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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2012 

 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην παξνπζηάδεη ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο καδί κε ηελ εηήζηα νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ πξψηε ππεξδσδεθάκελε ρξήζε πνπ έιεμε 

ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012. 
 
 

Γξαζηεξηόηεηεο 
H Λέα Proton Ρξάπεδα Α.Δ. (ε Ρξάπεδα) είλαη κεηαβαηηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα θαη ηδξχζεθε ζηηο 9 Νθησβξίνπ 2011 κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ 

θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζε εθαξκνγή ηνπ Λ. 4021/2011 πεξί εμπγίαλζεο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.  
 
Πηελ Ρξάπεδα κεηαθέξζεθε ην ζχλνιν ησλ θαηαζέζεσλ θαη ηα - εθηηκεζέληα σο πγηή - ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηεο Proton Ρξάπεδαο Α.Δ., ε νπνία ηέζεθε ζε 

θαζεζηψο εηδηθήο εθθαζάξηζεο. 
 

Ζ Ρξάπεδα δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ 28 θαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα ζηνπο ηνκείο ηεο ιηαληθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο ηξαπεδηθήο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο 
επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ.   
 

 
Αλαζθόπεζε επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο 

Ζ Διιάδα ζπλέρηζε ηηο πξνζπάζεηεο γηα δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή κέζα ζην 2012. Κέζα ζην 2012, ε Διιάδα επέηπρε ηε 
κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ ρξένπο κε απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή βειηίσζε, ηεο εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ θαη ησλ θαηαζεηψλ ζηελ νηθνλνκία ηεο 
Διιάδαο. 

 
Ζ κείσζε ηνπ ΑΔΞ γηα ην 2012 έθζαζε ην 6,4%, ελψ ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη ζπξξηθλσζεί θαηά 20% ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο απφ ην 2008. Ρν πνζνζηφ ηεο 

αλεξγίαο έθζαζε ην 26,4% ην Γεθέκβξην ηνπ 2012.  
 

Ν πιεζσξηζκφο ππνρψξεζε ζην 0,8% ην Γεθέκβξην ηνπ 2012 ιφγσ ηεο ρακειήο θαηαλάισζεο θαη ηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ πεηξειαίνπ. Ρν Ηζνδχγην Ρξερνπζψλ 
Ππλαιιαγψλ έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή βειηίσζε ην 2012 ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ εηζαγσγψλ. Ρν χςνο ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ κεηψζεθε ζηα 
€5,6 δηο, ζην έλα ηέηαξην πεξίπνπ ηνπ αληίζηνηρνπ ειιείκκαηνο ηνπ 2011, ελψ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΞ κεηψζεθε ζην 2,9% απφ 9,9% ην 2011 θαη 14,9% ην 2008. 

 
Πην πεδίν ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, γηα πξψηε θνξά απφ ηελ εθθίλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ην 2010, ε Διιάδα πέηπρε επηδφζεηο θαιχηεξεο ηνπ 

αλακελφκελνπ θαη έθηαζε ζε πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηεο ηάμεο ηνπ 0,2% ηνπ ΑΔΞ ην Γεθέκβξην ηνπ 2012, έλαληη ηνπ (1,5%) πνπ είρε ζέζεη σο ζηφρν ε 
Ρξφηθα. Ρν Σξένο ηεο Διιάδαο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΞ απμήζεθε απφ ην 170,6% ζην 176,7% ην 2012. 
 

Ρνλ Κάξηην ηνπ 2012, ε Διιάδα πξαγκαηνπνίεζε εζεινληηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο ηεο, πέηπρε ηε κείσζε ηνπ θαηά €105 δηο θαη βειηίσζε ζεκαληηθά ην 
πξφγξακκα ησλ κειινληηθψλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο. Νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζπκκεηείραλ ζηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο κε νκφινγα χςνπο €50 δηο 

ζπλεηζθέξνληαο θαηαιπηηθά ζηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο φπνπ ε ζπκκεηνρή έθηαζε ην 96,6%. Ωζηφζν, ηα ζπλνιηθά νθέιε κεηξηάζηεθαλ απφ ηελ αλάγθε 
αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ πιεγεηζψλ απφ ηελ αλαδηάξζξσζε ειιεληθψλ ηξαπεδψλ κε θεθάιαηα πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηνλ θξαηηθφ δαλεηζκφ. 
 

Δπηπιένλ, ε Διιάδα θαη νη εηαίξνη ηεο ζπκθψλεζαλ ην Γεθέκβξην ηνπ 2012 ζε λέεο απνθάζεηο γηα πεξαηηέξσ ειάθξπλζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένο θαη ζε κηα ρξνληθή 
επέθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ δαλείσλ. Ρα κέηξα απηά πεξηειάκβαλαλ κεηψζεηο επηηνθίσλ ζηα δηκεξή δάλεηα ηνπ πξψηνπ πξνγξάκκαηνο, κεηαθνξά ησλ θεξδψλ 

ηεο ΔΘΡ απφ ειιεληθά νκφινγα ζηελ Διιεληθή θπβέξλεζε θαη παξάηαζε 15 εηψλ ζηα δάλεηα ηνπ επίζεκνπ ηνκέα. Ρνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012, ε Διιάδα 
νινθιήξσζε εζεινληηθή επαλαγνξά νκνιφγσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, απνζχξνληαο ζπλνιηθφ πνζφ νκνιφγσλ χςνπο €31,8 δηο. 

 
Νη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαιχθζεθαλ ζρεδφλ εμ’ νινθιήξνπ απφ ηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ELA (Emergency 
Liquidity Assistance). 

 
 

Ζ Ρξάπεδα 
Ζ Ρξάπεδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο ππεξδσδεθάκελεο ρξήζεο ηεο, 9 Νθησβξίνπ 2012 έσο θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2012, πξνρψξεζε ζηελ εθηέιεζε ηνπ ζρεδίνπ 
αλαδηνξγάλσζήο ηεο.   

 
Πε απηφ ην πιαίζην ελίζρπζε νπζηαζηηθά ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, θαζψο θαη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Δπίζεο, απφ ηα κέζα ηνπ 2012 μεθίλεζε κηα 

πεξηνξηζκέλε θαη επηιεθηηθή πηζησηηθή επέθηαζε ζε εηαηξείεο πνπ δηέζεηαλ άξηζηα πηζησηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 
 
Ρέινο, ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη πξνζπάζεηα θαηεπζχλζεθε ζηελ εμπγίαλζε ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο παιαηάο Proton Ρξάπεδαο Α.Δ. 

 
Κεγάιε έκθαζε δφζεθε ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εμφδσλ. Ν πεξηνξηζκφο ησλ εμφδσλ επηηεχρζεθε: 

 
1. κε ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ θαηαζέζεσλ πνπ νδήγεζε θαη ζε κείσζε ησλ κεγεζψλ ησλ θαηαζέζεσλ, 
 

2. κε ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ εμφδσλ, 
 

3. κε ηε κείσζε ηεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ. 
 

Απμεκέλεο φκσο ήηαλ νη δαπάλεο γηα ηηο πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ γηα ηελ θάιπςε θηλδχλσλ ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ πνπ 
κεηαθέξζεθε ζηελ Ρξάπεδα απφ ηελ παιαηά Proton Ρξάπεδα Α.Δ. 
 

Δπαθφινπζν ησλ παξαπάλσ είλαη ην αξλεηηθφ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα γηα ηελ ππεξδσδεθάκελε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 λα αλέιζεη ζε € 
(623) εθαη. ελψ ε θαζαξή ζέζε ηεο Ρξάπεδαο είλαη αξλεηηθή θαη δηακνξθψζεθε ζε € (197) εθαη.. Ζ Ρξάπεδα ρξεηάδεηαη ηε ζηήξημε ηνπ Ρακείνπ 

Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο, πνπ απνηειεί θαη ηνλ κνλαδηθφ ηεο κέηνρν, γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο. 
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ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΝ ΝΟΘΩΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΙΝΓΗΠΡΖ 

 

 

 

 

 

 

 
Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή 

Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Λέαο Proton Ρξάπεδαο Α.Δ. 

 

 

Έθζεζε επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 
 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ κεηαβαηηθνχ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο Λέα Proton Ρξάπεδα Α.Δ («ε Ρξάπεδα») νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ 

ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο 

ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

 
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη 

σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε 

ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

 
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε 

ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ. Ρα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν 

κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

 

Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο 

δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ν έιεγρνο 

πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ 

έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

  

Γλώκε 
 
Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Ρξάπεδαο θαηά ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Έκθαζε Θέκαηνο 
 

Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλφο φηη φπσο αλαθέξεηαη πεξαηηέξσ ζηελ ζεκείσζε 2.1 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Ρξάπεδαο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 4 ηνπ Ηδξπηηθνχ Δγγξάθνπ θαη Θαηαζηαηηθνχ ηεο Ρξάπεδαο ε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Ρξάπεδαο νξίδεηαη ζε δχν έηε απφ ηελ θαηαρψξηζε ζην Γεληθφ 

Δκπνξηθφ Κεηξψν ηεο απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ γηα ηε ζχζηαζή ηεο, ήηνη κέρξη ηελ 9ε Νθησβξίνπ 2013, ελψ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ν ζθνπφο 

ηεο Ρξάπεδαο είλαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 63Δ παξ. 3 ηνπ Λ. 3601/2007 γηα ηε ζχζηαζε κεηαβαηηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Πχκθσλα κε ην άξζξν 
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63Δ παξάγ. 9 ηνπ Λ. 3601/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ην κεηαβαηηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ζπζηήλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ 

δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη γηα δηάζηεκα πέξαλ ησλ δχν (2) εηψλ. Γηα ιφγνπο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο, κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, 

θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ην δηάζηεκα απηφ παξαηείλεηαη γηα δχν (2) αθφκε έηε. Ξεξαηηέξσ ζην άξζξν 63ΠΡ παξάγ. 3 ηνπ σο άλσ Λφκνπ 

3601/2007, φπσο ηζρχεη, νξίδεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ε δηαδηθαζία πψιεζεο ησλ κεηνρψλ ηνπ κεηαβαηηθνχ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο νινθιεξψλεηαη εληφο 

δηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο κεηαβίβαζεο ησλ κεηαθεξφκελσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο πξνυπάξρνπζαο παιαηάο ηξάπεδαο ζην λέν 

κεηαβαηηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ηεο ελδερφκελεο παξάηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηαβαηηθνχ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζχκθσλα κε ηελ 

απφθαζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ σο άλσ άξζξνπ 63Δ. Πε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ ή κε  ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο σο 

άλσ πξνζεζκίαο ή κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε νπνία κπνξεί λα ιεθζεί θαηά πάληα ρξφλν εθφζνλ 

έρεη θαηαζηεί αδχλαηε ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ κεηαβαηηθνχ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ην κεηαβαηηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα ιχεηαη απηνδηθαίσο θαη 

εθθαζαξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ ηδίνπ Λφκνπ 3601/2007. Δμάιινπ ε Ρξάπεδα θαηά ηελ πξψηε ππεξδσδεθάκελε δηαρεηξηζηηθή ηεο ρξήζε πνπ έιεμε 

ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 παξνπζίαζε αξλεηηθέο ιεηηνπξγηθέο ρξεκαηνξνέο χςνπο Δπξψ 678.541 ρηιηάδσλ, δεκίεο χςνπο Δπξψ 622.970 ρηιηάδσλ θαη ηα Ίδηα 

Θεθάιαηα ηεο ηελ σο άλσ εκεξνκελία ήηαλ αξλεηηθά θαηά ΔΟΩ 197.290 ρηιηάδεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε δπλαηφηεηα ηεο Ρξάπεδαο λα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εμαξηάηαη απφ ζπλερηδφκελε παξνρή θεθαιαηαθήο ζηήξημεο απφ ηνλ απνθιεηζηηθφ κέηνρν ηεο Ρξάπεδαο, ην Ρακείν Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο (ΡΣΠ).  

Δπνκέλσο, πθίζηαηαη ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Ρξάπεδαο πέξαλ ηεο 9εο Νθησβξίνπ 2013 ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ε επεξρφκελε δηαδηθαζία πιεηζηεξηαζκνχ ησλ κεηνρψλ ηεο Ρξάπεδαο απνβεί άγνλε. Ξαξφια απηά ε Ρξάπεδα ζπλέηαμε ηηο επηζπλαπηφκελεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ππνζέηνληαο ηελ ζπλερηδφκελε ιεηηνπξγία ηεο ζην πξνβιεπηφ κέιινλ θαη ζπλεπψο ηελ ξεπζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηεο θαη ηελ 

ηαθηνπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο θαηά ηελ ζπλήζε ξνή ησλ εξγαζηψλ ηεο, δηφηη ε δηνίθεζε ηεο Ρξάπεδαο έιαβε γξαπηέο δηαβεβαηψζεηο απφ ην ΡΣΠ, αθ’ ελφο 

φηη ην ΡΣΠ ζα παξέρεη εληφο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πνπ έρεη εθπνλεζεί 

ζε ζπλεξγαζία κε ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ, ηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηελ ηξφηθα (EC/ECB/IMF) θαη γηα φζν δηάζηεκα δηαηεξεί ηελ ηδηφηεηα ηνπ κνλαδηθνχ 

κεηφρνπ ηεο Ρξάπεδαο, ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηηο επνπηηθέο αξρέο θαη αθεηέξνπ φηη ζε 

πεξίπησζε πνπ ε επεξρφκελε δηαδηθαζία εθπνίεζεο ηεο απνδεηρζεί άθαξπε ην ΡΣΠ ζα πξνβεί ζε φιεο ηηο ελδεηθλπφκελεο ελέξγεηεο ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ 

παξάηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Ρξάπεδαο ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο, ζην πξνβιεπηφ κέιινλ.  

 

Πηε γλψκε καο δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ. 

 

Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Θεκάησλ 
 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 

 

Αζήλα, 19 Ηνπλίνπ 2013 

Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

 

 

 

 

Κηράιεο Δ. Θαξαβάο 

Α.Κ. ΠΝΔΙ: 13371 

Deloitte. 

Σαηδεπαχινπ, Πνθηαλφο & Θακπάλεο Αλψλπκε Δηαηξία 

Νξθσηψλ Διεγθηψλ & Ππκβνχισλ Δπηρεηξήζεσλ 

Φξαγθνθθιεζηάο 3α & Γξαληθνχ, 151 25 Καξνχζη 

Α.Κ. ΠΝΔΙ: Δ 120 
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Νη ζεκεηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο απφ 11 έσο 42 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012.             7 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ 
 

(πνζά ζε ρηι. επξψ) Πεκείσζε 09.10.2011 - 31.12.2012 

     
Έζνδα απφ ηφθνπο   118.586   

Έμνδα απφ ηφθνπο   (88.023)  

Θαζαξά έζνδα ηόθσλ 5  
 

30.563  
 

     

Έζνδα απφ πξνκήζεηεο    7.313   

Έμνδα απφ πξνκήζεηεο   (870)  

Θαζαξά έζνδα πξνκεζεηώλ 6  
 

6.443  
 

     

Έζνδα απφ κεξίζκαηα 7   29   

Απνηειέζκαηα απφ ρξεφγξαθα εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ 8   (12.985)  

Απνηειέζκαηα απφ ρξεφγξαθα επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ 9   15.663   

Ινηπά έζνδα   2.194   

Πύλνιν θαζαξώλ εζόδσλ 
  

41.907  
 

     

Ξαξνρέο πξνζσπηθνχ 10   (29.897)  

Άιια έμνδα δηνηθήζεσο 11   (18.756)  

Απνζβέζεηο 12   (1.875)  

Πύλνιν ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ πξν πξνβιέςεσλ  
  

(50.528) 
 

     

Ξξνβιέςεηο απνκείσζεο δαλείσλ 13, 18  (444.918)  

Ξξνβιέςεηο απνκείσζεο ζπκκεηνρψλ 13, 23  (6.855)  

Απνκείσζε απαηηήζεσλ απφ ρξεσζηηθνχο ηίηινπο 13, 22  (151.754)  

Ινηπέο πξνβιέςεηο 13, 27, 32  (10.822)  

Πύλνιν πξνβιέςεσλ θαη απνκεηώζεσλ 
  

(614.349) 
 

     

Εεκία πξν θόξσλ   (622.970)  

Φφξνο εηζνδήκαηνο 14, 26  -   

Εεκία ρξήζεσο 
  

(622.970) 
 

 

 
 
 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 
 

(πνζά ζε ρηι. επξψ) Πεκείσζε 09.10.2011 - 31.12.2012 

     

Εεκία ρξήζεσο   (622.970)  

     

Θαζαξή κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ δηαζέζηκνπ πξνο πψιεζε ραξηνθπιαθίνπ   (646)  

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 
  

(646) 
 

     

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 
  

(623.616) 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ 
 

(πνζά ζε ρηι. επξψ) Πεκείσζε 
 

31.12.2012 

    

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 
   

Ρακείν θαη δηαζέζηκα ζηελ Θεληξηθή Ρξάπεδα 15  
 

57.395  

Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 17  
 

78.672  

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ (κεηά απφ πξνβιέςεηο) 18  
 

521.863  

Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 19  
 

5.082  

Σξεφγξαθα εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ 20  
 

4.290  

Σξεφγξαθα επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ: 
   

      -Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 21  
 

55.757  

Απαηηήζεηο απφ ρξεσζηηθνχο ηίηινπο 22  
 

46.192  

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 23  
 

6.573  

Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 24  
 

77  

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 25  
 

13.962  

Ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 27  
 

50.798  

Πύλνιν ελεξγεηηθνύ 
  

840.661  

    

    

ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ 
   

πνρξεψζεηο ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα 28  
 

2.631  

πνρξεψζεηο ζε πειάηεο 29  
 

1.002.050  

Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαθξαηνχκελα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο 19  
 

17.968  

πνρξεψζεηο απφ νκνινγίεο 30  
 

5.019  

πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 31  
 

500  

Ξξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο θαη βάξε 32  
 

2.632  

Ινηπά ζηνηρεία παζεηηθνχ 33  
 

7.151  

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ 
  

1.037.951  

    

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ 
   

Κεηνρηθφ Θεθάιαην 34  
 

283.125  

πέξ ην άξηην 35  
 

231.875  

Ινηπά απνζεκαηηθά 35  
 

(89.320) 

Απνηειέζκαηα εηο λέν 
  

(622.970) 

Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 
  

(197.290) 

    

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ 
  

840.661  
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ 
 

 

(πνζά ζε ρηι. επξψ) 
Κεηνρηθό 
Θεθάιαην 

πέξ ην άξηην 

Απνζεκαηηθό 

άκεζνπ 
θόζηνπο 

κεηνρηθνύ 
θεθαιαίνπ 

Απνζεκαηηθό 
εύινγεο αμίαο  

Απνζεκαηηθό από 
πξνζαξκνγή 

εύινγεο αμίαο 
ρνξεγήζεσλ 

επί ησλ 

κεηαβηβαδόκελσλ 
πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ 

Απνηειέζκαηα 
εηο λένλ 

Πύλνιν 

                

πόινηπν θαηά ηελ 9/10/2011 -  -  -  -  -  -  -  

        Έθδνζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 283.125  231.875  -  -  -  -  515.000  

Έμνδα έθδνζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ -  -  (3.346) -  -  -  (3.346) 

Κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Proton Ρξάπεδα 
Α.Δ. (ππφ εθθαζάξηζε) 

-  -  -  -  (85.328) -  (85.328) 

        
Θαζαξή κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ δηαζέζηκνπ πξνο 

πψιεζε ραξηνθπιαθίνπ 
-  -  -  (646) -  -  (646) 

Θαζαξά απνηειέζκαηα πεξηφδνπ -  -  -   - -  (622.970) (622.970) 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα/(έμνδα) ηεο ρξήζεο κεηά 
από θόξνπο 

-  -  -  (646) -  (622.970) (623.616) 

 
       

πόινηπα ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 283.125  231.875  (3.346) (646) (85.328) (622.970) (197.290) 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ 
 

(πνζά ζε ρηι. επξψ) Πεκείσζε 09.10.2011 - 31.12.2012 

     

Ρακεηαθέο Ονέο από Ιεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 
  

  Εεκηά πξν θφξνπ εηζνδήκαηνο 
  

(622.970) 

 Ξξνζαξκνγέο γηα: 
  

  Ξξνβιέςεηο απνκείσζεο δαλείσλ 13, 18 
 

444.918  

 Απνκείσζε απαηηήζεσλ απφ ρξεσζηηθνχο ηίηινπο 8, 13, 22 
 

144.327  

 Απνκείσζε αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε 13, 22 
 

7.959  

 Απνκείσζε αμίαο ινηπψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 13, 27 
 

8.190  

 Απνκείσζε αμίαο ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ 13, 23 
 

6.855  

 Ξξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο θαη βάξε 32  
 

2.632  

 Θαηαζηξνθέο παγίσλ 25  
 

506  

 Απνζβέζεηο 12  
 

1.875  

 Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 10  
 

(1.601) 

 Ρφθνη επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
  

(45.579) 

 Ρφθνη ρξεκαηνδνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 5  
 

402  

 (Θέξδε) / δεκίεο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
  

(15.841) 

 Ππλαιιαγκαηηθφ (θέξδνο) / δεκηά απφ απνηίκεζε δηαζεζίκσλ 
  

(119) 

 Ρακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξηλ ηε κεηαβνιή ζε ιεηηνπξγηθά 
ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ   

(68.446) 
 

 
  

  Θαζαξή (αύμεζε) / κείσζε ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ θαη αύμεζε / (κείσζε) ζηνηρείσλ Ξαζεηηθνύ 
 

  Γηαζέζηκα ζηελ θεληξηθή Ρξάπεδα 
  

20.665  
 Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

  
28.737  

 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ 
  

15.615  
 Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ 

  
24.810  

 
Ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

  
1.105.848  

 πνρξεψζεηο ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα 
  

(1.190.592) 
 πνρξεψζεηο ζε πειάηεο 

  
(613.451) 

 Ινηπά ζηνηρεία παζεηηθνχ 
  

(1.727) 
 Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

  
(678.541) 

 

 
  

  Ρακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
  

  Αγνξά ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 25  
 

(366) 
 Αγνξά αχισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 24  

 
(84) 

 Ξψιεζε ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ  25  
 

6  
 Ξψιεζε ρξεσζηηθψλ ηίηισλ 

  
210.068  

 Αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 
  

(89.040) 
 Ξψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

  
110.628  

 Δίζπξαμε ηφθσλ απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
  

28.051  
 Δίζπξαμε κεξηζκάησλ απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

  
328  

 Θαζαξή ξνή από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
  

259.591  
 

 
  

  Ρακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
  

  Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 34, 35 
 

515.000  

 Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 35  
 

(3.346) 

 Δπαλαγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο 9  
 

(6.950) 

 Ξιεξσκή ηφθσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο 
  

(561) 

 Θαζαξή ξνή από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
  

504.143  
 

 
  

  Δπίπησζε ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ ζην ηακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 
  

119  
 

 
  

  Θαζαξή αύμεζε/ (κείσζε) ηνπ ηακείνπ θαη ηακεηαθώλ ηζνδύλακσλ 
  

85.312  
 

 
  

  Ρακείν θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα πνπ κεηαβηβάζηεθαλ 
  

21.626  
 

Ρακείν θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 16  
 

106.938  
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1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Ρξάπεδα 
Γπλάκεη ηεο ππ. αξηζκ.9250/9-10-2011 απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ (ΦΔΘ Ρεχρνο Β 2246/9-10-2011) θαη κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Ρξάπεδαο 
ηεο Διιάδνο ζε εθαξκνγή ηνπ Λφκνπ 4021/2011 πεξί εμπγίαλζεο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ζπζηάζεθε σο κεηαβαηηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα ε «ΛΔΑ PROTON 

ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ.» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «PROTON BANK», έδξα ην Γήκν Αζελαίσλ (αξ. κεηξψνπ ΓΔΚΖ: 117913901000) θαη δηεχζπλζε Έζιηλ θαη Ακαιηάδνο 20, Ρ.Θ. 
11523. 

