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I. Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007) 

 



 
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                         

 
 
 
 

Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007) 

 
 

Δηλώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 
 

 οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016, οι 
οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά 
τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα 
αποτελέσματα χρήσεως της Τράπεζας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και 

 

 η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

 
 

 
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2016 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την Έκθεση Διαχείρισης και τις Οικονομικές Καταστάσεις για το εξάμηνο 

που έληξε την 30 Ιουνίου 2016. 

 

Καθαρά Κέρδη ή Ζημιές που αναλογούν στους μετόχους 

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της Eurobank (ή «η Τράπεζα») για το πρώτο εξάμηνο του 

2016 διαμορφώνονται σε €106 εκατ. (πρώτο εξάμηνο 2015: ζημιές €1.412 εκατ.), όπως παρουσιάζονται στην 

ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων στη σελίδα 2. 

 

Επισκόπηση Οικονομικών Αποτελεσμάτων
1
 

Στο πρώτο εξάμηνο του 2016, το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, παρ’ ότι βελτιώθηκε συγκριτικά 

με τη προηγούμενη χρονιά, παρέμεινε γεμάτο προκλήσεις για το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Παρά την 

επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών το τέταρτο τρίμηνο του 2015, η οποία αποτέλεσε 

σημαντικό σημείο αναφοράς για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην οικονομία γενικά, η καθυστέρηση 

της ολοκλήρωσης της πρώτης αξιολόγησης του τρέχοντος οικονομικού προγράμματος έως τον Ιούνιο 2016, 

ενίσχυσε την αβεβαιότητα και λειτούργησε ανασταλτικά στην ανάπτυξη της οικονομίας και της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, ο Όμιλος κατάφερε να επιστρέψει στην 

κερδοφορία και να βελτιώσει τη ρευστότητα και τη κεφαλαιακή του θέση. 

 

Στις 30 Ιουνίου 2016 το σύνολο του ενεργητικού, σε συνέχεια της απομόχλευσης, ανήλθε σε €72,7 δις (Δεκ. 

2015: €73,6 δις). Στο τέλος Ιουνίου 2016, τα δάνεια προ προβλέψεων ανήλθαν σε €51,0 δις (Δεκ. 2015: €51,7 

δις), εκ των οποίων €43,5 δις αφορούν την Ελλάδα και €7,5 δις τις Διεθνείς Δραστηριότητες. Τα 

επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €26,7 δις (Δεκ. 2015: €26,8 δις) και αποτελούν το 53% των 

συνολικών δανείων του Ομίλου, ενώ τα δάνεια στα νοικοκυριά ανήλθαν σε €24,3 δις (Δεκ. 2015: €24,8 δις), με 

τα στεγαστικά δάνεια να αποτελούν το 35% και τα καταναλωτικά το 12% του συνολικού χαρτοφυλακίου 

δανείων. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016, οι καταθέσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά €0,7 

δις σε €22,8 δις, κυρίως λόγω της βελτίωσης της εμπιστοσύνης των καταθετών μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 

της πρώτης αξιόλογης του προγράμματος. Επιπλέον, οι καταθέσεις από τις Διεθνείς Δραστηριότητες 

αυξήθηκαν κατά €0,9 δις σε €10,2 δις. Οι καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €33,0 δις (Δεκ. 2015: €31,5 δις). 

Ως αποτέλεσμα, o δείκτης δανείων (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις (L/D) του Ομίλου βελτιώθηκε σε 

120% από 127% έξι μήνες πριν. Το πρώτο εξάμηνο του 2016, η Τράπεζα κατάφερε να μειώσει την εξάρτησή 

της από τη χρηματοδότηση του Ευρωσυστήματος το ύψος της οποίας στο τέλος Ιουνίου 2016 ανήλθε σε €21,5 

δις (Δεκ. 2015: €25,3 δις), εκ των οποίων €15,8 δις αφορούσε χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Παροχής 

Έκτακτης Ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance – «ELA») (Δεκ. 2015: €20 δις), κυρίως μέσω της 

αύξησης των συμφωνιών επαναγοράς χρεογράφων (Repos) στη διατραπεζική αγορά, της επιλεγμένης 

απομόχλευσης στοιχείων ενεργητικού, της χρησιμοποίησης ενός μέρους της πλεονάζουσας ρευστότητας των 

θυγατρικών στο εξωτερικό και σε κάποιο βαθμό, μέσω της εισροής καταθέσεων. Την 19 Αυγούστου 2016, η 

χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε περαιτέρω σε €18,4 δις, εκ των οποίων €14 δις αφορούν σε 

χρηματοδότηση από τον ELA. Σε αυτό το πλαίσιο, σε συνέχεια των πρόσφατων θετικών εξελίξεων, που 

περιλαμβάνουν την βελτίωση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) των όρων χρηματοδότησης από το 

Ευρωσύστημα μέσω των ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (Pillar II) και των πρωτοβουλιών για 

την περαιτέρω βελτίωση της ρευστότητάς της, η Τράπεζα κατάφερε επίσης να μειώσει σημαντικά τη 

συμμετοχή της στο δεύτερο πυλώνα του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας της Ελληνικής οικονομίας 

(ομόλογα εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου) από ονομαστική αξία ποσού €13 δις την 31 Δεκεμβρίου 2015 σε 

ονομαστική αξία ποσού €4,9 δις την 19 Αυγούστου 2016. 

 

Σε ένα βελτιούμενο αλλά με αρκετές ακόμα προκλήσεις επιχειρηματικό περιβάλλον, τα κέρδη προ 

προβλέψεων του εξαμήνου, ενισχυόμενα επίσης από τη μεγάλη αύξηση των λοιπών εσόδων, αυξήθηκαν κατά 

39,0% σε €538 εκατ. από €386
2
 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2015. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 

€771 εκατ. (πρώτο εξάμηνο 2015: €728
2
 εκατ.), επηρεασμένα κυρίως από το χαμηλότερο κόστος 

                                                           
1
 Οι ορισμοί επιλεγμένων χρηματοοικονομικών δεικτών καθώς και η πηγή των χρηματοοικονομικών πληροφοριών παρατίθενται 

στο παράρτημα. 
2
 Τα συγκριτικά στοιχεία έχουν προσαρμοστεί και δε συμπεριλαμβάνουν τις ασφαλιστικές δραστηριότητες, αφού έχουν 

ταξινομηθεί ως κατεχόμενες προς πώληση από το Δεκέμβριο 2015 
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χρηματοδότησης το οποίο προήλθε από τη μείωση του κόστους των καταθέσεων στην Ελλάδα και τη μείωση 

των ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (Pillar II - Νόμος 3723/2008) που χρησιμοποιούνται ως 

εξασφάλιση για χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (Net Interest Margin) 

ανήλθε σε 2,17% (πρώτο εξάμηνο 2015: 1,99%) με το δεύτερο τρίμηνο να διαμορφώνεται σε 2,19%. Τα έσοδα 

από αμοιβές και προμήθειες ανήλθαν σε €139 εκατ. (πρώτο εξάμηνο 2015: €134
2
 εκατ.) με βελτιωμένα τα 

έσοδα από εργασίες δικτύου καταστημάτων και χρηματοδοτήσεων καθώς και ενοικίων. Οι εμπορικές και 

λοιπές δραστηριότητες συνεισέφεραν €131 εκατ. κέρδη (πρώτο εξάμηνο 2015: €9
2
 εκατ.) περιλαμβάνοντας α) 

€53 εκατ. κέρδη από τη συναλλαγή πώλησης της Visa Europe, β) €14 εκατ. κέρδη από τη πώληση ομολόγων 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), σύμφωνα με τους όρους του 

προγράμματος της ΕΚΤ για την αγορά ομολόγων του Δημοσίου Τομέα (Public Sector Asset Purchase Program – 

PSPP), γ) €55 εκατ. κέρδη από την απόκτηση του υποκαταστήματος της Alpha Bank στη Βουλγαρία, το οποίο 

διενεργήθηκε στο πλαίσιο των σχεδίων αναδιάρθρωσης της Alpha Bank και της Eurobank και δ) €11 εκατ. 

κέρδη από τη πώληση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Οι 

προσπάθειες και οι πρωτοβουλίες περιορισμού του κόστους συνεχίστηκαν και τα λειτουργικά έξοδα ποσού 

€503 εκατ. (πρώτο εξάμηνο 2015: €484
2
) μειώθηκαν κατά 2

3
% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση. Ως αποτέλεσμα, ο 

δείκτης κόστους προς έσοδα του Ομίλου βελτιώθηκε σε 48,3% (πρώτο εξάμηνο 2015: 55,6% ή 58,9
3
% σε 

συγκρίσιμη βάση), ενώ οι Διεθνείς Δραστηριότητες βελτίωσαν περαιτέρω το δείκτη κόστους προς έσοδα σε 

45,1% (πρώτο εξάμηνο 2015: 49,8%). 

 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2016, ως αποτέλεσμα της αποτελεσματικής διαχείρισης των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, σημειώθηκε σημαντική επιβράδυνση στο σχηματισμό νέων δανείων σε 

καθυστέρηση άνω των 90 ημερών τα οποία ανήλθαν σε €26 εκατ. (πρώτο τρίμηνο: €42 εκατ., δεύτερο 

τρίμηνο: €-16 εκατ.), συγκριτικά με €509 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2015 και €118 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο 

του 2015. Το ανωτέρω ισοδυναμεί με ετήσια μείωση 95%. Την 30 Ιουνίου 2016, τα δάνεια σε καθυστέρηση 

άνω των 90 ημερών μειώθηκαν σε 34,7% των δανείων προ προβλέψεων (τέλος 2015: 35,2%). Οι προβλέψεις 

δανείων (ζημιές) ανήλθαν σε €398 εκατ. ή 2,0% του μέσου υπολοίπου δανείων μετά από προβλέψεις (πρώτο 

εξάμηνο 2015: €2,138 εκατ. ή 10,28%), οδηγώντας το δείκτη κάλυψης για το χαρτοφυλάκιο των δανείων σε 

καθυστέρηση άνω των 90 ημερών σε 65,0% (Δεκ. 2015: 64,8%). 

 

Ο Όμιλος αναγνώρισε το πρώτο εξάμηνο του 2016 λοιπές ζημιές απομείωσης ύψους €14 εκατ. (πρώτο 

εξάμηνο 2015: €71
2
 εκατ.), εκ των οποίων τα €9 εκατ. αφορούσαν το χαρτοφυλάκιο επενδυτικών και 

ανακτηθέντων ακινήτων και €4 εκατ. απαιτήσεις από ενοίκια. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος αναγνώρισε €47 εκατ. 

έξοδα αναδιάρθρωσης (πρώτο εξάμηνο 2015: €3
2
 εκατ.), εκ των οποίων €33 εκατ. σχετίζονται με πρόσθετη 

πρόβλεψη για το κόστος του προγράμματος εθελούσιας εξόδου (VES), το οποίο έχει σχεδιαστεί για το 

προσωπικό του Ομίλου στην Ελλάδα στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου αναδιάρθρωσης και €8 εκατ. με 

την απόκτηση του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank από την Eurobank Bulgaria A.D. Επιπλέον ο 

Όμιλος, σε συνέχεια ευνοϊκής δικαστικής απόφασης, αναγνώρισε φορολογικό έσοδο €30,5 εκατ. για 

φορολογικές απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, σχετικές με την έκτακτη φορολόγηση αφορολόγητων 

αποθεματικών της Τράπεζας, η οποία είχε επιβληθεί με τον Νόμο 3513/2006. Τέλος, για τις δραστηριότητες 

που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενες προς πώληση, ο Όμιλος κατέγραψε καθαρά κέρδη ποσού €21 εκατ. 

μετά από φόρους (πρώτο εξάμηνο 2015: €25 εκατ. ζημιές), εκ των οποίων €22 εκατ. κέρδη αφορούν τις 

ασφαλιστικές δραστηριότητες (πρώτο εξάμηνο 2015: €28 εκατ. κέρδη). 

 

Συνολικά, παρά τις προκλήσεις των επιχειρηματικών συνθηκών, ο Όμιλος επέστρεψε στην κερδοφορία μέσω  

της αύξησης των προ-προβλέψεων κερδών, υποστηριζόμενα από την αποδεδειγμένη ικανότητα περιορισμού 

του κόστους και τις κερδοφόρες Διεθνείς Δραστηριότητες καθώς και των μειωμένων προβλέψεων για ζημιές 

από δάνεια ως αποτέλεσμα της αποτελεσματικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τα καθαρά 

κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε €106 εκατ. (πρώτο εξάμηνο 2015: ζημιές €1,412 εκατ.) ενώ 

οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο εξωτερικό (εξαιρουμένης της Ουκρανίας και των διεθνών ασφαλιστικών 

δραστηριοτήτων) κατέγραψαν κέρδη €58 εκατ. (πρώτο εξάμηνο 2015: €33 εκατ.). Στο τέλος Ιουνίου 2016, τα 

                                                           
3
 προσαρμόζοντας το συγκριτικό στοιχείο του 2015 για να περιλαμβάνει το μισό των €30 εκατ. εισφοράς προς το νέο ενιαίο ταμείο 

εξυγίανσης (κοινοτική οδηγία BRRD) που είχε επιβαρύνει το τέταρτο τρίμηνο του 2015 και €14 εκατ. λόγω της αναταξινόμησης 

μέρους των εξόδων για δάνεια σε καθυστέρηση από τις προβλέψεις πιστωτικών κινδύνων στα λειτουργικά έξοδα. 
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κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθαν σε €6,5 δις και αποτέλεσαν  το 16,7% του 

σταθμισμένου ενεργητικού (Risk Weighted Assets – RWA) (Δεκ. 2015: 17%).  

 

Ο Όμιλος, στο πλαίσιο της αποκατάστασης του εγχώριου οικονομικού κλίματος και της αναμενόμενης 

επιστροφής σε θετικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, είναι σε τροχιά 

επίτευξης του στόχου του για το 2016, την επιστροφή σε κερδοφορία με βάση κυρίως πρωτοβουλίες και 

δράσεις, στους παρακάτω τομείς: 

 

α) Σταδιακή αποκατάσταση της κανονικής δομής χρηματοδότησης με την ταχύτερη επιστροφή μέρους 

από τις εκροές των καταθέσεων του 2015 και την περαιτέρω πρόσβαση στις χρηματαγορές ως 

αποτέλεσμα της βελτίωσης των οικονομικών προοπτικών, 

β) Δυνατότητα να εφαρμοστούν περαιτέρω πρωτοβουλίες περιορισμού του κόστους, όπως ο διαρκής 

εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων των εγχώριων και διεθνών δραστηριοτήτων, η 

εναρμόνιση με τους όρους του σχεδίου αναδιάρθρωσης σχετικά με τον αριθμό του προσωπικού στην 

Ελλάδα, την επανεξέταση ευκαιριών για τη εξωτερική ή εσωτερική ανάθεση συγκεκριμένων 

λειτουργιών και την επεκτασιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων/ψηφιακή μετατροπή, 

γ) Μείωση του κόστους χρηματοδότησης, μέσω της περαιτέρω μείωσης της εξάρτησης από την ακριβή 

χρηματοδότηση που παρέχει ο Μηχανισμός Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας ELA, της μείωσης των 

καταβληθέντων προμηθειών για τα ομόλογα εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου (Δεύτερος πυλώνας 

στήριξης του Νόμου 3723/2008) και της περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων καταθέσεων ως 

αποτέλεσμα της σταθεροποίησης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, 

δ) Ανάκτηση των εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες λόγω της βελτίωσης του 

μακροοικονομικού περιβάλλοντος και της σταδιακής άρσης των περιορισμών στις τραπεζικές 

συναλλαγές η οποία θα οδηγήσει σε αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα (διαχείριση 

περιουσιακών στοιχείων, χρηματιστηριακή διαμεσολάβηση κλπ.), 

ε) Εξορθολογισμός του κόστους κινδύνου, με τη προϋπόθεση της βελτίωσης των οικονομικών 

προοπτικών όπως έχει  παρατηρηθεί σε άλλες περιοχές της Ευρωζώνης, που υποστηρίζεται από την 

ενεργή διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω i) της εσωτερικής δομής της Τράπεζας, ii) 

τη συμφωνία με τη κορυφαία διεθνή επενδυτική εταιρεία, KKR, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), για τη διαχείριση μέρους του προβληματικού 

δανειακού χαρτοφυλακίου και την αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων, iii) τις σημαντικές 

νομοθετικές αλλαγές που έχουν γίνει ή αναμένεται να γίνουν, iv) την ιδιαίτερα υψηλή κάλυψη των 

μη εξυπηρετούμενων δανείων, και v) τη σταδιακή σταθεροποίηση του μακροοικονομικού 

περιβάλλοντος, και 

στ) Επιλεκτική δανειοδότηση υγειών και διεθνώς ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. 

 

Πλαίσιο για την πώληση και διαχείριση των δανείων - Νόμος 4354/2015 

Με τον ελληνικό Νόμο 4354/2015, όπως τροποποιήθηκε το 2016 και ισχύει, θεσπίστηκε ένα ολοκληρωμένο 

και ευέλικτο πλαίσιο ανάθεσης της διαχείρισης και μεταβίβασης των απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις 

που χορηγούν τα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα (σημείωση 31 των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων).  

 

Διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPLs) 

Στην τρέχουσα συγκυρία, η ενεργή διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αξιοποιώντας την εσωτερική 

υποδομή και τις σημαντικές νομοθετικές αλλαγές που έχουν γίνει ή αναμένεται να γίνουν, παραμένει 

στρατηγική προτεραιότητα για τον Όμιλο με στόχο την ανάκτηση αξίας και τη σημαντική μείωση του 

αποθέματός τους σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

 

Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων του Ομίλου (TAG) 

Σε συνέχεια της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) Αρ.42/30.05.214 της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε από την ΠΕΕ Αρ.47/9.2.2015, η οποία ενισχύει περαιτέρω τις υφιστάμενες εποπτικές οδηγίες 

σχετικά με τη διαχείριση των πιστωτικών ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 

η Τράπεζα ανέλαβε μια σειρά πρωτοβουλιών με σκοπό την προσαρμογή στις απαιτήσεις της ανωτέρω οδηγίας 

και την ενίσχυση των δομών διαχείρισης των προβληματικών δανείων. Ειδικότερα, η Τράπεζα μετέβαλε το 
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λειτουργικό μοντέλο προβληματικών δανείων σε μία κάθετη οργανωτική δομή μέσω της θέσπισης της 

Επιτροπής Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων (Troubled Assets Committee – TAC) και της δημιουργίας της 

Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων του Ομίλου (Troubled Assets Group General Division- 

TAG). Η δομή του TAG είναι πλήρως διαχωρισμένη από τις επιχειρηματικές μονάδες της Τράπεζας τόσο σε 

όρους διαχείρισης λογαριασμών όσο και διαδικασίας πιστωτικής έγκρισης. Περαιτέρω πληροφορίες 

παρουσιάζονται στη σημείωση 7.2 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε 31 

Δεκεμβρίου 2015. 

 

Οι στόχοι του λειτουργικού μοντέλου είναι η διευκόλυνση του πελάτη με οικονομικές δυσκολίες ώστε να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, η μείωση των συνολικών διαχειριστικών εξόδων των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων και η βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου 

διατηρώντας τον δείκτη καθυστερήσεων σε χαμηλά επίπεδα και διευκολύνοντας την επαναδιαπραγμάτευση 

με τους πελάτες σε καθυστέρηση. Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του προβληματικού χαρτοφυλακίου 

εμπλέκονται περί τα 2.500 στελέχη σε όλη την Τράπεζα, εκ των οποίων άνω των 1.150 ατόμων στελεχώνουν 

τις μονάδες λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης (TAG). Το TAG, μέσα από τη χρήση βέλτιστων στρατηγικών, τη 

συμβολή του έμπειρου προσωπικού του και των κατάλληλων τεχνικών μέσων, στοχεύει να συνδράμει στην 

επιστροφή του Ομίλου στην κερδοφορία με έναν κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Για την επίτευξη του στόχου 

αυτού οι κυριότερες δράσεις που ανέλαβε το TAG το πρώτο εξάμηνο του 2016 ήταν οι ακόλουθες : 

 

α) Μετατόπιση της στρατηγικής από την διαχείριση μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση (NPL) σε 

διαχείριση εξυγίανσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) – σύμφωνα με την οδηγία της 

Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) - και δημιουργία αναλυτικού επιχειρηματικού σχεδίου επίτευξης 

των εποπτικών λειτουργικών στόχων. 

β) Σταδιακή μετατόπιση της στρατηγικής από βραχυπρόθεσμες σε μακροπρόθεσμα βιώσιμες λύσεις 

ρύθμισης, που παρέχονται μέσα από ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, κριτηρίων και δέντρων 

αποφάσεων. 

γ) Ανάπτυξη νέων προϊόντων και πολιτικών για ρυθμίσεις/αναδιαρθρώσεις δανείων και καινοτόμων 

ενεργειών που οδηγούν σε βιώσιμες λύσεις. 

δ) Ανάπτυξη μιας σειράς από δυναμικά συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (π.χ. μεθοδολογία 

βέλτιστης κατανομής διαθεσίμων κεφαλαιακών πόρων, εργαλεία Καθαρής Παρούσας Αξίας), που 

συμβάλουν στη λήψη αποφάσεων, διευκολύνουν την επιλογή της βέλτιστης λύσης και περιορίζουν 

την αβεβαιότητα. 

ε) Διασφάλιση της εναρμόνισης του πλαισίου διαχείρισης προβληματικού χαρτοφυλακίου σε όλες τις 

μονάδες της Τράπεζας. 

στ) Εφαρμογή συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και προληπτικής παρέμβασης για τη μείωση του 

ρυθμού αύξησης νέων καθυστερήσεων, καθώς και τον υπολογισμό της πιθανότητας μετακύλισης 

ενός λογαριασμού σε στάδιο καθυστέρησης. Ανάληψη στοχευμένων ενεργειών για τη διασφάλιση 

της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου. 

ζ) Διενέργεια ασκήσεων διασφάλισης ποιότητας μέσω αυτο-αξιολόγησης ως προς την 

αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων λύσεων. 

η) Βέλτιστη προσαρμογή στις πρόσφατες νομικές μεταρρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένου και του 

Νόμου 3869/2010, με σκοπό την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης των 

προβληματικών στοιχείων του ενεργητικού και την ενεργή αντιμετώπιση αυτού μέσω της σύστασης 

ειδικής μονάδας διαχείρισης του χαρτοφυλακίου αυτού. 

θ) Σύσταση μονάδων TAG σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Περαιτέρω ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού της μέσω διενέργειας επιπρόσθετων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

μαθημάτων e-learning καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

ι) Προσδιορισμός των βασικών απαιτήσεων και προετοιμασία για τη μετατροπή του TAG από κέντρο 

κόστους σε επιχειρηματική μονάδα με δικό της ισολογισμό και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, 

ώστε να παρακολουθείται ως ξεχωριστή μονάδα στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. 
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Συμφωνία με το KKR και την EBRD για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε μεγάλες 

επιχειρήσεις 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής ενός δυναμικού και ενεργού μοντέλου διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων 

ανοιγμάτων (NPE) και σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, η Τράπεζα ήρθε σε δεσμευτική συμφωνία 

το Μάιο 2016 - σε συνεργασία με την Alpha Bank και το KKR Credit- για την διαχείριση επιλεγμένου αριθμού 

επιχειρηματικών δανείων μέσω μίας πλατφόρμας, που θα διαχειρίζεται από την Pillarstone, με την προοπτική 

συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) μέσω συγχρηματοδότησης με 

το KKR και τις τράπεζες. Η πλατφόρμα θα παρέχει νέα μακροχρόνια χρηματοδότηση και τεχνογνωσία σε 

μεγάλους εταιρικούς οφειλέτες με σκοπό την οικονομική σταθεροποίηση, ανάκαμψη και ανάπτυξη τους, προς 

όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών. Είναι μια πρωτοποριακή πλατφόρμα, τόσο από άποψη εμβέλειας 

όσο και μεγέθους, η οποία διαθέτει επίσης την ευελιξία να επιτρέπει τη συμμετοχή και άλλων δανειστών δια 

της συνεισφοράς δανειακών χαρτοφυλακίων ή της προσθήκης υφισταμένων χρηματοδοτήσεων προς μια 

συγκεκριμένη επιχείρηση σε εκείνες των υπολοίπων τραπεζών. 

 

Πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) των Διεθνών Δραστηριοτήτων 

Τέλος, στο πλαίσιο ενδυνάμωσης των ισολογισμών των θυγατρικών εξωτερικού, ο Όμιλος προχώρησε στην 

επιλεκτική πώληση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις στην 

Βουλγαρία και στην Ρουμανία (σημείωση 14 στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις). 

 

Σχέδιο Αναδιάρθρωσης 

Την 29 Απριλίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, το οποίο 

υποβλήθηκε μέσω του Υπουργείου Οικονομικών στις 16 Απριλίου 2014. Επιπλέον, την 26 Νοεμβρίου 2015, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το αναθεωρημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας στο πλαίσιο της 

διαδικασίας της ανακεφαλαιοποίησης το 2015. Επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με τις βασικές δεσμεύσεις 

που θα πρέπει να εφαρμοστούν μέχρι το τέλος του 2018, βασικές παραδοχές που χρησιμοποιούνται και 

ενδεχόμενες επιδράσεις στη λειτουργία του Ομίλου παρουσιάζονται στη σημείωση 6 των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015 και στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2016. 

 

Διάθεση του 80% της συμμετοχής της Eurobank στην Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία 

Συμμετοχών 

Την 22 Δεκεμβρίου 2015, ο Όμιλος ανακοίνωσε τη επίτευξη συμφωνίας με την Fairfax Financial Holdings 

Limited («Fairfax») για την πώληση του 80% της συμμετοχής του στην Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος 

Εταιρεία Συμμετοχών («Eurolife») (η «Συναλλαγή»), έναντι τιμήματος €316 εκατ. σε μετρητά, το οποίο 

υπόκειται σε περαιτέρω προσαρμογές με βάση την εξέλιξη των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας έως την 

ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ενώ η Eurobank θα διατηρήσει ποσοστό 20%. Η Συναλλαγή ολοκληρώθηκε την 4 

Αυγούστου 2016, μετά τη λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές και 

ρυθμιστικές αρχές. Το τίμημα της Συναλλαγής, σύμφωνα με τους όρους αυτής και μετά από τη διανομή 

μερίσματος ποσού €34 εκατ. από τη Eurolife στη Eurobank, ανήλθε σε €324,7 εκατ., και υπόκειται σε 

περαιτέρω προσαρμογές μετά την οριστικοποίηση των οικονομικών στοιχείων της Eurolife κατά την 

ολοκλήρωση της Συναλλαγής. Το εκτιμώμενο αποτέλεσμα από την πώληση των ασφαλιστικών 

δραστηριοτήτων του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς στην κατάσταση αποτελεσμάτων των 

σωρευτικών κερδών που προέκυψαν από τις μεταβολές στην εύλογη αξία των διαθέσιμων προς πώληση 

επενδυτικών τίτλων, που προηγουμένως είχαν αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή θέση, ανέρχεται σε €63 

εκατ. κέρδος, μετά από φόρο (σημείωση 13 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων). 

 

Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου (VES) 

Η εφαρμογή του Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου, το οποίο είχε σχεδιαστεί για το προσωπικό του Ομίλου 

στην Ελλάδα στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου αναδιάρθρωσης του Ομίλου και σύμφωνα με τις 

σχετικές κύριες δεσμεύσεις που περιγράφονται σε αυτό, ξεκίνησε στο δεύτερο τρίμηνο του 2016 και 

αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών. Το κόστος του Προγράμματος Εθελούσιας 

Εξόδου, όπως επανεκτιμήθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2016 σύμφωνα με τη στρατηγική του Ομίλου, 

ανέρχεται σε περίπου €95 εκατ., μετά από προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία, εκ των οποίων ποσό €62 εκατ. είχε αναγνωριστεί ως πρόβλεψη το τέταρτο τρίμηνο του 2015. Το 
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Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου στοχεύει στην αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας του Ομίλου, με την 

ετήσια εκτιμώμενη εξοικονόμηση να ανέρχεται σε €38 εκατ. (σημείωση 23 των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων). 

 

Τραπεζικός Επίτροπος (Monitoring Trustee) 

Το Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών (ΜΟΧΠ) του Δεύτερου Προγράμματος 

Προσαρμογής για την Ελλάδα, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της ΕΚΤ, προβλέπει το διορισμό επιτρόπου (Monitoring Trustee) σε όλες τις 

τράπεζες που βρίσκονται σε καθεστώς Κρατικής Ενίσχυσης. 

Την 22 Φεβρουαρίου 2013, η Τράπεζα όρισε την Grant Thornton ως Monitoring Trustee. Ο Monitoring Trustee 

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης και τις πρακτικές λειτουργίας, 

καθώς και την εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης και αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Δραστηριότητες στο εξωτερικό 

Η Τράπεζα έχει αναπτύξει σημαντική παρουσία σε 5 χώρες εκτός Ελλάδας. Ειδικότερα, δραστηριοποιείται στην 

Κύπρο, όπου παρέχει υπηρεσίες στην Τραπεζική Επιχειρήσεων, το Private Banking και τη Διαχείριση 

Περιουσίας, στο Λουξεμβούργο, παρέχοντας υπηρεσίες Private Banking, στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την 

Σερβία στους τομείς της Τραπεζικής Ιδιωτών και Επιχειρήσεων, της Διαχείρισης Κεφαλαίων, των Ασφαλιστικών 

Υπηρεσιών και της Επενδυτικής Τραπεζικής, μέσω ενός δικτύου άνω των 400 καταστημάτων και 

επιχειρηματικών κέντρων, ενώ διαθέτει παρουσία και στο Λονδίνο. Επίσης, η Τράπεζα έχει παρουσία στην 

Ουκρανία, οι δραστηριότητες στην οποία είναι ταξινομημένες ως κατεχόμενες προς πώληση. 

 

Απόκτηση του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank από την Eurobank Bulgaria AD 

Την 17 Ιουλίου 2015 ο Όμιλος ανακοίνωσε την επίτευξη προκαταρκτικής 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 A.D. (‘’Postbank”). 

 

Την 1 Μαρτίου 2016, μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, η απόκτηση των 

συνολικών δραστηριοτήτων του Καταστήματος της Alpha Bank στη Βουλγαρία από την Postbank 

ολοκληρώθηκε. 

 

Με την απόκτηση του Καταστήματος η Postbank προσβλέπει στην περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης της στη 

Βουλγαρική τραπεζική αγορά και στη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης σε εργασίες λιανικής και εταιρικής 

τραπεζικής. Η Postbank αναμένεται να ωφεληθεί από σημαντικές συνέργειες, διατηρώντας παράλληλα τον 

υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και τα σημαντικά αποθέματα ρευστών διαθεσίμων της (σημείωση 30 

των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων). 

 

Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις Κοινές Μετοχές 

Την 30 Ιουνίου 2016, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Τράπεζας το Νοέμβριο του 2015 το 

μετοχικό κεφάλαιο που αντιστοιχεί στις κοινές μετοχές ανερχόταν (και εξακολουθεί και σήμερα να ανέρχεται) 

σε €655.799.629,50, διαιρούμενο σε 2.185.998.765 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, 

ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό 40,84% του συνολικού μετοχικού 

κεφαλαίου της Τράπεζας. 

 

Όλες οι κοινές μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και έχουν όλα τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία (σημείωση 24 των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων). 

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις 

μετοχές του ΤΧΣ (το οποίο, μετά την ΑΜΚ της Τράπεζας το Νοέμβριο του 2015, με βάση σχετική ενημέρωση 
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που έλαβε η Τράπεζα από το ΤΧΣ στις 2 Δεκεμβρίου 2015, κατέχει ποσοστό 2,38% επί του συνόλου των κοινών 

με δικαίωμα ψήφου μετοχών) υπόκεινται σε περιορισμούς.
4.

 

 

Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις Προνομιούχες Μετοχές 

Την 30 Ιουνίου 2016, το μετοχικό κεφάλαιο που αντιστοιχεί στις προνομιούχες μετοχές ανερχόταν (και 

εξακολουθεί και σήμερα να ανέρχεται) σε €950.125.000 διαιρούμενο σε 345.500.000 προνομιούχες 

ονομαστικές μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €2,75 η κάθε μία, εκδοθείσες σύμφωνα με 

τον Νόμο 3723/2008. Όλες οι προνομιούχες μετοχές είναι ενσώματες, μη δεκτικές εισαγωγής σε οργανωμένη 

αγορά, μη μεταβιβάσιμες και παρέχουν στο Ελληνικό Δημόσιο (ως αποκλειστικό κύριο αυτών) τα εξής 

δικαιώματα: α) δικαίωμα προνομιακής απόληψης σταθερής μη σωρευτικής απόδοσης ποσοστού δέκα τοις 

εκατό (10%) επί του εισφερθέντος από αυτό κεφαλαίου. Μετά την πάροδο πέντε ετών από την έκδοση των 

προνομιούχων μετοχών, δύναται να γίνει εξαγορά τους από την Τράπεζα στην ονομαστική τους αξία. Εφόσον 

δεν είναι δυνατή η κατά τα ως άνω εξαγορά λόγω του ότι δεν πληρούται ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 

που θέτει η ΤτΕ, οι προνομιούχες μετοχές μετατρέπονται σε κοινές ή μετοχές άλλης υφιστάμενης κατά το 

χρόνο της μετατροπής κατηγορίας με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή 

της ΤτΕ. Προϋπόθεση υλοποίησης της ως άνω μετατροπής αποτελεί η υποβολή στη λήξη της πενταετίας και 

έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών, μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητή της ΤτΕ, σχεδίου 

αναδιάρθρωσης του πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για τον προσδιορισμό της 

σχέσης μετατροπής των προνομιούχων μετοχών λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της αξίας των ονομαστικών 

μετοχών της Τράπεζας κατά το τελευταίο έτος διαπραγμάτευσής τους. Στην περίπτωση μη εξαγοράς των 

προνομιούχων μετοχών από την Τράπεζα έως τη λήξη των πέντε ετών, η προαναφερθείσα απόδοση αυξάνει 

κατά 2% ανά έτος, έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της ΤτΕ, β) 

δικαίωμα προνομιακής ικανοποίησης από το προϊόν εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων μετόχων, σε 

περίπτωση εκκαθάρισης της Τράπεζας, το οποίο συντρέχει με το αντίστοιχο δικαίωμα του ΤΧΣ (σύμφωνα με 

τον Νόμο 3864/2010) και γ) δικαίωμα συμμετοχής στο ΔΣ της Τράπεζας, μέσω ενός εκπροσώπου του, που 

δύναται να ορίζεται ως πρόσθετο μέλος αυτού, ο οποίος έχει τα εξής δικαιώματα: i) αρνησικυρίας στη λήψη 

αποφάσεων με στρατηγικό χαρακτήρα ή αποφάσεων με τις οποίες μεταβάλλεται ουσιωδώς η νομική ή 

χρηματοοικονομική κατάσταση της Τράπεζας και για την έγκριση των οποίων απαιτείται απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων ή απόφασης για τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών προς τα μέλη του 

ΔΣ καθώς και τους Γενικούς Διευθυντές και τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

ή εφόσον κρίνει ότι η απόφαση αυτή δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να 

επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας, ii) παράστασης στη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων με δικαίωμα αρνησικυρίας κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα ίδια 

ανωτέρω θέματα και iii) ελεύθερης πρόσβασης στα βιβλία και στοιχεία, στις εκθέσεις αναδιάρθρωσης και 

βιωσιμότητας, στα σχέδια για μεσοπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης της Τράπεζας, καθώς και σε στοιχεία 

που αφορούν το επίπεδο παροχής χορηγήσεων στην πραγματική οικονομία (σημείωση 25 των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων). 

 

Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας (Νόμος 3723/2008) 

Η Τράπεζα συμμετέχει στο Πρόγραμμα για την ενίσχυση της ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας βάσει του 

Νόμου 3723/2008, όπως ισχύει (σημείωση 4 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων). 

 

Μερίσματα 

Βάσει των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015 και σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του Νόμου 3723/2008 σε 

συνδυασμό με το άρθρο 44α του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιριών 2190/1920, δεν επιτρέπεται η διανομή 

μερίσματος τόσο στους κοινούς όσο και στους προνομιούχους μετόχους. Επίσης, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παρ. 3 του Νόμου 3723/2008, για το διάστημα συμμετοχής της Τράπεζας στο 

Πρόγραμμα για την ενίσχυση της ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας, η διανομή μερισμάτων στους 

κοινούς μετόχους της Τράπεζας δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό 35% που προβλέπει ως ελάχιστο ποσοστό 

το άρθρο 3 παρ. 1 του Νόμου 148/1967. 

                                                           
4
 Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα του ΤΧΣ ως κατόχου κοινών μετοχών της Τράπεζας σύμφωνα με το Νόμο 3864/2010 και 

τη Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας (RFA) περιλαμβάνονται στον Κώδικα και στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας. 
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Επιχειρηματικές Προοπτικές και Κίνδυνοι 

Τον Ιούνιο 2016, η Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση ενός αριθμού βασικών προαπαιτούμενων δράσεων, 

ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη αξιολόγηση του Τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Σταθεροποίησης (ΤΠΟΣ), 

η οποία  οδήγησε στην εκταμίευση του πρώτου τμήματος από τη δεύτερη δόση του δανείου από τον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) ύψους € 7,5 δις, το οποίο επέτρεψε στη χώρα να καλύψει τις 

δανειακές της ανάγκες και να εξοφλήσει ένα μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Κράτους προς τον 

ιδιωτικό τομέα. Αντίστοιχα, η ΕΚΤ, λαμβάνοντας υπόψη την δέσμευση της Κυβέρνησης για την συνέχιση της 

εφαρμογής του μακροοικονομικού προγράμματος προσαρμογής, αποφάσισε να επαναφέρει την εξαίρεση για 

όλα τα υφιστάμενα και νέα διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα που έχει εκδώσει ή εγγυηθεί το Ελληνικό Δημόσιο 

από τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

 

Στο δημοσιονομικό μέτωπο, ο Προϋπολογισμός του 2016 πρόεβλεπε πρωτογενές έλλειμμα το 2015, με βάση 

την μεθοδολογία του Προγράμματος Προσαρμογής, ύψους -0,2% του ΑΕΠ, κυρίως εξαιτίας της αυξημένης 

αβεβαιότητας για την ελληνική οικονομία, της προς τα κάτω αναθεώρησης των αναπτυξιακών προοπτικών για 

το 2015, της επιβολής μέτρων περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων και της πολιτικής αβεβαιότητας που 

επικρατούσε κατά τη διάρκεια των πρώτων επτά μηνών του έτους. Παρόλα αυτά, τα στοιχεία που 

δημοσιεύθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στις 22 Απριλίου 2016 δείχνουν ότι  το 

πρωτογενές ισοζύγιο για το 2015 ήταν θετικό στο 0,7% του ΑΕΠ. Για το 2016 αναμένεται πρωτογενές 

πλεόνασμα ύψους 0,5% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με το ΤΠΟΣ, το πρωτογενές ισοζύγιο για το 2017 και το 2018 

αναμένεται στο 1,75% και 3,5% του ΑΕΠ αντίστοιχα. Η επίτευξη διατηρήσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων για 

τα επόμενα χρόνια αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων στο Eurogroup της 

24ης Μαΐου 2016 σχετικά με τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους.  

 

Η ταχεία προσαρμογή  του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών συνεχίστηκε και το 2015, καθόσον επιτεύχθηκε 

σχεδόν ισοσκελισμένο Ισοζύγιο (έλλειμμα €81 εκατ. σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος) 

εξαιτίας των αυξημένων  τουριστικών εσόδων, της συνεχιζόμενης συρρίκνωσης των εισαγωγών και της 

ευεργετικής επίδρασης των προηγούμενων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους PSI (2012) στο ισοζύγιο 

εισοδημάτων. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΔΝΤ, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε 

έλλειμμα -12,4%, -11,4%, -10,0%, -3,8% -2,0%, -2,1% του ΑΕΠ κατά τα έτη 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 

2014 αντίστοιχα. Το  ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών  αναμένεται να καταγράψει οριακά ελλείμματα -0.2%, -

0.3% και -0.2% για το 2016,2017 και 2018 αντίστοιχα. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό της ανεργίας τον Μάιο 2016 ήταν στο 23,5% (Μάιος 2015: 

25%), μειωμένο κατά περίπου 4,4 ποσοστιαίες μονάδες από το υψηλό του Ιουλίου 2013 (27,9%), 

σηματοδοτώντας μια πορεία αργής μείωσης, υπό την υπόθεση της απουσίας άλλων αρνητικών εξελίξεων την 

επόμενη περίοδο.  

 

Η συνεχιζόμενη απομόχλευση της ελληνικής οικονομίας μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σοβαρό εμπόδιο για την 

ανάκαμψή της. Από τον Ιούνιο 2011 μέχρι και τον Δεκέμβριο 2014, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης του 

υπολοίπου της χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα ήταν της τάξης του -8,02%. Σύμφωνα με τα πιο 

πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αυτά του Ιουνίου 2016, το υπόλοιπο της χρηματοδότησης του 

εγχώριου ιδιωτικού τομέα ήταν της τάξης των €201,3 δις, ή 3,3% χαμηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο 

μέγεθος του Ιουνίου 2015. Τέλος, από την άλλη πλευρά του ισολογισμού, οι συνολικές εγχώριες ιδιωτικές 

καταθέσεις ανήλθαν στα €122,7 δις τον Ιούνιο 2016 από €122,2 δις τον Ιούνιο 2015, σημειώνοντας αύξηση 

0,4% σε ετήσια βάση (αν και με μείωση -5,5% συγκρινόμενο με τον αντίστοιχο μέγεθος του Μαΐου 2015). Η 

ανάκαμψη των καταθέσεων είναι στενά συνδεδεμένη με την έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση των 

επερχόμενων αξιολογήσεων του ΤΠΟΣ και την επιστροφή σε διατηρήσιμη αναπτυξιακή πορεία. 

 

Κίνδυνοι συνεχίζουν να περιβάλουν τις βραχυπρόθεσμες εγχώριες οικονομικές προοπτικές. Το ποσοστό της 

ανεργίας εξακολουθεί να παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα και ο ρυθμός μείωσής του είναι πολύ αργός. 

Ταυτόχρονα, η χώρα συνεχίζει να βρίσκεται σε έδαφος αποπληθωρισμού για τους 37 από τους 40 τελευταίους 

μήνες.  Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το γενικό επίπεδο τιμών (ΕνΔΤΚ) σημείωσε αύξηση 0,2% τον 

Ιούλιο 2016 από -1,3% τον Ιούλιο 2015. Το 2014 ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ ήταν θετικός στο 

0,7% για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια σε ύφεση. Η αυξημένη αβεβαιότητα όμως σε ότι αφορά στην 
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ολοκλήρωση της τελευταίας αξιολόγησης του Δευτέρου Προγράμματος Οικονομικής Σταθεροποίησης  (ΔΠΟΣ), 

η λήξη του συγκεκριμένου προγράμματος στο τέλος Ιουνίου 2015 χωρίς θετικά αποτελέσματα για τη χώρα, η 

επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και η ανάγκη για μια νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 

οδήγησε σε επιστροφή στην ύφεση  το 2015, και συγκεκριμένα -0,2% μείωση του πραγματικού ΑΕΠ. Η ύφεση 

συνεχίστηκε και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ της 29ης 

Αυγούστου 2016, το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά -1% και -0,9% σε ετήσια βάση το πρώτο και το 

δεύτερο τρίμηνο του 2016 αντίστοιχα. Σύμφωνα με τις πρόσφατες εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης αναμένεται στο -0,3% και 2,7% του ΑΕΠ για το  2016 και το 

2017 αντίστοιχα, υπό τις προϋποθέσεις της ταχείας εφαρμογής του ΤΠΟΣ, της έγκαιρης και επιτυχούς 

ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης και των μεταγενέστερων  αξιολογήσεων του  προγράμματος, της 

αποφασιστικής εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων και ενός ευνοϊκού εξωτερικού περιβάλλοντος. 

 

Η τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου και το πρώτο μισό του Ιουλίου σημαδεύτηκαν από γεγονότα παγκόσμιας 

και περιφερειακής σημασίας. Καταρχάς, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου υπέρ 

της  εξόδου από την  Ευρωπαϊκή Ένωση (BREXIT) συντάραξε τις περιφερειακές και διεθνείς αγορές- αν και οι 

απώλειες αναπληρώθηκαν σε μεταγενέστερο στάδιο-αυξάνοντας τις πολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες 

σε παγκόσμιο επίπεδο. Γεγονότα όπως  η τρομοκρατική επίθεση στην Νίκαια και το αποτυχημένο 

πραξικόπημα στην Τουρκία υπενθύμισαν ότι η (γεω) πολιτική αστάθεια θα μπορούσε να αναζωπυρωθεί ανά 

πάσα στιγμή και η ευρύτερη περιοχή μπορεί να έρθει αντιμέτωπη με τις άμεσες ή έμμεσες συνέπειες 

παγκόσμιων προβλημάτων όπως η διεθνής τρομοκρατία. 

 

Σε ότι αφορά την Νοτιοανατολική Ευρώπη, η επίδραση του BREXIT στην οικονομική ανάπτυξη και την 

ψυχολογία της αγοράς αναμένεται  να είναι αρνητική αλλά όχι ένα καταστροφικό γεγονός για την περιοχή, 

καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις, με την προϋπόθεση μιας ομαλής  (και όχι παρατεταμένης σε διάρκεια) 

εξόδου  από την ΕΕ, είναι διαχειρίσιμες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι άμεσοι δεσμοί εμπορίου και 

Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) των περισσότερων οικονομιών της περιοχής με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι 

μικρού μεγέθους, ενώ δεν υπάρχουν σημαντικές διασυνδέσεις μέσω του τραπεζικού τομέα. Από την άλλη 

πλευρά, η ευρύτερη περιοχή είναι σημαντικά εκτεθειμένη σε μια ενδεχόμενη επιβράδυνση της Ευρωζώνης 

λόγω του BREXIT, δεδομένου του ρόλου της ΕΕ ως βασικού εμπορικού εταίρου και πηγής προέλευσης 

κεφαλαιακών εισροών για την περιοχή. Οι μακροοικονομικές επιπτώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν να 

υλοποιούνται μετά το 2016 και να επεκταθούν στο 2017-2018. 

