριθεί από τους µετόχους της Τράπεζας. Τυχόν προµερίσµατα

αναγνωρίζονται αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας όταν εγκριθούν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

Όταν η Τράπεζα αγοράζει τις µετοχές της (ίδιες µετοχές) το ποσό που καταβάλλεται, συµπεριλαµβανοµένων και των άµεσα σχετιζόµενων εξόδων (µετά την

αφαίρεση φόρου), αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια µέχρι την ακύρωση, επανέκδοση ή πώληση των µετοχών. Όταν οι ίδιες µετοχές πωλούνται ή

επανεκδίδονται σε µεταγενέστερο στάδιο, οποιοδήποτε ποσό εισπραχθεί περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια.

Οι χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία χορήγησής τους στην εύλογη αξία. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι

χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις της Τράπεζας επιµετρούνται στην υψηλότερη αξία µεταξύ της αρχικής, µείον τις υπολογισµένες αποσβέσεις, ώστε να

αναγνωριστεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων το δεδουλευµένο έσοδο από την προµήθεια µε την ευθεία µέθοδο στη διάρκεια ζωής της εγγυητικής και της

Τα υβριδικά κεφάλαια που εκδίδονται από την Τράπεζα, µέσω εταιρείας ειδικού σκοπού, καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια όταν δεν υπάρχει συµβατική

υποχρέωση να κοµιστούν στον κάτοχό τους ταµειακά διαθέσιµα ή κάποιο άλλο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού. 

Τα επιπρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την έκδοση νέων υβριδικών κεφαλαίων καταχωρούνται στην καθαρή θέση ως µείωση του προϊόντος της

έκδοσης, µετά από φόρους.

Οι κοινές και προνοµιούχες µετοχές καταχωρούνται ως ίδια κεφάλαια. 

Τα έξοδα έκδοσης κοινών µετοχών ή δικαιωµάτων, µετά από φόρους, αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια αφαιρετικά του προϊόντος έκδοσης.

Η διανοµή µερίσµατος στους κατόχους προνοµιούχων τίτλων, αναγνωρίζεται ως µείωση της καθαρής θέσης, κατά την ηµεροµηνία που αναγνωρίζονται ως

πληρωτέα. 

Τα συµβόλαια χρηµατοοικονοµικής εγγύησης αποτελούν συµβόλαια, µε τα οποία ο εκδότης δεσµεύεται να αποζηµιώσει τον κάτοχο του συµβολαίου, σε

περίπτωση που ο οφειλέτης αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε τους όρους ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου. Τέτοιες

χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις δίδονται σε τράπεζες, χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς και άλλους φορείς για λογαριασµό πελατών για τη διασφάλιση

δανείων, υπεραναλήψεων και άλλων τραπεζικών εργασιών. 

Όταν η Τράπεζα αγοράζει υβριδικά κεφάλαια που εκδίδει, το ποσό που καταβάλλεται, συµπεριλαµβανοµένων και των άµεσα σχετιζόµενων εξόδων (µετά την

αφαίρεση φόρου), αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση που πωλούνται ή ακυρώνονται σε µεταγενέστερο στάδιο, οποιοδήποτε ποσό εισπραχθεί

περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια.

(κβ) Τιτλοποιήσεις

(κγ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

3. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές στην εφαρµογή των λογιστικών αρχών

(α) Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους

(β) Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο, καταθέσεις όψεως σε τράπεζες, άλλες βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής

ρευστοποίησης, µε αρχικές ηµεροµηνίες λήξης τριών ή λιγότερων µηνών, και τραπεζικές επιταγές.

αναγνωριστεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων το δεδουλευµένο έσοδο από την προµήθεια µε την ευθεία µέθοδο στη διάρκεια ζωής της εγγυητικής και της

εκτίµησης της δαπάνης που απαιτείται για το διακανονισµό της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι εκτιµήσεις αυτές

καθορίζονται βάσει της εµπειρίας από παρόµοιες συναλλαγές, του ιστορικού προηγούµενων ζηµιών, καθώς και της κρίσης της ∆ιοίκησης. Οποιαδήποτε

µεταβολή στην υποχρέωση σχετίζεται µε εγγυητικές µεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

Η Τράπεζα τιτλοποιεί χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού γεγονός το οποίο συνήθως συνεπάγεται την πώληση των στοιχείων ενεργητικού σε εταιρείες

ειδικού σκοπού, οι οποίες µε τη σειρά τους εκδίδουν οµόλογα σε επενδυτές και σε ορισµένες περιπτώσεις σε εταιρίες της Eurobank. Οι εν λόγω τιτλοποιήσεις

ενοποιούνται στο σύνολό τους, καθώς η Τράπεζα διατηρεί το µεγαλύτερο µέρος των κινδύνων και των ωφελειών που απορρέουν από την κυριότητα των

εταιριών ειδικού σκοπού.

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δε διαπραγµατεύονται σε ενεργή αγορά, προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης. Σε

αυτές τις περιπτώσεις η εύλογη αξία εκτιµάται από παρατηρήσιµα δεδοµένα παρόµοιων χρηµατοοικονοµικών µέσων ή µε τη χρήση µοντέλων. Όπου δεν

υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία αγοράς, η εκτίµηση της εύλογης αξίας στηρίζεται σε κατάλληλες υποθέσεις. Όπου χρησιµοποιούνται µέθοδοι αποτίµησης για τον

καθορισµό της εύλογης αξίας, αυτές επικυρώνονται και εξετάζονται περιοδικά από προσωπικό µε απαραίτητα προσόντα, ανεξάρτητο από το προσωπικό που

πραγµατοποίησε τις µεθόδους αποτίµησης. Όλα τα µοντέλα πιστοποιούνται πριν να χρησιµοποιηθούν και ρυθµίζονται έτσι ώστε να επιβεβαιώνουν ότι τα

αποτελέσµατα αντικατοπτρίζουν τα πραγµατικά δεδοµένα και τις συγκριτικές τιµές αγοράς. Όπου είναι δυνατό, τα µοντέλα χρησιµοποιούν µόνο παρατηρήσεις

από την αγορά, αλλά σε τοµείς όπως ο πιστωτικός κίνδυνος (τόσο της Τράπεζας όσο και του αντισυµβαλλόµενου µέρους), απαιτούνται εκτιµήσεις από τη

∆ιοίκηση για παραµέτρους όπως η µεταβλητότητα (volatility) και οι συσχετίσεις (correlations). Αλλαγές στις υποθέσεις σχετικά µε αυτούς τους παράγοντες

µπορεί να επηρεάσουν την εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις.

Η Τράπεζα αξιολογεί το δανειακό της χαρτοφυλάκιο σε διαρκή βάση, προκειµένου να εντοπιστούν τυχόν περιπτώσεις αποµείωσης. Στον προσδιορισµό του αν

πρέπει να αναγνωριστεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων η ζηµιά αποµείωσης, η Τράπεζα εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να

καταδεικνύουν ότι υπάρχει προσδιορίσιµη µείωση στις αναµενόµενες ταµειακές ροές από ένα χαρτοφυλάκιο δανείων, πριν η µείωση µπορέσει να συσχετιστεί

µε ένα συγκεκριµένο δάνειο του χαρτοφυλακίου. Τέτοια ένδειξη είναι δυνατόν να περιλαµβάνει δεδοµένα που παρατηρήθηκαν και υποδηλώνουν ότι υπήρξε

αρνητική διαφοροποίηση στη δυνατότητα αποπληρωµής από την οµάδα των πιστούχων, ή στις εθνικές ή τοπικές οικονοµικές συνθήκες, που σχετίζονται µε

αθετήσεις υποχρεώσεων έναντι οµάδας περιουσιακών στοιχείων. Η ∆ιοίκηση χρησιµοποιεί εκτιµήσεις, που βασίζονται στην ιστορική εµπειρία ζηµιών από

περιουσιακά στοιχεία µε παρόµοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου, και παρόµοια αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης µε αυτά του χαρτοφυλακίου, όταν

προσδιορίζει τις µελλοντικές ταµειακές ροές. Η µεθοδολογία και οι υποθέσεις που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του ποσού και της χρονικής στιγµής

των µελλοντικών ταµειακών ροών, επανεξετάζονται περιοδικά, ώστε να µειώνουν οποιεσδήποτε διαφορές µεταξύ των εκτιµήσεων για ζηµιές και της

πραγµατικής  εµπειρίας ζηµιών.

Κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Τράπεζας, η ∆ιοίκηση προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων

ενεργητικού και υποχρεώσεων που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια του επόµενου οικονοµικού έτους. Οι εκτιµήσεις και οι

παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων εκτιµήσεων για µελλοντικά γεγονότα,
οι οποίες, κάτω από τις παρούσες συνθήκες, είναι λογικές.

µπορεί να επηρεάσουν την εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις.
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3. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές στην εφαρµογή των λογιστικών αρχών (συνέχεια)

(γ) Αποµείωση µετοχικού χαρτοφυλακίου διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων

(δ) Φόρος εισοδήµατος

(ε) Παροχές αποχώρησης προς το προσωπικό

(στ) Παροχές για συµµετοχή στα κέρδη

Η Τράπεζα προσδιορίζει ότι το µετοχικό χαρτοφυλάκιο διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων έχει υποστεί αποµείωση, όταν υπάρξει σηµαντική ή

παρατεταµένη µείωση στην εύλογη αξία των µετοχικών επενδύσεων κάτω από το κόστος κτήσης τους. Στον προσδιορισµό του τί αποτελεί σηµαντική ή

παρατεταµένη µείωση, η ∆ιοίκηση της Τράπεζας χρησιµοποιεί την κρίση της. Κατά τη χρήση της κρίσης της, η Τράπεζα αξιολογεί, µεταξύ άλλων παραγόντων,
τη συνήθη µεταβλητότητα (volatility) της τιµής της µετοχής. Επιπροσθέτως, η αποµείωση µπορεί να είναι απαραίτητη όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη

χειροτέρευσης της οικονοµικής κατάστασης του εκδότη, της επίδοσης του κλάδου και τοµέα εργασιών, των λειτουργικών και χρηµατοδοτικών ταµειακών ροών

και αλλαγές στην τεχνολογία.

Οι υποθέσεις που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό του καθαρού κόστους (εσόδου) για συνταξιοδότηση περιλαµβάνουν το επιτόκιο προεξόφλησης,
µελλοντικές µισθολογικές αυξήσεις και το ποσοστό πληθωρισµού. Η Τράπεζα καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης στο τέλος κάθε χρόνου

χρησιµοποιώντας επιτόκια Ευρωπαϊκών εταιρικών οµολόγων υψηλής πιστωτικής διαβάθµισης, µε όρους λήξης που προσεγγίζουν τους όρους της σχετικής

υποχρέωσης. Οι υπόλοιπες κύριες παραδοχές για την υποχρέωση συνταξιοδότησης βασίζονται εν µέρει στις εκάστοτε συνθήκες αγοράς.

Η Τράπεζα χορηγεί στους υπαλλήλους ως µέρος των απολαβών τους δωρεάν µετοχές και δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών. Σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α.
2, η εύλογη αξία αυτών των µετοχών και των δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών κατά την ηµεροµηνία χορήγησής τους αναγνωρίζεται ως έξοδο

(προγράµµατα διακανονισµού συµµετοχικών τίτλων-equity settled plans). Όσον αφορά στις µετοχές, η εύλογη αξία καθορίζεται βάσει της τιµής της µετοχής

προσαρµοσµένη κατά τους όρους σύµφωνα µε τους οποίους χορηγήθηκαν οι δωρεάν µετοχές. Όσον αφορά στα δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών που

χορηγούνται, σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν διαθέσιµες τιµές αγοράς, γιατί έχουν ειδικούς όρους που δεν απαντώνται σε δικαιώµατα που

διαπραγµατεύονται. Σε αυτήν την περίπτωση, η Τράπεζα εκτιµά την εύλογη αξία των συµµετοχικών τίτλων χρησιµοποιώντας µια µέθοδο αξιολόγησης που είναι

συνεπής µε τις γενικά αποδεκτές µεθόδους αξιολόγησης.

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού εξαρτάται από παράγοντες που καθορίζονται σε αναλογιστική βάση µε την χρήση 
παραδοχών. Οποιαδήποτε µεταβολή των παραδοχών αυτών θα µεταβάλει τη λογιστική αξία των υποχρεώσεων λόγω συνταξιοδότησης.

Η Τράπεζα κάνει εκτιµήσεις για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης φόρου εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί κατά τη διάρκεια της

κανονικής ροής των εργασιών, για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός φόρου είναι αβέβαιος. Η Τράπεζα αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναµενόµενα

θέµατα από φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιµήσεων κατά πόσο θα προκύψουν επιπρόσθετοι φόροι. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσµα αυτών των

υποθέσεων διαφέρει από τα ποσά που αναγνωρίστηκαν αρχικά, οι διαφορές θα επηρεάσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις και τις αναβαλλόµενες φορολογικές

υποχρεώσεις, την περίοδο κατά την οποία γίνεται αυτός ο προσδιορισµός.

4. Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας

(α)

(β)

(γ)

5. Πιστωτικός κίνδυνος από απαιτήσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου

Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο του PSI+ το 2012

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε το Νόµο 3756/2009 όπως τροποποιήθηκε µε το Νόµο 3844/2010 και συµπληρώθηκε µε τους Νόµους 3965/2011 και 4063/2012, οι

τράπεζες που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Ενίσχυσης Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας δεν επιτρέπεται να διανείµουν µέρισµα σε µετρητά στους

κατόχους κοινών µετοχών για τις χρήσεις 2008 έως 2011 και να προχωρήσουν σε αγορά ιδίων µετοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Νόµου περί Ανωνύµων

Εταιρειών. Ο περιορισµός στη διανοµή µερίσµατος σε µετρητά επεκτείνεται και στη χρήση 2012 µέσω νοµοθετικής ρύθµισης, η οποία αναµένεται να ψηφιστεί

από το Κοινοβούλιο σύντοµα. 

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, τα οµόλογα εγγύησης Ελληνικού ∆ηµοσίου συνολικής αξίας € 16.276 εκατ. κατέχονταν πλήρως από την Τράπεζα και τις

θυγατρικές της (σηµ. 32). Το Φεβρουάριο του 2013, έληξαν οµόλογα εγγύησης Ελληνικού ∆ηµοσίου αξίας € 2.344 εκατ. 

Η ρευστότητα που αντλείται από αυτόν τον πυλώνα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τη χρηµατοδότηση στεγαστικών δανείων και δανείων µικρών και

µεσαίων επιχειρήσεων. Από την 29 ∆εκεµβρίου 2011, η Τράπεζα δεν έχει δανειστεί ειδικά οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου.

Τρίτος πυλώνας στήριξης – δανεισµός οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου

Την 21 Φεβρουαρίου 2012, οι υπουργοί οικονοµικών της Ευρωζώνης συµφώνησαν στο πρόγραµµα διάσωσης για την Ελλάδα, το οποίο περιελάµβανε την

παροχή χρηµατοοικονοµικής βοήθειας από το δηµόσιο τοµέα (official sector) και την εθελοντική ανταλλαγή χρεωστικών τίτλων που κατείχαν οι ιδιώτες

επενδυτές (private sector). 

Πρώτος πυλώνας στήριξης – προνοµιούχες µετοχές

∆εύτερος πυλώνας στήριξης – οµόλογα εγγύησης Ελληνικού ∆ηµοσίου

Η Τράπεζα συµµετέχει στο Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας βάσει του Νόµου 3723/2008, όπως τροποποιήθηκε µε τους

Νόµους 3844/2010, 3845/2010, 3872/2010, 3965/2011 και 4093/2012 και επεκτάθηκε µε την Υπουργική απόφαση 57126/B.2421/28.12.2012, ως ακολούθως:

Η έκδοση 345.500.000 προνοµιούχων µετοχών, χωρίς δικαίωµα ψήφου και ονοµαστικής αξίας € 950 εκατ. καλύφθηκε από το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε

οµόλογα ίσης αξίας την 21 Μαΐου 2009 (σηµ. 36).

συνεπής µε τις γενικά αποδεκτές µεθόδους αξιολόγησης.

Σύµφωνα µε το Νόµο 3723/2008, όπως τροποποιήθηκε µε το Νόµο 3965/2011, κατά τη χρονική περίοδο που η Τράπεζα συµµετέχει στο πρόγραµµα, µέσω των

προνοµιούχων µετοχών ή των οµολόγων εγγύησης Ελληνικού ∆ηµοσίου (πυλώνες (α) και (β) όπως αναφέρονται ανωτέρω), το Ελληνικό ∆ηµόσιο έχει το

δικαίωµα να ορίσει εκπρόσωπό του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, να θέσει βέτο σε στρατηγικές αποφάσεις, σε αποφάσεις που µεταβάλλουν

ουσιωδώς τη νοµική ή χρηµατοοικονοµική θέση της Τράπεζας, για την έγκριση των οποίων απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και στη διανοµή

µερίσµατος καθώς και να θέσει περιορισµό στις αµοιβές της ∆ιοίκησης.
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5. Πιστωτικός κίνδυνος από απαιτήσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου (συνέχεια)

Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου που ανταλλάχθηκαν στo πλαίσιο του PSI+ το 2012 (συνέχεια)

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)

(ζ)

Το πρόγραµµα στήριξης αποσκοπούσε στη διασφάλιση της βιωσιµότητας του χρέους και την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας, προκειµένου να

µπορέσει η Ελλάδα να επιτύχει τους αυστηρούς δηµοσιονοµικούς στόχους και να εφαρµόσει τα σχέδια ιδιωτικοποιήσεων και τις διαρθρωτικές αλλαγές. 

Η πρόσκληση για την ανταλλαγή έγινε την 24 Φεβρουαρίου 2012 και η συνολική ονοµαστική αξία των οµολόγων που κλήθηκαν να συµµετάσχουν στο PSI+
ανήλθε σε € 206 δις περίπου. Τελικά ανταλλάχθηκαν οµόλογα που υπάγονταν στο ελληνικό και ξένο δίκαιο αξίας € 199 δις περίπου.

Κάθε νέο οµόλογο συνοδεύτηκε από ένα διακριτό χρηµατοοικονοµικό µέσο µε απόδοση συνδεδεµένη µε το Ελληνικό ΑΕΠ και µε ονοµαστική αξία ίση µε

την ονοµαστική αξία του νέου οµολόγου.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 4046/2012, οι φορολογικές ζηµιές που προέκυψαν από την ανταλλαγή οµολόγων στα πλαίσια του PSI+ εκπίπτουν

φορολογικά σε ίσες δόσεις κατά τη διάρκεια ζωής των νέων οµολόγων ανεξάρτητα από την περίοδο διακράτησής τους. 

Τα νέα ΟΕ∆ είχαν την ίδια πιστωτική διαβάθµιση µε το δάνειο αξίας € 30 δις από το Ευρωπαϊκό ΤΧΣ προς την Ελλάδα, το οποίο αποτελεί µέρος του

PSI+,

Για κάθε οµόλογο που επιλέχθηκε να συµµετάσχει στο PSI+, το 53,5% της ονοµαστικής αξίας αποµειώθηκε, το 31,5% της ονοµαστικής αξίας

ανταλλάχθηκε µε νέα οµόλογα ίσης ονοµαστικής αξίας έκδοσης του Ελληνικού ∆ηµοσίου και το υπόλοιπο 15% ανταλλάχθηκε µε βραχυπρόθεσµους

τίτλους έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ευρωπαϊκό ΤΧΣ), 

Το επιτόκιο των νέων οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου (νέα ΟΕ∆) ήταν 2% για τα έτη 2012 έως 2015, αυξανόµενο στο 3% για τα έτη 2015 έως 2020, στο

3,65% για το 2021 και στο 4,3% για τα έτη έως το 2042,

Οι δεδουλευµένοι τόκοι των οµολόγων που ανταλλάχθηκαν διακανονίστηκαν µέσω της έκδοσης βραχυπρόθεσµων τίτλων από το Ευρωπαϊκό ΤΧΣ,

Τα νέα ΟΕ∆ εκδόθηκαν σε 20 διακριτές σειρές µε τµηµατικές λήξεις από το 2023 έως το 2042, ώστε να επιτευχθεί ετήσια απόσβεση 5% στο συνολικό

ποσό τους,

Το πρόγραµµα ανταλλαγής των οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου και των λοιπών τίτλων που πληρούν τα σχετικά κριτήρια (PSI+) ήταν απόδειξη παροχής

έκπτωσης από το δανειστή προς τον οφειλέτη (το Ελληνικό ∆ηµόσιο), λόγω της οικονοµικής δυσχέρειας του οφειλέτη, την οποία ο δανειστής δεν θα εξέταζε σε

διαφορετική περίπτωση. Ως αποτέλεσµα αυτού, και έπειτα από την συµµετοχή της Τράπεζας στο πρόγραµµα, η Τράπεζα αναγνώρισε την 31 ∆εκεµβρίου 2011
ζηµιά αποµείωσης € 5.641 εκατ. προ φόρων, για τα ΟΕ∆ και για τους λοιπούς τίτλους ονοµαστικής αξίας € 7.334 εκατ. που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο του

PSI+ το 2012. Σε αυτούς συµπεριλαµβάνονταν και ΟΕ∆ ονοµαστικής αξίας € 4.7 δις που διακρατούσαν οι εταιρείες ειδικού σκοπού και ήταν εγγυηµένα από

Οι κύριοι όροι του προγράµµατος εθελοντικής ανταλλαγής οµολόγων (PSI+) διαµορφώθηκαν ως εξής:

Τα νέα ΟΕ∆ υπόκεινταν στο αγγλικό δίκαιο,

Πιστωτικός κίνδυνος από λοιπές απαιτήσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου

Έπειτα από απόφαση των υπουργών οικονοµικών της Ευρωζώνης την 27 Νοεµβρίου 2012 και στα πλαίσια των µέτρων για τη µείωση του δηµοσίου χρέους, το

Ελληνικό ∆ηµόσιο πρότεινε µέσω σχετικής ανακοίνωσης του την 3 ∆εκεµβρίου 2012, στους κατόχους νέων ΟΕ∆ που πληρούσαν τα κριτήρια να υποβάλουν

προσφορές για την ανταλλαγή των νέων ΟΕ∆ µε οµόλογα εξάµηνης διάρκειας και µηδενικού επιτοκίου, έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής

Σταθερότητας (Ευρωπαϊκό ΤΧΣ). Τη 18 ∆εκεµβρίου 2012, στα πλαίσια της ανωτέρω πρότασης, νέα ΟΕ∆ ονοµαστικής αξίας € 31,9 δις ανταλλάχθηκαν µε

οµόλογα έκδοσης του Ευρωπαϊκού ΤΧΣ ονοµαστικής αξίας € 11,3 δις.

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012 η Τράπεζα αναγνώρισε ζηµιά αξίας € 115 εκατ. προ φόρων, η οποία αφορούσε την αποτίµηση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών

µέσων µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο και χρηµατοοικονοµική εγγύηση που σχετιζόταν µε τον πιστωτικό κίνδυνο του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Την 31 ∆εκεµβρίου 2011, η

Τράπεζα αναγνώρισε ζηµιά αποµείωσης αξίας € 233 εκατ. προ φόρων, η οποία σχετιζόταν µε την έκθεση σε απαιτήσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου και δηµοσίων

οργανισµών, όπως τα δάνεια προς Τοπικές και Περιφερειακές αρχές και τα δάνεια µε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου.

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, η συνολική λογιστική αξία της έκθεσης της Τράπεζας σε απαιτήσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου ανερχόταν σε € 5.324 εκατ., Σε αυτήν

περιλαµβάνονται α) Έντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ∆ηµοσίου αξίας € 2.347 εκατ., διακρατούµενα από τις εταιρείες ειδικού σκοπού και εγγυηµένα από την

Τράπεζα, β) ΟΕ∆ αξίας € 904 εκατ. που λήγουν το 2014 και έχουν εκδοθεί ως κάλυψη για τις Προνοµιούχες Μετοχές που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Νόµου

3723/2008 «Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας». Τα ΟΕ∆ αυτά αναµένεται να αποπληρωθούν πλήρως. γ) λοιπά ΟΕ∆ αξίας €
832 εκατ. που δεν πληρούσαν τα κριτήρια του PSI+, δ) παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο αξίας € 724 εκατ., ε) χρηµατοοικονοµική

εγγύηση που σχετίζεται µε τον πιστωτικό κίνδυνο του Ελληνικού ∆ηµοσίου αξίας € 187 εκατ., στ) δάνεια µε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου αξίας € 182 εκατ.,
ζ) δάνεια προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο/δηµόσιους οργανισµούς αξίας € 143 εκατ. και η) νέα ΟΕ∆ αξίας € 5 εκατ. που περιλαµβάνονται στο εµπορικό

χαρτοφυλάκιο.

Στα πλαίσια της συµµετοχής στο πρόγραµµα επαναγοράς χρέους του Ελληνικού ∆ηµοσίου, η Τράπεζα υπέβαλε για ανταλλαγή το 100% των νέων ΟΕ∆ που

κατείχε συνολικής ονοµαστικής αξίας € 2,3 δις (λογιστική αξία € 0,6 δις) και έλαβε οµόλογα του Ευρωπαϊκού ΤΧΣ συνολικής ονοµαστικής αξίας € 0,8 δις. Από

την ανωτέρω συναλλαγή, προέκυψε κέρδος αξίας € 192 εκατ. προ φόρων, το οποίο αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα του δ' τριµήνου του 2012.

την Τράπεζα. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου 2012, αυτά τα ΟΕ∆ είχαν περιέλθει στην Τράπεζα.

Στο πλαίσιο του προγράµµατος ανταλλαγής, το Μάρτιο/Απρίλιο του 2012 η Τράπεζα έλαβε α) νέα οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου (νέα ΟΕ∆) µε ονοµαστική αξία

ίση µε το 31,5% της ονοµαστικής αξίας των παλαιών οµολόγων, β) τίτλους έκδοσης του Ευρωπαϊκού ΤΧΣ µε ονοµαστική αξία ίση µε το 15% της ονοµαστικής

αξίας των παλαιών οµολόγων και γ) χρηµατοοικονοµικά µέσα µε απόδοση συνδεδεµένη µε το Ελληνικό ΑΕΠ. Τα οµόλογα που ανταλλάχθηκαν

αποαναγνωρίστηκαν και τα νέα ΟΕ∆ ταξινοµήθηκαν στο χαρτοφυλάκιο «∆ιακρατούµενων έως τη λήξη επενδυτικών τίτλων» και αναγνωρίστηκαν στην εύλογη

αξία τους. Το 2012, και έπειτα από εκτίµηση της διεθνούς οικονοµικής κοινότητας ότι η αγορά των νέων ΟΕ∆ είναι ενεργός, η Τράπεζα αναγνώρισε επιπλέον

ζηµιά λόγω αποτίµησης αξίας € 428 εκατ. βάσει των τιµών αγοράς κατά την ηµεροµηνία αναγνώρισής τους. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε απόδοση

συνδεδεµένη µε το Ελληνικό ΑΕΠ ταξινοµήθηκαν ως παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Επίσης, η Τράπεζα αναγνώρισε επιπρόσθετες ζηµιές (επιπλέον

κόστος χρηµατοδότησης, κόστος που σχετίζεται µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα αντιστάθµισης των παλιών ΟΕ∆) αξίας € 12 εκατ., οι οποίες σχετίζονται άµεσα

µε τη συµµετοχή του στο πρόγραµµα ανταλλαγής PSI+. Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, και λαµβάνοντας υπόψη τη ζηµιά του 2011, η συνολική ζηµιά από τη

συµµετοχή στο PSI+ ανήλθε σε € 6,1 δις. 
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6. Ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών Τραπεζών 

Πλαίσιο και διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης

Στις τράπεζες που αξιολογήθηκαν ως βιώσιµες, δόθηκε η ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν από το ΕΤΧΣ, βάσει συγκεκριµένης διαδικασίας,
κεφάλαια που προσµετρούνται στο δείκτη βασικών κυρίων κεφαλαίων (Core Tier I). Τα κεφάλαια δύναται να έχουν τη µορφή κοινών µετοχών, υπό αίρεση

µετατρέψιµων οµολογιών ή κοινών µετοχών µε περιορισµένα δικαιώµατα ψήφου. Οι κοινές µετοχές µε περιορισµένα δικαιώµατα ψήφου θα είναι διαθέσιµες

µόνο εάν οι ιδιώτες επενδυτές συµµετάσχουν κατά 10% στην αύξηση κεφαλαίου. Τα δικαιώµατα ψήφου των κοινών µετοχών της προαναφερόµενης

περίπτωσης που θα κατέχει το ΕΤΧΣ, θα περιοριστούν αυστηρά σε συγκεκριµένες στρατηγικές αποφάσεις υπό την προϋπόθεση ότι η τράπεζα τηρεί το σχέδιο

αναδιάρθρωσής της και ότι οι υπό αίρεση µετατρέψιµες οµολογίες (CoCos) δε θα µετατραπούν υποχρεωτικά σε κοινές µετοχές (βλ. (β) παρακάτω). Το ΕΤΧΣ

είναι υποχρεωµένο να διαθέσει εντός πενταετίας, τµηµατικά ή άπαξ, το σύνολο των µετοχών που θα αποκτήσει από τη συµµετοχή του στην αύξηση του

µετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύµατος στην περίπτωση που ικανοποιηθεί η απαιτούµενη συµµετοχή κατά 10% των ιδιωτών επενδυτών και εντός

διετίας εάν η ανωτέρω συµµετοχή δεν επιτευχθεί. Και στις δύο περιπτώσεις, η περίοδος διάθεσης των µετοχών µπορεί να παραταθεί από τον Υπουργό

Οικονοµικών.

Λόγω της σηµαντικής επίπτωσης από το πρόγραµµα ανταλλαγής Ελληνικών οµολόγων (PSI+), την 21 Φεβρουαρίου 2012, οι υπουργοί οικονοµικών της

Ευρωζώνης αποφάσισαν τη διάθεση € 50 δις από το δεύτερο πρόγραµµα στήριξης της Ελλάδας για την ανακεφαλαιοποίηση του Ελληνικού τραπεζικού

συστήµατος. Τα κεφάλαια έχουν διατεθεί στο Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), ο σκοπός του οποίου έχει διευρυνθεί και ενισχυθεί.
Από τα ανωτέρω κεφάλαια, € 23 δις καταβλήθηκαν στην Ελλάδα το δεύτερο τρίµηνο του 2012, € 16 δις το ∆εκέµβριο του 2012 ενώ τα υπόλοιπα € 11 δις

αναµένεται να καταβληθούν εντός των επόµενων µηνών.

Εν τω µεταξύ, η επίπτωση της συµµετοχής των Ελληνικών τραπεζών στο πρόγραµµα ανταλλαγής Ελληνικών οµολόγων (PSI+) είναι τέτοια, ώστε να

χρειάζονται την προσωρινή οικονοµική ενίσχυση του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), υπό τις προϋποθέσεις του σχετικού νόµου

και της συµφωνίας προεγγραφής που υπογράφηκε µεταξύ κάθε τράπεζας, του ΕΤΧΣ και του Ευρωπαϊκού ΤΧΣ (βλ. παρακάτω). 

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) έχει ελέγξει τη βιωσιµότητα των Ελληνικών τραπεζών και έχει προβεί σε εκτίµηση των µεγαλύτερων απαιτούµενων κεφαλαιακών

αναγκών τους βάσει των εξής σεναρίων (α) βασικό σενάριο µε δείκτη βασικών κυρίων κεφαλαίων (Core Tier I) 9% και (β) σενάριο δυσµενών συνθηκών µε

αντίστοιχο δείκτη 7% για την περίοδο έως το τέλος του 2014. Οι κεφαλαιακές ανάγκες της κάθε τράπεζας αξιολογήθηκαν, µεταξύ άλλων, βάσει των

επιπτώσεων της συµµετοχής τους στο πρόγραµµα PSI+, των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης του δανειακού χαρτοφυλακίου από την BlackRock, της

βιωσιµότητας του επιχειρηµατικού σχεδίου τους και ενός λεπτοµερούς χρονοδιαγράµµατος ενεργειών για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής τους επάρκειας.
Η ΤτΕ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εκτίµησαν ότι τα € 50 δις επαρκούν για να καλύψουν τις κεφαλαιακές ανάγκες των βιώσιµων Ελληνικών

τραπεζών, όπως ορίστηκαν ανωτέρω, και την εξυγίανση των µη βιώσιµων.

Το ΕΤΧΣ ιδρύθηκε το 2010, µε σκοπό τη διατήρηση της σταθερότητας του Ελληνικού τραπεζικού συστήµατος µέσω της εξασφάλισης επαρκών κεφαλαίων που

θα καλύψουν τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των βιώσιµων τραπεζών και της συµµετοχής του στις αυξήσεις κεφαλαίου κατά το ποσό που δε θα καλυφθεί

από τον ιδιωτικό τοµέα.