 
Κε βάζε ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε, ζηε λεντδξπζείζα ηξάπεδα κεηαβηβάζηεθαλ φιεο νη ζπκβαηηθέο ζρέζεηο ηεο παιηάο PROTON TΟΑΞΔΕΑΠ Α.Δ. (ππφ 
εθθαζάξηζε) κε ηξίηνπο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο παιηάο PROTON TΟΑΞΔΕΑΠ Α.Δ. (ππφ εθθαζάξηζε) κε εμαίξεζε εθείλσλ ησλ 

ζπκβαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ εηδηθψο αλαθέξνληαη ζην σο άλσ ΦΔΘ. Κέξνο ησλ κεηαβηβαδφκελσλ ζηνηρείσλ απνηεινχλ, ην πγηέο  ραξηνθπιάθην 
δαλείσλ θαη ηίηισλ, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ θαηαζέζεσλ. 

 
Δληζρχζεθε απφ ην Πθέινο Δμπγίαλζεο ηνπ Ρακείνπ Δγγχεζεο Θαηαζέζεσλ θαη Δπελδχζεσλ. Ρν Ρακείν Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο (ΡΣΠ) θαηέβαιε ηα 
απαηηνχκελα θεθάιαηα ζηε λέα Ρξάπεδα θαη απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ κέηνρφ ηεο. Ρν ζχλνιν ησλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο Ρξάπεδαο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 

2012 αλέξρεηαη ζε 56.625.000 ηεκάρηα. 
 

Ζ Ρξάπεδα κε ην δίθηπν ησλ 28 θαηαζηεκάησλ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα ζηνπο ηνκείο ηξαπεδηθήο ηδησηψλ πειαηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, ζηνλ ηνκέα παξνρήο 
επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ θαη ραξηνθπιαθίσλ, θαη άιισλ ππεξεζηψλ. 

 
Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Ρξάπεδαο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 19 Ηνπλίνπ 2013 θαη ππφθεηληαη  ζηελ 
νξηζηηθή έγθξηζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ.  

 
2 Πύλνςε ησλ γεληθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ ηεο Ρξάπεδαο 

Νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξνπζηάδνληαη θαησηέξσ. Ρν ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Ρξάπεδαο είλαη 
ην επξψ θαη ηα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε ρηιηάδεο επξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο 
ζεκεηψζεηο. Ρπρφλ δηαθνξέο ζηνπο πίλαθεο, νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 

 
2.1 Βάζε θαηάξηηζεο  νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (εθεμήο Γ.Ξ.Σ.Α.) θαη ηηο Γηεξκελείεο 
φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ηεο αξρήο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή 
κεηαβάιιεηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε θαη ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 
απνηηκψκελσλ ζηελ εχινγε αμία) κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ απνηειεζκάησλ.  

 
Ζ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή κεηαβιήζεθε κε ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο πξνζαξκνγέο, θξίζεθε σο θαηάιιειε γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ιφγσ ηεο ππνζηήξημεο πνπ παξέρεη ζηε Ρξάπεδα ν κνλαδηθφο κέηνρνο απηήο. Ππγθεθξηκέλα, ην Ρακείν Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο, 
δεζκεχηεθε γηα ηελ επαξθή αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Ρξάπεδαο γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζα είλαη κέηνρνο. Δπηπξφζζεηα, ζε πεξίπησζε πνπ ε 
Ρξάπεδα δελ κεηαζρεκαηηζηεί, πνπιεζεί, απνξξνθεζεί θιπ εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην επηθαηξνπνηεκέλν Κλεκφλην, ν κέηνρνο ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ επηκήθπλζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο Ρξάπεδαο πέξαλ ηνπ Νθησβξίνπ 2013, ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν 
ιήγεη ε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Ρξάπεδαο ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο, ην νπνίν ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηε λνκνζεζία γηα ηα κεηαβαηηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

 
Δπηπιένλ, ζπκβάζεηο θαλνληθήο παξάδνζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλαγλσξίδνληαη θαη δηαγξάθνληαη κε ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο ηεο 
εκεξνκελίαο ζπλαιιαγήο.  

 
Ππκβφιαηα πνπ απαηηνχλ ή επηηξέπνπλ ηνλ ζπκςεθηζηηθφ δηαθαλνληζκφ ηεο αμίαο ηνπ ζπκβνιαίνπ αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά σο παξάγσγα ζηελ πεξίνδν 

αλάκεζα ζηελ εκεξνκελία ηεο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο θαη ηελ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ. 
 
Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α. απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη ηελ  πηνζέηεζε παξαδνρψλ απφ ηε Γηνίθεζε, νη νπνίεο 

δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηα πνζά ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ. Νη 
εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο έρνπλ βαζηζηεί ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη άιινπο παξάγνληεο νη νπνίνη ζεσξνχληαη ινγηθνί ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, θαζψο ηα 

απνηειέζκαηα απηψλ απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε δηακφξθσζε γλψκεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηα  νπνία δελ 
είλαη άκεζα εκθαλή απφ άιιεο πεγέο. Ρα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο. 
 

Δθηηκήζεηο θαη ζρεηηθέο ππνζέζεηο επαλεμεηάδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ηπρφλ απνθιίζεηο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ αλαγλσξίδνληαη ηελ πεξίνδν 
θαηά ηελ νπνία επαλεμεηάδνληαη. Δθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Ξ.Σ.Α., πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο επηξξνέο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαζψο θαη εθηηκήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ ξίζθν γηα νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηελ επφκελε ρξήζε, αλαθέξνληαη ζηελ ζεκείσζε 4. 
 

Λέα πξόηππα,  ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο: Ππγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία 
είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηεο Ρξάπεδαο ζρεηηθά κε ηελ 
επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

 
Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε  

 
ΓΙΞ 24 (Ρξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 2011) 

 
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη 

λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. Ππγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο 
ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ 
κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ 

δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ Ρξάπεδα έρεη εθαξκφζεη ηηο παξαπάλσ αιιαγέο ζηηο Νηθνλνκηθέο 
Θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2012. 

 
ΓΞΣΑ 1 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξξώηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Ξξνηύπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» Έληνλνο ππεξπιεζσξηζκόο (εθαξκφδεηαη 
γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2011) 

 
Ζ ηξνπνπνίεζε κεηαβάιιεη ηηο απαηηήζεηο γηα αλαθνξά ζε ζηαζεξέο εκεξνκελίεο θαζψο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

κεηά απφ κηα πεξίνδν έληνλνπ ππεξπιεζσξηζκνχ ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο εηαηξείαο, ε νπνία εθαξκφδεη γηα πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΑ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή 
πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012 θαη δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Ρξάπεδαο. 
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ΓΞΣΑ 7 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2011) 

 
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ’ νινθιήξνπ 

θαζψο θαη γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ’ νινθιήξνπ αιιά γηα ηα νπνία ε Ρξάπεδα έρεη ζπλερηδφκελε 
αλάκεημε. Ξαξέρεη επίζεο θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ 
Λνέκβξην ηνπ 2011 θαη δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Ρξάπεδαο. 

 
ΔΓΓΞΣΑ 14 (Ρξνπνπνίεζε) «Όξηα Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ Θαζνξηζκέλσλ Ξαξνρώλ, Διάρηζην Απαηηνύκελν Πρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε 

αιιειεπίδξαζή ηνπο» (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011) 
 
Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφθεηηαη ζε ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη 

πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα 
αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο 

Ρξάπεδαο. 
 

Ξξόηππα, Γηεξκελείεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ππνρξεσηηθέο από πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 
 

ΓΙΞ 1 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ» (εθαξκφδεηαη γηα ρξήζεηο κε έλαξμε ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2012) 

 
Ζ ηξνπνπνίεζε, ε νπνία εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνλ Ηνχλην 2012, δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ 

αλάιπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε ζηηο ζεκεηψζεηο. Ζ Ρξάπεδα δελ 
έρεη εθαξκφζεη απηή ηελ ηξνπνπνίεζε. 
 

ΓΙΞ 12 (Ρξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012) 
 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ 
θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». 
Πχκθσλα κε ην ΓΙΞ 12, ε επηκέηξεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν: κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ ή κέζσ ηεο πψιεζεο. Ιφγσ ηεο δπζθνιίαο θαη ππνθεηκεληθφηεηαο ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ αλάθηεζεο ηεο 
αμίαο φηαλ ην επελδπηηθφ αθίλεην επηκεηξάηαη ζε εχινγε αμία ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 40, ε ηξνπνπνίεζε απηή εηζαγάγεη ηελ ππφζεζε φηη ην επελδπηηθφ αθίλεην 

ζα αλαθηεζεί εμ’ νινθιήξνπ κέζσ ηεο πψιεζεο. Απηή ε ππφζεζε θαηαξξίπηεηαη εάλ ην επελδπηηθφ αθίλεην απνζβέλεηαη θαη απνηειεί κέξνο ελφο 
επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ φπνπ ν ζθνπφο είλαη λα αλαθηεζνχλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ εκπεξηθιείνληαη ζην επελδπηηθφ αθίλεην κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ θαη φρη 

κέζσ ηεο πψιεζεο.  Ζ ππφζεζε απηή δελ θαηαξξίπηεηαη γηα γήπεδα πνπ είλαη επελδπηηθά αθίλεηα, επεηδή ε αμία ησλ γεπέδσλ κπνξεί λα αλαθηεζεί κφλν κέζσ 
πψιεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή, ε νπνία δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Ρξάπεδαο. πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012. 

 
ΓΙΞ 19 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνρέο ζε Δξγαδόκελνπο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2013) 
 
Ζ ηξνπνπνίεζε αθνξά ηελ αιιαγή ησλ νξηζκψλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ, θαηαξγεί ηε δπλαηφηεηα ζηαδηαθήο 

αλαγλψξηζεο ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ ή δεκηψλ, θαη δηαθνξνπνηεί ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο αλακελφκελεο απφδνζεο ησλ επελδπκέλσλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ. Ζ ηξάπεδα ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ πξναλαθεξζείζα ηξνπνπνίεζε εγθξίζεθε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012. 
 
ΓΞΣΑ 1 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξξώηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Ξξνηύπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 
 

Ζ ηξνπνπνίεζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ γηα πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΑ λα κελ εθαξκφδνπλ αλαδξνκηθά ηα ΓΞΣΑ αλαθνξηθά κε 
ιεθζέληα θξαηηθά δάλεηα κε πξνλνκηαθφ επηηφθην. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή, ε νπνία δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Ρξάπεδαο. 
Γελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 
ΓΞΣΑ 7 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο», ΓΙΞ 32 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» - Ππκςεθηζκόο 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ (εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 
2013 θαη 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 αληίζηνηρα) 

 
Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε (ΓΞΣΑ 7) νξίδεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο σο πξνο ην απνηέιεζκα ην νπνίν επήιζε ζηε Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο απφ ηνπο ζπκςεθηζκνχο 
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ. Νη γλσζηνπνηήζεηο αθνξνχλ πνζά ηα νπνία ζπκςεθίζηεθαλ, ηε θχζε ησλ πνζψλ θαη ην δηθαίσκα 

ζπκςεθηζκνχ βάζεη θχξησλ ή ινηπψλ ζπκβάζεσλ ζπκςεθηζκνχ.  
Ζ ηξνπνπνίεζε (ΓΙΞ 32) δηεπθξηλίδεη ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ε Ρξάπεδα έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκςεθίζεη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ, θαζψο θαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο ν κηθηφο ζπκςεθηζκφο είλαη ίδηνο κε ηνλ θαζαξφ ζπκςεθηζκφ. 
Ζ Ρξάπεδα δελ έρεη εθαξκφζεη ηηο παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο ε νπνίεο εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Γεθέκβξην 2012. 
 

ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015) 
 

Ρν ΓΞΣΑ 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο ζην έξγν ηνπ ΠΓΙΞ (Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΙΞ 39. 
Ρν ΠΓΙΞ ζθνπεχεη λα επεθηείλεη ην ΓΞΣΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
κέζσλ, ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, θαζψο θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2010, ην ΓΞΣΑ 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ελζσκάησζε λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε, ηελ επηκέηξεζε θαη ηελ απναλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Ρν 
ΓΞΣΑ 9 νξίδεη φηη φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξψληαη αξρηθά είηε ζηελ εχινγε αμία ηνπο είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο. Ζ 

ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ εθάζηνηε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ρν ΓΞΣΑ 9 απαγνξεχεη 
επαλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Πχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΞΣΑ 
9, φιεο νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. Δληνχηνηο, ε δηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά 

ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή 
εθκεηάιιεπζε. Απηφο ν πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε γηα θάζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν δηαθξηηά θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Ρα 
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θέξδε θαη νη δεκηέο εχινγεο αμίαο δελ κεηαθέξνληαη ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο κεηαγελέζηεξα, ελψ ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα 
αλαγλσξίδνληαη ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. Ρν ΓΞΣΑ 9 θαηαξγεί ηελ εμαίξεζε ηεο επηκέηξεζεο ζε θφζηνο γηα ηηο κε εηζεγκέλεο κεηνρέο θαη ηα 
παξάγσγα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε κε νξγαλσκέλεο αγνξέο, αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ην πφηε ην θφζηνο κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή εθηίκεζε 

ηεο εχινγεο αμίαο. Ζ ηξάπεδα βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΞΣΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Ρν ΓΞΣΑ 9 δελ έρεη 
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 
ΓΞΣΑ 13 «Απνηίκεζε ζε εύινγεο αμίεο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 
 

Ζ έθδνζε ηνπ ΓΞΣΑ 13 «Απνηίκεζε ζε εχινγεο αμίεο» ηνλ Κάην 2011 απφ ην ΠΓΙΞ, απνζθνπεί ζηελ θαζηέξσζε κηαο θνηλήο νδεγίαο γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο 
εχινγεο αμίαο, ε νπνία απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη απφ επηκέξνπο Ξξφηππα. Ρν ΓΞΣΑ 13 δελ επαλαθαζνξίδεη ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη 

ε απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ζε εχινγεο αμίεο. Δπηπιένλ, ην ΓΞΣΑ 13 εηζάγεη πεξηζζφηεξεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο 
επηκεηξήζεηο ζε εχινγε αμία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ ηεξάξρεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ κε-ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηα νπνία θαηαηάζζνληαη ζηελ ηξίην επίπεδν. Ρν ΓΞΣΑ 13 εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012 θαη 

ε ηξάπεδα ζα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 

ΓΙΞ 27 (Ρξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο», ΓΙΞ 28 (Ρξνπνπνίεζε) «Ππκκεηνρέο ζε Ππγγελείο θαη Θνηλνπξαμίεο», ΓΞΣΑ 10 
«Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο», ΓΞΣΑ 11 «Ππκκεηνρέο ζε Θνηλνπξαμίεο», ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο Ππκκεηνρώλ ζε Άιιεο 

Δπηρεηξήζεηο» (εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 
 
Ρν ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο» θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο γηα ηελ 

ελζσκάησζε επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο. 
Ρν ΓΞΣΑ 10 εηζάγεη έλα κνλαδηθφ κνληέιν, ην νπνίν νξίδεη αλ κηα νληφηεηα πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο 

επηρείξεζεο, θαη ζέηεη ηνλ έιεγρν σο ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα. Ρν ΓΞΣΑ 10 αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο 
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» αλαθνξηθά κε ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ρν ΓΙΞ 27 νξίδεη πιένλ ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηελ ΚΔΓ 12 «Δλνπνίεζε - Νηθνλνκηθέο Νληφηεηεο Δηδηθνχ Πθνπνχ». 

Ρν ΓΞΣΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 «Ππκκεηνρέο ζε Θνηλνπξαμίεο» θαη ηε ΚΔΓ 13 «Απφ Θνηλνχ Διεγρφκελεο Νηθνλνκηθέο Νληφηεηεο-Κε Σξεκαηηθέο 
Ππλεηζθνξέο απφ Θνηλνπξαθηνχληεο». Γηαρσξίδεη ηηο θνηλνπξαμίεο ζε «Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο εξγαζίεο» θαη «Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νληφηεηεο» βάζε ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, θαη δελ επηηξέπεη ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο γηα ηηο «Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νληφηεηεο». 
Ρν ΓΞΣΑ 12 ελζσκαηψλεη ζε έλα πξφηππν φιεο ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ 
ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο, ζπγγελείο θαη κε ελνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο. Ρα λέα Ξξφηππα θαη νη ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ 

επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Ρξάπεδαο. 
 

ΓΙΞ 27 (Ρξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο», ΓΞΣΑ 10 (Ρξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο», ΓΞΣΑ 12 
(Ρξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο Ππκκεηνρώλ ζε Άιιεο Δπηρεηξήζεηο» (εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2014) 
 
Νη ηξνπνπνηήζεηο πξνβιέπνπλ ηελ εμαίξεζε απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ ζπγαηξηθψλ νη νπνίεο απνηεινχλ επέλδπζε εηαηξεηψλ κε δξαζηεξηφηεηα ηελ επέλδπζε 

θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ θεθαιαηαθή απφδνζε, ηα έζνδα απφ ηηο επελδχζεηο, ή θαη ηα δχν. Νη ηειεπηαίεο ραξαθηεξίδνληαη σο «Δπελδπηηθέο 
Νληφηεηεο». Δηαηξείεο κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ζεσξνχληαη νη εηαηξείεο ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, νξγαληζκνί δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ 

θεθαιαίσλ, ηδησηηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, θξαηηθά θαη ινηπά επελδπηηθά θεθάιαηα. Νη ηξνπνπνηήζεηο νξίδνπλ αθελφο φηη νη «Δπελδπηηθέο Νληφηεηεο» ζα 
επηκεηξνχλ ηελ απφδνζε ησλ ζπγαηξηθψλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, θαη αθεηέξνπ ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. 
 

ΓΞΣΑ 10 (Ρξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο», ΓΞΣΑ 11 (Ρξνπνπνίεζε) «Ππκκεηνρέο ζε Θνηλνπξαμίεο», ΓΞΣΑ 12 
(Ρξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο Ππκκεηνρώλ ζε Άιιεο Δπηρεηξήζεηο» (εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2013) 
 
Νη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο θαζψο θαη πξφζζεηεο δηεπθνιχλζεηο θαηά ηε κεηάβαζε ζηα ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12, πεξηνξίδνληαο ηελ 

παξνρή ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ζπγθξηηηθή πεξίνδν θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ κε ελνπνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ ηε κε παξάζεζε 
ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 12. Ρα λέα Ξξφηππα θαη νη ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Ρξάπεδαο. 
 
Ρξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ γηα ην 2013 ηνπ ΠΓΙΞ (Ππκβνύιην Γηεζλώλ 

Ινγηζηηθώλ Ξξνηύπσλ) 
 

Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΞΣΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ 
πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Κάην 2012. Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηηο 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Δπίζεο, εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ 
αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Ρξάπεδαο. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε.  

 
ΓΙΞ 1 & ΓΙΞ 34, νξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο, 

ΓΙΞ 16, πξνβιέπεη ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ ζηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 
ΓΙΞ 32, νξίδεη ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε ηεο θνξνινγίαο αλαθνξηθά κε ηηο δηαλνκέο ζηνπο θαηφρνπο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ, 
ΓΙΞ 34, ηξνπνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ην ζχλνιν ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ. 

 
2.2 Ππγθξηηηθά ζηνηρεία 

Νη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Ρξάπεδαο ζπληάζζνληαη γηα ηελ πξψηε εηαηξηθή ρξήζε, ε νπνία θαιχπηεη ηε πεξίνδν απφ 9 Νθησβξίνπ 2011 έσο 31 
Γεθεκβξίνπ 2012. Ππλεπψο, δελ έρνπλ ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία.  
 

2.3 Ππλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα 
Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε επξψ κε βάζε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο νη νπνίεο ίζρπαλ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο 

εθάζηνηε ζπλαιιαγήο. Ρα εθθξαζκέλα ζε μέλν λφκηζκα λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο, 
κεηαηξέπνληαη ζε επξψ κε βάζε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο νη νπνίεο ίζρπαλ ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Νη πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 
αλαγλσξίδνληαη ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο.  
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2.4 Δύινγε αμία απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ 
Γηα ηελ απεηθφληζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζε εχινγεο αμίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο αγνξάο γηα θάζε έλα 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν. Γηα φζα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηεο Ρξάπεδαο νη ηξέρνπζεο αγνξαίεο ηηκέο δελ είλαη δηαζέζηκεο, νη αμίεο πξνέθπςαλ 

βάζεη κεζφδσλ εθηίκεζεο. Ξην ζπγθεθξηκέλα:  
Δπελδχζεηο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλεο ρξεκαηαγνξέο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηξέρνπζα 

ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηελ εκέξα θιεηζίκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  
Δπελδχζεηο ζε κε εηζεγκέλνπο ηίηινπο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία πνπ πξνέθπςε βάζεη κεζφδσλ εθηίκεζεο. 
 

2.5 Ρακείν θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 
Ρν ηακείν θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε εκεξνκελία ιήμεο κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

απφθηεζεο, φπσο: κεηξεηά, ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ζηελ Θεληξηθή Ρξάπεδα θαη ζε άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη επελδχζεηο ζε πξντφληα ρξεκαηαγνξψλ. 
 
2.6 Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 

Θπγαηξηθέο είλαη νη εηαηξείεο νη νπνίεο ειέγρνληαη απφ ηελ Ρξάπεδα. Έιεγρνο ππάξρεη φηαλ ε Ρξάπεδα ειέγρεη άκεζα ή έκκεζα ηελ επηρεηξεκαηηθή θαη νηθνλνκηθή 
πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο. Ζ χπαξμε ηπρφλ δπλεηηθψλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηα νπνία είλαη αζθήζηκα, ιακβάλνληαη ππ΄ φςηλ πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί αλ ε 

κεηξηθή αζθεί ηνλ έιεγρν επί ησλ ζπγαηξηθψλ (ζεκείσζε 23). 
 

2.7 Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
 
ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 
Ζ Ρξάπεδα  ηαμηλνκεί ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ 
ησλ απνηειεζκάησλ, δάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαθξαηνχκελα έσο ηελ ιήμε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία  δηαζέζηκα 
πξνο πψιεζε. Ζ απφθαζε γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ επελδχζεσλ ιακβάλεηαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Ρξάπεδαο θαηά ηελ απφθηεζή ηνπο. 
 
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ: Ζ θαηεγνξία πεξηιακβάλεη δπν ππνθαηεγνξίεο: α) ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηερφκελα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο θαη, β) ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ 
απνηειεζκάησλ θαηά ηελ αξρηθή ηνπο αλαγλψξηζε. Ρα ζηνηρεία ηεο θαηεγνξίαο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο αθνξνχλ θπξίσο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ 

απνθηεζεί κε ζθνπφ ηελ εθπνίεζή ηνπο ζε βξαρππξφζεζκν νξίδνληα. Ρα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία εθηφο 
εάλ πξννξίδνληαη γηα αληηζηάζκηζε. Νη κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία θαηαρσξνχληαη ζηελ Θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο σο Απνηειέζκαηα απφ ρξεφγξαθα 
εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ. 