 

Στο επίπεδο της κάθε χώρας, οι πρώτες εκτιμήσεις για το ΑΕΠ έδειξαν ότι ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης 

του ΑΕΠ στην Βουλγαρία ανήλθε στο 3,0% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2016. Η αύξηση των 

πραγματικών μισθών, η βελτίωση του καταναλωτικού και επιχειρηματικού κλίματος, οι χαμηλότερες σε ετήσια 

βάση τιμές ενέργειας και η επιπλέον αύξηση της απασχόλησης ήταν ανάμεσα στις κινητήριες δυνάμεις της 

ανάπτυξης. Εν τω μεταξύ, τα αποτελέσματα του ελέγχου  της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων και της 

άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (ST) των τραπεζών- που είναι τμήμα της διαδικασίας 

μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα- ανακοινωθήκαν από την Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας (Bulgarian 

National Bank- BNB) την 13 Αυγούστου 2016. Τα αποτελέσματα των ST επιβεβαίωσαν την ισχυρή κεφαλαιακή 

θέση της Eurobank Bulgaria (σημείωση 31 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων). 

 

Η οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο συνέχισε να αυξάνεται το δεύτερο τρίμηνο του 2016, με τον 

πραγματικό ρυθμό ανάπτυξης  του ΑΕΠ να φτάνει το 2,7% σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα εποχικά 

προσαρμοσμένα στοιχεία. Αυτό το μέγεθος ήταν το έκτο συνεχόμενο θετικό τόσο σε τριμηνιαία όσο και ετήσια 

βάση μετά από μια τριετή ύφεση του 2012-2014. Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ενισχυθεί στο 

2,5% το 2016 έναντι 1,6% το 2015, πάνω από την πιο πρόσφατη εαρινή πρόβλεψη της ΕΕ για ανάπτυξη 1,7%, 

υποβοηθούμενος από την βελτίωση του οικονομικού κλίματος, την περαιτέρω άνθηση του τουριστικού τομέα 

και την χαμηλότερη ανεργία. Αν και οι πρόσφατες κοινοβουλευτικές εκλογές δεν άλλαξαν την κυβέρνηση, 

είναι σημαντικό η μεταρρυθμιστική διαδικασία και οι συνετές μακροοικονομικές πολιτικές να συνεχιστούν 

ώστε να αποφευχθεί οπισθοδρόμηση της οικονομίας.  

 

Οι πρώτες εκτιμήσεις του δεύτερου τριμήνου για το ΑΕΠ της Ρουμανίας έδειξαν ότι ο πραγματικός ρυθμός 

ανάπτυξης του ΑΕΠ σε μη προσαρμοσμένη βάση αυξήθηκε σε 6,0% σε ετήσια βάση. Παρά την πολιτική 
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αναταραχή, αυτές οι επιδόσεις ήταν πάνω από το μέσο όρο της ευρύτερης περιοχής για δεύτερη συνεχή 

χρονιά το 2015 και η χώρα αναμένεται επίσης να ξεχωρίσει και το 2016. H αναπτυξιακή δυναμική της 

Ρουμανίας οφείλεται στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, χρηματοδοτούμενης από την επεκτατική 

δημοσιονομική πολιτική, με κόστος να οδηγηθούν τα δημοσιονομικά μεγέθη εκτός πορείας εξυγίανσης και να 

επιδεινωθεί το εξωτερικό ισοζύγιο. 

 

Στην Σερβία, ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ  επιβραδύνθηκε στο +1,8% σε ετήσια βάση το 

δεύτερο τρίμηνο του 2016, από +3,5% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2016, αλλά παρέμεινε ταχύτερος 

από την αύξηση κατά +1,0% σε ετήσια βάση κατά την αντίστοιχη περίοδο το 2015, την συρρίκνωση κατά -2% 

σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2015 και ανάπτυξη 0,8% σε ετήσια βάση όλη τη χρονιά 2015. 

Αντικατοπτρίζοντας τις θετικές εξελίξεις στην εγχώρια οικονομία  μετά τις πλημμύρες του 2014, η χώρα 

σημείωσε για πέμπτο συνεχιζόμενο τρίμηνο θετικούς ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης, με ώθηση κυρίως από τις 

επενδύσεις και τις εξαγωγές. Ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ αναμένεται να επιταχυνθεί γύρω 

στο 2,5% αυτή τη χρονιά σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αναθεωρημένη πρόβλεψη του ΔΝΤ.  

 

Σε ότι αφορά τις οικονομικές προοπτικές για τους επόμενους 12 μήνες, οι βασικοί κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

προκύπτουν από τις μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα. Ειδικότερα, οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν: α) 

πιθανές καθυστερήσεις στην εφαρμογή των ήδη συμφωνηθέντων μεταρρυθμίσεων ώστε να επιτευχθούν οι 

επόμενοι στόχοι και ορόσημα του προγράμματος του ΕΜΣ, το οποίο θα οδηγήσει στην εκταμίευση της 

επόμενης υπο-δόσης των €2,8 δις από την δεύτερη δόση του δανείου του ΕΜΣ και την έγκαιρη προετοιμασία 

για την επόμενη σχεδιαζόμενη αξιολόγηση τον Οκτώβριο 2016 β) την επίπτωση στην πραγματική οικονομία 

των νέων δημοσιονομικών μέτρων που περιλαμβάνονται στις κύριες προαπαιτούμενες δράσεις της πρώτης 

αξιολόγησης του προγράμματος γ) το χρονοδιάγραμμα μέχρι την πλήρη άρση των περιορισμών στην ελεύθερη 

κίνηση κεφαλαίων και την συνεπαγόμενη επίδραση στην πραγματική οικονομία, δ) μία πιθανή επιδείνωση της 

προσφυγικής κρίσης και την επίδραση στην εγχώρια  οικονομία και ε) τις γεωπολιτικές συνθήκες στην 

ευρύτερη περιοχή και τις εξωτερικές αναταράξεις από την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Μία 

πιθανή υλοποίηση αυτών των κινδύνων θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες στη ρευστότητα και 

κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών. Η συνέχιση της ύφεσης μπορεί να επηρεάσει τις προοπτικές 

του ελληνικού τραπεζικού συστήματος οδηγώντας σε υποβάθμιση της ποιότητας των στοιχείων του 

ενεργητικού, παράταση της αυξημένης εξάρτησης από τον μηχανισμό χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος, 

ιδίως από την ακριβή χρηματοδότηση που παρέχει ο Μηχανισμός Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) και σε 

περαιτέρω πιέσεις στην πλευρά των εσόδων εξαιτίας του αυξημένου κόστους χρηματοδότησης και των 

χαμηλότερων εσόδων από προμήθειες.  

 

Από την άλλη πλευρά, η ανθεκτικότητα που επέδειξε η ελληνική οικονομία το 2015, η επιτυχής 

ανακεφαλαιοποίηση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος το 2015, η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης 

του νέου προγράμματος, η οποία συνετέλεσε στη μείωση της βραχυπρόθεσμης αβεβαιότητας που περιέβαλε 

την οικονομία, η περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στη κίνηση κεφαλαίων, η ενεργοποίηση της 

χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη των εγχώριων επενδύσεων και την δημιουργία 

θέσεων εργασίας, σε συνδυασμό με την αποφασιστική εφαρμογή των συμφωνηθέντων μεταρρυθμίσεων στο 

πλαίσιο του προγράμματος του ΕΜΣ, θα διευκολύνει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές 

της Ελληνικής οικονομίας και την περαιτέρω σταθεροποίηση του εγχώριου περιβάλλοντος, που αποτελούν 

σημαντικές προϋποθέσεις για την επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης από το δεύτερο 

εξάμηνο του 2016. 

 

Διοικητικό Συμβούλιο  

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας που συνεδρίασε στις 15 Ιουνίου 2016 εξέλεξε ως νέα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) την κα Lucrezia Reichlin και τον κο Jawaid A. Mirza, η θητεία των 

οποίων λήγει με τη θητεία των υπολοίπων μελών του ΔΣ, και συγκεκριμένα στις 27 Ιουνίου 2018, 

παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του 

έτους 2018. Όρισε, επίσης, τα εν λόγω νέα μέλη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ. Το ΔΣ της 

Τράπεζας αναφέρεται στη σημείωση 33 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Τα βιογραφικά 

σημειώματα των μελών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Eurobank (www.eurobank.gr). 
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Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη 

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

του Ομίλου και σε καθαρά εμπορική βάση (arm's length). Βλέπε σημείωση 32 των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων και σημείωση 29 των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας. 

 

 

 

 

 

 

 

Νικόλαος Καραμούζης                                      Φωκίων Καραβίας 

Πρόεδρος      Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

 

 

 

31 Αυγούστου 2016  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ορισμοί επιλεγμένων χρηματοοικονομικών δεικτών / μεγεθών  

α) Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις: Ο λόγος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (μετά από 

προβλέψεις) προς τις υποχρεώσεις προς πελάτες στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου,  

β) Κέρδη προ προβλέψεων (PPI): Λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων και εξόδων αναδιάρθρωσης 

όπως γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της υπό εξέταση περιόδου, 

γ) Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (NIM): Ο λόγος των καθαρών εσόδων από τόκους σε 

ετησιοποιημένη βάση, προς το μέσο υπόλοιπο του συνόλου ενεργητικού (ο αριθμητικός μέσος 

όρος του συνόλου ενεργητικού στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου και στο τέλος του 

προηγούμενου έτους), 

δ) Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες: Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και 

προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες της υπό εξέταση περιόδου, 

ε) Έσοδα από εμπορικές και λοιπές δραστηριότητες: Το σύνολο των εσόδων από μερίσματα, 

αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών, αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους και λοιπά 

λειτουργικά αποτελέσματα της υπό εξέταση περιόδου, 

στ) Δείκτης Κόστους προς Έσοδα: Ο λόγος των λειτουργικών εξόδων προς τα λειτουργικά έσοδα, 

ζ) Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών: Ο λόγος των δανείων και απαιτήσεων από 

πελάτες σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (προ προβλέψεων)  προς το σύνολο των δανείων και 

απαιτήσεων από πελάτες (προ προβλέψεων), στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου, 

η) Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (σχηματισμός): Καθαρή αύξηση/μείωση των δανείων 

και απαιτήσεων από πελάτες σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών της υπό εξέταση περιόδου με 

εξαίρεση την επίπτωση από τις διαγραφές δανείων, 

θ) Δείκτης Κάλυψης Δανείων σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών: Ο λόγος των συσσωρευμένων 

προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες προς τα δάνεια 

και απαιτήσεις από πελάτες σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, στο τέλος της υπό εξέταση 

περιόδου, 

ι) Δείκτης Προβλέψεων (ζημιές) προς το μέσο υπόλοιπο δανείων (μετά από προβλέψεις): Ο λόγος 

των προβλέψεων (ζημιών) για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις της υπό εξέταση 

περιόδου σε ετησιοποιημένη βάση, προς το μέσο υπόλοιπο των δανείων και απαιτήσεων από 

πελάτες μετά από προβλέψεις (ο αριθμητικός μέσος όρος των δανείων και απαιτήσεων από 

πελάτες μετά από προβλέψεις στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου και στο τέλος του 

προηγούμενου έτους), 

ια) Κεφάλαια κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1): Ο λόγος των κεφαλαίων κοινών μετοχών 

κατηγορίας 1, όπως ορίζονται με τον κανονισμό (EE) Αρ.575/2013, προς το σύνολο του 

σταθμισμένου ενεργητικού (Risk Weighted Assets - RWA). Το σταθμισμένο ενεργητικό είναι το 

σύνολο του ενεργητικού και των στοιχείων εκτός ισολογισμού του Ομίλου, σταθμισμένα με βάση 

τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 575/2013, λαμβάνοντας 

υπόψη τον πιστωτικό, λειτουργικό και το κίνδυνο αγοράς. 

 

Πηγή των χρηματοοικονομικών πληροφοριών  

Η Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά δεδομένα και μεγέθη όπως προέρχονται από τις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας για το εξάμηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2016 και τις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015, οι οποίες έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).  

Επιπλέον, περιλαμβάνει πληροφορίες οι οποίες αντλούνται από τα εσωτερικά συστήματα πληροφόρησης, 

σύμφωνες με τις λογιστικές αρχές του Ομίλου, όπως οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για 

τους δύο κύριους τομείς αναφοράς δραστηριοτήτων του Ομίλου α) Ελληνικές Δραστηριότητες, οι οποίες 

ενσωματώνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες προερχόμενες από τη Τράπεζα και τις ελληνικές 

θυγατρικές και β) Διεθνείς Δραστηριότητες, οι οποίες ενσωματώνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες 

προερχόμενες από τις τράπεζες και τις τοπικές θυγατρικές οι οποίες δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία, 

Βουλγαρία, Σερβία, Κύπρο και Λουξεμβούργο (σχετική αναφορά στη σελίδα 6). 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III.Έκθεση Επισκόπησης  Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής  

Πληροφόρησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 



 

 
 
ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία,  Λεωφ. Κηφισίας 268,  15232 Χαλάνδρι 
Τ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444, www.pwc.gr 
 

Λεωφ.  Κηφισίας 260 & Κόδρου, 15232 Χαλάνδρι, Τ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444  

Εθνικής Αντίστασης  17,  55134  Θεσσαλονίκη, Τ: +30 2310 488880, Φ: +30 2310 459487 

 

 

 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Προς τους μετόχους της EUROBANK ERGASIAS A.E. 

 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε το συνημμένο εταιρικό και ενοποιημένο συνοπτικό ισολογισμό της EUROBANK 
ERGASIAS A.E. («η Τράπεζα») και των θυγατρικών της («ο Όμιλος») της 30ης Ιουνίου 2016 και τις 
σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού 
εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή 
την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση 
συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας 
οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 
παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
«ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης 
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 
 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 
Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη 
διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών 
επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που 
διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να 
αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα 
οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν 
διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 
 

 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας 
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση 
δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 
προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη 
ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 
 

 
 
 
 
    
 

                                  Αθήνα, 1η Σεπτεμβρίου 2016 
 

              O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Λεωφ. Κηφισίας 268 
152 32 Χαλάνδρι                                                  Μάριος Ψάλτης 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113                                                                    ΑΜ ΣΟΕΛ 38081 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
IV. Συνοπτικές Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 

 για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2016 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

                               

          

       ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 
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Σελίδα  1         30 Ιουνίου  2016 Συνοπτικζσ  Ενοποιθμζνεσ  Ενδιάμεςεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου

2016 2015

Σθμείωςθ € εκατ. € εκατ.

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ

Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 1.794                   1.798                   

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 3.128                   2.808                   

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω 

αποτελεςμάτων 74                         100                      

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 2.260                   1.884                   

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 14 39.545                39.893                

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 15 14.992                16.291                

Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 657                      666                      

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 16 917                      925                      

Άυλα πάγια ςτοιχεία 135                      127                      

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 12 4.870                   4.859                   

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 18 2.121                   2.151                   

Στοιχεία ενεργθτικοφ δραςτθριοτιτων προσ πϊλθςθ 13 2.159                   2.051                   

Σφνολο ενεργθτικοφ 72.652                73.553                

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ 19 21.485                25.267                

Υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 20 5.497                   4.516                   

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 2.838                   2.359                   

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 21 32.974                31.446                

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ 22 93                         150                      

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 23 688                      742                      

Υποχρεϊςεισ δραςτθριοτιτων προσ πϊλθςθ 13 1.876                   1.941                   

Σφνολο υποχρεϊςεων 65.451                66.421                

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο-κοινζσ μετοχζσ 24 656                      656                      

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο 24 8.056                   8.055                   

Λοιπά αποκεματικά και αποτελζςματα εισ νζον (3.153)                 (3.241)                 

Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιοφχεσ μετοχζσ 25 950                      950                      

Κδια κεφάλαια που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ Τράπεηασ 6.509                   6.420                   

Ρρονομιοφχοι τίτλοι 26 43                         43                         

Δικαιϊματα τρίτων 649                      669                      

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων 7.201                   7.132                   

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεϊςεων 72.652                73.553                
 

 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 6 ζωσ 44 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των ςυνοπτικϊν ενοποιθμζνων ενδιάμεςων 

οικονομικϊν καταςτάςεων 
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Ενοποιθμζνθ Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων                                                                                           

 

Σελίδα  2         30 Ιουνίου  2016 Συνοπτικζσ  Ενοποιθμζνεσ  Ενδιάμεςεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 

2016 2015 2016 2015

Σθμείωςθ € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 771                      728                      388                      366                      

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ 112                      109                      58                         54                         

Ζςοδα από μθ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ 27                         25                         13                         12                         

Ζςοδα από μερίςματα 1                           1                           0                           1                           

Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν (8)                          (12)                       (4)                          (3)                          

Αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ 15 71                         11                         67                         2                           

Λοιπά λειτουργικά αποτελζςματα 14, 30 67                         8                           5                           0                           

Λειτουργικά ζςοδα 1.041                   870                      527                      432                      

Λειτουργικά ζξοδα 9 (503)                     (484)                     (250)                     (241)                     

Λειτουργικά κζρδθ προ απομειϊςεων και εξόδων αναδιάρκρωςθσ 538                      386                      277                      191                      

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ 10 (398)                     (2.138)                 (223)                     (1.836)                 

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ 11 (14)                       (71)                       (12)                       (48)                       

Ζξοδα αναδιάρκρωςθσ 11 (47)                       (3)                          (38)                       (1)                          

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

κοινοπραξίεσ (0)                          0                           (0)                          (0)                          

Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου 79                         (1.826)                 4                           (1.694)                 

Φόροσ ειςοδιματοσ 12 (17)                       450                      0                           414                      

Ρροςαρμογζσ φόρου 12 31                         -                            31                         -                            

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ)  από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 93                         (1.376)                 35                         (1.280)                 

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ)  από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 13 21                         (25)                       12                         (33)                       

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) 114                      (1.401)                 47                         (1.313)                 

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ)  που αναλογοφν ςε τρίτουσ 8                           11                         1                           5                           

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ)  που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ 106                      (1.412)                 46                         (1.318)                 

€ € € €

Κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι

-Βαςικά κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι 8 0,05                     (9,61)                    0,02                     (8,97)                    

Κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ

-Βαςικά κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι 8 0,04                     (9,44)                    0,02                     (8,74)                    

Εξάμθνο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου Τρίμθνο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου

 

 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 6 ζωσ 44 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των ςυνοπτικϊν ενοποιθμζνων ενδιάμεςων 

οικονομικϊν καταςτάςεων 
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Σελίδα  3         30 Ιουνίου  2016 Συνοπτικζσ  Ενοποιθμζνεσ  Ενδιάμεςεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) 114           (1.401)      47             (1.313)      

Λοιπά αποτελζςματα  απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ:

Ροςά που αναταξινομικθκαν ι ενδζχεται να αναταξινομθκοφν μεταγενζςτερα ςτθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων:

Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν

- μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ (5)              20             (6)              16             

- μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ (0)              (5)              (4)              16             1               (5)              (3)              13             

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων

- μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ 32             (209)          58             (202)          

- μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ (34)            (2)              (8)              (217)          (3)              55             7               (195)          

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ

- μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ (7)              (7)              (5)              (5)              (0)              (0)              (7)              (7)              

(14)            (206)          50             (189)          

Ροςά που δε κα αναταξινομθκοφν ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων:

- Αναλογιςτικά κζρδθ/(ηθμιζσ) υποχρζωςθσ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου 

από τθν υπθρεςία, μετά από φόρουσ (ςθμ. 23) (3)              (3)              -                -                (3)              (3)              -                -                

Λοιπά αποτελζςματα (17)            (206)          47             (189)          
 

Συνολικό αποτζλεςμα μετά από φόρο που αναλογεί ςε:

Μετόχουσ

-από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 76             (1.550)      50             (1.377)      

-από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 13             89             (68)            (1.618)      43             93             (130)          (1.507)      

Δικαιϊματα τρίτων

-από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 8               11             1               5               

-από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (0)              8               (0)              11             (0)              1               (0)              5               

97             (1.607)      94             (1.502)      

€ εκατ. € εκατ.

Εξάμθνο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Τρίμθνο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου

2016 2015

 

 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 6 ζωσ 44 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των ςυνοπτικϊν ενοποιθμζνων ενδιάμεςων 

οικονομικϊν καταςτάςεων 
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Σελίδα  4         30 Ιουνίου  2016 Συνοπτικζσ  Ενοποιθμζνεσ  Ενδιάμεςεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 

 

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

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

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) -                   -                   -                         (1.412)                  -                         -                           11                    (1.401)        

Λοιπά αποτελζςματα μετά από φόρο απευκείασ ςτθν 

κακαρι κζςθ -                   -                   (206)                  -                            -                         -                           0                       (206)            

Συνολικό αποτζλεςμα μετά από φόρο για το εξάμθνο που 

ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2015 -                   -                   (206)                  (1.412)                  -                         -                           11                    (1.607)        

Απόκτθςθ/μεταβολζσ των ποςοςτϊν ςυμμετοχισ ςε 

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

(Αγορά)/πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν (1)                1                  -                         (0)                          -                         -                           -                        (0)                

Διανεμθκζντα μερίςματα από κυγατρικζσ του Ομίλου με 

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

Ραροχζσ ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ:

- Αξία παρεχόμενων υπθρεςιϊν από το προςωπικό -                   -                   0                        -                            -                         -                           1                       1                  

(1)                1                  0                        (0)                          -                         -                           (25)                   (25)              

Υπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου 2015 4.411         6.683         3.087               (11.190)               950                   77                        654                  4.672         

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

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) -                   -                   -                         106                       -                         -                           8                       114             

Λοιπά αποτελζςματα μετά από φόρο απευκείασ ςτθν 

κακαρι κζςθ -                   -                   (17)                    -                            -                         -                           (0)                     (17)              

Συνολικό αποτζλεςμα μετά από φόρο για το εξάμθνο που 

ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2016 -                   -                   (17)                    106                       -                         -                           8                       97               

Απόκτθςθ/μεταβολζσ των ποςοςτϊν ςυμμετοχισ ςε 

κυγατρικζσ επιχειριςεισ -                   -                   -                         0                           -                         -                           (4)                     (4)                

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

Διανεμθκζντα μερίςματα από κυγατρικζσ του Ομίλου με 

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

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

0                  1                  0                        (1)                          -                         -                           (28)                   (28)              

Υπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου 2016 656             8.056         7.769               (10.922)               950                   43                        649                  7.201         
       

Σθμ. 24 Σθμ. 24 Σθμ. 25 Σθμ. 26

Ρρονομιοφχοι 

τίτλοι

Δικαιϊματα 

τρίτων Σφνολο

Κδια κεφάλαια που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ Τράπεηασ

Μετοχικό 

κεφάλαιο- 

κοινζσ 

μετοχζσ                                                                                                                                                                                                                                     

Υπζρ 

το άρτιο

Ειδικά 

αποκεματικά 

Αποτελζςματα 

εισ νζον

Μετοχικό

κεφάλαιο- 

προνομιοφχεσ 

μετοχζσ

 
 

 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 6 ζωσ 44 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των ςυνοπτικϊν ενοποιθμζνων ενδιάμεςων 

οικονομικϊν καταςτάςεων 
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2016 2015

Σθμείωςθ € εκατ. € εκατ.

Ταμειακζσ ροζσ από ςυνεχιηόμενεσ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 79                            (1.826)                     

Ρροςαρμογζσ για:

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ 398                          2.138                      

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ και προβλζψεισ 54                            71                            

Αποςβζςεισ ενςϊματων και άυλων πάγιων ςτοιχείων 41                            43                            

Λοιπά αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ 28 (64)                           (50)                           

Αποτελζςματα από πιςτωτικοφσ τίτλουσ (1)                             (4)                             

Λοιπζσ προςαρμογζσ 30 (55)                           (3)                             

452                          369                          

Μεταβολζσ λογαριαςμϊν που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ (81)                           (77)                           

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν 

εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 26                            (16)                           

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (339)                         (214)                         

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 221                          (1.067)                     

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 32                            483                          

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 58                            16                            

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

χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (2.888)                     10.795                    

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςε υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 1.112                      (9.699)                     

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςε λοιπζσ υποχρεϊςεισ (82)                           (128)                         

(1.941)                     93                            

Φόροσ ειςοδιματοσ που πλθρϊκθκε (9)                             (4)                             

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) ςυνεχιηόμενεσ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ (1.498)                     458                          

Ταμειακζσ ροζσ από ςυνεχιηόμενεσ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ

Αγορζσ ενςϊματων και άυλων παγίων ςτοιχείων (45)                           (40)                           

Ειςπράξεισ από πϊλθςθ ενςϊματων και άυλων παγίων ςτοιχείων 18                            10                            

(Αγορζσ)/πωλιςεισ και λιξεισ επενδυτικϊν τίτλων 1.429                      61                            

Απόκτθςθ του Καταςτιματοσ Βουλγαρίασ τθσ Alpha Bank, μετά από 

αποκτθκζντα ταμειακά διακζςιμα 30 40                            -                                

Απόκτθςθ ςυμμετοχϊν ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ (10)                           -                                

Ρϊλθςθ/ρευςτοποίθςθ ςυμμετοχϊν ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και 

κοινοπραξίεσ 1                               6                               

Μερίςματα που ειςπράχκθκαν από επενδυτικοφσ τίτλουσ, ςυγγενείσ 

επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ 1                               1                               

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) ςυνεχιηόμενεσ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ 1.434                      38                            

Ταμειακζσ ροζσ από ςυνεχιηόμενεσ χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ

(Αποπλθρωμζσ)/ειςπράξεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ (146)                         (76)                           

Ζξοδα που πλθρϊκθκαν για αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου (6)                             -                                

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

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

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) ςυνεχιηόμενεσ χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ (176)                         (100)                         

Επίπτωςθ διακφμανςθσ ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν ςτα ταμειακά διακζςιμα 

και ιςοδφναμα (3)                             0                               

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

ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (243)                         396                          

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από μθ ςυνεχιηόμενεσ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ (244)                         (150)                         

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από μθ ςυνεχιηόμενεσ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ 225                          127                          

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από μθ ςυνεχιηόμενεσ χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ (4)                             -                                

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

ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (23)                           (23)                           

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου 28 2.205                      1.978                      

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ περιόδου 28 1.939                      2.351                      

Εξάμθνο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου

 

Οι ςθμειϊςεισ ςτισ ςελίδεσ 6 ζωσ 44 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των ςυνοπτικϊν ενοποιθμζνων ενδιάμεςων 

οικονομικϊν καταςτάςεων 
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1.  Γενικζσ πλθροφορίεσ 

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

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

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

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

Ανατολικισ και Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ.  

Οι ςυνοπτικζσ ενοποιθμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθν 31 

Αυγοφςτου 2016.  

2.  Βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ 

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

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

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

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

Πμιλοσ κατά τθν τρζχουςα περίοδο. Εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά, τα οικονομικά ςτοιχεία που παρουςιάηονται ςε ευρϊ 

ζχουν ςτρογγυλοποιθκεί ςτο πλθςιζςτερο εκατομμφριο. 

Εκτιμιςεισ για τθ ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτασ του Ομίλου 

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

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

Μακροοικονομικό περιβάλλον 

 Θ Ελλάδα, με τθν εκπλιρωςθ ενόσ αρικμοφ βαςικϊν προαπαιτοφμενων δράςεων, ολοκλιρωςε επιτυχϊσ τθν πρϊτθ αξιολόγθςθ 

του Τρίτου Ρρογράμματοσ Οικονομικισ Στακεροποίθςθσ (ΤΡΟΣ), θ οποία τθν 21 Ιουνίου 2016, οδιγθςε ςτθν εκταμίευςθ του 

πρϊτου τμιματοσ των € 7,5 δισ από τθ δεφτερθ δόςθ του δανείου από τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό Στακερότθτασ (ΕΜΣ), το οποίο 

επζτρεψε ςτθ χϊρα να εξυπθρετιςει το Δθμόςιο χρζοσ τθσ και να εξοφλιςει ζνα μζροσ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου προσ τον ιδιωτικό τομζα. Επιπλζον, θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα (ΕΚΤ) αποφάςιςε τθν επαναφορά τθσ 

εξαίρεςθσ των χρεογράφων που ζχει εκδϊςει το Ελλθνικό Δθμόςιο από τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ και τθ βελτίωςθ των όρων 

χρθματοδότθςθσ από το Ευρωςφςτθμα μζςω των ομολόγων με εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ενϊ θ ςυμμετοχι των 

ομολόγων Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο πρόγραμμα Ροςοτικισ Χαλάρωςθσ τθσ ΕΚΤ κα εξεταςτεί ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο, ςε 

ςυνδυαςμό με τθν πρόοδο τθσ δεφτερθσ αξιολόγθςθσ. Πςον αφορά τθ βελτίωςθ τθσ βιωςιμότθτασ του Ελλθνικοφ χρζουσ, το 

Eurogroup ςυμφϊνθςε ςε ζνα περίγραμμα μζτρων για τθν ελάφρυνςθ του χρζουσ, εξαρτϊμενων από τθ ςυνζχιςθ τθσ εκπλιρωςθσ 

των απαιτιςεων του προγράμματοσ. Θ ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ αξιολόγθςθσ ςυνζβαλλε ςτον περιοριςμό τθσ βραχυπρόκεςμθσ 

αβεβαιότθτασ για τισ οικονομικζσ προοπτικζσ και ςυνετζλεςε ςτθν περαιτζρω χαλάρωςθ των μζτρων περιοριςμοφ ςτθν κίνθςθ 

κεφαλαίων (capital controls), τθν 22 Ιουλίου 2016. Τα ανωτζρω, ςε ςυνδυαςμό με τθν κινθτοποίθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ) για τθ ςτιριξθ των εγχϊριων επενδφςεων και τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ, και με τθν αποφαςιςτικι 

εφαρμογι των μεταρρυκμίςεων που ςυμφωνικθκαν ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ του ΕΜΣ, κα διευκόλυναν τθν αποκατάςταςθ 

τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτισ προοπτικζσ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ και τθν περαιτζρω ςτακεροποίθςθ του εγχϊριου περιβάλλοντοσ, που 

αποτελοφν απαραίτθτουσ παράγοντεσ για τθν επιςτροφι ςε κετικοφσ ρυκμοφσ οικονομικισ ανάπτυξθσ από το δεφτερο εξάμθνο 

του 2016. 

Στισ παροφςεσ ςυνκικεσ, οι κφριοι κίνδυνοι και οι παράγοντεσ αβεβαιότθτασ ςχετίηονται με (α) τθν επίδραςθ ςτθν οικονομικι 

δραςτθριότθτα των πρόςκετων δθμοςιονομικϊν μζτρων, που περιλαμβάνονται ςτισ κφριεσ προαπαιτοφμενεσ δράςεισ τθσ πρϊτθσ 

αξιολόγθςθσ, (β) τισ πικανζσ κακυςτεριςεισ ςτθν εφαρμογι των ιδθ ςυμφωνθκειςϊν μεταρρυκμίςεων ϊςτε να επιτευχκοφν οι 

επόμενοι ςτόχοι και ορόςθμα του προγράμματοσ του ΕΜΣ που κα οδθγιςει ςτθν εκταμίευςθ τθσ δεφτερθσ υπο-δόςθσ των € 2,8 

δισ από τθ δεφτερθ δόςθ του δανείου του ΕΜΣ, κακϊσ και θ ζγκαιρθ προετοιμαςία για τθν προςεχι δεφτερθ αξιολόγθςθ, θ οποία 

ζχει προγραμματιςτεί για τον Οκτϊβριο του 2016, (γ) το χρονοδιάγραμμα μζχρι τθν πλιρθ άρςθ των περιοριςμϊν ςτθν ελεφκερθ 

κίνθςθ κεφαλαίων και τθν ςυνεπαγόμενθ επίδραςθ ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα, (δ) μια πικανι επιδείνωςθ τθσ προςφυγικισ 

κρίςθσ και τθν επίδραςι τθσ ςτθν εγχϊρια οικονομία και (ε) τισ γεωπολιτικζσ ςυνκικεσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι και τουσ 
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εξωτερικοφσ κλυδωνιςμοφσ από μια επιβράδυνςθ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επίδραςθσ από τθν 

αναμενόμενθ ζξοδο του Θνωμζνου Βαςιλείου από τθν ΕΕ, ςφμφωνα με το αποτζλεςμα του δθμοψθφίςματοσ που διεξιχκθ ςτθ 

χϊρα αυτι τθν 23 Ιουνίου 2016.      

Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ 

Με βάςθ τθ ςυμφωνία με τουσ Ευρωπαίουσ εταίρουσ, οι αρχζσ ζχουν δεςμευτεί να διατθριςουν επαρκι ρευςτότθτα ςτο 

τραπεηικό ςφςτθμα, εφόςον θ Ελλάδα εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ τθσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ του ΕΜΣ. Θ αποφαςιςτικι 

εφαρμογι των μζτρων που ςυμφωνικθκαν ςτο πλαίςιο του νζου προγράμματοσ του ΕΜΣ επζτρεψε ςτθν ΕΚΤ να επαναφζρει τθν 

εξαίρεςθ των χρεογράφων που ζχει εκδϊςει το Ελλθνικό Δθμόςιο από τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ και να βελτιϊςει τουσ όρουσ 

χρθματοδότθςθσ μζςω των ομολόγων με εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (Pillar II). Οι εξελίξεισ αυτζσ ζχουν δϊςει τθ 

δυνατότθτα ςτισ Ελλθνικζσ τράπεηεσ να μειϊςουν τθν εξάρτθςι τουσ από τον υψθλοφ κόςτουσ Ζκτακτο Μθχανιςμό Ραροχισ 

ευςτότθτασ (Emergency Liquidity Assistance – ELA) και να αυξιςουν τα αποκζματα ρευςτότθτασ. Θ ςτακεροποίθςθ του 

μακροοικονομικοφ περιβάλλοντοσ και θ αποκατάςταςθ του εγχϊριου οικονομικοφ κλίματοσ κα διευκολφνει τθν ταχφτερθ 

επιςτροφι των κατακζςεων ςτο τραπεηικό ςφςτθμα και τθν περαιτζρω πρόςβαςθ ςτισ αγορζσ για άντλθςθ ρευςτότθτασ.  

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

Ευρωςυςτιματοσ το φψοσ του οποίου ςτο τζλοσ Ιουνίου 2016 ανερχόταν ςε € 21,5 δισ (31 Δεκεμβρίου 2015: € 25,3 δισ), κυρίωσ 

μζςω τθσ αφξθςθσ των ςυμφωνιϊν επαναγοράσ χρεογράφων ςτθ διατραπεηικι αγορά,  τθσ επιλεγμζνθσ απομόχλευςθσ ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ, τθσ χρθςιμοποίθςθσ μζρουσ του πλεονάςματοσ ρευςτότθτασ των κυγατρικϊν ςτο εξωτερικό και ςε κάποιο βακμό, 

μζςω τθσ ειςροισ κατακζςεων (ςθμ. 19). Τθν 19 Αυγοφςτου 2016, θ χρθματοδότθςθ τθσ Τράπεηασ από το Ευρωςφςτθμα μειϊκθκε 

περαιτζρω ςε € 18,4 δισ. Στο ίδιο πλαίςιο, ςε ςυνζχεια των κετικϊν εξελίξεων που αναφζρκθκαν ανωτζρω, και των πρωτοβουλιϊν 

για τθν περαιτζρω βελτίωςθ τθσ ρευςτότθτάσ τθσ, θ Τράπεηα κατάφερε επίςθσ να μειϊςει ςθμαντικά τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο 

δεφτερο πυλϊνα του Ρρογράμματοσ Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ (ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου) από ονομαςτικι αξία ομολόγων € 13 δισ τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 ςε € 4,9 δισ τθ 19 Αυγοφςτου 2016 (ςθμ. 4 και 22).    

Κίνδυνοσ κεφαλαιακισ επάρκειασ 

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

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

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

Ο Πμιλοσ, ςε ςυνζχεια τθσ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ τθσ ανακεφαλαιοποίθςισ του το Νοζμβριο 2015, αποκλειςτικά από ιδιωτικά 

κεφάλαια, εςτιάηει ςτθν ενίςχυςθ τθσ κεφαλαιακισ του κζςθσ με τθν περαιτζρω αφξθςθ των προ-προβλζψεων κερδϊν, 

διατθρϊντασ παράλλθλα τισ αποτελεςματικζσ πρακτικζσ του για τθ διαχείριςθ κινδφνων και προβαίνοντασ ςε πρόςκετεσ 

πρωτοβουλίεσ ςχετικζσ με τθν αναδιάρκρωςθ, το μεταςχθματιςμό ι τθ βελτιςτοποίθςθ των δραςτθριοτιτων ςτθν Ελλάδα και το 

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

ενεργθτικοφ. Ζνασ από τουσ βαςικοφσ τομείσ που εςτιάηει ο Πμιλοσ παραμζνει θ ενεργι διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων 

δανείων, αξιοποιϊντασ τθν εςωτερικι υποδομι του και τισ ςθμαντικζσ νομοκετικζσ αλλαγζσ που ζχουν γίνει ι αναμζνεται να 

γίνουν, με ςτόχο τθ ςθμαντικι μείωςθ του υπολοίπου τουσ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Ο Δείκτθσ κεφαλαίου κοινϊν μετοχϊν 

τθσ κατθγορίασ 1 (CET1) του Ομίλου ανιλκε ςε 16,7% ςτο τζλοσ Ιουνίου 2016 (ςθμ. 6) και τα κακαρά κζρδθ που αναλογοφν ςτουσ 

μετόχουσ ανιλκαν ςε € 106 εκατ. ςτο πρϊτο εξάμθνο του 2016. 

Εκτίμθςθ για τθ ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτασ 

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

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

προςεχζσ μζλλον, και παρά τισ υφιςτάμενεσ αβεβαιότθτεσ ςχετικά με το μακροοικονομικό περιβάλλον ςτθν Ελλάδα, κεωρεί ότι οι 

οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου μποροφν να ςυνταχκοφν με βάςθ τθν αρχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ (going 

concern). 

Οι λογιςτικζσ αρχζσ και μζκοδοι υπολογιςμοφ που εφαρμόςτθκαν κατά τθν κατάρτιςθ των ςυνοπτικϊν ενοποιθμζνων ενδιάμεςων 

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

καταςτάςεισ του Ομίλου για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, εξαιρουμζνων εκείνων που παρατίκενται παρακάτω. 
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Τροποποιιςεισ ςε πρότυπα που υιοκετικθκαν από τον Πμιλο 

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

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

ΔΛΡ 1, Τροποποίθςθ - Γνωςτοποιιςεισ  

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει τισ οδθγίεσ του ΔΛΡ 1 ςχετικά με τισ ζννοιεσ τθσ ςθμαντικότθτασ και τθσ ομαδοποίθςθσ, τθν 

παρουςίαςθ των μερικϊν ακροιςμάτων, τθ δομι των οικονομικϊν καταςτάςεων και τισ γνωςτοποιιςεισ των λογιςτικϊν αρχϊν.  

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

ΔΛΡ 16 και ΔΛΡ 38, Τροποποιιςεισ- Διευκρίνιςθ των Επιτρεπτϊν Μεκόδων Απόςβεςθσ  

Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν ότι θ χριςθ μεκόδων βαςιςμζνων ςτα ζςοδα δεν είναι κατάλλθλθ για τον υπολογιςμό τθσ 

απόςβεςθσ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου και επίςθσ διευκρινίηουν πωσ τα ζςοδα δεν κεωροφνται γενικότερα κατάλλθλθ βάςθ 

επιμζτρθςθσ για τθν ανάλωςθ των οικονομικϊν οφελϊν που ενςωματϊνονται ςε ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο.  

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

Ομίλου. 

ΔΛΡ 19, Τροποποίθςθ – Ρρογράμματα Κακοριςμζνων Ραροχϊν: Ειςφορζσ Εργαηομζνων  

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει τθ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ για προγράμματα ςυνταξιοδότθςθσ, ςφμφωνα με τα οποία οι εργαηόμενοι 

ι τρίτοι απαιτείται να προβαίνουν ςε ειςφορζσ που είναι ανεξάρτθτεσ από τον αρικμό των ετϊν που παρζχεται θ εργαςία, για 

παράδειγμα, ειςφορζσ εργαηομζνων που υπολογίηονται βάςει ενόσ ςτακεροφ ποςοςτοφ επί του μιςκοφ τουσ. Θ τροποποίθςθ 

επιτρζπει, οι ειςφορζσ αυτζσ να αφαιροφνται από το κόςτοσ υπθρεςίασ, ςτθ χριςθ που θ ςχετικι υπθρεςία παρζχεται από τον 

εργαηόμενο, αντί τθσ κατανομισ τουσ ςτα ζτθ υπθρεςίασ του.  

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

ΔΛΡ 27, Τροποποίθςθ – Μζκοδοσ τθσ κακαρισ κζςθσ ςτισ Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ  

Αυτι θ τροποποίθςθ επιτρζπει ςτισ οικονομικζσ οντότθτεσ να χρθςιμοποιοφν τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ προκειμζνου να 

λογιςτικοποιιςουν τισ επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ, κοινοπραξίεσ και ςυγγενείσ επιχειριςεισ ςτισ ατομικζσ τουσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ, και επίςθσ αποςαφθνίηει τον οριςμό των ατομικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων. Συγκεκριμζνα, οι ατομικζσ 

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

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

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

λογιςτικοποιοφνται με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ.  

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

ΔΡΧΑ 11, Τροποποίθςθ - Από κοινοφ Συμφωνίεσ  

Αυτι θ τροποποίθςθ απαιτεί από ζναν επενδυτι να εφαρμόςει τθ μζκοδο τθσ εξαγοράσ όταν αποκτά ςυμμετοχι ςε μία από 

κοινοφ δραςτθριότθτα, θ οποία αποτελεί μία ‘επιχείρθςθ’.  

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

Ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςε ΔΡΧΑ  2010-2012   

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

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

από τισ τροποποιιςεισ αυτζσ είναι τα ακόλουκα: 

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

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

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

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

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

- Μζκοδοσ αναπροςαρμογισ – αναλογικι αναμόρφωςθ των ςυςςωρευμζνων αποςβζςεων ςτο ΔΛΡ 16 «Ενςϊματα πάγια», 

- Βαςικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ ςτο ΔΛΡ 24 «Γνωςτοποιιςεισ ςυνδεδεμζνων μερϊν» και 

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

ςτοιχεία» 

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

Ομίλου. 
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Ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςε ΔΡΧΑ 2012-2014  

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

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

επθρεάηονται από τισ τροποποιιςεισ αυτζσ είναι τα ακόλουκα: 

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

δραςτθριότθτεσ» πωσ όταν ζνα περιουςιακό ςτοιχείο (ι ομάδα ςτοιχείων) αναταξινομείται από «διακρατοφμενο προσ 

πϊλθςθ» ςε «διακρατοφμενο προσ διανομι», ι το αντίκετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγι ςτο ςχζδιο για πϊλθςθ ι διανομι και 

δεν πρζπει να λογιςτικοποιείται ωσ αλλαγι. 

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

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

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

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

ςτοιχείων και υποχρεϊςεων» δεν απαιτοφνται για όλεσ τισ ενδιάμεςεσ περιόδουσ, εκτόσ εάν απαιτείται από το ΔΛΡ 34.  

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

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

υποχρεϊςεισ και όχι θ χϊρα ςτθν οποία αυτζσ προκφπτουν. 

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

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

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

Ομίλου. 

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

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

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

για τισ εκτιμιςεισ που διενεργικθκαν, είναι ςυνεπείσ με εκείνεσ που υιοκετικθκαν ςτισ δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ ετιςιεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, οι οποίεσ κεωροφνται από τθ Διοίκθςθ ωσ οι 

ςθμαντικότερεσ κατά τθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν του Ομίλου. 

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

ςθμειϊςεισ 5, 12, 13, 23, 27 και 30.  

4.  Ρρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ 

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

τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε, ωσ ακολοφκωσ: 

(α)   Ρρϊτοσ πυλϊνασ ςτιριξθσ – προνομιοφχεσ μετοχζσ 

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

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

(β)   Δεφτεροσ πυλϊνασ ςτιριξθσ – ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

Τθν 30 Ιουνίου 2016, τα ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ € 5.877 εκατ. κατζχονταν πλιρωσ από 

τθν Τράπεηα. Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου εξαμινου 2016, θ Τράπεηα προχϊρθςε ςτθν αποπλθρωμι ομολόγων εγγφθςθσ 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ € 3.016 εκατ., ενϊ ζλθξαν ομόλογα ονομαςτικισ αξίασ € 4.150 εκατ., τα οποία 

διακρατοφνταν πλιρωσ από τθν Τράπεηα. Τον Ιοφλιο του 2016, ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ € 

1.000 εκατ., τα οποία διακρατοφνταν πλιρωσ από τθν Τράπεηα, ζλθξαν (ςθμ. 22). 

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

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

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

αποφάςεισ, ι ςε αποφάςεισ που μπορεί να ζχουν ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθ νομικι ι χρθματοοικονομικι κζςθ τθσ Τράπεηασ και 
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για τθν ζγκριςθ των οποίων απαιτείται απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, ι ςε αποφάςεισ ςχετικζσ με τθ διανομι μερίςματοσ 

κακϊσ και να κζςει βζτο ςε αποφάςεισ για τισ αμοιβζσ των μελϊν τθσ Διοίκθςθσ, των γενικϊν Διευκυντϊν τθσ Τράπεηασ και των 

αναπλθρωτϊν τουσ, ςφμφωνα με ςχετικι απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, ι ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο εκπρόςωποσ 

κεωριςει ότι οι αποφάςεισ μπορεί να κζςουν ςε κίνδυνο τα ςυμφζροντα των κατακετϊν ι να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τθν 

φερεγγυότθτα και τθν ομαλι λειτουργία τθσ Τράπεηασ. 

Επιπρόςκετα, βάςει του Νόμου 3756/2009 και μεταγενζςτερθσ νομοκεςίασ, οι τράπεηεσ που ςυμμετζχουν ςτον πρϊτο πυλϊνα 

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

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

Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με τον Νόμο 3756/2009, οι τράπεηεσ που ςυμμετζχουν ςτο Ρρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ τθσ 

Ελλθνικισ Οικονομίασ δεν επιτρζπεται να προχωριςουν ςε αγορά ιδίων μετοχϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 16 του Νόμου περί 

Ανωνφμων Εταιρειϊν. 