(α)

(β)

(γ) Έκδοση τίτλων παραστατικών δικαιωµάτων κτήσης µετοχών για όλες τις κοινές µετοχές που θα αποκτήσει το ΕΤΧΣ, εφόσον ικανοποιηθεί η προϋπόθεση 
της συµµετοχής των ιδιωτών επενδυτών κατά 10% στην αύξηση κεφαλαίου. Οι ιδιώτες επενδυτές που θα συµµετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου θα

λάβουν τίτλους παραστατικών δικαιωµάτων κτήσης µετοχών, οι οποίοι θα είναι εισηγµένοι και διαπραγµατεύσιµοι και θα παρέχουν στους κατόχους

µετοχών/τίτλων i) το δικαίωµα αγοράς µετοχών από το ΕΤΧΣ εξαµηνιαίως, για περίοδο 4,5 ετών, µε τιµή άσκησης ίση µε την τιµή διάθεσης των µετοχών

που καλύπτει το ΕΤΧΣ πλέον 4%, αυξανόµενη 1% ανά έτος (τιµή άσκησης των δικαιωµάτων) και ii) το δικαίωµα προτίµησης αγοράς µετοχών από το

ΕΤΧΣ στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής άσκησης των δικαιωµάτων και της µέσης χρηµατιστηριακής τιµής των τελευταίων 50 ηµερών από την

ανακοίνωση του ΕΤΧΣ, στην περίπτωση που το ΕΤΧΣ προτίθεται να τις πουλήσει µετά την ελάχιστη περίοδο διακράτησης των 3 ετών. 

Η πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου της 9 Νοεµβρίου 2012, µετά τη σύµφωνη γνώµη της Τρόικας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ και ∆ΝΤ), όρισε τις τεχνικές

λεπτοµέρειες του πλαισίου ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, ως ακολούθως:

Οι µη βιώσιµες τράπεζες θα εξυγιανθούν από το ΕΤΧΣ µε τρόπο συστηµατικό και µε το µικρότερο δυνατό κόστος για το κράτος, διασφαλίζοντας τη

χρηµατοοικονοµική σταθερότητα.

Για να διασφαλιστεί ότι το σύστηµα διαθέτει επαρκή κεφάλαια, το Μάρτιο του 2013 η ΤτΕ, βάσει προηγούµενης δέσµευσής της, ξεκίνησε τη διεξαγωγή

επαναληπτικού τεστ προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων, βάσει των µακροοικονοµικών παραδοχών και επιδόσεων που θα ισχύουν έως τον Ιούνιο του 2013.
Η µεθοδολογία που θα χρησιµοποιηθεί έχει συµφωνηθεί µε την Τρόικα (ΕΕ, ΕΚΤ και ∆ΝΤ). Η διαδικασία αναµένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη ∆εκεµβρίου

του 2013.

Έκδοση κοινών µετοχών ώστε να επιτευχθεί ελάχιστος δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων (Core Tier I) 6%, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι

προνοµιούχες µετοχές που εκδόθηκαν βάσει του Νόµου 3723/2008 και οι υπό αίρεση µετατρέψιµες οµολογίες που θα εκδοθούν βάσει της παρούσας

Πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου (βλ. (β) παρακάτω). Το ΕΤΧΣ θα καλύψει τις αδιάθετες νέες µετοχές, οι οποίες θα διατεθούν στη χαµηλότερη τιµή

µεταξύ i) του 50% της µέσης χρηµατιστηριακής τιµής κατά τις τελευταίες 50 ηµέρες διαπραγµάτευσης πριν από την ηµεροµηνία καθορισµού της τιµής

διάθεσης και ii) της τιµής κλεισίµατος κατά την προηγούµενη της ηµεροµηνίας καθορισµού της τιµής διάθεσης.

Έκδοση υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών (CoCos), ώστε να καλυφθεί η διαφορά µεταξύ του ποσού από τα δικαιώµατα προτίµησης µετοχών και των

συνολικών κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας, όπως ορίστηκαν από την ΤτΕ. Τα CoCos θα καλυφθούν πλήρως από το ΕΤΧΣ και θα παρέχουν στις

τράπεζες το δικαίωµα να επαναγοράσουν την έκδοση στην ονοµαστική αξία πλέον τόκων, µετά από σχετική έγκριση της ΤτΕ και υπό την προϋπόθεση

της ύπαρξης ενεργειών για την ενίσχυση των κεφαλαίων τους ή πλεονάσµατος κεφαλαίων. Τα CoCos θα έχουν ετήσιο επιτόκιο 7%, αυξανόµενο κατά

0,5% ανά έτος. Αν τα ενοποιηµένα κέρδη των προηγούµενων ετών δεν επαρκούν και η ΤτΕ εκτιµήσει ότι η καταβολή τόκων ενδέχεται να θέσει σε

κίνδυνο τη συµµόρφωση του πιστωτικού ιδρύµατος µε τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, οι τόκοι θα καταβληθούν σε είδος µέσω της έκδοσης κοινών

µετοχών στη µέση χρηµατιστηριακή τιµή των τελευταίων 50 ηµερών διαπραγµάτευσης πριν από την ηµεροµηνία καταβολής των τόκων.

Τα CoCos θα µετατραπούν άµεσα σε κοινές µετοχές εφόσον δεν ικανοποιηθεί η απαιτούµενη συµµετοχή κατά 10% των ιδιωτών επενδυτών στην αύξηση

κεφαλαίου, στο 50% της µέσης χρηµατιστηριακής τιµής κατά τις τελευταίες 50 ηµέρες διαπραγµάτευσης πριν από την έκδοση των CoCos και υπό την

προϋπόθεση ότι η έκδοση των CoCos θα προηγηθεί της έκδοσης των κοινών µετοχών. Με την παραδοχή ότι, θα επιτευχθεί η συµµετοχή κατά 10% των

ιδιωτών επενδυτών, τα CoCos θα µετατραπούν σε κοινές µετοχές κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: i) εφόσον η Τράπεζα αποφασίσει τη µη

καταβολή τόκων, στο 65% της µέσης χρηµατιστηριακής τιµής των τελευταίων 50 ηµερών πριν από την ηµεροµηνία καταβολής των τόκων, ii) εφόσον ο

βασικός δείκτης κυρίων κεφαλαίων (Core Tier I) ή ο βασικός δείκτης κοινών κεφαλαίων της Βασιλείας ΙΙΙ (Basel III Common Equity Tier I) µειωθούν κάτω

του 7% και του 5,125% αντίστοιχα, στο 50% της αρχικής τιµής έκδοσης των µετοχών που θα καλυφθούν από το ΕΤΧΣ ή iii) µετά την πάροδο 5 ετών, στο

50% της αρχικής τιµής έκδοσης των µετοχών που θα καλυφθούν από το ΕΤΧΣ.
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6. Ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών Τραπεζών 

Κεφαλαιακές ανάγκες της Eurobank

Σχέδιο αναδιάρθρωσης

Επίτροπος (Monitoring Trustee)

7. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων

7.1 Χρήση χρηµατοοικονοµικών µέσων

Την 22 Φεβρουαρίου 2013, η Τράπεζα όρισε την Grant Thornton ως Επίτροπό της (Monitoring Trustee). Ο Επίτροπος θα παρακολουθεί τη συµµόρφωση µε

τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης και τις πρακτικές λειτουργίας καθώς και την εφαρµογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης και θα αναφέρεται στην

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μετά την αξιολόγηση του επιχειρηµατικού σχεδίου και των κεφαλαιακών αναγκών της Eurobank («η Τράπεζα»), τη 19 Απριλίου 2012 η ΤτΕ κατέληξε στο

συµπέρασµα ότι η Eurobank είναι βιώσιµη και την 8 Νοεµβρίου 2012 την ενηµέρωσε ότι τα βασικά κεφάλαια (Tier I) πρέπει να αυξηθούν κατά € 5.839 εκατ. Η

Τράπεζα, το ΕΤΧΣ και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ευρωπαϊκό ΤΧΣ), υπέγραψαν την 28 Μαΐου 2012 και την 21 ∆εκεµβρίου 2012
µια τριµερή συµφωνία προεγγραφής για την προκαταβολή της εισφοράς του ΕΤΧΣ έναντι της συµµετοχής του στη µελλοντική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου

της Τράπεζας µε οµόλογα έκδοσης του Ευρωπαϊκού ΤΧΣ ονοµαστικής αξίας € 3.970 εκατ. και € 1.341 εκατ. (σύνολο € 5.311 εκατ.). Επιπλέον, το ΕΤΧΣ

παρείχε στην Τράπεζα µία επιστολή δέσµευσης για επιπρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση αξίας € 528 εκατ. έως του συνολικού ποσού των κεφαλαιακών της

αναγκών αξίας € 5.839 εκατ. Λαµβάνοντας υπόψη το συνολικό ποσό της ανακεφαλαιοποίησης € 5.839 εκατ., την 31 ∆εκεµβρίου 2012 τα βασικά κεφάλαια της

Τράπεζας αυξάνονται σε € 4,4 δις, τα βασικά κύρια κεφάλαια (Core Tier I Capital) σε € 3,6 δις, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε 13,5% και ο δείκτης

βασικών κυρίων κεφαλαίων (Core Tier I) σε 11,2%.

Κατά τη διάρκεια του 2012, η Τράπεζα συνέχισε την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, το οποίο περιλαµβάνει πρωτοβουλίες

που δηµιουργούν ή αποδεσµεύουν βασικά κύρια κεφάλαια (Core Tier I) και/ή µειώνουν το σύνολο του σταθµισµένου ενεργητικού. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα

προετοιµάζεται για την αύξηση κεφαλαίου, ο χρόνος και η δοµή της οποίας θα οριστικοποιηθεί µε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (σηµ. 44).

Οι δραστηριότητες της Τράπεζας σχετίζονται κυρίως µε τη χρήση χρηµατοοικονοµικών µέσων, στα οποία περιλαµβάνονται και παράγωγα χρηµατοοικονοµικά

µέσα. Η Τράπεζα αποδέχεται καταθέσεις από πελάτες, τόσο µε σταθερό όσο και µε κυµαινόµενο επιτόκιο, για διάφορες χρονικές περιόδους και επιδιώκει την

Η τριµερής συµφωνία προεγγραφής της 28 Μαΐου 2012 (βλ. ανωτέρω) θεωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Κρατική Ενίσχυση. Ως εκ τούτου, την 31
Οκτωβρίου 2012 η Eurobank, µαζί µε τις λοιπές βιώσιµες τράπεζες, υπέβαλε στο ΕΤΧΣ, το υπουργείο Οικονοµικών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα

πενταετές σχέδιο αναδιάρθρωσης. Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης της ΕΤΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να

επανεξεταστούν τα σχέδια των Ελληνικών τραπεζών και να υποβληθούν εκ νέου για έγκριση στο δεύτερο τρίµηνο του 2013 .

7.2 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

7.2.1 Πιστωτικός κίνδυνος

Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της η Τράπεζα εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους: πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς

(συµπεριλαµβανοµένου του συναλλαγµατικού και επιτοκιακού κινδύνου) και κίνδυνο ρευστότητας. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας εστιάζει στην

αβεβαιότητα των χρηµατοοικονοµικών αγορών και αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των ενδεχόµενων αρνητικών επιπτώσεων στη χρηµατοοικονοµική επίδοση, 
χρηµατοοικονοµική θέση και ταµειακές ροές της Τράπεζας.  

µέσα. Η Τράπεζα αποδέχεται καταθέσεις από πελάτες, τόσο µε σταθερό όσο και µε κυµαινόµενο επιτόκιο, για διάφορες χρονικές περιόδους και επιδιώκει την

επίτευξη περιθωρίων επιτοκίων πάνω από το µέσο όρο, µέσω της επένδυσης αυτών των κεφαλαίων σε υψηλής ποιότητας περιουσιακά στοιχεία. Η Τράπεζα

επιδιώκει την αύξηση αυτών των περιθωρίων, µέσω της συγκέντρωσης βραχυπρόθεσµων κεφαλαίων και της χορήγησης δανείων για µεγαλύτερες χρονικές

περιόδους µε υψηλότερα επιτόκια, τηρώντας παράλληλα επαρκή ρευστότητα ώστε να ικανοποιεί όλες τις υποχρεώσεις που µπορεί να καταστούν

εκπρόθεσµες.

Η Τράπεζα εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, που είναι ο κίνδυνος ζηµιάς εξαιτίας αδυναµίας του αντισυµβαλλόµενου µέρους να εκπληρώσει πλήρως τις

υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία λήξης τους. Οι προβλέψεις αποµείωσης αναγνωρίζονται ως ζηµιές που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία

του ισολογισµού. Σηµαντικές αλλαγές στην οικονοµία ή στην κατάσταση ενός συγκεκριµένου τοµέα δραστηριότητας που αποτελεί ένα σηµαντικό µέρος του

χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, πιθανό να επιφέρουν ζηµιές που διαφέρουν από αυτές που αναγνωρίστηκαν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Συνεπώς, η

∆ιοίκηση διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο.

Η Τράπεζα καθορίζει τα επίπεδα πιστωτικού κινδύνου που αναλαµβάνει, µε την επιβολή ορίων αναφορικά µε το µέγεθος του αποδεκτού κινδύνου από κάποιο

πιστούχο ή οµάδα πιστούχων και από γεωγραφικούς τοµείς και τοµείς δραστηριότητας. Αυτού του είδους οι κίνδυνοι παρακολουθούνται σε περιοδική βάση και

υπόκεινται σε ετήσια ή συχνότερη αναθεώρηση. Τα επίπεδα πιστωτικού κινδύνου ανά προϊόν, τοµέα δραστηριότητας και χώρα επανεξετάζονται κάθε τρίµηνο

από την Επιτροπή Κινδύνων της Τράπεζας. Η έκθεση σε κάθε πιστούχο, συµπεριλαµβανοµένων τραπεζών και χρηµατιστηριακών εταιρειών, περιορίζεται

περαιτέρω µε υπό-όρια που καλύπτουν στοιχεία εντός και εκτός ισολογισµού, και µε ηµερήσια όρια κινδύνου διακανονισµού σε σχέση µε εµπορεύσιµα

στοιχεία, όπως προθεσµιακά συµβόλαια ξένου συναλλάγµατος. Η πραγµατική έκθεση έναντι των ορίων παρακολουθείται σε ηµερήσια βάση.

Η Τράπεζα δραστηριοποιείται στον τοµέα δανεισµού ιδιωτών και επιχειρήσεων. Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι επαρκώς κατανεµηµένος (επαρκής διασπορά)
µέσω του εύρους των ιδιωτών πελατών και επιχειρήσεων. Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου διενεργείται µέσω της εξέτασης, σε τακτική βάση, της

ικανότητας των πιστούχων και πιθανών πιστούχων, να τηρήσουν τις υποχρεώσεις αποπληρωµής τόκων και κεφαλαίου και µέσω της αλλαγής ορίων

δανειοδότησης, όπου κρίνεται απαραίτητο. Η Τράπεζα περιορίζει τον πιστωτικό κίνδυνο από δάνεια και χορηγήσεις σε πελάτες, µέσω της σύναψης συµφωνιών

ενεχυρίασης. Τα είδη εξασφαλίσεων που λαµβάνει η Τράπεζα είναι καταθέσεις σε µετρητά και ταµειακά ισοδύναµα, ακίνητη περιουσία, αξιόγραφα, πλοία και

τραπεζικές εγγυήσεις. 

Η Τράπεζα επιδιώκει επίσης να αυξήσει τα περιθώρια επιτοκίων, µέσω της είσπραξης περιθωρίων πάνω από το µέσο όρο, µετά από προβλέψεις, από τα

δάνεια σε επιχειρήσεις και ιδιώτες πελάτες εντός ενός εύρους πιστωτικού κινδύνου. Αυτά τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα περιλαµβάνουν δάνεια καθώς και

στοιχεία εκτός ισολογισµού όπως εγγυήσεις, ενέγγυες πιστώσεις και λοιπές δεσµεύσεις.

Η Τράπεζα συναλλάσσεται χρηµατοοικονοµικά µέσα και παίρνει θέσεις σε χρηµατιστηριακά και εξωχρηµατιστηριακά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων

παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων, για να εκµεταλλεύεται βραχυπρόθεσµες διακυµάνσεις στην αγορά µετοχών και οµολόγων, στις συναλλαγµατικές

ισοτιµίες και στα επιτόκια. Η Επιτροπή Κινδύνων της Τράπεζας καθορίζει τα όρια συναλλαγών για το µέγεθος του ανοίγµατος που µπορεί να αποδεχθεί σε

σχέση µε καταθέσεις µιας ηµέρας (overnight) και ηµερήσιες θέσεις όπως και όρια για µεγαλύτερες διάρκειες. Με την εξαίρεση συγκεκριµένων αντισταθµιστικών

διακανονισµών, το άνοιγµα σε συναλλαγµατικό κίνδυνο και κίνδυνο επιτοκίων σχετικά µε αυτά τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, αναλαµβάνεται

συνήθως για να αντισταθµιστούν εκκρεµείς θέσεις, ώστε να ελεγχθεί η διακύµανση στα καθαρά ποσά µετρητών που απαιτούνται για να συµψηφιστούν οι

αγοραίες θέσεις.
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7. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (συνέχεια)

7.2.1 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

7.2.1.1 Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο προ εξασφαλίσεων

(β) Κύριες συµβάσεις συµψηφισµού (master netting agreements)

(γ) ∆ανειακές δεσµεύσεις

Ο κύριος σκοπός των δανειακών δεσµεύσεων, είναι η διασφάλιση των απαιτούµενων διαθέσιµων κεφαλαίων στους πελάτες. Οι εγγυήσεις και οι ενέγγυες

πιστώσεις φέρουν τον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο όπως τα δάνεια, καθώς αντιπροσωπεύουν ανέκκλητες διαβεβαιώσεις ότι η Τράπεζα θα προβεί σε πληρωµές, σε

περίπτωση που κάποιος πελάτης δεν µπορεί να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς τρίτους. Ενέγγυες και εµπορικές πιστωτικές επιστολές, οι οποίες είναι

γραπτές δεσµεύσεις από την Τράπεζα εκ µέρους ενός πελάτη που εξουσιοδοτεί κάποιον τρίτο να εκδίδει διαταγές πληρωµής µέχρι ενός προκαθορισµένου

ποσού κάτω από ειδικούς όρους και συνθήκες, είναι εξασφαλισµένες από το υποκείµενο φορτίο εµπορευµάτων που σχετίζονται και συνεπώς φέρουν λιγότερο

κίνδυνο από ότι ένα δάνειο. Οι δεσµεύσεις για επέκταση της πίστωσης αντιπροσωπεύουν συµβατικές υποχρεώσεις για επέκταση πίστωσης σε µορφή δανείων,
εγγυήσεων ή ενέγγυων πιστώσεων για τις οποίες η Τράπεζα συνήθως εισπράττει προµήθεια. Οι δεσµεύσεις αυτές είναι ανέκκλητες µέχρι τη λήξη της πίστωσης

ή µπορούν να ανακληθούν µόνο µετά από ουσιαστική αρνητική επίδραση.

Η Τράπεζα τηρεί όρια ελέγχου των καθαρών ανοικτών θέσεων σε παράγωγα, δηλαδή της διαφοράς µεταξύ συµβολαίων αγοράς και πώλησης, κατά ποσό και

όρους. Σε κάθε στιγµή, ο πιστωτικός κίνδυνος περιορίζεται στην τρέχουσα εύλογη αξία των µέσων που είναι ευνοϊκά για την Τράπεζα (δηλαδή παράγωγα µε

θετική εύλογη αξία), η οποία είναι ένα µικρό µέρος του θεωρητικού ποσού των συµβολαίων που χρησιµοποιούνται για να εκφράσουν τον όγκο των ανοικτών

θέσεων. Η έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο, παρακολουθείται ως µέρος των γενικών ορίων δανειοδότησης σε πελάτες, λαµβάνοντας υπ' όψιν και την πιθανή

έκθεση σε διακυµάνσεις της αγοράς. Εξασφαλίσεις ή άλλα αξιόγραφα δε λαµβάνονται συνήθως για εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο αυτών των µέσων, µε

εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η Τράπεζα απαιτεί καταθέσεις περιθωρίου ασφάλισης (margin deposit) από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη. Περισσότερες

πληροφορίες σχετικά µε τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Τράπεζας παρουσιάζονται στη σηµείωση 20.

(α) Παράγωγα 

Η Τράπεζα περιορίζει περαιτέρω την έκθεσή της σε ζηµιές λόγω πιστωτικού κινδύνου, µέσω της σύναψης κύριων συµβάσεων συµψηφισµού µε

αντισυµβαλλόµενα µέρη µε τα οποία πραγµατοποιεί σηµαντικό όγκο συναλλαγών. Οι κύριες συµβάσεις συµψηφισµού δεν καταλήγουν γενικά στο συµψηφισµό

των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του ισολογισµού, καθώς οι συναλλαγές συνήθως εξοφλούνται σε µικτή βάση. Εντούτοις, ο πιστωτικός κίνδυνος

µειώνεται µέσω των κύριων συµβάσεων συµψηφισµού, σε περίπτωση αδυναµίας του αντισυµβαλλόµενου µέρους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, οπότε

οι ανοιχτές θέσεις µε τον αντισυµβαλλόµενο κλείνουν και διακανονίζονται σε καθαρή βάση. Η συνολική έκθεση της Τράπεζας σε πιστωτικό κίνδυνο από

παράγωγα µέσα που υπόκεινται σε κύριες συµβάσεις συµψηφισµού, µπορεί να αλλάξει σηµαντικά µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, καθώς επηρεάζεται

από την κάθε συναλλαγή που υπόκειται στη συµφωνία.

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο στοιχείων ισολογισµού:

Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 13.307              23.965              

- Οµόλογα 81                     86                     
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 1.913                1.950                
∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες:
- ∆άνεια σε επιχειρήσεις (µεσαίες και µεγάλες) 13.681              14.755              
- Στεγαστικά δάνεια 12.177              11.922              
- Καταναλωτικά δάνεια 5.022                5.569                
- ∆άνεια σε µικρές επιχειρήσεις 6.377                6.585                
Μείον: πρόβλεψη για πιστωτικούς κινδύνους (3.823)               (2.744)               

Επενδυτικοί τίτλοι:
- Οµόλογα 4.287                5.783                
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1.060                596                   

Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο στοιχείων εκτός ισολογισµού (σηµ. 43) 5.021                10.833              

              59.103               79.300 

7.2.1.2 ∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες

2012 2011
€ εκατ. € εκατ.

Ενήµερα µη αποµειωµένα 21.482              26.166              
Σε καθυστέρηση και µη αποµειωµένα 7.040                6.751                
Αποµειωµένα:
- συλλογική αξιολόγηση 4.858                3.602                
- ατοµική αξιολόγηση 3.877                2.312                

Σύνολο πριν από προβλέψεις 37.257              38.831              

Μείον: πρόβλεψη για πιστωτικούς κινδύνους (3.823)               (2.744)               
Σύνολο 33.434              36.087              

  

Στο σύνολο των δανείων και απαιτήσεων πριν από προβλέψεις περιλαµβάνονται:

∆άνεια σε καθυστέρηση µεγαλύτερη των 90 ηµερών 8.729                5.962                

Εκ των οποίων µη εκτοκιζόµενα δάνεια 7.157                4.807                

Ο παραπάνω πίνακας απεικονίζει τη µέγιστη έκθεση της Τράπεζας σε πιστωτικό κίνδυνο την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και 2011, χωρίς να ληφθούν υπ' όψιν τυχόν

εξασφαλίσεις ή άλλα µέτρα προστασίας που δεν πληρούν τα κριτήρια για συµψηφισµό στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Τα στοιχεία του ισολογισµού, που περιλαµβάνονται στον παραπάνω πίνακα, εµφανίζονται στην καθαρή λογιστική τους αξία, όπως αυτή αναφέρεται στον

ισολογισµό. Τα στοιχεία εκτός ισολογισµού περιλαµβάνουν εγγυήσεις, πιστωτικές επιστολές σε αναµονή, αχρησιµοποίητα πιστωτικά όρια και ενέγγυες

πιστώσεις.

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις συνοψίζονται ως εξής:

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων:

Εκ των οποίων µη εκτοκιζόµενα δάνεια 7.157                4.807                

Τα δάνεια σε µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις καθώς και τα δάνεια σε µικρές επιχειρήσεις καλύπτονται από εξασφαλίσεις την 31 ∆εκεµβρίου 2012 σε ποσοστό

49% και 70%, αντίστοιχα (2011: 48% και 70%, αντίστοιχα). Τα καταναλωτικά δάνεια δεν καλύπτονται από εξασφαλίσεις, εκτός των δανείων για αγορά

αυτοκινήτου όπου η Τράπεζα παρακρατεί την κυριότητα έως την αποπληρωµή του δανείου. Τα στεγαστικά δάνεια καλύπτονται πλήρως.
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Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις

7. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (συνέχεια)

7.2 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)

7.2.1 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

7.2.1.2 ∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες (συνέχεια)

2012 2011
€ εκατ. € εκατ.

∆ιαβάθµιση:

Αποδεκτός κίνδυνος 20.993              25.373              

Υπό παρακολούθηση και ειδική αναφορά 489                   793                   

Σύνολο 21.482              26.166              
  

Μεσαίες & 

µεγάλες Μικρές

επιχειρήσεις Στεγαστικά Καταναλωτικά επιχειρήσεις Σύνολο

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

Σε καθυστέρηση έως 29 ηµέρες 681                   1.573                768                   985                   4.007                

Σε καθυστέρηση από 30 έως 89 ηµέρες 1.108                543                   301                   511                   2.463                

Σε καθυστέρηση από 90 έως 180 ηµέρες 353                   217                   -                        -                        570                   

Σύνολο 2.142                2.333                1.069                1.496                7.040                
 

Εύλογη αξία εξασφαλίσεων 1.189                5.453                -                        977                   7.619                

Μεσαίες & 
µεγάλες Μικρές

επιχειρήσεις Στεγαστικά Καταναλωτικά επιχειρήσεις Σύνολο

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

(α) Ενήµερα µη αποµειωµένα

31 ∆εκεµβρίου 2012

Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου των δανείων και απαιτήσεων, τα οποία δεν παρουσιάζουν καθυστέρηση και αποµείωση της αξίας τους την 31 ∆εκεµβρίου 2012
και 2011, αξιολογείται µε βάση το σύστηµα πιστωτικής διαβάθµισης της Τράπεζας. Οι παρακάτω πληροφορίες βασίζονται στο σύστηµα αυτό:

(β) Σε καθυστέρηση και µη αποµειωµένα

31 ∆εκεµβρίου 2011

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

Σε καθυστέρηση έως 29 ηµέρες 507                   1.539                901                   996                   3.943                
Σε καθυστέρηση από 30 έως 89 ηµέρες 739                   532                   340                   739                   2.350                
Σε καθυστέρηση από 90 έως 180 ηµέρες 259                   199                   -                        -                        458                   
Σύνολο 1.505                2.270                1.241                1.735                6.751                

Εύλογη αξία εξασφαλίσεων 825                   4.857                -                        1.145                6.827                

Μικρές 

Στεγαστικά Καταναλωτικά  επιχειρήσεις Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

∆άνεια συλλογικά αξιολογηµένα 1.543                2.302                1.013                4.858                

2.660                -                        647                   3.307                

Μικρές 
Στεγαστικά Καταναλωτικά  επιχειρήσεις Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

∆άνεια συλλογικά αξιολογηµένα 1.004                1.791                807                   3.602                
1.736                -                        429                   2.165                

Μεσαίες & Μεσαίες & 

µεγάλες Μικρές µεγάλες Μικρές

επιχειρήσεις επιχειρήσεις Σύνολο επιχειρήσεις επιχειρήσεις Σύνολο

Εύλογη αξία εξασφαλίσεων

Η αποµείωση των δανείων που αξιολογούνται ανά περίπτωση διενεργείται όταν υπάρξουν αντικειµενικές ενδείξεις για αποµείωση. Τα κριτήρια που

χρησιµοποιούνται από την Τράπεζα για να καθοριστεί αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις αποµείωσης παρέχονται στη σηµείωση 2(ι).

31 ∆εκεµβρίου 2012

31 ∆εκεµβρίου 2011

31 ∆εκεµβρίου 2011

Τα αποµειωµένα δάνεια και απαιτήσεις σε πελάτες που αξιολογούνται ανά περίπτωση, πριν ληφθούν υπόψη οι ταµειακές ροές από εξασφαλίσεις που

κατέχονται, ανέρχονται σε € 3.877 εκατ. (2011: € 2.312 εκατ.). Το συνολικό ύψος των δανείων και απαιτήσεων που αξιολογούνται ανά περίπτωση, και η εύλογη

αξία των εξασφαλίσεων που κατέχει η Τράπεζα, αναλύονται ανά κατηγορία δανείων παρακάτω:

31 ∆εκεµβρίου 2012

Λαµβάνοντας υπ' όψιν ιστορικά στοιχεία, τα καταναλωτικά δάνεια και τα δάνεια σε µικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε καθυστέρηση µικρότερη από 90
ηµέρες, καθώς και τα στεγαστικά και τα πλήρως εξασφαλισµένα δάνεια προς επιχειρήσεις που βρίσκονται σε καθυστέρηση µικρότερη από 180 ηµέρες, δε

θεωρούνται αποµειωµένα εκτός αν υπάρχουν συγκεκριµένα στοιχεία που να υποδεικνύουν το αντίθετο. 

(δ) Αποµειωµένα δάνεια-ατοµική αξιολόγηση

Εύλογη αξία εξασφαλίσεων

Η αποµείωση δανείων που αξιολογούνται συλλογικά διενεργείται µε βάση ιστορικά στοιχεία δανείων µε παρόµοια χαρακτηριστικά. Τα κριτήρια που

χρησιµοποιούνται από την Τράπεζα για να καθοριστεί αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις αποµείωσης παρέχονται στη σηµείωση 2(ι).

Τα δάνεια και απαιτήσεις σε πελάτες που αξιολογούνται συλλογικά, χωρίς να ληφθούν υπ' όψιν οι ταµειακές ροές των εξασφαλίσεων που κατέχονται,
ανέρχονται σε € 4.858 εκατ. (2011: € 3.602 εκατ.). Το συνολικό ύψος των δανείων και απαιτήσεων που αξιολογούνται συλλογικά και η εύλογη αξία των

εξασφαλίσεων, αναλύονται ανά κατηγορία δανείων παρακάτω:

(γ) Αποµειωµένα δάνεια-συλλογική αξιολόγηση

επιχειρήσεις επιχειρήσεις Σύνολο επιχειρήσεις επιχειρήσεις Σύνολο

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

∆άνεια αποµειωµένα ανά περίπτωση 2.120                1.757                3.877                1.170                1.142                2.312                
1.016                1.073                2.089                522                   663                   1.185                Εύλογη αξία εξασφαλίσεων
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Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις

7. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (συνέχεια)

7.2 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)

7.2.1 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

7.2.1.2 ∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες (συνέχεια)

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

- ∆άνεια σε επιχειρήσεις (µεσαίες και µεγάλες) 1.082                627                   

- Στεγαστικά δάνεια 1.514                941                   

- Καταναλωτικά δάνεια 2.274                1.768                

- ∆άνεια σε µικρές επιχειρήσεις 2.287                1.471                

Σύνολο 7.157                4.807                

(στ) Προγράµµατα αναδιάρθρωσης δανείων και απαιτήσεων πελατών

Μη εκτοκιζόµενα δάνεια και απαιτήσεις θεωρούνται τα δάνεια που είναι υπερήµερα για δεδοµένη χρονική περίοδο, η οποία έχει προσδιοριστεί σύµφωνα µε την

πολιτική της Τράπεζας. Τα στεγαστικά δάνεια δεν εκτοκίζονται, όταν είναι υπερήµερα για περισσότερες από 180 ηµέρες, ενώ τα καταναλωτικά για

περισσότερες από 90 ηµέρες. Τα δάνεια σε µεγάλες επιχειρήσεις δεν εκτοκίζονατι όταν είναι σε καθυστέρηση για περισσότερες από 180 ηµέρες, ή και

νωρίτερα εφόσον υπάρχουν σαφείς ενδείξεις που υποδεικνύουν τη µεταφορά τους σε οριστική καθυστέρηση.

Λόγω της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης, η Τράπεζα έχει αναπτύξει και εφαρµόζει διάφορα προγράµµατα αναδιάρθρωσης δανείων,
προκειµένου να βελτιώσει την εισπραξιµότητα και την ανακτησιµότητα των απαιτήσεών της, καθώς και να περιορίσει τις ζηµιές, τόσο στη λιανική τραπεζική όσο

και στα δάνεια προς µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις.