 
Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ: Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ είλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή 

πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο θαη απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο. Ξξνθχπηνπλ φηαλ ε Ρξάπεδα παξέρεη 
ρξεκαηηθά πνζά ζε έλα πειάηε ρσξίο λα έρεη ηελ πξφζεζε λα εκπνξεπηεί ηελ απαίηεζε. Ρα δάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, 

πνπ είλαη ην θαζαξφ πνζφ ηεο εθηακίεπζεο ή αγνξάο ηνπ δαλείνπ θαη πεξηιακβάλεη ηα πξφζζεηα έμνδα πνπ αθνξνχλ άκεζα ζηελ έθδνζε ηνπ δαλείνπ θαη ηπρφλ 
ακνηβέο (δηνξγάλσζεο ή δηαρείξηζεο) πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ εκθαλίδνληαη 
ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ρα δάλεηα θαη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηελ Θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ (κεηά απφ πξνβιέςεηο) θαη Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Νη ηφθνη ησλ δαλείσλ θαηαρσξνχληαη 
ζηελ Θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ζην ινγαξηαζκφ Ρφθνη θαη εμνκνηνχκελα έζνδα. Πε πεξίπησζε απνκείσζεο, ε ζρεηηθή δεκηά αλαγλσξίδεηαη ζαλ κείσζε 

ηνπ ππνινίπνπ ηνπ δαλείνπ θαη θαηαρσξείηαη ζηελ Θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ζην ινγαξηαζκφ Ξξνβιέςεηο απνκείσζεο δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ θαηά 
πειαηψλ. 
 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαθξαηνχκελα έσο ηελ ιήμε: Δίλαη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ζηαζεξέο ή θαζνξηζκέλεο πιεξσκέο 
θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε πνπ ε Ρξάπεδα έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα δηαθξαηήζεη έσο ηε ιήμε ηνπο. Απνηηκψληαη κεηά ηελ απφθηεζε ηνπο ζην 

απνζβεζκέλν θφζηνο ηνπο θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο αμίαο. Ρν απνζβεζκέλν θφζηνο πεξηιακβάλεη δηαθνξέο ππφ θαη ππέξ ην άξηην θαζψο θαη έμνδα 
ζπλαιιαγήο θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ Θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ζηηο Γηαθξαηνχκελεο έσο ηελ ιήμε επελδχζεηο. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ραξηνθπιάθην 
πθίζηαηαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ζπλερνχο δηαθξάηεζεο, ν νπνίνο ππαγνξεχεη πσο ζε πεξηπηψζεηο πψιεζεο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηα 

ππφινηπα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα επαλαηαμηλνκεζνχλ ζην ραξηνθπιάθην ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ. Ζ Ρξάπεδα δελ δηαζέηεη ηέηνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 
Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε: Αθνξνχλ επελδχζεηο πνπ δελ έρνπλ πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ νξίδνληα δηαθξάηεζεο θαη κπνξνχλ λα 
ξεπζηνπνηεζνχλ αλά πάζα ζηηγκή αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηεο Ρξάπεδαο, ηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ, ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ή ησλ 

ηηκψλ ησλ κεηνρψλ.  
Νη ηίηινη πνπ εληάζζνληαη ζην δηαζέζηκν πξνο πψιεζε ραξηνθπιάθην, θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ 

ζπλαιιαγψλ. Πηε ζπλέρεηα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ηα δε απνηειέζκαηα θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέρξη απηά λα 
πσιεζνχλ ή λα απνκεησζνχλ, νπφηε θαη κεηαθέξνληαη ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ζην ινγαξηαζκφ Απνκείσζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε. Δπίζεο, εθηηκήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ρξενγξάθσλ ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε θάπνηα 
ελεξγφ αγνξά. Γηα ηα ρξεφγξαθα απηά, ε εχινγε αμία ε νπνία πξνθχπηεη απφ δηάθνξα νηθνλνκηθά κνληέια ζπλππνινγίδεηαη καδί κε εθηηκήζεηο γηα ηελ χπαξμε 
θιαδηθψλ δηαθπκάλζεσλ θαη πξννπηηθψλ, θαζψο θαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ ε Ρξάπεδα θαηέρεη ρξεφγξαθα. Νη δεδνπιεπκέλνη ή 

πιεξσζέληεο ηφθνη ζε ρξεφγξαθα ζηαζεξήο απφδνζεο θαηαρσξνχληαη ζηελ Θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ 
ζηνπο ηφθνπο θαη εμνκνηνχκελα έζνδα. 

 
Νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνηηκψκελσλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαθξαηνχκελσλ έσο ηελ ιήμε θαη ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ 

εκεξνκελία ζπλαιιαγήο  (trade date), ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε Ρξάπεδα δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πνπιήζεη ην  πεξηνπζηαθφ 
ζηνηρείν. Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ηα ρξήκαηα δνζνχλ ζηνπο δαλεηδφκελνπο. 

 
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ αθνξνχλ απηά πνπ είλαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε 
αμία ηνπο πιένλ ησλ εμφδσλ ζπλαιιαγήο.  

 
ΞΑΘΖΡΗΘΝ 

Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο κπνξεί λα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ θαηερφκελσλ γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο αλ (α) ππάξρεη πξφζεζε γηα ηελ πψιεζε ή 
ηελ επαλαγνξά ηνπο ζε βξαρχ ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ βξαρπρξφληεο δηαθπκάλζεηο ηεο αγνξάο, θαη (β) είλαη παξάγσγα πξντφληα πνπ 
δελ απνηεινχλ κέζα αληηζηάζκηζεο. Νη ππνρξεψζεηο απηέο αλαγλσξίδνληαη θαη απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία. Θάζε δηαθνξά θαηά ηελ απνηίκεζή ηνπο 

αλαγλσξίδεηαη ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. Πηελ θαηεγνξία απηή, ε Ρξάπεδα έρεη εληάμεη ηα παξάγσγα πξντφληα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
αληηζηάζκηζε άιισλ κέζσλ. 
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Νη ππνρξεψζεηο πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ 
επηηνθίνπ κε ην νπνίν θαη εθηνθίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. Πηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη ππνρξεψζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη πειάηεο θαζψο θαη νη ινηπέο 
δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. 

 
Ξαύζε αλαγλώξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παχνπλ λα απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ ηε ζηηγκή πνπ ιήγεη ην δηθαίσκα ηεο Ρξάπεδαο λα 
ιακβάλεη εηζξνέο απφ απηά ή απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε Ρξάπεδα έρεη κεηαθέξεη φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ έρεη απφ ηελ θαηνρή ηνπο. 
 

Ππκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη θαη ην θαζαξφ πνζφ απεηθνλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κφλν φηαλ 

ππάξρεη λνκηθφ δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ ησλ θαηαρσξεκέλσλ πνζψλ θαη ηαπηφρξνλα ππάξρεη ε πξφζεζε γηα ην ζπκςεθηζκφ απηφ. Ρα έζνδα θαη έμνδα 
ζπκςεθίδνληαη κφλν εάλ επηηξέπεηαη απφ ηα Γ.Ξ.Σ.Α. ή εάλ αθνξνχλ θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ φκνηεο ζπλαιιαγέο. 
 

2.8 Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα  
Ρα παξάγσγα αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ζηελ Θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο, θαηά ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο ηνπ ζπκβνιαίνπ ησλ παξαγψγσλ, 

θαη κεηαγελέζηεξα νη κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία θαηαρσξνχληαη ζηελ Θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο σο Απνηειέζκαηα απφ ρξεφγξαθα εκπνξηθνχ 
ραξηνθπιαθίνπ. Ρα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζεσξνχληαη εμ νξηζκνχ σο παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Ζ εχινγε αμία 

ιακβάλεηαη απφ ηηκέο ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ ή ππνινγίδεηαη βάζεη ηερληθψλ απνηίκεζεο. Ρα παξάγσγα απεηθνλίδνληαη σο απαηηήζεηο φηαλ ε εθηηκψκελε 
εχινγε αμία ηνπο είλαη ζεηηθή θαη σο ππνρξεψζεηο φηαλ ε εθηηκψκελε εχινγε αμία ηνπο είλαη αξλεηηθή. H εχινγε αμία ελφο παξαγψγνπ θαηά ηελ αξρηθή 
αλαγλψξηζε είλαη ην θφζηνο ηεο ζπλαιιαγήο. 

 
Ξαξάγσγα πνπ είλαη ελζσκαησκέλα ζε άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηά παξάγσγα φηαλ ηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 

θίλδπλνί ηνπο δελ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη κε εθείλνπο ηνπ θχξηνπ ζπκβνιαίνπ θαη ην θχξην ζπκβφιαην δελ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ηεο 
θαηάζηαζεο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο. Απηά ηα ελζσκαησκέλα παξάγσγα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη νη κεηαβνιέο απηήο θαηαρσξνχληαη ζηε 
θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο. 

 
2.9 Κηζζώζεηο 

 
2.9.1 Ζ Ρξάπεδα σο εθκηζζσηήο 
(α) Σξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο: 
Πηηο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ζηηο νπνίεο ε Ρξάπεδα ιεηηνπξγεί σο εθκηζζσηήο θαη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε κεηαβηβάδνληαη ζηνλ 
κηζζσηή, ε παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ πνπ πξνβιέπεη ε ζχκβαζε κηζζψζεσο εκθαλίδεηαη ζηελ θαηεγνξία δάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ. 

Νη εηζπξάμεηο ησλ κηζζσκάησλ κεηψλνπλ ηε ζπλνιηθή απαίηεζε απφ κηζζψκαηα, ελψ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν αλαγλσξίδεηαη κε ηε κέζνδν ησλ 
δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ. Νη απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο εμεηάδνληαη γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ ηζρχεη γηα ηα 

δάλεηα θαη ηηο απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ ζεκείσζε 2.20.1.  
 

(β) Ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο: 
Πηηο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ, πνπ ε Ρξάπεδα ιεηηνπξγεί σο εθκηζζσηήο, ην κηζζσκέλν πάγην παξαθνινπζείηαη σο ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ θαη 
δηελεξγνχληαη απνζβέζεηο κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή ηνπ, ην πνζφ δε ησλ κηζζσκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ρξήζε ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ, αλαγλσξίδεηαη 

σο έζνδν, ζηελ θαηεγνξία ινηπά έζνδα, κε ηε κέζνδν ηνπ δεδνπιεπκέλνπ εζφδνπ. 
 

2.9.2 Ζ Ρξάπεδα σο κηζζσηήο 

Νη κηζζψζεηο φπνπ ν εθκηζζσηήο κεηαβηβάδεη ην δηθαίσκα ρξήζεσο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ γηα κηα ζπκθσλεκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ρσξίο σζηφζν λα 
κεηαβηβάδεη θαη ηνπο θηλδχλνπο θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ, ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε 

Ρξάπεδα δελ θαηαρσξεί ην κηζζσκέλν αθίλεην σο ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ. Νη πιεξσκέο νη νπνίεο γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (κηζζψκαηα ηα νπνία 
αληηζηνηρνχλ ζηελ ρξήζε ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ θαζαξά απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη ζηα θαηάζηαζε 
ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο αλαινγηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

 
2.10 Ππκθσλίεο πώιεζεο θαη επαλαγνξάο  

Ζ Ρξάπεδα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο αγνξψλ (πσιήζεσλ) επελδχζεσλ θαη επαλαπσιήζεσλ (επαλαγνξψλ) ησλ ίδησλ επελδχζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλε κειινληηθή 
εκεξνκελία ζε πξνζπκθσλεκέλε ηηκή. Ρα θαηαβαιιφκελα πνζά αλαγλσξίδνληαη σο απαηηήζεηο απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή πειάηεο. Νη απαηηήζεηο εκθαλίδνληαη 
κε ελέρπξν ηνλ ηίηιν. Δπελδχζεηο πνπ πνπιήζεθαλ κε ζπκθσλίεο επαλαγνξάο ζπλερίδνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη εκθαλίδνληαη ζχκθσλα κε ηε 

ινγηζηηθή αξρή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο ή απηά πνπ είλαη δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. Ρν ηίκεκα ηεο πψιεζεο ησλ 
επελδχζεσλ εκθαλίδεηαη ζαλ ππνρξέσζε ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα ή πειάηεο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηηκήο πψιεζεο θαη ηηκήο επαλαγνξάο αλαγλσξίδεηαη ζε 

δεδνπιεπκέλε βάζε ζχκθσλα κε ηελ πεξίνδν ηεο ζπλαιιαγήο θαη πεξηέρεηαη ζηνπο ηφθνπο. 
 

2.11 Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 
Πηελ θαηεγνξία απηή ε Ρξάπεδα, έρεη εληάμεη ηα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ, ηα νπνία παξαθνινπζνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο ηνπο. Νη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ νπνία ε Ρξάπεδα έρεη 

θαζνξίζεη ζηα 5 έηε. Έμνδα πνπ αθνξνχλ ζηελ ζπληήξεζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη. Αληίζεηα νη δαπάλεο πνπ βειηηψλνπλ ή επηκεθχλνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ, πέξαλ ησλ αξρηθψλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ή αληίζηνηρα ηα έμνδα κεηαηξνπήο ινγηζκηθνχ, ελζσκαηψλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα κπνξνχλ λα επηκεηξεζνχλ 
κε αμηνπηζηία.  
 

2.12 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 
Πηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα νηθφπεδα, ηα θηήξηα ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ, νη δαπάλεο πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ ζε κηζζσκέλα αθίλεηα, ν 

θηλεηφο εμνπιηζκφο, θαη νη δαπάλεο απφθηεζεο ησλ παγίσλ. Ρα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο. 
Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο επηβαξχλνπλ ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. 
Νη απνζβέζεηο, ησλ θηεξίσλ θαη ησλ ινηπψλ ελζσκάησλ παγίσλ δηελεξγνχληαη επί ηνπ θφζηνπο θηήζεσο, ιακβαλνκέλεο ππ΄ φςηλ ηεο ππνιεηκκαηηθήο ηνπο 

αμίαο, θαη ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζηελ δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. 
Νη εδαθηθέο εθηάζεηο δελ απνζβέλνληαη. Δμεηάδνληαη φκσο γηα ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. 

Νη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνβιεπφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο σο αθνινχζσο: 
 Γήπεδα θαη νηθφπεδα: κεδεληθή απφζβεζε, 

 Θηήξηα: 50 έηε, 
 Βειηηψζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ: θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ εθκίζζσζεο, 

 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο: 3 έηε, 

 Κεηαθνξηθά κέζα: 5 έσο 7 έηε, 

 Ινηπά έπηπια θαη εμνπιηζκφο: 10 έηε, 
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Ζ σθέιηκε δσή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ επαλεμεηάδεηαη θαη αλαπξνζαξκφδεηαη εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 
Ρα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εμεηάδνληαη φπνηε απηφ απαηηείηαη γηα ηπρφλ απνκείσζε. Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ ελζψκαηνπ ζηνηρείνπ κεηψλεηαη ζην 

αλαθηήζηκν πνζφ, εθφζνλ ε ινγηζηηθή αμία είλαη κεγαιχηεξε απφ απηφ. Ρν αλαθηήζηκν πνζφ λνείηαη σο ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο (κείνλ ηα 
έμνδα ηεο πψιεζεο) ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο (παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ θαζαξψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα 

απνθέξεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν). Ρα θέξδε ή δεκίεο θαηά ηελ πψιεζε ππνινγίδνληαη ζπγθξίλνληαο ην ηίκεκα πψιεζεο κε ηε ινγηζηηθή αμία θαη 
αλαγλσξίδνληαη ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο. 
 

2.13 Δπαλάθηεζε θαιπκκάησλ 
Ρα θαιχκκαηα πνπ απνθηνχληαη απφ πιεηζηεξηαζκνχο ή δηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα αλάθηεζε απνκεησζέλησλ δαλείσλ, πεξηιακβάλνληαη ζηα «Ινηπά ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ», εθηφο αλ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά. Ρα ελ ιφγσ απνθηεζέληα πάγηα ζηνηρεία θαηέρνληαη πξνζσξηλά κε ζθνπφ ηε πψιεζε θαη αλαγλσξίδνληαη ζην 
ρακειφηεξν πνζφ κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ρα θέξδε ή δεκηέο απφ ηελ πψιεζε πεξηιακβάλνληαη ζηα ινηπά 
ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη έμνδα. 

 
2.14 Ξξνβιέςεηο γηα θηλδύλνπο θαη βάξε 

Ξξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Ρξάπεδα έρεη παξνχζεο ππνρξεψζεηο, λνκηθά ή κε άιιν ηξφπν ηεθκεξησκέλεο, σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη 
πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ εθξνψλ πφξσλ θαη ην αθξηβέο πνζφ ηεο ππνρξεψζεσο κπνξεί λα εθηηκεζεί κε αμηνπηζηία. Ζ Ρξάπεδα επαλεμεηάδεη ηελ αλάγθε 

ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ ζην ηέινο θάζε ρξήζεσο θαη ηηο αλαπξνζαξκφδεη έηζη ψζηε λα απεηθνλίδνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο εθηηκήζεηο. 
 
2.15 Ίδηα Θεθάιαηα 

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί. Νη θνηλέο κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Ζ 
αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ πεξηιακβάλεη θάζε δηαθνξά ππέξ ην άξηην θαηά ηελ αξρηθή έθδνζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Θάζε 

θφζηνο ζπλαιιαγήο ζρεηηδφκελν κε ηελ έθδνζε ησλ κεηνρψλ θαζψο θαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ φθεινο θφξνπ εηζνδήκαηνο πξνθχςεη αθαηξνχληαη απφ ηελ 
αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 
 

Ρν απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο πεξηιακβάλεη θέξδε θαη δεκίεο εμαηηίαο ηεο αλαπξνζαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ρα 
απνηειέζκαηα εηο λέν πεξηιακβάλνπλ ηα ηξέρνληα απνηειέζκαηα. 

 
2.16 Έζνδα θαη έμνδα από ηόθνπο 
Έζνδα θαη έμνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο ζε δεδνπιεπκέλε βάζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξαγκαηηθή 

απφδνζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ή ην αληίζηνηρν θπκαηλφκελν επηηφθην. Ρα έζνδα θαη έμνδα απφ ηφθνπο πεξηιακβάλνπλ ηελ απφζβεζε ηεο δηαθνξάο 
ππέξ ή ππφ ην άξηην ή άιισλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο αξρηθήο αμίαο ελφο ηνθνθφξνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ ην νπνίν ζα 

εηζπξαρζεί ή ζα πιεξσζεί θαηά ηε ιήμε, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ζ κέζνδνο ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ είλαη κία κέζνδνο 
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ην αλαπφζβεζην θφζηνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο ψζηε λα θαηαλεκεζνχλ ηα έζνδα ή ηα έμνδα 

απφ ηφθνπο θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. 
Ξξαγκαηηθφ επηηφθην είλαη εθείλν ην νπνίν πξνεμνθιεί αθξηβψο ηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο πιεξσκέο ή εηζπξάμεηο θαζ’ φιε ηελ πξνζδνθψκελε δηάξθεηα ηνπ 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ. 

Κφιηο έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή νκάδα απφ νκνεηδή ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππνηηκεζνχλ σο απνηέιεζκα απνκείσζεο ηεο 
αμίαο ηνπο, ηα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη εθαξκφδνληαο ην επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ κε 

ζθνπφ ηε κέηξεζε ηεο δεκηάο απνκείσζεο. 
 
2.17 Έζνδα θαη έμνδα πξνκεζεηώλ 

Νη πξνκήζεηεο θαη ηα ζπλαθή έζνδα αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία παξαζρέζεθαλ νη ζρεηηθέο κε απηά 
ππεξεζίεο. Ξξνκήζεηεο θαη ζπλαθή έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ αλαγλσξίδνληαη ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο 

θαηά ην ρξφλν πεξαίσζεο ηεο ζπλαιιαγήο. Ακνηβέο γηα ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαηαρσξνχληαη ζηε θαηάζηαζε 
ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ην ζπκβφιαην παξνρήο ππεξεζηψλ ζπλήζσο ζε αλαινγηθή βάζε.  
 

2.18 Έζνδα από κεξίζκαηα 
Ρα έζνδα απφ κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζήο ηνπο ε νπνία δεκηνπξγεί δηθαίσκα γηα ηελ 

είζπξαμή ηνπο. Ζ είζπξαμε ηνπ εζφδνπ γίλεηαη ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία ηεο έγθξηζήο ηνπο. 
 
2.19 Ξαξνρέο πξνζσπηθνύ 

 
2.19.1 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 

Νη ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ θαη ην θφζηνο ησλ δηαθφξσλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ.  
 

2.19.2 Ξξνβιέςεηο γηα απνδεκηώζεηο πξνζσπηθνύ κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 
Ρα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ πεξηνξίδνπλ ηελ ππνρξέσζε ηεο Ρξάπεδαο ζηηο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ην πξφγξακκα αιιά δελ 
δεζκεχνπλ ηελ Ρξάπεδα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν χςνο κειινληηθψλ παξνρψλ. Νη θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο θαηαρσξνχληαη σο δαπάλε ηεο ρξήζεο. 

 
Ρα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ δεζκεχνπλ ηελ Ρξάπεδα, είηε λνκηθά είηε θαηά ηεθκήξην, λα θαηαβάιεη έλα νξηζκέλν πνζφ ή χςνο κειινληηθψλ 

παξνρψλ, θαη ζπλεπψο ε Ρξάπεδα θέξεη ην κεζν-καθξνπξφζεζκν θίλδπλν. Νη πξνβιέςεηο θαηαρσξνχληαη γηα ηελ θάιπςε απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ. Ζ 
πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, φπσο ε απνδεκίσζε απηή θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ2112/1920 νη νπνίεο 
αλαζεσξήζεθαλ κε ηνλ Λ4110/2013, ππνινγίδεηαη κε αλαινγηζηηθέο ηερληθέο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ projected unit credit method. Απηή ε ηερληθή 

απνηίκεζεο πεξηιακβάλεη παξαδνρέο γηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε, απμήζεηο κηζζψλ, πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα θαη δείθηεο πιεζσξηζκνχ. 
Νη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ αιιαγέο ζηηο παξαδνρέο ππνινγηζκνχ (πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε, πξνεμνθιεηηθά επηηφθηα, θηι.) θαηαρσξνχληαη σο 

αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 
 
Ζ εηήζηα ρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηηο ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ζπλίζηαηαη ζε: (α) πξφζζεηα 

δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλα απφ θάζε εξγαδφκελν (θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο), (β) ρξεκαηννηθνλνκηθή δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αληηζηξνθή ηεο 
πξνεμφθιεζεο. 

