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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά σε εκατοµµύρια ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

   Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 - Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα

    Τα κατωτέρω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. και του Οµίλου της. Συνιστούµε εποµένως στους αναγνώστες, πριν προβούν σε οποιουδήποτε είδους 

επενδυτική επιλογή, ή άλλη συναλλαγή µε την Τράπεζα, να ανατρέξουν στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.).

Ποσά σε εκατοµµύρια ευρώ

(Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2015

Όµιλος Τράπεζα ΌµιλοςΤράπεζα

1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιουλ- 1 Ιουλ- 1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιουλ- 1 Ιουλ-

 30 Σεπ 2015 30 Σεπ 2014 30 Σεπ 2015 30 Σεπ 2014 30 Σεπ 2015 30 Σεπ 2014 30 Σεπ 2015 30 Σεπ 2014 30 Σεπ 2015 31 ∆εκ 2014 30 Σεπ 2015 31 ∆εκ 2014

 734  739  243 246 Καθαρά έσοδα από τόκους  1.122  1.121  371  378 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές 687 801 Ταµείο και διαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες 1.892 1.948

45 46  3 16 και προµήθειες  138  146  32  51 5.513 5.892 Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 3.242 3.059

-                     -                     -                     -                     Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες  21  25  3  8 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην

 5  4  2 1 Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες  39  34  14  12 17 73 εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 276 360

 369  60  3 40 Έσοδα από µερίσµατα  3  2  1  0 1.808 2.121 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 1.848 2.134

 33  7  42  2 Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών  41  16  51  3 32.947 35.076 ∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες 39.955 42.133

(5)  31  0 15 Αποτελέσµατα από επενδυτικούς τίτλους  28  75  6  20 3.159 2.913 Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων 5.607 5.626

 9  1  1 1 Λοιπά λειτουργικά αποτελέσµατα  8  7  0  3 247 346 Χαρτοφυλάκιο διακρατούµενων µέχρι τη λήξη επενδυτικών τίτλων 683 657

 1.190  888  294  321 Λειτουργικά έσοδα  1.400  1.426  478  475 11.324 11.700 Χρεωστικοί τίτλοι δανειακού χαρτοφυλακίου 11.420 11.566

2.423 2.570 Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις -                     -                     

(496) (529) (167) (172) Λειτουργικά έξοδα (742) (792) (248) (257) 5 5 Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 6 6

261 282 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 690 702

Λειτουργικά κέρδη προ αποµειώσεων 62 64 Επενδύσεις σε ακίνητα 921 876

και έκτακτων εσόδων/(εξόδων) 63 60 Άυλα πάγια στοιχεία 150 150

 694  359  127  149 και προβλέψεων  658  634  230  218 4.869 3.871 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 4.893 3.894

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους 1.674 1.720 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2.069 2.137

(2.260) (1.270) (234) (442) από δάνεια και απαιτήσεις (2.394) (1.523) (256) (589) -                     -                     Στοιχεία ενεργητικού δραστηριοτήτων προς πώληση 103 270

Zηµιές αποµείωσης και λοιπές ζηµιές από 65.059 67.494 Σύνολο ενεργητικού 73.755 75.518

(159) (38) -                     -                     συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις - - - -

(26) (67)  27 (39) Λοιπές ζηµιές αποµείωσης (53)                 (105)  22 (41)

(45)  94 (43)                 1  Έκτακτα έσοδα/(έξοδα) και προβλέψεις (46)  93 (43)                  1

Αναλογία κερδών/(ζηµιών) από συµµετοχές ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

-                     - -                     - σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες  0  0  0  0 31.585 12.610 Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες 31.585 12.610

(1.796) (922) (123) (331) Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρου (1.835) (901) (47) (411) 2.449 13.408 Υποχρεώσεις προς χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 1.203 10.256

2.377 2.470 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 2.393 2.475

 574  248  88 72 Φόρος εισοδήµατος  501  201  61  64 22.502 31.985 Υποχρεώσεις προς πελάτες 30.450 40.878

 432  244  432  167 Έκτακτες προσαρµογές φόρου  432  249  432  167 1.170 1.287 Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους 642 811

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) 425 477 Λοιπές υποχρεώσεις 2.014 2.020

(790) (430)  397 (92) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (902) (451)  446 (180) -                     -                     Υποχρεώσεις δραστηριοτήτων προς πώληση 106 164

60.508 62.237 Σύνολο υποχρεώσεων 68.393 69.214

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) 

-                     (52)                 -                     -                     από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες (85) (226)               (32)  1