Οι ρυθµίσεις δανείων παρέχουν στους οφειλέτες ευνοϊκότερους όρους συγκριτικά µε αυτούς των αρχικών συµβάσεων, όπως παράταση στην περίοδο

αποπληρωµής, περίοδο χάριτος στην αποπληρωµή του κεφαλαίου ή/και των τόκων, µείωση των επιτοκίων και ενοποιήσεις δανειακών υποχρεώσεων. Τα

προγράµµατα χορηγούνται κατόπιν αξιολόγησης τόσο της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη όσο και της πρόθεσής του να αποπληρώσει σύµφωνα µε τους

νέους δανειακούς όρους και µπορεί να είναι προσωρινής φύσης ή µεγαλύτερης διάρκειας. Ο στόχος των προγραµµάτων αυτών είναι η µείωση της µηνιαίας

(ε) Μη εκτοκιζόµενα δάνεια

Οι συµβατικοί όροι των δανείων ενδέχεται να τροποποιηθούν λόγω διαφόρων παραγόντων, όπως αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς, διακράτηση πελατείας ή

επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης του οφειλέτη. Η αναδιάρθρωση αφορά περιπτώσεις δανείων µε τροποποίηση των συµβατικών τους όρων λόγω

οικονοµικών δυσχεριών του οφειλέτη. Άλλες επαναδιαπραγµατεύσεις, περισσότερο επιχειρηµατικής φύσης, δεν εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία.

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Σε καθυστέρηση και µη αποµειωµένα 1.151                975                   

- εκ των οποίων δάνεια ενήµερα -χωρίς καθυστέρηση στους νέους όρους 673                  615                  

Αποµειωµένα 1.636                1.117                

Σύνολο πριν από προβλέψεις 2.787                2.092                

Μείον: πρόβλεψη για πιστωτικούς κινδύνους (698)                  (458)                  

2.089                1.634                

Οι ρυθµίσεις δανείων αξιολογούνται για αποµείωση σύµφωνα µε τις πολιτικές αποµείωσης της Τράπεζας, όπως αυτές περιγράφονται στις σηµειώσεις 2 (ι) και

7.2.1. Συγκεκριµένα, για τα δάνεια λιανικής τραπεζικής, η εκτίµηση αποµείωσης είναι συλλογική και καλύπτει τον κίνδυνο για µεγαλύτερες ζηµιές. Η εκτίµηση

αποµείωσης για τα δάνεια µεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων γίνεται ανά περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες κινδύνου (όπως ο βαθµός

φερεγγυότητας του οφειλέτη, η συνέπεια του οφειλέτη στους όρους του προγράµµατος, οι εξασφαλίσεις).

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά η έκθεση της Τράπεζας σε δάνεια που υπόκεινται σε προγράµµατα αναδιάρθρωσης, εξαιρουµένων των

δανείων τα οποία έχουν εξυγιανθεί (cured).

Οι ρυθµίσεις δανείων παρακολουθούνται ξεχωριστά από τις επιτροπές ∆ιαχείρισης και Ανάκτησης Απαιτήσεων (Debt Remedial Management), οι οποίες

αξιολογούν συνεχώς την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων αναδιάρθρωσης. Βασικός στόχος της διαχείρισης είναι η αύξηση των εξασφαλίσεων, κυρίως

µε ακίνητα τα οποία βελτιώνουν την προοπτική ανάκτησης των χρεών. Επιπλέον, για τους οφειλέτες που υπόκεινται σε προγράµµατα αναδιάρθρωσης,
απαιτείται η αποπληρωµή τουλάχιστον µίας δόσης του προγράµµατος προκειµένου αυτό να ενεργοποιηθεί.

δόσης προκειµένου να διευκολυνθούν οι οφειλέτες που αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσχέρειες καθώς επίσης και να προστατευθεί η Τράπεζα από

ενδεχόµενες ζηµιές.

Οι ρυθµίσεις δανείων υπόκεινται σε δοκιµαστική περίοδο παρακολούθησης πληρωµών, διάρκειας από 6 έως 12 µήνες, ανάλογα µε το χαρτοφυλάκιο και το

βαθµό του κινδύνου που ενέχουν. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα δάνεια χαρακτηρίζονται σε καθυστέρηση αλλά µη αποµειωµένα ή αποµειωµένα µε

βάση το βαθµό καθυστέρησης. Στο τέλος της δοκιµαστικής περιόδου η επίδοση του οφειλέτη επανεξετάζεται και τα δάνεια που πληρούν τους όρους του

προγράµµατος θεωρούµε ότι έχουν εξυγιανθεί (cured).

Σύνολο 
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7. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (συνέχεια)

7.2 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)

7.2.1 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

7.2.1.3 Οµόλογα εµπορικού και επενδυτικού χαρτοφυλακίου

Χρεωστικοί

Οµόλογα Οµόλογα τίτλοι ∆ιακρατούµενα

εµπορικού διαθέσιµα δανειακού µέχρι τη λήξη

χαρτοφυλακίου προς πώληση χαρτοφυλακίου οµόλογα Σύνολο

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

Aaa -                        144                   -                        219                   363                   

Aa1 έως Aa3 50                     92                     -                        82                     224                   

A1 έως Α3 0                       132                   141                   106                   379                   

Χαµηλότερα από A3 25                     236                   2.289                600                   3.150                

Χωρίς διαβάθµιση 6                       133                   113                   -                        252                   

Σύνολο 81                     737                   2.543                1.007                4.368                
 

Χρεωστικοί

Οµόλογα Οµόλογα τίτλοι ∆ιακρατούµενα

εµπορικού διαθέσιµα δανειακού µέχρι τη λήξη

χαρτοφυλακίου προς πώληση χαρτοφυλακίου οµόλογα Σύνολο

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

Aaa -                        234                   -                        411                   645                   
Aa1 έως Aa3 -                        8                       26                     91                     125                   
A1 έως Α3 0                       129                   262                   71                     462                   
Χαµηλότερα από A3 86                     476                   3.103                919                   4.584                

31 ∆εκεµβρίου 2011

31 ∆εκεµβρίου 2012

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τα οµολόγα του εµπορικού και του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ανά κατηγορία πιστωτικής διαβάθµισης την 31 ∆εκεµβρίου

2012 και 2011, σύµφωνα µε τις διαβαθµίσεις της Moody's ή αντίστοιχες διαβαθµίσεις:

Χαµηλότερα από A3 86                     476                   3.103                919                   4.584                
Χωρίς διαβάθµιση 0                       42                     11                     -                        53                     
Σύνολο 86                     889                   3.402                1.492                5.869                

7.2.1.4 Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου

Λοιπές Χώρες

Χώρες Νοτιοανατολικής

∆υτικής και Ανατολικής Λοιπές

Ελλάδα Ευρώπης Ευρώπης Χώρες Σύνολο

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

10                     10.958              2.214                125                   13.307              

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 925                   589                   29                     370                   1.913                

∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες: 

- ∆άνεια σε επιχειρήσεις (µεσαίες 
και µεγάλες) 13.057              285                   300                   39                     13.681              

- Στεγαστικά δάνεια 12.075              62                     23                     17                     12.177              

- Καταναλωτικά δάνεια 5.021                0                       1                       0                       5.022                

- ∆άνεια σε µικρές επιχειρήσεις 6.367                0                       10                     0                       6.377                

Οµόλογα 2.202                1.235                897                   34                     4.368                

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1.052                2                       6                       -                        1.060                

Σύνολο 40.709              13.131              3.480                585                   57.905              

Λοιπές Χώρες

Χώρες Νοτιοανατολικής

∆υτικής και Ανατολικής Λοιπές

Ελλάδα Ευρώπης Ευρώπης Χώρες Σύνολο

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

27                     17.210              6.521                207                   23.965              
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 740                   674                   151                   385                   1.950                

∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες: 
- ∆άνεια σε επιχειρήσεις (µεσαίες 
και µεγάλες) 14.036              71                     609                   39                     14.755              
- Στεγαστικά δάνεια 11.814              67                     23                     18                     11.922              
- Καταναλωτικά δάνεια 5.568                0                       1                       0                       5.569                

31 ∆εκεµβρίου 2011

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τον πιστωτικό κίνδυνο της Τράπεζας ανά γεωγραφική περιοχή την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και 2011. Η κατηγοριοποίηση της

έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο έχει βασιστεί στη χώρα εγκατάστασης των αντισυµβαλλόµενων:

Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα

31 ∆εκεµβρίου 2012

Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα

Τα οµόλογα µε διαβάθµιση χαµηλότερη από Α3 περιλαµβάνουν οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου αξίας € 1.732 εκατ. (2011: € 2.173 εκατ.), και κρατικά οµόλογα

που έχουν εκδοθεί κυρίως από λοιπά µέλη της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και υποψήφια µέλη, αξίας € 817 εκατ. (2011: € 1.091εκατ.). 

(α) Γεωγραφικοί τοµείς

- Καταναλωτικά δάνεια 5.568                0                       1                       0                       5.569                
- ∆άνεια σε µικρές επιχειρήσεις 6.575                0                       10                     0                       6.585                
Οµόλογα 2.994                1.291                1.518                66                     5.869                
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 587                   1                       8                       -                        596                   
Σύνολο 42.341              19.314              8.841                715                   71.211              
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7. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (συνέχεια)

7.2 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)

7.2.1 Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

7.2.1.4 Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

Εµπόριο 

και υπηρεσίες Ιδιώτες Βιοµηχανία Ναυτιλία Κατασκευές Λοιπά Σύνολο

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

13.307          -                        -                        -                        -                        -                        13.307              

954               0                       33                     52                     64                     810                   1.913                

8.820            49                     2.635                756                   1.040                381                   13.681              

-                   12.177              -                        -                        -                        -                        12.177              

-                   5.022                -                        -                        -                        -                        5.022                

5.623            23                     408                   -                        307                   16                     6.377                

1.180            -                        29                     -                        50                     3.109                4.368                

167               -                        -                        -                        -                        893                   1.060                

30.051          17.271              3.105                808                   1.461                5.209                57.905              

Εµπόριο

- ∆άνεια σε µικρές 
επιχειρήσεις

Παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά 
µέσα

Σύνολο

Οµόλογα

31 ∆εκεµβρίου 2012

- ∆άνεια σε 
επιχειρήσεις (µεσαίες 
- Στεγαστικά δάνεια

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τον πιστωτικό κίνδυνο της Τράπεζας ανά κλάδο δραστηριότητας των αντισυµβαλλόµενων την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και 2011:

(β) Τοµείς δραστηριότητας

- Καταναλωτικά δάνεια

Απαιτήσεις από 
χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα

∆άνεια και απαιτήσεις 
από πελάτες: 

Λοιπά στοιχεία 
ενεργητικού

31 ∆εκεµβρίου 2011

Εµπόριο

και υπηρεσίες Ιδιώτες Βιοµηχανία Ναυτιλία Κατασκευές Λοιπά Σύνολο

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

23.965          -                        -                        -                        -                        -                        23.965              

1.128            0                       49                     77                     60                     636                   1.950                

9.770            50                     2.693                807                   1.048                387                   14.755              
-                   11.922              -                        -                        -                        -                        11.922              
-                   5.569                -                        -                        -                        -                        5.569                

5.796            30                     428                   -                        313                   18                     6.585                
1.877            -                        0                       0                       53                     3.939                5.869                

212               -                        -                        -                        -                        384                   596                   
42.748          17.571              3.170                884                   1.474                5.364                71.211              

7.2.2

(α) Κίνδυνος επιτοκίου

Απαιτήσεις από 
χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα

Κίνδυνος αγοράς

∆άνεια και απαιτήσεις 
από πελάτες: 

Η χρηµατοοικονοµική θέση και οι ταµειακές ροές της Τράπεζας εκτίθενται σε κίνδυνο λόγω των διακυµάνσεων στα ισχύοντα επιτόκια αγοράς. Ο επιτοκιακός

κίνδυνος σε ταµειακές ροές, είναι ο κίνδυνος οι µελλοντικές ταµειακές ροές ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου να διακυµανθούν λόγω των αλλαγών στα επιτόκια

της αγοράς. Ο κίνδυνος επιτοκίου εύλογης αξίας είναι ο κίνδυνος η αξία ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου να διακυµανθεί λόγω των αλλαγών στα επιτόκια της

αγοράς. Η Επιτροπή Κινδύνων της Τράπεζας καθορίζει το όριο επιτοκιακού κινδύνου που µπορεί να αναληφθεί και η έκθεση στον κίνδυνο παρακολουθείται

καθηµερινά.

- Στεγαστικά δάνεια

Ο κίνδυνος τιµής µετοχών ορίζεται ως ο κίνδυνος µείωσης της εύλογης αξίας τους, ως αποτέλεσµα της µεταβολής των µετοχικών δεικτών και της αξίας

µεµονωµένων µετοχών. Η έκθεση στον κίνδυνο διακύµανσης των τιµών των µετοχών προέρχεται κυρίως από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Η Επιτροπή

Η χρηµατοοικονοµική θέση και οι ταµειακές ροές της Τράπεζας εκτίθενται σε κίνδυνο από την επίδραση των διακυµάνσεων στις ισχύουσες συναλλαγµατικές

ισοτιµίες. Η Επιτροπή Κινδύνων της Τράπεζας καθορίζει τα όρια των ανοικτών θέσεων που επηρεάζονται από τη διακύµανση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών,
τα οποία παρακολουθούνται καθηµερινά.

(β) Συναλλαγµατικός κίνδυνος

(γ) Μετοχικός κίνδυνος

Η Τράπεζα εκτίθεται σε κινδύνους αγοράς. Οι κίνδυνοι αγοράς προκύπτουν από ανοικτές θέσεις σε προϊόντα επιτοκίων, προϊόντα συναλλάγµατος και µετοχών,
ή συνδυασµό αυτών, τα οποία επηρεάζονται από τις γενικές και ειδικές διακυµάνσεις της αγοράς. Ειδικότερα, οι κίνδυνοι αγοράς στους οποίους εκτίθεται η

Τράπεζα είναι οι εξής: 

Οµόλογα

- ∆άνεια σε 
επιχειρήσεις (µεσαίες 

- Καταναλωτικά δάνεια

Παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά 
µέσα

Λοιπά στοιχεία 
ενεργητικού

Σύνολο

- ∆άνεια σε µικρές 
επιχειρήσεις

Η έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο της Τράπεζας σε λοιπούς κλάδους αφορά κυρίως το δηµόσιο τοµέα.

Η Τράπεζα εφαρµόζει τη µέθοδο της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk - VaR) για τη διαχείριση και παρακολούθηση των κινδύνων αγοράς που απορρέουν από

τις θέσεις που κατέχονται.

µεµονωµένων µετοχών. Η έκθεση στον κίνδυνο διακύµανσης των τιµών των µετοχών προέρχεται κυρίως από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Η Επιτροπή

Κινδύνων της Τράπεζας καθορίζει τα όρια των ανοικτών θέσεων σε µετοχές, τα οποία παρακολουθούνται καθηµερινά.

Σελίδα 25   31 ∆εκεµβρίου 2012 Οικονοµικές Καταστάσεις



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις

7. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (συνέχεια)

7.2 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)

7.2.2

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Κίνδυνος Επιτοκίου 41                     34                     

Κίνδυνος Συναλλάγµατος 1                       2                       

Μετοχικός Κίνδυνος 3                       7                       

Σύνολο VaR 41                     37                     

Μέσο VaR ανά κατηγορία κινδύνου (εµπορικό και επενδυτικό χαρτοφυλάκιο
(1 ) ) - Ελλάδα

Παρόλο που το VaR είναι ένα σηµαντικό εργαλείο για την επιµέτρηση των κινδύνων αγοράς, οι υποθέσεις πάνω στις οποίες βασίζεται εγείρουν συγκεκριµένους

περιορισµούς. Για το λόγο αυτό τα πραγµατικά αποτελέσµατα παρακολουθούνται συστηµατικά µέσω της διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων ("back testing"),
ώστε να ελεγχθεί η εγκυρότητα των υποθέσεων και των παραµέτρων που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του VaR.

Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)

Η µέθοδος VaR χρησιµοποιείται για την επιµέτρηση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, υπολογίζοντας την πιθανή αρνητική µεταβολή της αγοραίας αξίας ενός

χαρτοφυλακίου σε συγκεκριµένο διάστηµα εµπιστοσύνης και για προκαθορισµένη διάρκεια. Το VaR που υπολογίζει η Τράπεζα είναι βασισµένο σε διάστηµα

εµπιστοσύνης 99% και περίοδο διακράτησης 1 ηµέρας, υπολογισµένο µε τη µέθοδο προσοµοίωσης Monte Carlo (ολοκληρωµένη επανατιµολόγηση).

Τα µοντέλα VaR είναι σχεδιασµένα για την επιµέτρηση των κινδύνων αγοράς σε οµαλές συνθήκες. Γίνεται η υπόθεση ότι οι ενδεχόµενες µεταβολές στους

παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν τις οµαλές συνθήκες αγοράς, θα ακολουθήσουν κανονική κατανοµή. 

Η διαφοροποίηση κινδύνων επιδρά θετικά στο συνολικό VaR από τον επιτοκιακό, συναλλαγµατικό και µετοχικό κίνδυνο.

VaR για 2012 και 2011

(1)
Η διακύµανση των επιτοκίων έχει εφαρµοσθεί σε όλα τα χαρτοφυλάκια. Η διακύµανση των περιθωρίων φερεγγυότητας (credit spreads) έχει εφαρµοστεί µόνο

στις θέσεις του εµπορικού και του διαθέσιµου προς πώληση χαρτοφυλακίου

Επειδή η µέθοδος VaR αποτελεί βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση των κινδύνων αγοράς που είναι εκτεθειµένη η Τράπεζα, έχουν θεσπιστεί όρια VaR
για όλες τις ανοικτές θέσεις (εµπορικά και επενδυτικά χαρτοφυλάκια), ενώ η πραγµατική έκθεση της Τράπεζας επισκοπείται από τη διοίκηση σε καθηµερινή

βάση. Παρόλα αυτά, η χρήση αυτής της µεθοδολογίας δεν αποτρέπει ζηµιές έξω από αυτά τα όρια σε περίπτωση ακραίων µεταβολών στην αγορά.

7.2.3

Στοιχεία ενεργητικού διακρατούµενα για την αντιµετώπιση του κινδύνου ρευστότητας

(α) Ταµείο και διαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες

(β) Οµόλογα υψηλής ρευστοποίησης και λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αποδεκτά ως εγγύηση

(γ) ∆ιατραπεζικές καταθέσεις λήξης εντός ενός µήνα

Η Πολιτική ∆ιαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας της Τράπεζας ορίζει την ακόλουθη εποπτική και ελεγκτική δοµή:

(β) Οι ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων.  Οι ασκήσεις αυτές αξιολογούν τον αντίκτυπο ενός αριθµού συστηµικών έκτακτων γεγονότων στη 
ρευστότητα της Τράπεζας.

Η Τράπεζα εκτίθεται καθηµερινά σε κινδύνους ρευστότητας από αναλήψεις καταθέσεων, λήξεις τίτλων µεσοπρόθεσµης ή µακροπρόθεσµης διάρκειας,
χρηµατοδοτήσεις δανείων και εγγυήσεις. Επιπρόσθετα, οι λογαριασµοί περιθωρίου για συναλλαγές εξασφαλισµένης χρηµατοδότησης (από την ΕΚΤ και την

αγορά) και για συµβόλαια µείωσης κινδύνου (CSAs, GMRAs) έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση των επιπέδων ρευστότητας. Η Τράπεζα διατηρεί διαθέσιµα για

να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες. Η Επιτροπή Κινδύνων της Τράπεζας καθορίζει επαρκή όρια ρευστότητας για να καλυφθούν οι ενδεχόµενες ανάγκες.

Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας

Η Τράπεζα κατέχει ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µετρητών και στοιχείων ενεργητικού υψηλής ρευστοποίησης, προκειµένου να εξυπηρετήσει τις

υποχρεώσεις της και ενδεχόµενες αναλήψεις καταθέσεων σε συνθήκες πίεσης αγοράς. Τα διακρατούµενα στοιχεία ενεργητικού της Τράπεζας για την

αντιµετώπιση του κινδύνου ρευστότητας περιλαµβάνουν τα παρακάτω: 

- Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων της Τράπεζας (Treasury) είναι υπεύθυνη για την εφαρµογή της στρατηγικής της Τράπεζας όσον αφορά στη ρευστότητα

και για την προετοιµασία και παρακολούθηση του προϋπολογισµού ρευστότητας της Τράπεζας.

Οι λήξεις των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων και η δυνατότητα αντικατάστασης, µε αποδεκτό κόστος, των τοκοφόρων υποχρεώσεων κατά τη λήξη

τους, αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες για την αξιολόγηση της ρευστότητας της Τράπεζας.

Θεµελιώδης αρχή της διοίκησης της Τράπεζας, είναι η αντιστοίχιση (matching) και η ελεγχόµενη αναντιστοιχία (mismatch) των ηµεροµηνιών λήξης και των

επιτοκίων των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων. Είναι ασυνήθιστο για τράπεζες να έχουν πλήρη αντιστοίχιση, καθώς οι συναλλαγές είναι συχνά

αβέβαιης διάρκειας και διαφορετικής φύσεως. Όταν οι λήξεις δε συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί και ο

κίνδυνος ζηµιών.  

Οι παρακάτω αναφορές ετοιµάζονται σε περιοδική βάση:

- Η Επιτροπή Κινδύνων της Τράπεζας είναι υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας και για την παρακολούθηση των

ποσοτικών και ποιοτικών διαστάσεων του κινδύνου ρευστότητας.
- Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ενεργητικού και Υποχρεώσεων της Τράπεζας (Assets and Liabilities Committee) είναι εξουσιοδοτηµένη να διαµορφώνει και να

εφαρµόζει την πολιτική διαχείρισης ρευστότητας και να ελέγχει τη διαθέσιµη ρευστότητα σε µηνιαία βάση. 

(γ) Προειδοποιητικοί δείκτες έλλειψης ρευστότητας.

(α) Η εποπτική ανάλυση του ανοίγµατος ρευστότητας (liquidity gap) µαζί µε τους εποπτικούς δείκτες ρευστότητας.

Η προηγούµενη εµπειρία έχει δείξει ότι οι ανάγκες ρευστότητας που δηµιουργούνται από καταπτώσεις εγγυητικών και πιστωτικών επιστολών είναι σηµαντικά

λιγότερες από το ποσό της δέσµευσης. Το ίδιο ισχύει και για τις δεσµεύσεις για αύξηση της πίστωσης, όπου το συνολικό συµβατικό ποσό δεν αντιπροσωπεύει

κατ’ ανάγκη µελλοντικές ανάγκες µετρητών, καθώς αρκετές από αυτές τις δεσµεύσεις θα λήξουν ή θα τερµατιστούν χωρίς να χρηµατοδοτηθούν.

- Ο Τοµέας Global Market and Counterparty Risk Sector (GMCRS) είναι υπεύθυνος για την επιµέτρηση, παρακολούθηση και ενηµέρωση σχετικά µε τη

ρευστότητα της Τράπεζας.

Κίνδυνος ρευστότητας

(γ) ∆ιατραπεζικές καταθέσεις λήξης εντός ενός µήνα
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7. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (συνέχεια)

7.2 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)

7.2.3

Χρονοανάλυση των υποχρεώσεων

Εντός 1 έως 3 3 µήνες Άνω του (εισροές)/ 

1 µήνα µήνες έως 1 έτος 1 έτους εκροές

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

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις εκτός παραγώγων:

32.380              347                   777                   307                   33.811              

- Υποχρεώσεις προς πελάτες 12.360              4.154                5.915                1.208                23.637              

- Μεσοπρόθεσµοι τίτλοι (EMTN) 9                       29                     7                       345                   390                   

58                     116                   519                   738                   1.431                

- Λοιπές υποχρεώσεις 44                     87                     439                   -                        570                   

44.851              4.733                7.657                2.598                59.839              

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα: 138                   -                        -                        -                        138                   

Στοιχεία εκτός ισολογισµού Εντός Άνω του

1 έτους 1 έτους

€ εκατ. € εκατ.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το χειρότερο πιθανό σενάριο αφού βασίζεται στην παραδοχή ότι όλες οι υποχρεώσεις θα

αποπληρωθούν νωρίτερα από το αναµενόµενο (όλες οι προθεσµιακές καταθέσεις αποσύρονται στη συµβατική τους λήξη). Το πρόσφατο παρελθόν έχει δείξει

ότι ακόµη και σε περιόδους συστηµικής χρηµατοοικονοµικής κρίσης, η πιθανότητα ενός τέτοιου γεγονότος είναι αποµακρυσµένη.

Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια)

31 ∆εκεµβρίου 2012

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συµβατικές µη προεξοφληµένες ταµειακές ροές για το 2012 και το 2011. Τα στοιχεία των υποχρεώσεων µη

ορισµένης λήξης (καταθέσεις όψεως και ταµιευτηρίου) εµφανίζονται στην ''εντός 1 µήνα'' κατηγορία. Η Τράπεζα έχει συνάψει συµβάσεις µείωσης πιστωτικού

κινδύνου µε αντισυµβαλλόµενους στη διατραπεζική αγορά (ISDA/CSA). Λόγω αυτών των συµβάσεων η Τράπεζα έχει ήδη δώσει εξασφαλίσεις ισόποσες µε την

αποτίµηση των καθαρών της υποχρεώσεων από παράγωγα στη διατραπεζική αγορά. Για τις υποχρεώσεις από παράγωγα που δεν καλύπτονται από

συµβάσεις ISDA/CSA η υποχρέωση παρουσιάζεται στην εύλογη αξία στην ''εντός 1 µήνα'' κατηγορία. 

- Χρεόγραφα από τιτλοποίηση (αποπληρωµές κεφαλαίου 
και τόκων)

- Υποχρεώσεις προς χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

€ εκατ. € εκατ.

∆ανειακές δεσµεύσεις 4.103                918                   

Κεφαλαιουχικές δαπάνες  5                       -                        

Υποχρεώσεις από λειτουργικές µισθώσεις  26                     108                   

4.134                1.026                

Εντός 1 έως 3 3 µήνες Άνω του (εισροές)/ 

1 µήνα µήνες έως 1 έτος 1 έτους εκροές

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

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις εκτός παραγώγων:

26.626              5.176                773                   5.552                38.127              

- Υποχρεώσεις προς πελάτες 13.958              4.186                4.393                4.647                27.184              

- Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 21                     42                     367                   4.040                4.470                

- Λοιπές υποχρεώσεις 31                     3.313                282                   -                        3.626                

40.636              12.717              5.815                14.239              73.407              

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα: 146                   -                        -                        -                        146                   

Στοιχεία εκτός ισολογισµού Εντός Άνω του

1 έτους 1 έτους

€ εκατ. € εκατ.

∆ανειακές δεσµεύσεις 8.708                2.125                

Κεφαλαιουχικές δαπάνες  6                       -                        

Υποχρεώσεις από λειτουργικές µισθώσεις  27                     128                   

8.741                2.253                

Λόγω της κρίσης του ελληνικού χρέους, οι Ελληνικές τράπεζες απέκτησαν µέρος της χρηµατοδότησής τους από την ΕΚΤ και την Τράπεζα της Ελλάδος. Την 31
∆εκεµβρίου 2012, η καθαρή χρηµατοδότηση που είχε λάβει η Τράπεζα από αυτές τις πηγές ανερχόταν σε € 29 δις (2011: € 31 δις).

31 ∆εκεµβρίου 2011

Τα κεφάλαια από την ανακεφαλαιοποίηση, η σταδιακή ανάκαµψη των καταθέσεων του ιδιωτικού τοµέα, ως αποτέλεσµα της επιστροφής σε µία βιώσιµη πορεία

και η αποκατάσταση της πρόσβασης στις αγορές εντός των επόµενων δύο ή τριών ετών (το ∆ΝΤ σηµειώνει ότι η πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές

αναµένεται να αποκατασταθεί πριν από εκείνη του ∆ηµοσίου, κυρίως λόγω της υψηλής κεφαλαιοποίησής τους και της χαµηλής έκθεσης σε τίτλους δηµοσίου

µετά την ανακεφαλαιοποίηση), σε συνδυασµό µε τις πρωτοβουλίες της Τράπεζας για ενίσχυση της ρευστότητάς της, θέτουν τις προϋποθέσεις για ουσιώδη

µείωση της εξάρτησής της από το Ευρωσύστηµα στο µεσοπρόθεσµο µέλλον.

Η επικαιροποίηση του Μνηµονίου Οικονοµικών και Χρηµατοπιστωτικών πολιτικών (ΜΟΧΠ) της 21 ∆εκεµβρίου 2012 περιλαµβάνει τη δέσµευση ότι οι τράπεζες,
στο πλαίσιο του νέου σχεδίου αναδιάρθρωσης τους, θα καθορίσουν την πρόθεσή τους να διευρύνουν τη χρηµατοδοτική τους βάση και θα µειώσουν σταδιακά

την εξάρτησή τους από την έκτακτη ρευστότητα που παρέχει το Ευρωσύστηµα. Η ΤτΕ, βάσει των διαδικασιών και των κανόνων του Ευρωσυστήµατος, θα είναι

σε θέση να συνεχίσει να παρέχει επαρκή και κατάλληλη έκτακτη στήριξη ρευστότητας, όταν και εφόσον αυτό χρειαστεί.

- Υποχρεώσεις προς χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 
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7. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (συνέχεια)

7.3 Κεφαλαιακή Επάρκεια 

Pro-forma κεφαλαιακή θέση µε το ποσό της ανακεφαλαιοποίησης αξίας € 5,8 δις

Pro-forma

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους κοινών µετοχών και υβριδικών κεφαλαίων 4.577                4.689                

Μείον: Λοιπές εποπτικές αναπροσαρµογές (290)                  (34)                    

Συνολικά Βασικά Κεφάλαια (Tier I ) 4.287                4.655                

Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια (Tier II)-∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης 290                   579                   

Μείον: Λοιπές εποπτικές αναπροσαρµογές (222)                  (210)                  

Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 4.355                5.024                

Σύνολο Σταθµισµένου Ενεργητικού 32.194              37.462              

∆είκτες: % %

∆είκτης Βασικών Κυρίων Κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ) 11,2 10,4

∆είκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier I) 13,3 12,4

∆είκτης κεφαλαιακής επάρκειας 13,5 13,4

Με εξαίρεση τους κινδύνους που σχετίζονται µε την έκθεση της Τράπεζας στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και τη µείωση των κεφαλαίων της ως αποτέλεσµα της

αποµείωσης των απαιτήσεων έναντι του Ελληνικού ∆ηµοσίου (PSI+), η Τράπεζα επιδιώκει τη διατήρηση µιας ενεργά διαχειρίσιµης κεφαλαιακής βάσης, ώστε

να καλύπτει τους κινδύνους που σχετίζονται µε τις εργασίες της. Η επάρκεια των κεφαλαίων της Τράπεζας ελέγχεται χρησιµοποιώντας, µεταξύ άλλων µέτρων,
τους κανόνες και τους δείκτες που θεσπίστηκαν από την Επιτροπή της Βασιλείας ("Κανόνες/δείκτες της Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών") και υιοθετήθηκαν

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών η Τράπεζα επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης και, µε εξαίρεση την επίπτωση του PSI+,
κατάφερε να διατηρήσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδα σαφώς πάνω από τα ελάχιστα που απαιτούνται. Αυτό επιτεύχθηκε µε την ενεργό

µείωση του κινδύνου που σχετίζεται µε τα δανειακά χαρτοφυλάκια, µέσω της θέσπισης αυστηρότερων πιστοδοτικών πολιτικών και της µετατόπισης της

σύνθεσης του δανειακού χαρτοφυλακίου προς ασφαλέστερα δάνεια. Επιπρόσθετα, προχώρησε σε διάφορες στρατηγικές πρωτοβουλίες, όπως στην πώληση

των δραστηριοτήτων στην Πολωνία και την Τουρκία, το πρόγραµµα διαχείρισης υποχρεώσεων µέσω της επαναγοράς προνοµιούχων τίτλων και οµολογιακών

Η Τράπεζα, µε εξαίρεση την επίπτωση του PSI+, τήρησε καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης όλες τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας που επιβάλλονται από

εξωτερικούς φορείς.

7.4

α)        

β)

γ)

δ)

Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία κατηγοριοποιούνται στο τέλος κάθε χρήσης σε ένα από τα τρία επίπεδα ιεραρχίας

εύλογης αξίας ανάλογα µε το αν η αποτίµησή τους βασίζεται σε παρατηρήσιµα ή µη παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς:

Για τα υπόλοιπα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που είναι βραχυπρόθεσµα ή επανατιµολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα η λογιστική αξία τους

προσοµοιάζει στην εύλογη αξία τους.

ii) Επίπεδο 2 - Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης που όλα τα σηµαντικότερα δεδοµένα προέρχονται από

παρατηρήσιµες τιµές. 