 
2.20 Απνκείσζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
 

2.20.1 Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ απνζβέζηκε αμία θηήζεο 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνκείσζεο ησλ δαλείσλ, ε Ρξάπεδα δηελεξγεί θαη’ ειάρηζην ζε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, έιεγρν 

απνκείσζεο (impairment testing). Νη εθηηκήζεηο, νη παξαδνρέο θαη ε κεζνδνινγία ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη εμεηάδνληαη ηαθηηθά πξνθεηκέλνπ νη απνθιίζεηο 
αλάκεζα ζηηο εθηηκψκελεο απνκεηψζεηο θαη ηηο πξαγκαηηθέο δεκίεο απφ ηελ αδπλακία είζπξαμεο ησλ ρνξεγήζεσλ λα κελ είλαη ζεκαληηθέο. Αλ ππάξρνπλ 
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αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο φηη δάλεηα έρνπλ απνκεησζεί, θαηαρσξείηαη δεκία απνκείσζεο ίζε κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο παξνχζαο αμίαο 
ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηπρφλ εγγπήζεηο, πξνεμνθιεκέλεο ρξεζηκνπνηψληαο ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Γηα ηα επηζθαιή δάλεηα ηα νπνία κεηαθέξζεθαλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο Λέαο Proton Ρξάπεδαο Α.Δ., ε 

πξνεμφθιεζε γίλεηαη κε ην επηηφθην ηνπ θφζηνπο ρξήκαηνο ηεο 9 Νθησβξίνπ 2011. Απηή ε δεκία θαηαρσξείηαη ζηηο πξνβιέςεηο απνκείσζεο δαλείσλ ζηε 
θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ε αμία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κεηψλεηαη αλάινγα. Αλ ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν, ην πνζφ ηεο 

απνκείσζεο κεησζεί θαη ε κείσζε απηή κπνξεί λα ζπλδεζεί κε αληηθεηκεληθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο απνκείσζεο, ε ήδε 
αλαγλσξηζζείζα απνκείσζε αληηινγίδεηαη έλαληη ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο πξφβιεςεο κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. 
 

Όηαλ έλα δάλεην είλαη κε εηζπξάμηκν, δηαγξάθεηαη έλαληη ηεο ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. Ζ δηαγξαθή δηελεξγείηαη φηαλ έρνπλ 
νινθιεξσζεί φιεο νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ην πνζφ ηεο δεκίαο έρεη νξηζηηθνπνηεζεί. 

 
2.20.2 Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκώληαη ζε εύινγε αμία 
Πηελ πεξίπησζε ησλ κεηνρηθψλ επελδχζεσλ πνπ ηαμηλνκνχληαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, σο έλδεημε απνκείσζεο λνείηαη κία 

ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ρξενγξάθνπ ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ θφζηνο θηήζεο. Δθφζνλ ππάξρεη ηέηνηα έλδεημε γηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ε ζπζζσξεπκέλε δεκία, ε νπνία ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο θαη 

ηεο ηξέρνπζαο εχινγεο αμίαο κείνλ ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο πνπ είραλ αλαγλσξηζζεί θαηά πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, 
κεηαθέξεηαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα θαη αλαγλσξίδεηαη ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. Αλ ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν, ε εχινγε αμία ελφο ρξενγξάθνπ 

ηαμηλνκεκέλνπ σο δηαζέζηκνπ πξνο πψιεζε απμεζεί θαη ε αχμεζε κπνξεί αληηθεηκεληθά λα απνδνζεί ζε γεγνλφο πνπ ζπλέβε κεηά ηελ αλαγλψξηζε ζηε 
θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηεο απνκείσζεο, ε απνκείσζε αληηινγίδεηαη κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο.  
 

2.20.3 Απνκείσζε επελδύζεσλ ζε ζπγαηξηθέο – ζπκκεηνρέο 
Νη Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηεο Ρξάπεδαο θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηπρφλ πξφβιεςε απνκείσζεο. Δάλ ππάξρνπλ ελδείμεηο 

απνκείσζεο ηφηε ε Ρξάπεδα εθηηκά ηελ αλαθηήζηκε αμία ηεο επέλδπζεο. Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία κίαο επέλδπζεο ππεξβαίλεη ηελ εθηηκψκελε αλαθηήζηκε αμία, 
ηφηε ε ινγηζηηθή αμία απνκεηψλεηαη ζηελ αλαθηήζηκε αμία. Ζ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη θαηαρσξείηαη ζηελ Θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ζηνλ ινγαξηαζκφ 
πξνβιέςεηο απνκείσζεο ζπκκεηνρψλ. 

 
2.21 Φόξνο εηζνδήκαηνο θαη αλαβαιιόκελνη θόξνη   

Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο πιήξνπο ππνρξεψζεσο (liability method), βάζεη ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ νη νπνίεο 
πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο θαη ηεο 
θνξνινγηθήο αμίαο πνπ απνδίδεηαη ζε απηά ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία.  

Γηα ηηο αθφινπζεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ππνινγίδεηαη αλαβαιιφκελνο θφξνο: α) ζηελ ππεξαμία απφ ζπγρψλεπζε πνπ δελ εθπίπηεη γηα θνξνινγηθνχο 
ζθνπνχο, β) ζηελ αξρηθή αλαγλψξηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ππνρξεψζεσλ πνπ δελ επεξεάδνπλ ηηο ινγηζηηθέο ή θνξνινγηθέο δηαθνξέο. Γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζεζπηζκέλνη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ή νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο πνπ 
ζεζπίδνληαη ζε εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο θιεηζίκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε αλαγλσξίδεηαη κφλν ζηε πεξίπησζε πνπ είλαη πηζαλφλ ηα κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε λα είλαη επαξθή γηα ην 
ζπκςεθηζκφ ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε κεηψλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ είλαη πηζαλφλ λα κελ πξαγκαηνπνηεζεί ην 
θνξνινγηθφ φθεινο. 

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο απνηειείηαη απφ ην θφξν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο. Ν θφξνο εηζνδήκαηνο 
αλαγλσξίδεηαη ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο εθηφο θαη αλ ζρεηίδεηαη κε ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε νπφηε 

θαη αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε. 
Ν θφξνο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο είλαη ε αλακελφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ηζρχνληεο 
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή πνπ αθνξά θνξνινγηθή ππνρξέσζε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ. 

Πηελ Διιάδα ηα θνξνινγεηέα απνηειέζκαηα ζεσξνχληαη πξνζσξηλά κέρξη νη θνξνινγηθέο αξρέο λα ειέγμνπλ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ησλ εηαηξεηψλ θαη ηηο 
αληίζηνηρεο θνξνινγηθέο δειψζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ νη εηαηξείεο παξακέλνπλ ελδερφκελα ππφρξεεο ζε πξφζζεηνπο θφξνπο θαη πνηλέο πνπ κπνξεί λα επηβιεζνχλ 

κεηά απφ έλαλ ηέηνην έιεγρν.  
 
2.22 πεξεζίεο ζεκαηνθπιαθήο 

Ζ Ρξάπεδα παξέρεη ππεξεζίεο ζεκαηνθπιαθήο ζε ηδηψηεο θαη ζεζκηθνχο επελδπηέο. Ρα πξνο θχιαμε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζψο θαη ηα έζνδα απηψλ 
(ηνθνκεξίδηα, κεξίζκαηα θ.ιπ.) δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο δελ απνηεινχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Ρξάπεδαο αιιά 

ησλ πειαηψλ ηεο. 
 

3 Γηαρείξηζε θηλδύλσλ 

Πε απηφ ην κέξνο ησλ ζεκεηψζεσλ δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλε ε Ρξάπεδα θαη πεξηγξάθνληαη νη κέζνδνη πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ε Γηνίθεζε γηα λα ηνπο ειέγμεη. Νη πην ζεκαληηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλε ε Ρξάπεδα είλαη ν πηζησηηθφο 

θίλδπλνο, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαη ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο. Ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο ζπκπεξηιακβάλεη ην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ θαη 
ηνλ θίλδπλν  κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ. 

 
3.1 Ξηζησηηθόο θίλδπλνο 
Ξηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δεκίαο εμαηηίαο αδπλακίαο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζην αθέξαην ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, φηαλ 

απηέο γίλνληαη απαηηεηέο. Ζ ζπλνιηθή έθζεζε ηεο Ρξάπεδαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηα εγθεθξηκέλα πηζησηηθά φξηα θαη ηηο πηζηνδνηήζεηο 
ζε επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο, απφ ηηο επελδπηηθέο θαη ζπλαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απφ πξάμεηο ζε παξάγσγα πξντφληα πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε 

νξγαλσκέλεο αγνξέο θαη απφ ηνλ δηαθαλνληζκφ ρξενγξάθσλ. 
 
Ζ Ρξάπεδα δηακνξθψλεη ην επίπεδν ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλεη ζεζπίδνληαο φξηα ζηνλ απνδεθηφ βαζκφ θηλδχλνπ ζε επίπεδν ζπκβαιινκέλνπ θαη 

νκίινπ ζπκβαιιφκελσλ. Νη αλαιακβαλφκελνη θίλδπλνη επαλεμεηάδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηα πηζηνδνηηθά φξηα αλαζεσξνχληαη ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο 
θαη ζεζπίδνληαη φξηα αλά ραξηνθπιάθην, θιάδν θαη ρψξα. 

 
Ζ Ρξάπεδα δηαρεηξίδεηαη ηελ έθζεζή ηεο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν κε ζεζκνζεηεκέλεο θαη ζαθψο νξηνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο λέσλ πηζηνδνηήζεσλ φπσο 
θαη αλαδηάξζξσζεο, αλαλέσζεο θαη αλαρξεκαηνδφηεζεο ησλ πθηζηάκελσλ πηζηνδνηήζεσλ. Ξξαγκαηνπνηεί ηαθηέο αλαιχζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

αληηζπκβαιιφκελσλ θαη ησλ ελ δπλάκεη δαλεηνιεπηψλ κε εζσηεξηθά ζπζηήκαηα δηαβάζκηζεο πηζηνχρσλ θαη δηελεξγεί ηαθηηθέο θαη έγθαηξεο δηνξζσηηθέο 
ελέξγεηεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ πηζηνδνηήζεσλ. 
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3.1.1 Κέηξεζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 
 
α) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 

Δζσηεξηθά ζπζηήκαηα δηαβάζκηζεο 
Ζ Ρξάπεδα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ πξνθίι ησλ ζπκβαιινκέλσλ , ρξεζηκνπνηεί εζσηεξηθά ζπζηήκαηα δηαβάζκηζεο ηα νπνία βαζίδνληαη ζε πνηνηηθά 

θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαθνξνπνηνχληαη αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ πειάηε. Ζ πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε γηα θάζε ζπκβαιιφκελν γίλεηαη θαηά ηνλ 
θαζνξηζκφ ηνπ πηζηνδνηηθνχ νξίνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπιάρηζηνλ κία θνξά εηεζίσο, παξάιιεια κε ηελ εηήζηα αλαλέσζε ηνπ πηζηνδνηηθνχ νξίνπ. Ρν 
ζχζηεκα πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο ηεο Ρξάπεδαο έρεη αλαπηπρζεί ζχκθσλα κε ηηο βέιηηζηεο ηξαπεδηθέο πξαθηηθέο εμαζθαιίδνληαο ηηο ηξεηο γξακκέο άκπλαο 

φπσο νξίδνληαη απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Κνλάδσλ, ηεο Γηεχζπλζεο Ξίζηεο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ, ελψ παξάιιεια 
δηαζθαιίδεη ηελ αξρή ηνπ "four eyes principal". 

 
Ξνιηηηθή δηελέξγεηαο πξνβιέςεσλ  
Ζ Ρξάπεδα έρεη πηνζεηήζεη κηα πνιηηηθή δηελέξγεηαο πξνβιέςεσλ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο φπνπ ε 

εηζπξαμηκφηεηα ησλ δαλείσλ θαη ινηπψλ ρνξεγήζεσλ αμηνινγείηαη θαηά πειάηε γηα φια ηα ζεκαληηθά πνζά κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πειάηε, ηα 
πνηνηηθά ηνπ ζηνηρεία, ην ηζηνξηθφ απνπιεξσκήο θαη ηελ ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηελ πηζαλή χπαξμε αμηφπηζησλ θαη θεξέγγπσλ εγγπεηψλ θαη ηελ 

ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ εμαζθαιίζεσλ. 
 

Νη ρνξεγήζεηο πνπ δελ εκθαλίδνπλ ζεκαληηθφ ππφινηπν θαζψο θαη απηέο πνπ έρνπλ κελ ζεκαληηθή νθεηιή αιιά δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο απνκείσζεο  
θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε νκάδεο κε φκνηα ραξαθηεξηζηηθά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, φπσο θαηαλαισηηθά δάλεηα, ζηεγαζηηθά δάλεηα, πηζησηηθέο θάξηεο θιπ. Ζ 
Ρξάπεδα εμεηάδεη ζε ζπιινγηθή βάζε ηελ πηζαλή πξφβιεςε γηα απνκείσζε θάζε θαηεγνξίαο κε ηελ ρξήζε ηεο ζηαηηζηηθήο κεζνδνινγίαο straight rate to zero. 

Ζ κεζνδνινγία είλαη ζχκθσλε κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη ππνινγίδεηαη κε ηελ ρξήζε εζσηεξηθήο εθαξκνγήο απφ ηελ 
Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ. 

 
Όηαλ κία ρνξήγεζε ραξαθηεξηζηεί σο επηζθαιήο, ε ινγηζηηθή ηεο αμία κεηψλεηαη ζηελ εθηηκψκελε αλαθηήζηκε αμία, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη σο ε παξνχζα 
αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθηηκψκελσλ αλαθηήζηκσλ πνζψλ απφ εγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο 

εμαζθαιίζεηο, πξνεμνθινχκελσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηεο ρνξήγεζεο. 
 

Αιιαγέο ζηα αλαθηήζηκα πνζά ζηνλ ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ, ζπγθξίλνληαη κε πξνεγνχκελνπο ππνινγηζκνχο θαη φπνπ πξνθχπηεη 
δηαθνξά ζηελ πξφβιεςε γίλεηαη αληίζηνηρε ρξέσζε /πίζησζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 
 

Γηα ρνξεγήζεηο κε θαζπζηέξεζε απνπιεξσκήο ηφθσλ άλσ ησλ 90 εκεξψλ, ζηακαηάεη ν εθηνθηζκφο. 
 

Γάλεηα θαη ινηπέο ρνξεγήζεηο φηαλ δελ είλαη πιένλ εθηθηή ε είζπξαμή ηνπο δηαγξάθνληαη έλαληη ησλ ζρεκαηηζκέλσλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, 
αθνχ ε Ρξάπεδα εμαληιήζεη φιεο ηηο δηθαζηηθέο θαη ινηπέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ είζπξαμε ηνπο, κεηά απφ απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο. Ζ Ρξάπεδα ζπλερίδεη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ δηαγξάθεη γηα ηπρφλ αλαβίσζε ησλ δπλαηνηήησλ είζπξαμήο ηνπο. 
 
β) Σξεόγξαθα  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη κέηξεζε ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ πνπ ελέρεηαη ζε ρξεφγξαθα, ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο νη δηαβαζκίζεηο εμσηεξηθψλ νξγαληζκψλ 
πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο. Ρν χςνο ηεο έθζεζεο ηεο Ρξάπεδαο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ρξενγξάθσλ πξνζκεηξείηαη κε βάζε ηελ αγνξαία αμία ησλ αλνηγκάησλ. 

Νη επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα απνηεινχλ έλα κέζν δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη παξάιιεια εμαζθαιίδνπλ κία αμηφπηζηε θαη άκεζε 
ξεπζηφηεηα. 
 

3.1.2 Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ππόθεηληαη ζε πηζησηηθό θίλδπλν 
Πηνλ θαησηέξσ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ηεο Ρξάπεδαο ηελ 31.12.2012, ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη ζηα δάλεηα 

θαιχκκαηα θαη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο απνκείσζεο ή άιια κέζα πηζησηηθήο πξνζηαζίαο. Γηα ηελ ζχληαμε ηνπ πίλαθα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε ινγηζηηθή αμία ησλ 
ινγαξηαζκψλ ηζνινγηζκνχ: 
 

Κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθό θίλδπλν  

 

 

31.12.2012 

 (πνζά ζε ρηι. €) 

Ζ έθζεζε ζε πηζησηηθό θίλδπλν ζρεηηδόκελν κε θνλδύιηα Ηζνινγηζκνύ έρεη σο εμήο: 

 Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 78.672  

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ 

   Γάλεηα ζε ηδηψηεο 

     -Ξηζησηηθέο θάξηεο 13.094  

    -Γάλεηα Θαηαλαισηηθά / πξνζσπηθά 17.212  

    -Πηεγαζηηθά δάλεηα 27.767  

  Γάλεηα ζε επηρεηξήζεηο 

     -Κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 182.165  

    -Κεγάιεο επηρεηξήζεηο 1.045.671  

Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαθξαηνχκελα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο 5.082  

Σξεφγξαθα εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ 4.290  

Σξεφγξαθα επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ: 

     -Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 55.757  

Απαηηήζεηο απφ ρξεσζηηθνχο ηίηινπο 46.192  

Ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 68.658  

Πύλνιν 1.544.560  
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3.1.3 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο 
Ρα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη πειαηψλ ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 

(πνζά ζε ρηι. €) 

 

Γάλεηα & 
απαηηήζεηο θαηά 

πειαηώλ 

 

Απαηηήζεηο θαηά 
πηζησηηθώλ 

ηδξπκάησλ 

  
 

 
 

Γάλεηα ρσξίο απνκείσζε αμίαο 
 

170.387 
 

78.672 

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε άλσ 1 εκέξαο ρσξίο απνκείσζε αμίαο 
 

98.030 
 

-  

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο κε απνκείσζε αμίαο 
 

1.017.492  
 

-  

Πύλνιν δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ πξν πξνβιέςεσλ 
 

1.285.909 
 

78.672 

     Κείνλ: πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε αμίαο 
    Βάζεη αηνκηθήο αμηνιφγεζεο 
 

(761.006) 
 

-  

Βάζεη νκαδηθήο αμηνιφγεζεο 
 

(3.040) 
 

-  

Πύλνιν δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ κεηά πξνβιέςεσλ 

 

521.863  

 

78.672  

 
 

 
 

α)  Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηώλ ρσξίο απνκείσζε αμίαο 

 

(πνζά ζε ρηι. €) Γάλεηα ζε ηδηώηεο 
 

 Γάλεηα ζε Δπηρεηξήζεηο 
  

 
                

Γηαβαζκίζεηο 
 

Θαηαλαισηηθά 
/πξνζσπηθά 

δάλεηα 
 

Ξηζησηηθέο 
θάξηεο  

Πηεγαζηηθά 
Γάλεηα  

Πύλνιν 
ηδησηώλ  

Κηθξνκεζαίεο 
επηρεηξήζεηο  

Κεγάιεο 
επηρεηξήζεηο  

Πύλνιν 
επηρεηξήζεσλ  

Γεληθό 
Πύλνιν  

                 
Ηθαλνπνηεηηθήο 
δηαβάζκηζεο  

6.048 
 

6.734 
 

16.379 
 

29.161 
 

48.451 
 

92.775 
 

141.226 
 

170.387 

 

Πηα δάλεηα θαη απαηηήζεηο ρσξίο απνκείσζε αμίαο πεξηιακβάλνληαη ξπζκηζκέλεο απαηηήζεηο νη νπνίεο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

(πνζά ζε ρηι. €) 
 

31.12.2012 

     Γάλεηα ζε ηδηψηεο 

 
907 

Γάλεηα ζε επηρεηξήζεηο  

 
26.422 

Πύλνιν 

   

27.329 

 
 

 
β)  Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ ρσξίο απνκείσζε αμίαο 

 

(πνζά ζε ρηι. €) 

 

31.12.2012 

 
    Ηθαλνπνηεηηθήο δηαβάζκηζεο 

 

52.818 

Δμαηξεηηθήο 

   

25.854 

Πύλνιν 

   
78.672 
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γ) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηώλ ζε θαζπζηέξεζε άλσ κηαο (1) εκέξαο ρσξίο απνκείσζε αμίαο 
 

(πνζά ζε ρηι. €) 

 

Γάλεηα ζε ηδηώηεο 
 

 Γάλεηα ζε Δπηρεηξήζεηο 
  

 
                

  

Θαηαλαισηηθά 
/πξνζσπηθά 

δάλεηα 
 

Ξηζησηηθέο 
θάξηεο  

Πηεγαζηηθά 
Γάλεηα  

Πύλνιν 
ηδησηώλ  

Κηθξνκεζαίεο 
επηρεηξήζεηο  

Κεγάιεο 
επηρεηξήζεηο  

Πύλνιν 
επηρεηξήζεσλ  

Γεληθό 
Πύλνιν  

                 
Πε θαζπζηέξεζε 1-90 εκέξεο 

 
1.543  

 
-  

 
2.859  

 
4.402  

 
5.222  

 
65.821  

 
71.043  

 
75.445  

Πε θαζπζηέξεζε 91-180 εκέξεο 
 

847  
 

-  
 

1.279  
 

2.126  
 

4.505  
 

3.918  
 

8.423  
 

10.549  

Πε θαζπζηέξεζε > 180 εκέξεο 
 

1.265  
 

-  
 

587  
 

1.852  
 

4.323  
 

5.861  
 

10.184  
 

12.036  

Πύλνιν 
 

3.655  
 

-  
 

4.725  
 

8.380  
 

14.050  
 

75.600  
 

89.650  
 

98.030  

                 Δύινγε αμία εκπξάγκαησλ 
εμαζθαιίζεσλ  

1.272  
 

-  
 

5.507  
 

6.779  
 

4.163  
 

400  
 

4.563  
 

11.342  

 

Γάλεηα πξνο επηρεηξήζεηο κε θαζπζηέξεζε άλσ ηεο κίαο (1) εκέξαο, ρσξίο απνκείσζε αμίαο, αθνξνχλ πηζηνδνηήζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ γηα απνκείσζε πνπ φκσο δελ θξίζεθε αλαγθαία ε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ. Πηελ 
πεξίπησζε ησλ δαλείσλ ζε ηδηψηεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπιινγηθήο πξφβιεςεο. 
 

δ) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηώλ κε απνκείσζε αμίαο (κεηά από πξνβιέςεηο) 
 

(πνζά ζε ρηι. €) 

 

Γάλεηα ζε ηδηώηεο 
 

 Γάλεηα ζε Δπηρεηξήζεηο 
  

  
               

  

Θαηαλαισηηθά 
/πξνζσπηθά 

δάλεηα 
 

Ξηζησηηθέο 

θάξηεο  

Πηεγαζηηθά 

Γάλεηα  

Πύλνιν 

ηδησηώλ  

Κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο  

Κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο  

Πύλνιν 

επηρεηξήζεσλ  

Γεληθό 

Πύλνιν  

                 
Γάλεηα κε απνκείσζε αμίαο 

 

1.900  

 

1.980  

 

5.773  

 

9.653  

 

73.527  

 

170.266  

 

243.793  

 

253.446  

                 Δχινγε αμία εκπξάγκαησλ 

εμαζθαιίζεσλ  
134  

 
-  

 
1.658  

 
1.792  

 
15.902  

 
29.800  

 
45.702  

 
47.494  

 
Πην πιαίζην ηεο ζπληεξεηηθήο απεηθφληζεο νη εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο ηαπηίδνληαη κε ηηο επηιέμηκεο εμαζθαιίζεηο, ζχκθσλα κε  ηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν ππνινγηζκνχ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. Ζ εχινγε 

αμία ησλ εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ, αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξνζαξκνζκέλε γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, αμία πνπ θαιχπηεη, ηελ κεηά απφ πξνβιέςεηο, δαλεηαθή απαίηεζε θαη ζαθέζηαηα ππνιείπεηαη 
ζεκαληηθά ηεο εκπνξηθήο πξνζεκεησκέλεο αμίαο. 

