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Έκθεση Ανεξάπτητος Οπκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο «Τξάπεδα Eurobank Ergasias A.E.» 

 

Έκθεση Ελέγσος επί των  Ενοποιημένων Χπηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο  ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Eurobank Ergasias A.E. θαη ησλ 

ζπγαηξηθώλ ηεο («ν Όκηινο»), νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκό ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2016, 

ηηο  ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ εζόδσλ, κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθώλ 

ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη 

κεζόδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Εςθύνη τηρ Διοίκησηρ για τιρ  Ενοποιημένερ Χπηματοοικονομικέρ Καταστάσειρ 

Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ ελνπνηεκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά 

έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε 

θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Εςθύνη τος Ελεγκτή 

Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ, πνύ έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (ΦΔΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα 

ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ 

απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη  ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο 

από νπζηώδε αλαθξίβεηα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά 

θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο  ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο 

βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ  

ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα 

απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη 

εύινγε παξνπζίαζε ησλ ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό 

ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ 

έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο 

ειεγθηηθήο καο γλώκεο.
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Γνώμη 

Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από 

θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο 

επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 

Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Έμυαση Θέματορ 

Χσξίο λα δηαηππώλνπκε επηθύιαμε ζηε γλώκε καο, εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 2.1 ησλ 

ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο νπζηώδεηο αβεβαηόηεηεο πνπ 

απνξξένπλ από ηηο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα θαη ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο νη νπνίεο ζα 

κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Γήισζεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθζεζε απηή, θαη’ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 (κέξνο Β) ηνπ Ν. 4336/2015, ζεκεηώλνπκε όηη: 

 

α) Σηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε 

νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 43ββ ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920.  

 

β) Καηά ηε γλώκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί ζύκθσλα κε ηηο 

ηζρύνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 43α θαη 107Α θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 (πεξηπηώζεηο γ’ θαη δ’) ηνπ άξζξνπ 

43ββ ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920 θαη ην πεξηερόκελν απηήο αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2016.  

 

γ) Με βάζε ηε γλώζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρό καο, γηα ηνλ Όκηιν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, δελ έρνπκε 

εληνπίζεη νπζηώδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο Σπκβνπιίνπ. 

 

 

                                        Αζήλα, 30 Μαξηίνπ 2017        

                                                                                                                                     

                                                                                                                            Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 

 

ΠξάηογνπσηεξρανποΚνύπεξο 

Αλώλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία 

Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο 

Λεσθ. Κεθηζίαο 268 

152 32 Χαιάλδξη                                                                                                                                                    Μάξηνο Ψάιηεο  

ΑΜ ΣΟΔΛ 113                                                                                                              Αξ Μ ΣΟΔΛ 38081
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Σελίδα  3                            31 Δεκεμβρίου 201 6 Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ  
 
 

 

2016 2015

Σθμείωςθ € εκατ. € εκατ.

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ

Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 19 1.477                   1.798                   

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 21 2.759                   2.808                   

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία 

μζςω αποτελεςμάτων 22 71                         100                      

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 23 1.980                   1.884                   

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 24 39.058                39.893                

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 26 12.463                16.291                

Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 29 638                      666                      

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 30 905                      925                      

Άυλα πάγια ςτοιχεία 31 145                      127                      

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 16 4.945                   4.859                   

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 32 1.952                   2.151                   

Στοιχεία ενεργθτικοφ δραςτθριοτιτων προσ πϊλθςθ 17 -                            2.051                   

Σφνολο ενεργθτικοφ 66.393                73.553                

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ 33 13.906                25.267                

Υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 34 7.780                   4.516                   

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 23 2.441                   2.359                   

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 35 34.031                31.446                

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ 36 102                      150                      

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 37 778                      742                      

Υποχρεϊςεισ δραςτθριοτιτων προσ πϊλθςθ 17 -                            1.941                   

Σφνολο υποχρεϊςεων 59.038                66.421                

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο-κοινζσ μετοχζσ 39 655                      656                      

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο 39 8.055                   8.055                   

Αποκεματικά και αποτελζςματα εισ νζον (2.988)                 (3.241)                 

Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιοφχεσ μετοχζσ 40 950                      950                      

Κδια κεφάλαια που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ Τράπεηασ 6.672                   6.420                   

Ρρονομιοφχοι τίτλοι 41 43                         43                         

Δικαιϊματα τρίτων 640                      669                      

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων 7.355                   7.132                   

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεϊςεων 66.393                73.553                

31 Δεκεμβρίου
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2016 2015

Σθμείωςθ € εκατ. € εκατ.