5.  Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ από απαιτιςεισ Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

Τθν 30 Ιουνίου 2016, θ ςυνολικι λογιςτικι αξία των κυριότερων απαιτιςεων του Ομίλου από το Ελλθνικό Δθμόςιο είναι:  

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Ζντοκα Γραμμάτια Ελλθνικοφ Δθμοςίου 1.938                 2.157

Ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου 1.666                 1.677

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα με το Ελλθνικό Δθμόςιο 1.182                 992

Χρθματοοικονομικι εγγφθςθ που ςχετίηεται με τον πιςτωτικό κίνδυνο του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 201                     208

Δάνεια με εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 158                     176

Δάνεια προσ ελλθνικζσ τοπικζσ αρχζσ και δθμόςιουσ οργανιςμοφσ 79                       86

Λοιπζσ απαιτιςεισ 19                       17

Σφνολο 5.243                 5.313
 

Τθν 30 Ιουνίου 2016, θ ςυνολικι λογιςτικι αξία των κυριότερων απαιτιςεων από το Ελλθνικό Δθμόςιο των αςφαλιςτικϊν 

δραςτθριοτιτων προσ πϊλθςθ περιελάμβανε: α) Ζντοκα Γραμμάτια Ελλθνικοφ Δθμοςίου € 474 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2015: € 275 

εκατ.) και β) Ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου € 339 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2015: € 242 εκατ.). 

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

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

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

6.  Διαχείριςθ ιδίων κεφαλαίων 

Τθν 23 Ιουλίου 2015, θ Οδθγία 2014/59/ΕΕ για τθν ανάκαμψθ και εξυγίανςθ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και επιχειριςεων επενδφςεων 

(BRRD) ενςωματϊκθκε ςτο ελλθνικό δίκαιο με το Νόμο 4335/2015, με εξαίρεςθ τισ προβλζψεισ για τθν υποχρζωςθ απορρόφθςθσ 

των ηθμιϊν ςε περίπτωςθ εφαρμογισ μζτρων δθμόςιασ χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ και τθν αναδιάρκρωςθ του πακθτικοφ 

(bail-in) ωσ προσ οριςμζνεσ επιλζξιμεσ υποχρεϊςεισ, οι οποίεσ ιςχφουν πλιρωσ από τθν 1 Ιανουαρίου 2016. Θ ενςωμάτωςθ τθσ 

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

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

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

Επιπροςκζτωσ, ο Νόμοσ 4340/2015 (όπωσ τροποποιικθκε με το Νόμο 4346/2015) επικαιροποίθςε το πλαίςιο 

ανακεφαλαιοποίθςθσ των Ελλθνικϊν πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Νόμου 3864/2010 «Ρερί Ιδρφςεωσ του 

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

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

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

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

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

30 Ιουνίου

2016

31 Δεκεμβρίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

6.509                   6.420                   

Συν: Εποπτικά δικαιϊματα τρίτων 260                      401                      

Μείον: Λοιπζσ εποπτικζσ αναπροςαρμογζσ (255)                     (198)                     

6.514                   6.623                   

Συν: Ρρονομιοφχοι Τίτλοι 26                         30                         

Μείον: Λοιπζσ εποπτικζσ αναπροςαρμογζσ (26)                       (30)                       

6.514                   6.623                   

8                           15                         

Συν: Λοιπζσ εποπτικζσ αναπροςαρμογζσ 137                      147                      

Συνολικά Κεφάλαια 6.659                   6.785                   

Σφνολο Στακμιςμζνου Ενεργθτικοφ 38.919                 38.888                 

Δείκτεσ: % %

16,7 17,0

16,7 17,0

17,1 17,4

Δείκτθσ κεφαλαίου  τθσ κατθγορίασ 1 (T 1 Capital ratio)

Δείκτθσ Συνολικοφ Κεφαλαίου (Total capital ratio)

Κδια κεφάλαια που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ Τράπεηασ

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

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

κατθγορίασ 2

Δείκτθσ κεφαλαίου κοινϊν μετοχϊν τθσ κατθγορίασ 1 (CET1 Capital ratio)

 

Σθμείωςθ: Τθν 30 Ιουνίου 2016, ο CET1, με βάςθ τθν πλιρθ εφαρμογι των κανόνων τθσ Βαςιλείασ ΙΙΙ το 2024, κα ιταν 13,3% (31 Δεκεμβρίου 2015: 13,1%).  

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

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

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

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

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

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

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

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

κάλυψθ όλων των ςθμαντικϊν κινδφνων ςτουσ οποίουσ εκτίκεται, ςε ορίηοντα τριϊν ετϊν.  

Σε αυτι τθ κατεφκυνςθ, ο Πμιλοσ, ςε ςυνζχεια τθσ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ τθσ ανακεφαλαιοποίθςισ του το Νοζμβριο του 2015, 

εςτιάηει ςτθν ενίςχυςθ τθσ κεφαλαιακισ του κζςθσ με τθν περαιτζρω αφξθςθ των προ-προβλζψεων κερδϊν, διατθρϊντασ 

παράλλθλα τισ αποτελεςματικζσ πρακτικζσ του για τθ διαχείριςθ κινδφνων, τθν ενεργι διαχείριςθ των δανείων ςε κακυςτζρθςθ 

που υποςτθρίηεται από τθν πλιρωσ λειτουργικι εςωτερικι «κακι τράπεηα» (bad bank), όπωσ επίςθσ προβαίνει ςε πρόςκετεσ 

πρωτοβουλίεσ που ςχετίηονται με τθν αναδιάρκρωςθ, το μεταςχθματιςμό ι τθ βελτιςτοποίθςθ των δραςτθριοτιτων ςτθν Ελλάδα 

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

ενεργθτικοφ. 

Σχζδιο αναδιάρκρωςθσ 

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

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

ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ τθσ Τράπεηασ. Το Ελλθνικό Δθμόςιο ζχει δεςμευτεί ότι θ Τράπεηα κα εφαρμόςει ςυγκεκριμζνα μζτρα και 

δράςεισ και κα επιτφχει τουσ ςτόχουσ που αποτελοφν ζνα αναπόςπαςτο μζροσ του ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ. 

Οι κφριεσ δεςμεφςεισ του ανακεωρθμζνου ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ ςχετίηονται με: (α) τθ μείωςθ των ςυνολικϊν δαπανϊν και του 

ανϊτατου αρικμοφ υπαλλιλων και καταςτθμάτων για τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςτθν Ελλάδα, (β) τθ μείωςθ του κόςτουσ των 

κατακζςεων ςτθν Ελλάδα, (γ) τθ μείωςθ του δείκτθ κακαρϊν χορθγιςεων προσ κατακζςεισ για τισ τραπεηικζσ δραςτθριότθτεσ του 

Ομίλου ςτθν Ελλάδα, (δ) τθ μείωςθ του χαρτοφυλακίου αλλοδαπϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ του Ομίλου (μθ ςχετιηομζνων με 

Ζλλθνεσ πελάτεσ), (ε) τθ μείωςθ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ ςε ςυγκεκριμζνεσ κυγατρικζσ χωρίσ τραπεηικζσ δραςτθριότθτεσ, (ςτ) 

τθν πϊλθςθ του χαρτοφυλακίου μετοχϊν, ομολόγων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ και υβριδικϊν ομολόγων, (η) περιοριςμοφσ ςτθν 
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παροχι κεφαλαίων ςτισ κυγατρικζσ εταιρείεσ του Ομίλου ςτο εξωτερικό εκτόσ εάν απαιτείται από το εποπτικό πλαίςιο τθσ κάκε 

χϊρασ, ςτθν αγορά τίτλων μθ επενδυτικισ διαβάκμιςθσ (εκτόσ οριςμζνων εξαιρζςεων), ςτισ αμοιβζσ του προςωπικοφ, ςτθν 

πλθρωμι μεριςμάτων, ςτθν πιςτωτικι πολιτικι που κα ακολουκθκεί και ςε άλλεσ ςτρατθγικζσ αποφάςεισ. 

Ο Πμιλοσ ζχει ςθμειϊςει ςθμαντικι πρόοδο ςτθν υλοποίθςθ των ανωτζρω δεςμεφςεων εντόσ των κακοριςμζνων προκεςμιϊν. 

Σχετικά με αυτζσ τισ δεςμεφςεισ που κα πρζπει να ζχουν υλοποιθκεί εντόσ του 2016, ο Πμιλοσ ζχει ιδθ ολοκλθρϊςει τθν πϊλθςθ 

του 80% τθσ ςυμμετοχισ του ςτισ αςφαλιςτικζσ κυγατρικζσ τον Αφγουςτο (ςθμείο «ε» παραπάνω – ςθμ. 13), ενϊ θ αξία του 

χαρτοφυλακίου μετοχϊν και λοιπϊν επενδυτικϊν τίτλων που αναφζρονται ςτο ςθμείο «ςτ» παραπάνω, ανιλκε ςε € 33 εκατ. τθν 

30 Ιουνίου 2016, το οποίο είναι ςφμφωνο με το όριο που ζχει τεκεί ςτο ςχζδιο. Επιπρόςκετα, ζνα ςθμαντικό βιμα για τθν 

επίτευξθ του ανϊτατου αρικμοφ των υπαλλιλων ςτθν Ελλάδα ζωσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2017, όπωσ ορίηεται ςτθ ςχετικι δζςμευςθ 

(ςθμείο «α» παραπάνω), ζχει λθφκεί μζςω τθσ εφαρμογισ του Ρρογράμματοσ Εκελοφςιασ Εξόδου το οποίο ξεκίνθςε ςτο δεφτερο 

τρίμθνο του 2016 (ςθμ. 23).  Ρεραιτζρω πλθροφόρθςθ για τισ κφριεσ δεςμεφςεισ προσ υλοποίθςθ, τισ βαςικζσ παραδοχζσ που 

χρθςιμοποιικθκαν και τθν πικανι επίδραςθ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του Ομίλου, παρατίκεται ςτθ ςθμείωςθ 6 των 

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

Τραπεηικόσ Επίτροποσ 

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

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

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

Κρατικισ Ενίςχυςθσ. 

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

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

αναδιάρκρωςθσ και αναφζρεται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 

7.  Ρλθροφόρθςθ ανά επιχειρθματικό τομζα  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ο Πμιλοσ είναι οργανωμζνοσ ςτουσ ακόλουκουσ επιχειρθματικοφσ τομείσ: 

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

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

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

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

για εταιρείεσ, υπθρεςίεσ κεματοφυλακισ, χρθματιςτθριακζσ υπθρεςίεσ, διαχείριςθσ διακεςίμων, διαχείριςθσ ρευςτότθτασ και 

χρθματοδότθςθσ εμπορικϊν ςυναλλαγϊν. 

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

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

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

ςτοιχείων κεςμικϊν πελατϊν. 

- Επενδυτικι Τραπεηικι και Ρροϊόντα Κεφαλαιαγοράσ: περιλαμβάνει υπθρεςίεσ επενδυτικισ τραπεηικισ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν ςε εταιρείεσ, παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε κζματα ςυγχωνεφςεων και εξαγορϊν, 

διαπραγμάτευςθσ χρθματοοικονομικϊν μζςων, χρθματοδοτιςεων επιχειριςεων και κεςμικϊν επενδυτϊν όπωσ επίςθσ και 

ειδικϊν χρθματοοικονομικϊν ςυμβουλϊν και διαμεςολαβιςεων τόςο ςε ιδιϊτεσ όςο και ςε μικρζσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ. 
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Σελίδα  13        30 Ιουνίου  2016 Συνοπτικζσ  Ενοποιθμζνεσ  Ενδιάμεςεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 
 

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

Λουξεμβοφργο. 

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

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

Ρροϊόντων Κεφαλαιαγοράσ. Συνεπϊσ, τα ςυγκριτικά ςτοιχεία για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2015 ζχουν 

αναπροςαρμοςτεί ανάλογα. 

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

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

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

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

αρχζσ. 

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

ςυμφωνθμζνουσ όρουσ που προςεγγίηουν τισ τιμζσ τθσ αγοράσ. 

Επιχειρθματικοί τομείσ 

Λιανικι 

Τραπεηικι

Τραπεηικι

Επιχειριςεων

Διαχείριςθ 

Επενδφςεων

Επενδυτικι 

Τραπεηικι και 

Ρροϊόντα 

Κεφαλαιαγοράσ

Διεκνείσ 

Δραςτθριότθτεσ

Λοιπά και 

κζντρο

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

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 313                  179                     5                       93                            210                        (29)                      771                        

25                    36                       14                    (15)                           49                           3                          112                        

Λοιπά κακαρά ζςοδα 38                    (1)                        0                       (8)                             36                           93                       158                        

Ζςοδα από τρίτουσ 376                  214                     19                    70                            295                        67                       1.041                    

Ζςοδα μεταξφ τομζων 28                    10                       (24)                   (12)                           (1)                            (1)                        -                             

Συνολικά ζςοδα 404                  224                     (5)                     58                            294                        66                       1.041                    

Λειτουργικά ζξοδα (242)                 (59)                      (17)                   (42)                           (136)                       (7)                        (503)                      

(199)                 (113)                    (1)                     -                               (85)                         -                           (398)                      

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ (ςθμ. 11) -                        (3)                        (1)                     -                               (3)                            (7)                        (14)                         

(37)                   49                       (24)                   16                            70                           52                       126                        

(28)                   (1)                        (1)                     (1)                             (9)                            (7)                        (47)                         

(65)                   48                       (25)                   15                            61                           45                       79                          

-                        -                           36                    -                               (1)                            -                           35                          

-                        -                           -                        -                               (0)                            (11)                      (11)                         

(65)                   48                       11                    15                            60                           34                       103                        

Εξάμθνο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2016

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ 

αμοιβζσ και προμικειεσ

Ζξοδα αναδιάρκρωςθσ (ςθμ. 11)

Κζρδθ/(ηθμιζσ) από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ προ φόρου 
(1)

Κζρδθ /(ηθμιζσ) από μθ ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ προ φόρου 

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ 

κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ

Κζρδθ/(ηθμιζσ) από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ προ φόρου και 

εξόδων αναδιάρκρωςθσ

Δικαιϊματα τρίτων

Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου που 

αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ
 

Λιανικι 

Τραπεηικι

Τραπεηικι

Επιχειριςεων

Διαχείριςθ 

Επενδφςεων

Επενδυτικι 

Τραπεηικι και 

Ρροϊόντα 

Κεφαλαιαγοράσ

Διεκνείσ 

Δραςτθριότθτεσ

Λοιπά και 

κζντρο

 απαλοιφισ (2) Σφνολο

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

Ενεργθτικό ανά τομζα 22.026            11.842               2.229               14.892                    12.971                   8.692                  72.652                  

Υποχρεϊςεισ ανά τομζα 18.210            2.571                  3.201               30.190                    11.545                   (266)                    65.451                  

30 Ιουνίου 2016
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Σελίδα  14        30 Ιουνίου  2016 Συνοπτικζσ  Ενοποιθμζνεσ  Ενδιάμεςεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 
 

Ο τομζασ των Διεκνϊν Δραςτθριοτιτων αναλφεται περαιτζρω ωσ ακολοφκωσ:

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

57                    78                       29                    35                            -                              11                       210                        

9                       17                       7                       12                            -                              4                          49                          

23                    12                       1                       0                              -                              (0)                        36                          

Ζςοδα από τρίτουσ 89                    107                     37                    47                            -                              15                       295                        

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

Συνολικά ζςοδα 89                    107                     37                    47                            -                              14                       294                        -                              
Λειτουργικά ζξοδα (50)                   (42)                      (22)                   (14)                           -                              (8)                        (136)                      

(40)                   (30)                      (9)                     (6)                             -                              (0)                        (85)                         

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ (0)                     (3)                        (0)                     (0)                             -                              -                           (3)                           

(1)                     32                       6                       27                            -                              6                          70                          

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

(1)                     24                       6                       27                            -                              5                          61                          

0                       -                           -                        -                               (1)                            -                           (1)                           

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

(1)                     24                       6                       27                            (1)                            5                          60                          

Εξάμθνο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2016

Κζρδθ/(ηθμιζσ) από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ προ φόρου 
(1)

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ 

αμοιβζσ και προμικειεσ

Λοιπά κακαρά ζςοδα

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κίνδυνουσ από 

δάνεια και απαιτιςεισ

Κζρδθ /(ηθμιζσ) από μθ ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ προ φόρου 

Δικαιϊματα τρίτων
Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου που αναλογοφν 

ςτουσ μετόχουσ

Κζρδθ/(ηθμιζσ) από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ προ φόρου και εξόδων 

αναδιάρκρωςθσ
Ζξοδα αναδιάρκρωςθσ 

ουμανία Βουλγαρία Σερβία Κφπροσ Ουκρανία Λουξεμβοφργο

Διεκνείσ 

Δραςτθριότθτεσ

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.
Ενεργθτικό ανά τομζα

(3)
2.969               3.248                  1.257               4.092                      96                           1.582                  12.971                  

Υποχρεϊςεισ ανά τομζα(3)
2.777               2.822                  888                  3.706                      164                        1.339                  11.545                  

30 Ιουνίου 2016

 

Λιανικι 

Τραπεηικι 

Τραπεηικι

Επιχειριςεων

Διαχείριςθ 

Επενδφςεων

Επενδυτικι 

Τραπεηικι και 

Ρροϊόντα 

Κεφαλαιαγοράσ

Διεκνείσ 

Δραςτθριότθτεσ 

Λοιπά και 

κζντρο

 απαλοιφισ Σφνολο

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

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 304                  185                     (1)                     48                            208                        (16)                      728                        

14                    43                       23                    (18)                           46                           1                          109                        

Λοιπά κακαρά ζςοδα 1                       1                          1                       (10)                           3                             37                       33                          

Ζςοδα από τρίτουσ 319                  229                     23                    20                            257                        22                       870                        

Ζςοδα μεταξφ τομζων 39                    9                          (32)                   (10)                           (1)                            (5)                        -                             

Συνολικά ζςοδα 358                  238                     (9)                     10                            256                        17                       870                        

Λειτουργικά ζξοδα (241)                 (55)                      (18)                   (31)                           (131)                       (8)                        (484)                      

(1.336)             (706)                    (12)                   (0)                             (84)                         -                           (2.138)                   

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ (ςθμ. 11) -                        (13)                      (1)                     (20)                           (3)                            (34)                      (71)                         

(1.219)             (536)                    (40)                   (41)                           38                           (25)                      (1.823)                   

-                        0                          -                        -                               -                              (3)                        (3)                           

(1.219)             (536)                    (40)                   (41)                           38                           (28)                      (1.826)                   

-                        -                           37                    -                               (70)                         -                           (33)                         

-                        -                           -                        -                               (1)                            (12)                      (13)                         

(1.219)             (536)                    (3)                     (41)                           (33)                         (40)                      (1.872)                   

Δικαιϊματα τρίτων
Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου που αναλογοφν 

ςτουσ μετόχουσ

Κζρδθ/(ηθμιζσ) από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ προ φόρου και εξόδων 

αναδιάρκρωςθσ

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

δραςτθριότθτεσ προ φόρου 
(1)

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κίνδυνουσ από 

δάνεια και απαιτιςεισ

Κζρδθ /(ηθμιζσ) από μθ ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ προ φόρου 

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ 

αμοιβζσ και προμικειεσ

Εξάμθνο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2015

 

Λιανικι 

Τραπεηικι 

Τραπεηικι

Επιχειριςεων

Διαχείριςθ 

Επενδφςεων

Επενδυτικι 

Τραπεηικι και 

Ρροϊόντα 

Κεφαλαιαγοράσ

Διεκνείσ 

Δραςτθριότθτεσ 

Λοιπά και 

κζντρο

 απαλοιφισ(2) Σφνολο

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

Ενεργθτικό ανά τομζα 22.501            11.889               2.097               14.209                    12.740                   10.117               73.553                  

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

31 Δεκεμβρίου 2015
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ουμανία Βουλγαρία Σερβία Κφπροσ Ουκρανία Λουξεμβοφργο Σφνολο

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

62                    69                       36                    29                            -                              12                       208                        

12                    15                       6                       10                            -                              3                          46                          

1                       1                          1                       0                              -                              0                          3                            

Ζςοδα από τρίτουσ 75                    85                       43                    39                            -                              15                       257                        

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

Συνολικά ζςοδα 75                    85                       43                    39                            -                              14                       256                        

Λειτουργικά ζξοδα (50)                   (38)                      (23)                   (13)                           -                              (7)                        (131)                      

(21)                   (32)                      (25)                   (6)                             -                              (0)                        (84)                         

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ (1)                     (2)                        -                        -                               -                              -                           (3)                           

3                       13                       (5)                     20                            -                              7                          38                          

1                       -                           -                        -                               (71)                         -                           (70)                         

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

3                       13                       (5)                     20                            (71)                         7                          (33)                         

Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου που αναλογοφν 

ςτουσ μετόχουσ

Εξάμθνο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2015

Λοιπά κακαρά ζςοδα

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κίνδυνουσ από 

δάνεια και απαιτιςεισ

Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου από 

ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (1) 

Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου από μθ 

ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ

Δικαιϊματα τρίτων

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 
Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ 

αμοιβζσ και προμικειεσ

 

ουμανία Βουλγαρία Σερβία Κφπροσ Ουκρανία Λουξεμβοφργο

Διεκνείσ 

Δραςτθριότθτεσ

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

Ενεργθτικό ανά τομζα
(3)

3.235               3.186                  1.254               3.724                      130                         1.405                  12.740                  

Υποχρεϊςεισ ανά τομζα
(3)

3.042               2.834                  881                  3.360                      197                         1.166                  11.411                  

31 Δεκεμβρίου 2015

 

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

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

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

ανερχόταν ςε € 198 εκατ. και το ςφνολο των υποχρεϊςεων ανερχόταν ςε € 196 εκατ.  

8.  Κζρδθ ανά μετοχι 

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

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

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

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

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

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

2016 2015 2016 2015

€ εκατ. 106                       (1.412)                  46                         (1.318)                  

€ εκατ. 85                         (1.387)                  34                         (1.285)                  

Αρικμόσ μετοχϊν 2.185.389.631  146.964.109      2.185.403.058  146.911.495      

Κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι

€ 0,05                      (9,61)                    0,02                      (8,97)                    

Κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ

€ 0,04                      (9,44)                    0,02                      (8,74)                    

Τρίμθνο που ζλθξε 

τθν 30 Ιουνίου

-Βαςικά κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι

Εξάμθνο που ζλθξε 

τθν 30 Ιουνίου

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

μετοχϊν 

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) περιόδου από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ που 

αναλογοφν ςτουσ κατόχουσ κοινϊν μετοχϊν 

-Βαςικά  κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι

Μζςοσ ςτακμιςμζνοσ αρικμόσ κοινϊν μετοχϊν ςε κυκλοφορία για τα 

βαςικά κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι
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Τα βαςικά κζρδθ ανά μετοχι από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2016 ανιλκαν ςε € 

0,01 (30 Ιουνίου 2015: € 0,17 ηθμιζσ). 

Οι βαςικζσ και προςαρμοςμζνεσ ηθμιζσ ανά μετοχι για το 2015 ζχουν προςαρμοςκεί ϊςτε να λθφκεί υπόψθ θ ςυνζνωςθ των 

κοινϊν μετοχϊν (reverse split) με αναλογία 100 παλαιζσ για κάκε 1 νζα κοινι μετοχι βάςει των αποφάςεων τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ τθσ 16 Νοεμβρίου 2015.  

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

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

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

μετοχι. 

9.  Λειτουργικά ζξοδα 

30 Ιουνίου 

2016

30 Ιουνίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ (275)              (264)              

Διοικθτικά ζξοδα (123)              (122)              

Ειςφορζσ ςτα ταμεία εξυγίανςθσ και εγγφθςθσ των κατακζςεων (39)                (29)                

Αποςβζςεισ ενςϊματων πάγιων ςτοιχείων (28)                (30)                

Αποςβζςεισ άυλων πάγιων ςτοιχείων (13)                (13)                

Ενοίκια λειτουργικϊν μιςκϊςεων (25)                (26)                

Σφνολο από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (503)              (484)              
 

Ειςφορζσ ςτα ταμεία εξυγίανςθσ και εγγφθςθσ των κατακζςεων  

Για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2016, το ζξοδο για τισ ειςφορζσ ςτα ταμεία εξυγίανςθσ και εγγφθςθσ των κατακζςεων 

ανιλκε ςε € 39 εκατ. Με το Νόμο 4370/2016, ο οποίοσ τζκθκε ςε ιςχφ το Μάρτιο του 2016 και αντικατζςτθςε το Νόμο 3746/2009, 

ενςωματϊκθκε ςτθν Ελλθνικι νομοκεςία θ Οδθγία 2014/49/ΕΕ, όπου, μεταξφ άλλων, ορίηει το εφροσ και ςυγκεκριμζνεσ πλευρζσ 

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

ιδρυμάτων και επιπροςκζτωσ, τθν διαδικαςία κακοριςμοφ και καταβολισ ειςφορϊν. Θ ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2014/49/ΕΕ ςτο 

εκνικό δίκαιο των χωρϊν τθσ ΕΕ όπου ο Πμιλοσ δραςτθριοποιείται ολοκλθρϊκθκε το πρϊτο τρίμθνο του 2016. 

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 

Ο μζςοσ όροσ του αρικμοφ των εργαηομζνων του Ομίλου κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου ανιλκε ςε 17.559 εκ των οποίων 988 

ιταν οι εργαηόμενοι των Ουκρανικϊν και αςφαλιςτικϊν κυγατρικϊν (Ιοφνιοσ 2015: 17.682 εκ των οποίων 1.052 ιταν οι 

εργαηόμενοι των Ουκρανικϊν και αςφαλιςτικϊν κυγατρικϊν). Τθν 30 Ιουνίου 2016, ο αρικμόσ των καταςτθμάτων του Ομίλου 

ανιλκε ςε 960 εκ των οποίων 45 ιταν τα καταςτιματα των κυγατρικϊν ςτθν Ουκρανία. 
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10.  Ρροβλζψεισ απομείωςθσ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν 

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

Επιχειρθματικά Στεγαςτικά Καταναλωτικά
 (1)

Μικρζσ 

επιχειριςεισ Σφνολο

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

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 4.693                    2.172                2.765                      2.160                11.790            

135                        127                   101                          35                      398                  

Ανακτιςεισ προβλζψεων απομείωςθσ 

από διαγραφζσ 0                            0                        4                               0                        4                       

(271)                      (20)                    (173)                         (23)                    (487)                 
Μεταβολι ςτθν παροφςα αξία των 

ηθμιϊν απομείωςθσ (45)                         (33)                    (31)                           (47)                    (156)                 

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ και λοιπζσ 

κινιςεισ (5)                           (18)                    (18)                           (13)                    (54)                   

Υπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου 4.507                    2.228                2.648                      2.112                11.495            

30 Ιουνίου 2016

Ρροβλζψεισ περιόδου

Διαγραφζσ δανείων και απαιτιςεων(2)

    

(1) Περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα των πιςτωτικϊν καρτϊν. 
(2) Περιλαμβάνεται ποςό € 170 εκατ. το οποίο ςχετίηεται με ςυναλλαγζσ πϊλθςθσ μθ εξυπθρετοφμενων δανείων (ςθμ. 14). 

Το Μάιο του 2016, τζκθκε ςε ιςχφ ςτθ ουμανία ο Νόμοσ 77/2016 που αφορά ςτθν εξόφλθςθ δανειακϊν υποχρεϊςεων (ο «νόμοσ 

για τθν εξόφλθςθ χρζουσ»). Συγκεκριμζνα, ο εν λόγω νόμοσ προβλζπει, υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ, τθν πλιρθ εξόφλθςθ 

δανείων χορθγθκζντων ςε φυςικά πρόςωπα, τα οποία ζχουν ωσ εξαςφάλιςθ ακίνθτα, με «αποπλθρωμι ςε είδοσ», μζςω τθσ 

μεταβίβαςθσ του ακινιτου. Τθν 30 Ιουνίου 2016, με βάςθ τθ διακζςιμθ πλθροφόρθςθ, εκτιμικθκε θ επίπτωςθ ςτα οικονομικά 

ςτοιχεία του Ομίλου λόγω τθσ εφαρμογισ του προαναφερκζντοσ νόμου και αναγνωρίςτθκε επιπλζον πρόβλεψθ ποςοφ € 20 εκατ. 

επί των δανείων που ζχει χορθγιςει θ κυγατρικι τράπεηα του Ομίλου ςτθ ουμανία Bancpost S.A.  

11.  Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ και ζξοδα αναδιάρκρωςθσ 

30 Ιουνίου 

2016

30 Ιουνίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

Ηθμιζσ απομείωςθσ και αποτίμθςθσ επενδυτικϊν ακινιτων και ακινιτων ανακτθκζντων από 

πλειςτθριαςμοφσ (9)                    (46)                  

Ηθμιζσ απομείωςθσ ομολόγων -                      (20)                  

Ηθμιζσ απομείωςθσ από αμοιβαία κεφάλαια και μετοχζσ (1)                    (5)                    

Ηθμιζσ απομείωςθσ από λοιπζσ απαιτιςεισ (4)                    -                      

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ (14)                  (71)                  

Ρρόβλεψθ για το Ρρόγραμμα Εκελουςίασ Εξόδου (ςθμ. 23) (33)                  -                      

Ζξοδα αναδιάρκρωςθσ (13)                  (3)                    

Λοιπά ζξοδα (1)                    -                      

Ζξοδα αναδιάρκρωςθσ (47)                  (3)                    

Σφνολο (61)                  (74)                  
 

Το πρϊτο εξάμθνο του 2016, ο Πμιλοσ αναγνϊριςε ζξοδα αναδιάρκρωςθσ ποςοφ € 13 εκατ., εκ των οποίων ποςό € 8 εκατ. 

ςχετίηεται με τθν απόκτθςθ του Καταςτιματοσ Βουλγαρίασ τθσ Alpha Bank από τθν Eurobank Bulgaria A.D. (ςθμ. 30).  

Κατά τθ διάρκεια του δεφτερου τριμινου του 2016, ο Πμιλοσ αναγνϊριςε ηθμιζσ απομείωςθσ απαιτιςεων από ενοίκια ποςοφ € 4 

εκατ. 

Το πρϊτο εξάμθνο του 2015, ο Πμιλοσ αναγνϊριςε € 46 εκατ. ηθμιζσ απομείωςθσ και αποτίμθςθσ επενδυτικϊν ακινιτων και 

ακινιτων ανακτθκζντων από πλειςτθριαςμοφσ κυρίωσ ςτθ Ελλάδα, αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν επιδείνωςθ των μακροοικονομικϊν 

ςυνκθκϊν και τθ ςυνεχιηόμενθ μείωςθ των τιμϊν ςτθν αγορά ακινιτων.  

Το πρϊτο εξάμθνο του 2015, θ Τράπεηα αναγνϊριςε επιπλζον € 20 εκατ. ηθμιζσ απομείωςθσ για κρατικά ομόλογα τθσ Ουκρανίασ 

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

αβεβαιότθτασ ςτθ χϊρα, θ οποία οδιγθςε ςε ςθμαντικι μείωςθ των τιμϊν ςτθν αγορά για αυτά τα ομόλογα. 
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12. Φόροσ ειςοδιματοσ και προςαρμογζσ φόρου  

30 Ιουνίου 

2016

30 Ιουνίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

Τρζχων φόροσ (26)                (22)                

Αναβαλλόμενοσ φόροσ 9                    472               

Φόροσ ειςοδιματοσ (17)                450               

Ρροςαρμογζσ φόρου 31                 -                     

Σφνολο φόρου ειςοδιματοσ (ζξοδο)/ζςοδο

από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 14                 450               
 

Βάςει του Νόμου 4334/2015, ο οποίοσ τζκθκε ςε ιςχφ τθ 16 Ιουλίου 2015 και τροποποίθςε το φορολογικό Νόμο 4172/2013, ο 

φορολογικόσ ςυντελεςτισ των εταιρειϊν ςτθν Ελλάδα για τα ζςοδα των χριςεων από το 2015 και ζπειτα αυξικθκε από 26% ςε 

29%. Επιπρόςκετα, τα μερίςματα που διανζμονται υπόκεινται ςε παρακράτθςθ φόρου 15%, εκτόσ των ενδοομιλικϊν μεριςμάτων 

τα οποία υπό προχποκζςεισ απαλλάςςονται του φόρου, ςφμφωνα με τουσ Νόμουσ 4387/2016 και 4389/2016, οι οποίοι  αφξθςαν 

τον αντίςτοιχο φορολογικό ςυντελεςτι από 10% ςε 15%, για διανομζσ μεριςμάτων που πραγματοποιοφνται από τθν 1 Ιανουαρίου 

2017 και ςτο εξισ. 

Το πρϊτο εξάμθνο του 2016, ςε ςυνζχεια ευνοϊκισ δικαςτικισ απόφαςθσ, ο Πμιλοσ αναγνϊριςε ζςοδο φόρου € 30,5 εκατ. για 

απαιτιςεισ ζναντι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςχετικζσ με τθν ζκτακτθ φορολόγθςθ αφορολόγθτων αποκεματικϊν τθσ Τράπεηασ, θ 

οποία είχε επιβλθκεί με το Νόμο 3513/2006. 

Φορολογικό πιςτοποιθτικό και ανζλεγκτεσ φορολογικζσ χριςεισ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ζχουν ελεγχκεί από 2 ζωσ 8 ζτθ από τισ φορολογικζσ αρχζσ. Πςεσ εταιρείεσ υπόκεινται ςε τακτικό ζλεγχο από ορκωτοφσ ελεγκτζσ 

ζχουν λάβει φορολογικό πιςτοποιθτικό χωρίσ διατφπωςθ επιφφλαξθσ για τισ χριςεισ 2011-2014, ενϊ ο φορολογικόσ ζλεγχοσ για 

τθ χριςθ 2015 από ορκωτοφσ ελεγκτζσ βρίςκεται ςε εξζλιξθ. 

Σφμφωνα με τθν  Ελλθνικι  φορολογικι νομοκεςία και τισ αντίςτοιχεσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ, οι εταιρείεσ για τισ οποίεσ εκδίδεται 

φορολογικό πιςτοποιθτικό χωρίσ επιςθμάνςεισ για παραβάςεισ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ δεν εξαιροφνται από τθν επιβολι 

επιπρόςκετων φόρων και προςτίμων από τισ Ελλθνικζσ φορολογικζσ αρχζσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του φορολογικοφ ελζγχου ςτο 

πλαίςιο των νομοκετικϊν περιοριςμϊν (ωσ γενικι αρχι, 5 χρόνια από τθ λιξθ τθσ χριςθσ ςτθν οποία θ φορολογικι διλωςθ κα 

πρζπει να ζχει υποβλθκεί).  

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

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

(Σερβία), 2010-2015 και (ε) Eurobank Private Bank Luxembourg S.A., 2011-2015. Οι λοιπζσ εταιρείεσ του Ομίλου (ςθμ. 17 και 18), οι 

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

6 ανζλεγκτεσ φορολογικζσ χριςεισ, ςφμφωνα με τθ γενικι αρχι και τισ προχποκζςεισ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ που ιςχφει ςε 

κάκε χϊρα. 
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Οι αναβαλλόμενοι φόροι ειςοδιματοσ υπολογίηονται με τθ μζκοδο τθσ υποχρζωςθσ (liability method) επί όλων των εκπιπτόμενων 

προςωρινϊν διαφορϊν, κακϊσ επίςθσ και επί των μθ χρθςιμοποιθμζνων φορολογικϊν ηθμιϊν με το φορολογικό ςυντελεςτι που 

αναμζνεται να ιςχφει ςτθν περίοδο κατά τθν οποία κα τακτοποιθκεί θ απαίτθςθ ι θ υποχρζωςθ. 

Θ κίνθςθ του λογαριαςμοφ αναβαλλόμενθσ φορολογίασ παρουςιάηεται παρακάτω: 

30 Ιουνίου 

2016

€ εκατ.

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 4.854                  

Ζςοδο/(ζξοδο) ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 9                          

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων (2)                         

Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν 3                          

Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 2                          

Λοιπά 0                          

Υπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου 4.866                  
 

Tθν περίοδο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2016, θ κίνθςθ του λογαριαςμοφ αναβαλλόμενθσ φορολογίασ ςχετικά με τισ μθ 

ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ ποςοφ € 2 εκατ., αφορά ςε μερικό αντιλογιςμό τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ ςε 

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

του Ομίλου. Τθν 30 Ιουνίου 2016, θ παραπάνω αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ ανιλκε ςε € 64 εκατ. Μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ πϊλθςθσ τθν 4 Αυγοφςτου 2016, οι προαναφερκείςεσ φορολογθτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ 

αντιλογίςτθκαν και ςυμπεριλιφκθκαν ςτα φορολογθτζα αποτελζςματα τθσ Τράπεηασ (ςθμ. 13). 

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

30 Ιουνίου 

2016

31 Δεκεμβρίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

Ηθμιζσ που ςχετίηονται με το πρόγραμμα PSI+ 1.277                  1.302                  

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ 2.861                  2.810                  

Μθ χρθςιμοποιθκείςεσ φορολογικζσ ηθμιζσ 319                     319                     

Μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία που αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων 307                     302                     

Κόςτοσ ςυναλλαγϊν κακαρισ κζςθσ 42                        46                        

Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν 32                        29                        

Μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία που αναγνωρίηονται απευκείασ ςτο αποκεματικό εφλογθσ 

αξίασ 8                          9                          

Ράγια περιουςιακά ςτοιχεία (3)                         (1)                         

Υποχρεϊςεισ κακοριςμζνων παροχϊν 13                        11                        

Λοιπά 10                        27                        

Σφνολο αναβαλλόμενου φόρου ειςοδιματοσ 4.866                  4.854                  
 

Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ αναλφεται παρακάτω: 

30 Ιουνίου 

2016

31 Δεκεμβρίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 4.870                  4.859                  

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ (ςθμ.23) (4)                         (5)                         

Σφνολο αναβαλλόμενου φόρου ειςοδιματοσ 4.866                  4.854                  
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Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ (ζξοδο)/ζςοδο ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων προκφπτει από τα ςτοιχεία που αναφζρονται παρακάτω: 

30 Ιουνίου 

2016

30 Ιουνίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ 51                        469                     

Μθ χρθςιμοποιθκείςεσ φορολογικζσ ηθμιζσ 0                          (13)                      

Ηθμιζσ που ςχετίηονται με το πρόγραμμα PSI+ (25)                      (22)                      

Μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία και λοιπζσ προςωρινζσ διαφορζσ (17)                      38                        

Σφνολο αναβαλλόμενου φόρου ειςοδιματοσ (ζξοδο)/ ζςοδο από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ 9                          472                     

Ρροςωρινζσ διαφορζσ από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 2                          18                        

Σφνολο αναβαλλόμενου φόρου ειςοδιματοσ (ζξοδο)/ ζςοδο 11                        490                     
 

Τθν 30 Ιουνίου 2016, ο Πμιλοσ αναγνϊριςε κακαρζσ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ € 4,9 δισ που αναλφονται παρακάτω: 

(α) € 1.277 εκατ. αφοροφν ςε φορολογικζσ ηθμιζσ από τθ ςυμμετοχι του Ομίλου ςτο πρόγραμμα PSI+ και ςτο πρόγραμμα 

επαναγοράσ των νζων τίτλων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, οι οποίεσ υπόκεινται ςε απόςβεςθ για φορολογικοφσ ςκοποφσ (δθλ. 

1/30 των ηθμιϊν ετθςίωσ αρχίηοντασ από τθν χριςθ 2012 και εφεξισ), 

(β) € 2.861 εκατ. αφοροφν ςε εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ λόγω προβλζψεων απομείωςθσ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από 

δάνεια και απαιτιςεισ, οι οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε μελλοντικζσ περιόδουσ χωρίσ κακοριςμζνο χρονικό 

περιοριςμό και ςφμφωνα με τθ φορολογικι νομοκεςία που ιςχφει ςε κάκε χϊρα που δραςτθριοποιείται ο Πμιλοσ, 

(γ) € 319 εκατ. αφοροφν ςε μθ χρθςιμοποιθκείςεσ φορολογικζσ ηθμιζσ. Θ δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκοφν οι μεταφερόμενεσ 

φορολογικζσ ηθμιζσ λιγει κατά το μεγαλφτερο μζροσ αυτϊν το 2018, 

(δ) € 42 εκατ. αφοροφν κυρίωσ ςε εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ ςχετικά με τθν αναπόςβεςτθ αξία εξόδων αφξθςθσ 

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

ζτουσ που πραγματοποιικθκαν και 

(ε) € 367 εκατ. αφοροφν ςε λοιπζσ εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ (ηθμιζσ αποτίμθςθσ, προβλζψεισ για αποηθμίωςθ 

προςωπικοφ λόγω αποχϊρθςθσ από τθν υπθρεςία κ.λπ.), θ πλειονότθτα των οποίων μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε μελλοντικζσ 

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

δραςτθριοποιείται ο Πμιλοσ. 

Αξιολόγηςη τησ ανακτηςιμότητασ των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήςεων 

Θ αναγνϊριςθ των ανωτζρω αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων ςτθρίηεται ςτθν εκτίμθςθ τθσ διοίκθςθσ, τθν 30 Ιουνίου 

2016, ότι οι εταιρείεσ του Ομίλου κα ζχουν επαρκι μελλοντικά φορολογθτζα κζρδθ, ζναντι των οποίων οι μθ χρθςιμοποιθκείςεσ 

φορολογικζσ ηθμιζσ, οι εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ, κακϊσ και οι φορολογικζσ ηθμιζσ από το πρόγραμμα  PSI+ και από το 

πρόγραμμα επαναγοράσ των νζων τίτλων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν. Οι αναβαλλόμενεσ 

φορολογικζσ απαιτιςεισ προςδιορίηονται με βάςθ τθ φορολογικι μεταχείριςθ τθσ κάκε κατθγορίασ τθσ αναβαλλόμενθσ 

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

δυνατότθτα ςυμψθφιςμοφ των μεταφερόμενων ηθμιϊν με μελλοντικά φορολογθτζα κζρδθ, τα πραγματικά φορολογικά 

αποτελζςματα για τθ χριςθ που ζλθξε τθν  31 Δεκεμβρίου 2015 και τα εκτιμϊμενα φορολογικά αποτελζςματα για τθ χριςθ που 

κα λιξει τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, λαμβάνοντασ υπόψθ τα πραγματικά φορολογικά αποτελζςματα για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 

30 Ιουνίου 2016.  

Επιπλζον, θ αξιολόγθςθ του Ομίλου ςχετικά με τθν ανακτθςιμότθτα των αναγνωριςμζνων αναβαλλόμενων φορολογικϊν 

απαιτιςεων βαςίηεται (α) ςτισ εκτιμιςεισ για τθ μελλοντικι επίδοςθ (προβλζψεισ λειτουργικϊν αποτελεςμάτων) και τισ 

προοπτικζσ ανάπτυξθσ που ζχουν αντίκτυπο ςτα εκτιμϊμενα μελλοντικά φορολογθτζα κζρδθ, (β) ςτο αναμενόμενο 

χρονοδιάγραμμα ανάκτθςθσ ι διακανονιςμοφ των εκπιπτόμενων και των φορολογθτζων προςωρινϊν διαφορϊν, (γ) ςτθν 

πικανότθτα ότι οι εταιρίεσ του Ομίλου κα ζχουν επαρκι μελλοντικά φορολογθτζα κζρδθ, κατά τθν ίδια περίοδο που κα 

πραγματοποιθκεί θ ανάκτθςθ ι ο διακανονιςμόσ των εκπιπτόμενων και των φορολογθτζων προςωρινϊν διαφορϊν (δθλαδι 

κζρδθ/ ηθμιζσ από πϊλθςθ επενδφςεων ι λοιπϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων κ.λπ.) ι κατά τα ζτθ ςτα οποία μποροφν να 

μεταφερκοφν οι φορολογικζσ ηθμιζσ και (δ) ςτθν ιςτορικι εξζλιξθ των αποτελεςμάτων (ιςτορικζσ επιδόςεισ) των εταιρειϊν του 

Ομίλου ςε ςυνδυαςμό με τισ φορολογικζσ ηθμιζσ προγενζςτερων ετϊν που προκλικθκαν από ζκτακτα γεγονότα. 
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Τθν 30 Ιουνίου 2016, ο Πμιλοσ ζλαβε υπόψθ τθν πρόβλεψθ των λειτουργικϊν αποτελεςμάτων και τισ ενζργειεσ κεφαλαιακισ 

ενίςχυςθσ που πρζπει να υλοποιθκοφν ζωσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2018, όπωσ αντικατοπτρίηονται ςτο ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ που 

εγκρίκθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ςτο πλαίςιο τθσ νζασ ανακεφαλαιοποίθςθσ, το Νοζμβριο του 2015 (ςθμ. 6). 

Το ποςό των ανωτζρω προβλζψεων των λειτουργικϊν αποτελεςμάτων επθρεάηεται κυρίωσ από τισ εκτιμιςεισ του Ομίλου ςχετικά 

με (α) τθ μείωςθ του κόςτουσ χρθματοδότθςθσ λόγω του ςταδιακοφ επαναπατριςμοφ των κατακζςεων των πελατϊν, τθν 

περαιτζρω μείωςθ των αντίςτοιχων επιτοκίων και τθν αντικατάςταςθ ακριβότερων πθγϊν χρθματοδότθςθσ, (β) τισ  μειωμζνεσ 

ηθμιζσ απομείωςθσ των δανείων, ωσ αποτζλεςμα των μακροοικονομικϊν ςυνκθκϊν ςτθν Ελλάδα, που αναμζνεται να βελτιωκοφν 

κακϊσ και τισ ενζργειεσ που ζχουν ιδθ υλοποιθκεί από τον Πμιλο για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των προβλθματικϊν 

δανείων, (γ) τθν αποτελεςματικότθτα των ςυνεχϊν μζτρων περιοριςμοφ του κόςτουσ και (δ) τθ ςταδιακι αποκατάςταςθ των 

παραδοςιακϊν εςόδων από προμικειεσ, όπωσ θ διαχείριςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων και οι προμικειεσ δικτφου και οι προμικειεσ 

που ςχετίηονται με προϊόντα κεφαλαιαγοράσ και επενδυτικισ τραπεηικισ. Οι μακροοικονομικζσ παραδοχζσ που λιφκθκαν υπόψθ 

από τον Πμιλο για τθν προετοιμαςία του προαναφερκζντοσ ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ είναι ευκυγραμμιςμζνεσ με εκείνεσ που 

προβλζπονταν από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι το Σεπτζμβριο του 2015. Το μοντζλο τθσ αξιολόγθςθσ τθσ ανακτθςιμότθτασ των 

αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων του Ομίλου ζχει καταρτιςτεί ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των λειτουργικϊν 

αποτελεςμάτων που περιλαμβάνονται ςτο ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ, οι οποίεσ επεκτείνονται για ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό 

διάςτθμα.  

Θ εφαρμογι του ανωτζρω ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τουσ κινδφνουσ και τισ αβεβαιότθτεσ που 

απορρζουν από το μακροοικονομικό περιβάλλον ςτθν Ελλάδα (ςθμ. 2). 