 
3.1.4 Σξεσζηηθνί ηίηινη, θαη άιια αμηόγξαθα 
Ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηελ αλάιπζε ησλ ρξενγξάθσλ ησλ ραξηνθπιαθίσλ ηεο Ρξάπεδαο αλά θαηεγνξία πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαβαζκίζεηο ηεο Standard & Poor´s:  

 

(πνζά ζε ρηι. €) 
 

Απαηηήζεηο 
θαηά 

πηζησηηθώλ 

ηδξπκάησλ 

 

Σξεόγξαθα 
εκπνξηθνύ 

ραξηνθπιαθίνπ 
 

Σξεκαηννη/θά 
ζηνηρεία 

δηαζέζηκα 

πξνο πώιεζε 

 

Απαηηήζεηο 
από 

ρξεσζηηθνύο 

ηίηινπο 

 
Πύλνιν 

           
AAA 

 

-  
 

35  
 

-  
 

-  
 

35  

AA- to AA+ 

 

167  
 

3.198  
 

1.910  
 

-  
 

5.275  

A- to A+ 

 

23.619  
 

-  
 

869  
 

-  
 

24.488  

Ιηγφηεξν απφ A- 

 

52.745  
 

93  
 

40.250  
 

46.192  
 

139.280  

Κε δηαβαζκηζκέλα 

 

2.141  
 

964  
 

12.728  
 

-  
 

15.833  

Πύλνιν 

 

78.672  
 

4.290  
 

55.757  
 

46.192  
 

184.911  
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3.1.5 Δπαλάθηεζε θαιπκκάησλ 
Ζ Ρξάπεδα απέθηεζε ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κεηά απφ ηελ κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ησλ θαιπκκάησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεψλ ηεο: 

 

(πνζά ζε ρηι. €) 

 

31.12.2012 

   Αθίλεηα (Θηήξηα θαη Νηθφπεδα) 

 

5.583 

Κεηαθνξηθά κέζα 

 

452 

Πύλνιν 
 

6.035 

 

 
 

3.1.6 Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ππόθεηληαη ζε πηζησηηθό θίλδπλν, αλάιπζε θαηά θιάδν 

Πηνλ θαησηέξσ πίλαθα αλαιχνληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν αλά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. 
 

 

(πνζά ζε ρηι. €) 
Σξεκαη/ηηθά 

Ηδξύκαηα 
Κεηαπνίεζε 

Γεσξγία & 
βηνκεραλία 

ηξνθίκσλ 

Θαηαζθεπέο 
Γεκόζηνο 

Ρνκέαο 

Δκπόξην - 

πεξεζίεο 

Σξεκ/θέο 

Γξαζηεξ/ηεο 

Ινηπνί 

Θιάδνη 
Ηδηώηεο Πύλνιν 

           
Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 78.672  -  -  -  -  -  -  -  -  78.672  

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ 
             Γάλεηα ζε ηδηψηεο 
                 -Ξηζησηηθέο θάξηεο -  -  -  -  -  -  -  -  13.094  13.094  

       -Γάλεηα Θαηαλαισηηθά / πξνζσπηθά -  -  -  -  -  -  -  -  17.212  17.212  

       -Πηεγαζηηθά δάλεηα -  -  -  -  -  -  -  -  27.767  27.767  

   Γάλεηα ζε επηρεηξήζεηο 
                 -Κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο -  36.364  26.375  25.318  -  72.398  917  20.793  -  182.165  

       -Κεγάιεο επηρεηξήζεηο -  167.064  55.267  10.876  -  401.544  188.298  222.622  -  1.045.671  

Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 
δηαθξαηνχκελα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο 

5.082  -  -  -  -  -  -  -  -  5.082  

Σξεφγξαθα εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ 3.787  -  -  -  112  3  -  388  -  4.290  

Σξεφγξαθα επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ: 
                 -Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα 

πξνο πψιεζε 
8.209  -  -  -  41.433  -  -  6.115  -  55.757  

Απαηηήζεηο απφ ρξεσζηηθνχο ηίηινπο -  -  -  -  46.192  -  -  -  -  46.192  

Ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ -  -  -  -  36.788  -  -  31.870  -  68.658  

Ππλνιηθή έθζεζε 31.12.2012 95.750  203.428  81.642  36.194  124.525  473.945  189.215  281.788  58.073  1.544.560  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
                                                                                                                                                                                             Οικονομικές καταστάσεις ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - 31.12.2012 

 

22 

 

3.2 Θίλδπλνο αγνξάο 
Θίλδπλνο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο δεκίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο  κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ θαη ησλ ηηκψλ κεηνρψλ, ησλ κεηνρηθψλ δεηθηψλ θαη ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, θαζψο θαη ηε κεηαβιεηφηεηα ηνπο. Ζ Ρξάπεδα 
έρεη πεξηνξηζκέλε ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ αγνξάο θαη παξάιιεια εθαξκφδεη ζε θαζεκεξηλή βάζε ζχγρξνλεο κεζφδνπο γηα ηε κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο, φπσο ε 

απνηίκεζε Αμίαο ζε Θίλδπλν (Value-at-Risk), ζπληειεζηέο επαηζζεζίαο (δέιηα, γάκα, PV01) θαη ζελάξην θξίζεο. 
 

Ζ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ ηεο Ρξάπεδαο έρεη εγθξίλεη πνιηηηθέο θαη φξηα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ αγνξάο ησλ νπνίσλ ε κέηξεζε θαη ηήξεζε παξαθνινπζείηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. Ρα ζπλνιηθά φξηα θηλδχλνπ αγνξάο  
έρνπλ θαζνξηζζεί βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο Value-at-Risk (VaR), ηεο ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο ζέζεο θαη ηεο κέγηζηεο επηηξεπηήο εκεξήζηαο δεκίαο. Ρα φξηα αθνξνχλ ην ζπλνιηθφ ραξηνθπιάθην ηεο Ρξάπεδαο (ηξαπεδηθφ 
ραξηνθπιάθην θαη ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ) θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπο δηαθξίλεηαη αλά ρξεκαηννηθνλνκηθφ πξντφλ, θίλδπλν θαη επηρεηξεζηαθή κνλάδα. 

 
H κεζνδνινγία Value-at-Risk πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε ηζηνξηθή κέζνδνο κε ρξνληθφ νξίδνληα δηαθξάηεζεο δέθα εκεξψλ θαη δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 99%. Ζ κέζνδνο βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ εκεξήζησλ 

ηζηνξηθψλ ζελαξίσλ γηα θάζε κεηαβιεηή θαη κεηξά ηελ δπλεηηθή δεκηά ζπλνιηθά αιιά θαη αλά ζπληειεζηή θηλδχλνπ (επηηνθηαθφο, κεηνρηθφο, δηαθχκαλζεο). Ζ δπλεηηθή δεκία γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο 99% πξνθχπηεη 
χζηεξα απφ αθαίξεζε ηνπ 1% ησλ ρεηξφηεξσλ ηζηνξηθψλ παξαηεξήζεσλ. Ζ Ρξάπεδα  εμειίζζεη δηαξθψο ην εζσηεξηθφ Value-at-Risk κνληέιν ηνπ θαη εθαξκφδεη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα έλα πξφγξακκα (back-testing) γηα λα 
ειέγρεη εθ ησλ πζηέξσλ ηηο εθηηκήζεηο ηεο Value-at-Risk αλάιπζεο ζπγθξίλνληαο ζε θαζεκεξηλή βάζε ηελ πξαγκαηηθή κεηαβνιή ζηελ αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κε ηελ αληίζηνηρε Value-at-Risk δεκία. Πηελ ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη πίλαθεο κε ην VaR αλά ζπληειεζηή θηλδχλνπ θαζψο θαη ηελ κέγηζηε, ειάρηζηή θαη κέζε ηηκή γηα ην έηνο 2012. 
 

 

Πύλνςε VAR  VaR 99% 10 day 
 

VaR 99% 10 day 

(ζε ρηι. επξψ) 31.12.2012 
  

31.12.2012 

      

VAR Ππλνιηθνύ ραξηνθπιαθίνπ αλά θαηεγνξία θηλδύλνπ 
     Ππλαιιαγκαηηθφο Θίλδπλνο 115 

 

 Κέγηζην 16.879 

Δπηηνθηαθφο Θίλδπλνο 806 
 

 Διάρηζην 946 

Κεηνρηθφο Θίλδπλνο 964 
 

 Κέζν 13.418 

VAR ζπλνιηθνύ ραξηνθπιαθίνπ 1.293 
     

 
 

Δπηθνπξηθά ζε θαζεκεξηλή βάζε ππνινγίδνληαη νη ζπληειεζηέο επαηζζεζίαο θαη δηελεξγείηαη ζελάξην θξίζεο πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζνχλ νη νηθνλνκηθέο απψιεηεο ηνπ ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο Ρξάπεδαο ζε εμαηξεηηθά 
αζπλήζηζηεο νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο. 
 

Ζ κέηξεζε ηνπ ζελαξίνπ θξίζεο πξαγκαηνπνηείηαη  βάζεη ηεο  κεηαβνιήο ησλ παξακέηξσλ θηλδχλνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρεηξφηεξε παξαηήξεζε ηεο  ηζηνξηθήο θαηαλνκήο ηηκψλ VaR. Ζ κεζνδνινγία επνκέλσο θάλεη 
ρξήζε ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ψζηε λα πξνζνκνηάδεη κε ηα ηζηνξηθά ζελάξηα ελψ παξάιιεια ν ππνινγηζκφο ηεο δεκίαο γίλεηαη βάζεη αθξαίσλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ψζηε λα πξνζνκνηάδεη κε ηελ EVT κεζνδνινγία. Ν 

ρξνληθφο νξίδνληαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο είλαη αληίζηνηρνο ηεο ζπλνιηθήο ηζηνξηθφηεηαο, πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηξάπεδα. 
 
Δλδεηθηηθά ζην ζελάξην θξίζεο γηα ηελ 31.12.2012 ζην ζπλνιηθφ ραξηνθπιάθην ηεο Ρξάπεδαο ππνινγίζζεθε γηα ηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ δεκηά 1,54 εθ. €, γηα ηνλ κεηνρηθφ θίλδπλν  δεκηά 114 ρηι. € θαη γηα ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ 

θίλδπλν δεκία 110 ρηι. €. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θίλδπλνο ηνπ επηηνθίνπ είλαη ζεκαληηθά κεησκέλνο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηε δηαθνξά ηνπ κέζνπ VaR (€13,42 εθ.) απφ ην ηξέρνλ επίπεδν (€1,29 εθ.). Ζ κείσζε απηή πξνέξρεηαη απφ ην ραξηνθπιάθην 
νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ην νπνίν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ PSI+ αιιά θαη ηεο πξφζθαηεο επαλαγνξάο νκνιφγσλ έρεη ζρεδφλ κεδεληζηεί. 
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3.2.1 Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 
Ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο πεγάδεη απφ ηελ αλνηρηή ζέζε ηεο Ρξάπεδαο ζε μέλα λνκίζκαηα. Ζ Γηνίθεζε ηεο Ρξάπεδαο κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Δλεξγεηηθνχ Ξαζεηηθνχ (ALCO), έρεη ζέζεη ζπλνιηθφ φξην Κέγηζηεο 

Γπλεηηθήο Εεκίαο (Value at Risk  φξην) γηα ην ζχλνιν ηεο ζέζεο ζε ζπλάιιαγκα. Δπηπξφζζεηα ε ALCO έρεη ζεζπίζεη θαη νλνκαζηηθά φξηα ηφζν γηα ην ζχλνιν ηεο ζπλνιηθήο αλνηθηήο ζπλαιιαγκαηηθήο ζέζεο, γηα ηα θχξηα 
λνκίζκαηα (USD, GBP θαη CHF) αιιά θαη γηα ηα ππφινηπα λνκίζκαηα ζην ζχλνιφ ηνπο. Ππκπιεξσκαηηθά έρεη ηεζεί φξην κεγίζηεο εκεξήζηαο δεκηάο απφ ζπλάιιαγκα. Ρα πξναλαθεξζέληα φξηα παξαθνινπζνχληαη ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδεηαη ζπλνπηηθά ν βαζκφο έθζεζεο ηεο Ρξάπεδαο ζην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 (πνζά ζε ρηι. €). Ππγθεθξηκέλα, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 
νη ππνρξεψζεηο ηεο Ρξάπεδαο, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί αλά λφκηζκα. 

 

 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ EUR USD GBP CHF Ινηπά Πύλνιν 

 
      

Ρακείν θαη δηαζέζηκα ζηε Θεληξηθή Ρξάπεδα 56.858  476  26  17  18  57.395  

Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 71.624  5.180  141  605  1.122  78.672  

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ (κεηά απφ πξνβιέςεηο) 411.765  105.247  1.856  2.983  12  521.863  

Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαθξαηνχκελα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο 1.343  3.739  -  -  -  5.082  

Σξεφγξαθα εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ 4.187  -  70  -  33  4.290  

Σξεφγξαθα επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ: 

          -Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 55.609  148  -  -  -  55.757  

Απαηηήζεηο απφ ρξεσζηηθνχο ηίηινπο 46.192  -  -  -  -  46.192  

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 6.573  -  -  -  -  6.573  

Ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 58.578  3.649  71  2.540  (1) 64.837  

Πύλνιν ελεξγεηηθνύ 712.729  118.439  2.164  6.145  1.184  840.661  

       

       ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ EUR USD GBP CHF Ινηπά Πύλνιν 

 
      

πνρξεψζεηο ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα 2.631  -  -  -  -  2.631  

πνρξεψζεηο ζε πειάηεο 918.274  77.983  2.108  1.054  2.631  1.002.050  

Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαθξαηνχκελα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο 14.229  3.739  -  -  -  17.968  

πνρξεψζεηο απφ νκνινγίεο 5.019  -  -  -  -  5.019  

Ινηπά ζηνηρεία παζεηηθνχ 8.650  1.556  76  -  1  10.283  

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ 948.803  83.278  2.184  1.054  2.632  1.037.951  

       
Θαζαξή ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ - 

ππνρξεώζεσλ 
(236.074) 35.161  (20) 5.091  (1.448) (197.290) 
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3.2.2 Θίλδπλνο επηηνθίνπ 
Ν θίλδπλνο επηηνθίνπ αλαθέξεηαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ εμαηηίαο ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηα επηηφθηα. Νη δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ θαη ηελ παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ ξνψλ απφ κηα επέλδπζε ή κηα ππνρξέσζε. 
 

Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε έθζεζε ηεο Ρξάπεδαο ζε θίλδπλν επηηνθίνπ (πνζά ζε ρηι. €). Ν πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηαμηλνκεκέλα θαηά ην 
ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο επαλαπξνζδηνξηζκνχ επηηνθίνπ ή ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο. 

 

 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ Έσο 1 κήλα 1 - 3 κήλεο 3 - 12 κήλεο 1 - 5 έηε > 5 εηώλ Άηνθα Πύλνιν 

        
Ρακείν θαη δηαζέζηκα ζηελ Θεληξηθή Ρξάπεδα 43.421  -  -  -  -  13.974  57.395  

Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 76.544  -  -  -  -  2.128  78.672  

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ (κεηά απφ πξνβιέςεηο) 184.890  169.658  87.611  16.708  62.996  -  521.863  

Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαθξαηνχκελα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο 5.082  -  -  -  -  -  5.082  

Σξεφγξαθα εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ -  44  3.158  12  112  964  4.290  

Σξεφγξαθα Δπελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ:        

      -Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 2.519  42.160  -  -  3.612  7.466  55.757  

Απαηηήζεηο απφ ρξεσζηηθνχο ηίηινπο -  -  46.192  -  -  -  46.192  

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο -  -  -  -  -  6.573  6.573  

Ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ -  -  -  -  -  64.837  64.837  

Πύλνιν ελεξγεηηθνύ 312.456  211.862  136.961  16.720  66.720  95.942  840.661  

        

        

ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ Έσο 1 κήλα 1 - 3 κήλεο 
3  - 12 
κήλεο 

 1 - 5 έηε > 5 εηώλ Άηνθα Πύλνιν 

        
πνρξεψζεηο ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα 2.631  -  -  -  -  -  2.631  

πνρξεψζεηο ζε πειάηεο 347.902  541.773  109.552  2.823  -  -  1.002.050  

Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαθξαηνχκελα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο 17.968  -  -  -  -  -  17.968  

πνρξεψζεηο απφ νκνινγίεο -  -  -  5.019  -  -  5.019  

Ινηπά ζηνηρεία παζεηηθνχ -  -  -  -  -  10.283  10.283  

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ 368.501  541.773  109.552  7.842  -  10.283  1.037.951  

               

               

Ππλνιηθό άλνηγκα επηηνθηαθνύ θηλδύλνπ (56.045) (329.911) 27.409  8.878  66.720  85.659  (197.290) 
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3.2.3 Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αλαιχεηαη σο ηνλ θίλδπλν ε Ρξάπεδα λα κελ είλαη ηθαλή λα ρξεκαηνδνηήζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο φζνλ αθνξά ζηελ αληίζηνηρε ιεθηφηεηα θαη επηηφθηα απηψλ, θαζψο θαη ζηνλ θίλδπλν λα 
κελ είλαη ζε ζέζε λα ξεπζηνπνηήζεη ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία ζε εχινγεο ηηκέο ηεο αγνξάο κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 
Ζ Ρξάπεδα πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ζπλέρηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη επειημίαο κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο πξντφλησλ δηαθνξεηηθήο ιεθηφηεηαο. Ζ Ρξάπεδα δηαξθψο εθηηκά ηνλ θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο αλαγλσξίδνληαο θαη παξαθνινπζψληαο αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε, ψζηε λα επηηχρεη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηεο ζηφρνπο ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο ηεο. 
 
Ζ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Δλεξγεηηθνχ -Ξαζεηηθνχ (ALCO) ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά γηα ηα ηξέρνληα επίπεδα ξεπζηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη ην πξνθίι θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ηεο Ρξάπεδαο παξακέλεη εληφο ησλ 

εγθεθξηκέλσλ νξίσλ, φπσο έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ. Ζ κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη θαζεκεξηλά απφ ηελ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ κέζσ δηαθφξσλ παξαδνρψλ, 
πνπ αθνξνχλ ηελ ιήμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ απαηηήζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ζπλζεθψλ πνπ δχλαηαη λα έρνπλ δπζκελή επίδξαζε ζηελ δπλαηφηεηα ηεο 

Ρξάπεδαο λα ξεπζηνπνηήζεη επελδχζεηο θαη ζέζεηο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο. 
 

3.2.3.1 Ρακεηαθέο ξνέο κε παξάγσγσλ  ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ (ππνρξεώζεσλ) 

Πηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη, θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, νη πιεξσηέεο ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο εθηφο παξαγψγσλ βάζεη ησλ ελαπνκελνπζψλ ζπκβαηηθψλ 
εκεξνκεληψλ ιήμεο. Ρα πνζά πνπ αλαθέξνληαη είλαη νη ζπκβαηηθέο κε πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο (πνζά ζε ρηι. €). πνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε επξψ βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. 
 

 

ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ Έσο 1 κήλα 1 - 3 κήλεο  3  - 12 κήλεο  1 - 5 έηε > 5 εηώλ Πύλνιν 

       
πνρξεψζεηο ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα 2.631  -  -  -  -  2.631  

πνρξεψζεηο ζε πειάηεο 350.177  546.097  111.871  3.051  -  1.011.196  

πνρξεψζεηο απφ νκνινγίεο 23  -  69  5.345  -  5.437  

πνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία -  -  -  -  500  500  

Ινηπά ζηνηρεία παζεηηθνχ -  6.206  945  -  2.632  9.783  

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ 352.831  552.303  112.885  8.396  3.132  1.029.547  
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3.2.3.2 Ρακεηαθέο ξνέο παξαγώγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 
Ρα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ε Ρξάπεδα πεξηιακβάλνπλ: 
 

1. Ππκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίσλ 
2. Ππκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο 

3. Ξαξάγσγα αληαιιαγήο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 
4. Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο 
5. Ξξνζεζκηαθέο ζπκθσλίεο ζπλαιιάγκαηνο 

 
Πηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεληαη αλαιχνληαη ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Ρξάπεδαο (απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο), θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ εθθαζαξίδνληαη  ζχκθσλα 

κε ηελ ελαπνκέλνπζα ρξνληθή πεξίνδν κέρξη ηελ ιήμε ηνπο βάζεη ηνπ ζπκβνιαίνπ, νη δε ζπλνιηθέο εθξνέο θαη ζπλνιηθέο εηζξνέο, γηα θάζε θαηεγνξία παξαγψγνπ θαη νκάδαο ιεθηφηεηαο, γλσζηνπνηνχληαη σο κε 
πξνεμνθιεκέλεο ξνέο βάζεη ζπκβνιαίνπ (πνζά ζε ρηι. €). 
 

 
Ξαξάγσγα πνπ δηαθαλνλίδνληαη ζε κηθηή βάζε 

 
 

Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 έσο 1 κήλα 1-3 κήλεο 3-12 κήλεο 1-5 έηε > 5 εηώλ Πύλνιν 

       
Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαθξαηνύκελα γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο:       

-Ξαξάγσγα ζπλαιιάγκαηνο:       

  -Δθξνή (1.887) (107) -  -  -  (1.994) 

  -Δηζξνή 1.734  99  -  -  -  1.833  

-Ξαξάγσγα επηηνθίνπ:       

  -Δθξνή (41) (795) (3.154) (30.902) (78.155) (113.047) 

  -Δηζξνή 357  50  1.585  22.473  69.001  93.466  

-Ινηπά Ξαξάγσγα:       

  -Δθξνή -  -  -  -  -  -  

  -Δηζξνή -  -  130  56  -  186  

       

Πύλνιν Δθξνώλ  (1.928) (902) (3.154) (30.902) (78.155) (115.041) 

             

Πύλνιν Δηζξνώλ 2.091  149  1.715  22.529  69.001  95.485  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
                                                                                                                                                                                             Οικονομικές καταστάσεις ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - 31.12.2012 

 

27 

 

3.2.4 Δύινγεο αμίεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 
Ν αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο ινγηζηηθέο θαη εχινγεο αμίεο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεηο) ηεο Ρξάπεδαο. Γηα ηα δάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή 
δηαθνξά κεηαμχ Ινγηζηηθήο θαη Δχινγεο αμία θαζψο αθνξνχλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο θπκαηλφκελα επηηφθηα θαη σο εθ ηνχηνπ αλαηηκνινγνχληαη ηαθηηθά. 

 
α) Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ δελ απνηηκώληαη ζηελ εύινγε αμία 

 
 

Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 Ινγηζηηθή αμία 
 

Δύινγε αμία 

(πνζά ζε ρηι. €)    

    Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνύ 

   

    Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ 

   Θαηαζέζεηο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο 50.000  

 

50.000  

Ρνπνζεηήζεηο ζε άιιεο ηξάπεδεο 28.610  

 

28.610  

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο   62  

 

62  

Πύλνιν 78.672  
 

78.672  

    Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ (κεηά απφ πξνβιέςεηο) 521.863  
 

513.486  

    Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία πνρξεώζεσλ 
   

    πνρξεψζεηο ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα 2.631  
 

2.631  

    πνρξεψζεηο ζε πειάηεο 1.002.050  
 

1.010.821  
 

 
 

i. Ζ εχινγε αμία ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ βαζίδεηαη ζηελ πξνεμφθιεζε ρξεκαηνξνψλ ρξεζηκνπνηψληαο επηηφθηα δηαηξαπεδηθήο αγνξάο αλάινγα θαη κε ηε δηάξθεηα ηεο θάζε 

θαηάζεζεο. 
ii. Ζ εχινγε αμία ησλ δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ θαηά πειαηψλ, ππνινγίδεηαη πξνεμνθιψληαο ηηο αλακελφκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειεο θακπχιεο επηηνθίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα κε αληίζηνηρν πηζησηηθφ θίλδπλν θαη δηάξθεηα. 
iii. Ζ ππνινγηδφκελε εχινγε αμία ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο πειάηεο βαζίδεηαη ζηελ πξνεμφθιεζε ρξεκαηνξνψλ ρξεζηκνπνηψληαο επηηφθηα δηαηξαπεδηθήο αγνξάο αλάινγα θαη κε ηελ δηάξθεηα ηεο θάζε θαηάζεζεο. 