Τόκοι ζςοδα 2.377                  2.586              

Τόκοι ζξοδα (829)                    (1.123)            

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 8 1.548                  1.463              

Ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ 381                      370                 

Ζξοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ (137)                    (178)                

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ 9 244                      192                 

Ζςοδα από μθ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ 10 53                        52                    

Ζςοδα από μερίςματα 2                          2                      

Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν 11 17                        28                    

Αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ 11 135                      15                    

Λοιπά λειτουργικά αποτελζςματα 24, 47 63                        10                    

Λειτουργικά ζςοδα 2.062                  1.762              

Λειτουργικά ζξοδα 12 (992)                    (1.017)            

Λειτουργικά κζρδθ προ απομειϊςεων, προβλζψεων και 

εξόδων αναδιάρκρωςθσ 1.070                  745                 

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από 

δάνεια και απαιτιςεισ 25 (775)                    (2.665)            

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ και προβλζψεισ 14 (65)                       (87)                  

Ζξοδα αναδιάρκρωςθσ 14 (66)                       (79)                  

Αναλογία κερδϊν/(ηθμιϊν) από ςυμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ 

επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ (4)                         0                      

Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου 160                      (2.086)            

Φόροσ ειςοδιματοσ 15 49                        604                 

Ρροςαρμογζσ φόρου 15 31                        432                 

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ)  από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 240                      (1.050)            

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 17 9                          (105)                

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) 249                      (1.155)            

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ)  που αναλογοφν ςε τρίτουσ 19                        26                    

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ)  που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ 230                      (1.181)            

€ €

Κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι

-Βαςικά κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι 18 0,11                    (4,02)               

Κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ

-Βαςικά κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι 18 0,10                    (3,68)               

Χριςθ που ζλθξε

 τθν 31 Δεκεμβρίου
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Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) 249           (1.155)      

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 11             32             

- μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ (1)              10             6                38             

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων

- μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ 76             98             
- μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά 

από φόρουσ (ςθμ. 26) (112)          (36)            (10)            88             

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ

- μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ (19)            (13)            

- μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ 69             50             -                 (13)            

Συγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ 

- μεταβολι αναλογίασ λοιπϊν αποτελεςμάτων ςυγγενϊν επιχειριςεων και

κοινοπραξιϊν, μετά από φόρουσ 2                2                -                 -                 

26             113           

Ροςά που δε κα αναταξινομθκοφν ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων:

- Αναλογιςτικά κζρδθ/(ηθμιζσ) υποχρζωςθσ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ 

λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία, μετά από φόρουσ (4)              (4)              0                0                

Λοιπά αποτελζςματα 22             113           

  

Συνολικό αποτζλεςμα μετά από φόρο που αναλογεί ςε:

Μετόχουσ

-από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 254           (979)          

-από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (2)              252           (89)            (1.068)      

Δικαιϊματα τρίτων

-από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 19             26             

-από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 0                19             (0)              26             

271           (1.042)      

€ εκατ. € εκατ.

Χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου

2016 2015
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€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

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

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) -                   -                   -                         (1.181)                  -                         -                           26                    (1.155)        

Λοιπά αποτελζςματα μετά από φόρο 

απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ -                   -                   113                   -                            -                         -                           0                       113             

Συνολικό αποτζλεςμα μετά από φόρο για τθ 

χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 -                   -                   113                   (1.181)                  -                         -                           26                    (1.042)        

Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου, μετά από ζξοδα (ςθμ. 39) 612             1.374         -                         (0)                          -                         -                           -                        1.986         

Μείωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου (ςθμ. 39) (4.368)        -                   4.368               -                            -                         -                           -                        -                   

Επίδραςθ λόγω αλλαγισ του ςυντελεςτι φορολογίασ 

ειςοδιματοσ ςε ζξοδα αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου -                   -                   -                         5                           -                         -                           -                        5                  

Απόκτθςθ/μεταβολζσ των ποςοςτϊν ςυμμετοχισ ςε 

κυγατρικζσ επιχειριςεισ -                   -                   -                         (0)                          -                         -                           (2)                     (2)                
(Αγορά)/πϊλθςθ προνομιοφχων τίτλων, μετά 