Νομικό πλαίςιο δημιουργίασ οριςτικών και εκκαθαριςμζνων απαιτήςεων ζναντι του Ελληνικοφ Δημοςίου 

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

ςυμπεριλαμβανομζνων των εταιρειϊν χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ και πρακτορείασ επιχειρθματικϊν απαιτιςεων, οι 

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

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

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

είχαν αναγνωριςτεί  κατά τθν 30 Ιουνίου 2015 μποροφν να μετατραποφν ςε οριςτικζσ και εκκακαριςμζνεσ απαιτιςεισ ζναντι του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου, αν το λογιςτικό, μετά από φόρουσ αποτζλεςμα τθσ χριςθσ είναι ηθμιά (με ζναρξθ από τθν χριςθ του 2016 

και μετά). Τθν 30 Ιουνίου 2016, οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ οι οποίεσ πλθροφν τα κριτιρια για μετατροπι τουσ ςε 

οριςτικζσ και εκκακαριςμζνεσ απαιτιςεισ ζναντι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ανζρχονταν ςε  € 4.040 εκατ. Ρεραιτζρω πλθροφόρθςθ 

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

Δεκεμβρίου 2015. 

13.  Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

Αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ ταξινομθμζνεσ ωσ κατεχόμενεσ προσ πϊλθςθ 

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

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

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

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

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

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

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

οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτον επιχειρθματικό τομζα των Διεκνϊν Δραςτθριοτιτων και γ) τισ ςυμβάςεισ τραπεηοαςφαλιςτικισ 

(bancassurance agreements) μεταξφ των κυγατρικϊν τθσ Eurolife και τθσ Eurobank αναφορικά με τθν αποκλειςτικι διανομι 

αςφαλιςτικϊν προϊόντων ςτθν Ελλάδα και ςτθ ουμανία μζςω του δικτφου πωλιςεων τθσ Eurobank.   

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

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

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

μεταξφ τθσ λογιςτικισ και τθσ εφλογθσ αξίασ τουσ μειωμζνθσ με τα ζξοδα πϊλθςθσ.  
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Τθν 30 Ιουνίου 2016, τα ςυςςωρευμζνα κζρδθ (που ςχετίηονται κυρίωσ με τθν αποτίμθςθ των διακζςιμων προσ πϊλθςθ 

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

αποτελζςματα απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ ανζρχονταν ςε € 70 εκατ. (30 Ιουνίου 2015: € 19 εκατ.).   

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

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 30                            23                            

Κακαρά ζςοδα από αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ (18)                           17                            

Αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ 50                            11                            

Λοιπά ζςοδα/ (ηθμιζσ) (12)                           4                              

Λειτουργικά ζξοδα (14)                           (13)                           

Κζρδθ/ (ηθμιζσ) προ απομειϊςεων από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 36                            42                            

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ -                               (4)                             

Κζρδθ/ (ηθμιζσ) προ φόρου από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 36                            38                            

Φόροσ ειςοδιματοσ 
(1)

(14)                           (10)                           

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

μετόχουσ 22                            28                            

Εξάμθνο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου

 
(1) Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου εξαμινου 2016, ο Όμιλοσ αντιλόγθςε μερικϊσ τθν αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ επί των φορολογθτζων 

προςωρινϊν διαφορϊν (κεφαλαιακά κζρδθ), που ςχετίηονται με το κόςτοσ επζνδυςθσ ςτθν Eurolife ERB Insurance Group Ανϊνυμοσ Εταιρεία Συμμετοχϊν 

κατά € 2 εκατ. (ςθμ. 12). 

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

αναγνωρίςτθκαν ωσ κατεχόμενα προσ πϊλθςθ αναλφονται παρακάτω: 

30 Ιουνίου

 2016

31 Δεκεμβρίου

 2015

€ εκατ. € εκατ.

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων και 

χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 1.950                      1.816                      

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 113                          105                          

Στοιχεία ενεργθτικοφ δραςτθριοτιτων προσ πϊλθςθ 2.063                      1.921                      

Αςφαλιςτικζσ προβλζψεισ 1.428                      1.324                      

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 246                          421                          

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 89                            71                            

Υποχρεϊςεισ δραςτθριοτιτων προσ πϊλθςθ 1.763                      1.816                      

Ενδοομιλικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ των αςφαλιςτικϊν δραςτθριοτιτων (μετά από ενδοομιλικζσ 

υποχρεϊςεισ) 109                          325                          

Κακαρι κζςθ των δραςτθριοτιτων προσ πϊλθςθ 409                          430                          
 

Γεγονόσ μετά την ημερομηνία ιςολογιςμοφ 

Θ Συναλλαγι ολοκλθρϊκθκε τθν 4 Αυγοφςτου 2016, μετά τθ λιψθ όλων των απαιτοφμενων εγκρίςεων από τισ αρμόδιεσ εποπτικζσ 

και ρυκμιςτικζσ αρχζσ. Το τίμθμα τθσ Συναλλαγισ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ αυτισ και μετά από τθ διανομι μερίςματοσ ποςοφ € 

34 εκατ. από τθ Eurolife ςτθ Eurobank, ανιλκε ςε € 324,7 εκατ., και υπόκειται ςε περαιτζρω προςαρμογζσ μετά τθν 

οριςτικοποίθςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων τθσ Eurolife κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Συναλλαγισ.   

Το εκτιμϊμενο αποτζλεςμα από τθν πϊλθςθ των αςφαλιςτικϊν δραςτθριοτιτων του Ομίλου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

μεταφοράσ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων των ςωρευτικϊν κερδϊν που προζκυψαν από τισ μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία των 

διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων, που προθγουμζνωσ είχαν αναγνωριςτεί απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ, ανζρχεται 

ςε € 63 εκατ. κζρδοσ, μετά από φόρο (ςθμ. 12).    
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Δραςτθριότθτεσ ςτθν Ουκρανία ταξινομθμζνεσ ωσ κατεχόμενεσ προσ πϊλθςθ 

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

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

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

του Ομίλου ςτθν Ουκρανία παρουςιάηονται ςτον τομζα Διεκνϊν δραςτθριοτιτων. 

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

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

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

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

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

διοίκθςθ προκειμζνου να λθφκεί υπόψθ το περιβάλλον των ακραίων ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ.  

Οι ςυνεχιηόμενεσ δυςμενείσ ςυνκικεσ ςτθ χϊρα οδιγθςαν ςτθν παράταςθ τθσ περιόδου για τθν ολοκλιρωςθ τθσ πϊλθςθσ άνω 

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

παραμζνει θ δζςμευςι του για το ςχζδιο πϊλθςθσ των δραςτθριοτιτων αυτϊν. Τθν 30 Ιουνίου 2016, οι ςυςςωρευμζνεσ ηθμιζσ 

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

ςτα λοιπά αποτελζςματα απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ ιταν € 68 εκατ. (30 Ιουνίου 2015: € 68 εκατ.).  

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

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 3                              2                              

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ 1                              1                              

Λοιπά ζςοδα/(ηθμιζσ)
 (1)

(0)                             (6)                             

Λειτουργικά ζξοδα (6)                             (8)                             

Ρροβλζψεισ και επιμζτρθςθ ηθμιϊν από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν 1                              (60)                           

Κζρδθ/ (ηθμιζσ) προ φόρου από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (1)                             (71)                           

Φόροσ ειςοδιματοσ 0                              18                            

Κζρδθ/(ηθμιζσ) μετά φόρου από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριοτιτεσ (1)                             (53)                           

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

ςε τρίτουσ (0)                             (0)                             

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

μετόχουσ (1)                             (53)                           

Εξάμθνο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου

 
(1) Αφορά κυρίωσ ηθμιζσ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ για το πρϊτο εξάμθνο του 2015. 
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Οι βαςικζσ κατθγορίεσ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων από τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςτθν Ουκρανία 

κατεχόμενων προσ πϊλθςθ αναλφονται παρακάτω: 

30 Ιουνίου

 2016

31 Δεκεμβρίου

2015

€ εκατ. € εκατ.

Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 35 46

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 6 19

Χαρτοφυλάκιο εμπορικϊν και επενδυτικϊν τίτλων 0 2

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 54 62

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 1 1

Στοιχεία ενεργθτικοφ δραςτθριοτιτων προσ πϊλθςθ 96 130

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 111 123

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 2 2

Υποχρεϊςεισ δραςτθριοτιτων προσ πϊλθςθ 113 125

Χρθματοδότθςθ από τον Πμιλο των ουκρανικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ κατεχόμενων προσ 

πϊλθςθ 51 72

Κακαρι κζςθ των δραςτθριοτιτων προσ πϊλθςθ (68)                           (67)                           
 

14.  Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 

30 Ιουνίου

 2016

31 Δεκεμβρίου

2015

€ εκατ. € εκατ.

Επιχειρθματικά δάνεια 19.511                19.606                

Στεγαςτικά δάνεια 18.065                18.261                

Καταναλωτικά δάνεια 
(1)

6.273                  6.570                  

Δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ 7.191                  7.246                  

51.040                51.683                

Μείον: Συςςωρευμζνθ πρόβλεψθ απομείωςθσ (ςθμ. 10) (11.495)               (11.790)               

39.545                39.893                

Στο ςφνολο δανείων και απαιτιςεων προ προβλζψεων περιλαμβάνονται:

Δάνεια ςε κακυςτζρθςθ μεγαλφτερθ των 90 θμερϊν 17.688                18.190                
 

(1) Περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα των πιςτωτικϊν καρτϊν. 

Τθν 30 Σεπτεμβρίου 2014, ςφμφωνα με το ΔΛΡ 39, ο Πμιλοσ μετζφερε ςυγκεκριμζνα απομειωμζνα εταιρικά ομολογιακά δάνεια 

από το χαρτοφυλάκιο «Διακεςίμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων» ςτο χαρτοφυλάκιο «Δανείων και απαιτιςεων από 

πελάτεσ» που πλθροφςαν τον οριςμό των δανείων και απαιτιςεων και ο Πμιλοσ ζχει τθν πρόκεςθ και είναι ςε κζςθ να τα 

διακρατιςει ςτο προςεχζσ μζλλον ι μζχρι τθ λιξθ τουσ. Θ μεταφορά των ομολογιακϊν δανείων πραγματοποιικθκε ςτθν εφλογθ 

αξία € 150 εκατ. (€ 592 εκατ. μείον προςαρμογζσ ςτθν εφλογθ αξία € 442 εκατ.) τθν 30 Σεπτεμβρίου 2014, θ οποία αποτελεί και το 

αναπόςβεςτο κόςτοσ αυτϊν κατά τθν ανωτζρω θμερομθνία μεταφοράσ.  

Τθν 30 Ιουνίου 2016, θ λογιςτικι αξία των προαναφερκζντων αναταξινομθμζνων δανείων ανιλκε ςε € 93 εκατ. που προςεγγίηει 

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

αναγνωριςτεί κάποιο ποςό ςτα λοιπά αποτελζςματα απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ. 

Συναλλαγζσ πϊλθςθσ μθ εξυπθρετοφμενων δανείων 

Το πρϊτο τρίμθνο του 2016, θ κυγατρικι εταιρεία τθσ Eurobank ςτθ Βουλγαρία, Eurobank Bulgaria A.D., ολοκλιρωςε τθν επωφελι 

πϊλθςθ ενόσ χαρτοφυλακίου μθ εξυπθρετοφμενων καταναλωτικϊν δανείων χωρίσ εξαςφαλίςεισ ποςοφ € 72 εκατ. (€ 9 εκατ., μετά 

από πρόβλεψθ απομείωςθσ) αναγνωρίηοντασ κζρδοσ € 5 εκατ. ςτα «Λοιπά λειτουργικά αποτελζςματα». 

Το δεφτερο τρίμθνο του 2016, οι κυγατρικζσ εταιρείεσ τθσ Eurobank ςτθ ουμανία, Bancpost S.A. και ERB Retail Services IFN S.A., 

και θ κυγατρικι εταιρεία ςτθν Ολλανδία ERB New Europe Funding II B.V., ολοκλιρωςαν τθν πϊλθςθ ενόσ χαρτοφυλακίου μθ 

εξυπθρετοφμενων δανείων ποςοφ € 162 εκατ. (€ 55 εκατ. μετά από πρόβλεψθ απομείωςθσ), το οποίο αντιπροςϊπευε ςθμαντικό 



ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                                                                                                                               

Επιλεγμζνεσ Επεξθγθματικζσ Σθμειϊςεισ                                                                                                        
ςτισ Συνοπτικζσ Ενοποιθμζνεσ Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ                                                                                       . 

 

Σελίδα  25        30 Ιουνίου  2016 Συνοπτικζσ  Ενοποιθμζνεσ  Ενδιάμεςεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 
 

μζροσ των καταναλωτικϊν δανείων χωρίσ εξαςφαλίςεισ και ςε κακυςτζρθςθ μεγαλφτερθ των 90 θμερϊν τθν 31 Δεκεμβρίου 2015. 

Συνολικά, οι ςυναλλαγζσ είχαν ωσ αποτζλεςμα κζρδοσ € 6 εκατ., το οποίο ζχει αναγνωριςτεί ςτα «Λοιπά λειτουργικά 

αποτελζςματα». 

Οι προαναφερκείςεσ ςυναλλαγζσ είναι ςφμφωνεσ με τθ ςτρατθγικι του Ομίλου για τθ μείωςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, 

των ςτακμιςμζνων ςτοιχείων ενεργθτικοφ και των λειτουργικϊν εξόδων που ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ εξυπθρζτθςθσ των 

προαναφερκζντων χαρτοφυλακίων. 

15.  Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 

30 Ιουνίου

 2016

31 

Δεκεμβρίου

2015

€ εκατ. € εκατ.

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων 3.951                4.282             

Χρεωςτικοί τίτλοι δανειακοφ χαρτοφυλακίου 10.478              11.391          

Χαρτοφυλάκιο διακρατοφμενων μζχρι τθ λιξθ επενδυτικϊν τίτλων 563                    618                

14.992              16.291          

 

Το χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων ανά κατθγορία αναλφεται ωσ εξισ: 

Διακζςιμοι Χρεωςτικοί Διακρατοφμενοι

προσ πϊλθςθ τίτλοι μζχρι τθ λιξθ

επενδυτικοί

τίτλοι

δανειακοφ 

χαρτοφυλακίου

επενδυτικοί 

τίτλοι Σφνολο

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

- Ομόλογα ζκδοςθσ του ευρωπαϊκοφ ΤΧΣ -                         9.088                     -                         9.088             

- Ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου 723                    939                         -                         1.662             

- Ζντοκα Γραμμάτια Ελλθνικοφ Δθμοςίου 1.938                -                              -                         1.938             

- Λοιπά κυβερνθτικά ομόλογα 879                    307                         358                    1.544             

- Λοιποί εκδότεσ 256                    144                         205                    605                

3.796                10.478                   563                    14.837          

Μετοχζσ και αμοιβαία κεφάλαια 155                    -                              -                         155                

Σφνολο 3.951                10.478                   563                    14.992          

30 Ιουνίου 2016

 

Διακζςιμοι Χρεωςτικοί Διακρατοφμενοι

προσ πϊλθςθ τίτλοι μζχρι τθ λιξθ

επενδυτικοί

τίτλοι

δανειακοφ 

χαρτοφυλακίου

επενδυτικοί 

τίτλοι Σφνολο

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

- Ομόλογα ζκδοςθσ του ευρωπαϊκοφ ΤΧΣ -                         10.042                   -                         10.042          

- Ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου 784                    881                         -                         1.665             

- Ζντοκα Γραμμάτια Ελλθνικοφ Δθμοςίου 2.157                -                              -                         2.157             

- Λοιπά κυβερνθτικά ομόλογα 981                    311                         394                    1.686             

- Λοιποί εκδότεσ 225                    157                         224                    606                

4.147                11.391                   618                    16.156          

Μετοχζσ και αμοιβαία κεφάλαια 135                    -                              -                         135                

Σφνολο 4.282                11.391                   618                    16.291          

31 Δεκεμβρίου 2015

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

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

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

αναγνωρίηονται ςτα ζςοδα από τόκουσ, χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Τθν 30 Ιουνίου 2016, θ λογιςτικι 
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αξία των τίτλων που ζχουν μεταφερκεί, ανερχόταν ςε € 1.060 εκατ. Εάν δεν είχε πραγματοποιθκεί θ παραπάνω μεταφορά, θ 

μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία των μεταφερκζντων τίτλων για τθν περίοδο από τθν θμερομθνία μεταφοράσ ζωσ τθν 30 Ιουνίου 2016, 

κα είχε ωσ αποτζλεςμα € 387 εκατ. ηθμιζσ, μετά από φόρουσ, οι οποίεσ κα αναγνωρίηονταν ςτο αποκεματικό αναπροςαρμογισ 

των διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων. 

Συναλλαγι πϊλθςθσ Visa Europe 

Τθν 21 Ιουνίου 2016, θ Visa Inc. ανακοίνωςε τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξαγοράσ τθσ Visa Europe Ltd. Σφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

τελικισ ςυμφωνίασ, κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ, θ Visa Inc. κατζβαλλε € 12,2 δισ ςε μετρθτά και εξζδωςε προνομιοφχεσ 

μετοχζσ ςυνολικισ αξίασ € 5,3 δισ ςτουσ μετόχουσ τθσ Visa Europe. Επιπρόςκετα, με τθ ςυμπλιρωςθ τριϊν ετϊν από τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ, κα καταβλθκεί ωσ αναβαλλόμενο τίμθμα ποςό € 1,12 δισ ςε μετρθτά, ςυμπεριλαμβανομζνου τόκου. 

Ο Πμιλοσ αναγνϊριςε ςτα «Αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ» το μερίδιό του από το αποτζλεςμα τθσ πϊλθςθσ, το οποίο 

περιελάμβανε ποςό € 38 εκατ. ςε μετρθτά, € 12 εκατ. ςε προνομιοφχεσ μετοχζσ και € 3 εκατ. ωσ παροφςα αξία από το 

αναβαλλόμενο τίμθμα.  

Ρϊλθςθ ομολόγων του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (ΕΤΧΣ) 

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

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

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

Sector Asset Purchase Program – PSPP). Ακολοφκωσ, θ Τράπεηα τθν 30 Ιουνίου 2016 είχε προχωριςει ςτθν πϊλθςθ ομολόγων του 

ΕΤΧΣ ονομαςτικισ αξίασ € 935 εκατ., αναγνωρίηοντασ κζρδοσ ποςοφ € 14 εκατ. ςτα «Αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ».      

Γεγονόσ μετά την ημερομηνία ιςολογιςμοφ 

Ζωσ τθ 19 Αυγοφςτου 2016, θ Τράπεηα είχε προβεί ςτθν πϊλθςθ επιπλζον ομολόγων του ΕΤΧΣ ονομαςτικισ αξίασ € 420 εκατ., 

αναγνωρίηοντασ κζρδοσ ποςοφ € 12 εκατ.   

 16.  Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 

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

30 Ιουνίου

 2016

€ εκατ.

Αξία κτιςεωσ:

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 997                      

Απόκτθςθ επιχειριςεων (ςθμ. 30) 1                           

8                           

Λοιπζσ μεταφορζσ (4)                          

Αγορζσ 15                         

Ρωλιςεισ και διαγραφζσ (18)                       

Απομείωςθ (5)                          

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ (0)                          

Υπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου 994                      

Συςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ:

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου (72)                       

Μεταφορζσ 0                           

Ρωλιςεισ και διαγραφζσ 1                           

Αποςβζςεισ περιόδου (6)                          

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ 0                           

Υπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου (77)                       

Αναπόςβεςτθ αξία τθν 30 Ιουνίου 917                      

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

Ραρακάτω παρατίκενται οι κυγατρικζσ εταιρείεσ τθσ Τράπεηασ τθν 30 Ιουνίου 2016, που περιλαμβάνονται ςτισ ενδιάμεςεσ 

ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2016: 

 Σθμείωςθ 

 Ροςοςτό 

ςυμμετοχισ 

 Χϊρα 

εγκατάςταςθσ 

Be Business  Exchanges A.E. Δικτφων Εταιρικϊν 

Συναλλαγϊν και Ραροχισ Λογιςτικϊν 

και Φορολογικϊν Υπθρεςιϊν

98,01 Ελλάδα

Cloud Hellas Κτθματικι A.E. α 20,93 Ελλάδα Επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ

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

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

Eurobank Α.Ε. Οργανωτικϊν Συςτθμάτων Μιςκοδοςίασ 

και Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν

100,00 Ελλάδα Ραροχι υπθρεςιϊν μιςκοδοςίασ και ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν

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

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

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

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

Eurobank Υπθρεςίεσ Ρροϊκθςθσ και Διαχείριςθσ 

Ρροϊόντων Καταναλωτικισ και Στεγαςτικισ Ρίςτθσ Α.Ε.

100,00 Ελλάδα

GRIVALIA PROPERTIES Α.E. Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία α 20,93 Ελλάδα Επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ

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

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

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

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

Hellenic Post Credit Ανϊνυμθ Εταιρία Ραροχισ 

Ριςτϊςεων

50,00 Ελλάδα Διαχείριςθ πιςτωτικϊν καρτϊν και παροχι λοιπϊν υπθρεςιϊν

100,00 Ελλάδα Υπθρεςίεσ διαχείριςθσ αμοιβαίων κεφαλαίων 

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

100,00 Ελλάδα Επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ

100,00 Ελλάδα Επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ

100,00 Ελλάδα Επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ

Eurobank Bulgaria A.D. 99,99 Βουλγαρία Τράπεηα

Bulgarian Retail Services A.D. 100,00 Βουλγαρία

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

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

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

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

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

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

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

Berberis Investments Ltd 100,00 Νθςιά Channel Εταιρεία χαρτοφυλακίου

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

Eurobank Cyprus Ltd 100,00 Κφπροσ Τράπεηα

CEH Balkan Holdings Ltd 100,00 Κφπροσ Εταιρεία χαρτοφυλακίου

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

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

Foramonio Ltd 100,00 Κφπροσ Επενδφςεισ Ακινιτων

NEU 03 Property Holding Ltd 100,00 Κφπροσ Εταιρεία Χαρτοφυλακίου

NEU II Property Holdings Ltd 100,00 Κφπροσ Εταιρεία Χαρτοφυλακίου

NEU BG Central Office Ltd 100,00 Κφπροσ Εταιρεία Χαρτοφυλακίου

NEU Property Holdings Ltd 100,00 Κφπροσ Εταιρεία Χαρτοφυλακίου

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

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

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

Grivalia Hospitality S.A. α 20,93  Λουξεμβοφργο Επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ

Grivalia New Europe S.A. α 20,93  Λουξεμβοφργο Επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ

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

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

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

Bancpost S.A. 99,15 ουμανία Τράπεηα

Eliade Tower S.A. α 20,93 ουμανία Επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ

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

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

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

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

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

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

Επωνυμία εταιρείασ Τομζασ δραςτθριότθτασ

Θλεκτρονικό εμπόριο μζςω διαδικτφου, παροχι λογιςτικϊν και 

φορολογικϊν υπθρεςιϊν

Υπθρεςίεσ διαχείριςθσ αμοιβαίων κεφαλαίων και περιουςίασ

Ρροϊκθςθ/ διαχείριςθ προϊόντων καταναλωτικισ

και ςτεγαςτικισ πίςτθσ

Eurobank ERB Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Herald Ελλάσ Ανϊνυμθ Εταιρεία Ανάπτυξθσ Ακινιτων και Υπθρεςιϊν 1

Herald Ελλάσ Ανϊνυμθ Εταιρεία Ανάπτυξθσ Ακινιτων και Υπθρεςιϊν 2

Διεκνισ Κτθματικι Ανϊνυμθ Εταιρεία

Ραροχι χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν και διαχείριςθ πιςτωτικϊν 

καρτϊν
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 Σθμείωςθ 

 Ροςοςτό 

ςυμμετοχισ 

 Χϊρα 

εγκατάςταςθσ 

Eurolife ERB Asigurari Generale S.A. 100,00 ουμανία Αςφαλιςτικζσ Υπθρεςίεσ
IMO Property Investments Bucuresti S.A. 100,00 ουμανία Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ ακίνθτθσ περιουςίασ
IMO-II Property Investments S.A. 100,00 ουμανία Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ ακίνθτθσ περιουςίασ
Retail Development S.A. α 20,93 ουμανία Επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ
Seferco Development S.A. α 20,93 ουμανία Επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ
Eurobank A.D. Beograd 99,98 Σερβία Τράπεηα
ERB Asset Fin d.o.o. Beograd 100,00 Σερβία Υπθρεςίεσ διαχείριςθσ περιουςίασ
ERB Leasing A.D. Beograd 99,99 Σερβία Χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ
ERB Property Services d.o.o. Beograd 100,00 Σερβία Υπθρεςίεσ ακινιτων
IMO Property Investments A.D. Beograd 100,00 Σερβία Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ ακίνθτθσ περιουςίασ
Reco Real Property A.D. α 20,93 Σερβία Επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ
ERB Istanbul Holding A.S. 100,00 Τουρκία Εταιρεία Χαρτοφυλακίου
Public J.S.C. Universal Bank β 99,99 Ουκρανία Τράπεηα
ERB Property Services Ukraine LLC 100,00 Ουκρανία Υπθρεςίεσ ακινιτων
ERB Hellas Plc 100,00 Θνωμζνο Βαςίλειο

Anaptyxi II Plc
(1) - Θνωμζνο Βαςίλειο

Anaptyxi SME I Plc - Θνωμζνο Βαςίλειο

Daneion 2007-1 Plc(1) - Θνωμζνο Βαςίλειο

Daneion APC Ltd(1) - Θνωμζνο Βαςίλειο

Karta II Plc - Θνωμζνο Βαςίλειο

Themeleion II Mortgage Finance Plc(1) - Θνωμζνο Βαςίλειο

Themeleion III Mortgage Finance Plc(1) - Θνωμζνο Βαςίλειο

Themeleion IV Mortgage Finance Plc
(1) - Θνωμζνο Βαςίλειο

Themeleion Mortgage Finance Plc(1) - Θνωμζνο Βαςίλειο

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων

Επωνυμία εταιρείασ Τομζασ δραςτθριότθτασ

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων

 
(1) Εταιρείεσ ειδικοφ ςκοποφ οι οποίεσ είναι υπό ρευςτοποίθςθ. 

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

ςθμαντικότθτασ:  

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

Themeleion III Holdings Ltd, Themeleion IV Holdings Ltd και Daneion Holdings Ltd, οι οποίεσ είναι υπό ρευςτοποίθςθ και (β) 

Anaptyxi SME I Holdings Ltd και Karta II Holdings Ltd. 

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

(β) ERB ROM Consult S.A., θ ρευςτοποίθςθ τθσ οποίασ ολοκλθρϊκθκε τον Ιοφλιο του 2016. 

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

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

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

Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου εξαμινου του 2016, ο Πμιλοσ απζκτθςε ποςοςτό ςυμμετοχισ 0,45% ςτθ GRIVALIA PROPERTIES Α.E. 

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

ςυνεπϊσ, το ςυνολικό ποςοςτό ςυμμετοχισ του Ομίλου ςτον υπό-όμιλο GRIVALIA ανιλκε ςε 20,93%. 

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

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

οποία καλφφκθκε εξ’ ολοκλιρου από τθν ERB New Europe Holding B.V. Θ ςχετικι διαδικαςία ολοκλθρϊκθκε τον Ιοφλιο του 2016 

με τθν προβλεπόμενθ καταχϊρθςθ τθσ εν λόγω αφξθςθσ από τθν οικεία τοπικι αρχι. Κατόπιν των ανωτζρω, το ςυνολικό ποςοςτό 

ςυμμετοχισ του Ομίλου ςτθν εταιρεία αυξάνεται από 99,97% ςε 99,99%. 

(γ) Proton Ανϊνυμθ Εταιρεία Διαχείριςθσ Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Ελλάδα 

Τον Ιοφνιο 2016, ολοκλθρϊκθκε θ ρευςτοποίθςθ τθσ εταιρείασ. 

Γεγονότα μετά την ημερομηνία ιςολογιςμοφ 

Tegea Holdings Ltd και Tegea Plc, Θνωμζνο Βαςίλειο 

Τον Ιοφλιο 2016, ιδρφκθκαν οι Tegea Holdings Ltd και Tegea Plc ωσ εταιρείεσ ειδικοφ ςκοποφ του Ομίλου για τθ ςυγκζντρωςθ 

κεφαλαίων (ςθμ. 22).  
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Eurolife ERB Insurance Group Ανϊνυμοσ Εταιρεία Συμμετοχϊν, Ελλάδα 

Τον Αφγουςτο 2016, ο Πμιλοσ ανακοίνωςε τθν ολοκλιρωςθ τθσ πϊλθςθσ του 80% τθσ Eurolife ERB Insurance Group Ανϊνυμοσ 

Εταιρεία Συμμετοχϊν (ςθμ. 13). 

18.  Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

30 Ιουνίου

 2016

31 Δεκεμβρίου

2015

€ εκατ. € εκατ.

Απαιτιςεισ από το Ταμείο Εγγφθςθσ Κατακζςεων και Επενδφςεων 687                    677                    

Ανακτθκζντα περιουςιακά ςτοιχεία από πλειςτθριαςμοφσ και ςχετικζσ προκαταβολζσ 441                    463                    

Ενεχυριαςμζνο ποςό που ςχετίηεται με χρθματοοικονομικι εγγφθςθ για τον πιςτωτικό κίνδυνο 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου 250                    258                    

Απαιτιςεισ από φόρο ειςοδιματοσ 311                    271                    

Λοιπζσ εγγυιςεισ 91                      182                    

Ρροπλθρωμζνα ζξοδα και δεδουλευμζνα ζςοδα 58                      39                      

Συμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ (βλζπε παρακάτω) 19                      10                      

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 264                    251                    

2.121                2.151                
 

Τθν 30 Ιουνίου 2016, οι απαιτιςεισ από το Ταμείο Εγγφθςθσ Κατακζςεων και Επενδφςεων περιλαμβάνουν μια εξαςφάλιςθ ςε 

μετρθτά ποςοφ € 3,7 εκατ., βάςει τθσ ςφμβαςθσ αμετάκλθτθσ δζςμευςθσ πλθρωμισ και παροχισ εξαςφάλιςθσ, θ οποία υπεγράφθ 

μεταξφ τθσ Τράπεηασ και του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανςθσ (Single Resolution Board – SRB), το Μάιο του 2016 (ςθμ. 29). 

Τθν 30 Ιουνίου 2016, τα λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ποςοφ € 264 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2015: € 251 εκατ.) αφοροφν κυρίωσ ςε 

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

και δ) χρθματιςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ.  

Ραρακάτω παρατίκενται οι ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ του Ομίλου τθν 30 Ιουνίου 2016: 

Επωνυμία εταιρείασ Σθμείωςθ

Χϊρα 

εγκατάςταςθσ Τομζασ δραςτθριότθτασ

Ροςοςτό 

ςυμμετοχισ

Femion Ltd Κφπροσ Εταιρεία επενδφςεων ειδικοφ ςκοποφ 66,45

ΤΕΦΙΝ Α.Ε. Εμπορίασ αυτοκινιτων και 

μθχανθμάτων (1)

Ελλάδα Εταιρεία χρθματοδότθςθσ πωλιςεων 

μεταφορικϊν μζςων

50,00

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

Singidunum - Buildings d.o.o. Beograd β Σερβία Ανάπτυξθ οικοδομικϊν ςχεδίων 44,81

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

Rosequeens Properties Ltd Κφπροσ Εταιρεία επενδφςεων ειδικοφ ςκοποφ 33,33

Rosequeens Properties SRL ουμανία Εταιρεία επενδφςεων ακίνθτθσ περιουςίασ 33,33

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

 

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

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

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

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

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

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

τιμιματοσ € 10 εκατ. ςε μετρθτά. Κατά τθν θμερομθνία τθσ εξαγοράσ, θ εφλογθ αξία τθσ αναλογίασ του Ομίλου επί των κακαρϊν 

αναγνωρίςιμων περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων τθσ Singidunum ανερχόταν ςε € 10,16 εκατ. Συνεπϊσ, προζκυψε ποςό 

€ 0,16 εκατ. πζραν του κόςτουσ επζνδυςθσ, το οποίο ςυμπεριλιφκθκε ωσ ζςοδο ςτθν αναλογία του Ομίλου ςτα αποτελζςματα τθσ 

εταιρείασ το πρϊτο τρίμθνο του 2016.  

Το δεφτερο τρίμθνο του 2016, το ποςοςτό ςυμμετοχισ του Ομίλου ςτθ Singidunum μειϊκθκε από 50% ςε 44,81% λόγω τθσ 

κεφαλαιοποίθςθσ χρζουσ και τθσ ολοκλιρωςθσ μιασ πρόςκετθσ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου υπζρ του άλλου μετόχου Lamda 

Development B.V.  
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19.  Υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ 

30 Ιουνίου

 2016

31 Δεκεμβρίου

2015

€ εκατ. € εκατ.

Εξαςφαλιςμζνεσ υποχρεϊςεισ προσ τθν ΕΚΤ και τθν ΤτΕ 21.485              25.267              
 

Τθν 30 Ιουνίου 2016, θ Τράπεηα ζχει μειϊςει τθν εξάρτθςι τθσ από το μθχανιςμό χρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ ςε € 21,5 

δισ (εκ των οποίων € 15,8 δισ αφοροφν ςε χρθματοδότθςθ από τον Ζκτακτο Μθχανιςμό Ραροχισ ευςτότθτασ - ELA), κυρίωσ ωσ 

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

ενεργθτικοφ, και ςε κάποιο βακμό λόγω τθσ ειςροισ κατακζςεων. Τθ 19 Αυγοφςτου 2016, θ χρθματοδότθςθ από το Ευρωςφςτθμα 

ανιλκε ςε € 18,4 δισ, εκ των οποίων € 14 δισ αφοροφν ςε χρθματοδότθςθ από τον ELA.   

20.  Υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 

30 Ιουνίου

 2016

31 Δεκεμβρίου

2015

€ εκατ. € εκατ.

Εξαςφαλιςμζνεσ υποχρεϊςεισ προσ λοιπζσ τράπεηεσ 5.015                3.969                

Δανειςμόσ από διεκνι χρθματοπιςτωτικά και λοιπά ιδρφματα 340                   478                   

Διατραπεηικόσ δανειςμόσ 43                      39                      

Τρεχοφμενοι λογαριαςμοί τραπεηϊν και υπόλοιπα ςε διακανονιςμό 23                      30                      

Λοιπζσ χρθματοδοτιςεισ 76                      -                         

5.497                4.516                
 

Τθν 30 Ιουνίου 2016, ο δανειςμόσ από διεκνι χρθματοπιςτωτικά και λοιπά ιδρφματα περιλαμβάνει € 100 εκατ., που αφοροφν ςε 

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

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

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

(Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) αντίςτοιχα. 

Τθν 30 Ιουνίου 2016, οι λοιπζσ χρθματοδοτιςεισ αφοροφν ςε κεφάλαια που προιλκαν από μία εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ του 

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

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

21.  Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 

30 Ιουνίου

 2016

31 Δεκεμβρίου

2015

€ εκατ. € εκατ.

Ρροκεςμιακζσ κατακζςεισ 14.365              13.653              

Κατακζςεισ ταμιευτθρίου και τρεχοφμενοι λογαριαςμοί 18.506              17.679              

Συμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων 53                       53                       

Λοιπά προκεςμιακά προϊόντα (ςθμ. 22) 50                       61                       

Σφνολο 32.974              31.446              
 

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

Ομίλου ποςοφ € 18 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2015: € 28 εκατ.) και (β) τίτλουσ μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ που κατείχαν πελάτεσ του 

Ομίλου, ποςοφ € 32 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2015: € 33 εκατ.).  
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22.  Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ 

30 Ιουνίου

 2016

31 Δεκεμβρίου

2015

€ εκατ. € εκατ.

Μεςοπρόκεςμοι τίτλοι (EMTN) (ςθμ. 21) 50                        108                      

Τίτλοι μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ - Lower Tier II (ςθμ. 21) 43                        42                         

93                        150                      
 

Μεςοπρόκεςμοι τίτλοι (EMTN) 

Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου εξαμινου 2016, ο Πμιλοσ προχϊρθςε ςτθν επαναγορά μεςοπρόκεςμων τίτλων ονομαςτικισ αξίασ € 

15 εκατ., αναγνωρίηοντασ κζρδοσ € 2 εκατ., ςτα «Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν», ενϊ τίτλοι ονομαςτικισ αξίασ € 39 

εκατ. ζλθξαν. 

Ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και καλυμμζνεσ ομολογίεσ 

Τθν 30 Ιουνίου 2016, τα ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο πλαίςιο του δεφτερου πυλϊνα του Ρρογράμματοσ Ενίςχυςθσ 

τθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ (ςθμ. 4), κακϊσ και οι καλυμμζνεσ ομολογίεσ, ονομαςτικισ αξίασ € 5.877 εκατ. και € 

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

Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου εξαμινου του 2016, θ Τράπεηα προχϊρθςε ςτθν ζκδοςθ καλυμμζνων ομολογιϊν ονομαςτικισ αξίασ 

€ 2.175 εκατ., διακρατοφμενων πλιρωσ από τθν Τράπεηα.  

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

Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ € 3.016 εκατ., ενϊ ομόλογα ονομαςτικισ αξίασ € 4.150 εκατ. ζλθξαν. Τα ανωτζρω, διακρατοφνταν 

ςτο ςφνολό τουσ από τθν Τράπεηα. 

Γεγονότα μετά την ημερομηνία ιςολογιςμοφ 

Τον Ιοφλιο του 2016, θ Τράπεηα προχϊρθςε ςτθν ζκδοςθ ομολόγων με τιτλοποίθςθ ςτεγαςτικϊν δανείων ονομαςτικισ αξίασ € 1,9 

δισ, θ οποία πραγματοποιικθκε μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ Tegea Plc. Θ ζκδοςθ διακρατικθκε πλιρωσ από τθν Τράπεηα.  

Τον Ιοφλιο 2016, ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ € 1.000 εκατ., τα οποία διακρατοφνταν πλιρωσ από 

τθν Τράπεηα, ζλθξαν.  

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

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

23.  Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 

30 Ιουνίου

 2016

31 Δεκεμβρίου

2015

€ εκατ. € εκατ.

Λοιπζσ προβλζψεισ 146                          143                          

Ρροειςπραγμζνα ζςοδα και ζξοδα δεδουλευμζνα 94                            70                            

Υπόλοιπα ςε διακανονιςμό με πελάτεσ 
(1)

70                            81                            

Xρθματοοικονομικι εγγφθςθ για πιςτωτικό κίνδυνο Ελλθνικοφ Δθμοςίου 49                            50                            

Υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία 46                            42                            

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ (ςθμ. 12) 4                               5                               

Φόροσ ειςοδιματοσ πλθρωτζοσ 22                            15                            

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 257                          336                          

688                          742                          
 

(1) Περιλαμβάνονται υπόλοιπα από χρθματιςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ. 

Τθν 30 Ιουνίου 2016, οι λοιπζσ υποχρεϊςεισ ποςοφ € 257 εκατ. αφοροφν κυρίωσ ςε α) υποχρεϊςεισ ςε προμθκευτζσ και πιςτωτζσ, 

β) τραπεηικζσ επιταγζσ και εμβάςματα, γ) ειςφορζσ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ, δ) υποχρεϊςεισ από λοιποφσ φόρουσ και τζλθ 

και ε) ςυναλλαγζσ πιςτωτικϊν καρτϊν υπό τακτοποίθςθ. 
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Τθν 30 Ιουνίου 2016, οι λοιπζσ προβλζψεισ ποςοφ € 146 εκατ. αφοροφν κυρίωσ ςε εκκρεμείσ δικαςτικζσ υποκζςεισ και απαιτιςεισ 

υπό αμφιςβιτθςθ ποςοφ € 65 εκατ. (ςθμ. 29), ζξοδα αναδιάρκρωςθσ ποςοφ € 68 εκατ. (εκ των οποίων ποςό € 62 εκατ., μετά από 

πλθρωμζσ ςχετίηεται με το Ρρόγραμμα Εκελοφςιασ Εξόδου και ποςό € 5 εκατ. ςχετίηεται με τθν απόκτθςθ του Καταςτιματοσ 

Βουλγαρίασ τθσ Alpha Bank από τθν Eurobank Bulgaria A.D., ςθμ. 30) και λοιπζσ προβλζψεισ για λειτουργικοφσ κινδφνουσ ποςοφ € 

9 εκατ.  

Θ εφαρμογι του Ρρογράμματοσ Εκελοφςιασ Εξόδου, το οποίο είχε ςχεδιαςτεί για το προςωπικό του Ομίλου ςτθν Ελλάδα ςτο 

πλαίςιο τθσ εφαρμογισ του ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ του Ομίλου και ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ κφριεσ δεςμεφςεισ που 

περιγράφονται ςε αυτό (ςθμ. 6), ξεκίνθςε ςτο δεφτερο τρίμθνο του 2016 και αναμζνεται να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ των επόμενων 

μθνϊν.  

Σε αυτό το πλαίςιο και προτοφ προςδιοριςτεί το κόςτοσ του Ρρογράμματοσ Εκελοφςιασ Εξόδου, ςτο δεφτερο τρίμθνο του 2016, ο 

Πμιλοσ προζβθ ςε επαναμζτρθςθ τθσ υποχρζωςθσ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία, επικαιροποιϊντασ 

τισ τελευταίεσ ετιςιεσ αναλογιςτικζσ μελζτεσ και ειδικότερα τισ πιο ςθμαντικζσ αναλογιςτικζσ παραδοχζσ που ίςχυαν πριν τθν 

εφαρμογι του Ρρογράμματοσ Εκελοφςιασ Εξόδου, ωσ εξισ: προεξοφλθτικό επιτόκιο 2,0% (31 Δεκεμβρίου 2015: 2,6%) και 

μελλοντικι αφξθςθ μιςκϊν 2,1% (31 Δεκεμβρίου 2015: 2,2%), εκφραςμζνων ςε ςτακμιςμζνουσ μζςουσ όρουσ. Θ επαναμζτρθςθ 

είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ υποχρζωςθσ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία κατά € 4 εκατ., 

ςυνολικά.  

Σε ςυνζχεια τθσ προαναφερκείςασ επαναμζτρθςθσ, το κόςτοσ του Ρρογράμματοσ Εκελοφςιασ Εξόδου, όπωσ επανεκτιμικθκε το 

δεφτερο τρίμθνο του 2016 ςφμφωνα με τθ ςτρατθγικι του Ομίλου, ανζρχεται ςε περίπου € 95 εκατ., μετά από προβλζψεισ για 

αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία, εκ των οποίων ποςό € 62 εκατ. είχε αναγνωριςτεί ωσ πρόβλεψθ το 

τζταρτο τρίμθνο του 2015. Το Ρρόγραμμα Εκελοφςιασ Εξόδου ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ τθσ λειτουργικισ αποδοτικότθτασ του 

Ομίλου, με τθν ετιςια εκτιμϊμενθ εξοικονόμθςθ να ανζρχεται ςε € 38 εκατ. 

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

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

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

μετοχϊν υπζρ το άρτιο και των ιδίων μετοχϊν παρουςιάηεται παρακάτω: 

Μετοχικό Διαφορά από

κεφάλαιο

- κοινζσ 

μετοχζσ

Κδιεσ 

μετοχζσ

Κακαρό

ποςό

Κδιεσ 

μετοχζσ

Κακαρό

ποςό

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

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

Αγορά ιδίων μετοχϊν -                             (1)                           (1)                           -                             (1)                           (1)                           

Ρϊλθςθ ιδίων μετοχϊν -                             1                            1                            -                             2                            2                            

Υπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου 2016 656                        (0)                           656                        8.056                    (0)                           8.056                    

ζκδοςθ 

μετοχϊν 

υπζρ το άρτιο

 
Θ μεταβολι του αρικμοφ των μετοχϊν τθσ Τράπεηασ παρουςιάηεται παρακάτω: 

Εκδοκείςεσ

κοινζσ Κδιεσ Κακαρό 

μετοχζσ μετοχζσ ποςό

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2016 2.185.998.765   (780.893)              2.185.217.872   

Αγορά ιδίων μετοχϊν -                             (1.710.979)          (1.710.979)          

Ρϊλθςθ ιδίων μετοχϊν -                             2.241.896            2.241.896            

Υπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου 2016 2.185.998.765   (249.976)              2.185.748.789   

Αρικμόσ μετοχϊν
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Κδιεσ μετοχζσ 

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

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

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

πωλιςεισ ιδίων μετοχϊν. 

25.  Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιοφχεσ μετοχζσ 

Αρικμόσ 

30 Ιουνίου

 2016

31 Δεκεμβρίου 

2015

μετοχϊν € εκατ. € εκατ.

345.500.000        950                     950                     

Μετοχικό κεφάλαιο-Ρρονομιοφχεσ μετοχζσ

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

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

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

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

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

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

του Ομίλου (Common Equity Tier I Capital). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Βάςει των αποτελεςμάτων του 2015 και του Νόμου 3723/2008 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 44Α του Νόμου περί Ανωνφμων 

Εταιρειϊν 2190/1920, δεν επιτρζπεται θ διανομι μερίςματοσ τόςο ςτουσ κατόχουσ κοινϊν όςο και ςτουσ κατόχουσ προνομιοφχων 

μετοχϊν. 

26.  Ρρονομιοφχοι τίτλοι 

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

τθν περίοδο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2016, παρουςιάηεται παρακάτω: 

Ζκδοςθ Α Ζκδοςθ B Ζκδοςθ Γ Ζκδοςθ Δ Σφνολο

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

Υπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου 2016 2               4               18             19             43             
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Πλεσ οι υποχρεϊςεισ του εκδότθ, αναφορικά με τισ ανωτζρω εκδόςεισ των προνομιοφχων τίτλων, καλφπτονται από εγγυιςεισ 

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

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

και να πλθρωκεί ςτθν περίπτωςθ που θ Τράπεηα διανείμει μζριςμα. Για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2016 και το 2015, θ 

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

των παραπάνω ςειρϊν προνομιοφχων τίτλων. 

27.  Εφλογθ αξία χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων  

Θ εφλογθ αξία είναι θ τιμι που μία οντότθτα κα λάμβανε κατά τθν πϊλθςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ι κα κατζβαλε για τθ 

μεταβίβαςθ μιασ υποχρζωςθσ ςε μια κανονικι ςυναλλαγι μεταξφ ςυμμετεχόντων ςτθν κφρια (ι πιο ςυμφζρουςα) αγορά, κατά 

τθν θμερομθνία τθσ επιμζτρθςθσ και υπό τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ (δθλ. τιμι εξόδου). Πταν δεν υπάρχει παρατθριςιμθ 

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

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

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

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

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

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

Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του Ομίλου που αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία ι ςτθν αναπόςβεςτθ αξία κτιςθσ των οποίων θ 

εφλογθ αξία ζχει γνωςτοποιθκεί, κατθγοριοποιοφνται ςε ζνα από τα τρία επίπεδα ιεραρχίασ εφλογθσ αξίασ ανάλογα με το αν θ 

αποτίμθςι τουσ βαςίηεται ςε παρατθριςιμα ι μθ παρατθριςιμα δεδομζνα, ωσ ακολοφκωσ: 

α)  Επίπεδο 1 - Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία που αποτιμϊνται βάςει επίςθμων τιμϊν (μθ προςαρμοςμζνεσ) ςε ενεργζσ 

αγορζσ για πανομοιότυπα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςτα οποία ο Πμιλοσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ κατά τθν 

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

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

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

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

χρθματιςτιρια, κακϊσ επίςθσ και αμοιβαία κεφάλαια τα οποία ζχουν τακτικά και ςυχνά δθμοςιευμζνεσ τιμζσ. 