(790) (482)  397 (92) Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) (987) (677)  414 (179)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) 4.412 4.412 Μετοχικό κεφάλαιο-κοινές µετοχές 4.411 4.412

-                     -                     -                     -                     που αναλογούν σε τρίτους  19  18  8  8  950  950 Μετοχικό κεφάλαιο-προνοµιούχες µετοχές 950 950

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) 6.682 6.682 ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 6.683 6.682

(790) (482)  397 (92) που αναλογούν στους µετόχους (1.006) (695)  406 (187) (7.891) (7.185)            Λοιπά αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέον (7.421) (6.485)            

 4.153  4.859 Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας  4.623  5.559

398 398 Υβριδικά κεφάλαια-προνοµιούχοι τίτλοι  77 77

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρο -                     -                     ∆ικαιώµατα τρίτων 662 668

(0,0537) (0,0461)  0,0270 (0,0063) ανά µετοχή-Βασικά (0,0684) (0,0665)  0,0276 (0,0127)  4.551  5.257 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  5.362  6.304

Κέρδη/(ζηµιές) από συνεχιζόµενες 

(0,0537) (0,0412)  0,0270 (0,0063) δραστηριότητες ανά µετοχή-Βασικά (0,0626) (0,0449)  0,0298 (0,0127)  65.059  67.494 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  73.755  75.518

Σηµειώσεις :

1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιουλ- 1 Ιουλ- 1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιουλ- 1 Ιουλ-

30 Σεπ 2015 30 Σεπ 2014 30 Σεπ 2015 30 Σεπ 2014 30 Σεπ 2015 30 Σεπ 2014 30 Σεπ 2015 30 Σεπ 2014

(790) (482) 397 (92) Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) (987) (677)  414 (179)

 79 (17) 212 (30) ∆.Λ.Π. 39 αποθεµατικό αναπροσαρµογής  76  20  277 (3)

-                     -                     -                     -                     Συναλλαγµατικές διαφορές (11) (29) (6) (22)

Συγκεντρωτικά συνολικά 

(711) (499)  609 (122) αποτελέσµατα, µετά από φόρο (922) (686)  685 (204)

Συνολικό αποτέλεσµα µετά από φόρο

που αναλογεί σε:

Μετόχους

(711) (447) 609 (122) -από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (853) (460)  709 (202)

-                     (52)                 -                     -                     -από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες (88) (243)               (32) (9)                   

∆ικαιώµατα τρίτων

-                     -                     -                     -                     -από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 19                   17 8                     7

1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν-

30 Σεπ 2015 30 Σεπ 2014 30 Σεπ 2015 30 Σεπ 2014

 5.257  4.002 Ίδια κεφάλαια 1 Ιανουαρίου  6.304  4.523

(790) (482) Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) (987) (677)

 79 (17) Λοιπά αποτελέσµατα µετά από φόρο απευθείας στην καθαρή θέση  65 (9)

 5  2.778 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, µετά από έξοδα και φόρο  5  2.784

-                     - Απόκτηση/µεταβολή ποσοστού συµµετοχής σε θυγατρικές επιχειρήσεις (2)  331

-                     -                     ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα από θυγατρικές του Οµίλου µε δικαιώµατα τρίτων (24) (12)                 

-                      11 (Αγορές)/πωλήσεις ιδίων µετοχών και προνοµιούχων τίτλων, µετά από φόρο (0)  11

-                     (1)                   Λοιπά  1 (0)                   

 4.551  6.291 Ίδια κεφάλαια 30 Σεπτεµβρίου  5.362  6.951

ΌµιλοςΤράπεζα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Ποσά σε εκατοµµύρια ευρώ

Όµιλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της 30 Σεπτεµβρίου 2015, είναι συνεπείς µε εκείνες που

αναφέρονται στις δηµοσιευµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας και του Οµίλου για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2014, λαµβάνοντας

υπόψη τις τροποποιήσεις που παρατίθενται στη σηµείωση 2 των οικονοµικών καταστάσεων. 

2. ∆εν υπάρχουν σηµαντικά εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Τράπεζας και του Οµίλου.