∆άνεια και απαιτήσεις πελατών: για τα δάνεια και απαιτήσεις πελατών δεν υπάρχουν διαθέσιµες χρηµατιστηριακές τιµές καθώς δεν

διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας γενικά αποδεκτές τεχνικές αποτίµησης µε παραµέτρους της

τρέχουσας αγοράς. Η εύλογη αξία υπολογίζεται προεξοφλώντας τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές εντός της περιόδου που αναµένεται να

αποπληρωθούν, χρησιµοποιώντας προεξοφλητικά επιτόκια σταθµισµένα µε τον κίνδυνο (σηµ. 21)

i) Επίπεδο 1 - Χρηµατιστηριακές τιµές σε ενεργές αγορές για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε ίδια χαρακτηριστικά. Οι τιµές αυτές πρέπει να είναι άµεσα και σε

τακτά χρονικά διαστήµατα διαθέσιµες από κάποιο χρηµατιστήριο ή ενεργό δείκτη/αγορά και να αντιπροσωπεύουν πραγµατικές και συχνές συναλλαγές σε

καθαρά εµπορική βάση.

H εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαχθεί ή µια υποχρέωση να διακανονιστεί, µεταξύ ενηµερωµένων και

πρόθυµων µερών σε µια συναλλαγή καθαρά εµπορικής βάσης. Η τιµή αγοράς, όπου υπάρχει µια ενεργή αγορά (όπως ένα οργανωµένο χρηµατιστήριο), είναι η

καλύτερη ένδειξη της εύλογης αξίας ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ενδεικτικές τιµές αγοράς, η εύλογη αξία των

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων υπολογίζεται χρησιµοποιώντας την παρούσα αξία ή άλλες µεθόδους αποτίµησης όπου όλες οι

σηµαντικές µεταβλητές είναι παρατηρήσιµες στην αγορά. Οι µεταβλητές αυτές σχετίζονται κυρίως µε τις καµπύλες επιτοκίων, τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τις

τιµές µετοχών, τα περιθώρια φερεγγυότητας και την τεκµαρτή µεταβλητότητα και λαµβάνονται από διεθνείς οργανισµούς παροχής των τιµών της αγοράς. Οι

αξίες που προκύπτουν χρησιµοποιώντας αυτές τις µεθόδους, επηρεάζονται σηµαντικά από τις παραδοχές σε σχέση µε τα ποσά και τη χρονική στιγµή των

µελλοντικών ταµειακών ροών και των συντελεστών προεξόφλησης που χρησιµοποιήθηκαν. Επιπρόσθετα, οι εύλογες αξίες ενδέχεται να διαφέρουν σηµαντικά

από τις αξίες που θα αναγνωριστούν κατά την πώληση ή τακτοποίησή τους.

Επενδυτικοί τίτλοι που αποτιµώνται στην αναπόσβεστη αξία κτήσης: η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων προσδιορίζεται µε βάση τις

χρηµατιστηριακές τιµές ενεργού αγοράς, όπου αυτές είναι διαθέσιµες. Σε άλλες περιπτώσεις, η εύλογη αξία προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας

µεθόδους αποτίµησης (σηµ. 23).

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού διακρατούµενα για εµπορικούς σκοπούς, παράγωγα και άλλες συναλλαγές που έγιναν για εµπορικούς

σκοπούς, καθώς και έντοκα γραµµάτια, επενδυτικοί τίτλοι διαθέσιµοι προς πώληση και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων

αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω αποτελεσµάτων αποτιµώνται σε εύλογη αξία (σηµ. 19, 20, 23, 31 και 33) µε αναφορά στις

χρηµατιστηριακές τιµές, όπου αυτές είναι διαθέσιµες. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιµες χρηµατιστηριακές τιµές, τότε οι εύλογες αξίες υπολογίζονται

χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης.

των δραστηριοτήτων στην Πολωνία και την Τουρκία, το πρόγραµµα διαχείρισης υποχρεώσεων µέσω της επαναγοράς προνοµιούχων τίτλων και οµολογιακών

δανείων µειωµένης εξασφάλισης και στη συγχώνευση µε τη ∆ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ.

Οι παραδοχές και η µεθοδολογία υπολογισµού της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού παρουσιάζονται

παρακάτω:

Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων

Οι γνωστοποιήσεις εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια και τη διαχείριση κινδύνων, µε βάση την Π.∆.Τ.Ε. 2655/2012 (Βασιλεία ΙΙ, Πυλώνας

3), είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

παρατηρήσιµες τιµές. 

iii) Επίπεδο 3 - Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης µε σηµαντικά δεδοµένα προερχόµενα από µη

παρατηρήσιµες τιµές.
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7. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (συνέχεια)

7.4

7.4.1

Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

69                     23                     -                                             92 

0                       1.913                -                                        1.913 

711                   184                   -                                           895 

780                   2.120                -                        2.900                

1                       2.687                -                                        2.688 

-                        147                   -                                           147 

1                       2.834                -                        2.835                

Σύνολο

31 December 2012

- Σύνθετες καταθέσεις

Υποχρεώσεις προς πελάτες:

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία υποχρεώσεων επιµετρούµενα στην εύλογη αξία:

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού

Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εµπορικού χαρτοφυλακίου

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού επιµετρούµενα στην εύλογη αξία:

Χρηµατιστηριακές 

τιµές σε ενεργές 

αγορές 

(Επίπεδο 1)

Μοντέλο 

αποτίµησης, 

παρατηρήσιµες 

τιµές 

(Επίπεδο 2)

Μοντέλο 

αποτίµησης, µη 

παρατηρήσιµες 

τιµές 

(Επίπεδο 3)

31 ∆εκεµβρίου 2011

Χρηµατιστηριακές 
τιµές σε ενεργές 

αγορές 
(Επίπεδο 1)

Μοντέλο 
αποτίµησης, 

παρατηρήσιµες τιµές 
(Επίπεδο 2)

Μοντέλο 
αποτίµησης, µη 

παρατηρήσιµες τιµές 
(Επίπεδο 3)

Η κατηγοριοποίηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της Τράπεζας σύµφωνα µε τα τρία επίπεδα ιεραρχίας της εύλογης αξίας

παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων αποτιµώµενα στην εύλογη αξία

Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων (συνέχεια)

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων υποχρεώσεων

Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

-                        211                   -                                           211 

65                     29                     -                                             94 

7                       1.943                -                                        1.950 

987                   65                     -                                        1.052 
1.059                2.248                -                        3.307                

6                       3.038                -                                        3.044 

-                        25                     -                                             25 

0                       14                     -                                             14 

6                       3.077                -                        3.083                

7.5 ∆ραστηριότητες εµπιστευµατοδόχου

8. Καθαρά έσοδα από τόκους

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Τόκοι έσοδα

Πελάτες 1.868                2.110                

Χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 330                   706                   

Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών 60                     50                     

Λοιποί επενδυτικοί τίτλοι 401                   345                   

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 649                   1.282                

3.308 4.493
  

Τόκοι έξοδα

Πελάτες 709                   895                   

Χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 948                   829                   

Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 30                     105                   

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 778                   1.429                

2.465                3.258                
  

Σύνολο από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 843                   1.235                
  

Σύνολο από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες -                        35                     

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα

(Επίπεδο 1) (Επίπεδο 2)

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία:

(Επίπεδο 3)

- Σύνθετες καταθέσεις

Η Τράπεζα παρέχει υπηρεσίες θεµατοφύλακα, διαχειριστή, εταιρικής διαχείρισης, επενδυτικής διαχείρισης και συµβουλευτικές υπηρεσίες σε τρίτους. Αυτό

προϋποθέτει από την Τράπεζα να λαµβάνει αποφάσεις για την κατανοµή, αγορά και πώληση σχετικά µε ένα ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών µέσων. Τα

περιουσιακά στοιχεία που κρατούνται από την Τράπεζα υπό την ιδιότητα του εµπιστευµατοδόχου δεν περιλαµβάνονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις. 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία υποχρεώσεων στην εύλογη αξία:

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού

Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα

Υποχρεώσεις συναλλαγών

Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων υποχρεώσεων

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εµπορικού χαρτοφυλακίου

Υποχρεώσεις προς πελάτες:

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα

Σύνολο από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες -                        35                     

Σύνολο 843                   1.270                
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9. Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών και επενδυτικών τίτλων

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Οµόλογα και λοιπά χρηµατοοικονοµικά µέσα 170                   75                     

Μετοχές και αµοιβαία κεφάλαια 3                       1                       

Κέρδη/(ζηµιές) από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα (53)                    (100)                  

Προβλέψεις αποµείωσης για επενδυτικούς τίτλους -                        (91)                    

Συναλλαγµατικές διαφορές 13                     4                       

Σύνολο από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 133                   (111)                  
  

Σύνολο από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες -                        0                       

Σύνολο 133                   (111)                  

10. Λειτουργικά έξοδα

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (σηµ. 11) 372                   393                   

∆ιοικητικά έξοδα 163                   176                   

Αποσβέσεις και αποµείωση ενσώµατων πάγιων στοιχείων 33                     35                     

Αποσβέσεις και αποµείωση άυλων πάγιων στοιχείων 15                     15                     

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 48                     55                     

Σύνολο από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 631                   674                   
  

Σύνολο από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες -                        35                     

Σύνολο 631                   709                   

11. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Μισθοί, ηµεροµίσθια και έκτακτες αµοιβές 267                   281                   

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 65                     68                     Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 65                     68                     

Αµοιβές συνταξιοδότησης και λοιπές παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 8                       16                     

Λοιπά έξοδα 32                     28                     

Σύνολο από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 372                   393                   
  

Σύνολο από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες -                        14                     

Σύνολο 372                   407                   

12. Λοιπές έκτακτες ζηµιές από αποτιµήσεις

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Ζηµιές αποµείωσης από εταιρικά οµόλογα 186                   13                     

79                     319                   

43                     -                        

Ζηµιές αποτίµησης πιστωτικού κινδύνου από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 12                     -                        

320                   332                   

  

13. Φόρος εισοδήµατος

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Τρέχων φόρος 24                     (24)                    

Αναβαλλόµενοι φόροι (σηµ. 14) (337)                  (1.306)               

Συνολική φορολογική ζηµιά/(ωφέλεια) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (313)                  (1.330)               
  

Συνολική φορολογική ζηµιά/(ωφέλεια) από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες (15)                    31                     

Σύνολο (328)                  (1.299)               

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, η Τράπεζα αναγνώρισε ζηµιά αποµείωσης αξίας € 100 εκατ. για τίτλους µειωµένης εξασφάλισης έκδοσης της Αγροτικής Τράπεζας

της Ελλάδος (ΑΤΕ), η άδεια της οποίας ανακλήθηκε τον Ιούλιο του 2012 και έκτοτε έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης. 

Η φορολογική ζηµιά από τη συµµετοχή στο πρόγραµµα PSI+ και στο πρόγραµµα επαναγοράς των νέων ΟΕ∆ (σηµ. 5) αξίας € 3.654 εκατ. και € 1.523 εκατ.,
αντίστοιχα, εκπίπτει φορολογικά σε περίοδο 30 ετών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Ο µέσος αριθµός των εργαζοµένων της Τράπεζας για το έτος 2012 ανερχόταν σε 7.134 (2011: 7.336).

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, η Τράπεζα αναγνώρισε ζηµιά αποµείωσης αξίας € 79 εκατ. για µετοχικούς τίτλους (συµπεριλαµβανοµένων αµοιβαίων κεφαλαίων και

µη εισηγµένων µετοχών), λόγω της σηµαντικής ή/και παρατεταµένης µείωσης της εύλογης αξίας έναντι του κόστους αυτών, ως αποτέλεσµα της συνεχούς

επιδείνωσης των αγορών µετοχών. Την 31 ∆εκεµβρίου 2011, η Τράπεζα αναγνώρισε ζηµιές αποµείωσης αξίας € 319 εκατ. για µετοχικούς τίτλους, οι οποίοι

κατά κύριο λόγο διαπραγµατεύονταν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, και των οποίων η µείωση στην εύλογη αξία κάτω από το κόστος κτήσης τους θεωρούνταν

σηµαντική ή παρατεταµένη.

Ζηµιές αποµείωσης από µετοχικούς τίτλους στο χαρτοφυλάκιο διαθέσιµων 
προς πώληση επενδυτικών τίτλων
Ζηµιές αποµείωσης και αποτίµησης επενδύσεων σε ακίνητα και περιουσιακών 
στοιχείων από πλειστηριασµούς

Σύνολο
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13. Φόρος εισοδήµατος (συνέχεια)

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (1.615)               (6.636)               

Φόρος βάσει του ισχύοντα φορολογικού συντελεστή (323)                  (1.327)               

Φορολογική επίδραση από:

-  έσοδα και έξοδα απαλλασσόµενα από φόρο 1                       (20)                    

- τη µεταβολή του ισχύοντα φορολογικού συντελεστή -                        6                       

- λοιπά 9                       11                     

Συνολική φορολογική ζηµιά/(ωφέλεια) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (313)                  (1.330)               
  

Συνολική φορολογική ζηµιά/(ωφέλεια) από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες (15)                    31                     

Σύνολο (328)                  (1.299)               

14. Αναβαλλόµενοι φόροι

Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενης φορολογίας παρουσιάζεται παρακάτω:

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 1.718                491                   

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από απαιτήσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου 73                     1.175                

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 264                   131                   

Ο φορολογικός συντελεστής των εταιρειών στην Ελλάδα ανέρχεται σε 20%. Βάσει του Νόµου 4110/2013, ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται σε 26% για τα

έσοδα των χρήσεων 2013 και έπειτα. Επιπρόσθετα, τα µερίσµατα που θα διανεµηθούν βάσει των Γενικών Συνελεύσεων που θα λάβουν χώρα εντός του 2013
υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 25%, ενώ τα µερίσµατα που θα διανεµηθούν βάσει των Γενικών Συνελεύσεων από την 1 Ιανουαρίου 2014 και έπειτα

υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 10%.

Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης (liability method) επί όλων των προσωρινών διαφορών και

χρησιµοποιώντας το φορολογικό συντελεστή που αναµένεται να ισχύει στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση.

Ο φόρος εισοδήµατος επί των καθαρών (προ φόρου) κερδών της Τράπεζας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε µε βάση τον ισχύοντα

φορολογικό συντελεστή, όπως αναλύεται παρακάτω:

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 264                   131                   

Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων:

- αποτίµηση στην εύλογη αξία (σηµ. 23.3)  (37)                    17                     

- µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων (16)                    (74)                    

Αντιστάθµιση ταµειακών ροών 17                     (3)                      

Πώληση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό 15                     (36)                    

Λοιπά 3                       17                     

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2.037                1.718                

εκ των οποίων φορολογικές ζηµιές από το πρόγραµµα PSI+ και το πρόγραµµα επαναγοράς των νέων ΟΕ∆ 1.001                -                        

Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση προκύπτει από τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω:

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

(2)                      53                     

Μεταβολές στην εύλογη αξία που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων 196                   84                     

Ζηµιές που σχετίζονται µε το πρόγραµµα PSI+ 1.001                1.128                

Αντιστάθµιση ταµειακών ροών 40                     23                     

Πώληση ιδίων και λοιπών µετοχών 34                     34                     

Πάγια περιουσιακά στοιχεία (14)                    (21)                    

Συντάξεις και λοιπές παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 6                       10                     

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις 772                   437                   

Μη χρησιµοποιηθείσες φορολογικές ζηµιές 4                       -                        

Λοιπά (0)                      (30)                    

Σύνολο αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης 2.037                1.718                

  

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Μεταβολές στην εύλογη αξία 15                     (1.253)               

Πάγια περιουσιακά στοιχεία (6)                      11                     

Συντάξεις και λοιπές παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 4                       8                       

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις (336)                  (100)                  

Μη χρησιµοποιηθείσες φορολογικές ζηµιές (4)                      -                        

Λοιπά (10)                    28                     

Σύνολο αναβαλλόµενου φόρου (έσοδο)/έξοδο (337)                  (1.306)               

Μεταβολές στην εύλογη αξία που αναγνωρίζονται απευθείας στο αποθεµατικό διαθέσιµων προς 
πώληση επενδυτικών τίτλων

Ο αναβαλλόµενος φόρος (έσοδο)/έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων προκύπτει από τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω:
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15. Μη συνεχιζόµενες δραστηριότητες

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Καθαρά έσοδα από τόκους -                        35                     

Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες -                        6                       

Λοιπά έσοδα από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες -                        (1)                      

Λειτουργικά έξοδα -                        (35)                    

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών -                        (17)                    

-                        (12)                    

Φόρος εισοδήµατος -                        2                       

Κέρδη/(ζηµιές) προ κερδών από την πώληση µη συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων -                        (10)                    

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρου από την πώληση µη συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων (77)                    194                   

Φόρος εισοδήµατος 15                     (33)                    

(62)                    151                   

16. Ταµείο και διαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες

Βάσει των όρων της επενδυτικής συµφωνίας που υπογράφηκε µε την Raiffeisen Bank International AG (RBI) το Φεβρουάριο του 2011, η Τράπεζα αναγνώρισε

την 31 Μαρτίου 2011 την πώληση των δραστηριοτήτων του στην Πολωνία έναντι συνολικού τιµήµατος € 718 εκατ.

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) περιόδου από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες που αναλογούν 

στους µετόχους

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρου από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες 

Την 30 Απριλίου 2012, η Τράπεζα µεταβίβασε το 70% της Πολωνικής θυγατρικής της τράπεζας (Polbank) στην RBI, αφού έλαβε τις απαραίτητες εγκρίσεις από

την Πολωνική Ρυθµιστική Αρχή για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (KNF). Από την 30 Απριλίου 2012, η Polbank και η RBI Poland (Πολωνική θυγατρική

τράπεζα της RBI) έχουν ενοποιηθεί. Η Τράπεζα έλαβε € 460 εκατ. σε µετρητά, ενώ το εναποµείναν τίµηµα υπόκειται σε προσαρµογές βάσει των καθαρών

περιουσιακών στοιχείων της Polbank κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Επίσης, η Eurobank εξάσκησε την 30 Απριλίου 2012 το δικαίωµα πώλησης του εναποµείναντος µεριδίου της 13% στη νέα ενιαία Τράπεζα Raiffeisen Polbank.
Τον Οκτώβριο του 2012, µετά την ολοκλήρωση της σχετικής µεταφοράς µετοχών, η Τράπεζα έλαβε € 126 εκατ. σε µετρητά. Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, το κέρδος 
από την πώληση των δραστηριοτήτων στην Πολωνία προσαρµόστηκε κατά € 77 εκατ. ζηµιές προ φόρων (€ 62 εκατ. µετά από φόρους).

Τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων της Τράπεζας στην Πολωνία παρουσιάζονται παρακάτω. Τα αποτελέσµατα από συνεχιζόµενες και από µη

συνεχιζόµενες δραστηριότητες παρουσιάζονται διακριτά στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

Χρήση που έληξε 

την 31 ∆εκεµβρίου

16. Ταµείο και διαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Ταµείο 392                   332                   

∆ιαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες 452                   1.489                

844                   1.821                
  

εκ των οποίων:

Υποχρεωτικές και ενεχυριασµένες καταθέσεις σε κεντρικές τράπεζες 251                   1.305                

17. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

593                   516                   

Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 803                   1.647                

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 2                       9                       
1.398                2.172                

18. Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Ενεχυριασµένες καταθέσεις σε τράπεζες 11.299              20.255              

Τοποθετήσεις σε τράπεζες 1.591                3.114                

Τρεχούµενοι λογαριασµοί και υπόλοιπα σε διακανονισµό µε τράπεζες 282                   245                   

Συµφωνίες επαναπώλησης τίτλων (Reverse Repos) 135                   351                   

13.307              23.965              

- θυγατρικές επιχειρήσεις 8.876                17.275              

Στις απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύµατα περιλαµβάνονταν ποσά µειωµένης εξασφάλισης από:

Οι υποχρεωτικές καταθέσεις σε κεντρικές τράπεζες, περιλαµβάνουν (α) καταθέσεις αξίας € 157 εκατ. (2011: € 305 εκατ.) στην Τράπεζα της Ελλάδος οι οποίες

αντιπροσωπεύουν το ελάχιστο µέσο µηνιαίο υπόλοιπο που υποχρεούται να τηρεί η τράπεζα και είναι άµεσα διαθέσιµες, εφόσον τηρείται το ελάχιστο µέσο

µηνιαίο υπόλοιπο και (β) καταθέσεις αξίας € 94 εκατ. στην Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας, σύµφωνα µε τις εποπτικές ρυθµίσεις που ισχύουν στο Ηνωµένο

Βασιλείο.

Ταµείο και διαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες (εξαιρουµένων των υποχρεωτικών και ενεχυριασµένων

καταθέσεων σε κεντρικές τράπεζες)

Στις απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα περιλαµβάνονταν ποσά (εξαιρουµένων των 
απαιτήσεων µειωµένης εξασφάλισης) από:

Για σκοπούς σύνταξης της κατάστασης ταµειακών ροών, στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα υπόλοιπα, µε λήξη µικρότερη

των 90 ηµερών:

- θυγατρικές επιχειρήσεις 427                   354                   
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19.

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Εµπορικό χαρτοφυλάκιο

Τίτλοι εκδόσεως δηµοσίου:
- κυβερνητικοί 54                     21                     

54                     21                     

Τίτλοι εκδόσεως λοιπών οργανισµών:

- τράπεζες 25                     62                     

- λοιποί 13                     11                     

38                     73                     

Σύνολο 92                     94                     

  

Μετοχές 11                     8                       

Οµόλογα 81                     86                     

Σύνολο 92                     94                     

  

20. Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και λογιστική αντιστάθµισης κινδύνων

20.1 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα

Οι προθεσµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος (currency forwards) αποτελούν υποχρεώσεις αγοράς ή πώλησης ξένων και εγχώριων νοµισµάτων. Τα συµβόλαια

µελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγµατος και επιτοκίων (currency and interest rate futures) αποτελούν συµβατικές υποχρεώσεις (α) για την είσπραξη ή την

πληρωµή ενός καθαρού ποσού, το οποίο προσδιορίζεται µε βάση τις µεταβολές των τιµών συναλλάγµατος και των επιτοκίων αναφοράς και (β) για την αγορά ή

πώληση συναλλάγµατος ή χρηµατοοικονοµικών µέσων σε δεδοµένη µελλοντική χρονική στιγµή και σε τιµή διαµορφωµένη σε οργανωµένη χρηµαταγορά.
∆εδοµένου ότι τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης είναι εξασφαλισµένα µε χρηµατικά διαθέσιµα ή χρεόγραφα, και οι µεταβολές στην εύλογη αξία τους

τακτοποιούνται ηµερησίως µε την ανταλλαγή, ο πιστωτικός τους κίνδυνος είναι αµελητέος.

Η Τράπεζα χρησιµοποιεί τα παρακάτω παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα για αντιστάθµιση χρηµατοπιστωτικών κινδύνων και για εµπορικούς σκοπούς:

Οι συµβάσεις ανταλλαγής συναλλάγµατος και επιτοκίων (currency and interest rate swaps) αποτελούν δεσµεύσεις ανταλλαγής ενός συνόλου ταµειακών ροών

έναντι άλλου. Οι συµβάσεις ανταλλαγής αποσκοπούν στην ανταλλαγή συναλλάγµατος ή επιτοκίων (π.χ. ανταλλαγή σταθερού επιτοκίου έναντι κυµαινόµενου

επιτοκίου) ή στο συνδυασµό όλων αυτών (π.χ. συµβάσεις αµοιβαίας ανταλλαγής συναλλάγµατος και επιτοκίων - cross currency interest rate swaps). Κατά τη

συναλλαγή δε λαµβάνει χώρα ανταλλαγή κεφαλαίου, εκτός από συγκεκριµένες συµβάσεις ανταλλαγής συναλλάγµατος. Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο

Χρηµατoοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (συµπεριλαµβανοµένου του εµπορικού χαρτοφυλακίου)

συναλλαγή δε λαµβάνει χώρα ανταλλαγή κεφαλαίου, εκτός από συγκεκριµένες συµβάσεις ανταλλαγής συναλλάγµατος. Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο

εκτίθεται η Τράπεζα, αποτελείται από το ενδεχόµενο κόστος αντικατάστασης των συµβάσεων ανταλλαγής, σε περίπτωση που οι αντισυµβαλλόµενοι δεν είναι

συνεπείς προς την ικανοποίηση των υποχρεώσεών τους. Ο κίνδυνος αυτός παρακολουθείται διαρκώς µε βάση τις εύλογες αξίες, την αναλογία της ονοµαστικής

αξίας που αναφέρεται στη σύµβαση και τη ρευστότητα της αγοράς. Προκειµένου να παρακολουθείται το επίπεδο του αναληφθέντος πιστωτικού κινδύνου, η

Τράπεζα αξιολογεί τους αντισυµβαλλόµενους χρησιµοποιώντας τις ίδιες τεχνικές µε αυτές που χρησιµοποιεί κατά τη χορήγηση δανείων, ή/και αναπροσαρµόζει

µε βάση τις τρέχουσες αξίες αγοράς τις αµφοτεροβαρείς συµβάσεις των οποίων η αξία είναι πέραν ενός προκαθορισµένου ορίου.

Η ονοµαστική αξία ορισµένων κατηγοριών των χρηµατοοικονοµικών µέσων είναι ενδεικτική της αξίας µέσων που αναγνωρίζονται στον ισολογισµό, χωρίς να

προσδιορίζει απαραίτητα τα ποσά των µελλοντικών ταµειακών ροών, που σχετίζονται µε αυτά τα µέσα ή ακόµη την εύλογη αξία τους και για το λόγο αυτό δεν

αντικατοπτρίζει τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς στον οποίο εκτίθεται η Τράπεζα. Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα καθίστανται θετικά

(ενεργητικό) ή αρνητικά (υποχρεώσεις) λόγω των µεταβολών των συγκεκριµένων επιτοκίων ή τιµών συναλλάγµατος που σχετίζονται µε αυτά. Η συνολική

συµβατική ή ονοµαστική αξία των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων που κατέχει η Τράπεζα, κατά πόσο αυτά καθίστανται θετικά ή αρνητικά και κατά

συνέπεια η συνολική τους εύλογη αξία, µπορεί να µεταβληθεί σηµαντικά µέσα στη χρήση. Η εύλογη αξία των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων που

κατέχονται παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Τα δικαιώµατα προαίρεσης συναλλάγµατος και επιτοκίων είναι συµβάσεις σύµφωνα µε τις οποίες ο πωλητής χορηγεί στον αγοραστή το δικαίωµα αλλά όχι την

υποχρέωση, να αγοράσει (call option) ή να πωλήσει (put option) σε προκαθορισµένη ηµεροµηνία ή σε προκαθορισµένη περίοδο, συγκεκριµένη ποσότητα

συναλλάγµατος ή συγκεκριµένο χρηµατοοικονοµικό µέσο σε προκαθορισµένη τιµή. Ο αγοραστής καταβάλλει στον πωλητή ένα τίµηµα για το δικαίωµα

(premium) ως αντάλλαγµα του κινδύνου από τη διακύµανση των τιµών συναλλάγµατος ή των επιτοκίων που ο τελευταίος αναλαµβάνει. Τα δικαιώµατα αγοράς

είναι είτε διαπραγµατεύσιµα σε κάποια αγορά, είτε διαπραγµατεύονται απευθείας µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών (OTC). Ο πιστωτικός κίνδυνος στον

οποίο εκτίθεται η Τράπεζα, αφορά αγορασθέντα δικαιώµατα και περιορίζεται στη λογιστική τους αξία, η οποία είναι και η εύλογη αξία τους.
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20. Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και λογιστική αντιστάθµισης κινδύνων (συνέχεια)

20.1 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα (συνέχεια)

Ονοµαστική Ονοµαστική

αξία Απαιτήσεων Υποχρεώσεων αξία Απαιτήσεων Υποχρεώσεων

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

- Προθεσµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος 870                   11                     8                       1.083                38                     23                     

4.025                15                     17                     12.400              23                     85                     

781                   29                     28                     2.138                65                     55                     

55                     53                     126                   163                   

Εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα επιτοκίων 

-  Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων 21.266              1.564                1.426                28.495              1.469                1.345                

4.530                147                   117                   4.404                133                   120                   

-  Προθεσµιακές συµφωνίες επιτοκίων -                        -                        -                        438                   0                       -                        

10.388              108                   156                   14.379              141                   173                   

1.819                1.699                1.743                1.638                

577                   0                       1                       61                     7                       6                       

-                        -                        -                        95                     0                       0                       

1.819                1.700                1.750                1.644                

-                        -                        -                        371                   3                       3                       

-  Συµβάσεις ανταλλαγής συναλλάγµατος 
και επιτοκίων 

∆ιαπραγµατεύσιµα συµβόλαια δικαιωµάτων 
προαίρεσης επιτοκίων

Εξωχρηµατιστηριακά δικαιώµατα 
προαίρεσης αγοράς και πώλησης δεικτών

31 ∆εκεµβρίου 2012

-  Εξωχρηµατιστηριακά δικαιώµατα 
προαίρεσης επιτοκίων

- Εξωχρηµατιστηριακά δικαιώµατα 
προαίρεσης αγοράς και πώλησης 
συναλλάγµατος 

Εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα 

συναλλάγµατος

Εύλογη αξία

Λοιπά παράγωγα

∆ιαπραγµατεύσιµα συµβόλαια µελλοντικής 
εκπλήρωσης επιτοκίων

31 ∆εκεµβρίου 2011

Εύλογη αξία

- Προθεσµιακές συµβάσεις ανταλλαγής 
συναλλάγµατος 

Παράγωγα διακρατούµενα για 

εµπορικούς σκοπούς

-                        -                        -                        371                   3                       3                       

2.902                20                     7                       372                   4                       7                       

20                     7                       7                       10                     

1.894                1.760                1.883                1.817                

2.322                16                     443                   4.742                34                     1.051                

24                     0                       16                     59                     0                       31                     

16                     459                   34                     1.082                

5.031                0                       425                   7.479                20                     113                   

5.351                3                       44                     4.142                13                     32                     

3                       469                   33                     145                   

19                     928                   67                     1.227                

1.913                2.688                1.950                3.044                

    

20.2 Λογιστική αντιστάθµισης κινδύνων

(β) Αντιστάθµιση ταµειακών ροών

προαίρεσης αγοράς και πώλησης δεικτών

Η Τράπεζα χρησιµοποιεί συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και ανταλλαγής ξένων νοµισµάτων και επιτοκίων προκειµένου να αντισταθµίσει µέρος του

υφιστάµενου επιτοκιακού κινδύνου από πιθανή µείωση της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού σταθερού επιτοκίου, τα οποία

εκφράζονται σε εγχώρια και ξένα νοµίσµατα. Η καθαρή εύλογη αξία αυτών των συµβάσεων ανταλλαγής την 31 ∆εκεµβρίου 2012 ήταν € 443 εκατ. υποχρέωση

(2011: € 1.048 εκατ. υποχρέωση). Η Τράπεζα αναγνώρισε € 1 εκατ. ζηµιά (2011: € 12 εκατ. ζηµιά) λόγω της µεταβολής στην εύλογη αξία των

αντισταθµιζόµενων στοιχείων, µετά από συµψηφισµό της µεταβολής στην εύλογη αξία των µέσων αντιστάθµισης.

Λοιπά παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 
(βλ. παρακάτω)

Παράγωγα διακρατούµενα για 

αντιστάθµιση εύλογης αξίας

Τα λοιπά παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα περιλαµβάνουν συµβάσεις ανταλλαγής πιστωτικών κινδύνων (credit default swaps) και συµβάσεις ανταλλαγής

εµπορευµάτων.

Συµβάσεις ανταλλαγής συναλλάγµατος και 
επιτοκίων 

Σύνολο παραγώγων διακρατούµενων για 
εµπορικούς σκοπούς

Παράγωγα διακρατούµενα για 

αντιστάθµιση ταµειακών ροών 

Σύνολο παραγώγων 

χρηµατοοικονοµικών µέσων

Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων

Συµβάσεις ανταλλαγής συναλλάγµατος και 
επιτοκίων

Σύνολο παραγώγων στοιχείων 
ενεργητικού/υποχρεώσεων 
διακρατούµενων για αντιστάθµιση κινδύνων

Η Τράπεζα χρησιµοποιεί παράγωγα προϊόντα για σκοπούς αντιστάθµισης προκειµένου να µειώσει την έκθεσή της σε κινδύνους αγοράς και µη παράγωγα

χρηµατοοικονοµικά µέσα για τη διαχείριση του συναλλαγµατικού κινδύνου. Οι πρακτικές αντιστάθµισης και η λογιστική απεικόνισή τους παρουσιάζονται στη

σηµείωση 2 (δ).