 

Ηεξαξρία ηεο Δύινγεο Αμίαο 
Ρν ΓΞΣΑ 7 θαζνξίδεη ηελ θαηάηαμε ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο ζε ζρέζε κε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κεζφδνπο απηέο. Αληηθεηκεληθά ζηνηρεία βαζίδνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο θαη 

πξνθχπηνπλ απφ αλεμάξηεηεο πεγέο, ελψ ηα κε αληηθεηκεληθά ζηνηρεία πξνθχπηνπλ απφ παξαδνρέο ηεο Ρξάπεδαο. Απφ ηνπο δπν απηνχο  ηξφπνπο άληιεζεο ζηνηρείσλ, πξνθχπηεη ε παξαθάησ ηεξαξρία. 
 
Δπίπεδν 1 – Δηζεγκέλεο ηηκέο ζε ελεξγέο αγνξέο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε / ππνρξέσζε 

Πην επίπεδν απηφ πεξηιακβάλνληαη εηζεγκέλεο κεηνρέο θαη δαλεηαθά θεθάιαηα (Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ, Ινλδίλνπ, θαη Βειηγξαδίνπ) θαη παξάγσγα ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο Ρξάπεδαο. 
 

Δπίπεδν 2 – Ξεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή απνηηκήζεσλ εθηφο ησλ εηζεγκέλσλ ηηκψλ ηνπ επηπέδνπ 1 θαη ζεσξνχληαη άκεζα ή έκκεζα αληηθεηκεληθά. Ρν επίπεδν απηφ πεξηιακβάλεη ηελ πιεηνςεθία ησλ OTC παξαγψγσλ θαη 
δηαθφξσλ εθδηδνκέλσλ ρξεψλ. Νη πεγέο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ είλαη ε θακπχιε LIBOR, Bloomberg θαη Reuters. 
 

Δπίπεδν 3 – Ξεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή απνηηκήζεσλ νη νπνίεο δελ βαζίδνληαη ζε αληηθεηκεληθά δεδνκέλα ηεο αγνξάο. Ρν επίπεδν απηφ πεξηιακβάλεη επελδχζεηο θεθαιαίνπ θαη δαλεηαθά θεθάιαηα πνπ δελ 
δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγή αγνξά, φπσο θαη απηά γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ παξφκνηα πξντφληα πνπ λα δηαπξαγκαηεχνληαη. 

 
Ζ αλσηέξσ ηεξάξρεζε απαηηεί ηε ρξήζε αληηθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ φηαλ απηά είλαη δηαζέζηκα. Ζ Ρξάπεδα ρξεζηκνπνηεί αληηθεηκεληθά ζηνηρεία ζηηο απνηηκήζεηο φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ. 
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β) Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ θαη ππνρξεώζεσλ απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία 
 

(πνζά ζε ρηι. €)  1ν επίπεδν 2ν επίπεδν 3ν επίπεδν Πύλνιν 

     Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία  απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία  

    Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε: 

      -Σξεσζηηθνί ηίηινη 3.326  -  -  3.326  

  -Κεηνρηθνί ηίηινη 428  -  -  428  

  -Κεξίδηα Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ 536  -  -  536  

  -Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα σο ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ -  5.082  -  5.082  

  -Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα σο ζηνηρείν ππνρξεψζεσλ -  (17.968) -  (17.968) 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε: 

      -Σξεφγξαθα επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ -Σξεσζηηθνί ηίηινη 46.641  1.650  -  48.291  

  -Σξεφγξαθα επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ -Κεηνρηθνί ηίηινη 3.378  -  4.088  7.466  

Πύλνιν  54.309  (11.236) 4.088  47.161  

 

 
 
 

Ππκθσλία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 3νπ επηπέδνπ 
 

(πνζά ζε ρηι. €) 
Σξεκαηννηθνλνκηθά 
ζηνηρεία δηαζέζηκα 

πξνο πώιεζε 

  

 Κεηνρηθνί ηίηινη 

πόινηπν ηελ 09 Νθησβξίνπ 2011 -  

Κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Proton Ρξάπεδα Α.Δ. (ππφ εθθαζάξηζε) 6.170  

Αγνξέο -  

Θέξδνο/ (δεκία) ρξήζεο -  

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ρξήζεο (31) 

Απνκείσζεηο αμίαο (1.547) 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα (505) 

Κεηαθνξέο / Ιήμεηο -  

πόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 4.088  
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3.2.5 Γηαρείξηζε θεθαιαίσλ θαη  θεθαιαηαθή επάξθεηα 
 

Ζ θεθαιαηαθή επάξθεηα ηεο Ρξάπεδαο θαη ην ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξάμεηο Γηνηθεηή ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο, πνπ 

απνηεινχλ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Δηδηθφηεξα γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο ε Ρξάπεδα εθαξκφδεη ηελ Ρππνπνηεκέλε κεζνδνινγία, 

ελψ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ηελ κεζνδνινγία ηνπ Βαζηθνχ Γείθηε. 
 
Ρα επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα ηεο Ρξάπεδαο απνηεινχληαη κφλν απφ βαζηθά ηδία θεθάιαηα: 

 
Ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί ζπλνςίδεη ηελ ζχλζεζε ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ην ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ ηεο Ρξάπεδαο αλά θίλδπλν γηα ηελ ρξήζε 

31ε Γεθεκβξίνπ 2012 (πνζά ζε ρηι. €). 
 

Βαζηθά Ίδηα Θεθάιαηα (Tier I Capital) 31.12.2012 

  Κεηνρηθφ θεθάιαην θνηλψλ κεηνρψλ 283.125  

πέξ ην άξηην 231.875  

Ινηπά απνζεκαηηθά (88.674) 

Απνηειέζκαηα εηο λέν (622.970) 

Γηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο (κεηνρηθψλ ηίηισλ) (451) 

Απνζεκαηηθφ Δχινγεο Αμίαο (ηίηινη νκνιφγσλ) (195) 

Κείνλ: πηζησηηθφ ππφινηπν δηαθνξάο απφ αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία 

δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε δαλείσλ θαη νκνινγηαθψλ ηίηισλ 
195  

Θύξηα Βαζηθά ίδηα θεθάιαηα (Upper Tier I capital) (197.095) 

Κείνλ: Άπια Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ (77) 

Κείνλ: Ινηπά αθαηξεηηθά ζηνηρεία ησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (1.349) 

ΠΛΝΙΝ ΒΑΠΗΘΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΑΩΛ (TIER I) (198.521) 

  
Δπνπηηθά Ίδηα Θεθάιαηα (198.521) 

  
Πηαζκηζκέλν Δλεξγεηηθό (βάζεη θηλδύλνπ) 775.620  

  
Γείθηεο Θεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο 0,00% 

 

 
Ν Γείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο. Νη ελέξγεηεο γηα 
ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ δείθηε αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ζηε ζεκείσζε 2.1. 

 
 

4 Πεκαληηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ 
Ζ Ρξάπεδα θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνβαίλεη ζε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο γηα ηε κειινληηθή θαηάζηαζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ 
ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ απεηθφληζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη εθηηκήζεηο απηέο θαη νη 

παξαδνρέο εμεηάδνληαη ζε θάζε πεξίνδν κε βάζε ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη άιινπο παξάγνληεο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα 
νπνία εθηηκψληαη ινγηθά ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο.  

4.1 Απνκείσζε δαλείσλ θαη ινηπώλ απαηηήζεσλ  
Ζ Ρξάπεδα ζε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εμεηάδεη αλ ππάξρνπλ βάζηκεο ελδείμεηο φηη κηα απαίηεζε ή νκάδα απαηηήζεσλ έρεη 
ππνζηεί απνκείσζε ηεο αμίαο ηεο. Δάλ ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο, ππνινγίδεηαη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο απαίηεζεο ή ηεο νκάδαο απαηηήζεσλ θαη 

ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ. Ρν πνζφ ηεο πξφβιεςεο θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Νη εθηηκήζεηο, νη 
παξαδνρέο θαη ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εμεηάδνληαη ηαθηηθά πξνθεηκέλνπ νη απνθιίζεηο απφ ηηο εθηηκψκελεο απνκεηψζεηο θαη ηηο πξαγκαηηθέο 

δεκίεο απφ ηελ αδπλακία είζπξαμεο ησλ ρνξεγήζεσλ λα κελ είλαη ζεκαληηθέο. 

4.2 Δύινγε αμία παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξντόλησλ 

Ζ  εχινγε αμία ησλ παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε θάπνηα αγνξά, πξνζδηνξίδεηαη απφ κνληέια 
απνηίκεζεο. Ρα κνληέια απηά, αλ θαη βαζίδνληαη ζε κεηξήζηκα ζηνηρεία, απαηηνχλ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο (φπσο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
κεηαβιεηφηεηαο –volatility- θαη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ) νη νπνίεο επαλεμεηάδνληαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαη φπνπ νη ζπλζήθεο ησλ αγνξψλ κεηαβάιινληαη. 

Κεηαβνιέο ζηηο παξαδνρέο ησλ παξαπάλσ παξαγψγσλ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ δεκνζηεχζεθε.  

4.3 Απνκείσζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δηαζέζηκνπ πξνο πώιεζε 

Ρν δηαζέζηκν πξνο πψιεζε ραξηνθπιάθην απεηθνλίδεηαη ζε εχινγε αμία, νη κεηαβνιέο ηεο νπνίαο θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ. Απνκείσζε ηεο 
αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ απηνχ ππάξρεη φηαλ ε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεο είλαη ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε, ηφηε ην 
απνζεκαηηθφ απηφ κεηαθέξεηαη ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο. Δπίζεο, εθηηκήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

εχινγεο αμίαο ρξενγξάθσλ ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε θάπνηα αγνξά. Γηα ηα ρξεφγξαθα απηά ε εχινγε αμία πνπ ππνινγίδεηαη απφ δηάθνξα 
νηθνλνκηθά κνληέια ζπλππνινγίδεηαη καδί κε εθηηκήζεηο γηα ηελ χπαξμε θιαδηθψλ δηαθπκάλζεσλ θαη πξννπηηθψλ, θαζψο θαη ε πγηήο ή κε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ εηαηξηψλ ησλ νπνίσλ ε Ρξάπεδα θαηέρεη ρξεφγξαθα. 

4.4 Φόξνο εηζνδήκαηνο 
Ζ Ρξάπεδα ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία ζηελ Διιάδα. Νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Ρξάπεδαο ζα 

ζεσξεζνχλ σο νξηζηηθέο κφλν κεηά ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο.  

Ιφγσ ηεο κεζφδνπ βάζεη ηεο νπνίαο νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο νξηζηηθνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, ε Ρξάπεδα παξακέλεη ελδερφκελα ππφρξεε ζε 

πξφζζεηνπο θφξνπο θαη πνηλέο γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο. Γελ έρεη δηελεξγεζεί ζρεηηθή πξφβιεςε ζχκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Α. Νη ηπρφλ δηαθνξέο 
πνπ ελδερνκέλσο  πξνθχςνπλ απφ ην κειινληηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ ζα επηβαξχλνπλ ηελ ρξήζε πνπ ζα πξνθχςνπλ. 
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5 Θαζαξά έζνδα ηόθσλ 

 
 

09.10.2011-31.12.2012 

  (πνζά ζε ρηι. €) 

Ρόθνη θαη εμνκνηνύκελα έζνδα 

 

 

Ρφθνη δαλείσλ πειαηψλ 
 

71.179  

Ρφθνη ηίηισλ ζηαζεξήο απφδνζεο 
 

45.721  

Ρφθνη απαηηήζεσλ θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 
 

587  

Ινηπνί ηφθνη έζνδα 

 

1.099  

Πύλνιν 
 

118.586  

  

 

Ρόθνη θαη εμνκνηνύκελα έμνδα 

 

 

Ρφθνη θαηαζέζεσλ πειαηψλ  
 

(78.144) 

Ρφθνη ππνρξεψζεσλ πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα 
 

(7.265) 

Δηζθνξά ζην Ρακείν Δγγπήζεσο Θαηαζέζεσλ 

 

(1.546) 

Ρφθνη πηζησηηθψλ ηίηισλ ζε θπθινθνξία  

 

(402) 

Ινηπνί ηφθνη έμνδα 
 

(96) 

Δγγχεζε Δι. Γεκνζίνπ γηα παξνρή νκνιφγσλ άληιεζεο ξεπζηφηεηαο 
 

(570) 

Πύλνιν 

 

(88.023) 

Θαζαξά έζνδα ηόθσλ  

 

30.563  

 
 

6 Θαζαξά έζνδα πξνκεζεηώλ 

  
09.10.2011-31.12.2012 

  (πνζά ζε ρηι. €) 

Έζνδα από πξνκήζεηεο  

 

 

  Δπελδπηηθή Ρξαπεδηθή: 

 

 

   Δπελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
 

261  

   Σξεκαηηζηεξηαθψλ ππεξεζηψλ  
 

906  

   Γηαρεηξίζεσο ρξενγξάθσλ θαη αιιφηξησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

 

75  

  Δκπνξηθή Ρξαπεδηθή: 

     Σνξεγήζεσλ 
 

4.126  

   Ξηζησηηθψλ θαξηψλ  
 

345  

   Ρξαπεδναζθαιηζηηθψλ 

 

226  

   Δγγπεηηθψλ επηζηνιψλ  

 

904  

   Δηζαγσγψλ-εμαγσγψλ  
 

154  

  Γηαρείξηζε θεθαιαίσλ: 
     Ξξάμεσλ ζπλαιιάγκαηνο 

 

278  

   Θηλήζεσο θεθαιαίσλ 

 

38  

Πύλνιν 
 

7.313  

  

 

Ξξνκήζεηεο έμνδα  

 

 

  Δπελδπηηθή Ρξαπεδηθή: 
 

 

   Επενδςηικών δπαζηηπιοηήηων 
 

(39) 

   Ξξνκήζεηεο Ξαξαγσγψλ 

 

(511) 

  Δκπνξηθή Ρξαπεδηθή: 

     Ξηζησηηθψλ θαξηψλ 
 

(226) 

   Ππομήθειερ έξοδα εμβαζμάηων-εγγςηηικών επιζηολών 
 

(37) 

  Γηαρείξηζε θεθαιαίσλ: 

     πνζεκαηνθπιάθσλ 

 

(57) 

Πύλνιν 
 

(870) 

Θαζαξά έζνδα πξνκεζεηώλ 
 

6.443  

 

 
7 Έζνδα από κεξίζκαηα 

  
09.10.2011-31.12.2012 

  (πνζά ζε ρηι. €) 

   
Κεηνρψλ εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ 

 

7  

Κεηνρψλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

 

22  

Πύλνιν 

 

29  
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8 Απνηειέζκαηα από ρξεόγξαθα εκπνξηθνύ ραξηνθπιαθίνπ 

  
09.10.2011-31.12.2012 

  (πνζά ζε ρηι. €) 

   
Ξσιήζεηο νκνιφγσλ 

 
1.718  

Αληαιιαγή νκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (PSI) 
 

(532) 

Ξσιήζεηο κεηνρψλ  
 

26  

Απνηίκεζε ρξενγξάθσλ 
 

18  

Ξαξάγσγα  
 

(14.697) 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο  
 

482  

Πύλνιν 
 

(12.985) 

 
Ζ θίλεζε ησλ ρξενγξάθσλ ηα νπνία αλήθνπλ ζην εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην εκθαλίδεηαη ζηηο ζεκεηψζεηο 19 θαη 20. 

 
 

9 Απνηειέζκαηα από ρξεόγξαθα επελδπηηθνύ ραξηνθπιαθίνπ 

  
09.10.2011-31.12.2012 

  (πνζά ζε ρηι. €) 

   
Ξσιήζεηο ρξενγξάθσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 

 

5.133  

Ξσιήζεηο ρξενγξάθσλ απνηηκψκελσλ ζην απνζβέζηκν θφζηνο 
 

3.047  

Ξσιήζεηο κεηνρψλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 
 

(567) 

Δπαλαγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο 

 

8.050  

Πύλνιν 
 

15.663  

 
Ρν πνζφ ησλ 8.050 ρηι. επξψ έρεη πξνθχςεη απφ ηε κεξηθή επαλαγνξά ηνπ νκνιφγνπ έθδνζεο ηεο Ρξάπεδαο. Ππγθεθξηκέλα, επαλαγνξάζηεθαλ νκφινγα 

νλνκαζηηθήο αμίαο 15.000 ρηι. επξψ απφ ζπλνιηθή νλνκαζηηθή αμία 20.000 ρηι. επξψ, έλαληη 6.950 ρηι. επξψ. 
 

Ζ θίλεζε ησλ ρξενγξάθσλ ηα νπνία αλήθνπλ ζην επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην εκθαλίδεηαη ζηε ζεκείσζε 22. 
 
 

10 Ξαξνρέο πξνζσπηθνύ 

 
Πεκείσζε 09.10.2011-31.12.2012 

  (πνζά ζε ρηι. €) 

   
Κηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 

 
(24.942) 

Ξξφγξακκα εζεινπζίαο εμφδνπ * 

 

(4.861) 

Ξξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 31 (500) 

Αληηινγηζκφο κεηαθεξζείζαο πξφβιεςεο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ απφ Proton 

Ρξάπεδα Α.Δ. (ππφ εθθαζάξηζε) 
 

2.101  

Ινηπέο επηβαξχλζεηο  
 

(1.695) 

Πύλνιν 
 

(29.897) 

 
Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο Ρξάπεδαο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 αλήξρεην ζε 412 άηνκα. 

 
* Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηηο 9 Νθησβξίνπ 2011 αλήξρεην ζε 536 άηνκα, απφ ηα νπνία απνρψξεζαλ 130 άηνκα (ηα 96 άηνκα βάζεη 

πξνγξάκκαηνο εζεινπζίαο εμφδνπ) έσο θαη ηνλ Αχγνπζην 2012. 

 
 

11 Άιια έμνδα δηνηθήζεσο 

  
09.10.2011-31.12.2012 

  (πνζά ζε ρηι. €) 

   
Δλνίθηα 

 

(3.351) 

Ππληεξήζεηο  

 

(1.847) 

Έμνδα πξνβνιήο, δηαθεκίζεσο θαη δεκνζηεχζεσλ 
 

(403) 

Ρειεθσληθά – ηαρπδξνκηθά 
 

(993) 

Ακνηβέο ηξίησλ 

 

(2.030) 

Ξαξνρέο ηξίησλ 

 

(537) 

Ππλδξνκέο θαη ινηπέο εηζθνξέο 
 

(1.365) 

Αζθάιηζηξα 
 

(708) 

ιηθά γξαθείνπ 

 

(210) 

Φφξνη  

 

(2.158) 

Ινηπά έμνδα  
 

(1.224) 

Έμνδα ηαμηδηψλ 
 

(231) 

Έμνδα ρξεκαηαπνζηνιψλ 

 

(224) 

‘Έμνδα δηθαζηηθψλ ελεξγεηψλ 

 

(1.913) 

Κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε θαη ινηπά έμνδα ηξίησλ 
 

(1.019) 

Ακνηβή Blackrock  
 

(254) 

Έμνδα απνρψξεζεο  απφ  κηζζσκέλα αθίλεηα 

 

(289) 

Πύλνιν 
 

(18.756) 
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12 Απνζβέζεηο 

 
Πεκείσζε 09.10.2011-31.12.2012 

  (πνζά ζε ρηι. €) 

   
Δλζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ 25 (1.868) 

Ινηπψλ άπισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ  24 (7) 

Πύλνιν 

 

(1.875) 

 
 

13 Ξξνβιέςεηο θαη απνκεηώζεηο 

 
Πεκείσζε 09.10.2011-31.12.2012 

  (πνζά ζε ρηι. €) 

   
α) Ξξνβιέςεηο απνκείσζεο δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ θαηά πειαηώλ 18 (444.918) 

   β) Ινηπέο πξνβιέςεηο: 
      Ξξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο θαη βάξε 32 (2.632) 

    Ξξνβιέςεηο γηα απνκείσζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ εθηφο ρνξεγήζεσλ 27 (8.190) 

Πύλνιν ινηπώλ πξνβιέςεσλ 
 

(10.822) 

   γ) Απνκεηώζεηο 
      Απνκείσζε ρξεκ/θψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε 21, 22 (7.959) 

    Απνκείσζε απαηηήζεσλ απφ ρξεσζηηθνχο ηίηινπο 22 (143.795) 

    Απνκείσζε ζπγαηξηθψλ 23 (6.855) 

Πύλνιν απνκεηώζεσλ 
 

(158.609) 

Πύλνιν πξνβιέςεσλ 

 

(614.349) 

 

 
14 Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 
H Ρξάπεδα ειέγρεηαη γηα ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο γηα ηελ 1ε ππεξδσδεθάκελε ρξήζε ε νπνία έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 απφ ηελ εηαηξεία 
Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ Deloitte Σαηδεπάπινπ Πνθηαλφο & Θακπάλεο Α.Δ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 ηνπ Λ.2238/1994. Κέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ν θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηελ ρξήζε 2012 δελ έρεη νινθιεξσζεί κε ζπλέπεηα νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο λα κελ έρνπλ 
θαηαζηεί νξηζηηθέο. Ωζηφζν εθηηκάηαη φηη δελ ζα ππάξμεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Ρξάπεδαο. 