3. Στην ενοποίηση της 30 Σεπτεµβρίου 2015 περιλαµβάνονται οι εταιρείες που αναφέρονται στις σηµειώσεις 17 και 18 των ενοποιηµένων οικονοµικών

καταστάσεων. Στις σηµειώσεις παρατίθενται πληροφορίες για το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στο µετοχικό τους κεφάλαιο, την έδρα των εταιρειών αυτών

καθώς και τη µέθοδο ενοποίησης που εφαρµόστηκε. (α) Οι εταιρείες οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις την 30 Σεπτεµβρίου

2015 αλλά δεν είχαν ενοποιηθεί την 30 Σεπτεµβρίου 2014, είναι: (i) η ∆ιεθνής Κτηµατική Α.Ε., η οποία αποκτήθηκε τον Μάιο του 2015, (ii) η Grivalia Hospitality

S.A., η οποία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2015 και (iii) η Grivalia New Europe S.A., η οποία ιδρύθηκε τον Ιούλιο 2015. (β) Την 30 Σεπτεµβρίου 2015 οι εταιρείες οι

οποίες δεν περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι: (i) η T Leasing Α.Ε. η οποία συγχωνεύτηκε µε την Eurobank Ergasias Leasing

A.E. το Νοέµβριο του 2014, (ii) η Κάρντλινκ Α.Ε., η οποία πωλήθηκε τον Ιανουάριο του 2015, (iii) η Global ∆ιαχείριση Κεφαλαίων Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία

ρευστοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2015 και (iv) η Byzantium Finance Plc η οποία ρευστοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2015. Οι εταιρείες οι οποίες δεν ενοποιούνται

την 30 Σεπτεµβρίου 2015, κυρίως λόγω µη σηµαντικότητας, αναφέρονται στις σηµειώσεις 17 και 18 των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου.

4. Την 6 Νοεµβρίου 2015, σε συνέχεια της από 17 Ιουλίου 2015 προκαταρκτικής συµφωνίας, ο Όµιλος ανακοίνωσε τη σύναψη οριστικής συµφωνίας µε την

Alpha Τράπεζα ΑΕ (Alpha Bank) αναφορικά µε την απόκτηση του Καταστήµατος Βουλγαρίας της Alpha Bank από τη θυγατρική τράπεζα της Eurobank στη

Βουλγαρία, Eurobank Bulgaria AD. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναµένεται να λάβει χώρα κατά το πρώτο τρίµηνο του 2016 και τελεί υπό την αίρεση της

λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρµόδιες αρχές (σηµείωση 31 των Οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου).

5. Την 30 Σεπτεµβρίου 2015, εκκρεµούσαν επίδικες υποθέσεις έναντι της Τράπεζας και του Οµίλου, για τις οποίες έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη € 58 εκ. και € 66

εκ. αντίστοιχα. Η έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων, δεν αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική θέση της Τράπεζας και του Οµίλου.

6. Η Τράπεζα έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009, δεν έχει ελεγχθεί για τη χρήση 2010 και για τις χρήσεις 2011-2014 έχει λάβει φορολογικό

πιστοποιητικό, χωρίς διατύπωση επιφύλαξης, από τους ορκωτούς ελεγκτές της, σύµφωνα µε το άρθρο 82 του νόµου 2238/1994 (σε ισχύ την τρέχουσα

περίοδο το άρθρο 65α του νόµου 4174/2013). Σύµφωνα µε την προαναφερθείσα φορολογική νοµοθεσία και λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές προϋποθέσεις, ο

φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2011 και 2012 θεωρείται περαιωµένος. Η πληροφόρηση σχετικά µε τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του

Οµίλου παρατίθεται στη σηµείωση 12 των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου.

7. Ο συνολικός αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30 Σεπτεµβρίου 2015 ήταν στην Τράπεζα 9.092 (30 Σεπτεµβρίου 2014: 8.887) και στον Όµιλο

17.334, εκ των οποίων 672 ήταν οι εργαζόµενοι των θυγατρικών στην Ουκρανία (30 Σεπτεµβρίου 2014: 18.305, εκ των οποίων 778 ήταν οι εργαζόµενοι των

θυγατρικών στην Ουκρανία).

8. Ο αριθµός των ιδίων µετοχών που κατείχαν οι θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας την 30 Σεπτεµβρίου 2015 ήταν 3.500.928 µε αξία κτήσης € 0,11 εκ.