(α) Αντιστάθµιση εύλογης αξίας

Η Τράπεζα χρησιµοποιεί συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων προκειµένου να αντισταθµίσει µέρος του υφιστάµενου επιτοκιακού κινδύνου που απορρέει από τις

Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων

Η Τράπεζα χρησιµοποιεί συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων προκειµένου να αντισταθµίσει µέρος του υφιστάµενου επιτοκιακού κινδύνου που απορρέει από τις

διακυµάνσεις των ταµειακών ροών των απαιτήσεων και υποχρεώσεων κυµαινόµενου επιτοκίου ή µη αναγνωρισµένων πιθανών µελλοντικών συναλλαγών. Η

καθαρή εύλογη αξία αυτών των συµβάσεων ανταλλαγής την 31 ∆εκεµβρίου 2012 ήταν € 466 εκατ. υποχρέωση (2011: € 112 εκατ. υποχρέωση). Το µη

αποτελεσµατικό µέρος της αντιστάθµισης ταµειακών ροών που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων ήταν µηδέν (2011: € µηδέν).
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21. ∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

∆άνεια σε επιχειρήσεις (µεσαίες και µεγάλες) 13.681              14.755              

Στεγαστικά δάνεια 12.177              11.922              

Καταναλωτικά δάνεια 5.022                5.569                

∆άνεια σε µικρές επιχειρήσεις 6.377                6.585                

Σύνολο δανείων και απαιτήσεων από πελάτες 37.257              38.831              

Μείον: Πρόβλεψη για πιστωτικούς κινδύνους (σηµ. 22)  (3.823)               (2.744)               

33.434              36.087              
  

∆άνεια µε λήξη άνω του 1 έτους 26.891              27.221              

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, η εύλογη αξία των «δανείων και απαιτήσεων από πελάτες» ανήλθε σε € 33.650 εκατ.

22. Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών

Η κίνηση της πρόβλεψης για πιστωτικούς κινδύνους ανά κατηγορία δανείων αναλύεται παρακάτω:

Μεσαίες & 

µεγάλες 

επιχειρήσεις Στεγαστικά Καταναλωτικά

Μικρές

επιχειρήσεις Σύνολο

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

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 600                   206                   1.218                720                   2.744                

293                   152                   527                   383                   1.355                

-                        -                        8                       -                        8                       

(32)                    (3)                      (3)                      (10)                    (48)                    

(47)                    (28)                    (89)                    (72)                    (236)                  

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 814                   327                   1.661                1.021                3.823                

 

31 ∆εκεµβρίου 2012

Ζηµιές από επισφαλείς απαιτήσεις που χρεώθηκαν στη 
χρήση

Ποσά που ανακτήθηκαν κατά τη χρήση

∆άνεια που διεγράφησαν κατά τη διάρκεια της χρήσης ως 
ανεπίδεκτα εισπράξεως 

Συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπές κινήσεις

 

Μεσαίες & 
µεγάλες 

επιχειρήσεις Στεγαστικά Καταναλωτικά

Μικρές

επιχειρήσεις Σύνολο

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

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 332                   117                   900                   512                   1.861                

136                   109                   560                   281                   1.086                

157                   -                        -                        1                       158                   

Ποσά που ανακτήθηκαν κατά τη χρήση 28                     0                       20                     0                       48                     

(34)                    (2)                      (104)                  (10)                    (150)                  

Συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπές κινήσεις (18)                    (14)                    (97)                    (44)                    (173)                  

Πώληση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό (1)                      (4)                      (61)                    (20)                    (86)                    

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 600                   206                   1.218                720                   2.744                

 

23. Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

895                   1.052                

2.543                3.402                

1.007                1.492                

4.445                5.946                
  

3.927                5.184                

Ζηµιές από επισφαλείς απαιτήσεις που χρεώθηκαν στη 
χρήση

Οµόλογα µε λήξη άνω του 1 έτους

Χρεωστικοί τίτλοι δανειακού χαρτοφυλακίου

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, η εύλογη αξία των "Χρεωστικών τίτλων δανειακού χαρτοφυλακίου" και του "Χαρτοφυλακίου διακρατούµενων µέχρι τη λήξη

επενδυτικών τίτλων" ανέρχονταν σε € 1.847 εκατ. και € 870 εκατ., αντίστοιχα (2011: € 2.874 εκατ. και € 1.165 εκατ., αντίστοιχα).

∆άνεια που διεγράφησαν κατά τη 
διάρκεια της χρήσης ως ανεπίδεκτα 
εισπράξεως 

Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων

Το 2008 και το 2010, σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις του ∆.Λ.Π. 39, η Τράπεζα µετέφερε χρεωστικούς τίτλους που πληρούσαν τα κριτήρια από το

χαρτοφυλάκιο των «∆ιαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων» στο χαρτοφυλάκιο «∆ανειακών χρεωστικών τίτλων», το οποίο αποτιµάται στην

αναπόσβεστη αξία κτήσης. Οι τόκοι από τους τίτλους που έχουν µεταφερθεί συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στα έσοδα από τόκους, χρησιµοποιώντας τη

µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, η λογιστική αξία των τίτλων που έχουν µεταφερθεί ανερχόταν σε € 1.201 εκατ. Εάν δεν είχε

πραγµατοποιηθεί η παραπάνω µεταφορά, η µεταβολή στην εύλογη αξία των µεταφερθέντων τίτλων για την περίοδο από την ηµεροµηνία µεταφοράς έως την 31 
∆εκεµβρίου 2012, θα είχε ως αποτέλεσµα € 389 εκατ. ζηµιές, µετά από φόρους, οι οποίες θα αναγνωρίζονταν στο αποθεµατικό αναπροσαρµογής των

διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων.

Επιπρόσθετη συλλογική πρόβλεψη για πιστωτικούς 
κινδύνους από απαιτήσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου

Χαρτοφυλάκιο διακρατούµενων µέχρι τη λήξη επενδυτικών τίτλων

31 ∆εκεµβρίου 2011
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23. Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων (συνέχεια)

23.1 Ταξινόµηση των επενδυτικών τίτλων ανά κατηγορία

∆ιαθέσιµοι προς Χρεωστικοί ∆ιακρατούµενοι

πώληση τίτλοι µέχρι τη λήξη

επενδυτικοί δανειακού επενδυτικοί 

τίτλοι χαρτοφυλακίου τίτλοι Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Τίτλοι εκδόσεως δηµοσίου:
- κυβερνητικοί 545                   2.240                232                   3.017                

- λοιπών δηµόσιων οργανισµών 0                       -                        -                        0                       

545                   2.240                232                   3.017                

Τίτλοι εκδόσεως λοιπών οργανισµών:

- τράπεζες 26                     145                   171                   342                   

- λοιπoί 324                   158                   604                   1.086                

350                   303                   775                   1.428                

Σύνολο 895                   2.543                1.007                4.445                
    

Εισηγµένοι τίτλοι 720                   2.342                1.003                4.065                

Μη εισηγµένοι τίτλοι 175                   201                   4                       380                   

895                   2.543                1.007                4.445                
    

Μετοχές 158                   -                        -                        158                   

Οµόλογα 737                   2.543                1.007                4.287                

895                   2.543                1.007                4.445                

Τα οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου που είχαν µεταφερθεί αξίας € 148 δις την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και τα οποία ανταλλάχθηκαν µε νέα οµόλογα στα πλαίσια του

προγράµµατος PSI το 2012, αποαναγνωρίστηκαν (σηµ. 5). 

Στο πλαίσιο της συµµετοχής στο πρόγραµµα επαναγοράς χρέους του Ελληνικού ∆ηµοσίου, η Τράπεζα υπέβαλε για ανταλλαγή το 100% των νέων ΟΕ∆ που

κατείχε συνολικής ονοµαστικής αξίας € 2,3 δις (λογιστική αξία € 0,6 δις) και έλαβε οµόλογα του Ευρωπαϊκού ΤΧΣ συνολικής ονοµαστικής αξίας € 0,8 δις (σηµ.
5).

31  ∆εκεµβρίου 2012

895                   2.543                1.007                4.445                

    

∆ιαθέσιµοι προς Χρεωστικοί ∆ιακρατούµενοι

πώληση τίτλοι µέχρι τη λήξη

επενδυτικοί δανειακού επενδυτικοί 

τίτλοι χαρτοφυλακίου τίτλοι Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Τίτλοι εκδόσεως δηµοσίου:
- κυβερνητικοί 579                   2.778                502                   3.859                
- λοιπών δηµόσιων οργανισµών 3                       -                        -                        3                       

582                   2.778                502                   3.862                

Τίτλοι εκδόσεως λοιπών οργανισµών:
- τράπεζες 237                   458                   289                   984                   
- λοιπoί 233                   166                   701                   1.100                

470                   624                   990                   2.084                

Σύνολο 1.052                3.402                1.492                5.946                
    

Εισηγµένοι τίτλοι 954                   3.049                1.487                5.490                
Μη εισηγµένοι τίτλοι 98                     353                   5                       456                   

1.052                3.402                1.492                5.946                
    

Μετοχές 163                   -                        -                        163                   
Οµόλογα 889                   3.402                1.492                5.783                

1.052                3.402                1.492                5.946                

    

23.2 Κίνηση των επενδυτικών τίτλων

∆ιαθέσιµοι προς Χρεωστικοί ∆ιακρατούµενοι

πώληση τίτλοι µέχρι τη λήξη

επενδυτικοί δανειακού επενδυτικοί 

τίτλοι χαρτοφυλακίου τίτλοι Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 1.052                3.402                1.492                5.946                

Αγορές, µετά από πωλήσεις και λήξεις (320)                  (859)                  44                     (1.135)               

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από µεταβολές στην εύλογη αξία για τη χρήση 186                   -                        -                        186                   

Απόσβεση διαφοράς υπέρ/υπό το άρτιο και τόκοι (5)                      54                     (8)                      41                     

Απόσβεση αποτίµησης των µεταφερθέντων τίτλων -                        2                       10                     12                     

Μεταβολή στην εύλογη αξία λόγω αντιστάθµισης -                        (30)                    -                        (30)                    

Ζηµιές αποµείωσης (23)                    (20)                    (528)                  (571)                  

Συναλλαγµατικές διαφορές 5                       (6)                      (3)                      (4)                      

31  ∆εκεµβρίου 2012

31  ∆εκεµβρίου 2011

Συναλλαγµατικές διαφορές 5                       (6)                      (3)                      (4)                      

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 895                   2.543                1.007                4.445                
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23. Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων (συνέχεια)

23.2 Κίνηση των επενδυτικών τίτλων (συνέχεια)

∆ιαθέσιµοι προς Χρεωστικοί ∆ιακρατούµενοι

πώληση τίτλοι µέχρι τη λήξη

επενδυτικοί δανειακού επενδυτικοί 

τίτλοι χαρτοφυλακίου τίτλοι Σύνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 2.205                4.379                2.055                8.639                

Προσθήκες από εξαγορά 24                     -                        -                        24                     

Αγορές, µετά από πωλήσεις και λήξεις (846)                  580                   (442)                  (708)                  

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από µεταβολές στην εύλογη αξία για τη χρήση (176)                  -                        -                        (176)                  

Μεταφορά από το εµπορικό χαρτοφυλάκιο (απορρόφηση της ∆ίας Α.Ε.Ε.Χ.) 50                     -                        -                        50                     

Μεταφορά από τα δάνεια και απαιτήσεις πελατών -                        239                   -                        239                   

Απόσβεση διαφοράς υπέρ/υπό το άρτιο και τόκοι 3                       53                     (2)                      54                     

Απόσβεση αποτίµησης των µεταφερθέντων τίτλων -                        16                     11                     27                     

Μεταβολή στην εύλογη αξία λόγω αντιστάθµισης -                        384                   -                        384                   

Ζηµιές αποµείωσης (92)                    (2.258)               (133)                  (2.483)               

Συναλλαγµατικές διαφορές 3                       9                       3                       15                     

Πώληση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό (119)                  -                        -                        (119)                  

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 1.052                3.402                1.492                5.946                

    

23.3 Αποθεµατικό ιδίων κεφαλαίων: αναπροσαρµογή των διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου (207)                  (341)                  

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από µεταβολές στην εύλογη αξία 186                   (177)                  

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος (37)                    17                     

149                   (160)                  

Τα κέρδη/(ζηµιές) από τη µεταβολή στην εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου των διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων, αναγνωρίζονται στο αποθεµατικό

αναπροσαρµογής των διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων. Η κίνηση του αποθεµατικού αναλύεται παρακάτω:

31  ∆εκεµβρίου 2011

149                   (160)                  

Καθαρά (κέρδη)/ζηµιές που µεταφέρθηκαν στο λογαριασµό αποτελεσµάτων λόγω πώλησης (5)                      (62)                    

-                        62                     

60                     265                   

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 1                       13                     

56                     278                   
  

12                     20                     

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος (2)                      (4)                      

10                     16                     

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 8                       (207)                  

24. Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις

Σηµείωση

Ποσοστό 

συµµετοχής

Χώρα 

εγκατάστασης

98,01 Ελλάδα Ηλεκτρονικό εµπόριο µέσω διαδικτύου

Enalios Real Estate Developments S.A. (2) 100,00 Ελλάδα Επενδυτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α. 95,00 Ελλάδα Μεσιτεία ασφαλίσεων

Eurobank Asset Management  Α.Ε.∆.Α.Κ. α 100,00 Ελλάδα

100,00 Ελλάδα

Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. 100,00 Ελλάδα Χρηµατιστηριακές και συµβουλευτικές υπηρεσίες

Eurobank Ergasias Leasing A.E. 99,44 Ελλάδα Χρηµατοδοτικές µισθώσεις

Eurobank Factors  Α.Ε.Π.Ε.Α. 100,00 Ελλάδα Πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων

β 100,00 Ελλάδα

β 100,00 Ελλάδα

55,56 Ελλάδα Επενδυτικές υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.E. 100,00 Ελλάδα Μεσιτικές υπηρεσίες ακινήτων

Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α. 100,00 Ελλάδα Ασφαλιστικές υπηρεσίες

Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. 100,00 Ελλάδα Ασφαλιστικές υπηρεσίες

Global ∆ιαχείριση Κεφαλαίων Α.Ε.Π.Ε.Υ. (3) 90,00 Ελλάδα Σύµβουλοι επενδύσεων

Eurobank Bulgaria A.D. (1) 34,56 Βουλγαρία Τράπεζα

ERB Property Services Sofia A.D. 80,00 Βουλγαρία Μεσιτικές υπηρεσίες ακινήτων

ERB Leasing E.A.D. 100,00 Βουλγαρία Χρηµατοδοτικές µισθώσεις

Παρακάτω παρατίθενται οι θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας την 31 ∆εκεµβρίου 2012:

Όνοµα εταιρείας Τοµέας δραστηριότητας

Eurobank Properties Α.E. Επενδύσεων σε 
Ακίνητη Περιουσία

Καθαρά (κέρδη)/ζηµιές που µεταφέρθηκαν στο λογαριασµό αποτελεσµάτων από αντιστάθµιση της 
εύλογης αξίας/απόσβεση της αποτίµησης

Μεταφορά ζηµιών από αποµείωση λοιπών επενδυτικών τίτλων στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, 
µετά από φόρους

Be-Business  Exchanges A.E. ∆ικτύων Εταιρικών Συναλλαγών 

Υπηρεσίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων και περιουσίας

Eurobank Α.Ε. Οργανωτικών Συστηµάτων 
Μισθοδοσίας και Συµβουλευτικών 
Υπηρεσιών

Παροχή υπηρεσιών µισθοδοσίας και συµβουλευτικών 
υπηρεσιών

Μεταφορά ζηµιών από αποµείωση τίτλων Ελληνικού ∆ηµοσίου στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, 
µετά από φόρους

Eurobank Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης 
Απαιτήσεων Α.Ε. ∆ιαχείριση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων πελατών

Προώθηση/διαχείριση προϊόντων καταναλωτικής και 
στεγαστικής πίστης

Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης και 
∆ιαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής 
και Στεγαστικής Πίστης Α.Ε.

ERB Leasing E.A.D. 100,00 Βουλγαρία Χρηµατοδοτικές µισθώσεις

Berberis Investments Ltd 99,99 Νησιά Channel Εταιρεία χαρτοφυλακίου

ERB Hellas Funding Ltd 100,00 Νησιά Channel Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων

CEH Balkan Holdings Ltd 100,00 Κύπρος Εταιρεία χαρτοφυλακίου

Chamia Enterprises Company Ltd 100,00 Κύπρος Εταιρεία επενδύσεων ειδικού σκοπού
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Σηµείωση

Ποσοστό 

συµµετοχής

Χώρα 

εγκατάστασης

NEU Property Holdings Ltd 100,00 Κύπρος Εταιρεία χαρτοφυλακίου

Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. 100,00 Λουξεµβούργο Τράπεζα

Eurobank EFG Holding (Luxembourg) S.A. 99,00 Λουξεµβούργο Εταιρεία χαρτοφυλακίου

100,00 Λουξεµβούργο ∆ιαχείριση κεφαλαίων

ERB New Europe Funding B.V. 100,00 Ολλανδία Παροχή πιστώσεων

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

Bancpost S.A. 93,78 Ρουµανία Τράπεζα

ERB IT Shared Services S.A. (1) 1,10 Ρουµανία Επεξεργασία στοιχείων πληροφορικής

ERB Leasing IFN S.A. (1)
γ 2,77 Ρουµανία Χρηµατοδοτικές µισθώσεις

Eurobank Finance S.A. (1) 37,20 Ρουµανία Επενδυτικές υπηρεσίες 

Eurobank Property Services S.A. 80,00 Ρουµανία Μεσιτικές υπηρεσίες ακινήτων

Eurolife ERB Asigurari de Viata S.A. (1) 9,90 Ρουµανία Ασφαλιστικές υπηρεσίες

Eurolife ERB Asigurari Generale S.A. (1) 9,34 Ρουµανία Ασφαλιστικές υπηρεσίες

Eurobank A.D. Beograd 55,80 Σερβία Τράπεζα

ERB Leasing A.D. Beograd (1) 25,81 Σερβία Χρηµατοδοτικές µισθώσεις

ERB Property Services d.o.o. Beograd 80,00 Σερβία Μεσιτικές υπηρεσίες ακινήτων

EFG Istanbul Holding A.S. 100,00 Τουρκία Εταιρεία χαρτοφυλακίου

Eurobank EFG Ukraine Distribution LLC 100,00 Ουκρανία ∆ιάφορες υπηρεσίες

Anaptyxi 2006-1 Plc ζ - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Anaptyxi APC Ltd ζ - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Anaptyxi Holdings Ltd (4)
ζ - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Anaptyxi II Holdings Ltd (4) - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Anaptyxi II Plc - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Anaptyxi Options Ltd (4)
ζ - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Anaptyxi SME I Holdings Ltd (4) - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Anaptyxi SME I Plc - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Andromeda Leasing I Holdings Ltd (4) - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Andromeda Leasing I Plc - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Daneion 2007-1 Plc - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Daneion APC Ltd - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Daneion Holdings Ltd (4) - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Τοµέας δραστηριότητας

Eurobank Fund Management Company 
(Luxembourg) S.A.

Όνοµα εταιρείας

Daneion Holdings Ltd - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

ERB Hellas Plc 99,99 Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Karta II Holdings Ltd (4) - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Karta II Plc - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Themeleion II Mortgage Finance Plc - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Themeleion III Holdings Ltd (4) - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Themeleion III Mortgage Finance Plc - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Themeleion IV Holdings Ltd (4) - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Themeleion IV Mortgage Finance Plc - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

Themeleion Mortgage Finance Plc - Ηνωµένο Βασίλειο Εταιρεία ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση κεφαλαίων (SIC 12)

(1)
 ελέγχονται έµµεσα από την Τράπεζα

(3)
 εταιρείες αδρανείς/υπό ρευστοποίηση, οι οποίες δεν ενοποιούνται από την 31 ∆εκεµβρίου 2011 λόγω µη σηµαντικότητας

(4)
δεν ενοποιούνται λόγω µη σηµαντικότητας

(α)

(β)

(γ)

Τον Απρίλιο 2012 η Τράπεζα µείωσε τη συµµετοχή της στην ERB Leasing IFN S.A. από 7,37% σε 2,77%.

(δ) EFG Hellas (Cayman Islands) Ltd, Νησιά Cayman

Το Φεβρουάριο 2012 η Τράπεζα πούλησε τη συµµετοχή της στην EFG Hellas (Νησιά Cayman) Ltd στη θυγατρική της EFG New Europe Funding III Ltd.

(ε) EFG Hellas II (Cayman Islands) Ltd, Νησιά Cayman

Τον Μάρτιο 2012 η εταιρεία ρευστοποιήθηκε.

(στ)

ERB Leasing IFN S.A., Ρουµανία

Το ∆εκέµβριο του 2012, η επωνυµία και η δραστηριότητα της «Open 24 A.E.» άλλαξαν. Η νέα επωνυµία της εταιρείας είναι «Eurobank Υπηρεσίες

∆ιαχείρισης Απαιτήσεων Α.Ε.» και δραστηριοποιείται στη διαχείριση ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων πελατών στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης.

Το Νοέµβριο του 2012, η επωνυµία της «Eurobank Cards Α.Ε.» άλλαξε σε «Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης και ∆ιαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής

και Στεγαστικής Πίστης Α.Ε.» και δραστηριοποιείται στην προώθηση και διαχείριση δανειακών/ασφαλιστικών προϊόντων. Η «Eurobank Υπηρεσίες

∆ιαχείρισης Απαιτήσεων Α.Ε.» µετονοµάστηκε σε «Eurobank Υπηρεσίες Ενηµέρωσης Οφειλετών Α.Ε.» και δραστηριοποιείται στην ενηµέρωση

οφειλετών οι απαιτήσεις των οποίων έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες.

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, αναγνωρίστηκε ζηµιά αποµείωσης ποσού € 42 εκατ. έναντι του κόστους συµµετοχής στη Eurobank Asset Management
Α.Ε.∆.Α.Κ., το οποίο περιλάµβανε υπεραξία που προέκυψε από την εξαγορά της Intertrust Mutual Funds Co S.A. το 2004. Ειδικότερα, το κόστος

συµµετοχής στη θυγατρική αποµειώθηκε λόγω της επανεκτίµησης των προβλέψεων που χρησιµοποιούνταν για τον προσδιορισµό του ανακτήσιµου

ποσού της επένδυσης στο πλαίσιο του τρέχοντος οικονοµικού περιβάλλοντος.

Eurobank Asset Management  Α.Ε.∆.Α.Κ., Ελλάδα

(2)
 Τον Ιούλιο του 2012, η Τράπεζα έγινε ο αποκλειστικός µέτοχος της Enalios Real Estate Developments S.A., µιας αδρανούς εταιρείας η οποία δεν ενοποιείται λόγω µη 

σηµαντικότητας

Eurobank Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Απαιτήσεων Α.Ε. (πρώην Open 24 A.E), Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης και ∆ιαχείρισης Προϊόντων 

Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης Α.Ε. (πρώην Eurobank Cards Α.Ε.) και Eurobank Υπηρεσίες Ενηµέρωσης Οφειλετών Α.Ε. (πρώην 

Eurobank Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Απαιτήσεων Α.Ε.), Ελλάδα

Τον Οκτώβριο 2012 οι εταιρείες ρευστοποιήθηκαν.

Anaptyxi SME II 2009-1 Plc, Anaptyxi SME II APC Ltd, Anaptyxi SME II Holdings Ltd, Karta 2005-1 Plc, Karta APC Ltd, Karta Holdings Ltd, Karta 

LNI 1 Ltd and Karta Options Ltd, United Kingdom

Γεγονός µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού

(ζ)

Τον Οκτώβριο 2012 οι εταιρείες ρευστοποιήθηκαν.

Anaptyxi 2006-1 Plc, Anaptyxi APC Ltd, Anaptyxi Holdings Ltd και Anaptyxi Options Ltd, Ηνωµένο Βασίλειο

Τον Ιανουάριο του 2013, οι εταιρείες ρευστοποιήθηκαν.
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25. Συµµετοχές σε κοινοπραξίες

Σηµείωση

α Κύπρος 66,45

Ελλάδα 50,00

Ελλάδα 50,00

Κύπρος 48,00

Ελλάδα 40,00

(α) Femion Ltd, Κύπρος

26. Ενσώµατα πάγια στοιχεία

Έπιπλα, Ηλεκτρονικοί

λοιπός υπολογιστές και

εξοπλισµός, λογισµικά Επενδύσεις

οχήµατα προγράµµατα σε ακίνητα Σύνολο

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

Αξία κτήσεως:

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 276                   112                   332                   98                     818                   

Μεταφορές 0                       0                       -                        0                       0                       

Τον ∆εκέµβριο 2012, η Τράπεζα µείωσε τη συµµετοχή της Femion Ltd από 66,67% σε 66,45%.

Χώρα εγκατάστασης

Ποσοστό 

συµµετοχής

Τα οικονοµικά στοιχεία των κοινοπραξιών της Τράπεζας την 31 ∆εκεµβρίου 2012 παρατίθενται παρακάτω:

Τοµέας ∆ραστηριότητας

και βελτιώσεις

Εταιρεία επενδύσεων ειδικού 
σκοπού

Sinda Enterprises Company Ltd

Χρηµατοδοτική επιχείρηση

31 ∆εκεµβρίου 2012

Εταιρεία επενδύσεων ειδικού 
σκοπού

ΤΕΦΙΝ Α.Ε. Εµπορίας αυτοκινήτων 
και µηχανηµάτων

τρίτων

Unitfinance Α.Ε. Προώθησης 
τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών

Όνοµα εταιρείας

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, όλες οι ανωτέρω εταιρείες είναι µη εισηγµένες.

Femion Ltd

σε ακίνητα

Οικόπεδα, κτίρια

Εταιρεία χρηµατοδότησης  
πωλήσεων µεταφορικών µέσων

∆ιαχείριση συστηµάτων POSΚάρντλινκ Α.Ε.

Μεταφορές 0                       0                       -                        0                       0                       

Αγορές 6                       1                       7                       0                       14                     

Πωλήσεις και διαγραφές (9)                      (4)                      (2)                      -                        (15)                    

Αποµειώσεις -                        -                        -                        (26)                    (26)                    

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 273 109 337 72 791

Συσσωρευµένες αποσβέσεις:

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου (114)                  (90)                    (284)                  (2)                      (490)                  

Μεταφορές 0                       (0)                      -                        -                        -                        

Πωλήσεις και διαγραφές 9                       2                       4                       0                       15                     

Αποσβέσεις χρήσεως (10)                    (5)                      (14)                    (2)                      (31)                    

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου (115)                  (93)                    (294)                  (4)                      (506)                  

Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 158                   16                     43                     68                     285                   

Έπιπλα, Ηλεκτρονικοί

λοιπός υπολογιστές και

εξοπλισµός, λογισµικά Επενδύσεις

οχήµατα προγράµµατα σε ακίνητα Σύνολο

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

Αξία κτήσεως:

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 314                   135                   362                   63                     874                   

Μεταφορές (0)                      0                       (2)                      0                       (2)                      

Αγορές 6                       4                       12                     35                     57                     

Πωλήσεις και διαγραφές (10)                    (4)                      (25)                    -                        (39)                    

Πώληση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό (34)                    (23)                    (15)                    -                        (72)                    

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 276                   112                   332                   98                     818                   

Συσσωρευµένες αποσβέσεις:

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου (118)                  (97)                    (300)                  (2)                      (517)                  

Μεταφορές 0                       (0)                      0                       -                        0                       

Πωλήσεις και διαγραφές 8                       4                       22                     -                        34                     

Αποσβέσεις χρήσεως (12)                    (6)                      (15)                    (0)                      (33)                    

Πώληση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό 8                       9                       9                       -                        26                     

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου (114)                  (90)                    (284)                  (2)                      (490)                  

Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 162                   22                     48                     96                     328                   

Οι βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων αφορούν κτίρια που χρησιµοποιούνται από την Τράπεζα για τις δραστηριότητές της.

Επενδύσεις σε ακίνητα

τρίτων

Οικόπεδα, κτίρια

και βελτιώσεις

Στα ανωτέρω στοιχεία την 31 ∆εκεµβρίου 2012 περιλαµβάνονται πάγια υπό κατασκευή € µηδενικής αξίας. (2011: € 3 εκατ.). 

σε ακίνητα

31 ∆εκεµβρίου 2011

Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιµετρούνται στο κόστος κτήσεως µετά την αφαίρεση των συσσωρευµένων αποσβέσεων και των συσσωρευµένων ζηµιών

αποµείωσης. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης για περίοδο 40-50 ετών. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα

την 31 ∆εκεµβρίου 2012 ήταν € 81 εκατ. (2011: € 84 εκατ.). Οι εύλογες αξίες των ακινήτων αντιπροσωπεύουν την τιµή αγοράς όπως προσδιορίστηκε από

επαγγελµατίες εκτιµητές ακινήτων.
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26. Ενσώµατα πάγια στοιχεία (συνέχεια)

27. Άυλα πάγια στοιχεία

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Αξία κτήσεως:

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 126                   159                   

Αγορές και µεταφορές 11                     15                     

Πωλήσεις και διαγραφές (0)                      (14)                    

Πώληση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό -                        (34)                    

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 137                   126                   

Συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης/αποσβέσεις:

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου (53)                    (53)                    

Αποσβέσεις χρήσεως (15)                    (15)                    

Πωλήσεις και διαγραφές 0                       2                       

Πώληση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό -                        13                     

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου (68)                    (53)                    

Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 69                     73                     

  

28. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Προπληρωµένα έξοδα για την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας 154                   -                        

Απαιτήσεις από το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων 330                   270                   

Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασµούς 291                   252                   

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήµατος 163                   114                   

Κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2012 αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό εσόδων από µη τραπεζικές υπηρεσίες της κατάστασης

αποτελεσµάτων, ποσό € 1 εκατ. το οποίο αφορά ενοίκια από επενδύσεις σε ακίνητα (2011: € 1 εκατ.). Την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και 2011 δεν υπήρχαν

δεσµεύσεις κεφαλαίων για επενδύσεις σε ακίνητα.

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήµατος 163                   114                   

Προπληρωµένα έξοδα και δεδουλευµένα έσοδα 25                     28                     

Υπόλοιπα σε διακανονισµό µε πελάτες 0                       2                       

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
(1)

388                   182                   

1.351                848                   
  

(1) Περιλαµβάνεται ενεχυριασµένο ποσό αξίας € 246 εκατ. που σχετίζεται µε χρηµατοοικονοµική εγγύηση για τον πιστωτικό κίνδυνο του Ελληνικού ∆ηµοσίου.

29. Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Εξασφαλισµένες υποχρεώσεις προς την ΕΚΤ και την ΤτΕ 28.938              32.225              
Λοιπές υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες 78                     -                        

29.016              32.225              

  

30. Υποχρεώσεις προς λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Εξασφαλισµένες υποχρεώσεις προς λοιπές τράπεζες 2.710                2.324                

∆ιατραπεζικός δανεισµός 1.612                2.968                

Εξασφαλισµένες υποχρεώσεις προς διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 236                   274                   

Τρεχούµενοι λογαριασµοί τραπεζών και υπόλοιπα σε διακανονισµό µε τράπεζες 145                   130                   

4.703                5.696                

  

31. Υποχρεώσεις προς πελάτες

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Προθεσµιακές καταθέσεις 15.669              18.406              

Καταθέσεις ταµιευτηρίου και τρεχούµενοι λογαριασµοί 7.302                8.179                

Συµφωνίες επαναγοράς χρεογράφων 395                   279                   

23.366              26.864              

  

Η λογιστική αξία των σύνθετων καταθέσεων που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων ανήλθε την 31 ∆εκεµβρίου 2012 σε € 147 εκατ. (2011: €
25 εκατ.) Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των σύνθετων καταθέσεων στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 ανήλθε σε € 46 εκατ. ζηµιές (2011: € 1 εκατ. κέρδη), λόγω

µεταβολής των συνθηκών αγοράς. Η µεταβολή στην εύλογη αξία των σύνθετων καταθέσεων συµψηφίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων από αντίθετη

µεταβολή στην εύλογη αξία σύνθετων παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων. 
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32. Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Οµόλογα από τιτλοποίηση 1.418                4.335                

Μεσοπρόθεσµοι τίτλοι (EMTN) 344                   -                        

Καλυµµένες οµολογίες 0                       1                       

Οµόλογα εγγύησης Ελληνικού ∆ηµοσίου 1                       1                       

1.763                4.337                

   

(α) Οµόλογα από τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων (RMBS)

(β) Οµόλογα από τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου επιχειρηµατικών δανείων

Τον Ιούνιο του 2004, η Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση οµολογιών µε τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων, µέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού Themeleion
Mortgage Finance PLC, µε µέσο κόστος άντλησης κεφαλαίων Euribor τριµήνου πλέον 47 µονάδες βάσης. Από το ∆εκέµβριο του 2011, η Τράπεζα έχει το

δικαίωµα ανάκλησης της έκδοσης στην ονοµαστική αξία σε κάθε ηµεροµηνία πληρωµής τόκων (clean-up call option). Την 31 ∆εκεµβρίου 2012 η υποχρέωση

ανήλθε σε € 22 εκατ. (2011: € 63 εκατ.). 