 
Ν νλνκαζηηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ηε θνξνινγία ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ γηα ηε ρξήζε 2012 είλαη 20%. Ν θφξνο εηζνδήκαηνο ζηηο δεκηέο πξν 
θφξσλ ηεο Ρξάπεδαο δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ ζα πξνέθππηε αλ είρε ρξεζηκνπνηεζεί ν βαζηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο σο εμήο: 

 

(πνζά ζε ρηι. €) ΞΝΠΑ ΦΝΟΝΠ 

   Θεσξεηηθόο θόξνο: Ινγηζηηθό απνηέιεζκα @ 20%: (622.970) 124.594  

   
Θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο (9.544) 1.909  

Θαζαξά έζνδα απφ πξνκήζεηεο (951) 190  

Απνηειέζκαηα απφ ραξηνθπιάθηα (62.041) 12.408  

Θφζηνο πξνζσπηθνχ θαη ινηπέο δαπάλεο δηνίθεζεο (7.469) 1.494  

Απνζβέζεηο * (15.252) 3.050  

Ξξφβιεςε γηα δάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ * 433.269  (86.654) 

Απνκείσζε ζπγαηξηθψλ * 6.855  (1.371) 

Απνκείσζε απαηηήζεσλ απφ ρξεσζηηθνχο ηίηινπο * 123.723  (24.745) 

Απνκείσζε ρξεκ/θψλ ζηνηρείσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε * 7.959  (1.592) 

Ξξφβιεςε γηα απνδεκηψζεηο λνκηθψλ ππνζέζεσλ * 2.632  (526) 

Ξξνβιέςεηο γηα απνκείσζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ εθηφο ρνξεγήζεσλ * 8.190  (1.638) 

Ινηπέο δηαθνξέο 1.690  (338) 

   
Πύλνιν δηαθνξώλ: 489.061  (97.813) 

   
Φνξνινγηθή δεκία ρξήζεσο (133.909) 26.781  

   
Κε εθπηπηφκελεο δαπάλεο: 18.822  (3.764) 

   
Φνξνινγηθή δεκία πνπ κεηαθέξεηαη ζηηο επόκελεο ρξήζεηο (115.087) 23.017  

 

* Γελ έρεη ζρεκαηηζηεί απαίηεζε απφ αλαβαιιφκελν θφξν. 
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15 Ρακείν θαη δηαζέζηκα ζηελ Θεληξηθή Ρξάπεδα 

 
31.12.2012 

 (ζε ρηι. €) 

  Ρακείν θαη ρξεκαηαπνζηνιέο 8.004  

Γηαζέζηκα ζηελ Θεληξηθή Ρξάπεδα 43.420  

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο   5.971  

Πύλνιν 57.395  

  Ππκπεξηιακβαλφκελα ζην ηακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα (Πεκείσζε 16) 47.482  

πνρξεσηηθέο θαηαζέζεηο ζηελ Θεληξηθή Ρξάπεδα * 9.913  

Πύλνιν Ρακείνπ θαη δηαζεζίκσλ ζηελ Θεληξηθή Ρξάπεδα 57.395  

 

* Νη ππνρξεσηηθέο θαηαζέζεηο ζηελ Θεληξηθή Ρξάπεδα, αληηπξνζσπεχνπλ ην ειάρηζην κέζν ππφινηπν θαηαζέζεσλ πνπ πξέπεη λα δηαηεξεί ε Ρξάπεδα. Ρα 
δηαζέζηκα ζηελ Θεληξηθή Ρξάπεδα κπνξνχλ λα απνζπξζνχλ αλά πάζα ζηηγκή εθφζνλ δηαηεξείηαη ην ειάρηζην κεληαίν κέζν ππφινηπν θαηαζέζεσλ. 

 

 
 

 
16 Ρακείν θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, ην ηακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ππφινηπα κε αξρηθή ιήμε κηθξφηεξε ησλ 90 
εκεξψλ. 

 
31.12.2012 

 (ζε ρηι. €) 

  Ρακείν θαη δηαζέζηκα ζηελ θεληξηθή ηξάπεδα (Πεκείσζε 15) 47.482  

Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (Πεκείσζε 17) 59.456  

Πύλνιν 106.938  

 

 
 

 
17 Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ 

 

31.12.2012 

 (ζε ρηι. €) 

  Θαηαζέζεηο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο 50.000  

Ρνπνζεηήζεηο ζε άιιεο ηξάπεδεο (θάησ ησλ 90 εκεξψλ) 9.394  

Ρνπνζεηήζεηο ζε άιιεο ηξάπεδεο (άλσ ησλ 90 εκεξψλ) 19.216  

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο   62  

Πύλνιν 78.672  

  Ππκπεξηιακβαλφκελα ζην ηακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα (Πεκείσζε 16) 59.456  

Πύλνιν 59.456  

 
Νη ηνπνζεηήζεηο ζε άιιεο ηξάπεδεο (άλσ ησλ 90 εκεξψλ) πεξηιακβάλνπλ δνζείζεο εγγπήζεηο ζε Ξηζησηηθά Ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, δψλεο επξψ, αλαθνξηθά 

κε ζπλαιιαγέο παξαγψγσλ ηδίνπ ραξηνθπιαθίνπ. 
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18 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο θαηά πειαηώλ (κεηά από πξνβιέςεηο) 

 

31.12.2012 
 (ζε ρηι. €) 

  Γάλεηα ζε ηδηψηεο 58.073  

Γάλεηα ζε επηρεηξήζεηο 1.175.582  

Σξεκαηνδνηηθέο ζπκβάζεηο (Leasing) (1) 52.254  

Πύλνιν δαλείσλ πξν πξνβιέςεσλ 1.285.909  

  Κείνλ: Ξξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ  

 

    α) Αηνκηθέο πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ  
        πφινηπν αξρήο πεξηφδνπ -  

       Κεηαθεξζείζεο πξνβιέςεηο θαηά ηελ έλαξμε απφ ηελ Proton Ρξάπεδα Α.Δ. (ππφ εθθαζάξηζε) (177.962) 

       Δπηπξφζζεηεο πξνβιέςεηο απφ πξνζαξκνγή εχινγεο αμίαο κεηαθεξφκελσλ ρνξεγήζεσλ, θαηά  (83.191) 

       ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο  

       Αλαθαηάηαμε θνλδπιίνπ ιφγσ ιαλζαζκέλεο θαηάηαμεο θαηά ηε κεηαθνξά * (33.067) 

       Ξξφβιεςε ρξήζεσο (466.786) 

       Πύλνιν αηνκηθώλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο δαλείσλ (761.006) 

    β) Ππιινγηθέο πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ  

        πφινηπν αξρήο πεξηφδνπ -  

       Κεηαθεξζείζεο πξνβιέςεηο απφ ηελ Proton Ρξάπεδα Α.Δ. (ππφ εθθαζάξηζε) (24.908) 

       Αληηινγηζκφο 21.868  

       Πύλνιν ζπιινγηθώλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο δαλείσλ (3.040) 

  Πύλνιν πξνβιέςεσλ  (764.046) 

  Πύλνιν δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ κεηά πξνβιέςεσλ απνκείσζεο 521.863  

 
* Ρν πνζφ ησλ 33.067 ρηι. επξψ απνηειεί πξφβιεςε πνπ αληηζηνηρεί ζε νκνινγηαθά δάλεηα (Λ.3156/2003), ηα νπνία θαηά ηε κεηαθνξά ησλ ππνινίπσλ απφ ηελ 

Proton Ρξάπεδα Α.Δ. (ππφ εθθαζάξηζε) είραλ θαηαρσξεζεί εθ παξαδξνκήο ζηε θαηεγνξία «Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία θαηά 

ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε». Κεηά ηελ απαξαίηεηε δηφξζσζε, αλαγλσξίζηεθαλ ζηε θαηεγνξία ησλ δαλείσλ ζην αλαπφζβεζην θφζηνο θηήζεο ηνπο θαη 
ηαπηφρξνλα αλαγλσξίζηεθαλ θαη νη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο. 

 

(1) Σξεκαηνδνηηθέο ζπκβάζεηο (Leasing) 
 

 

31.12.2012 
 (ζε ρηι. €) 

 Πχλνιν επέλδπζεο ζε εθκηζζσκέλν εμνπιηζκφ 
  Κέρξη έλα έηνο 29.316  

 Απφ έλα έσο πέληε έηε 19.378  

 Ξέξαλ ησλ πέληε εηψλ 9.460  

 
58.154  

 Κείνλ: κε δεδνπιεπκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν (5.900) 

 Θαζαξή απαίηεζε από εθκηζζσκέλν εμνπιηζκό ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 52.254  

 Ξαξνύζα αμία ησλ απαηηήζεσλ από κηζζώκαηα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ: 

  Κέρξη έλα έηνο 27.687  

 Απφ έλα έσο πέληε έηε 16.031  

 Ξέξαλ ησλ πέληε εηψλ 8.536  

 Πύλνιν 52.254  

 
 

19 Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαθξαηνύκελα γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο 
 

Ξαξάγσγα δηαθξαηνύκελα γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο 

(ζε ρηι. €) 

Ππκβαηηθή/ 

Νλνκαζηηθή αμία  

Δύινγεο αμίεο 

Δλεξγεηηθνύ  
 

πνρξεώζεσλ 

      
 - Ππκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίσλ  80.000  

 
1.325  

 
(14.050) 

 - Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο  1.970.593  
 

3.739  
 

(3.739) 

 - Ξξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα ζπλαιιάγκαηνο  1.794  
 

-  
 

(179) 

 - Ππκβάζεηο αληαιιαγήο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ  2.857  
 

10  
 

-  

 - Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο ζπλδεδεκέλα κε ην ΑΔΞ 1.198  
 

8  
 

-  

Πύλνιν αλαγλσξηζκέλσλ παξαγώγσλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνύ/(ππνρξεώζεσλ) 

2.056.442  
 

5.082  
 

(17.968) 
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20 Σξεόγξαθα εκπνξηθνύ ραξηνθπιαθίνπ 

 

31.12.2012 

 (ζε ρηι. €) 

  Θξαηηθά Νκφινγα   112  

Νκφινγα EFSF 3.198  

Δηαηξηθά Νκφινγα 16  

Κεξίδηα Ακνηβαίσλ Θεθαιαίσλ 536  

Κεηνρέο  428  

Πύλνιν 4.290  

 

 
 

21 Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε 

 
31.12.2012 

 (ζε ρηι. €) 

  Θξαηηθά Νκφινγα 1.910  

Έληνθα Γξακκάηηα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 39.523  

Δηαηξηθά Νκφινγα 6.858  

Κεηνρέο  4.732  

Ινηπέο ζπκκεηνρέο 2.734  

Πύλνιν 55.757 

 

Ρα Έληνθα Γξακκάηηα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ISIN GR0000102054 θαη GR0000103060), είλαη νλνκαζηηθήο αμίαο 10.000 ρηι επξψ θαη 30.000 ρηι επξψ, θαζψο θαη 
ιήμεο 15 Φεβξνπαξίνπ 2013 θαη 22 Καξηίνπ 2013 αληίζηνηρα. 

 
Ζ κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία παξαθνινπζνχληαη ζηε θαηεγνξία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, αλαγλσξίδεηαη ζην 
«Απνζεκαηηθφ εχινγεο αμίαο δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ πξνο πψιεζε». Πην ηέινο ηεο ππεξδσδεθάκελεο ρξήζεο, ε κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο αλήιζε ζην πνζφ 

ησλ 8.605 ρηι. επξψ, εθ ηνπ νπνίνπ, πνζφ 7.959 ρηι επξψ κεηαθέξζεθε ζηε θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο (ζεκείσζε 13) θαζψο θξίζεθε πσο ε κείσζε ηεο 
εχινγεο αμίαο ησλ ηίηισλ είλαη ζεκαληηθή θαη παξαηεηακέλε. Ζ θίλεζε ηνπ απνζεκαηηθνχ εχινγεο αμίαο δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ πξνο πψιεζε εκθαλίδεηαη ζηε 

θαηάζηαζε κεηαβνιήο ηδίσλ θεθαιαίσλ. 
 

 
 

22 Απαηηήζεηο από ρξεσζηηθνύο ηίηινπο 

 
31.12.2012 

 (ζε ρηι. €) 

  Θξαηηθά Νκφινγα 46.192  

Πύλνιν 46.192  

 

Ρν πνζφ ησλ 46.192 ρηι. επξψ πεξηιακβάλεη ην νκφινγν ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε ISIN GR0514017145, νλνκαζηηθήο αμίαο 80.000 ρηι επξψ, ιήμεο 21 Καΐνπ 
2014, ην νπνίν δελ ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα αληαιιαγήο ησλ νκνιφγσλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ (PSI) θαη παξαθνινπζείηε ζην αλαπφζβεζην θφζηνο. 
  

 
Ζ θίλεζε ζην επελδπηηθό ραξηνθπιάθην έρεη σο εμήο: 

(ζε ρηι. €) 
Γηαζέζηκα 

πξνο πώιεζε   

Απαηηήζεηο από 
ρξεσζηηθνύο 

ηίηινπο 
 

Πύλνιν 

 
     

πόινηπν θαηά ηελ 9/10/2011 -  
 

-  
 

-  

Κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Proton Ρξάπεδα Α.Δ. (ππφ εθθαζάξηζε) 80.204  
 

407.408  
 

487.612  

Ξξνζζήθεο 89.262  
 

-  
 

89.262  

Απνηίκεζε (κεηαθνξά ζην απνζεκαηηθφ) (646) 
 

-  
 

(646) 

Ξσιήζεηο (105.221) 
 

(18.170) 
 

(123.391) 

Απφζβεζε κε ηε κέζνδν πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (EIR) 117  
 

9.306  
 

9.423  

Αληαιιαγή νκνιφγσλ Διιεληθνχ δεκνζίνπ (αλαθηεζέλ θφζηνο θηήζεο) -  
 

(208.557) 
 

(208.557) 

Απνκείσζε αμίαο (7.959) 
 

(143.795) 
 

(151.754) 

πόινηπν ιήμεο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 55.757  
 

46.192  
 

101.949  

 

Πηηο 11 Απξηιίνπ 2012, νινθιεξψζεθε ε αληαιιαγή ησλ νκνιφγσλ ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ δηέπνληαη απφ δίθαην αιινδαπήο θαζψο θαη ησλ δαλείσλ πξνο 
ην Διιεληθφ Γεκφζην ή πξνο ηηο εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζην ειιεληθφ Γεκφζην θαη είλαη εγγπεκέλα απφ ην ειιεληθφ Γεκφζην. Ζ Ρξάπεδα δηαθξαηνχζε πξηλ ηελ 
αληαιιαγή, νκφινγα ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ νλνκαζηηθήο αμίαο 829.201 ρηι. επξψ ζην Δκπνξηθφ θαζψο θαη ζην Σαξηνθπιάθην Γαλείσλ θαη Απαηηήζεσλ (LAR). 

Ρα λέα νκφινγα πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ αληαιιαγή θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ PSI είραλ νλνκαζηηθή αμία 385.579 ρηι. επξψ. 

Πηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2012, ε Διιεληθή Γεκνθξαηία, ζηα πιαίζηα ελφο λένπ πξνγξάκκαηνο επαλαγνξάο ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, απεχζπλε πξφζθιεζε γηα αληαιιαγή 

ησλ νκνιφγσλ ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ κε Βξαρπρξφληνπο ηίηινπο εμάκελεο δηάξθεηαο πνπ ζα εθδίδνληαλ απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Σξεκαηνπηζησηηθήο 
Πηαζεξφηεηαο. 

Ζ εζεινληηθή επαλαγνξά νκνιφγσλ νινθιεξψζεθε ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2012 κε επηηπρία απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, απνζχξνληαο ζπλνιηθφ πνζφ νκνιφγσλ χςνπο 
€31,8 δηο. 
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Ζ Λέα Proton Ρξάπεδα A.E. απνδέρηεθε ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο ζπκκεηνρήο ζηελ αληαιιαγή (Buy Back), γηα θάζε ζεηξά Ξξνζδηνξηζκέλσλ ηίηισλ καδί κε 
ηνπο δεδνπιεπκέλνπο θαη κε θαηαβιεζέληεο ηφθνπο επ’ απηψλ, έλαληη βξαρπρξφλησλ ηίηισλ εμάκελεο δηάξθεηαο πνπ εθδφζεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν 
Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο (EFSF). Πηελ αληαιιαγή (Buy Back) ηνπ Γεθεκβξίνπ 2012 ε Λέα Proton Ρξάπεδα Α.Δ. ζπκκεηείρε κε ην πνζφ ησλ 261.217 

ρηι. επξψ νλνκαζηηθήο αμίαο νκνιφγσλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ πνπ είραλ πξνθχςεη απφ ην PSI. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε πιήξεο αλάιπζε ηεο 
αληαιιαγήο ηνπ Γεθεκβξίνπ 2012. 

 

Νλνκαζηηθή αμία Νκνιφγσλ ηνπ 
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ 

πξνέθπςαλ κεηά ην PSI 

Ινγηζηηθή αμία 

17/12/2012 

Νλνκαζηηθή αμία Νκνιφγσλ ηνπ 
EFSF πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

επαλαγνξά (buy back) 17/12/2012 

Δπίδξαζε ζηα 
Σξεκαηννηθνλνκηθά 

Απνηειέζκαηα 

πνζά ζε ρηι € 

261.217 64.558 88.902 24.344 

 
 

 
23 Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 

 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζεκεηψζεθαλ νη παξαθάησ κεηαβνιέο ζην ραξηνθπιάθην επελδχζεσλ ηεο Ρξάπεδαο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο: 

 

(ζε ρηι. €) Θπγαηξηθέο 
 

Ππκκεηνρέο 
 

Πύλνιν 

 
     

πόινηπν θαηά ηελ 9/10/2011 -  

 

-   -  

Κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Proton Ρξάπεδα Α.Δ. (ππφ εθθαζάξηζε) 13.428  

 

-   13.428  

Ξξνζζήθεο -  

 

-   -  

Κεηαθνξά απφ Θπγαηξηθή ζηηο Ππκκεηνρέο (1.458) 

 

1.458   -  

Απνκείσζε αμίαο (Πεκείσζε 13) (5.397) 

 

(1.458)  (6.855) 

Κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο -  

 

-   -  

πόινηπν ιήμεο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 6.573   -   6.573  

 
 

Πηε Λέα Proton Ρξάπεδα Α.Δ. κεηαβηβάζηεθαλ πνζνζηφ 99,91% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Proton ΑΔΓΑΘ θαζψο θαη πνζνζηφ 66% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
ηεο Ωκέγα Κεζίηεο Αζθαιίζεσλ & Αληαζθαιίζεσλ. 

 
 Πηηο 29 Ηνπλίνπ 2012 ε Proton ΑΔΓΑΘ ηέζεθε ζε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο θαη μεθίλεζε ε δηαδηθαζία ξεπζηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο. Πηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2012 α) ε αμία ηνπ ζπλφινπ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηεο Proton ΑΔΓΑΘ αληηζηνηρνχζε ζε ιηγφηεξν απφ 1% ηνπ ζπλφινπ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηεο Λέαο 
Proton Ρξάπεδαο Α.Δ., θαη β) ε αμία ηεο Θαζαξήο Θέζεο ηεο Proton ΑΔΓΑΘ αληηζηνηρνχζε ζην 3% ηεο αμίαο ηεο Θαζαξήο Θέζεο ηεο Λέαο Proton Ρξάπεδαο 

Α.Δ.. Ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο θαη ησλ πνιχ κηθξψλ κεγεζψλ ηεο Proton ΑΔΓΑΘ, ε Ρξάπεδα δελ ελνπνίεζε ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2012 ηελ Proton ΑΔΓΑΘ θαζψο ηα κεγέζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ ζα δηαθνξνπνηνχληαλ ζεκαληηθά απφ ηα 
κεγέζε ησλ αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Ρξάπεδαο. 

Ζ αμία ηεο Proton ΑΔΓΑΘ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Λέαο Proton Ρξάπεδαο Α.Δ. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 αληαλαθιά ην πνζφ κεηξεηψλ πνπ ζα 
εηζξεχζνπλ ζηελ Ρξάπεδα θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο. 

 
 Ζ Λέα Proton Ρξάπεδα Α.Δ. δελ ζπκκεηείρε ζηελ απφ 20.07.2012 αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ αλαθνίλσζε ε Ωκέγα Κεζίηεο Αζθαιίζεσλ & 

Αληαζθαιίζεσλ κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο απφ 66,00% ζε 26,05%. Ωο ζπλέπεηα ηεο κείσζεο ηνπ 
πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο θάησ απφ ην επίπεδν ηνπ ειέγρνπ (control), ε εηαηξεία δελ απνηειεί απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο αχμεζεο κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ Θπγαηξηθή ηεο Ρξάπεδαο.  
 
 

24 Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 
 

(ζε ρηι. €)  Ινγηζκηθό 

  
Θόζηνο θηήζεο θαηά ηελ 9/10/2011 -  

Κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Proton Ρξάπεδα Α.Δ. (ππφ εθθαζάξηζε) -  

Ξξνζζήθεο 84  

Ξσιήζεηο -  

Απνκεηψζεηο -  

πόινηπν θαηά ηελ 31/12/2012 84  

  Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαηά ηελ 9/10/2011 -  

Κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Proton Ρξάπεδα Α.Δ. (ππφ εθθαζάξηζε) -  

Ξξνζζήθεο -  

Ξσιήζεηο -  

Απνκεηψζεηο -  

Απνζβέζεηο (7) 

πόινηπν θαηά ηελ 31/12/2012 (7) 

  Θαζαξή ινγηζηηθή αμία ζηηο 31/12/2012 77  
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25 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 
 

 (ζε ρηι. €) Γήπεδα 
Θηίξηα & 

Δγθαηαζηάζεηο  
Κεραλήκαηα 

Κεηαθνξηθά 

Κέζα 
Έπηπια Πύλνιν 

       
Θόζηνο θηήζεο θαηά ηελ 9/10/2011 -  -  -  -  -  -  

Κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ 
Proton Ρξάπεδα Α.Δ. (ππφ εθθαζάξηζε) 

5.063  7.043  4  7  3.858  15.975  

Ξξνζζήθεο -  238  3  -  125  366  

Ξσιήζεηο -  -  -  -  (6) (6) 

Θαηαζηξνθέο -  (506) -  -  (18) (524) 

πόινηπν θαηά ηελ 31/12/2012 5.063  6.775  7  7  3.959  15.811  

       Ππζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαηά ηελ 

9/10/2011 

-  -  -  -  -  -  

Κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ 

Proton Ρξάπεδα Α.Δ. (ππφ εθθαζάξηζε) 

-  -  -  -  -  -  

Ξξνζζήθεο -  -  -  -  -  -  

Ξσιήζεηο -  -  -  -  -  -  

Θαηαζηξνθέο -  17  -  -  2  19  

Απνζβέζεηο -  (942) (4) (3) (919) (1.868) 

πόινηπν θαηά ηελ 31/12/2012 -  (925) (4) (3) (917) (1.849) 

       Θαζαξή ινγηζηηθή αμία ζηηο 31/12/2012 5.063  5.850  3  4  3.042  13.962  

 

26 Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / ππνρξεώζεηο 
 

Πε ζπλέρεηα ηνπ αξλεηηθνχ απνηειέζκαηνο γηα ηε πεξίνδν 09.10.2011 – 31.12.2012, δελ έρεη αλαγλσξηζηεί ζηε Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο αλαβαιιφκελε 
θνξνινγηθή απαίηεζε. Κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 4110/2013, ν νλνκαζηηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ζα ηζρχεη γηα ηηο επηρεηξήζεηο κεηά ηνλ Ηαλνπάξην 
2013 απμάλεηαη ζην 26%. 

 
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ππάξρεη κηα ελδερφκελε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο: 

  
• Δλδερφκελε θαη ζεκαληηθή αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε δαλείσλ, νη νπνίεο έρνπλ 

ζρεκαηηζηεί βάζεη ΓΙΞ, κε ηηο θνξνινγηθέο πξνβιέςεηο γηα επηζθαιή δάλεηα, νη νπνίεο ζρεκαηίζηεθαλ κε ηνλ Λ.2238/1994 κε ζπληειεζηή 1% ζην κέζν 

ππφινηπν ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ δαλείσλ (πεξίπνπ 752 εθαη. επξψ x 26%), 
 

• Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε πξνθχπηεη απφ ηελ αλαγλσξηζζείζα θνξνινγηθή δεκηά ε νπνία κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζην κέιινλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
πέληε εηψλ (πεξίπνπ 115 εθαη. επξψ x 26%),  

 

• Δλδερφκελε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηε θνξνινγηθή δεκηά πνπ ππέζηε ε Ρξάπεδα απφ ηελ αληαιιαγή (PSI) θαζψο θαη 
ηελ εμαγνξά ησλ Νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (GGB’s buy-back program) (πεξίπνπ 598 εθαη. επξψ x 26%). 