β)  Επίπεδο 2 - Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία αποτιμϊμενα χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ αποτίμθςθσ με δεδομζνα, διαφορετικά 

των επίςθμων τιμϊν του Επιπζδου 1, τα οποία είναι παρατθριςιμα είτε απευκείασ ι εμμζςωσ, όπωσ : i) επίςθμεσ τιμζσ 

για παρεμφερι χρθματοοικονομικά μζςα ςε ενεργζσ αγορζσ, ii) επίςθμεσ τιμζσ για πανομοιότυπα ι παρεμφερι 

χρθματοοικονομικά μζςα ςε αγορζσ που δεν είναι ενεργζσ, iii) δεδομζνα, εκτόσ των επίςθμων τιμϊν, που είναι άμεςα ι 

ζμμεςα παρατθριςιμα, όπωσ επιτόκια και καμπφλεσ επιτοκίων παρατθριςιμα ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, επιτόκια 

προκεςμιακϊν ςυμβολαίων ξζνου ςυναλλάγματοσ, τιμζσ μετοχϊν, περικϊρια φερεγγυότθτασ και τεκμαρτι 

μεταβλθτότθτα που λαμβάνονται από διεκνείσ οργανιςμοφσ παροχισ τιμϊν αγοράσ και iv) άλλα μθ παρατθριςιμα 

δεδομζνα που δεν είναι ςθμαντικά για τθ ςυνολικι επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ. Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του 

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

διακρατοφνται ι εκδίδονται από τον Πμιλο. 

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

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

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

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

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του Επιπζδου 3 περιλαμβάνουν μθ διαπραγματευόμενουσ μετοχικοφσ τίτλουσ, 

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

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

αξία τουσ, παρουςιάηεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ: 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

73              0                 1                 74              

0                 2.259        1                          2.260 

3.867        21              63                       3.951 

3.940        2.280        65              6.285        

0                 2.838        -                           2.838 

Υποχρεϊςεισ προσ τουσ πελάτεσ:

- Σφνκετεσ κατακζςεισ -                  3                 -                                   3 

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ:

- Σφνκετοι τίτλοι -                  0                 -                                   0 

Υποχρεϊςεισ ςυναλλαγϊν 2                 -                  -                                   2 

2                 2.841        -                  2.843        

30 Ιουνίου 2016

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ επιμετροφμενα ςτθν εφλογθ αξία:

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία εμπορικοφ χαρτοφυλακίου

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων

Σφνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία υποχρεϊςεων επιμετροφμενα ςτθν εφλογθ αξία:

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα

Σφνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων υποχρεϊςεων
 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

99              0                 1                 100            

0                 1.865        19                       1.884 

4.191        49              42                       4.282 

4.290        1.914        62              6.266        

1                 2.358        -                           2.359 

Υποχρεϊςεισ προσ τουσ πελάτεσ:

- Σφνκετεσ κατακζςεισ -                  4                 -                                   4 

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ:

- Σφνκετοι τίτλοι -                  38              -                                 38 

Υποχρεϊςεισ ςυναλλαγϊν 10              -                  -                                 10 

11              2.400        -                  2.411        

31 Δεκεμβρίου 2015

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ επιμετροφμενα ςτθν εφλογθ αξία:

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία εμπορικοφ χαρτοφυλακίου

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων

Σφνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία υποχρεϊςεων επιμετροφμενα ςτθν εφλογθ αξία:

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα

Σφνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων υποχρεϊςεων
 

Ο Πμιλοσ αναγνωρίηει μεταφορζσ εντόσ και εκτόσ των επιπζδων ιεραρχίασ τθσ εφλογθσ αξίασ ςτθν αρχι του τριμινου κατά το 

οποίο ζχει πραγματοποιθκεί θ μεταφορά ενόσ χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου.  

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

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

μεταφζρκθκαν από το Επίπεδο 3 ςτο Επίπεδο 2, κακϊσ ο υπολογιςμόσ του πιςτωτικοφ κινδφνου (Credit Risk Valuation Adjustment 

- CVA), που πραγματοποιικθκε βάςει εςωτερικϊν μοντζλων αποτίμθςθσ, κεωρικθκε ότι δεν είναι ςθμαντικόσ ωσ προσ τθ 

ςυνολικι επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των εν λόγω παραγϊγων. 

Επιπροςκζτωσ, οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ ταξινομθμζνεσ ωσ κατεχόμενεσ προσ πϊλθςθ, κατείχαν € 1.918 εκατ. χρθματοοικονομικά 

ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία, εκ των οποίων € 1.916 εκατ. ςχετίηονταν με χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν 

εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων και διακζςιμουσ προσ πϊλθςθ επενδυτικοφσ τίτλουσ και είχαν κατθγοριοποιθκεί ςτο Επίπεδο 1 



ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                                                                                                                               

Επιλεγμζνεσ Επεξθγθματικζσ Σθμειϊςεισ                                                                                                        
ςτισ Συνοπτικζσ Ενοποιθμζνεσ Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ                                                                                       . 

 

Σελίδα  36        30 Ιουνίου  2016 Συνοπτικζσ  Ενοποιθμζνεσ  Ενδιάμεςεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 
 

τθσ ιεραρχίασ εφλογθσ αξίασ (31 Δεκεμβρίου 2015: € 1.770 εκατ.) και € 2 εκατ. ςχετίηονταν με παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 

τα οποία είχαν κατθγοριοποιθκεί ςτο Επίπεδο 2 (31 Δεκεμβρίου 2015: μθδζν). 

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

εταιρειϊν ανιλκαν ςε € 194 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2015: € 273 εκατ.), εκ των οποίων € 181 εκατ. είχαν κατθγοριοποιθκεί ςτο 

Επίπεδο 1 (31 Δεκεμβρίου 2015: € 182 εκατ.), € 13 εκατ. ςτο Επίπεδο 2 (31 Δεκεμβρίου 2015: € 2 εκατ.), εκ των οποίων € 11 εκατ. 

αφοροφν ςε παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα (31 Δεκεμβρίου 2015: μθδζν), και μθδζν ςτο Επίπεδο 3 (31 Δεκεμβρίου 2015: € 

89 εκατ.).   

Συμφωνία των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του Επιπζδου 3 

30 Ιουνίου

 2016

€ εκατ.

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 62                        

Μεταφορά ςε επίπεδο 3 0                          

Μεταφορά από επίπεδο 3 (19)                      

Ρροςκικεσ μετά από πωλιςεισ και λιξεισ 20                        

                           0 

                         (0)

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ και λοιπζσ κινιςεισ 2                          

Υπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου 65                        

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

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

 

Διαδικαςίεσ και τεχνικζσ αποτίμθςθσ του Ομίλου 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

οποία δεν υπάρχουν διακζςιμεσ επίςθμεσ τιμζσ ςε ενεργζσ αγορζσ, αυτζσ επιβεβαιϊνονται για τθν ορκότθτά τουσ ζναντι 

ιςτορικϊν ςτοιχείων και, όπου είναι εφικτό, ζναντι τρεχουςϊν ι πρόςφατων παρατθροφμενων ςυναλλαγϊν ςε διάφορα 

χρθματοοικονομικά μζςα, και επανεξετάηονται περιοδικά από κατάλλθλο προςωπικό ανεξάρτθτο από το προςωπικό που τα 

δθμιοφργθςε. Πλα τα μοντζλα πιςτοποιοφνται πριν να χρθςιμοποιθκοφν και προςαρμόηονται ζτςι ϊςτε να επιβεβαιϊνεται ότι τα 

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

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

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

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

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

κρίνεται αναγκαίο. 

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

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

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

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

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

ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ του ΔΡΧΑ 13. 

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

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

κίνδυνο του αντιςυμβαλλόμενου και τον πιςτωτικό κίνδυνο του Ομίλου εφαρμόηονται ςτα εξωχρθματιςτθριακά παράγωγα, όπου 
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κρίνεται απαραίτθτο. Για τισ εν λόγω αναπροςαρμογζσ του πιςτωτικοφ κινδφνου λαμβάνονται υπόψθ οι αναμενόμενεσ ταμειακζσ 

ροζσ μεταξφ του Ομίλου και των αντιςυμβαλλομζνων με βάςθ τουσ ςχετικοφσ όρουσ των ςυναλλαγϊν παραγϊγων και θ επίδραςθ 

του πιςτωτικοφ κινδφνου ςτθν αποτίμθςθ αυτϊν των ταμειακϊν ροϊν. Ανάλογα με τισ ςυνκικεσ, ο Πμιλοσ λαμβάνει επίςθσ 

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

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

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

δεδομζνα τθσ αγοράσ όπωσ τα περικϊρια των ςυμβολαίων ανταλλαγισ πιςτωτικϊν κινδφνων (Credit Default Swaps - CDS), 

ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ι τα εςωτερικά μοντζλα αξιολόγθςθσ. Ο Πμιλοσ εφαρμόηει παρόμοια μεκοδολογία για τον 

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

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

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

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

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

Ο Πμιλοσ προςδιορίηει τθν εφλογθ αξία των χρεωςτικϊν τίτλων που κατζχει με βάςθ επίςθμεσ τιμζσ ςε ενεργζσ αγορζσ για τίτλουσ 

με παρόμοιο επίπεδο πιςτωτικοφ κινδφνου, λιξθ και απόδοςθ, τιμζσ διαπραγμάτευςθσ ςε μθ ενεργζσ αγορζσ  για πανομοιότυπα ι 

παρόμοια χρθματοοικονομικά ςτοιχεία, ι με τθ μζκοδο προεξόφλθςθσ μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν. 

Για τουσ χρεωςτικοφσ τίτλουσ που ζχουν εκδοκεί από τον Πμιλο και επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων, θ 

εφλογθ αξία προςδιορίηεται με προεξόφλθςθ των αναμενόμενων ταμειακϊν ροϊν χρθςιμοποιϊντασ επιτόκιο προςαρμοςμζνο για 

τον κίνδυνο, όπου ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ του Ομίλου ζχει προςδιοριςτεί χρθςιμοποιϊντασ δεδομζνα ζμμεςα παρατθριςιμα, 

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

τίτλων. 

Θ αξία των μθ διαπραγματευόμενων μετοχικϊν τίτλων του διακζςιμου προσ πϊλθςθ χαρτοφυλακίου προςδιορίηεται κυρίωσ 

χρθςιμοποιϊντασ (i) εκκζςεισ αποτίμθςθσ τρίτων, οι οποίεσ βαςίηονται ςτθν κακαρι κζςθ των εταιρειϊν όπου θ διοίκθςθ δεν 

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

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων που δεν επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία 

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

υποχρεϊςεων που δεν επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία ςτον ιςολογιςμό: 

Λογιςτικι 

αξία

Εφλογθ 

αξία

€ εκατ. € εκατ.

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 39.545      39.411     

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων

- Χρεωςτικοί τίτλοι δανειακοφ χαρτοφυλακίου 10.478      10.109     

- Διακρατοφμενοι μζχρι τθ λιξθ επενδυτικοί τίτλοι 563            552           

50.586      50.072     

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ 93              80             

93              80             

30 Ιουνίου 2016

Σφνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ

Σφνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων υποχρεϊςεων
 

Λογιςτικι 

αξία

Εφλογθ 

αξία

€ εκατ. € εκατ.

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 39.893      39.748     

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων

- Χρεωςτικοί τίτλοι δανειακοφ χαρτοφυλακίου 11.391      11.104     

- Διακρατοφμενοι μζχρι τθ λιξθ επενδυτικοί τίτλοι 618            610           

51.902      51.462     

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

31 Δεκεμβρίου 2015

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

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

των χρθματοοικονομικϊν μζςων που αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία. Συγκεκριμζνα: 

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

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

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

επιτόκια προςαρμοςμζνα με τον κίνδυνο. Τα δάνεια ομαδοποιοφνται ςε ομοιογενι περιουςιακά ςτοιχεία με παρόμοια 

χαρακτθριςτικά, όπωσ αυτά παρακολουκοφνται από τθ Διοίκθςθ ανά προϊόν, τφπο δανειολιπτθ και βακμό 

κακυςτζρθςθσ, προκειμζνου να βελτιωκεί θ ακρίβεια των εκτιμϊμενων αποτελεςμάτων αποτίμθςθσ. Κατά τθν εκτίμθςθ 

των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν, ο Πμιλοσ κάνει υποκζςεισ ςχετικά με αναμενόμενεσ προκαταβολζσ, τα περικϊρια του 

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

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

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

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

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

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

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

γ)  Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ: θ εφλογθ αξία τουσ προςδιορίηεται με βάςθ τισ επίςθμεσ τιμζσ ςε ενεργζσ αγορζσ, 

όταν αυτζσ είναι διακζςιμεσ. Αν οι τιμζσ τθσ αγοράσ δεν είναι διακζςιμεσ, θ εφλογθ αξία προςδιορίηεται με βάςθ 

επίςθμεσ τιμζσ αγοράσ για πιςτωτικοφσ τίτλουσ με παρόμοια χαρακτθριςτικά ι προεξοφλϊντασ τισ αναμενόμενεσ 

ταμειακζσ ροζσ με επιτόκιο προςαρμοςμζνο για τον κίνδυνο, όπου ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ του Ομίλου προςδιορίηεται 

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

Πμιλο ι από άλλουσ Ζλλθνεσ εκδότεσ. 

 Για τα υπόλοιπα χρθματοπιςτωτικά μζςα που είναι βραχυπρόκεςμα ι επανατιμολογοφνται ανά τακτά χρονικά 

διαςτιματα (ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ, απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, υποχρεϊςεισ 

προσ κεντρικζσ τράπεηεσ και λοιπά χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα και υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ), θ λογιςτικι αξία τουσ 

προςεγγίηει τθν εφλογθ αξία τουσ. 

 Επιπροςκζτωσ, οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ ταξινομθμζνεσ ωσ κατεχόμενεσ προσ πϊλθςθ, κατείχαν τθν 30 Ιουνίου 2016 

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ που δεν επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία, λογιςτικισ αξίασ € 32 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 

2015: € 43 εκατ.), θ εφλογθ αξία των οποίων ανιλκε ςε € 37 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2015: € 48 εκατ.). Θ λογιςτικι αξία των 

χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων υποχρεϊςεων που δεν επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία των προαναφερόμενων αςφαλιςτικϊν 

εταιρειϊν, θ οποία ιςοφται με τθν εφλογθ αξία τουσ ανιλκε ςε € 62 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2015: € 148 εκατ.). 

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

Για ςκοποφσ ςφνταξθσ τθσ κατάςταςθσ ταμειακϊν ροϊν, ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα περιλαμβάνονται τα ακόλουκα 

υπόλοιπα, με αρχικι λιξθ μικρότερθ ι ίςθ των τριϊν μθνϊν: 

30 Ιουνίου

 2016

31 Δεκεμβρίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

1.015                  1.239                  

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 887                     906                     

37                        60                        

Σφνολο 1.939                  2.205                  

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα που περιλαμβάνονται ςτα ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

διακζςιμα προσ πϊλθςθ

Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ (εξαιρουμζνων των υποχρεωτικϊν και 

ενεχυριαςμζνων κατακζςεων ςε κεντρικζσ τράπεηεσ)
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Τα λοιπά αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ που παρουςιάηονται ςτισ ταμειακζσ ροζσ από ςυνεχιηόμενεσ λειτουργικζσ 

δραςτθριότθτεσ αναλφονται ωσ εξισ: 

30 Ιουνίου

 2016

30 Ιουνίου

 2015

€ εκατ. € εκατ.

Απόςβεςθ διαφοράσ υπζρ/υπό το άρτιο και δεδουλευμζνοι τόκοι 8                          (38)                      

(Κζρδθ)/ηθμιζσ από πωλιςεισ (71)                      (11)                      

Ζςοδα από μερίςματα (1)                         (1)                         

Σφνολο (64)                      (50)                      
 

29.  Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ και δεςμεφςεισ 

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

30 Ιουνίου

2016

31 Δεκεμβρίου

2015

€ εκατ. € εκατ.

Εγγυιςεισ
 (1) 

και πιςτωτικζσ επιςτολζσ ςε αναμονι 587                     575                      

Λοιπζσ εγγυιςεισ (μζςου κινδφνου) και ενζγγυεσ πιςτϊςεισ 455                     503                      

Ανζκκλθτεσ δεςμεφςεισ πιςτωτικϊν ορίων 363                     353                      

1.405                 1.431                  
 

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

Αμετάκλθτεσ δεςμεφςεισ πλθρωμισ  

Σφμφωνα με απόφαςθ του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανςθσ (Single Resolution Board – SRB), θ οποία γνωςτοποιικθκε ςτα 

χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, θ Τράπεηα υπζγραψε με το SRB, το Μάιο του 2016, ςφμβαςθ αμετάκλθτθσ δζςμευςθσ πλθρωμισ και 

παροχισ εξαςφάλιςθσ ποςοφ € 3,7 εκατ., το οποίο αντιπροςωπεφει το 15% τθσ ειςφοράσ εξυγίανςθσ για το ζτοσ 2016.      

Βάςει τθσ ανωτζρω ςφμβαςθσ, ςτθν οποία προβλζπεται θ παροχι ιςόποςθσ εξαςφάλιςθσ ςε μετρθτά, θ Τράπεηα ανζλαβε να 

καταβάλλει ςτο SRB ποςό φψουσ ζωσ το ποςό τθσ αμετάκλθτθσ δζςμευςθσ πλθρωμισ, ςε περίπτωςθ αξίωςθσ εκτζλεςθσ και 

απαίτθςθσ για πλθρωμι από αυτό αναφορικά με μια ενζργεια εξυγίανςθσ. Τθν 30 Ιουνίου 2016, θ εν λόγω εξαςφάλιςθ ςε μετρθτά 

ζχει αναγνωριςτεί ωσ χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ (ςθμ. 18).        

Επίδικεσ υποκζςεισ 

Τθν 30 Ιουνίου 2016 εκκρεμοφςε, ενϊπιον των δικαςτθρίων, μια ςειρά υποκζςεων ζναντι του Ομίλου για τισ οποίεσ ζχει 

ςχθματιςκεί πρόβλεψθ ποςοφ € 65 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2015: € 66 εκατ.). Το προαναφερκζν ποςό περιλαμβάνει € 40 εκατ. για 

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

2013. 

Κατά τθσ Τράπεηασ ζχουν αςκθκεί ζνδικα βοθκιματα με τθ μορφι αγωγϊν, αιτιςεων αςφαλιςτικϊν μζτρων και ανακοπϊν κατά 

διαταγισ πλθρωμισ ςε ςχζςθ με τθν εγκυρότθτα των όρων παροχισ δανείων ςε ελβετικό νόμιςμα. Αςκικθκε επίςθσ ςυλλογικι 

αγωγι.  Ζωσ ςιμερα υφίςτανται μόνο αποφάςεισ πρωτοβακμίων δικαςτθρίων. Με τθν ζννοια αυτι μπορεί να υποςτθριχκεί ότι το 

νομικό ηιτθμα για τθν εγκυρότθτα των δανείων ςε ελβετικό φράγκο δεν ζχει επιλυκεί οριςτικά αφοφ κάτι τζτοιο προχποκζτει 

απόφαςθ ανωτάτου δικαςτθρίου. Επί τθσ ςυλλογικισ αγωγισ εκδόκθκε δικαςτικι απόφαςθ που τθν ζκανε δεκτι, όμωσ θ Τράπεηα 

προτίκεται να τθν προςβάλει ςτο αρμόδιο εφετείο  ωσ εςφαλμζνθ. Σε ςχζςθ με τισ ατομικζσ αγωγζσ, θ πλειοψθφία των 

αποφάςεων που ζχουν εκδοκεί είναι υπζρ τθσ Τράπεηασ.  

Θ Διοίκθςθ τθσ Τράπεηασ παρακολουκεί ςτενά τισ εξελίξεισ ςτισ ςχετικζσ υποκζςεισ, προκειμζνου να κακορίςει ενδεχόμενεσ 

λογιςτικζσ επιπτϊςεισ, ςφμφωνα με τισ λογιςτικζσ αρχζσ του Ομίλου. 

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

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

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

ςχετικϊν εγκρίςεων από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Το τίμθμα για τθν απόκτθςθ του Καταςτιματοσ ιταν € 1. 
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Θ απόκτθςθ του Καταςτιματοσ λογιςτικοποιικθκε ωσ ςυνζνωςθ επιχειριςεων με τθ μζκοδο εξαγοράσ. Θ αρχικι λογιςτικοποίθςθ 

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

υποχρεϊςεων που αποκτικθκαν, δεν ζχει οριςτικοποιθκεί. 

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

πίνακα: 

Εφλογθ αξία

(Ρροςωρινζσ 

αξίεσ)

€ εκατ.
Ενεργθτικό

Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 148                      

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 30                        

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 266                      

    Συμβατικό ποςό προ προβλζψεων: € 394 εκατ.

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ
(1)

6                          

Σφνολο ενεργθτικοφ
(2)

450                      

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 162                      

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 283                      

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 2                          

Σφνολο υποχρεϊςεων 447                      
 

(1) Περιλαμβάνει ενςϊματα πάγια ςτοιχεία, άυλα πάγια ςτοιχεία και λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ. 
(2) Περιλαμβάνει ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ποςοφ € 40 εκατ. 

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

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

Το ςυνολικό κζρδοσ που προκφπτει από τθν απόκτθςθ του Καταςτιματοσ, ποςοφ € 55 εκατ., μετά από ζξοδα που ςχετίηονται με 

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

τθσ Alpha Bank και τθσ Eurobank και ζχει αναγνωριςτεί ςτα «Λοιπά λειτουργικά αποτελζςματα». 

Τα αποτελζςματα του Καταςτιματοσ ενςωματϊκθκαν ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου από τθν 1 Μαρτίου 2016. Εάν θ 

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

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

θμερομθνία τθσ απόκτθςθσ.  

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

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

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

ςθμαντικά αποκζματα ρευςτϊν διακεςίμων τθσ. 

31.  Λοιπά ςθμαντικά γεγονότα και γεγονότα μετά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ 

Ρλαίςιο για τθν πϊλθςθ και διαχείριςθ των δανείων - Νόμοσ 4354/2015 

Με τον ελλθνικό Νόμο 4354/2015, όπωσ τροποποιικθκε το 2016 και ιςχφει, κεςπίςτθκε ζνα ολοκλθρωμζνο και ευζλικτο πλαίςιο 

ανάκεςθσ τθσ διαχείριςθσ και μεταβίβαςθσ των απαιτιςεων από δάνεια και πιςτϊςεισ που χορθγοφν τα πιςτωτικά ι 

χρθματοδοτικά ιδρφματα. Βάςει των τροποποιιςεων του ανωτζρω Νόμου, οι οποίεσ τζκθκαν ςε ιςχφ το δεφτερο τρίμθνο του 

2016, προβλζπονται μεταξφ άλλων, τα εξισ: (α) ειςάγονται δφο νζοι τφποι εταιρειϊν ςτο νομικό ςφςτθμα τθσ Ελλάδασ: (i) οι 

Εταιρείεσ Διαχείριςθσ Απαιτιςεων από Δάνεια και Ριςτϊςεισ (Ε.Δ.Α.Δ.Ρ.), οι οποίεσ κα πρζπει να αδειοδοτοφνται από τθν 

Τράπεηα τθσ Ελλάδασ και ςτισ οποίεσ ανατίκεται αποκλειςτικά θ διαχείριςθ των απαιτιςεων από δάνεια και πιςτϊςεισ και (ii) οι 

Εταιρείεσ Απόκτθςθσ Απαιτιςεων από Δάνεια και Ριςτϊςεισ (Ε.Α.Α.Δ.Ρ.), οι οποίεσ κα πρζπει να ζχουν υπογράψει ςυμφωνία 

ανάκεςθσ διαχείριςθσ με Ε.Δ.Α.Δ.Ρ., (β) πζραν των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, και τα εξυπθρετοφμενα δάνεια κα μποροφν 

επίςθσ ανεξάρτθτα να ανατίκενται προσ διαχείριςθ ι να μεταβιβάηονται ςτισ ανωτζρω εταιρείεσ, (γ) διευκρινίηονται περαιτζρω οι 

όροι και οι προχποκζςεισ για τθ διαχείριςθ και τθ μεταβίβαςθ των απαιτιςεων από δάνεια και πιςτϊςεισ, (δ) ειςάγεται θ 
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δυνατότθτα τθσ αναχρθματοδότθςθσ δανείων από τισ Ε.Δ.Α.Δ.Ρ. υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ και (ε) κακορίηεται ςυγκεκριμζνο 

φορολογικό κακεςτϊσ για τισ ανωτζρω εταιρείεσ.  

Συμφωνία με τθν KKR και τθν EBRD για τθ διαχείριςθ μθ εξυπθρετοφμενων δανείων προσ μεγάλεσ επιχειριςεισ 

Τθ 17 Μαΐου 2016, οι Alpha Bank, Eurobank και KKR Credit κατζλθξαν ςε δεςμευτικι ςυμφωνία για τθν ανάκεςθ τθσ διαχείριςθσ 

χρθματοδοτιςεων και ςυμμετοχϊν τουσ ςε επιλεγμζνεσ ελλθνικζσ επιχειριςεισ ςε μία πλατφόρμα υπό τθ διαχείριςθ τθσ 

Pillarstone. Υπό τθν επιφφλαξθ τθσ τελικισ εγκρίςεωσ από το Διοικθτικό τθσ Συμβοφλιο, θ Ευρωπαϊκι Τράπεηα Αναςυγκρότθςθσ 

και Ανάπτυξθσ (EBRD) εξετάηει τθν από κοινοφ επζνδυςθ ςε ςυνεργαςία με τθν KKR και τισ τράπεηεσ. 

Θ πλατφόρμα κα παρζχει ςε μεγάλουσ Ζλλθνεσ εταιρικοφσ οφειλζτεσ νζα μακροπρόκεςμθ χρθματοδότθςθ και τεχνογνωςία για τθ 

λειτουργία τουσ προκειμζνου να ςτακεροποιθκοφν, να ανακάμψουν και να αναπτυχκοφν προσ όφελοσ όλων των ενδιαφερομζνων 

μερϊν. Οι ελλθνικζσ τράπεηεσ κα ςυμμετζχουν ςτο κετικό αποτζλεςμα κακϊσ θ απόδοςθ των επιχειριςεων κα ανακάμπτει. 

Αξιολόγθςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ ςτθ Βουλγαρία από τθν Κεντρικι Τράπεηα τθσ Βουλγαρίασ (Bulgarian National Bank – 

ΒΝΒ)  

Στισ 13 Αυγοφςτου 2016, θ BNB δθμοςίευςε τα αποτελζςματα του Ελζγχου τθσ Ροιότθτασ των Στοιχείων Ενεργθτικοφ (AQR) και τθσ 

Άςκθςθσ Ρροςομοίωςθσ Ακραίων Καταςτάςεων (ST) για τισ τράπεηεσ τθσ Βουλγαρίασ. Συγκεκριμζνα, θ BNB πραγματοποίθςε: 

(α) AQR που ολοκλθρϊκθκε τον Ιοφνιο 2016, για τθν κατθγορία των ςτοιχείων ενεργθτικοφ με υψθλό ρίςκο για πικανζσ 

ανακρίβειεσ ςτον Ιςολογιςμό, χρθςιμοποιϊντασ ωσ ςθμείο αναφοράσ τα ςτοιχεία τθσ 31 Δεκεμβρίου 2015 και  

(β) ST τον Ιοφλιο 2016, για να εξετάςει τθν ανκεκτικότθτα των τραπεηϊν ςτθν απορρόφθςθ των κλυδωνιςμϊν από υποκετικζσ 

μελλοντικζσ αρνθτικζσ οικονομικζσ και μακροοικονομικζσ εξελίξεισ. 

Θ ST βαςίςτθκε ςτθν προςαρμοςμζνθ με βάςθ το AQR κεφαλαιακι κζςθ και ςτο αντίςτοιχο ςφνολο ςτακμιςμζνου ενεργθτικοφ. 

Κατά τθν ST εφαρμόςτθκαν δυο μακροοικονομικά ςενάρια ςε ζναν τριετι ορίηοντα ζωσ το 2018: (i) ζνα βαςικό ςενάριο το οποίο 

ανταποκρινόταν ςτθ μακροοικονομικι πρόβλεψθ τθσ BNB το Μάρτιο του 2016, και (ii) ζνα δυςμενζσ ςενάριο, βάςει μιασ 

προςομοίωςθσ εφλογων αλλά λιγότερο πικανϊν υποκετικϊν εξελίξεων. Σφμφωνα με τισ τελευταίεσ πρακτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Τραπεηικισ Αρχισ, θ ST δεν περιείχε κάποιο όριο επιτυχίασ/ αποτυχίασ.           

Αποτελζςματα AQR για τθν Eurobank Bulgaria A.D. («Postbank») 

Ο δείκτθσ κεφαλαίου κοινϊν μετοχϊν τθσ κατθγορίασ 1 (CET1) τθσ Postbank μετά το AQR ανζρχεται ςε 21,2% ζναντι δείκτθ CET1 

22,2% πριν από το AQR, αρκετά πάνω από το ελάχιςτο εποπτικό όριο 4,5%, το οποίο είναι ενδεικτικό τθσ ιςχυρισ κεφαλαιακισ 

κζςθσ τθσ τράπεηασ. 

Αποτελζςματα ST για τθν Postbank 

Ο δείκτθσ CET1 τθσ Postbank υπό το βαςικό ςενάριο ανζρχεται ςε 27,1%, ενϊ υπό το δυςμενζσ ςενάριο ανζρχεται ςε 19,7%, 

αρκετά πάνω από τον ελάχιςτο εποπτικό δείκτθ.  

Το AQR τθσ Postbank αποτελεί περιςςότερο μια άςκθςθ προλθπτικισ εποπτείασ παρά μια λογιςτικι άςκθςθ και δεν αναμζνεται 

να ζχει κάποια επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου.  
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Ρλθροφορίεσ ςχετικά με ςθμαντικά γεγονότα μετά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ αναφζρονται ςτισ εξισ ςθμειϊςεισ:  

Σθμείωςθ 2- Βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ 

Σθμείωςθ 4- Ρρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ  

Σθμείωςθ 12- Φόροσ ειςοδιματοσ και προςαρμογζσ φόρου  

Σθμείωςθ 13- Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ  

Σθμείωςθ 15- Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 

Σθμείωςθ 17- Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ 

Σθμείωςθ 19 - Υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ 

Σθμείωςθ 22- Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ 

32.  Συνδεόμενα μζρθ 

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

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

το ΤΧΣ μειϊκθκε από 35,41% ςε 2,38%. 

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

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

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

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

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

παράταςθ τθσ διάρκειασ ι λφςθ τθσ Τράπεηασ, μεταβίβαςθ ςτοιχείων ενεργθτικοφ (περιλαμβανομζνθσ τθσ πϊλθςθσ κυγατρικϊν), 

ι για όποιο άλλο κζμα απαιτείται αυξθμζνθ πλειοψθφία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου 2190/1920. Επιπλζον, τθν 4 

Δεκεμβρίου 2015 θ Τράπεηα υπζγραψε μία νζα ςφμβαςθ πλαιςίου ςυνεργαςίασ με το ΤΧΣ, θ οποία αντικατζςτθςε τθν 

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

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

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

ςτθ διαχείριςθ αυτϊν, (δ) τθν εξειδίκευςθ για τθν Τράπεηα των ουςιωδϊν υποχρεϊςεων που προβλζπονται ςτον Νόμο 3864/2010 

και τισ περιπτϊςεισ μετατροπισ των υπό περιοριςμοφσ δικαιωμάτων ψιφου του ΤΧΣ ςε πλιρθ, (ε) τθν παρακολοφκθςθ του 

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

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

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

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

O Πμιλοσ πραγματοποιεί τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεόμενα μζρθ μζςα ςτα ςυνικθ πλαίςια των εργαςιϊν και ςε κακαρά 

εμπορικι βάςθ. Οι ςυναλλαγζσ αυτζσ περιλαμβάνουν δάνεια, κατακζςεισ και εγγυιςεισ. Επιπλζον, μζςα ςτα ςυνικθ πλαίςια των 

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

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

Βαςικά μζλθ τθσ 

Διοίκθςθσ 

(ΒΜΔ)(1)

Εταιρείεσ που 

ελζγχονται ι 

ελζγχονται από 

κοινοφ από 

ΒΜΔ, ςυγγενείσ 

και κοινοπραξίεσ ΤΧΣ

Βαςικά μζλθ τθσ 

Διοίκθςθσ 

(ΒΜΔ)(1)

Εταιρείεσ που 

ελζγχονται ι 

ελζγχονται από 

κοινοφ από 

ΒΜΔ, ςυγγενείσ 

και κοινοπραξίεσ ΤΧΣ

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

7                              23                           -                               7                            6                            0                              

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 0                              -                               -                               0                            -                             2                              

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 5                              7                              0                              5                            9                            0                              

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 0                              -                               -                               0                            -                             -                               

Εκδοκείςεσ εγγυιςεισ 0                              -                               -                               0                            -                             -                               

Λθφκείςεσ εγγυιςεισ 0                              -                               -                               0                            -                             -                               

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 0                              0                              -                               0                            0                            -                               

0                              -                               -                               0                            -                             -                               

-                               (0)                            -                               -                             -                             -                               

Λοιπά λειτουργικά ζςοδα/ (ζξοδα) 0                              -                               -                               0                            (0)                           1                              

30 Ιουνίου 2016 31 Δεκεμβρίου 2015

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ, μετά 

από προβλζψεισ 
(2)

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και 

προμικειεσ

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από 

δάνεια και απαιτιςεισ

Εξάμθνο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2016 Εξάμθνο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2015

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

πρόςωπα. 

 (2) Περιλαμβάνεται πρόβλεψθ απομείωςθσ € 16,86 εκατ. ζναντι δανείων ςε ςυγγενι επιχείρθςθ και ςε κοινοπραξία του Ομίλου. 

Επιπλζον, τθν 30 Ιουνίου 2016 τα δάνεια, μετά από προβλζψεισ, που δόκθκαν ςε μθ ενοποιοφμενεσ εταιρείεσ οι οποίεσ ελζγχονται 

από τθν Τράπεηα βάςει ςχετικϊν ςυμφωνθτικϊν ενεχυρίαςθσ των μετοχϊν τουσ (ςθμ. 17) ιταν € 5,3 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2015: € 

4,3 εκατ.). 

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

Ομίλου) 

Οι αμοιβζσ των βαςικϊν μελϊν τθσ Διοίκθςθσ που ζχουν τθ μορφι βραχυπρόκεςμων παροχϊν ανζρχονται ςε € 2,47 εκατ. (30 

Ιουνίου 2015: € 3,49 εκατ.) και μακροπρόκεςμων παροχϊν (εξαιρουμζνων των παροχϊν ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ) ςε € 0,38 εκατ. 

(30 Ιουνίου 2015: € 0,48 εκατ.). Επιπρόςκετα, ο Πμιλοσ αναγνϊριςε ζξοδο € 0,38 εκατ. που ςχετίηεται με παροχζσ που 

διακανονίηονται με ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ τθσ GRIVALIA PROPERTIES (30 Ιουνίου 2015: ζξοδο € 0,5 εκατ.). 
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33. Διοικθτικό Συμβοφλιο 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ορίςτθκε από τθν Ετιςια Γενικι Συνζλευςθ τθσ 27 Ιουνίου 2013, για κθτεία τριϊν ετϊν. Θ Ετιςια Γενικι 

Συνζλευςθ των μετόχων τθσ 26 Ιουνίου 2015 ενζκρινε τθν παράταςθ τθσ κθτείασ του παρόντοσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου μζχρι το 

2018 και ςυγκεκριμζνα μζχρι τθν 27 Ιουνίου 2018, παρατεινόμενθσ τθσ κθτείασ μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ εντόσ τθσ οποίασ κα 

ςυνζλκει θ Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ του ζτουσ 2018.  

Τθν 15 Ιουνίου 2016, θ Ετιςια Γενικι Συνζλευςθ εξζλεξε δφο νζα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τθν κα Lucrezia Reichlin και 

τον κο Jawaid Mirza, θ κθτεία των οποίων λιγει με τθ κθτεία των υπόλοιπων μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και όριςε τα εν 

λόγω νζα μζλθ ωσ ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

Σε ςυνζχεια των παραπάνω, τθν 15 Ιουνίου 2016 το Διοικθτικό Συμβοφλιο αναςυγκροτικθκε ςε ςϊμα ωσ εξισ: 

N. Καραμοφηθσ Ρρόεδροσ, Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ 

Σ. Λορεντηιάδθσ Αντιπρόεδροσ, Μθ Εκτελεςτικό Ανεξάρτθτο μζλοσ 

Φ. Καραβίασ Διευκφνων Σφμβουλοσ 

Σ. Ιωάννου Αναπλθρωτισ Διευκφνων Σφμβουλοσ

Θ. Καλαντϊνθσ Αναπλθρωτισ Διευκφνων Σφμβουλοσ

W. S. Burton Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ 

Γ. Χρυςικόσ Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ 

J. S. Haick Μθ Εκτελεςτικό Ανεξάρτθτο μζλοσ 

B. P. Martin Μθ Εκτελεςτικό Ανεξάρτθτο μζλοσ 

S. L. Johnson Μθ Εκτελεςτικό Ανεξάρτθτο μζλοσ 

J. Mirza Μθ Εκτελεςτικό Ανεξάρτθτο μζλοσ 

L. Reichlin Μθ Εκτελεςτικό Ανεξάρτθτο μζλοσ 

Χ. Ανδρζου
Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ (εκπρόςωποσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του Νόμου 3723/2008)

K. H. Prince – Wright Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ (εκπρόςωποσ του ΤΧΣ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Νόμου 3864/2010)  

 

 

 

 

 

 

Ακινα, 31 Αυγοφςτου 2016 

 

 

 

 

  

Νικόλαοσ Β. Καραμοφηθσ         Φωκίων Χ. Καραβίασ Χάρθσ Β. Κοκολογιάννθσ

            Α.Δ.Τ. ΑΒ – 336562       Α.Δ.Τ. ΑΙ - 677962 Α.Δ.Τ. ΑΚ-021124

       ΡΟΕΔΟΣ 

      ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ

FINANCE ΟΜΙΛΟΥ

GROUP CHIEF FINANCIAL OFFICER  



 

 

 

 

 

 

 
V. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  
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Ενδιάμεςοσ Ιςολογιςμόσ                                                                                                                                         

 

ελίδα 1                            30 Ιουνίου 2016 υνοπτικζσ Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 

30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου

2016 2015

θμείωςθ € εκατ. € εκατ.

ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ

Σαμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 691                    397                    

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 4.162                 5.020                 

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω 

αποτελεςμάτων 16                       17                       

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 2.162                 1.881                 

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 13 32.472              32.974              

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 14 13.510              14.585              

υμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ 15 2.305                 2.161                 

Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 249                    256                    

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 61                       61                       

Άυλα πάγια ςτοιχεία 72                       64                       

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 11 4.905                 4.902                 

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 16 1.715                 1.764                 

τοιχεία ενεργθτικοφ προσ πϊλθςθ 12 113                    113                    

φνολο ενεργθτικοφ 62.433              64.195              

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ

Τποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ 17 21.485              25.267              

Τποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 18 8.319                 6.255                 

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 2.743                 2.353                 

Τποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 19 23.187              22.802              

Τποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ 20 59                       896                    

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 21 452                    491                    

φνολο υποχρεϊςεων 56.245              58.064              

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο-κοινζσ μετοχζσ 22 656                    656                    

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο 22 8.056                 8.056                 

Λοιπά αποκεματικά και αποτελζςματα εισ νζον (3.517)               (3.574)               

Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιοφχεσ μετοχζσ 23 950                    950                    

Κδια κεφάλαια που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ Σράπεηασ 6.145                 6.088                 

Τβριδικά κεφάλαια 24 43                       43                       

φνολο ιδίων κεφαλαίων 6.188                 6.131                 

φνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεϊςεων 62.433              64.195              

 

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



ΣΡΑΠΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                                                                                                                                                              

Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων                                                                                                           

 

ελίδα 2                            30 Ιουνίου 2016 υνοπτικζσ Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 

2016 2015 2016 2015

θμείωςθ € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 538             491             270             244             

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ 45               42               23               20               

Ζςοδα από μθ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ 3                 3                 1                 2                 

Ζςοδα από μερίςματα 7 40               366             34               359             

Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν (8)                (9)                (2)                18               

Αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ 14 51               (5)                50               1                 

Λοιπά λειτουργικά αποτελζςματα 15 54               8                 0                 -                  

Λειτουργικά ζςοδα 723             896             376             644             

Λειτουργικά ζξοδα 8 (346)           (329)           (171)           (166)           

Λειτουργικά κζρδθ προ απομειϊςεων και εξόδων αναδιάρκρωςθσ 377             567             205             478             

Προβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ 9 (315)           (2.026)        (172)           (1.773)        

Zθμιζσ απομείωςθσ από ςυμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ -                  (159)           -                  (159)           

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ 10 (2)                (53)              (0)                (30)              

Ζξοδα αναδιάρκρωςθσ 10 (28)              (2)                (27)              (0)                

Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου 32               (1.673)        6                 (1.484)        

Φόροσ ειςοδιματοσ 11 (3)                486             6                 435             

Προςαρμογζσ φόρου 11 31               -                  31               -                  

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ 60               (1.187)        43               (1.049)        

Εξάμθνο που ζλθξε

τθν 30 Ιουνίου

Σρίμθνο που ζλθξε

τθν 30 Ιουνίου

 

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

καταςτάςεων



ΣΡΑΠΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                                                                                                                                                                

Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ υνολικϊν Εςόδων                                                                                                     

 

ελίδα 3                            30 Ιουνίου 2016 υνοπτικζσ Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) 60          (1.187)   43          (1.049)   

Λοιπά αποτελζςματα απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ:

Ποςά που αναταξινομικθκαν ι ενδζχεται να 

αναταξινομθκοφν μεταγενζςτερα ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων:

Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν

- μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ (3)           17          (4)           17          

- μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, 

μετά από φόρουσ (3)           (6)           (4)           13          (1)           (5)           (3)           14          

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ 

επενδυτικϊν τίτλων

- μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ 5            (149)      23          (85)         

- μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, 

μετά από φόρουσ (0)           5            3            (146)      (0)           23          5            (80)         

(1)           (133)      18          (66)         

Ποςά που δε κα αναταξινομθκοφν ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων:

- Αναλογιςτικά κζρδθ/(ηθμιζσ) υποχρζωςθσ 

αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν 

υπθρεςία, μετά από φόρουσ (ςθμ. 21) (2)           -             (2)           -             

Λοιπά αποτελζςματα (3)           (133)      16          (66)         

    

υνολικό αποτζλεςμα μετά από φόρο που αναλογεί 

ςτουσ μετόχουσ 57          (1.320)   59          (1.115)   

Σρίμθνο που ζλθξε τθν 30 ΙουνίουΕξάμθνο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου

€ εκατ.

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

20152016

€ εκατ.

 

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

καταςτάςεων



ΣΡΑΠΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                                                                                                                                        

Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Μεταβολϊν Κακαρισ Θζςθσ                                                                                    

 

ελίδα 4                            30 Ιουνίου 2016 υνοπτικζσ Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 

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

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2015 4.412       6.682  3.072               (10.257)             950                   398            5.257    

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) -                -            -                         (1.187)               -                         -                  (1.187)   

Λοιπά αποτελζςματα μετά από φόρο 

απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ -                -            (133)                  -                          -                         -                  (133)      

υνολικό αποτζλεςμα μετά από φόρο 

για το εξάμθνο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2015 -                -            (133)                  (1.187)               -                         -                  (1.320)   

Τπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου 2015 4.412       6.682  2.939               (11.444)             950                   398            3.937    

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2016 656           8.056  7.544               (11.118)             950                   43               6.131    

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

Λοιπά αποτελζςματα μετά από φόρο 

απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ -                -            (3)                      -                          -                         -                  (3)           

υνολικό αποτζλεςμα μετά από φόρο 

για το εξάμθνο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2016 -                -            (3)                      60                       -                         -                  57          

Τπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου 2016 656           8.056  7.541               (11.058)             950                   43               6.188    

θμ. 22 θμ. 22 θμ. 23 θμ. 24

Τβριδικά 

κεφάλαια φνολο

Κδια κεφάλαια που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ Σράπεηασ

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

- κοινζσ 

μετοχζσ                                                                                                                                                                                                                                     

Τπζρ το 

άρτιο

Ειδικά 

αποκεματικά

Αποτελζςματα 

εισ νζον

Μετοχικό

κεφάλαιο- 

προνομιοφχεσ 

μετοχζσ

 

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

καταςτάςεων



ΣΡΑΠΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                                                                                                                               

Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Σαμειακϊν Ροϊν                                                                                                         

  

ελίδα 5                          30 Ιουνίου 2016  υνοπτικζσ Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Σαμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου 32                          (1.673)                   

Προςαρμογζσ για:

Προβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ 315                        2.026                    

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ και προβλζψεισ 25                          212                        

Αποςβζςεισ ενςϊματων και άυλων πάγιων ςτοιχείων 20                          22                          

Λοιπά αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ 26 (61)                         (2)                           

Αποτελζςματα από πιςτωτικοφσ τίτλουσ 1                             (1)                           

(Κζρδθ)/ηθμιζσ από πϊλθςθ κυγατρικϊν, ςυγγενϊν επιχειριςεων και κοινοπραξιϊν (0)                           (9)                           

Μερίςματα από κυγατρικζσ, ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ (40)                         (365)                       

Λοιπζσ προςαρμογζσ 15 (53)                         5                             

239                        215                        

Μεταβολζσ λογαριαςμϊν που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ (191)                       (115)                       

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ 

αξία μζςω αποτελεςμάτων 1                             59                          

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 896                        (56)                         

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 188                        (791)                       

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 39                          484                        

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 69                          7                             

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

χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (1.718)                   8.805                    

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςε υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 386                        (8.906)                   

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςε λοιπζσ υποχρεϊςεισ (65)                         (92)                         

(395)                       (605)                       

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ (156)                       (390)                       

Σαμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ

Αγορζσ ενςϊματων και άυλων παγίων ςτοιχείων (20)                         (13)                         

(Αγορζσ)/πωλιςεισ και λιξεισ επενδυτικϊν τίτλων 1.209                    294                        

Απόκτθςθ κυγατρικϊν, ςυγγενϊν επιχειριςεων, κοινοπραξιϊν 

και ςυμμετοχζσ ςε αυξιςεισ κεφαλαίου 15 (95)                         (12)                         

Πϊλθςθ/ρευςτοποίθςθ ςυμμετοχϊν ςε κυγατρικζσ, 

ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ 8                             7                             

Μερίςματα που ειςπράχκθκαν από επενδυτικοφσ τίτλουσ, 

κυγατρικζσ, ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ 40                          25                          

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ 1.142                    301                        

Σαμειακζσ ροζσ από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ

(Αποπλθρωμζσ)/ειςπράξεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ (838)                       (109)                       

Ζξοδα που πλθρϊκθκαν για αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου (6)                           -                              

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ (844)                       (109)                       

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 142                        (198)                       

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου 26 505                        912                        

Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ περιόδου 26 647                        714                        

Εξάμθνο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου

θμείωςθ

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

καταςτάςεων
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1. Γενικζσ πλθροφορίεσ 

Θ Eurobank Εργαςίασ Α.Ε. (θ «Σράπεηα») δραςτθριοποιείται ςτουσ τομείσ τραπεηικισ ιδιωτϊν πελατϊν και επιχειριςεων, ςτον 

τομζα παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν, υπθρεςιϊν διαχείριςθσ κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων και άλλων υπθρεςιϊν. Θ Σράπεηα 

ζχει ςυςτακεί ςτθν Ελλάδα και οι μετοχζσ τθσ είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν. Θ Σράπεηα δραςτθριοποιείται κυρίωσ 

ςτθν Ελλάδα και μζςω των κυγατρικϊν τθσ ςτισ περιοχζσ τθσ Κεντρικισ, Ανατολικισ και Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ. 