9. Οι συναλλαγές του Οµίλου µε συνδεόµενα µέρη, εξαιρουµένων εκείνων µε τα βασικά µέλη της ∆ιοίκησης («ΒΜ∆») έχουν ως εξής: απαιτήσεις € 8,1 εκ.,

υποχρεώσεις € 8,5 εκ., έξοδα € 0,22 εκ. και έσοδα € 0,71 εκ. Οι συναλλαγές της Τράπεζας µε συνδεόµενα µέρη, εξαιρουµένων εκείνων µε τα ΒΜ∆, έχουν ως

εξής: απαιτήσεις € 4.790 εκ., υποχρεώσεις € 3.423 εκ., δοθείσες εγγυήσεις € 1.603 εκ., έξοδα € 200 εκ. και έσοδα € 461 εκ. Οι συναλλαγές του Οµίλου µε τα

ΒΜ∆ έχουν ως εξής: αµοιβές € 6,4 εκ., απαιτήσεις € 6,8 εκ., υποχρεώσεις € 4,4 εκ., ληφθείσες εγγυήσεις € 0,11 εκ., έξοδα € 0,04 εκ. και έσοδα € 0,09 εκ. Οι

συναλλαγές της Τράπεζας µε τα ΒΜ∆ έχουν ως εξής: αµοιβές € 4,9 εκ., απαιτήσεις € 6,6 εκ., υποχρεώσεις € 1,6 εκ., ληφθείσες εγγυήσεις € 0,11 εκ., έξοδα €

0,02 εκ. και έσοδα € 0,04 εκ. (σηµειώσεις 30 και 32 των οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Οµίλου, αντίστοιχα).

10. Την 30 Σεπτεµβρίου 2015, η χρηµατοδότηση του Οµίλου από το Ευρωσύστηµα ανήλθε σε € 31,6 δις (31 ∆εκεµβρίου 2014: € 12,6 δις), εκ των οποίων €

22,3 δις αφορούν σε χρηµατοδότηση από τον ELA (31 ∆εκεµβρίου 2014: µηδέν). Την 31 Οκτωβρίου 2015, η χρηµατοδότηση από το Ευρωσύστηµα ανήλθε σε

€ 29,9 δις, εκ των οποίων € 22,5 δις αφορούν σε χρηµατοδότηση από τον ELA (σηµείωση 2 των οικονοµικών καταστάσεων). 

11. Στο πλαίσιο των αρνητικών εξελίξεων στην Ελλάδα το 2015 οι οποίες επηρέασαν τη χρηµατοοικονοµική θέση των Ελληνικών τραπεζών, η Ευρωπαϊκή

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διεξήγαγε µια συνολική αξιολόγηση (ΣΑ) των τεσσάρων συστηµικών Ελληνικών τραπεζών, µε σκοπό να αξιολογήσει την κεφαλαιακή

τους επάρκεια, λαµβάνοντας υπόψη τη συνδυαστική επίδραση του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων Ενεργητικού (AQR) και της Άσκησης Προσοµοίωσης

Ακραίων Καταστάσεων (ST), για την τριετή περίοδο (2015-2017) µε βάση δύο σενάρια (το βασικό και το δυσµενές). Την 31 Οκτωβρίου 2015, η ΕΚΤ

ανακοίνωσε τα αποτελέσµατα της ΣΑ, σύµφωνα µε τα οποία το κεφαλαιακό έλλειµµα του Οµίλου υπό το βασικό και το δυσµενές σενάριο ανέρχεται σε € 339 εκ.

Τράπεζα

Ποσά σε εκατοµµύρια ευρώ

1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν-

30 Σεπ 2015 30 Σεπ 2014 30 Σεπ 2015 30 Σεπ 2014

(822) (2.807)            Σύνολο εισροών/(εκροών) από συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες  163 (4.857)

 675 219 Σύνολο εισροών/(εκροών) από συνεχιζόµενες επενδυτικές δραστηριότητες  207  1.936

(121) 2.583 Σύνολο εισροών/(εκροών) από συνεχιζόµενες χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (192)  3.013

Επίπτωση διακύµανσης συναλλαγµατικών διαφορών 

-                     -                     στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  4 (2)

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 

(268)               (5)                   και ισοδύναµα από συνεχιζόµενες δραστηριότητες  182  90

-                     -                     Σύνολο εισροών/(εκροών) από µη συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες (38) (18)

-                     -                     Σύνολο εισροών/(εκροών) από µη συνεχιζόµενες επενδυτικές δραστηριότητες  21  30

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

-                     -                     ισοδύναµα από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες (17)                  12

 912  1.218 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  1.978  1.951

 644  1.213 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  2.143  2.053

         Αθήνα, 10 Νοεµβρίου 2015

Ποσά σε εκατοµµύρια ευρώ

ανακοίνωσε τα αποτελέσµατα της ΣΑ, σύµφωνα µε τα οποία το κεφαλαιακό έλλειµµα του Οµίλου υπό το βασικό και το δυσµενές σενάριο ανέρχεται σε € 339 εκ.