 
27 Ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

 

31.12.2012 

 (ζε ρηι. €) 

  Απαηηήζεηο απφ ρξεκαηηζηεξηαθέο πξάμεηο πειαηψλ 16  

Aπαηηήζεηο απφ ρξεκαηηζηεξηαθνχο νίθνπο εμσηεξηθνχ 3.843  

Σξεψζηεο δηάθνξνη 3.257  

Απαηηήζεηο Bankassurance * 15.000  

Απαηηήζεηο απφ Proton Ρξάπεδα Α.Δ. (ππφ εθθαζάξηζε) 555  

Ρακείν Δγγπήζεσο Θαηαζέζεσλ θαη Δπελδχζεσλ 29.469  

Ππλεγγπεηηθφ θαη Δπηθνπξηθφ Θεθάιαην ** 2.029  

Διιεληθφ Γεκφζην, πξνθαηαβιεκέλνη θφξνη *** 5.290  

Αθίλεηα σο ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ **** 8.384  

Δγγπήζεηο 465  

Απαηηήζεηο απφ έμνδα γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ 301  

Ινηπά ζηνηρεία 49  

Πύλνιν ινηπώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ 68.658  

  Mείνλ: Ξξνβιέςεηο γηα απνκείσζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ εθηφο ρνξεγήζεσλ 
    πφινηπν αξρήο πεξηφδνπ -  

   Κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Proton Ρξάπεδα ΑΔ (ππφ εθθαζάξηζε) * (10.703) 

   Ξξφβιεςε ρξήζεσο * (8.190) 

   Κεηαθνξέο / αληηζηξνθέο πξνβιέςεσλ / Ξξνζαξκνγέο 861  

   Γηαγξαθέο 172  

Πύλνιν πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε επηζθαιώλ απαηηήζεσλ εθηόο ρνξεγήζεσλ (17.860) 

  Πύλνιν ινηπώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ κεηά πξνβιέςεσλ απνκείσζεο 50.798  



 
                                                                                                                        Οικονομικές καταστάσεις ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - 31.12.2012 

 

38 

 

 
* H απαίηεζε Bankassurance αμίαο 15 εθαη. επξψ έρεη απνκεησζεί ηκεκαηηθά θαηά ην 100% ηεο αμίαο ηεο. Ξνζφ 7.500 ρηι. επξψ πεξηιακβάλεηαη ζηηο 
πξνβιέςεηο πνπ κεηαθέξζεθαλ απφ ηελ Proton Ρξάπεδα Α.Δ. (ππφ εθθαζάξηζε), θαη πνζφ 7.500 ρηι. επξψ πεξηιακβάλεηαη ζηηο πξνβιέςεηο ρξήζεσο (επί 

ζπλφινπ πξνβιέςεσλ 8.190 ρηι. επξψ). Ρν ελαπνκέλνλ ππφινηπν ησλ 690 ρηι. επξψ απνηειεί ηηο πξνβιέςεηο ρξήζεσο αλαθνξηθά κε ηα «Αθίλεηα σο ζηνηρεία 
ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ». 

 
** Ρν πνζφ 2.029 ρηι. επξψ πεξηιακβάλεη κέξνο ηεο δνζείζαο εγγχεζεο πνζνχ 1.349 ρηι. επξψ πξνο ην Ππλεγγπεηηθφ Θεθάιαην Δμαζθάιηζεο Δπελδπηηθψλ 
πεξεζηψλ. Ρν ππφινηπν κέξνο ηεο εγγχεζεο έρεη δνζεί σο εγγπεηηθή επηζηνιή πνζνχ 849 ρηι. επξψ, ε νπνία παξαθνινπζείηαη ζε ινγαξηαζκφ ηάμεσο. 

 
*** Πχκθσλα κε ηηο κεηαβνιέο ζην ειιεληθφ θνξνινγηθφ πιαίζην (έηνο 2012), νη παξαθξαηνχκελνη θφξνη απφ ηφθνπο αιινδαπήο πξνέιεπζεο, θαζψο θαη απφ 

ηφθνπο νκνιφγσλ εκεδαπψλ επηρεηξήζεσλ ρσξίο ηελ εγγχεζε ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ, γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011 θαη κεηαγελέζηεξα, πνζνχ 3.146 ρηι. επξψ 
επηζηξέθνληαη. Ρν ππφινηπν, απνηειεί θφξν πνζνχ 2.144 ρηι. επξψ πνπ έρεη παξαθξαηεζεί απφ ηφθνπο νκνιφγσλ ή εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ 
Γεκνζίνπ, ν νπνίνο ζπκςεθίδεηαη κε ην θφξν εηζνδήκαηνο δηαδνρηθψο ζηα πέληε επφκελα νηθνλνκηθά έηε θαηά ην ππφινηπν πνπ απνκέλεη θάζε θνξά. 

 
**** Πηα «Αθίλεηα σο ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ» πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ πιεηζηεξηαζκνχο ή 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ηα νπνία αθνξνχλ θπξίσο αθίλεηα, ινγηζηηθνπνηνχληαη σο απνζέκαηα ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 2 «Απνζέκαηα». Ζ θίλεζε ηνπο εκθαλίδεηαη 
ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 
Αθίλεηα σο ζηνηρεία θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (ζε ρηι. €) 
 

 πφινηπν θαηά ηελ 9/10/2011 -  

Κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Proton Ρξάπεδα Α.Δ. (ππφ εθθαζάξηζε) 3.319  

Ξξνζζήθεο 5.065  

Ξσιήζεηο -  

πόινηπν θαηά ηελ 31/12/2012 8.384  

  Ξξνβιέςεηο γηα αθίλεηα σο ζηνηρεία θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 
 

  πφινηπν θαηά ηελ 9/10/2011 -  

Κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Proton Ρξάπεδα Α.Δ. (ππφ εθθαζάξηζε) (1.659) 

Ξξνβιέςεηο ρξήζεο (690) 

πόινηπν θαηά ηελ 31/12/2012 (2.349) 

  Θαζαξή ινγηζηηθή αμία ζηηο 31/12/2012 6.035  

 

 

28 πνρξεώζεηο ζε πηζησηηθά ηδξύκαηα 

 
31.12.2012 

 (ζε ρηι. €) 

  Θαηαζέζεηο 2.631  

Πύλνιν  2.631  

 
Νη θαηαζέζεηο ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα πνζνχ 2.631 ρηι. επξψ αθνξνχλ ιεθζείζα εγγχεζε απφ Ξηζησηηθφ Ίδξπκα ηνπ εμσηεξηθνχ, δψλεο επξψ, αλαθνξηθά κε 
ζπλαιιαγέο παξαγψγσλ ηδίνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

 
 

29 πνρξεώζεηο ζε πειάηεο 

 
31.12.2012 

 (ζε ρηι. €) 

Θαηαζέζεηο ηδησηώλ: 

   Ξξνζεζκίαο 740.894  

  Ρακηεπηεξίνπ 45.642  

  Ρξερνχκελνη 9.182  

Πύλνιν 795.718  

  Θαηαζέζεηο επηρεηξήζεσλ 

   Όςεσο  34.241  

  Ξξνζεζκίαο:   
      Δηαηξεηψλ 127.230  

     Γεκφζησλ νξγαληζκψλ 1.238  

     Ινηπέο θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο  20.726  

Πύλνιν 183.435  

  Θαηαζέζεηο γηα ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο 8.662  

Θαηαζέζεηο γηα εγγχεζε 14.135  

Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο ηδησηψλ-εηαηξεηψλ 100  

Πύλνιν ππνρξεώζεσλ ζε πειάηεο 1.002.050  
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30 πνρξεώζεηο από νκνινγίεο 

 

31.12.2012 

 (ζε ρηι. €) 

  Ξηζησηηθνί ηίηινη ζε θπθινθνξία πάλσ απφ έλα έηνο 5.019  

Πύλνιν 5.019  

 
Ρνλ Ηνχιην 2012, ε Λέα Proton Ρξάπεδα Α.Δ. κείσζε ηελ ππνρξέσζε απφ εθδνζείζεο νκνινγίεο (θαηά 15 εθαη. επξψ απφ ηα ζπλνιηθά 20 εθαη. επξψ) 

εμαγνξάδνληαο ηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο. Νη φξνη ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ είλαη σο εμήο: 
 

 Νκνινγηαθφ δάλεην θνηλψλ νκνινγηψλ (Standard loan Eurobond) δεθαεηνχο δηάξθεηαο κέρξη ηελ 13ε Ηνπιίνπ 2017, κε ηξηκεληαίν ηνθνκεξίδην θαη επηηφθην 
ζπλδεδεκέλν κε ηνλ δείθηε FRB DBFRB USD.  

 
 Ρν ηνθνκεξίδην πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηελ Ρξάπεδα ζην νκφινγν έρεη αληηζηαζκηζηεί πιήξσο κε IRS. Πην πιαίζην ηνπ IRS ε Ρξάπεδα εηζπξάηηεη πνζφ ίζν κε 

ην ηνθνκεξίδην πνπ θαηαβάιιεη γηα ην νκφινγν θαη πιεξψλεη κεηαβιεηφ επηηφθην Euribor ηξηκήλνπ θαη spread 3.25%.  
 

 
 
 

31 πνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 
 

Πην πιαίζην ηεο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ πξψηε ππεξδσδεθάκελε ρξήζε ηεο Ρξάπεδαο δηελεξγήζεθε αλαινγηζηηθή κειέηε γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο ππνρξέσζεο πξνο ην πξνζσπηθφ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία.  

 
Ζ αλαινγηζηηθή κειέηε πνπ εθπνλήζεθε γηα ηε Λέα Proton Ρξάπεδα Α.Δ. απνηειεί αξρηθή αλαινγηζηηθή κειέηε θαη δελ ζπλδέεηαη κε αλαινγηζηηθέο κειέηεο πνπ 
είραλ εθπνλεζεί ζην παξειζφλ γηα ηελ Proton Ρξάπεδα Α.Δ. (ππφ εθθαζάξηζε), ιφγσ ησλ παξαθάησ:  

 
• Θαηά ηε ζέζε ηεο Proton Ρξάπεδα Α.Δ. ζε εθθαζάξηζε (8 Νθη 2011) κεηαθέξζεθε ζηε Λέα Proton Ρξάπεδα Α.Δ. (ε Ρξάπεδα) φιν ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ 

ηεο Proton Ρξάπεδαο Α.Δ. κε βάζε ηα δεδνπιεπκέλα δηθαηψκαηά ηνπ.  
 
Πηε ζπλέρεηα, ζην πιαίζην ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ εμπγίαλζεο ηεο Ρξάπεδαο, δηελεξγήζεθε εζεινπζία έμνδνο ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ζεκαληηθφο αξηζκφο 

ζηειερψλ θαη ππαιιήισλ. Δπίζεο δηελεξγήζεθαλ κεηψζεηο κηζζψλ ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ζηειερψλ θαη ππαιιήισλ πνπ παξέκεηλαλ ζηε ππεξεζία. 
 

Ρα δχν πξναλαθεξφκελα γεγνλφηα απνηεινχλ ζεκεία αζπλέρεηαο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ θαη νδήγεζαλ ζε ξηδηθή αιιαγή ηνπ πιεζπζκνχ αιιά θαη ηεο 
κηζζνινγηθήο δνκήο. 

 

• Ζ θιίκαθα ππνινγηζκνχ ηεο ππνρξέσζεο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία αθνινπζεί ηελ θιίκαθα απνδεκίσζεο απφιπζεο εξγαδνκέλσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Λ. 2112/1920.  Ζ θιίκαθα ηνπ Λ. 2112/1920 κεηαβιήζεθε κε ηνλ Λ. 4093/2012 θαη νη δηθαηνχκελεο απνδεκηψζεηο κεηψζεθαλ 

ζεκαληηθά. Πεκεηψλεηαη φηη ε δηάηαμε ηνπ Λ. 4093/2012 πνπ παξέρεη επηπιένλ απνδεκίσζε ζε εξγαδφκελνπο κε πξνυπεξεζία άλσ ησλ 17 εηψλ ζηνλ ίδην 
εξγνδφηε δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ πιεζπζκφ ηεο Ρξάπεδαο (ιφγσ ηεο κε ζπκπιήξσζεο 17 εηψλ απφ ηελ ίδξπζε ηεο Proton Ρξάπεδα Α.Δ. ην πξνζσπηθφ ηεο 
νπνίαο κεηαθέξζεθε ζηε Ρξάπεδα). 

 
Νη αλαινγηζηηθέο ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αλαινγηζηηθή κειέηε είλαη νη εμήο: 

 
• Θιίκαθα ππνινγηζκνχ παξνρήο Λ. 2112/1920 φπσο κεηαβιήζεθε κε ηνλ Λ. 4093/2012. 

 
• Ξίλαθεο ζλεζηκφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Ππλεδξίαζεο 49/12.9.12 ηεο Δπηηξνπήο Ξηζησηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ ζεκάησλ ηεο Ρξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο. 

 
• Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλακελφκελεο δεδνπιεπκέλεο ππνρξέσζεο:  4% 

 
Ζ ππνρξέσζε πξνο ην πξνζσπηθφ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 500 ρηι. επξψ ην νπνίν επηβάξπλε ηα 
απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. 

 
Πηνλ παξαθάησ πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο επαηζζεζίαο ηεο δεδνπιεπκέλεο ππνρξέσζεο πξνο ην πξνζσπηθφ ιφγσ 

εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία απφ ηε κεηαβνιή (α) ηεο εθηίκεζεο ηεο κειινληηθήο αχμεζεο κηζζψλ (γξακκέο) θαη (β) ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ (ζηήιεο). 
 

Ξίλαθαο Αλάιπζεο επαηζζεζίαο 

(πνζά ζε ρηι. επξψ) 

 
 Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο 

 
 

3% 4% 5% 

Αχμεζε 
κηζζψλ 

1.5% 641 544 464 

2.0% 699 591 503 

2.5% 762 643 546 
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32 Ξξνβιέςεηο γηα θηλδύλνπο θαη βάξε 
 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζεκεηψζεθαλ νη παξαθάησ κεηαβνιέο ζηηο πξνβιέςεηο γηα εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ηεο Ρξάπεδαο: 

 

 

31.12.2012 
 (ζε ρηι. €) 

  
πόινηπν θαηά ηελ 9/10/2011 -  

Κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Proton Ρξάπεδα Α.Δ. (ππφ εθθαζάξηζε) -  

Ξξνζζήθεο 2.632  

Σξήζε - Αληηινγηζκφο -  

Γηαγξαθέο -  

πόινηπν ιήμεο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 2.632  

 
33 Ινηπά ζηνηρεία παζεηηθνύ 

 
31.12.2012 

 (ζε ρηι. €) 

πνρξεώζεηο από ινηπνύο θόξνπο-ηέιε: 

    Φφξνη-ηέιε ακνηβψλ πξνζσπηθνχ 375  

   Φφξνο ηφθσλ θαηαζέζεσλ 892  

   Ινηπνί θφξνη-ηέιε 509  

Πύλνιν 1.776  

  πνρξεώζεηο ζε αζθαιηζηηθνύο  νξγαληζκνύο 778  

  Άιιεο ππνρξεώζεηο: 
    Ξξνκεζεπηέο 1.186  

   Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο 945  

   Ινηπέο ππνρξεψζεηο 2.466  

Πύλνιν 4.597  

  Πύλνιν ινηπώλ ππνρξεώζεσλ 7.151  

 

34 Κεηνρηθό θεθάιαην 

 

31.12.2012 
 (ζε ρηι. €) 

  Αξρηθφ θαηαβιεζέλ θεθάιαην (Νλνκ. αμία € 5,00 αλά κεηνρή) 250.000  

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (Δ.Γ.Π. 19.07.2012, νλνκ. αμία € 40,00 αλά κεηνρή) 28.750  

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (Δ.Γ.Π. 20.12.2012, νλνκ. αμία € 40,00 αλά κεηνρή) 4.375  

Πύλνιν θαηαβιεκέλνπ θεθαιαίνπ 31.12.2012 283.125  

Κεηνρέο (ηεκάρηα):  

Έθδνζε θνηλψλ κεηνρψλ έλαξμεο 50.000  

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (Δ.Γ.Π. 19.07.2012) 5.750  

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (Δ.Γ.Π. 20.12.2012) 875  

Πύλνιν κεηνρώλ ζε θπθινθνξία ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 56.625  

 

35 Ινηπά απνζεκαηηθά 

 
31.12.2012 

 (ζε ρηι. €) 

  Γηαθνξά ππέξ ην άξηην 231.875  
Απνζεκαηηθφ απφ πξνζαξκνγή εχινγεο αμίαο ρνξεγήζεσλ επί ησλ κεηαβηβαδφκελσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ 

(85.328) 

Απνζεκαηηθφ εχινγεο αμίαο δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ πξνο πψιεζε (646) 

Έμνδα αχμεζεο Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ (3.346) 

Πύλνιν ινηπώλ απνζεκαηηθώλ 142.555  

 
Ρν πνζφ ησλ 85.328 ρηι επξψ αλαιχεηαη ζην πνζφ ησλ 83.191 ρηι. επξψ ην νπνίν απνηειεί επηπξφζζεηε πξφβιεςε γηα επηζθαιείο κεηαθεξζείζεο ρνξεγήζεηο 

θαηά ηε θξίζε ηεο λέαο δηνίθεζεο, θαζψο θαη απφ ην πνζφ ησλ 2.137 ρηι. επξψ, ην νπνίν απνηειεί ινηπέο δηαθνξέο θαηά ηελ αξρηθή κεηαθνξά ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνχ παζεηηθνχ. (ζεκείσζε 18) 
 
 

Αλάιπζε δηαθνξάο ππέξ ην άξηην 31.12.2012 
 (ζε ρηι. €) 

  Αξρηθφ θαηαβιεζέλ θεθάιαην -  

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (Δ.Γ.Π. 19.07.2012) 201.250  

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (Δ.Γ.Π. 20.12.2012) 30.625  

Πύλνιν 231.875  
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36 Γεζκεύζεηο από ιεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο 

Ζ Ρξάπεδα, ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, κηζζψλεη ρψξνπο γηα γξαθεία δηνίθεζεο θαη θαηαζηεκάησλ, θαζψο θαη απηνθίλεηα ηδησηηθήο 

ρξήζεο. Νη ειάρηζηεο ππνρξεψζεηο απφ ηα ελ ηζρχ ζπκβφιαηα έρνπλ σο εμήο: 
 

(ζε ρηι. €) 
Νηθόπεδα 

& θηίξηα  

Απηνθίλεηα 

νρήκαηα 

 

Πύλνιν 

 
   

 
 

Κηζζψκαηα κέρξη έλα έηνο 167  
 

18  
 

185  

Κηζζψκαηα απφ 1 έσο 5 έηε 2.412  
 

252  
 

2.664  

Κηζζψκαηα άλσ ησλ 5 εηψλ 7.561  
 

-  
 

7.561  

Πύλνιν κηζζσκάησλ 10.140  
 

270  
 

10.410  

  

 
37 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη δεζκεύζεηο 

 

37.1 Λνκηθέο ππνζέζεηο 
πάξρνπλ νξηζκέλεο απαηηήζεηο θαη δηθαζηηθέο αγσγέο πειαηψλ θαηά ηεο Ρξάπεδαο ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δθηφο ησλ 

ζρεκαηηζκέλσλ πξνβιέςεσλ χςνπο 2.632 ρηι. επξψ (ζεκείσζε 32), ππάξρνπλ εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο γηα ην πνζφ ησλ 14.760 ρηι. επξψ γηα ηηο νπνίεο ε 
Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα επδνθίκεζεο. 
 

37.2 Δγγπεηηθέο επηζηνιέο /ελέγγπεο πηζηώζεηο 
Ρα πνζά εθηφο ηζνινγηζκνχ πνπ εθθξάδνπλ ηε δέζκεπζε ηεο Ρξάπεδαο λα παξάζρεη πίζησζε ζηνπο πειάηεο ηεο αλαιχνληαη σο εμήο (ηα πνζά εθθξάδνληαη ζε 

ρηιηάδεο επξψ): 

 
31.12.2012 

  Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο 58.633  

Δλέγγπεο Ξηζηψζεηο -  

Πύλνιν 58.633  

 
37.3 Γεζκεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
Ζ Ρξάπεδα έρεη εθρσξήζεη ππέξ ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο Νκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ νλνκαζηηθήο αμίαο 80.000 ρηι. επξψ, Δηαηξηθά Νκφινγα νλνκαζηηθήο 

αμίαο 10.000 ρηι. επξψ, Νκφινγα ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Απζηξίαο νλνκαζηηθήο αμίαο 2.000 ρηι επξψ, θαη Νκφινγα ηεο Δπξσπατθήο Ρξάπεδαο Δπελδχζεσλ 
νλνκαζηηθήο αμίαο 14 ρηι. επξψ γηα ηε ιήςε ξεπζηφηεηαο. 
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38 Ππλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ  
Ρα ζπλδεδεκέλα κέξε πεξηιακβάλνπλ: α) Κέιε Γ.Π. θαη Γηνίθεζεο ηεο Ρξάπεδαο, β) πιεζηέζηεξα κέιε θαη νηθνλνκηθά εμαξηψκελα κέιε (ζχδπγνη, ηέθλα θ.α.) 
ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. θαη Γηνίθεζεο, γ) ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο Ρξάπεδαο. 

 
Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαη΄ εθαξκνγή ηεο ΞΓ/ΡΔ 2577/9.3.2006, απνθαζίζζεθαλ ηα φξηα θαη νη δηαδηθαζίεο ηεο Ρξάπεδαο γηα ηηο θάζε 

κνξθήο πηζηνδνηήζεηο ή ζπκκεηνρέο πξνο ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εηδηθή ζρέζε κε ηελ Ρξάπεδα. 
 
Ρα ππφινηπα ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο Ρξάπεδαο κε Κέιε Γ.Π. θαη Γηνίθεζεο, κε ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο θαη ηα ζρεηηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο απηέο απνηειέζκαηα 

απεηθνλίδνληαη ζην πίλαθα πνπ αθνινπζεί (πνζά ζε ρηι. €). 
 

Η. Θπγαηξηθέο 
   

  
31.12.2012 

 
πνρξεώζεηο 

   
Θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο 

 
7.111 

 

    

    

 
09.10.2011-31.12.2012 

 Έμνδα 
   

Ρφθνη θαη εμνκνηνχκελα έμνδα 
 

442 
 

     Έζνδα 
   Ινηπά έζνδα εθκεηαιιεχζεσο 
 

48 

 

    

    ΗΗ. Κέιε Γ.Π. - Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 
   

  
31.12.2012 

 
Δλεξγεηηθό 

   
Γάλεηα  

 
640 

 

    
πνρξεώζεηο 

   
Θαηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο 

 
2.271 

 

    

    
Δγγπεηηθέο επηζηνιέο 

 
488 

 

    

    
 

09.10.2011-31.12.2012 

Έζνδα 
   

Ρφθνη δαλείσλ 
 

130 
 

    Έμνδα 
   

Ακνηβέο 
 

2.762 
 

Ρφθνη θαηαζέζεσλ 
 

150 
 

Ινηπά έμνδα 
 

276 
 

Πύλνιν 
 

3.188 
 

 

 

 

 

    

 
Αζήλα, 19 Ηνπλίνπ 2013 

 

    

    

    
Ν Ξξόεδξνο Γ.Π. 

& Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο 
Ζ Αληηπξόεδξνο Γ.Π. 

- Αλεμάξηεην 

Κε Δθηειεζηηθό Κέινο 

Ν Νηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο O πνδηεπζπληήο 
Γηεύζπλζεο Ινγηζηεξίνπ 
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