Οι ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Σράπεηασ εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθν 31 Αυγοφςτου 

2016. 

2. Βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ 

Οι ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Σράπεηασ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με το Διεκνζσ Λογιςτικό Πρότυπο 

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

οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Σράπεηασ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015. Σα ςυγκριτικά ςτοιχεία, όπου κρίκθκε 

αναγκαίο, ζχουν αναπροςαρμοςτεί ϊςτε να ςυνάδουν με τισ αλλαγζσ ςτθν παρουςίαςθ που υιοκζτθςε θ Σράπεηα κατά τθν 

τρζχουςα περίοδο. Εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά, τα οικονομικά ςτοιχεία που παρουςιάηονται ςε ευρϊ ζχουν 

ςτρογγυλοποιθκεί ςτο πλθςιζςτερο εκατομμφριο. 

Εκτιμιςεισ για τθ ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ Σράπεηασ 

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

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

Μακροοικονομικό περιβάλλον 

 Θ Ελλάδα, με τθν εκπλιρωςθ ενόσ αρικμοφ βαςικϊν προαπαιτοφμενων δράςεων, ολοκλιρωςε επιτυχϊσ τθν πρϊτθ αξιολόγθςθ 

του Σρίτου Προγράμματοσ Οικονομικισ τακεροποίθςθσ (ΣΠΟ), θ οποία τθν 21 Ιουνίου 2016, οδιγθςε ςτθν εκταμίευςθ του 

πρϊτου τμιματοσ των € 7,5 δισ από τθ δεφτερθ δόςθ του δανείου από τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό τακερότθτασ (ΕΜ), το οποίο  

επζτρεψε ςτθ χϊρα να εξυπθρετιςει το Δθμόςιο χρζοσ τθσ και να εξοφλιςει ζνα μζροσ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου προσ τον ιδιωτικό τομζα. Επιπλζον, θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Σράπεηα (ΕΚΣ) αποφάςιςε τθν επαναφορά τθσ 

εξαίρεςθσ των χρεογράφων που ζχει εκδϊςει το Ελλθνικό Δθμόςιο από τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ και τθ βελτίωςθ των όρων 

χρθματοδότθςθσ από το Ευρωςφςτθμα μζςω των ομολόγων με εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ενϊ θ ςυμμετοχι των 

ομολόγων Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο πρόγραμμα Ποςοτικισ Χαλάρωςθσ τθσ ΕΚΣ κα εξεταςτεί ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο, ςε 

ςυνδυαςμό με τθν πρόοδο τθσ δεφτερθσ αξιολόγθςθσ. Όςον αφορά τθ βελτίωςθ τθσ βιωςιμότθτασ του Ελλθνικοφ χρζουσ, το 

Eurogroup ςυμφϊνθςε ςε ζνα περίγραμμα μζτρων για τθν ελάφρυνςθ του χρζουσ, εξαρτϊμενων από τθ ςυνζχιςθ τθσ εκπλιρωςθσ 

των απαιτιςεων του προγράμματοσ. Θ ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ αξιολόγθςθσ ςυνζβαλλε ςτον περιοριςμό τθσ βραχυπρόκεςμθσ 

αβεβαιότθτασ για τισ οικονομικζσ προοπτικζσ και ςυνετζλεςε ςτθν περαιτζρω χαλάρωςθ των μζτρων περιοριςμοφ ςτθν κίνθςθ 

κεφαλαίων (capital controls), τθν 22 Ιουλίου 2016. Σα ανωτζρω, ςε ςυνδυαςμό με τθν κινθτοποίθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ) για τθ ςτιριξθ των εγχϊριων επενδφςεων και τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ, και με τθν αποφαςιςτικι 

εφαρμογι των μεταρρυκμίςεων που ςυμφωνικθκαν ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ του ΕΜ, κα διευκόλυναν τθν αποκατάςταςθ 

τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτισ προοπτικζσ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ και τθν περαιτζρω ςτακεροποίθςθ του εγχϊριου περιβάλλοντοσ, που 

αποτελοφν απαραίτθτουσ παράγοντεσ για τθν επιςτροφι ςε κετικοφσ ρυκμοφσ οικονομικισ ανάπτυξθσ από το δεφτερο εξάμθνο 

του 2016. 

τισ παροφςεσ ςυνκικεσ, οι κφριοι κίνδυνοι και οι παράγοντεσ αβεβαιότθτασ ςχετίηονται με (α) τθν επίδραςθ ςτθν οικονομικι 

δραςτθριότθτα των πρόςκετων δθμοςιονομικϊν μζτρων, που περιλαμβάνονται ςτισ κφριεσ προαπαιτοφμενεσ δράςεισ τθσ πρϊτθσ 

αξιολόγθςθσ, (β) τισ πικανζσ κακυςτεριςεισ ςτθν εφαρμογι των ιδθ ςυμφωνθκειςϊν μεταρρυκμίςεων ϊςτε να επιτευχκοφν οι 

επόμενοι ςτόχοι και ορόςθμα του προγράμματοσ του ΕΜ που κα οδθγιςει ςτθν εκταμίευςθ τθσ δεφτερθσ υπο-δόςθσ των € 2,8 

δισ από τθ δεφτερθ δόςθ του δανείου του ΕΜ, κακϊσ και θ ζγκαιρθ προετοιμαςία για τθν προςεχι δεφτερθ αξιολόγθςθ, θ οποία 

ζχει προγραμματιςτεί για τον Οκτϊβριο του 2016, (γ) το χρονοδιάγραμμα μζχρι τθν πλιρθ άρςθ των περιοριςμϊν ςτθν ελεφκερθ 

κίνθςθ κεφαλαίων και τθν ςυνεπαγόμενθ επίδραςθ ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα, (δ) μια πικανι επιδείνωςθ τθσ προςφυγικισ 

κρίςθσ και τθν επίδραςι τθσ ςτθν εγχϊρια οικονομία και (ε) τισ γεωπολιτικζσ ςυνκικεσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι και τουσ 

εξωτερικοφσ κλυδωνιςμοφσ από μια επιβράδυνςθ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επίδραςθσ από τθν 

αναμενόμενθ ζξοδο του Θνωμζνου Βαςιλείου από τθν ΕΕ, ςφμφωνα με το αποτζλεςμα του δθμοψθφίςματοσ που διεξιχκθ ςτθ 

χϊρα αυτι τθν 23 Ιουνίου 2016.  
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Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ 

Με βάςθ τθ ςυμφωνία με τουσ Ευρωπαίουσ εταίρουσ, οι αρχζσ ζχουν δεςμευτεί να διατθριςουν επαρκι ρευςτότθτα ςτο 

τραπεηικό ςφςτθμα, εφόςον θ Ελλάδα εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ τθσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ του ΕΜ. Θ αποφαςιςτικι 

εφαρμογι των μζτρων που ςυμφωνικθκαν ςτο πλαίςιο του νζου προγράμματοσ του ΕΜ επζτρεψε ςτθν ΕΚΣ να επαναφζρει τθν 

εξαίρεςθ των χρεογράφων που ζχει εκδϊςει το Ελλθνικό Δθμόςιο από τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ και να βελτιϊςει τουσ όρουσ 

χρθματοδότθςθσ μζςω των ομολόγων με εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (Pillar II). Οι εξελίξεισ αυτζσ ζχουν δϊςει τθ 

δυνατότθτα ςτισ Ελλθνικζσ τράπεηεσ να μειϊςουν τθν εξάρτθςι τουσ από τον υψθλοφ κόςτουσ Ζκτακτο Μθχανιςμό Παροχισ 

Ρευςτότθτασ (Emergency Liquidity Assistance – ELA) και να αυξιςουν τα αποκζματα ρευςτότθτασ. Θ ςτακεροποίθςθ του 

μακροοικονομικοφ περιβάλλοντοσ και θ αποκατάςταςθ του εγχϊριου οικονομικοφ κλίματοσ κα διευκολφνει τθν ταχφτερθ 

επιςτροφι των κατακζςεων ςτο τραπεηικό ςφςτθμα και τθν περαιτζρω πρόςβαςθ ςτισ αγορζσ για άντλθςθ ρευςτότθτασ.  

Σο πρϊτο εξάμθνο του 2016, θ Σράπεηα κατάφερε να μειϊςει τθν εξάρτθςι τθσ από το μθχανιςμό χρθματοδότθςθσ του 

Ευρωςυςτιματοσ το φψοσ του οποίου ςτο τζλοσ Ιουνίου 2016 ανερχόταν ςε € 21,5 δισ (31 Δεκεμβρίου 2015: € 25,3 δισ), κυρίωσ 

μζςω τθσ αφξθςθσ των ςυμφωνιϊν επαναγοράσ χρεογράφων ςτθ διατραπεηικι αγορά,  τθσ επιλεγμζνθσ απομόχλευςθσ ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ, τθσ χρθςιμοποίθςθσ μζρουσ του πλεονάςματοσ ρευςτότθτασ των κυγατρικϊν ςτο εξωτερικό και ςε κάποιο βακμό,  

μζςω τθσ ειςροισ κατακζςεων (ςθμ. 17). Σθν 19 Αυγοφςτου 2016, θ χρθματοδότθςθ τθσ Σράπεηασ από το Ευρωςφςτθμα μειϊκθκε 

περαιτζρω ςε € 18,4 δισ. το ίδιο πλαίςιο, ςε ςυνζχεια των κετικϊν εξελίξεων που αναφζρκθκαν ανωτζρω, και των πρωτοβουλιϊν 

για τθν περαιτζρω βελτίωςθ τθσ ρευςτότθτάσ τθσ, θ Σράπεηα κατάφερε επίςθσ να μειϊςει ςθμαντικά τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο 

δεφτερο πυλϊνα του Προγράμματοσ Ενίςχυςθσ τθσ Ρευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ (ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου) από ονομαςτικι αξία ομολόγων € 13 δισ τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 ςε € 4,9 δισ τθ 19 Αυγοφςτου 2016 (ςθμ. 4 και 20). 

Κίνδυνοσ κεφαλαιακισ επάρκειασ 

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

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

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

Ο Όμιλοσ, ςε ςυνζχεια τθσ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ τθσ ανακεφαλαιοποίθςισ του το Νοζμβριο 2015, αποκλειςτικά από ιδιωτικά 

κεφάλαια, εςτιάηει ςτθν ενίςχυςθ τθσ κεφαλαιακισ του κζςθσ με τθν περαιτζρω αφξθςθ των προ-προβλζψεων κερδϊν, 

διατθρϊντασ παράλλθλα τισ αποτελεςματικζσ πρακτικζσ του για τθ διαχείριςθ κινδφνων και προβαίνοντασ ςε πρόςκετεσ 

πρωτοβουλίεσ ςχετικζσ με τθν αναδιάρκρωςθ, το μεταςχθματιςμό ι τθ βελτιςτοποίθςθ των δραςτθριοτιτων ςτθν Ελλάδα και το 

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

ενεργθτικοφ. Ζνασ από τουσ βαςικοφσ τομείσ που εςτιάηει ο Όμιλοσ παραμζνει θ ενεργι διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων 

δανείων, αξιοποιϊντασ τθν εςωτερικι υποδομι του και τισ ςθμαντικζσ νομοκετικζσ αλλαγζσ που ζχουν γίνει ι αναμζνεται να 

γίνουν, με ςτόχο τθ ςθμαντικι μείωςθ του υπολοίπου τουσ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Ο Δείκτθσ κεφαλαίου κοινϊν μετοχϊν 

τθσ κατθγορίασ 1 (CET1) του Ομίλου ανιλκε ςε 16,7% ςτο τζλοσ Ιουνίου 2016 και τα κακαρά κζρδθ που αναλογοφν ςτουσ 

μετόχουσ ανιλκαν ςε € 106 εκατ. ςτο πρϊτο εξάμθνο του 2016, ενϊ ο Δείκτθσ κεφαλαίου κοινϊν μετοχϊν τθσ κατθγορίασ 1 (CET1) 

τθσ Σράπεηασ ανιλκε ςε 18,5% και τα κακαρά κζρδθ που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ ανιλκαν ςε € 60 εκατ., αντίςτοιχα (ςθμ. 6). 

 Εκτίμθςθ για τθ ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτασ 

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ ανωτζρω παράγοντεσ που ςχετίηονται με τθν επάρκεια τθσ κεφαλαιακισ 

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

προςεχζσ μζλλον, και παρά τισ υφιςτάμενεσ αβεβαιότθτεσ ςχετικά με το μακροοικονομικό περιβάλλον ςτθν Ελλάδα, κεωρεί ότι οι 

οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Σράπεηασ μποροφν να ςυνταχκοφν με βάςθ τθν αρχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ (going 

concern). 

Οι λογιςτικζσ αρχζσ και μζκοδοι υπολογιςμοφ που εφαρμόςτθκαν κατά τθν κατάρτιςθ των ςυνοπτικϊν ενδιάμεςων οικονομικϊν 

καταςτάςεων είναι ςυνεπείσ με εκείνεσ που εφαρμόςτθκαν ςτισ δθμοςιευμζνεσ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Σράπεηασ για 

τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, εξαιρουμζνων εκείνων που παρατίκενται παρακάτω. 

Σροποποιιςεισ ςε πρότυπα που υιοκετικθκαν από τθν Σράπεηα 

Οι ακόλουκεσ τροποποιιςεισ ςε πρότυπα, όπωσ εκδόκθκαν από το υμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Προτφπων (ΔΛΠ) και 

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

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει τισ οδθγίεσ του ΔΛΠ 1 ςχετικά με τισ ζννοιεσ τθσ ςθμαντικότθτασ και τθσ ομαδοποίθςθσ, τθν 

παρουςίαςθ των μερικϊν ακροιςμάτων, τθ δομι των οικονομικϊν καταςτάςεων και τισ γνωςτοποιιςεισ των λογιςτικϊν αρχϊν. 

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

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38, Σροποποιιςεισ - Διευκρίνιςθ των Επιτρεπτϊν Μεκόδων Απόςβεςθσ 

Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν ότι θ χριςθ μεκόδων βαςιςμζνων ςτα ζςοδα δεν είναι κατάλλθλθ για τον υπολογιςμό τθσ 

απόςβεςθσ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου και επίςθσ διευκρινίηουν πωσ τα ζςοδα δεν κεωροφνται γενικότερα κατάλλθλθ βάςθ 

επιμζτρθςθσ για τθν ανάλωςθ των οικονομικϊν οφελϊν που ενςωματϊνονται ςε ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο.  

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

ΔΛΠ 19, Σροποποίθςθ - Προγράμματα Κακοριςμζνων Παροχϊν: Ειςφορζσ Εργαηομζνων 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει τθ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ για προγράμματα ςυνταξιοδότθςθσ, ςφμφωνα με τα οποία οι εργαηόμενοι 

ι τρίτοι απαιτείται να προβαίνουν ςε ειςφορζσ που είναι ανεξάρτθτεσ από τον αρικμό των ετϊν που παρζχεται θ εργαςία, για 

παράδειγμα, ειςφορζσ εργαηομζνων που υπολογίηονται βάςει ενόσ ςτακεροφ ποςοςτοφ επί του μιςκοφ τουσ. Θ τροποποίθςθ 

επιτρζπει, οι ειςφορζσ αυτζσ να αφαιροφνται από το κόςτοσ υπθρεςίασ, ςτθ χριςθ που θ ςχετικι υπθρεςία παρζχεται από τον 

εργαηόμενο, αντί τθσ κατανομισ τουσ ςτα ζτθ υπθρεςίασ του.  

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

ΔΛΠ 27, Σροποποίθςθ - Μζκοδοσ τθσ κακαρισ κζςθσ ςτισ Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

Αυτι θ τροποποίθςθ επιτρζπει ςτισ οικονομικζσ οντότθτεσ να χρθςιμοποιοφν τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ προκειμζνου να 

λογιςτικοποιιςουν τισ επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ, κοινοπραξίεσ και ςυγγενείσ επιχειριςεισ ςτισ ατομικζσ τουσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ, και επίςθσ αποςαφθνίηει τον οριςμό των ατομικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων. υγκεκριμζνα, οι ατομικζσ 

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

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

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

λογιςτικοποιοφνται με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ.  

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

ΔΠΧΑ 11, Σροποποίθςθ - Από κοινοφ υμφωνίεσ 

Αυτι θ τροποποίθςθ απαιτεί από ζναν επενδυτι να εφαρμόςει τθ μζκοδο τθσ εξαγοράσ όταν αποκτά ςυμμετοχι ςε μία από 

κοινοφ δραςτθριότθτα, θ οποία αποτελεί μία ‘επιχείρθςθ’.  

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

Ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςε ΔΠΧΑ  2010-2012 

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

2010-12 του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του υμβουλίου Διεκνϊν Λογιςτικϊν Προτφπων. Σα κζματα που επθρεάηονται 

από τισ τροποποιιςεισ αυτζσ είναι τα ακόλουκα: 

- Οριςμόσ τθσ προχπόκεςθσ κατοχφρωςθσ ςτο ΔΠΧΑ 2 «Παροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν», 

- Λογιςτικόσ χειριςμόσ ενδεχόμενου τιμιματοσ ςε μια ςυνζνωςθ επιχειριςεων ςτο ΔΠΧΑ 3 «υνενϊςεισ επιχειριςεων», 

- υνάκροιςθ των λειτουργικϊν τομζων και ςυμφωνία του ςυνόλου των ςτοιχείων ενεργθτικοφ των τομζων προσ αναφορά με τα 

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

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

- Μζκοδοσ αναπροςαρμογισ – αναλογικι αναμόρφωςθ των ςυςςωρευμζνων αποςβζςεων ςτο ΔΛΠ 16 «Ενςϊματα πάγια», 

- Βαςικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ ςτο ΔΛΠ 24 «Γνωςτοποιιςεισ ςυνδεδεμζνων μερϊν» και 

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

ςτοιχεία» 

Θ υιοκζτθςθ των τροποποιιςεων δεν είχε επίπτωςθ ςτισ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Σράπεηασ. 
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Ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςε ΔΠΧΑ 2012-2014 

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

κφκλου 2012-14 του ετιςιου προγράμματοσ βελτιϊςεων του υμβουλίου Διεκνϊν Λογιςτικϊν Προτφπων. Σα κζματα που 

επθρεάηονται από τισ τροποποιιςεισ αυτζσ είναι τα ακόλουκα: 

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

δραςτθριότθτεσ» πωσ όταν ζνα περιουςιακό ςτοιχείο (ι ομάδα ςτοιχείων) αναταξινομείται από «διακρατοφμενο προσ 

πϊλθςθ» ςε «διακρατοφμενο προσ διανομι», ι το αντίκετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγι ςτο ςχζδιο για πϊλθςθ ι διανομι και 

δεν πρζπει να λογιςτικοποιείται ωσ αλλαγι. 

- Προςκικθ ςτο ΔΠΧΑ 7 «Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποιιςεισ» ςυγκεκριμζνων οδθγιϊν προκειμζνου να βοθκιςει τθ 

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

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

που απαιτοφνται βάςει τθσ τροποποίθςθσ του ΔΠΧΑ 7 «Γνωςτοποιιςεισ – υμψθφιςμόσ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν 

ςτοιχείων και υποχρεϊςεων» δεν απαιτοφνται για όλεσ τισ ενδιάμεςεσ περιόδουσ, εκτόσ εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.  

- Διευκρίνιςθ ςτο ΔΛΠ 19 «Παροχζσ ςε εργαηομζνουσ» ότι όταν προςδιορίηεται το επιτόκιο προεξόφλθςθσ για τισ υποχρεϊςεισ 

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

υποχρεϊςεισ και όχι θ χϊρα ςτθν οποία αυτζσ προκφπτουν. 

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

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

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

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

Για τθν κατάρτιςθ των ςυνοπτικϊν ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων, οι ςθμαντικζσ παραδοχζσ που υιοκετικθκαν από τθ 

Διοίκθςθ κατά τθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν τθσ Σράπεηασ, κακϊσ και οι κφριεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ για τισ εκτιμιςεισ 

που διενεργικθκαν, είναι ςυνεπείσ με εκείνεσ που υιοκετικθκαν ςτισ δθμοςιευμζνεσ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθ 

χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, οι οποίεσ κεωροφνται από τθ Διοίκθςθ ωσ οι ςθμαντικότερεσ κατά τθν εφαρμογι των 

λογιςτικϊν αρχϊν τθσ Σράπεηασ. 

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

ςθμειϊςεισ 5, 11, 12, 21 και 25. 

4. Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ Ρευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ 

Θ Σράπεηα ςυμμετζχει ςτο Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ Ρευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ βάςει του Νόμου 3723/2008, όπωσ 

τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε, ωσ ακολοφκωσ: 

(α)   Πρϊτοσ πυλϊνασ ςτιριξθσ – προνομιοφχεσ μετοχζσ 

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

Ελλθνικό Δθμόςιο με ομόλογα ίςθσ αξίασ τθν 21 Μαΐου 2009 (ςθμ. 23). 

(β)   Δεφτεροσ πυλϊνασ ςτιριξθσ – ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

Σθν 30 Ιουνίου 2016, τα ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ € 5.877 εκατ. κατζχονταν πλιρωσ από 

τθν Σράπεηα. Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου εξαμινου 2016, θ Σράπεηα προχϊρθςε ςτθν αποπλθρωμι ομολόγων εγγφθςθσ 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ € 3.016 εκατ., ενϊ ζλθξαν ομόλογα ονομαςτικισ αξίασ € 4.150 εκατ., τα οποία 

διακρατοφνταν πλιρωσ από τθν Σράπεηα. Σον Ιοφλιο του 2016, ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ € 

1.000 εκατ., τα οποία διακρατοφνταν πλιρωσ από τθν Σράπεηα, ζλθξαν (ςθμ. 20). 

φμφωνα με το Νόμο 3723/2008, κατά τθ χρονικι περίοδο που θ Σράπεηα ςυμμετζχει ςτο Πρόγραμμα μζςω των προνομιοφχων 

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

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

αποφάςεισ, ι ςε αποφάςεισ που μπορεί να ζχουν ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθ νομικι ι χρθματοοικονομικι κζςθ τθσ Σράπεηασ και 

για τθν ζγκριςθ των οποίων απαιτείται απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, ι ςε αποφάςεισ ςχετικζσ με τθ διανομι μερίςματοσ 

κακϊσ και να κζςει βζτο ςε αποφάςεισ για τισ αμοιβζσ των μελϊν τθσ Διοίκθςθσ, των γενικϊν Διευκυντϊν τθσ Σράπεηασ και των 
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αναπλθρωτϊν τουσ, ςφμφωνα με ςχετικι απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν, ι ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο εκπρόςωποσ 

κεωριςει ότι οι αποφάςεισ μπορεί να κζςουν ςε κίνδυνο τα ςυμφζροντα των κατακετϊν ι να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τθν 

φερεγγυότθτα και τθν ομαλι λειτουργία τθσ Σράπεηασ. 

Επιπρόςκετα, βάςει του Νόμου 3756/2009 και μεταγενζςτερθσ νομοκεςίασ, οι τράπεηεσ που ςυμμετζχουν ςτον πρϊτο πυλϊνα 

ςτιριξθσ του Προγράμματοσ Ενίςχυςθσ Ρευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ επιτρεπόταν να διανείμουν μζριςμα ςτουσ 

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

Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με τον Νόμο 3756/2009, οι τράπεηεσ που ςυμμετζχουν ςτο Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ Ρευςτότθτασ τθσ 

Ελλθνικισ Οικονομίασ δεν επιτρζπεται να προχωριςουν ςε αγορά ιδίων μετοχϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 16 του Νόμου περί 

Ανωνφμων Εταιρειϊν. 

5. Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ από απαιτιςεισ Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

Σθν 30 Ιουνίου 2016, θ ςυνολικι λογιςτικι αξία των κυριότερων απαιτιςεων τθσ Σράπεηασ από το Ελλθνικό Δθμόςιο είναι: 

30 Ιουνίου 

2016

31 Δεκεμβρίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

Ζντοκα Γραμμάτια Ελλθνικοφ Δθμοςίου 1.933                 2.157

Ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου 1.665                 1.676

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα με το Ελλθνικό Δθμόςιο 1.182                 992

Χρθματοοικονομικι εγγφθςθ που ςχετίηεται με τον πιςτωτικό 

κίνδυνο του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 201                    208

Δάνεια με εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 158                    176

Δάνεια προσ ελλθνικζσ τοπικζσ αρχζσ και δθμόςιουσ οργανιςμοφσ 79                       85

Λοιπζσ απαιτιςεισ 19                       17

φνολο 5.237                 5.311

 

Θ Σράπεηα παρακολουκεί ςτενά τισ εξελίξεισ για τθν κρίςθ του Ελλθνικοφ χρζουσ προκειμζνου να προςαρμόςει κατάλλθλα τισ 

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

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

6. Διαχείριςθ ιδίων κεφαλαίων 

Σθν 23 Ιουλίου 2015, θ Οδθγία 2014/59/ΕΕ για τθν ανάκαμψθ και εξυγίανςθ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και επιχειριςεων επενδφςεων 

(BRRD) ενςωματϊκθκε ςτο ελλθνικό δίκαιο με το Νόμο 4335/2015, με εξαίρεςθ τισ προβλζψεισ για τθν υποχρζωςθ απορρόφθςθσ 

των ηθμιϊν ςε περίπτωςθ εφαρμογισ μζτρων δθμόςιασ χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ και τθν αναδιάρκρωςθ του πακθτικοφ 

(bail-in) ωσ προσ οριςμζνεσ επιλζξιμεσ υποχρεϊςεισ, οι οποίεσ ιςχφουν πλιρωσ από τθν 1 Ιανουαρίου 2016. Περαιτζρω 

πλθροφόρθςθ παρατίκεται ςτθ ςθμείωςθ 6 των οικονομικϊν καταςτάςεων για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015. 

Επιπροςκζτωσ, ο Νόμοσ 4340/2015 (όπωσ τροποποιικθκε με το Νόμο 4346/2015) επικαιροποίθςε το πλαίςιο 

ανακεφαλαιοποίθςθσ των Ελλθνικϊν  πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Νόμου 3864/2010 «Περί Ιδρφςεωσ του 

Σαμείου Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ (ΣΧ)». υγκεκριμζνα, ο εν λόγω Νόμοσ,  μεταξφ άλλων, ρυκμίηει τισ προχποκζςεισ και 

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

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

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

ιδρυμάτων που ζχουν υπογράψει υμφωνία Πλαιςίου υνεργαςίασ με το ΣΧ (ςθμ. 29). 

Κεφαλαιακι κζςθ 

Σθν 30 Ιουνίου 2016, ο Δείκτθσ κεφαλαίου κοινϊν μετοχϊν τθσ κατθγορίασ 1 (CET 1 Capital ratio) του Ομίλου και τθσ Σράπεηασ 

ανιλκε ςε 16,7% και 18,5%, αντιςτοίχωσ. 

Θ Σράπεηα επιδιϊκει να διατθριςει μια ενεργά διαχειρίςιμθ κεφαλαιακι βάςθ, ϊςτε να καλφπτει τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται 

με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ. Θ κεφαλαιακι επάρκεια τθσ Σράπεηασ ελζγχεται χρθςιμοποιϊντασ, μεταξφ άλλων μεκόδων, τουσ 

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

Διακανονιςμϊν») και υιοκετικθκαν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ για τθν εποπτεία τθσ Σράπεηασ. Ο 
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υπολογιςμόσ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ βαςίηεται ςτουσ κανόνεσ τθσ Βαςιλείασ ΙΙΙ (CRD IV rules). υμπλθρωματικά ςε αυτό, ςτο 

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

Process –ICAAP), θ Σράπεηα λαμβάνει υπόψθ τθσ ζνα ευρφτερο φάςμα κατθγοριϊν κινδφνου και τισ δυνατότθτεσ τθσ ςχετικά με τθ 

διαχείριςθ των κινδφνων αυτϊν. Θ ΔΑΕΕΚ ζχει ωσ απϊτερο ςκοπό να διαςφαλίςει ότι θ Σράπεηα διακζτει επαρκι κεφάλαια για 

τθν κάλυψθ όλων των ςθμαντικϊν κινδφνων ςτουσ οποίουσ εκτίκεται, ςε ορίηοντα τριϊν ετϊν.  

ε αυτι τθ κατεφκυνςθ, θ Σράπεηα, ςε ςυνζχεια τθσ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ τθσ ανακεφαλαιοποίθςισ τθσ το Νοζμβριο του 2015, 

εςτιάηει ςτθν ενίςχυςθ τθσ κεφαλαιακισ τθσ κζςθσ με τθν περαιτζρω αφξθςθ των προ-προβλζψεων κερδϊν, διατθρϊντασ 

παράλλθλα τισ αποτελεςματικζσ πρακτικζσ τθσ για τθ διαχείριςθ κινδφνων, τθν ενεργι διαχείριςθ των δανείων ςε κακυςτζρθςθ 

που υποςτθρίηεται από τθν πλιρωσ λειτουργικι εςωτερικι «κακι τράπεηα» (bad bank), όπωσ επίςθσ προβαίνει ςε πρόςκετεσ 

πρωτοβουλίεσ που ςχετίηονται με τθν αναδιάρκρωςθ, το μεταςχθματιςμό ι τθ βελτιςτοποίθςθ των δραςτθριοτιτων τθσ που κα 

δθμιουργιςουν ι κα αποδεςμεφςουν περαιτζρω κεφάλαια και/ι κα μειϊςουν τα ςτακμιςμζνα ςτοιχεία ενεργθτικοφ. 

χζδιο αναδιάρκρωςθσ 

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

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

ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ τθσ Σράπεηασ. Σο Ελλθνικό Δθμόςιο ζχει δεςμευτεί ότι θ Σράπεηα κα εφαρμόςει ςυγκεκριμζνα μζτρα και 

δράςεισ και κα επιτφχει τουσ ςτόχουσ που αποτελοφν ζνα αναπόςπαςτο μζροσ του ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ. 

Οι κφριεσ δεςμεφςεισ του ανακεωρθμζνου ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ ςχετίηονται με: (α) τθ μείωςθ των ςυνολικϊν δαπανϊν και του 

ανϊτατου αρικμοφ υπαλλιλων και καταςτθμάτων για τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςτθν Ελλάδα, (β) τθ μείωςθ του κόςτουσ των 

κατακζςεων ςτθν Ελλάδα, (γ) τθ μείωςθ του δείκτθ κακαρϊν χορθγιςεων προσ κατακζςεισ για τισ τραπεηικζσ δραςτθριότθτεσ του 

Ομίλου ςτθν Ελλάδα, (δ) τθ μείωςθ του χαρτοφυλακίου αλλοδαπϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ του Ομίλου (μθ ςχετιηομζνων με 

Ζλλθνεσ πελάτεσ), (ε) τθ μείωςθ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ ςε ςυγκεκριμζνεσ κυγατρικζσ χωρίσ τραπεηικζσ δραςτθριότθτεσ, (ςτ) 

τθν πϊλθςθ του χαρτοφυλακίου μετοχϊν, ομολόγων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ και υβριδικϊν ομολόγων, (η) περιοριςμοφσ ςτθν 

παροχι κεφαλαίων ςτισ κυγατρικζσ εταιρείεσ του Ομίλου ςτο εξωτερικό εκτόσ εάν απαιτείται από το εποπτικό πλαίςιο τθσ κάκε 

χϊρασ, ςτθν αγορά τίτλων μθ επενδυτικισ διαβάκμιςθσ (εκτόσ οριςμζνων εξαιρζςεων), ςτισ αμοιβζσ του προςωπικοφ, ςτθν 

πλθρωμι μεριςμάτων, ςτθν πιςτωτικι πολιτικι που κα ακολουκθκεί και ςε άλλεσ ςτρατθγικζσ αποφάςεισ. 

Ο Όμιλοσ ζχει ςθμειϊςει ςθμαντικι πρόοδο ςτθν υλοποίθςθ των ανωτζρω δεςμεφςεων εντόσ των κακοριςμζνων προκεςμιϊν. 

χετικά με αυτζσ τισ δεςμεφςεισ που κα πρζπει να ζχουν υλοποιθκεί εντόσ του 2016, ο Όμιλοσ ζχει ιδθ ολοκλθρϊςει τθν πϊλθςθ  

του 80% τθσ ςυμμετοχισ του ςτισ αςφαλιςτικζσ κυγατρικζσ τον Αφγουςτο (ςθμείο «ε» παραπάνω – ςθμ. 12), ενϊ θ αξία του 

χαρτοφυλακίου μετοχϊν και λοιπϊν επενδυτικϊν τίτλων που αναφζρονται ςτο ςθμείο «ςτ» παραπάνω, ανιλκε ςε € 33 εκατ. τθν 

30 Ιουνίου 2016, το οποίο είναι ςφμφωνο με το όριο που ζχει τεκεί ςτο ςχζδιο. Επιπρόςκετα, ζνα ςθμαντικό βιμα για τθν 

επίτευξθ του ανϊτατου αρικμοφ των υπαλλιλων ςτθν Ελλάδα ζωσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2017, όπωσ ορίηεται ςτθ ςχετικι δζςμευςθ 

(ςθμείο «α» παραπάνω), ζχει λθφκεί μζςω τθσ εφαρμογισ του Προγράμματοσ Εκελοφςιασ Εξόδου το οποίο ξεκίνθςε ςτο δεφτερο 

τρίμθνο του 2016 (ςθμ. 21).  Περαιτζρω πλθροφόρθςθ για τισ κφριεσ δεςμεφςεισ προσ υλοποίθςθ, τισ βαςικζσ παραδοχζσ που 

χρθςιμοποιικθκαν και τθν πικανι επίδραςθ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα τθσ Σράπεηασ, παρατίκεται ςτθ ςθμείωςθ 6 των 

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

Σραπεηικόσ Επίτροποσ 

Σο Μνθμόνιο Οικονομικϊν και Χρθματοπιςτωτικϊν Πολιτικϊν (ΜΟΧΠ) του Δεφτερου Προγράμματοσ Προςαρμογισ για τθν 

Ελλάδα, μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Σαμείου και τθσ Ευρωπαϊκισ 

Κεντρικισ Σράπεηασ, προζβλεπε το διοριςμό επιτρόπου (Monitoring Trustee) ςε όλεσ τισ τράπεηεσ που βρίςκονται ςε κακεςτϊσ 

Κρατικισ Ενίςχυςθσ. 

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

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

αναδιάρκρωςθσ και αναφζρεται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 
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7. Ζςοδα από μερίςματα 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου, θ Σράπεηα αναγνϊριςε ζςοδα από μερίςματα κυρίωσ από κυγατρικζσ τθσ εταιρείεσ φψουσ € 40 

εκατ. (30 Ιουνίου 2015: € 366 εκατ.) 

Θ ανάλυςθ των εν λόγω μεριςμάτων ανά εταιρεία παρατίκεται παρακάτω: 

30 Ιουνίου 

2016

30 Ιουνίου 

2015

€εκατ. € εκατ.

ERB New Europe Holding B.V. -                          262                    

Eurolife ERB Insurance Group υμμετοχϊν A.E. 34                       38                       

Eurobank Factors Α.Ε.Π.Ε.Α. -                          25                       

Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Τ. -                          16                       

Eurobank Fund Management Company (Luxembοurg) S.A. -                          18                       

Grivalia Properties Α.Ε. Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Περιουςία 6                         6                         

Λοιπά (ςυμπεριλαμβανομζνων μεριςμάτων του επενδυτικοφ και 

εμπορικοφ χαρτοφυλακίου) 0                         1                         

φνολο 40                       366                    

 

8. Λειτουργικά ζξοδα 

30 Ιουνίου 

2016

30 Ιουνίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ (194)                   (185)                   

Διοικθτικά ζξοδα (80)                     (100)                   

Ειςφορζσ ςτα ταμεία εξυγίανςθσ και εγγφθςθσ των κατακζςεων (31)                     -                          

Αποςβζςεισ ενςϊματων πάγιων ςτοιχείων (13)                     (15)                     

Αποςβζςεισ άυλων πάγιων ςτοιχείων (7)                        (7)                        

Ενοίκια λειτουργικϊν μιςκϊςεων (21)                     (22)                     

φνολο (346)                   (329)                   

 

Ειςφορζσ ςτα ταμεία εξυγίανςθσ και εγγφθςθσ των κατακζςεων 

Για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2016, το ζξοδο για τισ ειςφορζσ ςτα ταμεία εξυγίανςθσ και εγγφθςθσ των κατακζςεων 

ανιλκε ςε € 31 εκατ. Με το Νόμο 4370/2016, ο οποίοσ τζκθκε ςε ιςχφ το Μάρτιο του 2016 και αντικατζςτθςε το Νόμο 3746/2009, 

ενςωματϊκθκε ςτθν Ελλθνικι νομοκεςία θ Οδθγία 2014/49/ΕΕ, όπου, μεταξφ άλλων, ορίηει το εφροσ και ςυγκεκριμζνεσ πλευρζσ 

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

και επιπροςκζτωσ, τθν διαδικαςία κακοριςμοφ και καταβολισ ειςφορϊν. 

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 

Ο μζςοσ όροσ του αρικμοφ των εργαηομζνων τθσ Σράπεηασ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου ανιλκε ςε 9.091 (Ιοφνιοσ 2015: 9.073). 

Σθν 30 Ιουνίου 2016, ο αρικμόσ των καταςτθμάτων τθσ Σράπεηασ ανιλκε ςε 481. 
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9. Προβλζψεισ απομείωςθσ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν 

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

Επιχειρθματικά τεγαςτικά Καταναλωτικά(1)

Μικρζσ 

επιχειριςεισ φνολο

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

Τπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 3.875                   2.077                   2.455                     1.956                   10.363                 

Προβλζψεισ περιόδου 111                       100                       85                           19                         315                       

Ανακτιςεισ προβλζψεων απομείωςθσ 

από διαγραφζσ -                             -                             1                              -                             1                            

Διαγραφζσ δανείων και απαιτιςεων (241)                      (15)                        (2)                            (25)                        (283)                      

Μεταβολι ςτθν παροφςα αξία των 

ηθμιϊν απομείωςθσ (38)                        (28)                        (30)                          (38)                        (134)                      

υναλλαγματικζσ διαφορζσ και λοιπζσ 

κινιςεισ (3)                          (18)                        (13)                          (11)                        (45)                        

Τπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου                     3.704                     2.116                       2.496                     1.901                   10.217 

30 Ιουνίου 2016

 
 (1) Περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα των πιςτωτικών καρτών. 

10. Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ και ζξοδα αναδιάρκρωςθσ 

30 Ιουνίου 

2016

30 Ιουνίου 

2015

€εκατ. € εκατ.

Ηθμιζσ απομείωςθσ και αποτίμθςθσ επενδυτικϊν ακινιτων και 

ακινιτων ανακτθκζντων από πλειςτθριαςμοφσ                         (1)                       (28)

Ηθμιζσ απομείωςθσ ομολόγων                            -                       (20)

Ηθμιζσ απομείωςθσ από αμοιβαία κεφάλαια και μετοχζσ                         (1)                         (5)

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ                         (2)                       (53)

Πρόβλεψθ για το Πρόγραμμα Εκελουςίασ Εξόδου (ςθμ. 21)                       (23) -                          

Ζξοδα αναδιάρκρωςθσ                         (5)                         (2)

Ζξοδα αναδιάρκρωςθσ                       (28)                         (2)

φνολο                       (30)                       (55)

 

Σο πρϊτο εξάμθνο του 2015, θ Σράπεηα αναγνϊριςε € 28 εκατ. ηθμιζσ απομείωςθσ και αποτίμθςθσ επενδυτικϊν ακινιτων και 

ακινιτων ανακτθκζντων από πλειςτθριαςμοφσ, αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν επιδείνωςθ των μακροοικονομικϊν ςυνκθκϊν και τθ 

ςυνεχιηόμενθ μείωςθ των τιμϊν ςτθν αγορά ακινιτων ςτθ Ελλάδα.  

Σο πρϊτο εξάμθνο του 2015, θ Σράπεηα αναγνϊριςε επιπλζον € 20 εκατ. ηθμιζσ απομείωςθσ για κρατικά ομόλογα τθσ Ουκρανίασ 

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

αβεβαιότθτασ ςτθ χϊρα, θ οποία οδιγθςε ςε ςθμαντικι μείωςθ των τιμϊν ςτθν αγορά για αυτά τα ομόλογα. 

11. Φόροσ ειςοδιματοσ και προςαρμογζσ φόρου 

30 Ιουνίου 

2016

30 Ιουνίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

Σρζχων φόροσ (5)                        (3)                        

Αναβαλλόμενοσ φόροσ 2                         489                    

Φόροσ ειςοδιματοσ (3)                        486                    

Προςαρμογζσ φόρου 31                       -                          

φνολο 28                       486                    
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Βάςει του Νόμου 4334/2015, ο οποίοσ τζκθκε ςε ιςχφ τθ 16 Ιουλίου 2015 και τροποποίθςε το φορολογικό Νόμο 4172/2013, ο 

φορολογικόσ ςυντελεςτισ των εταιρειϊν ςτθν Ελλάδα για τα ζςοδα των χριςεων από το 2015 και ζπειτα αυξικθκε από 26% ςε 

29%. Επιπρόςκετα, τα μερίςματα που διανζμονται υπόκεινται ςε παρακράτθςθ φόρου 15%, εκτόσ των ενδοομιλικϊν μεριςμάτων 

τα οποία υπό προχποκζςεισ απαλλάςςονται του φόρου, ςφμφωνα με τουσ Νόμουσ 4387/2016 και 4389/2016, οι οποίοι  αφξθςαν 

τον αντίςτοιχο φορολογικό ςυντελεςτι από 10% ςε 15%, για διανομζσ μεριςμάτων που πραγματοποιοφνται από τθν 1 Ιανουαρίου 

2017 και ςτο εξισ. 

Σο πρϊτο εξάμθνο του 2016, ςε ςυνζχεια ευνοϊκισ δικαςτικισ απόφαςθσ, θ Σράπεηα αναγνϊριςε ζςοδο φόρου € 30,5 εκατ. για 

απαιτιςεισ ζναντι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςχετικζσ με τθν ζκτακτθ φορολόγθςθ αφορολόγθτων αποκεματικϊν τθσ Σράπεηασ, θ 

οποία είχε επιβλθκεί με το Νόμο 3513/2006. 

Φορολογικό πιςτοποιθτικό και ανζλεγκτεσ φορολογικζσ χριςεισ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

φμφωνα με τθν Ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία και τισ αντίςτοιχεσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ, οι εταιρείεσ για τισ οποίεσ εκδίδεται 

φορολογικό πιςτοποιθτικό χωρίσ επιςθμάνςεισ για παραβάςεισ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ δεν εξαιροφνται από τθν επιβολι 

επιπρόςκετων φόρων και προςτίμων από τισ Ελλθνικζσ φορολογικζσ αρχζσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του φορολογικοφ ελζγχου ςτο 

πλαίςιο των νομοκετικϊν περιοριςμϊν (ωσ γενικι αρχι, 5 χρόνια από τθ λιξθ τθσ χριςθσ ςτθν οποία θ φορολογικι διλωςθ κα 

πρζπει να ζχει υποβλθκεί).  

Οι αναβαλλόμενοι φόροι ειςοδιματοσ υπολογίηονται με τθ μζκοδο τθσ υποχρζωςθσ (liability method) επί όλων των εκπιπτόμενων 

προςωρινϊν διαφορϊν, κακϊσ επίςθσ και επί των μθ χρθςιμοποιθμζνων φορολογικϊν ηθμιϊν με το φορολογικό ςυντελεςτι που 

αναμζνεται να ιςχφει ςτθν περίοδο κατά τθν οποία κα τακτοποιθκεί θ απαίτθςθ ι θ υποχρζωςθ. 

Θ κίνθςθ του λογαριαςμοφ αναβαλλόμενθσ φορολογίασ παρουςιάηεται παρακάτω: 

30 Ιουνίου 

2016

` € εκατ.

Τπόλοιπο τθν 1θ Ιανουαρίου 4.902                 

Ζςοδο/(ζξοδο) ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων 2                         

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων (2)                        

Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν 3                         

Λοιπά 0                         

Τπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου 4.905                 
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Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ/(υποχρεϊςεισ) προκφπτουν από τα ςτοιχεία που αναφζρονται παρακάτω: 

30 Ιουνίου 

2016

31 Δεκεμβρίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

Ηθμιζσ που ςχετίηονται με το πρόγραμμα PSI+ 1.277                 1.302                 

Προβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και 

απαιτιςεισ 2.869                 2.829                 

Μθ χρθςιμοποιθκείςεσ φορολογικζσ ηθμιζσ 297                    297                    

Μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία που αναγνωρίηονται ςτθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων 308                    302                    

Κόςτοσ ςυναλλαγϊν κακαρισ κζςθσ 42                       46                       

Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν 32                       29                       

Μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία που αναγνωρίηονται απευκείασ ςτο 

αποκεματικό εφλογθσ αξίασ 10                       12                       

Πάγια περιουςιακά ςτοιχεία 0                         2                         

Τποχρεϊςεισ κακοριςμζνων παροχϊν 12                       10                       

Λοιπά 58                       73                       

φνολο αναβαλλόμενου φόρου ειςοδιματοσ 4.905                 4.902                 

 

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

30 Ιουνίου 

2016

30 Ιουνίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

Προβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και 

απαιτιςεισ 40                       485                    

Μθ χρθςιμοποιθκείςεσ φορολογικζσ ηθμιζσ (1)                        (9)                        

Ηθμιζσ που ςχετίηονται με το πρόγραμμα PSI+ (25)                     (22)                     

Μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία και λοιπζσ προςωρινζσ διαφορζσ (12)                     35                       

φνολο αναβαλλόμενου φόρου ειςοδιματοσ (ζξοδο)/ζςοδο 2                         489                    

 

Σθν 30 Ιουνίου 2016, θ Σράπεηα αναγνϊριςε κακαρζσ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ € 4,9 δισ που αναλφονται 

παρακάτω: 

(α) € 1.277 εκατ. αφοροφν ςε φορολογικζσ ηθμιζσ από τθ ςυμμετοχι τθσ Σράπεηασ ςτο πρόγραμμα PSI+ και ςτο πρόγραμμα 

επαναγοράσ των νζων τίτλων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, οι οποίεσ υπόκεινται ςε απόςβεςθ για φορολογικοφσ ςκοποφσ (δθλ. 