Τον Ιούνιο του 2006, η Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση οµολογιών µε τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων, µέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού Themeleion III
Mortgage Finance PLC, µε µέσο κόστος άντλησης κεφαλαίων Euribor τριµήνου πλέον 21 µονάδες βάσης. Η αρχική εκτιµώµενη διάρκεια ζωής της έκδοσης

ήταν επτά χρόνια. Την 31 ∆εκεµβρίου 2012 η υποχρέωση ανήλθε σε € 84 εκατ. (2011: € 210 εκατ.). 

Τον Ιούνιο του 2005, η Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση οµολογιών µε τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων, µέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού Themeleion ΙΙ

Mortgage Finance PLC, µε µέσο κόστος άντλησης κεφαλαίων Εuribor τριµήνου πλέον 44 µονάδες βάσης. Από τον Ιούλιο 2012, η Τράπεζα έχει το δικαίωµα

ανάκλησης της έκδοσης στην ονοµαστική αξία σε κάθε ηµεροµηνία πληρωµής τόκων (step up call option). Την 31 ∆εκεµβρίου 2012 η υποχρέωση ανήλθε σε €
51 εκατ. (2011: € 104 εκατ.). 

Η χρηµατοδότηση της Τράπεζας προέρχεται από την τιτλοποίηση διαφόρων κατηγοριών δανείων, εκδοθέντες τίτλους στα πλαίσια του προγράµµατος EMTN,
καλυµµένες οµολογίες και οµολογίες εγγύησης Ελληνικού ∆ηµοσίου:

Τον Ιούνιο του 2007, η Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση οµολογιών µε τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων, µέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού Themeleion IV
Mortgage Finance PLC, µε µέσο κόστος άντλησης κεφαλαίων Euribor τριµήνου πλέον 37 µονάδες βάσης. Από τον Αύγουστο 2012, η Τράπεζα έχει το

δικαίωµα ανάκλησης της έκδοσης στην ονοµαστική αξία σε κάθε ηµεροµηνία πληρωµής τόκων (step up call option). Την 31 ∆εκεµβρίου 2012 η υποχρέωση

ανήλθε σε € 393 εκατ. (2011: € 890 εκατ.).

33. Λοιπές υποχρεώσεις

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Πρόβλεψη για χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις (1)
306                   -                        

Προεισπραγµένα έσοδα και έξοδα δεδουλευµένα 32                     52                     

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (σηµ. 34) 29                     47                     

Υποχρεώσεις συναλλαγών -                        14                     

Υποχρεώσεις για αποµειωµένα ΟΕ∆ που λογιστικοποιούνται σε εταιρείες ειδικού σκοπού (σηµ. 5) -                        3.247                

Λοιπές υποχρεώσεις 202                   266                   
569                   3.626                

  

Γεγονός µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού

Το Φεβρουάριο του 2013, έληξαν οµόλογα εγγύησης Ελληνικού ∆ηµοσίου αξίας € 2.344 εκατ.

Οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις σχετικά µε τις εκδοθείσες καλυµµένες οµολογίες, βάσει της Π.∆.Τ.Ε. 2620/28.08.2009, είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της

Τράπεζας.

Τον Ιούλιο 2008, η Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση οµολογιακού δανείου µε τιτλοποίηση δανείων, µέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού Anaptyxi SME I PLC. Την 
31 ∆εκεµβρίου 2012 η υποχρέωση ανήλθε σε € 868 εκατ. (2011: 868 εκατ.)

(γ) Οµόλογα από τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου καταναλωτικών δανείων

Τον Νοέµβριο 2007, η Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση οµολογιακού δανείου µε τιτλοποίηση καταναλωτικών δανείων, µέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού

Daneion 2007-1 PLC. Την 31 ∆εκεµβρίου 2012 τα οµόλογα διακρατούνταν πλήρως από την Τράπεζα (2011: 2.200 εκατ.).

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Τράπεζα προχώρησε στην αγορά € 2.767 εκατ. οµολογιών που είχαν εκδοθεί από εταιρείες ειδικού σκοπού. Από το ποσό αυτό

€ 2.490 εκατ. διακρατούνταν παλαιότερα από τις θυγατρικές της Τράπεζας.

Καλυµµένες οµολογίες και οµόλογα εγγύησης Ελληνικού ∆ηµοσίου

Μεσοπρόθεσµοι τίτλοι (EMTN)

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Τράπεζα, στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΜΤΝ, προχώρησε στην έκδοση οµολογιών ύψους € 357 εκατ. (ονοµαστική αξία), οι

οποίες διακρατήθηκαν πλήρως από θυγατρικές της.

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, οι καλυµµένες οµολογίες και τα οµόλογα εγγύησης Ελληνικού ∆ηµοσίου στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα του Προγράµµατος

Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας (σηµ. 4) συνολικής αξίας € 3.800 εκατ. και € 16.276 εκατ., αντίστοιχα, κατέχονταν πλήρως από την

Τράπεζα και τις θυγατρικές της. Το Μάιο του 2012, έληξαν καλυµµένες οµολογίες αξίας € 650 εκατ. Το Νοέµβριο του 2012, έληξαν οµόλογα εγγύησης

Ελληνικού ∆ηµοσίου αξίας € 1.500 εκατ. 

(1) περιλαµβάνει ποσό ύψους € 247 εκατ. που σχετίζεται µε χρηµατοοικονοµική εγγύηση για λογαριασµό των θυγατρικών της Τράπεζας

Σελίδα 41   31 ∆εκεµβρίου 2012 Οικονοµικές Καταστάσεις



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις

34. Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Μεταβολή στην πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 47                     61                     

Κόστος για τη χρήση (βλ. παρακάτω) (1)                      2                       

Παροχές που πληρώθηκαν (17)                    (16)                    

Πώληση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό -                        0                       

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 29                     47                     
  

Ποσά που αναγνωρίστηκαν στο λογαριασµό αποτελεσµάτων

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 2                       3                       

Τόκος στην υποχρέωση 3                       3                       

Κόστος/(κέρδος) τερµατισµού της υπηρεσίας 7                       4                       

Κόστος προϋπηρεσίας (8)                      1                       

Αναλογιστικές ζηµιές/(κέρδη) (5)                      (9)                      

Σύνολο που περιλαµβάνεται στις αµοιβές και έξοδα προσωπικού (σηµ. 11) (1)                      2                       

Αναλογιστικές παραδοχές

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές (εκφρασµένες σε σταθµικούς µέσους όρους) % %

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,9 5,5

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 1,1 2,0

35. Μετοχικό κεφάλαιο-κοινές µετοχές, διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και ίδιες µετοχές 

Η ονοµαστική αξία των µετοχών της Τράπεζας είναι € 2,22 ανά µετοχή (31 ∆εκεµβρίου 2011: € 2,22). Το κοινό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας είναι πλήρως

καταβεβληµένο. Η µεταβολή του µετοχικού κεφαλαίου-κοινών µετοχών, της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και των ιδίων µετοχών αναλύεται

παρακάτω:

Μετοχικό

Κεφάλαιο ∆ιαφορά από

-κοινές Ίδιες έκδοση µετοχών Ίδιες

µετοχές µετοχές Σύνολο υπέρ το άρτιο µετοχές Σύνολο

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

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 2011 1.481                -                        1.481                1.450                -                        1.450                

73 -                        73                     (2)                      -                        (2)                      

(326)                  -                        (326)                  -                        -                        -                        

-                        (2)                      (2)                      -                        (1)                      (1)                      

-                        2                       2                       -                        1                       1

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2011 1.228                -                        1.228                1.448                -                        1.448                

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2012 1.228                -                        1.228                1.448                -                        1.448                

Εκδοθείσες Ίδιες

κοινές µετοχές  µετοχές Σύνολο

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 2011 538.594.955     -                        538.594.955     

14.353.472       -                        14.353.472       
-                        (490.000)           (490.000)           

Πώληση ιδίων  µετοχών -                        490.000            490.000            

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2011 552.948.427     -                        552.948.427     

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2012 552.948.427     -                        552.948.427     

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω της 
συγχώνευσης µε τη ∆ίας Α.Ε.Ε.Χ.

Προσθήκες από εξαγορές 

Το Μάιο του 2011, κατόπιν της σχετικής καταχώρησης της συγχώνευσης της Τράπεζας και της ∆ίας Α.Ε.Ε.Χ. στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών από το

Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, η Τράπεζα προχώρησε στην έκδοση 14.353.472 κοινών

µετοχών και στην ταυτόχρονη µεταβολή της ονοµαστικής αξίας των κοινών µετοχών από € 2,75 σε € 2,81.

Αριθµός µετοχών

Πώληση ιδίων µετοχών

Προσθήκες από εξαγορές 

Τον Ιούνιο του 2009, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την έκδοση, εντός ορισµένων παραµέτρων, οι όροι και ο χρονικός προσδιορισµός των

οποίων είναι στην κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οµολόγου ύψους € 500 εκατ. µε ρήτρα δικαιώµατος πρόωρης αποπληρωµής από τον εκδότη και

µετατρέψιµου σε κοινές µετοχές της Τράπεζας (σηµ. 37, Σειρά ∆ και Ε). Η έκδοση του οµολόγου µπορεί να γίνει είτε απευθείας είτε τµηµατικά σε σειρές. Τον

Ιούλιο του 2011, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση των όρων για τις οµολογίες ύψους € 150 εκατ. που δεν έχουν ακόµη

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω της 
συγχώνευσης µε τη ∆ίας Α.Ε.Ε.Χ.

Η µεταβολή του αριθµού των µετοχών της Τράπεζας αναλύεται παρακάτω:

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε µείωση 
της ονοµαστικής αξίας των κοινών 
µετοχών

Το Σεπτέµβριο του 2011, κατόπιν της απόφασης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τον Ιούλιο του 2011 και της σχετικής έγκρισης από το

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, η Τράπεζα µείωσε το µετοχικό κεφάλαιο κατά € 326 εκατ. µε µείωση της

ονοµαστικής αξίας της µετοχής από € 2,81 σε € 2,22, µε σκοπό το συµψηφισµό ζηµιών µετασχηµατισµού που είχαν προκύψει από συγχωνεύσεις

προηγούµενων ετών και ζηµιών εις νέο.

Ιούλιο του 2011, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση των όρων για τις οµολογίες ύψους € 150 εκατ. που δεν έχουν ακόµη

εκδοθεί/διατεθεί, όπως είχαν αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση τον Ιούνιο του 2009, καθώς και την αύξηση, υπό προϋποθέσεις, του συνολικής

αξίας του οµολόγου αυτού έως και € 100 εκατ. 
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35. Μετοχικό κεφάλαιο-κοινές µετοχές, διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και ίδιες µετοχές (συνέχεια)

Ίδιες µετοχές

36. Μετοχικό κεφάλαιο-προνοµιούχες µετοχές

Αριθµός 2012 2011

µετοχών € εκατ. € εκατ.

345.500.000     950                   950                   

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 345.500.000     950                   950                   

37. Υβριδικά κεφάλαια

Με βάση το Νόµο 3756/2009, οι τράπεζες που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Ενίσχυσης Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας δεν επιτρέπεται να

αποκτήσουν ίδιες µετοχές, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του νόµου περί Ανωνύµων Εταιρειών.

Οι προνοµιούχες µετοχές παρέχουν δικαίωµα σταθερής µη σωρευτικής απόδοσης 10% υπό τις προϋποθέσεις διατήρησης του ελάχιστου ορίου των δεικτών

κεφαλαιακής επάρκειας, που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος, της ύπαρξης αποθεµατικών που δύναται να διανεµηθούν κατά την έννοια των διατάξεων του

άρθρου 44α του Νόµου περί Ανωνύµων Εταιρειών 2190/1920, και της έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Σύµφωνα µε το Νόµο

3723/2008, όπως τέθηκε σε ισχύ, µετά την πάροδο πέντε ετών από την έκδοση των προνοµιούχων µετοχών ή νωρίτερα, κατόπιν σχετικής έγκρισης της

Τράπεζας της Ελλάδος, η Τράπεζα µπορεί να αποπληρώσει τις προνοµιούχες µετοχές στην ονοµαστική τους αξία. Σε περίπτωση µη αποπληρωµής των

προνοµιούχων µετοχών έως τη λήξη των πέντε ετών, η απόδοση αυξάνει κατά 2% ανά έτος.

Μετοχικό κεφάλαιο-προνοµιούχες µετοχές

Τη 12 Ιανουαρίου 2009, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας ενέκρινε την έκδοση 345.500.000 προνοµιούχων µετοχών χωρίς δικαίωµα

ψήφου, µη διαπραγµατεύσιµων, µη µεταβιβάσιµων, µη σωρευτικής σταθερής απόδοσης 10% φορολογικά εκπιπτόµενης, µε ονοµαστική αξία € 2,75 έκαστη,
σύµφωνα µε το Νόµο 3723/2008 «Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας», οι οποίες καλύφθηκαν από το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε

οµόλογα ίσης αξίας. Η έκδοση ανήλθε σε € 940 εκατ., µετά από έξοδα, και ολοκληρώθηκε την 21 Μαΐου 2009. Σύµφωνα µε το τρέχον νοµικό και εποπτικό

πλαίσιο, οι εκδοθείσες µετοχές περιλαµβάνονται για εποπτικούς σκοπούς στα Tier I κεφάλαια της Τράπεζας.

Τη 18 Μαρτίου 2005, η Τράπεζα, µέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού, ERΒ Hellas Funding Limited, εξέδωσε προνοµιούχους τίτλους ποσού € 200 εκατ. οι

οποίοι αποτελούν πρόσθετα εποπτικά κεφάλαια (Lower Tier 1 Series A) για την Τράπεζα. Οι προνοµιούχοι τίτλοι δεν έχουν προκαθορισµένη ηµεροµηνία

αποπληρωµής και δίνουν στον εκδότη το δικαίωµα πρόωρης αποπληρωµής τους στην ονοµαστική τους αξία στις 18 Μαρτίου 2010, και ετησίως από τότε και

στο εξής. Όλες οι υποχρεώσεις του εκδότη αναφορικά µε τους προνοµιούχους τίτλους καλύπτονται από εγγυήσεις µειωµένης εξασφάλισης από την Τράπεζα.

Βάσει των αποτελεσµάτων του 2012 και του άρθρου 44α του Νόµου περί Ανωνύµων Εταιρειών 2190/1920, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν συνιστά τη διανοµή

µερίσµατος τόσο στους κοινούς όσο και στους προνοµιούχους µετόχους. 

Τη 2 Νοεµβρίου 2005, η Τράπεζα, µέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού, ERB Hellas Funding Limited, εξέδωσε προνοµιούχους τίτλους ποσού € 400 εκατ. οι

οποίοι αποτελούν πρόσθετα εποπτικά κεφάλαια (Lower Tier I Series B) για την Τράπεζα. Οι προνοµιούχοι τίτλοι δεν έχουν προκαθορισµένη ηµεροµηνία

αποπληρωµής και δίνουν στον εκδότη το δικαίωµα πρόωρης αποπληρωµής τους στην ονοµαστική τους αξία στις 2 Νοεµβρίου 2015, και σε τριµηνιαία βάση

από τότε και στο εξής. Όλες οι υποχρεώσεις του εκδότη αναφορικά µε τους προνοµιούχους τίτλους καλύπτονται από εγγυήσεις µειωµένης εξασφάλισης από

την Τράπεζα. Οι τίτλοι πληρώνουν σταθερό µη-σωρευτικό ετήσιο µέρισµα 4,57% για τα πρώτα δέκα έτη και στη συνέχεια µη-σωρευτικό ετήσιο µέρισµα το

οποίο θα καθορίζεται από το 3µηνο Euribor πλέον 2,22%.Το µέρισµα των προνοµιούχων τίτλων πρέπει να δηλωθεί και να πληρωθεί στην περίπτωση που η

Τράπεζα διανείµει µέρισµα. Οι προνοµιούχοι τίτλοι είναι εισηγµένοι στo Χρηµατιστήριo του Λονδίνου.

Την 30 Νοεµβρίου 2009, η Τράπεζα, µέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού, ERB Hellas Funding Limited, εξέδωσε € 100 εκατ. προνοµιούχων τίτλων οι οποίοι

αποτελούν εποπτικά κεφάλαια (Tier I Series E) για την Τράπεζα. Οι όροι και οι συνθήκες της έκδοσης είναι ίδιοι µε τους προνοµιούχους τίτλους που εκδόθηκαν

την 29 Ιουλίου 2009, ενώ η δυνατότητα µετατροπής σε κοινές µετοχές ισχύει από το Φεβρουάριο του 2015. Οι προνοµιούχοι τίτλοι είναι εισηγµένοι στο

Χρηµατιστήριο του Λονδίνου.

Τη 21 ∆εκεµβρίου 2005, η Τράπεζα, µέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού, ERB Hellas Funding Limited, εξέδωσε υβριδικά κεφάλαια µε τη µορφή προνοµιούχων

τίτλων ύψους € 50 εκατ. οι οποίοι αποτελούν µια ενιαία έκδοση µε την ήδη υπάρχουσα έκδοση ποσού € 150 εκατ. της 9 Νοεµβρίου 2005. 

Την 29 Ιουλίου 2009, η Τράπεζα, µέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού, ERB Hellas Funding Limited, εξέδωσε € 300 εκατ. προνοµιούχων τίτλων οι οποίοι

αποτελούν εποπτικά κεφάλαια (Tier I Series D) για την Τράπεζα. Η έκδοση αυτή έγινε σε συνέχεια της από 30 Ιουνίου 2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης

της Τράπεζας, βάσει της οποίας επιτρέπεται η τµηµατική έκδοση αντίστοιχων τίτλων µέχρι του ποσού των € 500 εκατ. Οι προνοµιούχοι τίτλοι δεν έχουν

προκαθορισµένη ηµεροµηνία αποπληρωµής και παρέχουν στον εκδότη το δικαίωµα πρόωρης αποπληρωµής πέντε χρόνια µετά την ηµεροµηνία έκδοσης και

σε τριµηνιαία βάση από τότε εφεξής. Επιπρόσθετα, οι τίτλοι µετά τον Οκτώβριο του 2014 είναι µετατρέψιµοι, κατόπιν άσκησης του δικαιώµατος µετατροπής είτε

από τον εκδότη είτε απο τον οµολογιούχο και υπό ορισµένες συνθήκες, σε κοινές µετοχές Eurobank µε έκπτωση 12% από την τρέχουσα τιµή της µετοχής κατά

το τελευταίο διάστηµα που θα προηγηθεί της ανταλλαγής. Όλες οι υποχρεώσεις του εκδότη αναφορικά µε τους προνοµιούχους τίτλους καλύπτονται από

εγγυήσεις µειωµένης εξασφάλισης από την Τράπεζα. Οι τίτλοι πληρώνουν σταθερό µη-σωρευτικό µέρισµα που υπολογίζεται µε ποσοστό 8,25% ετησίως και

καταβάλλεται κάθε τρίµηνο. Το µέρισµα των προνοµιούχων τίτλων πρέπει να δηλωθεί και να πληρωθεί στην περίπτωση που η Τράπεζα διανείµει µέρισµα. Οι

προνοµιούχοι τίτλοι είναι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών του Λονδίνου.

Την 9 Νοεµβρίου 2005, η Τράπεζα, µέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού, ERB Hellas Funding Limited, εξέδωσε προνοµιούχους τίτλους ποσού € 150 εκατ. οι

οποίοι αποτελούν πρόσθετα εποπτικά κεφάλαια (Lower Tier I Series C) για την Τράπεζα. Οι προνοµιούχοι τίτλοι δεν έχουν προκαθορισµένη ηµεροµηνία

αποπληρωµής και δίνουν στον εκδότη το δικαίωµα πρόωρης αποπληρωµής τους στην ονοµαστική τους αξία στις 9 Ιανουαρίου 2011, και σε τριµηνιαία βάση

από τότε και στο εξής. Όλες οι υποχρεώσεις του εκδότη αναφορικά µε τους προνοµιούχους τίτλους καλύπτονται από εγγυήσεις µειωµένης εξασφάλισης από

την Τράπεζα. Οι τίτλοι πληρώνουν σταθερό µη-σωρευτικό µέρισµα που υπολογίζεται µε ποσοστό 6% ετησίως και καταβάλλεται κάθε τρίµηνο. Το µέρισµα των

προνοµιούχων τίτλων πρέπει να δηλωθεί και να πληρωθεί στην περίπτωση που η Τράπεζα διανείµει µέρισµα. Οι προνοµιούχοι τίτλοι είναι εισηγµένοι στα

Χρηµατιστήρια του Λονδίνου, της Φρανκφούρτης και του Euronext Άµστερνταµ.

στο εξής. Όλες οι υποχρεώσεις του εκδότη αναφορικά µε τους προνοµιούχους τίτλους καλύπτονται από εγγυήσεις µειωµένης εξασφάλισης από την Τράπεζα.
Οι τίτλοι πληρώνουν σταθερό µη-σωρευτικό ετήσιο µέρισµα 6,75% για τα πρώτα δύο έτη και στη συνέχεια µη-σωρευτικό ετήσιο µέρισµα το οποίο θα

καθορίζεται από το δεκαετές επιτόκιο Euro Swap rate πλέον 0,125% µε ανώτατο όριο το 8%. Η απόδοση των τίτλων έχει οριστεί σε 2,50% για την περίοδο από

18 Μαρτίου 2012 έως 17 Μαρτίου 2013. Το µέρισµα των προνοµιούχων τίτλων πρέπει να δηλωθεί και να πληρωθεί στην περίπτωση που η Τράπεζα διανείµει

µέρισµα. Οι προνοµιούχοι τίτλοι είναι εισηγµένοι στα Χρηµατιστήρια του Λουξεµβούργου και της Φρανκφούρτης.
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37. Υβριδικά κεφάλαια (συνέχεια)

Έκδοση A Έκδοση B Έκδοση Γ Έκδοση ∆ Έκδοση Ε Σύνολο

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

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου 2012 89                     155                   166                   275                   59                     744                   

Αγορά υβριδικών κεφαλαίων (2)                      (2)                      (2)                      (50)                    -                        (56)                    

Πώληση υβριδικών κεφαλαίων -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2012 87                     153                   164                   225                   59                     688                   

 

38. ∆ικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών

Τιµή άσκησης 

σε € ανά 

µετοχή

Αριθµός 

δικαιωµάτων 

προαιρέσεως

Τιµή άσκησης 
σε € ανά µετοχή

Αριθµός 
δικαιωµάτων 

προαιρέσεως

Τον Απρίλιο του 2006, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ενέκρινε τη θέσπιση προγράµµατος δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών, το οποίο

επιτρέπει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο (µέσω της Επιτροπής Ανταµοιβών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου) να εκδίδει δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών για τα

επόµενα 5 έτη, ο ανώτατος αριθµός των οποίων θα ανέρχεται σε 3% του συνολικού αριθµού των µετοχών της Τράπεζας και εντός του καθορισµένου πλαισίου

των δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν. Το πρόγραµµα δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών έληξε εντός του

2011. Η επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, την 21 Νοεµβρίου 2007 τροποποίησε τους όρους του προγράµµατος έτσι ώστε καθ' όλη τη

διάρκειά του η περίοδος θεµελίωσης και οι ηµεροµηνίες εξάσκησης να µπορούν να καθοριστούν κατά την ευχέρεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατόπιν

εισήγησης της Επιτροπής Ανταµοιβών.

Την  31 ∆εκεµβρίου 2012, τα κέρδη από επαναγορές υβριδικών κεφαλαίων ανήλθαν σε € 23 εκατ. (2011: € 21 εκατ.). 

Η µεταβολή των προνοµιούχων τίτλων που εξέδωσε η Τράπεζα µέσω της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, ERB Hellas Funding Limited, αναλύεται παρακάτω:

31 ∆εκεµβρίου 201131 ∆εκεµβρίου 2012

Η Τράπεζα παρέχει δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών στα εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τη διοίκηση και τα µέλη του προσωπικού της.
Τα δικαιώµατα δύνανται να ασκηθούν, µε απόφαση των κατόχων τους, ολικώς ή µερικώς, και να µετατραπούν σε µετοχές υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια

θεµελίωσης του δικαιώµατος  έχουν ικανοποιηθεί.

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, το µέρισµα που αναλογεί στους κατόχους υβριδικών κεφαλαίων ανέρχεται σε  € 45 εκατ. (2011: € 50 εκατ.).

Ο αριθµός των µη ασκηθέντων δικαιωµάτων προαίρεσης και οι σταθµισµένες µέσες τιµές άσκησης µεταβλήθηκαν ως εξής:

µετοχή προαιρέσεως προαιρέσεως

Υπόλοιπο τη 1η Ιανουαρίου 11,54                4.493.749         11,57 5.169.129         

Ληξιπρόθεσµα ή/και ακυρωθέντα 11,87                (1.478.683)        11,75 (675.380)           

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου και µέση τιµή άσκησης ανά µετοχή 11,38                3.015.066         11,54 4.493.749         

Τιµή άσκησης 

σε € ανά 

µετοχή

Αριθµός 

δικαιωµάτων 

προαιρέσεως

Τιµή 
άσκησης σε 

€ ανά µετοχή

Αριθµός 
δικαιωµάτων 

προαιρέσεως

Ηµεροµηνία λήξης - 31 ∆εκεµβρίου

2012 -                        -                        12,00                1.289.565         

2013 13,58 1.215.121         13,58                1.268.987         

2014 9,90 1.799.945         9,90                  1.935.197         

11,38                3.015.066         11,54                4.493.749         

39. Ειδικά αποθεµατικά

Τακτικό Αφορολόγητα Αποθεµατικό Λοιπά

αποθεµατικό αποθεµατικά ∆ΛΠ 39 αποθεµατικά Σύνολο

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

200                   1.074                (423)                  (160)                  691                   

Μεταφορές µεταξύ αποθεµατικών 4                       91                     -                        (13)                    82                     

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου (σηµ. 35) -                        -                        -                        79                     79                     

-  µεταβολή στην εύλογη αξία, µετά από φόρους -                        -                        (160)                  -                        (160)                  

-                        -                        62                     -                        62                     

-                        -                        265                   -                        265                   

-                        -                        (33)                    -                        (33)                    

Αντιστάθµιση ταµειακών ροών

-  µεταβολή στην εύλογη αξία, µετά από φόρους -                        -                        (0)                      -                        (0)                      

-                        -                        (12)                    -                        (12)                    

Συναλλαγµατικές διαφορές, µετά από αντιστάθµιση -                        -                        -                        (2)                      (2)                      

-  µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από 
φόρους

-  µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από 
φόρους

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου

- µεταφορά ζηµιών από αποµείωση τίτλων Ελληνικού 
∆ηµοσίου στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από 
φόρους

31 ∆εκεµβρίου 2011

31 ∆εκεµβρίου 2012

Τα δικαιώµατα προαιρέσεως µετοχών που εκκρεµούν κατά το τέλος της χρήσης και δύναται να ασκηθούν, έχουν τις εξής ηµεροµηνίες λήξεως και τιµές

άσκησης:

31 ∆εκεµβρίου 2011

Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών 
τίτλων

-µεταφορά ζηµιών από αποµείωση λοιπών επενδυτικών 
τίτλων στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από 
φόρους

Αξία παρεχόµενων υπηρεσιών από το προσωπικό -                        -                        -                        (1)                      (1)                      
204                   1.165                (301)                  (97)                    971                   Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου
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39. Ειδικά αποθεµατικά (συνέχεια)

Τακτικό Αφορολόγητα Αποθεµατικό Λοιπά

αποθεµατικό αποθεµατικά ∆ΛΠ 39 αποθεµατικά Σύνολο

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

204                   1.165                (301)                  (97)                    971                   

Μεταφορές µεταξύ αποθεµατικών -                        (3)                      -                        (145)                  (148)                  

-  µεταβολή στην εύλογη αξία, µετά από φόρους -                        -                        149                   -                        149                   

-                        -                        60                     -                        60                     

-                        -                        6                       -                        6                       

Αντιστάθµιση ταµειακών ροών

-  µεταβολή στην εύλογη αξία, µετά από φόρους -                        -                        (111)                  -                        (111)                  

-                        -                        45                     -                        45                     

Αξία παρεχόµενων υπηρεσιών από το προσωπικό -                        -                        -                        (2)                      (2)                      

204                   1.162                (152)                  (244)                  970                   

40. Μεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων

(α)

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά φορολογούνται κατά τη διανοµή τους. Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, τα αφορολόγητα αποθεµατικά περιλαµβάνουν ποσό € 246 εκατ.
το οποίο αποτελείται από ποσό € 289 εκατ. που φορολογήθηκε αυτοτελώς, βάσει του Νόµου 3513/2006, µε το ποσό των € 43,3 εκατ. Η Τράπεζα αξιώνει

δικαστικώς τη µη καταβολή του συγκεκριµένου φόρου.

Η Τράπεζα διενεργεί συναλλαγές µε τις οποίες µεταβιβάζει χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχει αναγνωρίσει, απευθείας σε τρίτους ή σε εταιρείες

ειδικού σκοπού.

Το τακτικό αποθεµατικό και το αποθεµατικό ∆.Λ.Π. 39 δεν µπορούν να διανεµηθούν. Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, το αποθεµατικό αντιστάθµισης ταµειακών ροών

που περιλαµβάνεται στο αποθεµατικό ∆.Λ.Π. 39 ήταν € 159 εκατ. ζηµιά (2011: € 93 εκατ. ζηµιά).

-  µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από 
φόρους

-  µεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από 
φόρους

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου

31 ∆εκεµβρίου 2012

Υπόλοιπο τη 1 Ιανουαρίου

Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών 
τίτλων

-µεταφορά ζηµιών από αποµείωση λοιπών επενδυτικών 
τίτλων στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, µετά από 
φόρους

Η Τράπεζα πωλεί χρεόγραφα µε αντάλλαγµα µετρητά στο πλαίσιο συµφωνιών επαναγοράς χρεογράφων (repos) και αναλαµβάνει την υποχρέωση να(α)

(β)

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 852                   1.977                

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 55                     15                     

∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες 25.145              28.607              

-τιτλοποιηµένα δάνεια 3.558               5.105               

-ενεχυριασµένα δάνεια στο πλαίσιο προγράµµατος έκδοσης καλυµµένων οµολογιών 4.445               6.867               

-ενεχυριασµένα δάνεια σε κεντρικές και λοιπές τράπεζες 17.142             16.635             

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων 3.784                4.855                

29.836              35.454              

(γ)

(δ)

Λογιστική Αξία

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, η ρευστοποιήσιµη αξία των περιουσιακών στοιχείων που έχουν µεταβιβαστεί ή δανειστεί από την Τράπεζα µέσω συµφωνιών

δανεισµού τίτλων, επαναπώλησης τίτλων και λοιπών συµφωνιών (σηµεία α, β, γ και δ) ανήλθε σε € 39.742 εκατ., ενώ η σχετική υποχρέωση από τις ανωτέρω

συναλλαγές ανήλθε σε € 33.697 εκατ. (σηµ. 29, 30, 31 και 32).

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας που έχουν πωληθεί ή µεταβιβαστεί, τα οποία δεν πληρούν τα

κριτήρια για την παύση της αναγνώρισής τους από το ενεργητικό της Τράπεζας:

Η Τράπεζα πωλεί χρεόγραφα µε αντάλλαγµα µετρητά στο πλαίσιο συµφωνιών επαναγοράς χρεογράφων (repos) και αναλαµβάνει την υποχρέωση να

επιστρέψει στον αντισυµβαλλόµενο τα χρήµατα που εισέπραξε. Επιπλέον, η Τράπεζα ενεχυριάζει µε αντάλλαγµα µετρητά τίτλους και δάνεια και απαιτήσεις

πελατών και αναλαµβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει στον αντισυµβαλλόµενο τα χρήµατα που εισέπραξε. Η Τράπεζα εκτιµά ότι διατηρεί ουσιαστικά όλους

τους κινδύνους και τις αποδόσεις αυτών των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και ως εκ τούτου δεν τα έχει αποαναγνωρίσει. Η σχετική

υποχρέωση αναγνωρίζεται ανάλογα στις Υποχρεώσεις προς χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (σηµ. 29 και 30) και τις Υποχρεώσεις προς πελάτες (σηµ. 31).