και € 2.122 εκ., αντίστοιχα. Στις αρχές Νοεµβρίου 2015 και σε συνέχεια των προαναφερθέντων αποτελεσµάτων της ΣΑ, η Τράπεζα υπέβαλε στην ΕΚΤ

κεφαλαιακό πλάνο προς έγκριση, περιγράφοντας αναλυτικά τα µέτρα που σκοπεύει να εφαρµόσει ώστε να καλύψει το έλλειµµα που καθορίστηκε στην ΣΑ,

τόσο υπό το βασικό όσο και το δυσµενές σενάριο. Την 30 Σεπτεµβρίου 2015, ο συντελεστής µέσων κεφαλαίου κοινών µετοχών της κατηγορίας 1 του Οµίλου

(Common Equity Tier 1 ratio), ανήλθε σε 12,1% (σηµειώσεις 2 και 6 των οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Οµίλου). 

12. Την 30 Σεπτεµβρίου 2015, αξιολογώντας την επάρκεια της πρόβλεψης αποµείωσης από δάνεια και απαιτήσεις πελατών, ο Όµιλος έλαβε υπόψη τα

προαναφερθέντα αποτελέσµατα του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων Ενεργητικού (AQR) του 2015 και των υποκείµενων παραδοχών, η επίπτωση των

οποίων καλύφθηκε το δεύτερο τρίµηνο του 2015, στον κατάλληλο βαθµό, από την υπάρχουσα πολιτική αποµείωσης του Οµίλου και εντός του πλαισίου των

αναθεωρηµένων εκτιµήσεων, προκειµένου να ληφθούν υπόψη, µεταξύ άλλων, οι αρνητικές επιπτώσεις της πρόσφατης οικονοµικής και πολιτικής αναταραχής

στην Ελλάδα. Συνεπώς, στην περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου 2015, η Τράπεζα και ο Όµιλος αναγνώρισαν ζηµιά αποµείωσης του δανειακού τους

χαρτοφυλακίου € 2.159 εκ. και € 2.394 εκ., αντίστοιχα (σηµειώσεις 9 και 10 των οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Οµίλου, αντίστοιχα). 

13. Την 3 Νοεµβρίου 2015, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της ΣΑ και την ψήφιση του νόµου 4340/2015 για την αναµόρφωση

του πλαισίου ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης («ΕΓΣ») την 16 Νοεµβρίου 2015 για να: (α) εγκρίνει

το reverse split των υφιστάµενων κοινών µετοχών της Τράπεζας µε αναλογία 100 προς 1, (β) εγκρίνει την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για

την άντληση κεφαλαίων έως και € 2.122 εκ. µε την έκδοση νέων κοινών µετοχών (Νέες Μετοχές) και την κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των κοινών

µετόχων και του προνοµιούχου µετόχου της Τράπεζας και (γ) παράσχει εξουσιοδότηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας για την έγκριση της

έκδοσης υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών συνολικής ονοµαστικής αξίας µέχρι και € 1.338 εκ. προς το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Οι Νέες

Μετοχές θα διατεθούν µέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσµικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές µέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (σηµειώσεις 22 και 24

των οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Οµίλου, αντίστοιχα).

14. Σε συνδυασµό µε την προαναφερθείσα προγραµµατισµένη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, την 29 Οκτωβρίου 2015, η Τράπεζα αποφάσισε τη διενέργεια

προγράµµατος διαχείρισης στοιχείων παθητικού (Liability Management Exercise-LME), για την δηµόσια προσφορά € 877 εκατ. (ονοµαστική αξία) υφιστάµενων

µη εξασφαλισµένων τίτλων κύριας οφειλής (senior securities), προνοµιούχων τίτλων (Tier I securities) και τίτλων µειωµένης εξασφάλισης (Tier II securities), που

πληρούν τις προϋποθέσεις (σηµειώσεις 29 και 31 των οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Οµίλου, αντίστοιχα).

15. Το θέµα έµφασης στην Έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της ενοποιηµένης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, αναφέρεται στις

υφιστάµενες οικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα, στις επιπτώσεις των αυξηµένων προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους στα εποπτικά κεφάλαια του Οµίλου,

στις προγραµµατισµένες ενέργειες για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας του Οµίλου, καθώς και στις ουσιώδεις αβεβαιότητες αναφορικά µε το

µακροοικονοµικό περιβάλλον, την εξέλιξη των δηµοσιονοµικών µεγεθών και το πλαίσιο και διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών

(σηµειώσεις 2 και 6 των οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Οµίλου).
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