1/30 των ηθμιϊν ετθςίωσ αρχίηοντασ από τθν χριςθ 2012 και εφεξισ), 

(β) € 2.869 εκατ. αφοροφν ςε εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ λόγω προβλζψεων απομείωςθσ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από 

δάνεια και απαιτιςεισ, οι οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε μελλοντικζσ περιόδουσ χωρίσ κακοριςμζνο χρονικό 

περιοριςμό και ςφμφωνα με τθ φορολογικι νομοκεςία που ιςχφει, 

(γ) € 297 εκατ. αφοροφν ςε μθ χρθςιμοποιθκείςεσ φορολογικζσ ηθμιζσ. Θ δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκοφν οι μεταφερόμενεσ 

φορολογικζσ ηθμιζσ λιγει κατά το μεγαλφτερο μζροσ αυτϊν το 2018, 

(δ) € 42 εκατ. αφοροφν κυρίωσ ςε εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ ςχετικά με τθν αναπόςβεςτθ αξία εξόδων αφξθςθσ 

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

ζτουσ που πραγματοποιικθκαν και 

(ε) € 420 εκατ. αφοροφν ςε λοιπζσ εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ (ηθμιζσ αποτίμθςθσ, προβλζψεισ για αποηθμίωςθ 

προςωπικοφ λόγω αποχϊρθςθσ από τθν υπθρεςία κ.λπ.), θ πλειονότθτα των οποίων μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε μελλοντικζσ 

περιόδουσ χωρίσ κακοριςμζνο χρονικό περιοριςμό και ςφμφωνα με τθ φορολογικι νομοκεςία που ιςχφει. 

Αξιολόγηςη τησ ανακτηςιμότητασ των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήςεων 

Θ αναγνϊριςθ των ανωτζρω αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων ςτθρίηεται ςτθν εκτίμθςθ τθσ διοίκθςθσ, τθν 30 Ιουνίου 

2016, ότι θ Σράπεηα κα ζχει επαρκι μελλοντικά φορολογθτζα κζρδθ, ζναντι των οποίων οι μθ χρθςιμοποιθκείςεσ φορολογικζσ 

ηθμιζσ, οι εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ, κακϊσ και οι φορολογικζσ ηθμιζσ από το πρόγραμμα  PSI+ και από το πρόγραμμα 

επαναγοράσ των νζων τίτλων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν. Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ 
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απαιτιςεισ προςδιορίηονται με βάςθ τθ φορολογικι μεταχείριςθ τθσ κάκε κατθγορίασ τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ 

απαίτθςθσ, ςφμφωνα με τθ φορολογικι νομοκεςία που ιςχφει, τθ δυνατότθτα ςυμψθφιςμοφ των μεταφερόμενων ηθμιϊν με 

μελλοντικά φορολογθτζα κζρδθ, τα πραγματικά φορολογικά αποτελζςματα για τθ χριςθ που ζλθξε τθν  31 Δεκεμβρίου 2015 και 

τα εκτιμϊμενα φορολογικά αποτελζςματα για τθ χριςθ που κα λιξει τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, λαμβάνοντασ υπόψθ τα 

πραγματικά φορολογικά αποτελζςματα για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2016. 

Επιπλζον, θ αξιολόγθςθ τθσ Σράπεηασ ςχετικά με τθν ανακτθςιμότθτα των αναγνωριςμζνων αναβαλλόμενων φορολογικϊν 

απαιτιςεων βαςίηεται (α) ςτισ εκτιμιςεισ για τθ μελλοντικι επίδοςθ (προβλζψεισ λειτουργικϊν αποτελεςμάτων) και τισ 

προοπτικζσ ανάπτυξθσ που ζχουν αντίκτυπο ςτα εκτιμϊμενα μελλοντικά φορολογθτζα κζρδθ, (β) ςτο αναμενόμενο 

χρονοδιάγραμμα ανάκτθςθσ ι διακανονιςμοφ των εκπιπτόμενων και των φορολογθτζων προςωρινϊν διαφορϊν, (γ) ςτθν 

πικανότθτα ότι θ Σράπεηα κα ζχει επαρκι μελλοντικά φορολογθτζα κζρδθ, κατά τθν ίδια περίοδο που κα πραγματοποιθκεί θ 

ανάκτθςθ ι ο διακανονιςμόσ των εκπιπτόμενων και των φορολογθτζων προςωρινϊν διαφορϊν (δθλαδι κζρδθ/ ηθμιζσ από 

πϊλθςθ επενδφςεων ι λοιπϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων κ.λπ.) ι κατά τα ζτθ ςτα οποία μποροφν να μεταφερκοφν οι φορολογικζσ 

ηθμιζσ και (δ) ςτθν ιςτορικι εξζλιξθ των αποτελεςμάτων (ιςτορικζσ επιδόςεισ) τθσ Σράπεηασ ςε ςυνδυαςμό με τισ φορολογικζσ 

ηθμιζσ προγενζςτερων ετϊν που προκλικθκαν από ζκτακτα γεγονότα. 

Σθν 30 Ιουνίου 2016, θ Σράπεηα ζλαβε υπόψθ τθν πρόβλεψθ των λειτουργικϊν αποτελεςμάτων και τισ ενζργειεσ κεφαλαιακισ 

ενίςχυςθσ που πρζπει να υλοποιθκοφν ζωσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2018, όπωσ αντικατοπτρίηονται ςτο ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ που 

εγκρίκθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ςτο πλαίςιο τθσ νζασ ανακεφαλαιοποίθςθσ, το Νοζμβριο του 2015 (ςθμ. 6). 

Σο ποςό των ανωτζρω προβλζψεων των λειτουργικϊν αποτελεςμάτων επθρεάηεται κυρίωσ από τισ εκτιμιςεισ τθσ Σράπεηασ 

ςχετικά με (α) τθ μείωςθ του κόςτουσ χρθματοδότθςθσ λόγω του ςταδιακοφ επαναπατριςμοφ των κατακζςεων των πελατϊν, τθν 

περαιτζρω μείωςθ των αντίςτοιχων επιτοκίων και τθν αντικατάςταςθ ακριβότερων πθγϊν χρθματοδότθςθσ, (β) τισ  μειωμζνεσ 

ηθμιζσ απομείωςθσ των δανείων, ωσ αποτζλεςμα των μακροοικονομικϊν ςυνκθκϊν ςτθν Ελλάδα, που αναμζνεται να βελτιωκοφν 

κακϊσ και τισ ενζργειεσ που ζχουν ιδθ υλοποιθκεί από τθν Σράπεηα για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των προβλθματικϊν 

δανείων, (γ) τθν αποτελεςματικότθτα των ςυνεχϊν μζτρων περιοριςμοφ του κόςτουσ και (δ) τθ ςταδιακι αποκατάςταςθ των 

παραδοςιακϊν εςόδων από προμικειεσ, όπωσ θ διαχείριςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων και οι προμικειεσ δικτφου και οι προμικειεσ 

που ςχετίηονται με προϊόντα κεφαλαιαγοράσ και επενδυτικισ τραπεηικισ. Οι μακροοικονομικζσ παραδοχζσ που λιφκθκαν υπόψθ 

από τθν Σράπεηα για τθν προετοιμαςία του προαναφερκζντοσ ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ είναι ευκυγραμμιςμζνεσ με εκείνεσ που 

προβλζπονταν από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι το επτζμβριο του 2015. Σο μοντζλο τθσ αξιολόγθςθσ τθσ ανακτθςιμότθτασ των 

αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων τθσ Σράπεηασ ζχει καταρτιςτεί ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των λειτουργικϊν 

αποτελεςμάτων που περιλαμβάνονται ςτο ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ, οι οποίεσ επεκτείνονται για ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό 

διάςτθμα.  

Θ εφαρμογι του ανωτζρω ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τουσ κινδφνουσ και τισ αβεβαιότθτεσ που 

απορρζουν από το μακροοικονομικό περιβάλλον ςτθν Ελλάδα (ςθμ. 2). 

Νομικό πλαίςιο δημιουργίασ οριςτικών και εκκαθαριςμζνων απαιτήςεων ζναντι του Ελληνικοφ Δημοςίου 

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

ςυμπεριλαμβανομζνων των εταιρειϊν χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ και πρακτορείασ επιχειρθματικϊν απαιτιςεων, οι 

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

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

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

είχαν αναγνωριςτεί  κατά τθν 30 Ιουνίου 2015 μποροφν να μετατραποφν ςε οριςτικζσ και εκκακαριςμζνεσ απαιτιςεισ ζναντι του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου, αν το λογιςτικό, μετά από φόρουσ αποτζλεςμα τθσ χριςθσ είναι ηθμιά (με ζναρξθ από τθν χριςθ του 2016 

και μετά). Σθν 30 Ιουνίου 2016, οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ οι οποίεσ πλθροφν τα κριτιρια για μετατροπι τουσ ςε 

οριςτικζσ και εκκακαριςμζνεσ απαιτιςεισ ζναντι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ανζρχονταν ςε  € 4.040 εκατ. Περαιτζρω πλθροφόρθςθ 

παρατίκεται ςτθ ςθμείωςθ 15 των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Σράπεηασ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 

2015. 
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12. Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

υμμετοχι ςτθν Eurolife ERB Insurance Group υμμετοχϊν Α.Ε. ταξινομθμζνθ ωσ κατεχόμενθ προσ πϊλθςθ 

Σθν 22 Δεκεμβρίου 2015, θ Σράπεηα ανακοίνωςε τθ ςφναψθ ςυμφωνίασ με τθν Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax») για 

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

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

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

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

κυγατρικι μεςιτείασ αςφαλίςεων τθσ Eurolife ςτθν Ελλάδα, β) τισ αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ ηωισ και γενικϊν αςφαλίςεων τθσ 

Eurolife ςτθ Ρουμανία και γ) τισ ςυμβάςεισ τραπεηοαςφαλιςτικισ (bancassurance agreements) μεταξφ των κυγατρικϊν τθσ Eurolife 

και τθσ Eurobank αναφορικά με τθν αποκλειςτικι διανομι αςφαλιςτικϊν προϊόντων ςτθν Ελλάδα και ςτθ Ρουμανία μζςω του 

δικτφου πωλιςεων τθσ Eurobank.   

Σθν 30 Ιουνίου 2016, θ εφλογθ αξία τθσ ςυμμετοχισ τθσ Σράπεηασ ςτθν Eurolife μειωμζνθ με τα ζξοδα πϊλθςισ τθσ, θ οποία 

προςδιορίςτθκε από τθ Διοίκθςθ με βάςθ ανεξάρτθτθ ζκκεςθ αποτίμθςθσ, υπερζβαινε τθν αντίςτοιχθ λογιςτικι αξία τθσ 

ςυμμετοχισ ςτθν Eurolife ποςοφ € 113 εκατ. Ωσ εκ τοφτου, δεν αναγνωρίςτθκε ηθμιά απομείωςθσ κατά τθν επαναμζτρθςθ τθσ 

ςυμμετοχισ τθσ Σράπεηασ ςτθ χαμθλότερθ αξία μεταξφ τθσ λογιςτικισ και τθσ εφλογθσ αξίασ τθσ μειωμζνθσ με τα ζξοδα πϊλθςθσ. 

Γεγονόσ μετά την ημερομηνία ιςολογιςμοφ 

Θ υναλλαγι ολοκλθρϊκθκε τθν 4 Αυγοφςτου 2016, μετά τθ λιψθ όλων των απαιτοφμενων εγκρίςεων από τισ αρμόδιεσ εποπτικζσ 

και ρυκμιςτικζσ αρχζσ. Σο τίμθμα τθσ υναλλαγισ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ αυτισ και μετά από τθ διανομι μερίςματοσ ποςοφ € 

34 εκατ. από τθ Eurolife ςτθ Eurobank, ανιλκε ςε € 324,7 εκατ., και υπόκειται ςε περαιτζρω προςαρμογζσ μετά τθν  

οριςτικοποίθςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων τθσ Eurolife κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ υναλλαγισ.  Σο εκτιμϊμενο αποτζλεςμα από 

τθν πϊλθςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ Σράπεηασ ςτθν Eurolife ανζρχεται ςε € 159 εκατ. κζρδοσ, μετά από φόρο. 

13. Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 

30 Ιουνίου

 2016

31 Δεκεμβρίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

Επιχειρθματικά δάνεια 14.973              15.194              

τεγαςτικά δάνεια 16.302              16.569              

Καταναλωτικά δάνεια 
(1)

5.028                 5.138                 

Δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ 6.386                 6.436                 

42.689              43.337              

Μείον: υςςωρευμζνθ πρόβλεψθ απομείωςθσ (ςθμ. 9) (10.217)             (10.363)             

φνολο 32.472              32.974              

 
(1) Περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα των πιςτωτικών καρτών. 

Σθν 30 επτεμβρίου 2014, ςφμφωνα με το ΔΛΠ 39, θ Σράπεηα μετζφερε ςυγκεκριμζνα απομειωμζνα εταιρικά ομολογιακά δάνεια 

από το χαρτοφυλάκιο «Διακεςίμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων» ςτο χαρτοφυλάκιο «Δανείων και απαιτιςεων από 

πελάτεσ» που πλθροφςαν τον οριςμό των δανείων και απαιτιςεων και θ Σράπεηα ζχει τθν πρόκεςθ και είναι ςε κζςθ να τα 

διακρατιςει ςτο προςεχζσ μζλλον ι μζχρι τθ λιξθ τουσ. Θ μεταφορά των ομολογιακϊν δανείων πραγματοποιικθκε ςτθν εφλογθ 

αξία € 150 εκατ. (€ 550 εκατ. μείον προςαρμογζσ ςτθν εφλογθ αξία € 400 εκατ.) τθν 30 επτεμβρίου 2014, θ οποία αποτελεί και το 

αναπόςβεςτο κόςτοσ αυτϊν κατά τθν ανωτζρω θμερομθνία μεταφοράσ. 

Επιπρόςκετα, τον Δεκζμβριο του 2014, θ Σράπεηα απζκτθςε ομολογιακό δάνειο, πλιρωσ απομειωμζνο, ποςοφ € 42 εκατ., το οποίο 

κατεχόταν προθγουμζνωσ από μία κυγατρικι τθσ Σράπεηασ και ιταν εγγυθμζνο από τθν ίδια τθν Σράπεηα. Σο προαναφερκζν 

δάνειο ςυμπεριλιφκθκε ςτα δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ ςε μικτι βάςθ και ωσ εκ τοφτου τόςο το μικτό υπόλοιπο των 

δανείων και απαιτιςεων ςε πελάτεσ όςο και θ ηθμία απομείωςθσ, αυξικθκαν κατά τθν προςαρμογι ςε εφλογθ αξία ποςοφ € 42 

εκατ. 



ΣΡΑΠΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                                                                                                                               

Επιλεγμζνεσ Επεξθγθματικζσ θμειϊςεισ                                                                                                        
ςτισ υνοπτικζσ Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ                                                                                                                . 
  

ελίδα 18                          30 Ιουνίου 2016  υνοπτικζσ Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 
 

Σθν 30 Ιουνίου 2016, θ λογιςτικι αξία των προαναφερκζντων αναταξινομθμζνων δανείων ανιλκε ςε € 93 εκατ. που προςεγγίηει 

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

αναγνωριςτεί κάποιο ποςό ςτα λοιπά αποτελζςματα απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ. 

Σθν 30 Ιουνίου 2016, τα δάνεια ςε κακυςτζρθςθ μεγαλφτερθ των 90 θμερϊν ανιλκαν ςε € 15.760 εκατ. 

14. Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 

30 Ιουνίου

 2016

31 Δεκεμβρίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων 3.022                 3.189                 

Χρεωςτικοί τίτλοι δανειακοφ χαρτοφυλακίου 10.349              11.247              

Χαρτοφυλάκιο διακρατοφμενων μζχρι τθ λιξθ επενδυτικϊν τίτλων 139                    149                    

φνολο 13.510              14.585              

 

Σο χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων ανά κατθγορία αναλφεται ωσ εξισ: 

Διακζςιμοι Χρεωςτικοί τίτλοι Διακρατοφμενοι

προσ πϊλθςθ δανειακοφ μζχρι τθ λιξθ

επενδυτικοί τίτλοι χαρτοφυλακίου επενδυτικοί τίτλοι φνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Ομόλογα

- Ομόλογα ζκδοςθσ του Ευρωπαϊκοφ ΣΧ -                                 9.088                        -                                 9.088     

- Ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου 722                            939                            -                                 1.661     

- Ζντοκα Γραμμάτια Ελλθνικοφ Δθμοςίου 1.933                        -                                 -                                 1.933     

- Λοιπά κυβερνθτικά ομόλογα 153                            307                            -                                 460        

- Λοιποί εκδότεσ 106                            15                              139                            260        

2.914                        10.349                      139                            13.402  

Μετοχζσ 108                            -                                 -                                 108        

φνολο 3.022                        10.349                      139                            13.510  

30 Ιουνίου 2016

 

Διακζςιμοι Χρεωςτικοί τίτλοι Διακρατοφμενοι

προσ πϊλθςθ δανειακοφ μζχρι τθ λιξθ

επενδυτικοί τίτλοι χαρτοφυλακίου επενδυτικοί τίτλοι  φνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Ομόλογα

- Ομόλογα ζκδοςθσ του Ευρωπαϊκοφ ΣΧ -                                 10.042                      -                                 10.042  

- Ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου 784                            880                            -                                 1.664     

- Ζντοκα Γραμμάτια Ελλθνικοφ Δθμοςίου 2.157                        -                                 -                                 2.157     

- Λοιπά κυβερνθτικά ομόλογα 95                              284                            -                                 379        

- Λοιποί εκδότεσ 62                              41                              149                            252        

3.098                        11.247                      149                            14.494  

Μετοχζσ 91                              -                                 -                                 91           

φνολο 3.189                        11.247                      149                            14.585  

31 Δεκεμβρίου 2015

 

Σο 2008 και το 2010, ςφμφωνα με τισ τροποποιιςεισ του Δ.Λ.Π. 39, θ Σράπεηα μετζφερε χρεωςτικοφσ τίτλουσ που πλθροφςαν τα 

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

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

αναγνωρίηονται ςτα ζςοδα από τόκουσ, χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Σθν 30 Ιουνίου 2016, θ λογιςτικι 

αξία των τίτλων που ζχουν μεταφερκεί, ανερχόταν ςε € 916 εκατ.  
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Εάν δεν είχε πραγματοποιθκεί θ παραπάνω μεταφορά, θ μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία των μεταφερκζντων τίτλων για τθν περίοδο 

από τθν θμερομθνία μεταφοράσ ζωσ τθν 30 Ιουνίου 2016, κα είχε ωσ αποτζλεςμα € 383 εκατ. ηθμιζσ, μετά από φόρουσ, οι οποίεσ 

κα αναγνωρίηονταν ςτο αποκεματικό αναπροςαρμογισ των διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων. 

υναλλαγι πϊλθςθσ Visa Europe 

Σθν 21 Ιουνίου 2016, θ Visa Inc. ανακοίνωςε τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξαγοράσ τθσ Visa Europe Ltd. φμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

τελικισ ςυμφωνίασ, κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ, θ Visa Inc. κατζβαλλε € 12,2 δισ ςε μετρθτά και εξζδωςε προνομιοφχεσ 

μετοχζσ ςυνολικισ αξίασ € 5,3 δισ ςτουσ μετόχουσ τθσ Visa Europe. Επιπρόςκετα, με τθ ςυμπλιρωςθ τριϊν ετϊν από τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ, κα καταβλθκεί ωσ αναβαλλόμενο τίμθμα ποςό € 1,12 δισ ςε μετρθτά, ςυμπεριλαμβανομζνου τόκου. 

Θ Σράπεηα αναγνϊριςε ςτα «Αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ» το μερίδιο τθσ από το αποτζλεςμα τθσ πϊλθςθσ, το οποίο 

περιελάμβανε ποςό € 26 εκατ. ςε μετρθτά, € 9 εκατ. ςε προνομιοφχεσ μετοχζσ και € 2 εκατ. ωσ παροφςα αξία από το 

αναβαλλόμενο τίμθμα. 

Πϊλθςθ ομολόγων του Ευρωπαϊκοφ Σαμείου Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ (ΕΣΧ) 

Σον Απρίλιο του 2016, το Ευρωπαϊκό Σαμείο Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ (ΕΣΧ) επζτρεψε ςτισ Ελλθνικζσ τράπεηεσ, οι οποίεσ 

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

τουσ όρουσ του προγράμματοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Σράπεηασ (ΕΚΣ) για τθν αγορά ομολόγων του Δθμοςίου Σομζα (Public 

Sector Asset Purchase Program – PSPP). Ακολοφκωσ, θ Σράπεηα τθν 30 Ιουνίου 2016 είχε προχωριςει ςτθν πϊλθςθ ομολόγων του 

ΕΣΧ ονομαςτικισ αξίασ € 935 εκατ., αναγνωρίηοντασ κζρδοσ ποςοφ € 14 εκατ. ςτα «Αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ». 

Γεγονόσ μετά την ημερομηνία ιςολογιςμοφ 

Ζωσ τθ 19 Αυγοφςτου 2016, θ Σράπεηα είχε προβεί ςτθν πϊλθςθ επιπλζον ομολόγων του ΕΣΧ ονομαςτικισ αξίασ € 420 εκατ., 

αναγνωρίηοντασ κζρδοσ ποςοφ € 12 εκατ. 

15. υμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ 

Eurobank Bulgaria A.D., Βουλγαρία 

το πλαίςιο τθσ απόκτθςθσ του Καταςτιματοσ Βουλγαρίασ τθσ Alpha Bank από τθν Eurobank Bulgaria A.D., τθ 2 Μαρτίου 2016 θ 

Σράπεηα απζκτθςε € 55 εκατ. από τισ υποχρεϊςεισ  τθσ Postbank προσ τον Όμιλο Alpha Bank ζναντι τιμιματοσ € 1. Σο ςυνολικό 

κζρδοσ ποςοφ € 55 εκατ. που αποδίδεται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ τθσ απόκτθςθσ, ςτο πλαίςιο των ςχεδίων αναδιάρκρωςθσ 

τθσ Alpha Bank και τθσ Σράπεηασ, ζχει αναγνωριςτεί ςτα «Λοιπά λειτουργικά αποτελζςματα». ε ςυνζχεια τθσ ανωτζρω 

ςυναλλαγισ, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ αυξικθκε κατά € 55 εκατ, με τθν κεφαλαιοποίθςθ  του εν λόγω χρζουσ προσ τθν 

Σράπεηα. Ωσ αποτζλεςμα, θ Σράπεηα αφξθςε το ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ ςτθν εταιρεία από 34,56% ςε 47,12%, με αντίςτοιχθ 

μείωςθ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ που κατείχαν οι κυγατρικζσ τθσ Σράπεηασ. 

Eurobank Ergasias Leasing Α.Ε., Ελλάδα 

Σο Μάρτιο 2016, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ αυξικθκε κατά € 95 εκατ. 

Themeleion II Mortgage Finance Plc, Themeleion III Holdings Ltd, Themeleion III Mortgage Finance Plc, Themeleion IV Holdings 

Ltd, Σhemeleion IV Mortgage Finance Plc, Θνωμζνο Βαςίλειο 

Σο Μάρτιο 2016, αποφαςίςτθκε θ ρευςτοποίθςθ των ανωτζρω εταιρειϊν ειδικοφ ςκοποφ. 

Daneion 2007-1 Plc, Daneion APC-Ltd, Daneion Holdings Ltd, Θνωμζνο Βαςίλειο 

Σο Μάιο 2016, αποφαςίςτθκε θ ρευςτοποίθςθ των ανωτζρω εταιρειϊν ειδικοφ ςκοποφ. 

ERB Hellas Funding Ltd, Νθςιά Channel 

Σο Μάιο 2016, αυξικθκε το μετοχικό κεφαλαίο τθσ εταιρείασ κατά € 0,2 εκατ. 

IMO Rila E.A.D., Βουλγαρία 

Σον Ιοφνιο 2016, θ Σράπεηα απόκτθςε από τθν ΝEUII Property Holdings Ltd το 100% τθσ IMO Rila E.A.D. ζναντι τιμιματοσ € 1. 
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Proton Ανϊνυμθ Εταιρεία Διαχείριςθσ Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Ελλάδα 

Σον Ιοφνιο 2016, ολοκλθρϊκθκε θ ρευςτοποίθςθ τθσ εταιρείασ. 

Γεγονότα μετά την ημερομηνία ιςολογιςμοφ 

Tegea Holdings Ltd και Tegea Plc, Θνωμζνο Βαςίλειο 

Σον Ιοφλιο 2016, ιδρφκθκαν οι Tegea Holdings Ltd και Tegea Plc ωσ εταιρείεσ ειδικοφ ςκοποφ τθσ Σράπεηασ για τθ ςυγκζντρωςθ 

κεφαλαίων (ςθμ. 20). 

Eurolife ERB Insurance Group Ανϊνυμοσ Εταιρεία υμμετοχϊν, Ελλάδα 

Σον Αφγουςτο 2016, θ Σράπεηα ανακοίνωςε τθν ολοκλιρωςθ τθσ πϊλθςθσ του 80% τθσ Eurolife ERB Insurance Group Ανϊνυμοσ 

Εταιρεία υμμετοχϊν (ςθμ. 12). 

16. Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

30 Ιουνίου 

2016

31 Δεκεμβρίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

Απαιτιςεισ από το Σαμείο Εγγφθςθσ Κατακζςεων και Επενδφςεων 687                    677                    

Ανακτθκζντα περουςιακά ςτοιχεία από πλειςτθριαςμοφσ και ςχετικζσ 

προκαταβολζσ 303                    309                    

Ενεχυριαςμζνο ποςό που ςχετίηεται με χρθματοοικονομικι εγγφθςθ για τον 

πιςτωτικό κίνδυνο του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 250                    258                    

Απαιτιςεισ από φόρο ειςοδιματοσ 280                    237                    

Λοιπζσ εγγυιςεισ 47                       109                    

Προπλθρϊμενα ζξοδα και δεδουλευμζνα ζςοδα 36                       27                       

υμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ 5                         5                         

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 107                    142                    

φνολο 1.715                 1.764                 

 

Σθν 30 Ιουνίου 2016, οι απαιτιςεισ από το Σαμείο Εγγφθςθσ Κατακζςεων και Επενδφςεων περιλαμβάνουν μια εξαςφάλιςθ ςε 

μετρθτά ποςοφ € 3,7 εκατ., βάςει τθσ ςφμβαςθσ αμετάκλθτθσ δζςμευςθσ πλθρωμισ και παροχισ εξαςφάλιςθσ, θ οποία υπεγράφθ 

μεταξφ τθσ Σράπεηασ και του Ενιαίου υμβουλίου Εξυγίανςθσ (Single Resolution Board – SRB), το Μάιο του 2016 (ςθμ. 27). 

Σθν 30 Ιουνίου 2016, τα λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ποςοφ € 107 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2015: € 142 εκατ.) αφοροφν κυρίωσ ςε 

απαιτιςεισ από α) δθμόςιουσ οργανιςμοφσ και β) νομικζσ υποκζςεισ μετά από προβλζψεισ. 

Σο πρϊτο τρίμθνο του 2016, ολοκλθρϊκθκε θ ρευςτοποίθςθ τθσ εταιρείασ Unitfinance Α.Ε. 

17. Τποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ 

30 Ιουνίου 

2016

31 Δεκεμβρίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

Εξαςφαλιςμζνεσ υποχρεϊςεισ προσ τθν ΕΚΣ και τθν ΣτΕ 21.485              25.267              

 

Σθν 30 Ιουνίου 2016, θ Σράπεηα ζχει μειϊςει τθν εξάρτθςι τθσ από το μθχανιςμό χρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ ςε € 21,5 

δισ (εκ των οποίων € 15,8 δισ αφοροφν ςε χρθματοδότθςθ από τον Ζκτακτο Μθχανιςμό Παροχισ Ρευςτότθτασ - ELA), κυρίωσ ωσ 

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

ενεργθτικοφ, και ςε κάποιο βακμό λόγω τθσ ειςροισ κατακζςεων. Σθ 19 Αυγοφςτου 2016, θ χρθματοδότθςθ από το Ευρωςφςτθμα 

ανιλκε ςε € 18,4 δισ, εκ των οποίων € 14 δισ αφοροφν ςε χρθματοδότθςθ από τον ELA. 
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18. Τποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 

30 Ιουνίου 

2016

31 Δεκεμβρίου 

2015
€ εκατ. € εκατ.

Εξαςφαλιςμζνεσ υποχρεϊςεισ προσ λοιπζσ τράπεηεσ 7.386                 5.632                 

Δανειςμόσ από διεκνι χρθματοπιςτωτικά και λοιπά ιδρφματα 158                    321                    

Διατραπεηικόσ δανειςμόσ 733                    269                    

Σρεχοφμενοι λογαριαςμοί τραπεηϊν και υπόλοιπα ςε διακονιςμό 42                       33                       

φνολο 8.319                 6.255                 

 

Σθν 30 Ιουνίου 2016, ο δανειςμόσ από διεκνι χρθματοπιςτωτικά και λοιπά ιδρφματα περιλαμβάνει € 100 εκατ., που αφοροφν ςε 

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

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

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

(Ε.Σ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) αντίςτοιχα. 

19. Τποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 

30 Ιουνίου 

2016

31 Δεκεμβρίου 

2015
€ εκατ. € εκατ.

Προκεςμιακζσ κατακζςεισ 9.726                 9.430                 

Κατακζςεισ ταμιευτθρίου και τρεχοφμενοι λογαριαςμοί 13.376              13.286              

υμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων 53                       53                       

Λοιπά προκεςμιακά προϊόντα (ςθμ. 20) 32                       33                       

φνολο 23.187              22.802              

 

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

20. Τποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ 

30 Ιουνίου 

2016

31 Δεκεμβρίου

 2015

€ εκατ. € εκατ.

Ομόλογα από τιτλοποίθςθ -                          805                    

Μεςοπρόκεςμοι τίτλοι (EMTN) 16                       49                       

Σίτλοι μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ - Lower Tier II (ςθμ. 19) 43                       42                       

φνολο 59                       896                    

 

Ομόλογα από τιτλοποιιςεισ 

Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου εξαμινου του 2016, θ Σράπεηα προχϊρθςε ςτθν επαναγορά ομολόγων από τιτλοποίθςθ δανείων ςε 

μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ονομαςτικισ αξίασ € 805 εκατ., που είχαν εκδοκεί μζςω εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ, τα οποία 

προθγουμζνωσ διακρατοφνταν από κυγατρικζσ τθσ Σράπεηασ. 

Μεςοπρόκεςμοι τίτλοι (EMTN) 

Σθν 30 Ιουνίου 2016, οι ομολογίεσ που ζχει εκδϊςει θ Σράπεηα ςτα πλαίςια του προγράμματοσ ΕΜΣΝ, αξίασ € 16 εκατ. (31 

Δεκεμβρίου 2015: € 49 εκατ.), κατζχονταν πλιρωσ από κυγατρικζσ τθσ. 

Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου εξαμινου του 2016, θ Σράπεηα προχϊρθςε ςτθ πρόωρθ αποπλθρωμι τίτλων ονομαςτικισ αξίασ € 33 

εκατ. 
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Ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και καλυμμζνεσ ομολογίεσ 

Σθν 30 Ιουνίου 2016, τα ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο πλαίςιο του δεφτερου πυλϊνα του Προγράμματοσ Ενίςχυςθσ 

τθσ Ρευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ (ςθμ. 4), κακϊσ και οι καλυμμζνεσ ομολογίεσ, ονομαςτικισ αξίασ € 5.877 εκατ. και € 

2.275 εκατ., αντίςτοιχα, διακρατοφνταν από τθν Σράπεηα και τισ κυγατρικζσ τθσ. 

Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου εξαμινου του 2016, θ Σράπεηα προχϊρθςε ςτθν ζκδοςθ καλυμμζνων ομολογιϊν ονομαςτικισ αξίασ 

€ 2.175 εκατ., διακρατοφμενων πλιρωσ από τθν Σράπεηα. 

Κατά τθ διάρκεια του πρϊτου εξαμινου του 2016, θ Σράπεηα προχϊρθςε ςτθν αποπλθρωμι ομολόγων εγγφθςθσ Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ € 3.016 εκατ., ενϊ ομόλογα ονομαςτικισ αξίασ € 4.150 εκατ. ζλθξαν. Σα ανωτζρω, διακρατοφνταν 

ςτο ςφνολό τουσ από τθν Σράπεηα. 

Γεγονότα μετά την ημερομηνία ιςολογιςμοφ 

Σον Ιοφλιο του 2016, θ Σράπεηα προχϊρθςε ςτθν ζκδοςθ ομολόγων με τιτλοποίθςθ ςτεγαςτικϊν δανείων ονομαςτικισ αξίασ € 1,9 

δισ, θ οποία πραγματοποιικθκε μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ Tegea Plc. Θ ζκδοςθ διακρατικθκε πλιρωσ από τθν Σράπεηα.  

Σον Ιοφλιο 2016, ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ € 1.000 εκατ., τα οποία διακρατοφνταν πλιρωσ από 

τθν Σράπεηα, ζλθξαν. 

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

διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σράπεηασ (Ζκκεςθ προσ Επενδυτζσ για τα Προγράμματα Καλυμμζνων Ομολογιϊν). 

21. Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 

30 Ιουνίου 

2016

31 Δεκεμβρίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

Λοιπζσ προβλζψεισ 119                    127                    

Προειςπραγμζνα ζςοδα και ζξοδα δεδουλευμζνα 60                       38                       

Χρθματοοικονομικι εγγφθςθ για πιςτωτικό κίνδυνο 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου 49                       50                       

Τποχρζωςθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από 

τθν υπθρεςία 38                       36                       

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 186                    240                    

φνολο 452                    491                    

 

Σθν 30 Ιουνίου 2016, οι λοιπζσ υποχρεϊςεισ ποςοφ € 186 εκατ. αφοροφν κυρίωσ ςε α) υποχρεϊςεισ ςε προμθκευτζσ και πιςτωτζσ, 

β) τραπεηικζσ επιταγζσ και εμβάςματα, γ) ειςφορζσ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ, δ) υποχρεϊςεισ από λοιποφσ φόρουσ και τζλθ 

και ε) ςυναλλαγζσ πιςτωτικϊν καρτϊν υπό τακτοποίθςθ. 

Σθν 30 Ιουνίου 2016, οι λοιπζσ προβλζψεισ ποςοφ € 119 εκατ. αφοροφν κυρίωσ ςε εκκρεμείσ δικαςτικζσ υποκζςεισ και απαιτιςεισ 

υπό αμφιςβιτθςθ ποςοφ € 54 εκατ. (ςθμ. 27), ζξοδα αναδιάρκρωςθσ ποςοφ € 56 εκατ., μετά από πλθρωμζσ που ςχετίηονται με το 

Πρόγραμμα Εκελοφςιασ Εξόδου και λοιπζσ προβλζψεισ για λειτουργικοφσ κινδφνουσ ποςοφ € 8 εκατ. 

Θ εφαρμογι του Προγράμματοσ Εκελοφςιασ Εξόδου, το οποίο είχε ςχεδιαςτεί για το προςωπικό του Ομίλου ςτθν Ελλάδα ςτο 

πλαίςιο τθσ εφαρμογισ του ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ τθσ Σράπεηασ και ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ κφριεσ δεςμεφςεισ που 

περιγράφονται ςε αυτό (ςθμ. 6), ξεκίνθςε ςτο δεφτερο τρίμθνο του 2016 και αναμζνεται να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ των επόμενων 

μθνϊν. 

ε αυτό το πλαίςιο και προτοφ προςδιοριςτεί το κόςτοσ του Προγράμματοσ Εκελοφςιασ Εξόδου, ςτο δεφτερο τρίμθνο του 2016, θ 

Σράπεηα προζβθ ςε επαναμζτρθςθ τθσ υποχρζωςθσ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία, επικαιροποιϊντασ 

τθν τελευταία ετιςια αναλογιςτικι μελζτθ και ειδικότερα τισ πιο ςθμαντικζσ αναλογιςτικζσ παραδοχζσ που ίςχυαν πριν τθν 

εφαρμογι του Προγράμματοσ Εκελοφςιασ Εξόδου, ωσ εξισ: προεξοφλθτικό επιτόκιο 1,8% (31 Δεκεμβρίου 2015: 2,6%) και 

μελλοντικι αφξθςθ μιςκϊν 2,0% (31 Δεκεμβρίου 2015: 2,2%), εκφραςμζνων ςε ςτακμιςμζνουσ μζςουσ όρουσ. Θ επαναμζτρθςθ 

είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ υποχρζωςθσ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία κατά € 2 εκατ., 

ςυνολικά.  
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ε ςυνζχεια τθσ προαναφερκείςασ επαναμζτρθςθσ, το κόςτοσ του Προγράμματοσ Εκελοφςιασ Εξόδου, όπωσ επανεκτιμικθκε το 

δεφτερο τρίμθνο του 2016 ςφμφωνα με τθ ςτρατθγικι τθσ Σράπεηασ, ανζρχεται ςε περίπου € 85 εκατ., μετά από προβλζψεισ για 

αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία, εκ των οποίων ποςό € 62 εκατ. είχε αναγνωριςτεί ωσ πρόβλεψθ το 

τζταρτο τρίμθνο του 2015. Σο Πρόγραμμα Εκελοφςιασ Εξόδου ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ τθσ λειτουργικισ αποδοτικότθτασ τθσ 

Σράπεηασ, με τθν ετιςια εκτιμϊμενθ εξοικονόμθςθ να ανζρχεται ςε € 34 εκατ. 

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

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

τθσ Σράπεηασ είναι πλιρωσ καταβεβλθμζνο. Σο υπόλοιπο του μετοχικοφ κεφαλαίου-κοινϊν μετοχϊν, θ διαφορά από ζκδοςθ 

μετοχϊν υπζρ το άρτιο και ο αρικμόσ των κοινϊν μετοχϊν που ζχει εκδϊςει θ Σράπεηα, παρουςιάηovται παρακάτω: 

Μετοχικό Διαφορά από

κεφάλαιο - ζκδοςθ μετοχϊν

κοινζσ μετοχζσ υπζρ το άρτιο Εκδοκείςεσ 

€ εκατ. € εκατ. κοινζσ μετοχζσ

Τπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου 2016 656                         8.056                     2.185.998.765    

 

Κδιεσ μετοχζσ 

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

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

23. Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιοφχεσ μετοχζσ 

Αρικμόσ 

30 Ιουνίου 

2016

31 Δεκεμβρίου 

2015

μετοχϊν € εκατ. € εκατ.

345.500.000   950                       950                     

Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιοφχεσ μετοχζσ

 

Σθ 12 Ιανουαρίου 2009, θ Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθσ Σράπεηασ ενζκρινε τθν ζκδοςθ 345.500.000 προνομιοφχων 

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

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

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

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

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

τθσ Σράπεηασ (Common Equity Tier I Capital). 

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

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

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

τθσ ζγκριςθσ τθσ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων. Μετά τθν πάροδο πζντε ετϊν από τθν ζκδοςθ των προνομιοφχων 

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

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

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

ειςιγθςθ του Διοικθτι τθσ ΣτΕ. Προχπόκεςθ υλοποίθςθσ τθσ ωσ άνω μετατροπισ αποτελεί θ υποβολι ςτθ λιξθ τθσ πενταετίασ και 

ζγκριςθ από τον Τπουργό Οικονομίασ, μετά από ςχετικι ειςιγθςθ του Διοικθτι τθσ ΣτΕ, ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ του πιςτωτικοφ 

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

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

τουσ. τθν περίπτωςθ μθ αποπλθρωμισ τουσ ζωσ τθ λιξθ των πζντε ετϊν, θ προαναφερκείςα απόδοςθ αυξάνει κατά 2% ανά ζτοσ, 

ζπειτα από ςχετικι απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν, μετά από ςφςταςθ τθσ ΣτΕ. 
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Βάςει των αποτελεςμάτων του 2015 και του Νόμου 3723/2008 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 44Α του Νόμου περί Ανωνφμων 

Εταιρειϊν 2190/1920, δεν επιτρζπεται θ διανομι μερίςματοσ τόςο ςτουσ κατόχουσ κοινϊν όςο και ςτουσ κατόχουσ προνομιοφχων 

μετοχϊν. 

24. Τβριδικά κεφάλαια 

Σο υπόλοιπο των υβριδικϊν τίτλων που ζχει εκδϊςει θ Σράπεηα με τθ μορφι προνομιοφχων τίτλων μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ 

ςκοποφ, ERB Hellas Funding Limited, για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2016, παρουςιάηεται παρακάτω: 

Ζκδοςθ A Ζκδοςθ B Ζκδοςθ Γ Ζκδοςθ Δ φνολο

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

Τπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου 2016 2                 4                 18               19               43               

 

Όλεσ οι υποχρεϊςεισ του εκδότθ, αναφορικά με τισ ανωτζρω εκδόςεισ των υβριδικϊν τίτλων, καλφπτονται από εγγυιςεισ 

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

βάςθ υπολογιςμοφ τθσ είναι διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σράπεηασ. Σο μζριςμα των υβριδικϊν τίτλων πρζπει να δθλωκεί και 

να πλθρωκεί ςτθν περίπτωςθ που θ Σράπεηα διανείμει μζριςμα. Για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2016 και το 2015, θ 

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

των παραπάνω ςειρϊν υβριδικϊν τίτλων. 

25. Εφλογθ αξία χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων 

Θ εφλογθ αξία είναι θ τιμι που μία οντότθτα κα λάμβανε κατά τθν πϊλθςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ι κα κατζβαλε για τθ 

μεταβίβαςθ μιασ υποχρζωςθσ ςε μια κανονικι ςυναλλαγι μεταξφ ςυμμετεχόντων ςτθν κφρια (ι πιο ςυμφζρουςα) αγορά, κατά 

τθν θμερομθνία τθσ επιμζτρθςθσ και υπό τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ (δθλ. τιμι εξόδου). Όταν δεν υπάρχει παρατθριςιμθ 

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

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

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

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

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

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

Σα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία τθσ Σράπεηασ που αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία ι ςτθν αναπόςβεςτθ αξία κτιςθσ των οποίων θ 

εφλογθ αξία ζχει γνωςτοποιθκεί, κατθγοριοποιοφνται ςε ζνα από τα τρία επίπεδα ιεραρχίασ εφλογθσ αξίασ ανάλογα με το αν θ 

αποτίμθςι τουσ βαςίηεται ςε παρατθριςιμα ι μθ παρατθριςιμα δεδομζνα, ωσ ακολοφκωσ: 

 (α)  Επίπεδο 1 - Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία που αποτιμϊνται βάςει επίςθμων τιμϊν (μθ προςαρμοςμζνεσ) ςε ενεργζσ 

αγορζσ για πανομοιότυπα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςτα οποία θ Σράπεηα μπορεί να ζχει πρόςβαςθ κατά τθν 

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

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

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

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

χρθματιςτιρια, κακϊσ επίςθσ και αμοιβαία κεφάλαια τα οποία ζχουν τακτικά και ςυχνά δθμοςιευμζνεσ τιμζσ. 

(β)  Επίπεδο 2 - Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία αποτιμϊμενα χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ αποτίμθςθσ με δεδομζνα διαφορετικά 

των επίςθμων τιμϊν του Επιπζδου 1, τα οποία είναι παρατθριςιμα είτε απευκείασ ι εμμζςωσ, όπωσ : i) επίςθμεσ τιμζσ 

για παρεμφερι χρθματοοικονομικά μζςα ςε ενεργζσ αγορζσ, ii) επίςθμεσ τιμζσ για πανομοιότυπα ι παρεμφερι 

χρθματοοικονομικά μζςα ςε αγορζσ που δεν είναι ενεργζσ, iii) δεδομζνα, εκτόσ των επίςθμων τιμϊν, που είναι άμεςα ι 

ζμμεςα παρατθριςιμα, όπωσ επιτόκια και καμπφλεσ επιτοκίων παρατθριςιμα ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, επιτόκια 

προκεςμιακϊν ςυμβολαίων ξζνου ςυναλλάγματοσ, τιμζσ μετοχϊν, περικϊρια φερεγγυότθτασ και τεκμαρτι 

μεταβλθτότθτα που λαμβάνονται από διεκνείσ οργανιςμοφσ παροχισ τιμϊν αγοράσ και iv) άλλα μθ παρατθριςιμα 

δεδομζνα που δεν είναι ςθμαντικά για τθ ςυνολικι επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ. Σα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του 

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

διακρατοφνται ι εκδίδονται από τθν Σράπεηα. 
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(γ)  Επίπεδο 3 - Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία αποτιμϊμενα χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ αποτίμθςθσ ςτισ οποίεσ τα 

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

χρθςιμοποιοφνται οι καλφτερεσ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων δεδομζνων τθσ Σράπεηασ, ενϊ 

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

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του Επιπζδου 3 περιλαμβάνουν μθ διαπραγματευόμενουσ μετοχικοφσ τίτλουσ,  

ςυγκεκριμζνα εξωχρθματιςτθριακά παράγωγα και δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ. 