Η Τράπεζα έχει προχωρήσει σε τιτλοποιήσεις διαφόρων κατηγοριών δανείων (στεγαστικών, πιστωτικών καρτών και δανείων µικρών επιχειρήσεων), σύµφωνα

µε τις οποίες αναλαµβάνει την υποχρέωση να µεταβιβάσει τις ταµειακές ροές από τα δάνεια στους κατόχους των οµολογιών. Η Τράπεζα εκτιµά ότι διατηρεί

ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις αποδόσεις αυτών των δανείων και ως εκ τούτου δεν τα έχει αποαναγνωρίσει. Επιπλέον, η δυνατότητα προσφυγής των

κατόχων των οµολογιών περιορίζεται µόνο στα δάνεια που έχουν µεταβιβαστεί. Η σχετική υποχρέωση αναγνωρίζεται στους Πιστωτικούς τίτλους και λοιπές

δανειακές υποχρεώσεις (σηµ. 32). 

Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, τα οµόλογα εγγύησης Ελληνικού ∆ηµοσίου συνολικής ονοµαστικής αξίας € 16.276 εκατ. (ρευστοποιήσιµη αξία € 11.794 εκατ.) που

έχει εκδώσει η Τράπεζα στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα του Προγράµµατος Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας (σηµ. 4) και τα οποία έχει

διακρατήσει πλήρως, έχουν ενεχυριαστεί σε κεντρικές τράπεζες και διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.

Επιπλέον, η Τράπεζα ενδέχεται να πωλήσει ή να ενεχυριάσει εκ νέου τίτλους που έχει δανειστεί ή αποκτήσει µέσω συµφωνιών επαναπώλησης τίτλων (reverse
repos), τους οποίους έχει την υποχρέωση να επιστρέψει. Ο αντισυµβαλλόµενος διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και αποδόσεις των τίτλων αυτών και

ως εκ τούτου δεν αναγνωρίζονται από την Τράπεζα. Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, η Τράπεζα είχε δανειστεί ή αποκτήσει µέσω συµφωνιών επαναπώλησης τίτλων

(reverse repos) τίτλους µε εύλογη αξία € 3.498 εκατ., η πλειοψηφία των οποίων είχε ενεχυριαστεί στα πλαίσια συµφωνιών επαναγοράς.

Επιπλέον, το EΤΧΣ έχει προκαταβάλει στην Τράπεζα τίτλους µε εύλογη αξία € 5.343 εκατ. (ονοµαστική αξία € 5.311 εκατ.) έναντι της συµµετοχής του στην

επικείµενη ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας (σηµ. 41), εκ των οποίων τίτλοι µε εύλογη αξία € 5.338 εκατ. είχαν ενεχυριαστεί στα πλαίσια συµφωνιών

επαναγοράς.
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41. Προκαταβολή του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας

42. Λειτουργικές µισθώσεις

Έπιπλα, Έπιπλα,

Γήπεδα και εξοπλισµός, Γήπεδα και εξοπλισµός,

κτίρια οχήµατα κτίρια οχήµατα

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Εντός ενός έτους 26                     -                        27                     -                        

Από ένα έως πέντε έτη 57                     -                        65                     -                        

Άνω των πέντε ετών 51                     -                        63                     -                        

134                   -                        155                   -                        

Έπιπλα, Έπιπλα,

Γήπεδα και εξοπλισµός, Γήπεδα και εξοπλισµός,

κτίρια οχήµατα κτίρια οχήµατα

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Εντός ενός έτους 1                       -                        1                       -                        

Από ένα έως πέντε έτη 0                       -                        0                       -                        

Άνω των πέντε ετών 0                       -                        -                        -                        

1                       -                        1                       -                        

43. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και λοιπές δεσµεύσεις

2012 2011

€ εκατ. € εκατ.

Μισθώσεις στις οποίες η Τράπεζα λειτουργεί ως µισθωτής - Τα πληρωτέα µισθώµατα από µη ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις έχουν ως εξής:

31 ∆εκεµβρίου 2012

31 ∆εκεµβρίου 2012

Μισθώσεις στις οποίες η Τράπεζα λειτουργεί ως εκµισθωτής - Τα εισπρακτέα µισθώµατα από µη ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις έχουν ως εξής:

31 ∆εκεµβρίου 2011

31 ∆εκεµβρίου 2011

Την 28 Μαΐου 2012 και την 21 ∆εκεµβρίου 2012, το ΕΤΧΣ προκατέβαλε στην Τράπεζα οµόλογα έκδοσης του Ευρωπαϊκού ΤΧΣ ονοµαστικής αξίας € 3.970 εκατ.
και € 1.341 εκατ. έναντι της συµµετοχής του στην επικείµενη ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας (σηµ. 6). Βάσει των όρων των σχετικών συµβάσεων

προεγγραφής, η συναλλαγή αναγνωρίστηκε ως δανεισµός χρεογράφων (στα στοιχεία εκτός ισολογισµού).

€ εκατ. € εκατ.

Εγγυήσεις και πιστωτικές επιστολές σε αναµονή 4.115                10.016              

Λοιπές εγγυήσεις και αχρησιµοποίητα πιστωτικά όρια 893                   798                   

Ενέγγυες πιστώσεις 13                     19                     

Κεφαλαιουχικές δαπάνες  5                       6                       

5.026                10.839              

Επίδικες υποθέσεις

44. Προαιρετική δηµόσια πρόταση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Όπως αναφέρεται στο πληροφοριακό δελτίο, µετά την ολοκλήρωση της ∆ηµόσιας Πρότασης ακολουθεί η συγχώνευση των δύο τραπεζών. Σε συνέχεια αυτού,
τη 19 Μαρτίου 2013, τα διοικητικά συµβούλια της Eurobank και της ΕΤΕ αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης µε απορρόφηση της Eurobank
από την ΕΤΕ και όρισαν την 31 ∆εκεµβρίου 2012 ως ηµεροµηνία µετασχηµατισµού. Η διαδικασία της συγχώνευσης αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός των

επόµενων µηνών. 

Κατά το τέλος της χρήσης, υπήρχαν εκκρεµείς επίδικες υποθέσεις έναντι της Τράπεζας. Σύµφωνα µε τη διοίκηση και τους νοµικούς συµβούλους της Τράπεζας,
οι υφιστάµενες επίδικες υποθέσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας. 

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΕΤΕ ενέκρινε, την 23 Νοεµβρίου 2012, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ και την έκδοση νέων κοινών

µετοχών, οι οποίες θα προσφέρονταν στους κοινούς µετόχους της Eurobank που θα αποδέχονταν τη ∆ηµόσια Πρόταση της ΕΤΕ µε την προσφερόµενη σχέση

ανταλλαγής. Μετά την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ξεκίνησε η περίοδος αποδοχής της ∆ηµόσιας

Πρότασης την 11 Ιανουαρίου 2013. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Eurobank, λαµβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις των συµβούλων του, αξιολόγησε τα

πλεονεκτήµατα της επιχειρηµατικής ενοποίησης µε γνώµονα το συµφέρον όλων των ενδιαφεροµένων, συµπεριλαµβανοµένων των εργαζοµένων, των πελατών,
των µετόχων και της ελληνικής οικονοµίας καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις της πρότασης ανταλλαγής και διατύπωσε, την 11 Ιανουαρίου 2013,
αιτιολογηµένη γνώµη επ’αυτής, όπως ορίζει ο Νόµος 3461/2006.

Όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις ή/και συναινέσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού, το Ελληνικό Ταµείο

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κρατικές Ενισχύσεις) ελήφθησαν στις 14 Φεβρουαρίου

2013. Η περίοδος αποδοχής της ∆ηµόσιας Πρότασης, κατά τη διάρκεια της οποίας προσφέρθηκαν 466.397.790 µετοχές, έληξε στις 15 Φεβρουαρίου 2013. 

Τη 15 Φεβρουαρίου 2013, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΕΤΕ), κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης, απέκτησε

το 84,35% των κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών της Eurobank . Η ΕΤΕ είναι η µεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα µε σηµαντική παρουσία στην περιοχή της

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι κοινές µετοχές της ETE είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, ενώ µετοχές υπό τη µορφή αµερικανικών πιστοποιητικών

αποθετηρίου (ADRs) και οι USD προνοµιούχες µετοχές διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ.
www.nbg.gr). 

Την 5 Οκτωβρίου 2012, ανακοινώθηκε η πρόθεση της ΕΤΕ για την υποβολή Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των µετοχών

της Eurobank, προσφέροντας ως αντάλλαγµα 58 νέες κοινές µε δικαίωµα ψήφου µετοχές της ΕΤΕ για κάθε 100 κοινές µε δικαίωµα ψήφου µετοχές της

Eurobank που θα προσφερθούν. Η ΕΤΕ δήλωσε, επίσης, ότι, µέτοχοι της Eurobank που εκπροσωπούσαν το 43,6% του µετοχικού κεφαλαίου των κοινών

µετοχών, είχαν δεσµευθεί να προσφέρουν τις µετοχές τους στη δηµόσια πρόταση.
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45. Λοιπά σηµαντικά γεγονότα και γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού

∆ραστηριότητες του Οµίλου Eurobank στην Κύπρο

Σηµείωση 4-Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας

Βάσει του Νόµου 3864/2012, όπως τροποποιήθηκε µε το Νόµο 4093/2012 που τέθηκε σε ισχύ το Νοέµβριο του 2012, οι τράπεζες που λαµβάνουν κεφαλαιακή

ενίσχυση από το ΕΤΧΣ υποχρεούνται να καταβάλουν άπαξ στο ΕΤΧΣ ποσό € 556 εκατ. Σύµφωνα µε τη σχετική σύµβαση προεγγραφής που υπογράφηκε µε το

ΕΤΧΣ την 21 ∆εκεµβρίου 2012, το ποσό που αναλογεί στη Eurobank καθορίστηκε σε € 154 εκατ., το οποίο καταβλήθηκε την 21 ∆εκεµβρίου 2012. Η καταβολή

στο ΕΤΧΣ παρουσιάζεται στα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού και θα αφαιρεθεί από τα κεφάλαια της Τράπεζας µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας

ανακεφαλαιοποίησης (σηµ. 28).

Πληροφορίες σχετικά µε τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στην Κύπρο είναι διαθέσιµες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού συµβουλίου.

Πληροφορίες σχετικά µε τα σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού αναφέρονται επίσης στις εξής σηµειώσεις:

Την 22 Μαΐου 2012, η ∆εύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank διέκοψε τη διαδικασία συγχώνευσης µε την Eurobank
και ανακάλεσε τις αποφάσεις της από 15 Νοεµβρίου 2011 Γενικής Συνέλευσης της Alpha Bank.

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Κύπρο µέσω της θυγατρικής του Eurobank Cyprus Ltd (θυγατρική). Οι εργασίες της θυγατρικής εκτελούνται µέσα από ένα

δίκτυο επτά τραπεζικών κέντρων και επικεντρώνονται αποκλειστικά στο Wholesale Banking και στο International Business Banking.

Το σύνολο ενεργητικού της θυγατρικής ανέρχεται σε € 4,2 δις από το οποίο ποσό € 1,7 δις αφορά στοιχεία ενεργητικού εντός Κύπρου. Η κεφαλαιακή βάση της

θυγατρικής ανέρχεται σε € 570 εκατ., ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας την 31 ∆εκεµβρίου 2012 διαµορφώθηκε στα πολύ ισχυρά επίπεδα του 32,48%,
που, σε συνδυασµό µε την πολύ καλή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, ενισχύουν τη θωράκισή της απέναντι στους κινδύνους της τρέχουσας

οικονοµικής συγκυρίας.

Την 15 Μαρτίου 2013, το ύψος των καταθέσεων της θυγατρικής ανήλθε σε € 2,9 δις, ενώ το ύψος των δανείων σε € 1,5 δις, από τα οποία € 0,7 δις είναι

πλήρως εγγυηµένα µε ισόποσα ταµειακά διαθέσιµα (cash collateral). Η θυγατρική διατηρεί υψηλή ρευστότητα, µε ρευστά διαθέσιµα επενδυµένα σε

βραχυχρόνιες τοποθετήσεις χαµηλού κινδύνου, εκτός Κύπρου, ύψους € 1,7 δις. Σύµφωνα µε τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και των αρχών της

∆ηµοκρατίας της Κύπρου καµιά από τις καταθέσεις πελατών της θυγατρικής δεν υφίσταται οποιαδήποτε αποµείωση ή επιβάρυνση. Η θυγατρική διατηρεί

υψηλούς δείκτες και αποθέµατα ρευστότητας, σηµαντικά ανώτερους των ελάχιστων εποπτικών ορίων, γεγονός που την καθιστά ικανή να ανταπεξέλθει ακόµη

και σε ακραία σενάρια µείωσης των καταθέσεων.

Το ποσοστό των λειτουργικών εσόδων του Οµίλου που προέρχονται από τη δραστηριότητα του στην Κύπρο, αντιστοιχεί σε 5,7% των συνολικών λειτουργικών

εσόδων του Οµίλου.

Τόσο ο Όµιλος συνολικά, όσο και η θυγατρική του τράπεζα στην Κύπρο δεν τηρούν καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου ή στη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου (CPB)
στην Κύπρο. Η έκθεση του Οµίλου σε κινητές αξίες των παραπάνω τραπεζών είναι µικρότερη των € 4 εκατ.

Σηµείωση 13-Φόρος εισοδήµατος

46. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη

Σηµείωση 24-Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις

Σηµείωση 47-∆ιοικητικό Συµβούλιο

Σηµείωση 44-Προαιρετική δηµόσια πρόταση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Σηµείωση 4-Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας

Σηµείωση 32-Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις

Την 23 Ιουλίου 2012, µεταβιβάστηκε το 43,55% των κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών που κατείχε ο Όµιλος EFG, σε δέκα νοµικά πρόσωπα, κάθε ένα από

τα οποία απέκτησε το 4,4% περίπου, ενώ ο Όµιλος EFG διατήρησε το υπόλοιπο 1,15%. Τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα έχουν επίσηµα δηλώσει ότι είναι

ανεξάρτητα µεταξύ τους. Ως αποτέλεσµα, από την 23 Ιουλίου 2012, η Τράπεζα έπαυσε να τελεί υπό τον έλεγχο του Οµίλου EFG και δε θα περιλαµβάνεται

πλέον στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του. Επιπλέον, η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος της Τράπεζας έχουν ήδη τροποποιηθεί, ώστε να µην

περιλαµβάνουν πλέον το συνθετικό «EFG». 

Η Τράπεζα πραγµατοποιεί τραπεζικές συναλλαγές µε τα συνδεόµενα µέρη µέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών και σε καθαρά εµπορική βάση. Οι

συναλλαγές αυτές περιλαµβάνουν δάνεια, καταθέσεις και εγγυήσεις. Επιπλέον, µέσα στα συνήθη πλαίσια των επενδυτικών τραπεζικών του εργασιών, η

Τράπεζα ενδέχεται να κατέχει χρεωστικούς και συµµετοχικούς τίτλους των συνδεόµενων µερών. Ο όγκος και τα υπόλοιπα των συναλλαγών µε τα συνδεόµενα

µέρη στο τέλος της χρήσης παρατίθενται παρακάτω:

Στο πλαίσιο του διαχωρισµού του Οµίλου Eurobank από τον Όµιλο EFG, υποβλήθηκαν παραιτήσεις από πέντε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας

έτσι ώστε να µην υπάρχουν κοινά µέλη στα όργανα του Οµίλου EFG και του Οµίλου Eurobank. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίαση της

21 Σεπτεµβρίου 2012, εξέλεξε ως νέα µέλη, την κυρία Αγγελική Φράγκου και τους κυρίους Γιώργο ∆αυίδ και Νικόλα Στασινόπουλο, µε θητεία ίση µε το

υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων µελών.

Έως την 23 Ιουλίου 2012, η Τράπεζα ήταν µέλος του Οµίλου EFG, ενεργός µητρική εταιρεία του οποίου είναι η «European Financial Group EFG (Luxembourg)
S.A.», ενώ απώτατη µητρική εταιρεία είναι η «Private Financial Holdings Limited», η οποία ανήκει και ελέγχεται έµµεσα από µέλη της οικογένειας Λάτση. Πιο

συγκεκριµένα, ο Όµιλος EFG κατείχε το 44,70% των κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών της Τράπεζας, µέσω 100% θυγατρικών της απώτατης µητρικής

εταιρείας, ενώ οι υπόλοιπες κοινές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου κατέχονταν από θεσµικούς και ιδιώτες επενδυτές, κανείς εκ των οποίων, σύµφωνα µε όσα η

Τράπεζα γνωρίζει, δεν κατείχε ποσοστό 5% και άνω. 
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46. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη (συνέχεια)

Θυγατρικές Όµιλος EFG

Βασικά µέλη 

της ∆ιοίκησης 

της Τράπεζας 

(ΒΜ∆) 
(2)

Λοιπά

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 9.303                -                        -                        -                        

23                     -                        -                        -                        

Απαιτήσεις από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 47                     -                        -                        -                        

102                   -                        -                        -                        

∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες 1.684                -                        11                     26                     

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 17                     -                        -                        -                        

Υποχρεώσεις προς χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 2.491                -                        -                        -                        

Υποχρεώσεις από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 16                     -                        -                        -                        

Υποχρεώσεις προς πελάτες 2.809                -                        7                       19                     

Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπά δανειακά κεφάλαια 2.597                -                        -                        -                        

Λοιπές υποχρεώσεις 18                     -                        -                        -                        

Καθαρά έσοδα από τόκους 1                       2                       (0)                      1                       

Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες 50                     (0)                      0                       0                       

Έσοδα από µερίσµατα 19                     -                        -                        -                        

Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών (1)
16                     -                        -                        -                        

Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) (15)                    0                       -                        (0)                      

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους (αµοιβές είσπραξης απαιτήσεων) (24)                    -                        -                        -                        

Εγγυητικές που εκδόθηκαν 4.695                -                        -                        0                       

Εγγυητικές που ελήφθησαν -                        -                        0                       -                        

Βασικά µέλη της 
∆ιοίκησης της 

31 ∆εκεµβρίου 2011

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη 
αξία µέσω αποτελεσµάτων

31 ∆εκεµβρίου 2012

Θυγατρικές Όµιλος EFG

∆ιοίκησης της 
Τράπεζας 

(ΒΜ∆) (2)
Λοιπά

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 17.629              0                       -                        -                        

95                     0                       -                        -                        
Απαιτήσεις από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 196                   -                        -                        1                       

389                   82                     -                        7                       
∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες 2.044                -                        15                     107                   
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 17                     -                        -                        -                        
Υποχρεώσεις προς χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 2.976                54                     -                        -                        
Υποχρεώσεις από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 74                     -                        -                        -                        
Υποχρεώσεις προς πελάτες 5.992                1                       31                     96                     
Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπά δανειακά κεφάλαια 3.977                -                        -                        -                        
Λοιπές υποχρεώσεις 27                     -                        -                        -                        

Καθαρά έσοδα από τόκους 90                     5                       (1)                      1                       
Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες 62                     0                       -                        -                        
Έσοδα από µερίσµατα 20                     -                        -                        -                        

Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών (1) 35                     -                        -                        -                        
Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) (17)                    (5)                      (0)                      (1)                      
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους (αµοιβές είσπραξης απαιτήσεων) (25)                    -                        -                        -                        

Εγγυητικές που εκδόθηκαν 7.960                271                   0                       5                       

Εγγυητικές που ελήφθησαν -                        271                   0                       9                       

Σε σχέση µε τις εγγυητικές που εκδόθηκαν προς τις θυγατρικές επιχειρήσεις, η Τράπεζα έχει λάβει ενεχυριασµένη κατάθεση ύψους € 1.276 εκατ. την 31
∆εκεµβρίου 2012 (2011: € 3.905 εκατ.), που περιλαµβάνεται στις υποχρεώσεις προς πελάτες ανωτέρω.

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων

∆εν έχουν γίνει προβλέψεις για δάνεια που χορηγήθηκαν σε συνδεόµενα µέρη.

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη 
αξία µέσω αποτελεσµάτων

Παροχές προς τα βασικά µέλη της ∆ιοίκηση της Τράπεζας (συµπεριλαµβανοµένων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου)

Οι αµοιβές των βασικών µελών της ∆ιοίκησης της Τράπεζας που έχουν τη µορφή βραχυπρόθεσµων παροχών ανέρχονται σε € 6,3 εκατ. (2011: € 6,7 εκατ.), και

µακροπρόθεσµων παροχών € 0,5 εκατ. εκ των οποίων € 0,1 εκατ. αφορούν παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους (2011: € 1,8 εκατ. και € 1,3 εκατ. αντίστοιχα).

(1)
Κέρδη/(ζηµιές) συναλλαγών από παράγωγα µε θυγατρικές συµψηφίζονται µε τα αντίστοιχα κέρδη/(ζηµίες) από παράγωγα µε τρίτους. 

(2)
Στα βασικά µέλη της ∆ιοίκησης περιλαµβάνονται τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα µέλη της ∆ιοίκησης της Τράπεζας και της µητρικής της και τα στενά συγγενικά τους πρόσωπα.
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47. ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ε. Ν. Χριστοδούλου Πρόεδρος (Μη εκτελεστικό µέλος)
Γ. Κ. Γόντικας Αντιπρόεδρος και Επίτιµος Πρόεδρος (Μη εκτελεστικό µέλος)
Α. Μ. Λ. I. Λάτση Αντιπρόεδρος (Μη εκτελεστικό µέλος-έως την 23 Ιουλίου 2012)
Ν. Κ. Νανόπουλος ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Β. Ν. Μπαλλής Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Μ. Η. Κολακίδης Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ν. Β. Καραµούζης Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ν. Κ. Παυλίδης Εκτελεστικό µέλος

Γ.Α. ∆αυίδ
(1)

Μη εκτελεστικό µέλος (από την 21 Σεπτεµβρίου 2012)
∆. Γ. ∆ηµόπουλος Μη εκτελεστικό µέλος (από τη 19 Μαρτίου 2013)

Α. Ν. Φράγκου
(1)

Μη εκτελεστικό µέλος (από την 21 Σεπτεµβρίου 2012)
Π. Κ. Μυλωνάς Μη εκτελεστικό µέλος (από τη 19 Μαρτίου 2013)
Ν. Μ. Στασινόπουλος Μη εκτελεστικό µέλος (από την 21 Σεπτεµβρίου 2012)
Φ. Σ. Αντωνάτος Μη εκτελεστικό µέλος (έως την 23 Ιουλίου 2012)
E. L. Bussetil Μη εκτελεστικό µέλος (έως την 23 Ιουλίου 2012)
Σ. Ι. Λάτσης Μη εκτελεστικό µέλος (έως την 23 Ιουλίου 2012)
Π. Π. Πεταλάς Μη εκτελεστικό µέλος (έως την 23 Ιουλίου 2012)
Σ. Λ. Λορεντζιάδης Μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο µέλος

Α. Ι. Μαρτίνος Μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο µέλος

∆. Θ. Παπαλεξόπουλος Μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο µέλος
Π. Β. Τριδήµας Μη εκτελεστικό Ανεξάρτητο µέλος

∆. Α. Γεωργούτσος Μη εκτελεστικό µέλος (διορισµένος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3723/2008) 
Χ.Μ. Γκλαβάνης Μη εκτελεστικό µέλος (διορισµένος την 6 Ιουνίου 2012 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3864/2010) 

48.

(1)
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στη συνεδρίασή του της 31 Οκτωβρίου 2012 εκτίµησε ότι η κα Α. Φράγκου και ο κος Γ. ∆αυίδ πληρούν τα κριτήρια που ορίζει ο

Νόµος για την εκλογή τους ως Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη. Η επόµενη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας θα κληθεί να επικυρώσει τον

διορισµό τους, αναλόγως. 

Μετά την παραίτηση 5 µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 23 Ιουλίου 2012 και την εκλογή 5 νέων µελών σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων (σηµ. 46), το

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας ,όπως συγκροτήθηκε σε σώµα τη 19 Μαρτίου 2013 , παρουσιάζεται παρακάτω:

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγµατοποιηθεί το 2013.

Μερίσµατα48.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013

Μερίσµατα

Τα µερίσµατα λογιστικοποιούνται µετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Βάσει του Νόµου 3756/2009 όπως τροποποιήθηκε µε το Νόµο 3844/2010 και συµπληρώθηκε µε τους Νόµους 3965/2011 και 4063/2012, οι τράπεζες που

συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Ενίσχυσης Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονοµίας δεν επιτρέπεται να διανείµουν µέρισµα µε τη µορφή µετρητών στους

κατόχους κοινών µετοχών για τις χρήσεις 2008 έως 2011. Ο περιορισµός στη διανοµή µερίσµατος σε µετρητά επεκτείνεται και στο 2012 µέσω νοµοθετικής

ρύθµισης, η οποία αναµένεται να ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο σύντοµα. Βάσει των αποτελεσµάτων του 2012 και του άρθρου 44α του Νόµου περί Ανωνύµων

Εταιρειών 2190/1920, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δε συνιστά τη διανοµή µερίσµατος τόσο στους κοινούς όσο και στους προνοµιούχους µετόχους (σηµ. 36). 

Νικόλαος Κ. Νανόπουλος
Α.∆.Τ. ΑΕ - 586794

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πόλα N. Χατζησωτηρίου
Α.∆.Τ. ΑΚ - 221300

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Χάρης Β. Κοκολογιάννης
Α.∆.Τ. ΑK - 021124

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ευθύµιος Ν. Χριστοδούλου
Α.∆.Τ. No AB - 049358

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Ευθύµιος Ν. Χριστοδούλου Πρόεδρος (Μη εκτελεστικό µέλος)

Αριθµός Γενικού Εµπορικού Μητρώου: 000223001000 Γεώργιος Κ. Γόντικας Αντιπρόεδρος και Επίτιµος Πρόεδρος (Μη εκτελεστικό µέλος)

Αρµόδια αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Νικόλαος Κ. Νανόπουλος ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων Βύρων Ν. Μπαλλής Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Μιχαήλ Η. Κολακίδης Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών Νικόλαος Β. Καραµούζης Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος

καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν Νικόλαος Κ. Παυλίδης Εκτελεστικό Μέλος

τα στοιχεία και πληροφορίες): 27 Μαρτίου 2013 Γιώργος Α. ∆αυίδ Μη Εκτελεστικό Μέλος (από τις 21 Σεπτεµβρίου 2012)

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Κυριάκος Ριρής ∆ηµήτριος Γ. ∆ηµόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος (από τις 19 Μαρτίου 2013)

Ελεγκτική Εταιρεία: PricewaterhouseCoopers S.A. Αγγελική Ν. Φράγκου Μη Εκτελεστικό Μέλος (από τις 21 Σεπτεµβρίου 2012)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη - θέµα έµφασης Παύλος Κ. Μυλωνάς Μη Εκτελεστικό Μέλος (από τις 19 Μαρτίου 2013)

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.eurobank.gr Νικόλαος Μ. Στασινόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος (από τις 21 Σεπτεµβρίου 2012)

Σπυρίδων Λ. Λορεντζιάδης Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Αθανάσιος Ι. Μαρτίνος Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

∆ηµήτριος Θ. Παπαλεξόπουλος Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Παναγιώτης Β. Τριδήµας Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

∆ηµήτριος Α. Γεωργούτσος Μη Εκτελεστικό Μέλος (διορισµένος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3723/2008)

Χρήστος Μ. Γκλαβάνης Μη Εκτελεστικό Μέλος (διορισµένος την 6 Ιουνίου 2012 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3864/2010)

   Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα κατωτέρω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. και του Οµίλου της. Συνιστούµε εποµένως στους αναγνώστες, πριν προβούν σε 
οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή, ή άλλη συναλλαγή µε την Τράπεζα, να ανατρέξουν στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι Οικονοµικές Καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), καθώς και η έκθεση ελέγχου του 
ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012

(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Π.Χ.Α.)

1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν-

 31 ∆εκ 2012 31 ∆εκ 2011 31 ∆εκ 2012 31 ∆εκ 2011 31 ∆εκ 2012 31 ∆εκ 2011 31 ∆εκ 2012 31 ∆εκ 2011

 843  1.235 Καθαρά έσοδα από τόκους  1.461  1.965 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 100  162 Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες  200  274  844  1.821 Ταµείο και διαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες  2.065  3.286

-                     - Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες  30  30  13.307  23.965 Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα  4.693  6.988

 4  7 Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες  32  28 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην

 19  20 Έσοδα από µερίσµατα  4  6  92  94 εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων  710  503

 62 (55) Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών  51 (56)  1.913  1.950 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα  1.888  1.818

 71 (56) Αποτελέσµατα από επενδυτικούς τίτλους (22) (20)  33.434  36.087 ∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες  43.171  48.094

(3)  17 Λοιπά λειτουργικά έσοδα (1) (1)  895  1.052 Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων  3.183  3.185

 1.096  1.330 Λειτουργικά έσοδα  1.755  2.226  1.007  1.492 Χαρτοφυλάκιο διακρατούµενων µέχρι τη λήξη επενδυτικών τίτλων  1.389  2.206

(631) (674) Λειτουργικά έξοδα (1.052) (1.123)  2.543  3.402 Χρεωστικοί τίτλοι δανειακού χαρτοφυλακίου  4.897  5.992

Λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους  3.025  2.946 Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις -                     -                     

 465  656 από δάνεια και απαιτήσεις και έκτακτων ζηµιών από αποτιµήσεις  703  1.103  6  6 Συµµετοχές σε κοινοπραξίες  8  8

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια  217  232 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία  690  736

(1.355) (1.086) και απαιτήσεις πελατών (1.655) (1.328)  68  96 Επενδύσεις σε ακίνητα  616  568

Ζηµιές αποµείωσης και αποτίµησης από έκθεση  69  73 Άυλα πάγια στοιχεία  406  465

(363) (5.874) σε χρέος Ελληνικού ∆ηµοσίου (363) (6.012)  2.037  1.718 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  2.106  1.726

(320) (332) Λοιπές έκτακτες ζηµιές από αποτιµήσεις (331) (501)  1.351  848 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού  1.831  1.247
Ζηµιές αποµείωσης υπεραξίας/κόστους 60.808 75.782 Σύνολο ενεργητικού 67.653 76.822

(42) -                     συµµετοχής σε θυγατρικές επιχειρήσεις (42) (236)

-                     -                     Αναλογία κερδών/(ζηµιών) από συµµετοχές σε κοινοπραξίες (0) (1) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(1.615) (6.636) Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρου (1.688) (6.975)  29.016  32.225 Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες  29.047  32.525

 4.703  5.696 Υποχρεώσεις προς λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα  2.772  3.406

 313  1.330 Φόρος εισοδήµατος  334  1.319  2.688  3.044 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα  2.677  3.013

Κέρδη/(ζηµιές) χρήσης από  23.366  26.864 Υποχρεώσεις προς πελάτες  30.752  32.459

(1.302) (5.306) συνεχιζόµενες δραστηριότητες (1.354) (5.656)  1.763  4.337 Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις  1.365  2.671

 569  3.626 Λοιπές υποχρεώσεις  1.695  1.873

(62)  151 Κέρδη/(ζηµιές) χρήσης από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες (86)  160 62.105 75.792 Σύνολο υποχρεώσεων 68.308 75.947
(1.364) (5.155) Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης (1.440) (5.496)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

-                     -                     Καθαρά κέρδη χρήσης που αναλογούν σε τρίτους  13  12  1.228  1.228 Μετοχικό κεφάλαιο-κοινές µετοχές  1.228  1.228

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης που  950  950 Μετοχικό κεφάλαιο-προνοµιούχες µετοχές  950  950
(1.364) (5.155) αναλογούν στους µετόχους (1.453) (5.508)  1.448  1.448 ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  1.448  1.448

(5.611) (4.380) Λοιπά αποθεµατικά (4.922) (3.763)

-                     -                     Μείον: ίδιες µετοχές (3) (11)
(2,4904) (9,4659) Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρο ανά µετοχή-Βασικά (2,2975) (10,1274)  688  744 Υβριδικά κεφάλαια-προνοµιούχοι τίτλοι  367  745

-                     -                     ∆ικαιώµατα τρίτων  277  278

Κέρδη/(ζηµιές) από συνεχιζόµενες (1.297) (10) Σύνολο (655)  875

Ποσά σε εκατοµµύρια ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Τράπεζα ΌµιλοςΤράπεζα Όµιλος

Κέρδη/(ζηµιές) από συνεχιζόµενες (1.297) (10) Σύνολο (655)  875
(2,4904) (9,7421) δραστηριότητες ανά µετοχή - Βασικά (2,1408) (10,4202)

 60.808  75.782 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  67.653  76.822

Σηµειώσεις:

1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν- 1.

31 ∆εκ 2012 31 ∆εκ 2011 31 ∆εκ 2012 31 ∆εκ 2011

(1.364) (5.155) Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης (1.440) (5.496) 2.

 149  122 ∆.Λ.Π. 39 αποθεµατικό αναπροσαρµογής  121  407 3.

-                     (2) Συναλλαγµατικές διαφορές  2  38

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσµατα, 4.

(1.215)            (5.035) µετά από φόρο (1.317) (5.051)

Συνολικό αποτέλεσµα χρήσης µετά από φόρο 

που αναλογεί σε:

Μετόχους

(1.153) (5.185) -από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (1.285) (5.267)

(62)                 150                -από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες (44)                 204                

∆ικαιώµατα τρίτων

-                     -                     -από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 12                  12                  5.

1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν-

31 ∆εκ 2012 31 ∆εκ 2011 31 ∆εκ 2012 31 ∆εκ 2011

6.

(10) 5.115 Ίδια κεφάλαια 1 Ιανουαρίου 875 6.094

(1.364)            (5.155)            Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης (1.440)            (5.496)            7.

Λοιπά αποτελέσµατα χρήσης µετά από φόρο 8.

149                120                απευθείας στην καθαρή θέση 123                445                

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα από θυγατρικές 

-                     -                     στους µετόχους µειοψηφίας (11)                 (10)                 

(70)                 (149)               Προνοµιούχες µετοχές/προνοµιούχοι τίτλοι (196)               (149)               

Εξαγορές/Μεταβολές ποσοστού συµµετοχής

-                     67                  σε θυγατρικές επιχειρήσεις (2)                   (3)                   9.

-                     (7)                   (Αγορές)/πωλήσεις ιδίων µετοχών, µετά από φόρο (2)                   (5)                   

€ 6,8 εκ., απαιτήσεις € 11 εκ., υποχρεώσεις € 7 εκ., ληφθείσες εγγυήσεις € 0,2 εκ., έξοδα € 0,4 εκ. και έσοδα € 0,2 εκ.

Στις 21 ∆εκεµβρίου 2012, ο Όµιλος προέβη σε πώληση της Eurobank Tekfen A.S. και των θυγατρικών της στην Burgan Bank (Κουβέιτ). 

Από την ανωτέρω πώληση προέκυψε ζηµιά € 31 εκατ. προ φόρου λόγω της µεταφοράς στα αποτελέσµατα χρήσης ζηµιών, οι οποίες

φορολογικές χρήσεις .

(2011: 19.156 συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων στην Τουρκία).

Ο αριθµός των ιδίων µετοχών που κατείχαν οι θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 ήταν 2.587.872 µε αξία κτήσης €3εκ. 

Οι συναλλαγές του Οµίλου µε συνδεόµενα µέρη, έχουν ως εξής: απαιτήσεις € 26 εκ., υποχρεώσεις € 20 εκ., εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές

του Οµίλου µε τα µέλη της ∆ιοίκησης έχουν ως εξής: αµοιβές € 7,4 εκ., απαιτήσεις € 11 εκ., υποχρεώσεις € 13 εκ., ληφθείσες εγγυήσεις

€ 0,2 εκ., έξοδα € 1,5 εκ. και έσοδα € 0,4 εκ. Οι συναλλαγές και οι αµοιβές της Τράπεζας µε τα µέλη της ∆ιοίκησης έχουν ως εξής: αµοιβές 

θέσης την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και δεν περιλαµβάνονταν στις οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2011είναι  οι Rosequeens Properties 

Έως τις 23 Ιουλίου 2012, η Τράπεζα ήταν µέλος του Οµίλου EFG, ο οποίος κατείχε ποσοστό 44,7% των κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών 

της Τράπεζας. Στις 23 Ιουλίου 2012, µεταβιβάστηκε το 43,55% των κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών που κατείχε ο Όµιλος EFG, σε δέκα 

Ποσά σε εκατοµµύρια ευρώ

οικονοµικών καταστάσεων. Στις σηµειώσεις παρατίθενται πληροφορίες για το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στο µετοχικό τους κεφάλαιο, 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Τράπεζας και του Οµίλου.

Όµιλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τράπεζα

€ 1 εκ., έξοδα € 5 εκ. και έσοδα € 6 εκ. Οι συναλλαγές της Τράπεζας  µε συνδεόµενα µέρη, έχουν ως εξής: απαιτήσεις € 11.202 εκ., 

Στην ενοποίηση της 31 ∆εκεµβρίου 2012 περιλαµβάνονται οι εταιρείες που αναφέρονται στις σηµειώσεις 27 και 30 των ενοποιηµένων 

Limited και Rosequeens Properties SRL, (β) ∆εν περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2012 οι εταιρείες: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Ποσά σε εκατοµµύρια ευρώ

Όµιλος

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 ήταν στην Τράπεζα 7.185 (2011: 7.209) και στον Όµιλο 17.427

υποχρεώσεις € 7.950 εκ., εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές € 4.695 εκ., έξοδα € 409 εκ. και έσοδα € 457 εκ. Οι συναλλαγές και οι αµοιβές 

Τράπεζα

νοµικά πρόσωπα, κάθε ένα από τα οποία απέκτησε το 4,4% περίπου. Ως εκ τούτου, έκτοτε η Τράπεζα έπαψε να ανήκει στον Όµιλο EFG.

Limited and Anaptyxi SME II 2009-1 Plc οι οποίες ρευστοποιήθηκαν το τέταρτο τρίµηνο του 2012 (δ) Οι εταιρείες οι οποίες δεν περιλαµβάνονται

στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2012 λόγω µη σηµαντικότητας αναφέρονται στη σηµείωση 27 των οικονοµικών 

2011, γ) Από τις θυγατρικές τράπεζες του Οµίλου: i) η Bancpost S.A. (Ρουµανία) έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2010, (ii) η 

Eurobank Cyprus Ltd έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009, (iii) η Eurobank Bulgaria A.D. και η Eurobank Private Bank Luxembourg 

S.A. έχουν ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2007 και (iv) η Eurobank A.D. Beograd (Σερβία) έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 

Η έκβαση των υφιστάµενων επίδικων υποθέσεων δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας και 

καταστάσεων του Οµίλου.

α) Η Τράπεζα έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009 και έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό από τους εξωτερικούς ελεγκτές για 

τη χρήση 2011,  β) Οι ελληνικές θυγατρικές του Οµίλου έχουν λάβει φορολογικό πιστοποιητικό από τους εξωτερικούς ελεγκτές για τη χρήση 

2006. Οι υπόλοιπες θυγατρικές εταιρείες και κοινοπραξίες του Οµίλου (σηµειώσεις 27 και 30 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων), 

οι οποίες εδρεύουν σε χώρες όπου προβλέπεται από τη νοµοθεσία τακτικός φορολογικός έλεγχος, έχουν από 1 έως 9 ανέλεγκτες 

η έδρα των εταιρειών αυτών καθώς και η µέθοδος ενοποίησης που εφαρµόστηκε. (α) Οι εταιρείες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της καθαρής 

του Οµίλου.

(i) EFG Hellas II (Cayman Islands) Ltd που ρευστοποιήθηκε το πρώτο τρίµηνο του 2012, (ii) Karta APC Limited (UK), Karta Holdings Limited 

(UK), Karta 2005 – 1 plc (UK), Karta LNI 1 Limited (UK), Karta Options Limited (UK), Anaptyxi SME II Holdings Ltd, Anaptyxi SME II APC 

-                     (7)                   (Αγορές)/πωλήσεις ιδίων µετοχών, µετά από φόρο (2)                   (5)                   

(2)                   (1)                   Λοιπά (2)                   (1)                   
(1.297)            (10)                 Ίδια κεφάλαια 31 ∆εκεµβρίου (655)               875                

10.

1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν-

31 ∆εκ 2012 31 ∆εκ 2011 31 ∆εκ 2012 31 ∆εκ 2011

145                1.650             Σύνολο εισροών/(εκροών) από συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες (941)               1.864             

1.729             1.141             Σύνολο εισροών/(εκροών) από συνεχιζόµενες επενδυτικές δραστηριότητες 1.594             222                11.

Σύνολο εισροών/(εκροών) από συνεχιζόµενες
(2.648)            (3.861)            χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (1.506)            (3.026)            

Επίπτωση συναλλαγµατικών διαφορών 
-                     -                     στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (16)                 (13)                 

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 

(774)               (1.070)            και ισοδύναµα χρήσης από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (869)               (953)               

-                     37                  Σύνολο εισροών/(εκροών) από µη συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες (281)               (93)                 

-                     (30)                 Σύνολο εισροών/(εκροών) από µη συνεχιζόµενες επενδυτικές δραστηριότητες 240                126                12.

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

-                     7                    ισοδύναµα από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες (41)                 33                  

2.172             3.235             Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 3.124             4.044             
1.398             2.172             Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 2.214             3.124             

της Τράπεζας και του Οµίλου.

Ευρωπαϊκού ΤΧΣ ονοµαστικής αξίας € 3,97 δις και € 1,34 δις αντίστοιχα (σύνολο € 5,31 δις). Επιπλέον, το ΕΤΧΣ παρείχε στην Τράπεζα 

∆ηµόσιας Πρότασης, µετά την ολοκλήρωση της ∆ηµόσιας Πρότασης ακολουθεί η συγχώνευση των δύο τραπεζών, η οποία αναµένεται να 

ολοκληρωθεί εντός των επόµενων µηνών. Περαιτέρω πληροφόρηση παρατίθεται στις σηµειώσεις 44 και 47 των οικονοµικών καταστάσεων 

Από την ανωτέρω πώληση προέκυψε ζηµιά € 31 εκατ. προ φόρου λόγω της µεταφοράς στα αποτελέσµατα χρήσης ζηµιών, οι οποίες

προηγουµένως αναγνωρίζονταν στα λοιπά συνολικά αποτελέσµατα (other comprehensive income). Περαιτέρω πληροφόρηση παρατίθεται 
στις σηµειώσεις 17 και 27 των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου.

(α) Στο πλαίσιο του προγράµµατος ανταλλαγής Οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΟΕ∆) το Μάρτιο/Απρίλιο του 2012, τα οµόλογα που 

Στις 15 Φεβρουαρίου 2013, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) απέκτησε το 84,35% των  κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών της Eurobank, 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013

Ποσά σε εκατοµµύρια ευρώ

Περαιτέρω πληροφόρηση για την έκθεση σε χρέος Ελληνικού ∆ηµοσίου παρατίθεται στη σηµείωση 5 των οικονοµικών καταστάσεων της 

κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης της ΕΤΕ, σύµφωνα µε την οποία 100 κοινές µε δικαίωµα ψήφου 

αξίας € 5.839 εκατ. Περαιτέρω πληροφόρηση για την ανακεφαλαιοποίηση παρατίθεται στις σηµειώσεις 2 και 6 των οικονοµικών καταστάσεων 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Τράπεζα Όµιλος

ζηµιά από τη συµµετοχή στο PSI+ ανήλθε σε € 6,2 δις. 

λόγω αποτίµησής τους, ύψους € 428 εκατ., προ φόρου. Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, και λαµβάνοντας υπόψη τη ζηµιά του 2011, η συνολική 

(β) Στις 18 ∆εκεµβρίου 2012, στο πλαίσιο συµµετοχής στο πρόγραµµα επαναγοράς χρέους του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ο Όµιλος προέβη 

της Τράπεζας και του Οµίλου. 

µετοχές της Eurobank ανταλλάχτηκαν µε 58 νέες κοινές µε δικαίωµα ψήφου µετοχές της ΕΤΕ. Όπως αναφέρεται στο πληροφοριακό δελτίο της 

επιστολή δέσµευσης για επιπρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση αξίας € 0,53 δις έως του συνολικού ποσού των κεφαλαιακών της αναγκών 

Eurobank είναι βιώσιµη και στις 8 Νοεµβρίου 2012 την ενηµέρωσε ότι τα Εποπτικά Κεφαλαία (Tier I) πρέπει να αυξηθούν κατά € 5.839 εκατ.

Η Τράπεζα, το Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 

(Ευρωπαϊκό ΤΧΣ), υπέγραψαν στις 28 Μαΐου 2012 και στις 21 ∆εκεµβρίου 2012 µια τριµερή συµφωνία προεγγραφής για την προκαταβολή 

της εισφοράς του ΕΤΧΣ έναντι της συµµετοχής του στη  µελλοντική αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µε οµόλογα έκδοσης του 

στην ανταλλαγή του 100% των νέων ΟΕ∆ που κατείχε (ονοµαστικής αξίας € 2,3 δις) και έλαβε οµόλογα του Ευρωπαϊκού Ταµείου 

ανταλλάχθηκαν από-αναγνωρίστηκαν και τα νέα ΟΕ∆ λογιστικοποιήθηκαν στην εύλογη αξία τους, µε συνέπεια την αναγνώριση επιπλέον ζηµιάς, 

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ονοµαστικής αξίας € 0,8 δις. Από την ανωτέρω συναλλαγή, προέκυψε κέρδος προ φόρου € 192 εκατ. 

Τράπεζας και του Οµίλου.

Η Τράπεζα της Ελλάδος µετά την αξιολόγηση του επιχειρηµατικού σχεδίου και των κεφαλαιακών αναγκών της Eurobank, έχει συµπεράνει ότι η 
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Ηµ/νία Ανακοίνωση Ηλεκτρονική διεύθυνση 

Εταιρικές Ανακοινώσεις 

25/1/2012 Ανακοίνωση http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/ANNOUNCEMENT2612012.pdf  

30/1/2012 Ανακοίνωση http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=514&Code=ANNOUNCE  

30/1/2012 Ανακοίνωση http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_30%201%202012.pdf  

6/2/2012 Ανακοίνωση http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/06%2002%2012%20ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf  

9/2/2012 Ανακοίνωση http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=514&Code=ANNOUNCE  

20/2/2012 Αποτελέσµατα της 
πρότασης για την 
απόκτηση 
υβριδικών τίτλων 
και τίτλων 
µειωµένης 
εξασφάλισης  

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ%20ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_ΕΛΛ.pdf  

8/3/2012 Ανακοίνωση  http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/aANNOUNCEMENT_PSI+_080312_GR__FINAL_.pdf  

14/3/2012 Ανακοίνωση http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ%2014%2003%2012%20Eurobank%20EFG.pdf  

29/3/2012 Ηµεροµηνία 
Ανακοίνωσης 
Αποτελεσµάτων 
Έτους 2011 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/Eurobank%20EFG%20Ηµεροµηνία%20Ανακοίνωσης%20Αποτελεσµάτων%202011.pdf  

3/4/2012 Ανακοίνωση  http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=514&Code=ANNOUNCE  

4/4/2012 Ανακοίνωση http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=514&Code=ANNOUNCE  

9/4/2012 Ανακοίνωση http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/09%2004%2012%20ΠΩΛΗΣΗ%20ΤΗΣ%20EUROBANK%20TEKFEN.pdf  

23/4/2012 Ηµεροµηνία 
Ανακοίνωσης 
Αποτελεσµάτων Α’ 
Τριµήνου 2012 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/23%2004%2012%20Ανακοίνωσης%20Αποτελεσµάτων%20%20ΑΤριµήνου%202012.pdf  

30/4/2012 Ανακοίνωση http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/30.04.2012%20Ολοκληρωθηκε%20η%20συναλλαγη%20για%20την%20πωληση%20της%20Polbank.pdf  

14/5/2012 Ανακοίνωση http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/ANNOUNCEMENT_EXCO_MEMBER_140512_GR.pdf  

21/5/2012 Ανακοίνωση http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/ANNOUNCEMENT_INTERNATIONAL_210512_GR.pdf  

22/5/2012 Ανακοίνωση http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/22.05.2012ΟΜΙΛΙΑ%20∆%20ΠΟΛΙΤΗ%20∆Σ%20ALPHA%20BANK.pdf  

23/5/2012 Ανακοίνωση http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/Bancpost%20Postbank%20ΕΛΛ.pdf  

7/6/2012 Ανακοίνωση http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/ANNOUNCEMENT_NEW_BOD_MEMBER_GR_FINAL_.pdf  

8/6/2012 Πρόσκληση  
Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης 
29/6/2012 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/aΠΡΟΣΚΛΗΣΗ%20ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ%20ΤΗΣ%2029%20ΙΟΥΝΙΟΥ%202012.pdf  

27/6/2012 Ανακοίνωση  http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/∆ΕΛΤΙΟ%20ΤΥΠΟΥ%2027%2006%2012%20Eurobank%20EFG.pdf  

29/6/2012 Ανακοίνωση 
Αποφάσεων 
Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης της 
29.06.2012 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/q1ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ%20ΤΓΣ%2029%206%2012_GR__FINAL_.pdf  

29/6/2012 Ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση 
της 29.06.2012 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/∆ΕΛΤΙΟ%20ΤΥΠΟΥ_%2029%2006%202012.pdf  

23/7/2012 Ανακοίνωση http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=514&Code=ANNOUNCE  

23/7/2012 Ανακοίνωση  http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/23.07.2012_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_∆Σ_ΕΛΛ.pdf  

25/7/2012 Ανακοίνωση 
σύµφωνα µε το 
άρθρο 14 του ν. 
3556/2007 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/25.07.2012_Ανακοίνωση%20σύµφωνα%20µε%20το%20άρθρο%2014%20του%20ν.%203556_2007.pdf  

1/8/2012 Ανακοίνωση http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/01.08.2012%20ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf  

3/8/2012 Αλλαγή Επωνυµίας 
και ∆ιακριτικού 
τίτλου 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/ANNOUNCEMENT_ΝΑΜΕ_AMENDMENT_GR%20_030812%20final_.pdf  

8/8/2012 Ανακοίνωση http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/δτ%2008_08_12%20Υποβολή%20προσφοράς%20για%20την%20εξαγορά%20της%20Emporiki%20Bank.pdf  

14/9/2012 Ανακοίνωση http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/14%2007%2012%20-%20Aναθεωρηµενη%20προταση%20για%20Emporiki.pdf  

21/9/2012 Αλλαγή Σύνθεσης 
∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της 
Τράπεζας 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/ANNOUNCEMENT_NEW_BOD_MEMBERS_GR_FINAL_.pdf  

5/10/2012 Ανακοίνωση http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/05%2010%2012%20Ανακοίνωση%20περί%20∆ηµόσιας%20Πρότασης%20ΕΤΕ.pdf 

27/11/2012 Ανακοίνωση http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/δτ%2027%2011%2012Eurobank_King%20George%20Palace.pdf  

7/12/2012 Ανακοίνωση  http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=514&Code=ANNOUNCE  
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19/12/2012 Ηµεροµηνία 
Ανακοίνωσης 
Αποτελεσµάτων 
Eννεαµήνου 2012 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=514&Code=ANNOUNCE  

21/12/2012 Ολοκλήρωση 
Πώλησης 
Eurobank Tekfen 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=514&Code=ANNOUNCE  

∆ελτία Τύπου 

11/1/2012 
Στην πρώτη θέση η 
Eurobank EFG 
Equities 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

16/1/2012 
∆ιάκριση για τις 
ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

24/1/2012 

∆ράση 
''Εξωστρέφεια'' από 
τη Eurobank EFG 
και το Ε.Τ.Ε.ΑΝ 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

25/1/2012 
∆ιακρίσεις 
Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

1/2/2012 
Πράσινα ∆άνεια 
Ιδιωτών 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

6/2/2012 
∆ιευκρινίσεις 
σχετικά µε την 
επίπτωση του PSI+ 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

5/3/2012 
Εγκαίνια 
Καταστήµατος 
Πανόραµα Βούλας 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

12/3/2012 
Εγκαίνια νέου 
υποκαταστήµατος 
στο Λονδίνο 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

14/3/2012 
Συγχώνευση µε 
Alpha Bank 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

21/3/2012 

«Επιστροφή App» 
Η “Επιστροφή” 
τώρα και στο 
κινητό 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

27/3/2012 
Τώρα και 
«Επιστροφή 
Hotels» 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

3/4/2012 
Εταιρική 
Ανακοίνωση 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

4/4/2012 

Η Eurobank 
επενδύει στο 
ανθρώπινο 
δυναµικό της 
τεχνολογίας 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

9/4/2012 
Πώληση της 
Eurobank Tekfen 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

10/4/2012 

Τώρα όλοι οι 
λογαριασµοί 
Eurobank 
ανταµείβουν 
επιστρέφοντας 
ευρώ 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

11/4/2012 

∆ωρεά στο 
Ιπποκράτειο 
Νοσοκοµείο 
Θεσσαλονίκης 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

18/4/2012 

68 εκατοµµύρια 
ευρώ µέσω Jessica 
σε Στερεά Ελλάδα 
και Πελοπόννησο 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

20/4/2012 
Αποτελέσµατα 
Έτους 2011 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/a∆ελτίο%20Τύπου%20Αποτελεσµάτων%20Έτους%202011.pdf  
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25/4/2012 

«Η Ελλάδα 
Καινοτοµεί!»x2: 
ξεκινά ο 2ος 
∆ιαγωνισµός 
Εφαρµοσµένης 
Έρευνας και 
Καινοτοµίας από τη 
Eurobank EFG και 
τον ΣΕΒ  

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

30/4/2012 

Ολοκληρώθηκε η 
συναλλαγή για την 
πώληση της 
Polbank EFG 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

22/5/2012 

Τοποθέτηση ∆. 
Πολίτη, 
Εκπροσώπου της 
EUROBANK EFG, 
στην Ε.Γ.Σ της 
ALPHA BANK 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

23/5/2012 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
23-05-2012 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

31/5/2012 
Αποτελέσµατα Α’ 
Τριµήνου 2012 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/∆ελτίο%20Τύπου%20Αποτελεσµάτων%20Ατριµήνου%202012.pdf  

5/6/2012 Ποσειδώνια http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&lang=gr&Code=PRESS  

6/6/2012 
Go International 
Ρουµανία 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&lang=gr&Code=PRESS  

8/6/2012 

Πρόσκληση  
Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης 
29/6/2012 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&lang=gr&Code=PRESS  

14/6/2012 
Go International 
Ρουµανία 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&lang=gr&Code=PRESS  

15/6/2012 

Εγκαίνια του νέου 
κτιρίου ∆ιοίκησης 
της Postbank στη 
Σόφια 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&lang=gr&Code=PRESS  

19/6/2012 
∆ιάκριση της 
Eurobank EFG 
Equities 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&lang=gr&Code=PRESS  

20/6/2012 Πρόγραµµα  http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&lang=gr&Code=PRESS  

26/6/2012 
Επίσκεψη 
∆ιοίκησης στην 
Κύπρο 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&lang=gr&Code=PRESS  

27/6/2012 
Ανοδική πορεία της 
Eurobank EFG 
Factors 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&lang=gr&Code=PRESS  

27/6/2012 
Αναπροσαρµογές 
αποδοχών 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&lang=gr&Code=PRESS  

29/6/2012 
Ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&lang=gr&Code=PRESS  

9/7/2012 
Αναπροσαρµογή 
Επιτοκίων  

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

10/7/2012 

Σε εξέλιξη η 
διαδικασία 
υποβολής 
προτάσεων για το 
πρόγραµµα 
JESSICA µέσω 
Eurobank 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

11/7/2012 

Βραβεία σε τρεις 
Έλληνες 
πρωταθλητές στην 
εξοιικονόµηση 
ενέργειας 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

13/7/2012 
Νέα στρατηγική 
συνεργασία της 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  
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Eurobank µε την 
Olympic Air 

23/7/2012 
Νέα Μετοχική 
Σύνθεση 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

8/8/2012 

Υποβολή 
προσφοράς για την 
εξαγορά της 
Emporiki Bank 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

28/8/2012 

Πληρωµές 
∆ηµοσίου µε 
πιστωτικές κάρτες 
Eurobank 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

3/9/2012 

Νέα στρατηγική 
συνεργασία της 
Eurobank µε τα 
καταστήµατα 
JUMBO 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

12/9/2012 
Συνεργασία µε 
Ε.Τ.Ε.Α.Ν 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

14/9/2012 

Υποβολή 
αναθεωρηµένης 
προσφοράς για την 
εξαγορά της 
Emporiki Bank 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

21/9/2012 

Αλλαγή Σύνθεσης 
∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της 
Τράπεζας 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

2/10/2012 
Επαφές µε 
θεσµικούς στο 
Λονδίνο 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

5/10/2012 
Ανακοίνωση περί 
της ∆ηµόσιας 
Πρότασης ΕΤΕ 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

18/10/2012 

Βράβευση 
υπηρεσιών cash 
management από 
το Euromoney 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

19/10/2012 
Εκδήλωση στην 
Κύπρο 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

24/10/2012 

«Με τις 
Επιχειρήσεις για 
την Ανάπτυξη»: 
Ολοκληρωµένο 
Σχέδιο ∆ράσης 
από τη Eurobank 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

29/10/2012 

∆ιακεκριµένοι 
διαχειριστές 
κεφαλαίων σε 
εκδήλωση Wealth 
Management της 
Eurobank 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

29/10/2012 

Πετρέλαιο 
θέρµανσης από 
την ΕΚΟ σε 6 
'Aτοκες ∆όσεις µε 
όλες τις πιστωτικές 
κάρτες Eurobank 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

30/10/2012 
Παγκόσµια Ηµέρα 
Αποταµίευσης 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

6/11/2012 

«HR Excellence 
Awards 2012: Ο 
όµιλος Eurobank 
βραβεύεται για το 
ολοκληρωµένο 
πλαίσιο 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  
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Εκπαίδευσης & 
Επαγγελµατικής 
Ανάπτυξης του 
προσωπικού του» 

15/11/2012 
2ος ∆ιαγωνισµός 
"Η Ελλάδα 
Καινοτοµεί"  

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

21/11/2012 

Το πρώτο 
τραπεζικό app για 
Windows Phone 
από την Eurobank 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

26/11/2012 

Ώθηση στη νεανική 
επιχειρηµατικότητα 
µε τη συνεργασία 
Eurobank - Corallia 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

27/11/2012 
Μακροχρόνια 
Μίσθωση του King 
George Palace 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

29/11/2012 "e-nnovation 2012" http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

5/12/2012 

Φέτος τα 
Χριστούγεννα η 
Επιστροφή 
επιβραβεύει τους 
κατόχους καρτών 
Eurobank και στις 
εξαργυρώσεις! 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

5/12/2012 

Η Μεγάλη Στιγµή 
για την Παιδεία - 
Βράβευση 
Αριστούχων 2011-
2012 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

12/12/2012 

«Σάµος - Τα 
Αρχαιολογικά 
Μουσεία» Η νέα 
έκδοση του 
Κοινωφελούς 
Ιδρύµατος Ιωάννη 
Σ. Λάτση και του 
Οµίλου Eurobank 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

20/12/2012 
Αποτελέσµατα 
Εννεαµήνου 2012 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

21/12/2012 

Eurobank-
ΕΤΕπ:100 εκ. ευρώ 
για τις 
µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις µε 
ευνοϊκούς όρους 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

21/12/2012 
Ολοκλήρωση 
Πώλησης 
Eurobank Tekfen 

http://www.eurobank.gr/online/home/news.aspx?mid=707&Code=PRESS  

Οικονοµικά Αποτελέσµατα 

20/4/2012 
∆ελτίο Τύπου 
Αποτελεσµάτων 
Έτους 2011 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/a∆ελτίο%20Τύπου%20Αποτελεσµάτων%20Έτους%202011.pdf 

20/4/2012 
Παρουσίαση 
Αποτελεσµάτων 
2011 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/4Q%202011%20results%20presentation%20-%20Final.pdf 

22/4/2012 
Ενοποιηµένες 
Οικονοµικές 
Καταστάσεις 2011 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/Annual%20Report%202011_greek.pdf 

22/4/2012 
Οικονοµικές 
Καταστάσεις 2011 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/Annual%20Report%202011_solo_greek.pdf 

20/4/2012 

Συνοπτικά 
Οικονοµικά 
Στοιχεία και 
Πληροφορίες 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/ΣΤΧ-%20ΠΛΗΡ%20ΑΠ.%20ΕΚ.%20ΕΝΟΠ.%20ΜΗΤΡ2012%20.pdf 
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Χρήσεως 2011 

22/4/2012 

Ετήσια Οικονοµική 
Έκθεση για χρήση 
που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2011 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/ΕΚΘΕΣΗ2011Τ4.pdf 

15/6/2012 

∆ηµοσιοποιήσεις 
µε βάση τον 
Πυλώνα 3 της 
Βασιλείας II 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/Pillar_3_Report%202011.pdf 

22/4/2012 

Οικονοµικές 
Καταστάσεις 
Θυγατρικών 
Εταιριών 2011 

http://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1015&mid=360&lang=gr  

31/5/2012 
∆ελτίο Τύπου 
Αποτελεσµάτων Α’ 
τριµήνου 2012 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/∆ελτίο%20Τύπου%20Αποτελεσµάτων%20Ατριµήνου%202012.pdf 

31/5/2012 
Παρουσίαση 
Αποτελεσµάτων Α’ 
τριµήνου 2012 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/SA1Q%202012%20results%20presentation%20amend.pdf  

31/5/2012 

Ενοποιηµένες 
Ενδιάµεσες 
Οικονοµικές 
Καταστάσεις Α’ 
τριµήνου 2012 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/ΟΙΚ.%20ΚΑΤ.%20∆ΛΠ%20∆ΠΧΠ%20ΕΝΟΠ.pdf  

31/5/2012 

Ενδιάµεσες 
Οικονοµικές 
Καταστάσεις Α’ 
τριµήνου 2012 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/OIK.%20KAT.%20∆ΛΠ%20%20∆ΠΧΠ%20ΜΗΤΡ.pdf  

31/5/2012 

Στοιχεία και 
Πληροφορίες 
περιόδου 1/1- 
31/3/2012 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/ΣΤΟΙΧΕΙΑ%20ΚΑΙ%20ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ%20a%20ΤΡΙΜΗΝΟΥ%202012.PDF  

20/12/2012 

∆ελτίο Τύπου 
Αποτελεσµάτων Α’ 
εξαµήνου και 
εννεαµήνου 2012 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/Eurobank%20∆ελτίο%20Τύπου%20Αποτελεσµάτων%20ΒΓτριµήνου%202012.pdf 

21/12/2012 

Ενοποιηµένες 
Ενδιάµεσες 
Οικονοµικές 
Καταστάσεις Α’ 
εξαµήνου 2012 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/Interim%20report%2030%20June%202012_greek.pdf  

21/12/2012 

Ενδιάµεσες 
Οικονοµικές 
Καταστάσεις Α’ 
εξαµήνου 2012 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/Interim%20Report%2030%20June%202012_solo_greek.pdf  

21/12/2012 

Στοιχεία και 
Πληροφορίες 
περιόδου 1/1- 
30/6/2012 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/PRESS_GR_30%2006%2012.pdf  

21/12/2012 

Εξαµηνιαία 
Οικονοµική Έκθεση 
για την περίοδο 
από την 1

η
 

Ιανουαρίου µέχρι 
30

η
 Ιουνίου 2012 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/ΕΚΘΕΣΗ2012Τ2.pdf 

21/12/2012 

Ενοποιηµένες 
Ενδιάµεσες 
Οικονοµικές 
Καταστάσεις 
Εννεάµηνου 2012 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/Interim%20report%2030%20September%202012_greek.pdf  

21/12/2012 

Ενδιάµεσες 
Οικονοµικές 
Καταστάσεις 
Εννεάµηνου 2012 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/Interim%20Report%2030%20September%202012_solo_greek.pdf  

21/12/2012 
Στοιχεία και 
Πληροφορίες 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/PRESS_GR_30.09.12.pdf.pdf 
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περιόδου 1/1- 
30/9/2012 

Ετήσιος Απολογισµός – Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2011 

22/4/2012 

Ετήσια Οικονοµική 
Έκθεση για χρήση 
που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2011 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/ΕΚΘΕΣΗ2011Τ4.pdf 

29/6/2012 
Ετήσιος 
Απολογισµός 2011 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/13Eurobank%20annual%20gr%202012%20net.pdf  

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 

2012 

Γνωστοποιήσεις 
συναλλαγών που 
πραγµατοποιούνται  
στο πλαίσιο της 
υποχρέωσης που 
εισαγάγει το άρθρο 
13 του ν.3340/2005 
και το άρθρο 6 της 
Απόφασης 
3/347/2005 του 
∆.Σ. της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς 

http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ%20ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ%202012%20FINAL.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
VΙI. 

 

 
 
Ηλεκτρονική διεύθυνση ανάρτησης πληροφοριών ενοποιούµενων 
εταιρειών 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



H ηλεκτρονική διεύθυνση διαδικτύου όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις χρήσεως 2012, οι εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών 
και οι εκθέσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των εταιρειών, που υποχρεωτικά 
συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις στην τοπική γλώσσα σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. είναι: http://www.eurobank.gr.   
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