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων που επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία 

Θ κατθγοριοποίθςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων τθσ Σράπεηασ που επιμετρϊνται ςτθν 

εφλογθ αξία τουσ, παρουςιάηεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ: 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 φνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ επιμετροφμενα 

ςτθν εφλογθ αξία:

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία εμπορικοφ χαρτοφυλάκιου 15             0                1                16             

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 0                2.161       1                2.162       

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν 

τίτλων 2.968       0                54             3.022       

φνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ 2.983       2.161       56             5.200       

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία υποχρεϊςεων επιμετροφμενα 

ςτθν εφλογθ αξία:

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 0                2.743       -                         2.743 

Τποχρεϊςεισ προσ τουσ πελάτεσ:

- φνκετεσ κατακζςεισ -                 4                -                                 4 

Τποχρεϊςεισ χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν 2                -                 -                                 2 

φνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων υποχρεϊςεων 2                2.747       -                 2.749       

30 Ιουνίου 2016

 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 φνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ επιμετροφμενα 

ςτθν εφλογθ αξία:

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία εμπορικοφ χαρτοφυλάκιου 14             2                1                17             

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 0                1.862       19                     1.881 

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν 

τίτλων 3.146       0                43                     3.189 

φνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ 3.160       1.864       63             5.087       

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία υποχρεϊςεων επιμετροφμενα 

ςτθν εφλογθ αξία:

Παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 1                2.352       -                 2.353       

Τποχρεϊςεισ προσ τουσ πελάτεσ:

- φνκετεσ κατακζςεισ -                 4                -                 4                

Τποχρεϊςεισ χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν 10             -                 -                 10             

φνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων υποχρεϊςεων 11             2.356       -                 2.367       

31 Δεκεμβρίου 2015

 

Θ Σράπεηα αναγνωρίηει μεταφορζσ εντόσ και εκτόσ των επιπζδων ιεραρχίασ τθσ εφλογθσ αξίασ ςτθν αρχι του τριμινου κατά το 

οποίο ζχει πραγματοποιθκεί θ μεταφορά ενόσ χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου. 

Σο πρϊτο εξάμθνο του 2016, δεν υπιρχαν μεταφορζσ από το Επίπεδο 2 ςτο Επίπεδο 3 παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων, 

τα οποία αποτιμοφνται χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ αποτίμθςθσ. Σθν ίδια περίοδο, παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα € 19 εκατ. 
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μεταφζρκθκαν από το Επίπεδο 3 ςτο Επίπεδο 2, κακϊσ ο υπολογιςμόσ του πιςτωτικοφ κινδφνου (Credit Risk Valuation Adjustment 

- CVA), που πραγματοποιικθκε βάςει εςωτερικϊν μοντζλων αποτίμθςθσ, κεωρικθκε ότι δεν είναι ςθμαντικόσ ωσ προσ τθ 

ςυνολικι επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των εν λόγω παραγϊγων. 

υμφωνία των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του Επιπζδου 3 

30 Ιουνίου

2016

€ εκατ.

Τπόλοιπο τθ 1 Ιανουαρίου 63                       

Μεταφορζσ ςε επίπεδο 3 0                         

(19)                     

Προςκικεσ, μετά από πωλιςεισ και λιξεισ 11                       

φνολο κερδϊν/(ηθμιϊν) περιόδου που περιλαμβάνονται ςτθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων (0)                        

φνολο κερδϊν/(ηθμιϊν) περιόδου που περιλαμβάνονται ςτα 

λοιπά αποτελζςματα (0)                        

υναλλαγματικζσ διαφορζσ και λοιπζσ κινιςεισ 1                         

Τπόλοιπο τθν 30 Ιουνίου 56                       

Μεταφορζσ από επίπεδο 3 

 

Διαδικαςίεσ και τεχνικζσ αποτίμθςθσ τθσ Σράπεηασ 

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

αξίασ, ςφμφωνα με τισ λογιςτικζσ πολιτικζσ τθσ Σράπεηασ. Θ Σράπεηα χρθςιμοποιεί ευρζωσ αναγνωριςμζνα μοντζλα αποτίμθςθσ 

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

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

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

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

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

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

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

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

οποία δεν υπάρχουν διακζςιμεσ επίςθμεσ τιμζσ ςε ενεργζσ αγορζσ, αυτζσ επιβεβαιϊνονται για τθν ορκότθτά τουσ ζναντι 

ιςτορικϊν ςτοιχείων και, όπου είναι εφικτό, ζναντι τρεχουςϊν ι πρόςφατων παρατθροφμενων ςυναλλαγϊν ςε διάφορα 

χρθματοοικονομικά μζςα, και επανεξετάηονται περιοδικά από κατάλλθλο προςωπικό ανεξάρτθτο από το προςωπικό που τα 

δθμιοφργθςε. Όλα τα μοντζλα πιςτοποιοφνται πριν να χρθςιμοποιθκοφν και προςαρμόηονται ζτςι ϊςτε να επιβεβαιϊνεται ότι τα 

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

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

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

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

προςαρμογζσ ϊςτε να λθφκοφν υπόψθ ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ τθσ Σράπεηασ και του αντιςυμβαλλομζνου, όπου κρίνεται αναγκαίο. 

Οι διαδικαςίεσ ελζγχου των μοντζλων αποτίμθςθσ που εφαρμόηονται από τθν Σράπεηα, περιλαμβάνουν: επιβεβαίωςθ των 

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

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

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

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

ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ του ΔΠΧΑ 13. 

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

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

κίνδυνο του αντιςυμβαλλόμενου και τον πιςτωτικό κίνδυνο τθσ Σράπεηασ εφαρμόηονται ςτα εξωχρθματιςτθριακά παράγωγα, 

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

ταμειακζσ ροζσ μεταξφ τθσ Σράπεηασ και των αντιςυμβαλλομζνων με βάςθ τουσ ςχετικοφσ όρουσ των ςυναλλαγϊν παραγϊγων και 

θ επίδραςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου ςτθν αποτίμθςθ αυτϊν των ταμειακϊν ροϊν. Ανάλογα με τισ ςυνκικεσ, θ Σράπεηα λαμβάνει 
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επίςθσ υπόψθ τθν επίδραςθ τυχόν διακανονιςμϊν μείωςθσ του πιςτωτικοφ κινδφνου, ςυμπεριλαμβανομζνων, ςυμβάςεων 

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

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

παρατθριςιμα δεδομζνα τθσ αγοράσ όπωσ τα περικϊρια των ςυμβολαίων ανταλλαγισ πιςτωτικϊν κινδφνων (Credit Default Swaps 

- CDS), ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ι τα εςωτερικά μοντζλα αξιολόγθςθσ. Θ Σράπεηα εφαρμόηει παρόμοια μεκοδολογία για τον 

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

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

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

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

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

Θ Σράπεηα προςδιορίηει τθν εφλογθ αξία των χρεωςτικϊν τίτλων που κατζχει με βάςθ επίςθμεσ τιμζσ ςε ενεργζσ αγορζσ για 

τίτλουσ με παρόμοιο επίπεδο πιςτωτικοφ κινδφνου, λιξθ και απόδοςθ, τιμζσ διαπραγμάτευςθσ ςε μθ ενεργζσ αγορζσ για 

πανομοιότυπα ι παρόμοια χρθματοοικονομικά ςτοιχεία, ι με τθ μζκοδο προεξόφλθςθσ μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν. 

Για τουσ χρεωςτικοφσ τίτλουσ που ζχουν εκδοκεί από τθν Σράπεηα και επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων, θ 

εφλογθ αξία προςδιορίηεται με προεξόφλθςθ των αναμενόμενων ταμειακϊν ροϊν χρθςιμοποιϊντασ επιτόκιο προςαρμοςμζνο για 

τον κίνδυνο, όπου ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ τθσ Σράπεηασ ζχει προςδιοριςτεί χρθςιμοποιϊντασ δεδομζνα ζμμεςα παρατθριςιμα, 

δθλαδι επίςθμεσ τιμζσ τίτλων με παρόμοια χαρακτθριςτικά που εκδίδονται από τθν Σράπεηα ι από άλλουσ εκδότεσ Ελλθνικϊν 

τίτλων. 

Θ αξία των μθ διαπραγματευόμενων μετοχικϊν τίτλων του διακζςιμου προσ πϊλθςθ χαρτοφυλακίου προςδιορίηεται κυρίωσ 

χρθςιμοποιϊντασ (i) εκκζςεισ αποτίμθςθσ τρίτων, οι οποίεσ βαςίηονται ςτθν κακαρι κζςθ των εταιρειϊν όπου θ διοίκθςθ δεν 

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

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων που δεν επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία 

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

υποχρεϊςεων που δεν επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία ςτον ιςολογιςμό: 

Λογιςτικι 

αξία

Εφλογθ 

αξία

€ εκατ. € εκατ.

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 32.472        32.501        

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων

- Χρεωςτικοί τίτλοι δανειακοφ χαρτοφυλακίου 10.349        9.984          

- Διακρατοφμενοι μζχρι τθ λιξθ επενδυτικοί τίτλοι 139              124              

φνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ 42.960        42.609        

Τποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ που διακρατοφνται από τρίτουσ 43                33                

φνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων υποχρεϊςεων 43                33                

30 Ιουνίου 2016

 

Λογιςτικι 

αξία

Εφλογθ 

αξία

€ εκατ. € εκατ.

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 32.974 33.019

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων

- Χρεωςτικοί τίτλοι δανειακοφ χαρτοφυλακίου 11.247 10.964        

- Διακρατοφμενοι μζχρι τθ λιξθ επενδυτικοί τίτλοι 149 135              

φνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ 44.370 44.118

Τποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ που διακρατοφνται από τρίτουσ 42 32

φνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων υποχρεϊςεων 42 32

31 Δεκεμβρίου 2015
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Οι υποκζςεισ και οι τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν μζςων που 

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

των χρθματοοικονομικϊν μζςων που αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία. υγκεκριμζνα: 

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

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

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

επιτόκια προςαρμοςμζνα με τον κίνδυνο. Σα δάνεια ομαδοποιοφνται ςε ομοιογενι περιουςιακά ςτοιχεία με παρόμοια 

χαρακτθριςτικά, όπωσ αυτά παρακολουκοφνται από τθ Διοίκθςθ ανά προϊόν, τφπο δανειολιπτθ και βακμό 

κακυςτζρθςθσ, προκειμζνου να βελτιωκεί θ ακρίβεια των εκτιμϊμενων αποτελεςμάτων αποτίμθςθσ. Κατά τθν εκτίμθςθ 

των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν, θ Σράπεηα κάνει υποκζςεισ ςχετικά με αναμενόμενεσ προκαταβολζσ, τα περικϊρια 

του προϊόντοσ και το χρονοδιάγραμμα εκποίθςθσ των εξαςφαλίςεων. Σα προεξοφλθτικά επιτόκια ενςωματϊνουν 

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

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

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

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

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

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

(γ)  Τποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ: θ εφλογθ αξία τουσ προςδιορίηεται με βάςθ τισ επίςθμεσ τιμζσ ςε ενεργζσ αγορζσ, 

όταν αυτζσ είναι διακζςιμεσ. Αν οι τιμζσ τθσ αγοράσ δεν είναι διακζςιμεσ, θ εφλογθ αξία προςδιορίηεται με βάςθ 

επίςθμεσ τιμζσ αγοράσ για πιςτωτικοφσ τίτλουσ με παρόμοια χαρακτθριςτικά ι προεξοφλϊντασ τισ αναμενόμενεσ 

ταμειακζσ ροζσ με επιτόκιο προςαρμοςμζνο για τον κίνδυνο, όπου ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ τθσ Σράπεηασ προςδιορίηεται 

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

Σράπεηα ι από άλλουσ Ζλλθνεσ εκδότεσ. 

Για τα υπόλοιπα χρθματοπιςτωτικά μζςα που είναι βραχυπρόκεςμα ι επανατιμολογοφνται ανά τακτά χρονικά 

διαςτιματα (ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ, απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, υποχρεϊςεισ 

προσ κεντρικζσ τράπεηεσ και λοιπά χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα και υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ), θ λογιςτικι αξία τουσ 

προςεγγίηει τθν εφλογθ αξία τουσ. 

26. Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα και λοιπζσ πλθροφορίεσ για τθν Ενδιάμεςθ Κατάςταςθ Σαμειακϊν Ροϊν 

Για ςκοποφσ ςφνταξθσ τθσ κατάςταςθσ ταμειακϊν ροϊν, ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα περιλαμβάνονται τα ακόλουκα 

υπόλοιπα, με αρχικι λιξθ μικρότερθ ι ίςθ των τριϊν μθνϊν: 

30 Ιουνίου 

2016

31 Δεκεμβρίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

Σαμείο και διακζςιμα ςτισ κεντρικζσ τράπεηεσ 

(εξαιρουμζνων των υποχρεωτικϊν και ενεχυριαςμζνων 

κατακζςεων ςτισ κεντρικζσ τράπεηεσ) 481                    378                    

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 166                    127                    

φνολο 647                    505                    
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Σα λοιπά αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ που παρουςιάηονται ςτισ ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ 

αναλφονται ωσ εξισ: 

30 Ιουνίου 

2016

30 Ιουνίου 

2015

€ εκατ. € εκατ.

Απόςβεςθ διαφοράσ υπζρ/υπό το άρτιο και 

δεδουλευμζνοι τόκοι (10)                     (6)                        

(Κζρδθ)/ηθμιζσ από πωλιςεισ (51)                     5                         

Ζςοδα από μερίςματα (0)                        (1)                        

φνολο (61)                     (2)                        

 

27.  Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ και δεςμεφςεισ 

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

30 Ιουνίου 

2016

31 Δεκεμβρίου 

2015

€εκατ. €εκατ.

Εγγυιςεισ (1) και πιςτωτικζσ επιςτολζσ ςε αναμονι 943                    1.302                 

Εγγυιςεισ ςε εταιρείεσ ειδικοφ ςκοποφ τθσ Σράπεηασ για ζκδοςθ EMTN 126                    284                    

Λοιπζσ εγγυιςεισ (μζςου κινδφνου) και ενζγγυεσ πιςτϊςεισ 388                    409                    

Ανζκκλθτεσ δεςμεφςεισ πιςτωτικϊν ορίων 66                       118                    

φνολο 1.523                 2.113                 

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

Αμετάκλθτεσ δεςμεφςεισ πλθρωμισ  

φμφωνα με απόφαςθ του Ενιαίου υμβουλίου Εξυγίανςθσ (Single Resolution Board – SRB), θ οποία γνωςτοποιικθκε ςτα 

χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, θ Σράπεηα υπζγραψε με το SRB, το Μάιο του 2016, ςφμβαςθ αμετάκλθτθσ δζςμευςθσ πλθρωμισ και 

παροχισ εξαςφάλιςθσ ποςοφ € 3,7 εκατ., το οποίο αντιπροςωπεφει το 15% τθσ ειςφοράσ εξυγίανςθσ για το ζτοσ 2016.      

Βάςει τθσ ανωτζρω ςφμβαςθσ, ςτθν οποία προβλζπεται θ παροχι ιςόποςθσ εξαςφάλιςθσ ςε μετρθτά, θ Σράπεηα ανζλαβε να 

καταβάλλει ςτο SRB ποςό φψουσ ζωσ το ποςό τθσ αμετάκλθτθσ δζςμευςθσ πλθρωμισ, ςε περίπτωςθ αξίωςθσ εκτζλεςθσ και 

απαίτθςθσ για πλθρωμι από αυτό αναφορικά με μια ενζργεια εξυγίανςθσ. Σθν 30 Ιουνίου 2016, θ εν λόγω εξαςφάλιςθ ςε μετρθτά 

ζχει αναγνωριςτεί ωσ χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ (ςθμ. 16).   

Επίδικεσ υποκζςεισ 

Σθν 30 Ιουνίου 2016 εκκρεμοφςε, ενϊπιον των δικαςτθρίων, μια ςειρά υποκζςεων ζναντι τθσ Σράπεηασ για τισ οποίεσ ζχει 

ςχθματιςκεί πρόβλεψθ ποςοφ € 54 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2015: € 56 εκατ.). Σο προαναφερκζν ποςό περιλαμβάνει € 40 εκατ. για 

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

2013. 

Κατά τθσ Σράπεηασ ζχουν αςκθκεί ζνδικα βοθκιματα με τθ μορφι αγωγϊν, αιτιςεων αςφαλιςτικϊν μζτρων και ανακοπϊν κατά 

διαταγισ πλθρωμισ ςε ςχζςθ με τθν εγκυρότθτα των όρων παροχισ δανείων ςε ελβετικό νόμιςμα. Αςκικθκε επίςθσ ςυλλογικι 

αγωγι.  Ζωσ ςιμερα υφίςτανται μόνο αποφάςεισ πρωτοβακμίων δικαςτθρίων. Με τθν ζννοια αυτι μπορεί να υποςτθριχκεί ότι το 

νομικό ηιτθμα για τθν εγκυρότθτα των δανείων ςε ελβετικό φράγκο δεν ζχει επιλυκεί οριςτικά αφοφ κάτι τζτοιο προχποκζτει 

απόφαςθ ανωτάτου δικαςτθρίου. Επί τθσ ςυλλογικισ αγωγισ εκδόκθκε δικαςτικι απόφαςθ που τθν ζκανε δεκτι, όμωσ θ Σράπεηα 

προτίκεται να τθν προςβάλει ςτο αρμόδιο εφετείο  ωσ εςφαλμζνθ. ε ςχζςθ με τισ ατομικζσ αγωγζσ, θ πλειοψθφία των 

αποφάςεων που ζχουν εκδοκεί είναι υπζρ τθσ Σράπεηασ.  

Θ Διοίκθςθ τθσ Σράπεηασ παρακολουκεί ςτενά τισ εξελίξεισ ςτισ ςχετικζσ υποκζςεισ, προκειμζνου να κακορίςει ενδεχόμενεσ 

λογιςτικζσ επιπτϊςεισ, ςφμφωνα με τισ λογιςτικζσ αρχζσ τθσ Σράπεηασ. 
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28. Λοιπά ςθμαντικά γεγονότα και γεγονότα μετά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ 

Πλαίςιο για τθν πϊλθςθ και διαχείριςθ των δανείων - Νόμοσ 4354/2015 

Με τον ελλθνικό Νόμο 4354/2015, όπωσ τροποποιικθκε το 2016 και ιςχφει, κεςπίςτθκε ζνα ολοκλθρωμζνο και ευζλικτο πλαίςιο 

ανάκεςθσ τθσ διαχείριςθσ και μεταβίβαςθσ των απαιτιςεων από δάνεια και πιςτϊςεισ που χορθγοφν τα πιςτωτικά ι 

χρθματοδοτικά ιδρφματα. Βάςει των τροποποιιςεων του ανωτζρω Νόμου, οι οποίεσ τζκθκαν ςε ιςχφ το δεφτερο τρίμθνο του 

2016, προβλζπονται μεταξφ άλλων, τα εξισ: (α) ειςάγονται δφο νζοι τφποι εταιρειϊν ςτο νομικό ςφςτθμα τθσ Ελλάδασ: (i) οι 

Εταιρείεσ Διαχείριςθσ Απαιτιςεων από Δάνεια και Πιςτϊςεισ (Ε.Δ.Α.Δ.Π.), οι οποίεσ κα πρζπει να αδειοδοτοφνται από τθν 

Σράπεηα τθσ Ελλάδασ και ςτισ οποίεσ ανατίκεται αποκλειςτικά θ διαχείριςθ των απαιτιςεων από δάνεια και πιςτϊςεισ και (ii) οι 

Εταιρείεσ Απόκτθςθσ Απαιτιςεων από Δάνεια και Πιςτϊςεισ (Ε.Α.Α.Δ.Π.), οι οποίεσ κα πρζπει να ζχουν υπογράψει ςυμφωνία 

ανάκεςθσ διαχείριςθσ με Ε.Δ.Α.Δ.Π., (β) πζραν των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, και τα εξυπθρετοφμενα δάνεια κα μποροφν 

επίςθσ ανεξάρτθτα να ανατίκενται προσ διαχείριςθ ι να μεταβιβάηονται ςτισ ανωτζρω εταιρείεσ, (γ) διευκρινίηονται περαιτζρω οι 

όροι και οι προχποκζςεισ για τθ διαχείριςθ και τθ μεταβίβαςθ των απαιτιςεων από δάνεια και πιςτϊςεισ, (δ) ειςάγεται θ 

δυνατότθτα τθσ αναχρθματοδότθςθσ δανείων από τισ Ε.Δ.Α.Δ.Π υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ και (ε) κακορίηεται ςυγκεκριμζνο 

φορολογικό κακεςτϊσ για τισ ανωτζρω εταιρείεσ. 

υμφωνία με τθν KKR και τθν EBRD για τθ διαχείριςθ μθ εξυπθρετοφμενων δανείων προσ μεγάλεσ επιχειριςεισ 

Σθ 17 Μαΐου 2016, οι Alpha Bank, Eurobank και KKR Credit κατζλθξαν ςε δεςμευτικι ςυμφωνία για τθν ανάκεςθ τθσ διαχείριςθσ 

χρθματοδοτιςεων και ςυμμετοχϊν τουσ ςε επιλεγμζνεσ ελλθνικζσ επιχειριςεισ ςε μία πλατφόρμα υπό τθ διαχείριςθ τθσ 

Pillarstone. Τπό τθν επιφφλαξθ τθσ τελικισ εγκρίςεωσ από το Διοικθτικό τθσ υμβοφλιο, θ Ευρωπαϊκι Σράπεηα Αναςυγκρότθςθσ 

και Ανάπτυξθσ (EBRD) εξετάηει τθν από κοινοφ επζνδυςθ ςε ςυνεργαςία με τθν KKR και τισ τράπεηεσ. 

Θ πλατφόρμα κα παρζχει ςε μεγάλουσ Ζλλθνεσ εταιρικοφσ οφειλζτεσ νζα μακροπρόκεςμθ χρθματοδότθςθ και τεχνογνωςία για τθ 

λειτουργία τουσ προκειμζνου να ςτακεροποιθκοφν, να ανακάμψουν και να αναπτυχκοφν προσ όφελοσ όλων των ενδιαφερομζνων 

μερϊν. Οι ελλθνικζσ τράπεηεσ κα ςυμμετζχουν ςτο κετικό αποτζλεςμα κακϊσ θ απόδοςθ των επιχειριςεων κα ανακάμπτει. 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με ςθμαντικά γεγονότα μετά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ αναφζρονται ςτισ εξισ ςθμειϊςεισ: 

θμείωςθ 2-Βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ 

θμείωςθ 4-Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ Ρευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ 

θμείωςθ 11- Φόροσ ειςοδιματοσ και προςαρμογζσ φόρου 

θμείωςθ 12- Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

θμείωςθ 14- Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 

θμείωςθ 15- υμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ 

θμείωςθ 17- Τποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ 

θμείωςθ 20-Τποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ 

29. υνδεόμενα μζρθ 

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

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

το ΣΧ μειϊκθκε από 35,41% ςε 2,38%. 

Παρά τθν προαναφερκείςα ςθμαντικι μείωςθ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του, το ΣΧ κεωρείται ότι ςυνεχίηει να αςκεί ουςιϊδθ 

επιρροι ςτθν Σράπεηα. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο του Νόμου 3864/2010, όπωσ είναι ςε ιςχφ, το ΣΧ αςκεί τα δικαιϊματα 

ψιφου του ςτθ Γενικι υνζλευςθ τθσ Σράπεηασ μόνο για αποφάςεισ που αφοροφν ςτθν τροποποίθςθ του καταςτατικοφ τθσ 

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

εξουςιοδότθςθσ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ, αποφάςεισ ςχετικζσ με ςυγχϊνευςθ, διάςπαςθ, μετατροπι, αναβίωςθ, 

παράταςθ τθσ διάρκειασ ι λφςθ τθσ Σράπεηασ, μεταβίβαςθ ςτοιχείων ενεργθτικοφ (περιλαμβανομζνθσ τθσ πϊλθςθσ κυγατρικϊν), 

ι για όποιο άλλο κζμα απαιτείται αυξθμζνθ πλειοψθφία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου 2190/1920. Επιπλζον, τθν 4 

Δεκεμβρίου 2015 θ Σράπεηα υπζγραψε μία νζα ςφμβαςθ πλαιςίου ςυνεργαςίασ με το ΣΧ, θ οποία αντικατζςτθςε τθν 

προθγοφμενθ ςφμβαςθ που είχε υπογραφεί τθν 26 Αυγοφςτου 2014, θ οποία ρυκμίηει, μεταξφ άλλων, (α) τθν εταιρικι 
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διακυβζρνθςθ τθσ Σράπεηασ, (β) το ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ τθσ Σράπεηασ και τθν παρακολοφκθςθ αυτοφ, (γ) τθν παρακολοφκθςθ 

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

ςτθ διαχείριςθ αυτϊν, (δ) τθν εξειδίκευςθ για τθν Σράπεηα των ουςιωδϊν υποχρεϊςεων που προβλζπονται ςτον Νόμο 3864/2010 

και τισ περιπτϊςεισ μετατροπισ των υπό περιοριςμοφσ δικαιωμάτων ψιφου του ΣΧ ςε πλιρθ, (ε) τθν παρακολοφκθςθ του 

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

ςυναίνεςθ του ΣΧ για τθ ςτρατθγικι κινδφνου και κεφαλαίου του Ομίλου τθσ Σράπεηασ και για τθ ςτρατθγικι, τθν πολιτικι και τθ 

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

τα κακικοντα, τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του εκπρόςωπου του ΣΧ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ.  

Θ Σράπεηα πραγματοποιεί τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεόμενα μζρθ μζςα ςτα ςυνικθ πλαίςια των εργαςιϊν και ςε κακαρά 

εμπορικι βάςθ. Οι ςυναλλαγζσ αυτζσ περιλαμβάνουν δάνεια, κατακζςεισ και εγγυιςεισ. Επιπλζον, μζςα ςτα ςυνικθ πλαίςια των 

επενδυτικϊν τραπεηικϊν τθσ εργαςιϊν, θ Σράπεηα ενδζχεται να κατζχει χρεωςτικοφσ και ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ των ςυνδεόμενων 

μερϊν. 

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

Θυγατρικζσ (2)

Βαςικά 

μζλθ τθσ 

Διοίκθςθσ 

(ΒΜΔ)(1)

Εταιρείεσ που 

ελζγχονται ι 

ελζγχονται από 

κοινοφ από ΒΜΔ, 

ςυγγενείσ και 

κοινοπραξίεσ ΣΧ

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Δάνεια και απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 1.870               -                  -                                -           

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία 

μζςω αποτελεςμάτων 0                        -                  -                                -           

Απαιτιςεισ από παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 7                        -                  -                                -           

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 2                        -                  -                                -           

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ, μετά από προβλζψεισ 1.542               6                 6                               -           

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 21                     -                  -                                -           

Τποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 3.127               -                  -                                -           

Τποχρεϊςεισ από παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 7                        -                  -                                -           

Τποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 423                   2                 6                               0          

Τποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ 16                     -                  -                                -           

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 16                     -                  -                                -           

Εκδοκείςεσ εγγφθςεισ 445                   -                  -                                -           

Λθφκείςεσ εγγυιςεισ -                         0                 -                                -           

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 12                     0                 (0)                             -           

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ 4                        -                  -                                -           

Ζςοδα από μερίςματα 40                     -                  -                                -           

Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν 3                        -                  -                                -           

Λοιπά λειτουργικά ζςοδα/(ζξοδα) (13)                    -                  -                                -           

Προβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και 

απαιτιςεισ και αμοιβζσ είςπραξθσ απαιτιςεων (9)                      -                  (0)                             -           

30 Ιουνίου 2016

Εξάμθνο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2016
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Θυγατρικζσ

Βαςικά 

μζλθ τθσ 

Διοίκθςθσ 

(ΒΜΔ)
(1)

Εταιρείεσ που 

ελζγχονται ι 

ελζγχονται από 

κοινοφ από ΒΜΔ, 

ςυγγενείσ και 

κοινοπραξίεσ ΣΧ

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Δάνεια και απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 3.048               -                  -                                -           

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία 

μζςω αποτελεςμάτων 2                        -                  -                                -           

Απαιτιςεισ από παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 9                        -                  -                                -           

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 24                     -                  -                                -           

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ, μετά από προβλζψεισ 1.640               7                 6                               0          

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 27                     -                  -                                2          

Τποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 1.954               -                  -                                -           

Τποχρεϊςεισ από παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 4                        -                  -                                -           

Τποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 727                   2                 9                               0          

Τποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ 853                   -                  -                                -           

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 15                     -                  -                                -           

Εκδοκείςεσ εγγφθςεισ 936                   -                  -                                -           

Λθφκείςεσ εγγυιςεισ -                         0                 -                                -           

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ (7)                      0                 0                               -           

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ 8                        -                  -                                -           

Ζςοδα από μερίςματα 365                   -                  -                                -           

Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν 9                        -                  -                                -           

Λοιπά λειτουργικά ζςοδα/(ζξοδα) (8)                      -                  (0)                             1          

Προβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και 

απαιτιςεισ και αμοιβζσ είςπραξθσ απαιτιςεων (72)                    -                  -                                -           

Εξάμθνο που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου 2015

31 Δεκεμβρίου 2015

 

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

τουσ πρόςωπα. 

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

Επιπλζον, τθν 30 Ιουνίου 2016 τα δάνεια, μετά από προβλζψεισ, που δόκθκαν ςε εταιρείεσ που ελζγχονται από τθν Σράπεηα βάςει 

ςχετικϊν ςυμφωνθτικϊν ενεχυρίαςθσ των μετοχϊν τουσ ιταν € 5,3 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2015: € 4,3 εκατ.). 

Σθν 30 Ιουνίου 2016, θ πρόβλεψθ ζναντι των δανείων και απαιτιςεων ςε ενοποιοφμενεσ κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ 

τθσ Σράπεηασ, ανιλκε ςε € 132,5 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2015: € 125,3 εκατ.). 

χετικά με τισ εκδοκείςεσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ, θ Σράπεηα ζχει λάβει ενεχυριαςμζνθ κατάκεςθ αξίασ € 61 εκατ. τθν 30 Ιουνίου 

2016 (31 Δεκεμβρίου 2015: € 206 εκατ.), που περιλαμβάνεται ςτισ υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ. 

Παροχζσ προσ τα βαςικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ (μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και λοιπά βαςικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ 

Σράπεηασ) 

Οι αμοιβζσ των βαςικϊν μελϊν τθσ Διοίκθςθσ που ζχουν τθ μορφι βραχυπρόκεςμων παροχϊν ανζρχονται ςε € 2,04 εκατ. (30 

Ιουνίου 2015: € 3,06 εκατ.) και μακροπρόκεςμων παροχϊν ςε € 0,25 εκατ. (30 Ιουνίου 2015: € 0,34 εκατ.). 

30. Διοικθτικό υμβοφλιο 

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο ορίςτθκε από τθν Ετιςια Γενικι υνζλευςθ τθσ 27 Ιουνίου 2013, για κθτεία τριϊν ετϊν. Θ Ετιςια Γενικι 

υνζλευςθ των μετόχων τθσ 26 Ιουνίου 2015 ενζκρινε τθν παράταςθ τθσ κθτείασ του παρόντοσ Διοικθτικοφ υμβουλίου μζχρι το 

2018 και ςυγκεκριμζνα μζχρι τθν 27 Ιουνίου 2018, παρατεινόμενθσ τθσ κθτείασ μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ εντόσ τθσ οποίασ κα 

ςυνζλκει θ Σακτικι Γενικι υνζλευςθ του ζτουσ 2018.  
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Σθν 15 Ιουνίου 2016, θ Ετιςια Γενικι υνζλευςθ εξζλεξε δφο νζα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, τθν κα Lucrezia Reichlin και 

τον κο Jawaid Mirza, θ κθτεία των οποίων λιγει με τθ κθτεία των υπόλοιπων μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου και όριςε τα εν 

λόγω νζα μζλθ ωσ ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.  

ε ςυνζχεια των παραπάνω, τθν 15 Ιουνίου 2016 το Διοικθτικό υμβοφλιο αναςυγκροτικθκε ςε ςϊμα ωσ εξισ: 

N. Καραμοφηθσ Πρόεδροσ, Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ 

. Λορεντηιάδθσ Αντιπρόεδροσ, Μθ Εκτελεςτικό Ανεξάρτθτο μζλοσ 

Φ. Καραβίασ Διευκφνων φμβουλοσ 

. Ιωάννου Αναπλθρωτισ Διευκφνων φμβουλοσ

Θ. Καλαντϊνθσ Αναπλθρωτισ Διευκφνων φμβουλοσ

W. S. Burton Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ 

Γ. Χρυςικόσ Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ 

J. S. Haick Μθ Εκτελεςτικό Ανεξάρτθτο μζλοσ 

B. P. Martin Μθ Εκτελεςτικό Ανεξάρτθτο μζλοσ 

S. L. Johnson Μθ Εκτελεςτικό Ανεξάρτθτο μζλοσ 

J. Mirza Μθ Εκτελεςτικό Ανεξάρτθτο μζλοσ 

L. Reichlin Μθ Εκτελεςτικό Ανεξάρτθτο μζλοσ 

Χ. Ανδρζου Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ (εκπρόςωποσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ

του Νόμου 3723/2008)

K. H. Prince – Wright Μθ Εκτελεςτικό μζλοσ (εκπρόςωποσ του ΣΧ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου

3864/2010)  

 

 

 

 

 

 

Ακινα, 31 Αυγοφςτου 2016 
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VI. Παροχή πληροφόρησης του Ομίλου της Eurobank Ergasias Α.Ε.  

για το Α’ Εξάμηνο του 2016 βάσει του άρθρου 6 του ν. 4374/2016 
 



ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

1984 PRODUCTIONS A.E. 4,500.00

24 MEDIA Μ.Ε.Π.Ε. 13,715.00

AB NOVA SOLUTIONS ΕΜΠ.ΤΕΧ.ΚΑΤ.Α.Ε. 5,691.06

ADWEB LTD 6,500.00

AIRLINK Α.Ε. 3,704.40

ALPHA TERRANOVA A.E. 2,439.02

ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ 312,068.17

ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ AE 21,354.83

ANTENNA GROUP (SERBIA) 75,337.13

ANTENNA TV A.E. 267,030.63

A.S.M. PUBLICATIONS P.C. 2,665.85

B2B TECH Α.Ε. 2,000.00

BLOOMBERG ΗΕLLAS MONOΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ 5,523.19

BRAINFOOD ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 900.00

CLOCKWORK ORANGE MINDTRAP LIMITED 8,130.08

CPAN CONNECT PUBLIC AFFAIRS 12,103.00

CREATIVE INTERNET SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 5,000.00

DPG DIGITAL MEDIA A.E. 6,243.93

D.A ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 41,260.16

D.G. NEWSAGENCY A.E. 15,513.03

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΈΝΑ ΑΕ 6,769.54

ETHOS MEDIA A.E. 2,035.91

FACEBOOK IRELAND LIMITED 46,758.66

FAROSNET ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. 5,234.00

FINANCIAL MARKETS VOICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 994.31

FINANCIAL PRESS Ι.Κ.Ε. 1,200.00

FORTHNET MEDIA Α.Ε. 26,524.96

FREE SUNDAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 13,130.08

FREENET AΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1,620.00

FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ 5,821.20

GOOGLE IRELAND LIMITED  LTD 137,580.15

GRATIA ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 650.00

I.P. LIBERTYPRESS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 2,000.00

INFOTAINMENT ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε. 14,900.00

INTERNATIONAL RADIO NETWORKS AE 9,432.00

KONTRA MEDIA MME AE 6,343.00

LEFT MEDIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ρ/ΦΩΝΙΚΗ-ΤΗΛ/ΚΗ Α.Ε. 13,755.10

LIQUID MEDIA A.E. 3,977.24

MEDIA INSIGHT ΕΠΕ 130.07

MEDIA2DAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 51,033.01

MORAX MEDIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 5,367.96

NEW MEDIA NETWORK SYNAPSIS S.A. 28,909.76

NEWPOST PRIVATE COMPANY 15,382.93

NEWSIT Ε.Π.Ε. 36,471.54

NK HOLDING IKE ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧ.ΕΤΑΙΡΙΑ 40,728.36

OLIVE MEDIA ΑΕ 10,471.98

PIKELLOW TRADING LTD 2,400.00

PREMIUM A.E. 23,988.62

PRIME APPLICATIONS Α.Ε. 12,814.42

REAL MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. 74,572.00

REPORT PRIVATE COMPANY Ι.Κ.Ε. 3,000.00

SABD ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 79,184.00

SBC SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 7,491.94

SBC TV - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ 1,509.00

SPACE FM STEREO ΡΑΔΙΟΤ/ΚΗ ΑΕ 5,292.00

TAILWIND BUSINESS FAST FORWARD 36,201.65

TAILWIND EMEA LTD 9.67

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ EUROBANK ERGASIAS A.E.

ΓΙΑ ΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 4374/2016

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 4374/2016



THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ A.E. 9,000.00

THOMSON REUTERS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 41,937.74

WAVE MEDIA OPERATIONS ΕΠΕ 2,975.02

ZOUGLA.GR A.E. 21,994.31

Α.ΒΑΣΙΛΑΚΗ- ΝΤ. ΓΚΛΑΣ Ο.Ε. 370.00

Α-Β ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - LΟΕB ΟΕ 1,500.00

ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 100.00

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε. 100,948.23

ΑΚΡΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 519.33

ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ PUBLICATIONS Ι.Κ.Ε. 994.31

ΕΠΙΧ/ΚΟΣ ΟΡΓ.ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡ. ΑΕ ΑΛΦΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 6,809.54

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. 39,008.13

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 565.24

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1,406.42

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2,122.96

ΑΡΕΤΗ-ΑΝΝΑ Ε.ΤΖΑΛΛΑ & ΣΙΑ ΕΕ 184.06

Γ.ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ 212.00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 3,794.31

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 18,832.98

ΔΗΜ.ΡΟΥΧΩΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1,850.00

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΤ.ΧΡΗΣΤΟΣ 156.00

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕ 159.00

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 45,228.46

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 180,729.24

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2,874.31

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 8,750.00

ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΑΝΔΡΕΑΣ 244.80

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2,076.25

ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. 42,000.00

ΔΥΟ ΔΕΚΑ Α.Ε. 1,200.00

Ε.ΣΠΥΡΟΥ-Γ. -Κ.ΣΠΥΡΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 731.71

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΕ 228,909.79

ΕΙΡ.ΔΡΑΚΑΤΟΥ-Μ.ΔΡΑΚΑΤΟΥ Ο.Ε. 2,400.00

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ Α.Ε. 110,111.26

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΈΟ ΧΡΗΜΑ Α.Ε. 20,007.24

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 132,565.69

ΕΚΡΕΜΕΣ Α.Ε. 1,394.31

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 182.08

ΕΛΝΑΒΙ Ε.Π.Ε. 700.00

ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ-ΕΞΠΛΟΡΕΡ Α.Ε.Ε.Ε 124,796.36

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Α.Ε. 7,680.00

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΣΤΙΑ Α.Ε.Ε. 5,095.98

Η ΑΥΓΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε. 32,065.31

ΗΧΟΣ & ΡΥΘΜΟΣ AE 5,292.00

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 387.96

ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 55.50

ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ 6,861.14

Ι & Ε ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ ΟΕ 381.60

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ-ΚΑΘΗΜEΡΙΝΗ 430.00

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΙΡΙΔΑ ΑΕ 1,124.74

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΡ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 800.00

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 78,704.70

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Ε. ΓΡΗΓΟΡΗΣ 100.00

ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 70.00

ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 3,000.00

ΚΑΠΙΤΑΛ.GR ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ A.E. 41,666.67

ΚΑΡΥΔΗΣ ΒΑΣ.Η.& ΣΙΑ Ο.Ε. 212.00

ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ Σ.ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΦΗΜ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 182.59

ΚΟΜΗΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 212.00

ΚΟΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 6,609.54

ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 4,065.04

ΚΟΥΤΣΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 159.00



ΚΤΙΡΙΟΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε. 80.19

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1,994.31

ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ Π.& ΣΙΑ Ο.Ε. 26,400.00

ΜΑΓΚΩΝΑΚΗΣ ΕΛ. ΣΤΑΥΡΟΣ 123.20

ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε. 11,657.32

ΜΑΣΟΥΡΗΣ Κ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 212.00

ΜΑΧΗΤΗΣ ΕΠΕ 130.00

ΜΠΟΥΘΑΣ Π.-Α.ΜΠΟΥΘΑ Ο.Ε. 300.00

ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε. 14,090.58

ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. 207.00

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ 235,494.40

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2,500.00

ΝΣΚ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ ΕΚΔ.ΕΝΤ.ΥΛ.ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ 1,900.00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 68,480.68

Π.Δ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 2,820.62

Π.ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 1,612.90

ΠΑΛΟ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε.Π.Ε. 7,232.52

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 3,000.00

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧ.ΙΩΑΝΝΗΣ 21,000.00

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΧΡ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 265.00

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ 323.94

ΠΑΡΑΕΝΑ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 46,382.11

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 32,030.81

ΠΑΤΣΙΚΑ ΑΦΟΙ ΕΕ 318.00

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 4,005.69

ΠΕΤΙΝΗ Μ.& ΣΙΑ Ε.Ε.Ε.-ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ" 445.28

ΠΛΑΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 180.00

ΠΛΕΥΣΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 3,988.62

ΠΟΛΙΤΗ-ΣΙΑΦΑΚΑ ΜΑΡΙΕΛΙΖΕ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 3,682.93

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε. 1,094.31

ΠΡΟΤΑΓΚΟΝ Α.Ε. 19,194.31

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 27,000.00

Ρ.Η.Ε.Μ.Ε. ΑΕ ΡΑΔΙΟΤΗΕΟΠΛ ΗΛΕΚ 35,993.40

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Α.Ε. 73,914.94

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΥΤΗΛΗΝΗΣ ΑΕ 512.26

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ 30,709.50

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε SPORT TV 4,795.99

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM Α.Ε. 32,005.66

ΡΗΓΑΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ "ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ" 120.00

Σ.ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 18,130.08

ΣΑΡΙΣΑ Ε.Π.Ε. 5,382.93

ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 12,000.00

ΣΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε 1,169.32

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ 162,499.89

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ν. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 318.00

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΟΔΥΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 157.00

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΧΡΗΣΤΟΣ 5,610.00

ΦΕΛΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Μ.Ε.Π.Ε. 15,000.00

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 30,735.65

ΧΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ 70.00

ΧΟΥΤΖΟΥΜΗ ΑΦΟΙ Π. ΕΠΕ 135.68

ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28.60

ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 3,773.02

ΣΥΝΟΛΟ: 3,872,069.99

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Δεν συμπεριλαμβάνονται επιβαρύνσεις υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (Φ.Π.Α., Ειδικός Φόρος Τηλεόρασης) και

υπέρ τρίτων (Αγγελιόσημο), συνολικού ποσού 1.431.027,83 €.

2. Τα ανωτέρω στοιχεία περιλαμβάνουν και τα ποσά των Ελληνικών θυγατρικών ασφαλιστικών εταιρειών οι οποίες

έχουν ταξινομηθεί από τον Όμιλο ως κατεχόμενες προς πώληση.

3. Τα ανωτέρω στοιχεία περιλαμβάνουν και τα ποσά των συνδρομών.



ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΠΟΣΑ ΠΡΟ

ΦΟΡΩΝ
AMUSIC FREEATER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ 15,000.00

BEYOND CSR NET LIMITED 2,000.00

CEO CLUBS GREECE 5,000.00

COEURS POUR TOUS HELLAS 10,000.00

Columbia University of New York 1,236.87

e-ΘΕΜΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ 2,000.00

GREEK ORTHODOX PATRIARCHATE OF JERUSALEM 15,000.00

HAZLIS & RIVAS INTERNATIONAL LIMITED 10,000.00

ICAP GROUP A.E. 7,500.00

OZEL ZOGRAFYON LISESI (ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ) 1,000.00

PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 5,000.00

ST ANTONY'S COLLEGE/SOUTH EAST EUROPEAN STUDIES AT OXFORD 31,815.20

WAVE MEDIA OPERATIONS ΕΠΕ 3,000.00

ΑΕΛΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΚΕ 300.00

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 300.00

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 3,500.00

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 132,600.00

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 5,000.00

ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 500.00

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 500.00

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 3,000.00

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ* 300.00

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ* 806.46

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ* 2,067.66

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ* 820.50

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 1,500.00

ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΓΟΥΣ 2,000.00

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 40,697.00

ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 8,130.08

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙ.Πα.Ε. 2,000.00

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 3,140.00

ΕΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 5,000.01

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 100.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1,000.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΕΛΕΠΑΠ 1,100.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ "SAFE 

WATER SPORTS" 1,500.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 4,878.05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3,500.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ* 4,032.26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 677,916.26

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ 14,090.00

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 2,000.00

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ 4,000.00

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 300.00

ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ε.Γ.Ν.Υ.Α. 650.00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3,252.03

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5,000.00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 3,252.03

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ 500.00

ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-ΕΨΥΠΕΑ 300.00

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS AE ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2016

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.4374/2016

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.4374/2016 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ



ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΞΗ 1,000.00

ΙΔΡΥΜΑ EUROBANK EFG ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ* 1,970.00

ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΝΤΟΛΗΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ 3,000.00

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2,000.00

ΚΑΝΕ-ΜΙΑ ΕΥΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ 2,600.00

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ* 2,845.50

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 4,000.00

ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 500.00

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΩΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 1,500.00

ΜΑΖΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 800.00

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ "ΓΑΛΙΛΑΙΑ" ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 25,000.00

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 1,000.00

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 100.00

ΞΕΝΕΠΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 3,000.00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΛΦΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΚΕ 3,000.00

ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΡΟΔΟΥ 500.00

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΑΚ) 2,000.00

ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ & ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΒΕΡΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 200.00

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 1,000.00

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΙΝΟΣΕ 500.00

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 2,000.00

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ* 2,292.04

ΠΝΟΗ-ΦΙΛΟΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 12,537.54

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ 300.00

ΣΑΝΗ Α.Ε. 15,000.00

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 500.00

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 5,000.00

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 100.00

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 4,000.00

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ 500.00

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 600.00

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1,500.00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡ.ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 5,000.00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 11,000.00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ &  ΒΙΟΜΗΧΑ 30,000.00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ 1,000.00

ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ Α.Ε.* 50.00

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ* 4,777.76

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ" 500.00

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 5,000.00

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1,000.00

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 400.00

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ * 754.20

ΤΡΙΑΙΝΑ ΤΟΥΡΣ & CONGRESS Α.Ε. 1,000.00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2,000.00

ΦΛΟΓΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛ.ΑΣΘΕΝΕΙΑ 250.00

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΑΠΗΣ" 100.00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Δεν συμπεριλαμβάνονται επιβαρύνσεις υπέρ Ελληνικού Δημοσίου και υπέρ τρίτων (Φ.Π.Α. κλπ), συνολικού

ποσού 232.692,78 €.

2. Όπου(*) αφορά επιχορηγήσεις / δωρεές σε είδος.
3. Τα ανωτέρω στοιχεία περιλαμβάνουν και τα ποσά των Ελληνικών θυγατρικών ασφαλιστικών εταιριών οι οποίες

έχουν ταξινομηθεί από τον Όμιλο ως κατεχόμενες προς πώληση.

ΠΟΣΑ ΠΡΟ

ΦΟΡΩΝ
12 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 58,300.00 €

ΣΥΝΟΛΟ 58,300.00 €

ΣΥΝΟΛΟ 1,211,761.46 €

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.4374/2016 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
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