από φόρο (ςθμ. 41) -                   -                   -                         (61)                        -                         (34)                      -                        (95)              

(Αγορά)/πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν (ςθμ. 39) 0                  (1)                -                         (0)                          -                         -                           -                        (1)                

Διανεμθκζντα μερίςματα από κυγατρικζσ του Ομίλου με 

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

Ραροχζσ ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ:

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

Μεταφορζσ μεταξφ αποκεματικϊν -                   -                   12                     (12)                        -                         -                           -                        -                   

(3.756)        1.373         4.380               (68)                        -                         (34)                      (25)                   1.870         

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 656             8.055         7.786               (11.027)               950                   43                        669                  7.132         

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

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) -                   -                   -                         230                       -                         -                           19                    249             

Λοιπά αποτελζςματα μετά από φόρο 

απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ -                   -                   22                     -                            -                         -                           (0)                     22               

Συνολικό αποτζλεςμα μετά από φόρο για τθ 

χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 -                   -                   22                     230                       -                         -                           19                    271             

Απόκτθςθ/μεταβολζσ των ποςοςτϊν ςυμμετοχισ ςε 

κυγατρικζσ επιχειριςεισ -                   -                   -                         1                           -                         -                           (25)                   (24)              

(Αγορά)/πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν (ςθμ. 39) (1)                0                  -                         (0)                          -                         -                           -                        (1)                

Διανεμθκζντα μερίςματα από κυγατρικζσ του 

Ομίλου με δικαιϊματα τρίτων -                   -                   -                         -                            -                         -                           (24)                   (24)              

Ραροχζσ ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ:
- Αξία παρεχόμενων υπθρεςιϊν από το προςωπικό -                   -                   0                        -                            -                         -                           1                       1                  
Μεταφορζσ μεταξφ αποκεματικϊν -                   -                   (93)                    93                         -                         -                           -                        -                   

(1)                0                  (93)                    94                         -                         -                           (48)                   (48)              

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 655             8.055         7.715               (10.703)               950                   43                        640                  7.355         
       

Σθμ. 39 Σθμ. 39 Σθμ. 42 Σθμ. 40 Σθμ. 41

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
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2016 2015

Σθμείωςθ € εκατ. € εκατ.

Ταμειακζσ ροζσ από ςυνεχιηόμενεσ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 160                          (2.086)                     

Ρροςαρμογζσ για:

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ 775                          2.665                      

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ, προβλζψεισ και ζξοδα αναδιάρκρωςθσ 124                          159                          

Αποςβζςεισ ενςϊματων και άυλων πάγιων ςτοιχείων 80                            82                            

Λοιπά αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ 20 (182)                         (100)                         

Αποτελζςματα από πιςτωτικοφσ τίτλουσ (0)                             87                            

Λοιπζσ προςαρμογζσ 20 (42)                           16                            

915                          823                          

Μεταβολζσ λογαριαςμϊν που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 118                          297                          

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν 

εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 30                            (39)                           

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (7)                             334                          

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 317                          (404)                         

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα (35)                           181                          

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 276                          (194)                         

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

χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (8.246)                     6.917                      

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςε υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 2.084                      (8.956)                     

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςε λοιπζσ υποχρεϊςεισ (43)                           (22)                           

(5.506)                     (1.886)                     

Φόροσ ειςοδιματοσ που πλθρϊκθκε (37)                           (47)                           

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) ςυνεχιηόμενεσ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ (4.628)                     (1.110)                     

Ταμειακζσ ροζσ από ςυνεχιηόμενεσ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ

Αγορζσ ενςϊματων και άυλων παγίων ςτοιχείων (99)                           (129)                         

Ειςπράξεισ από πϊλθςθ ενςϊματων και άυλων παγίων ςτοιχείων 39                            23                            

(Αγορζσ)/πωλιςεισ και λιξεισ επενδυτικϊν τίτλων 4.090                      255                          

Απόκτθςθ του Καταςτιματοσ τθσ Alpha Bank ςτθ Βουλγαρία, μετά από 

αποκτθκζντα ταμειακά διακζςιμα 47 37                            -                                

Απόκτθςθ ςυμμετοχϊν ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ και 

ςυμμετοχζσ ςε αυξιςεισ μετοχικοφ κεφαλαίου (12)                           -                                

Ρϊλθςθ κυγατρικϊν, μετά από πωλθκζντα ταμειακά διακζςιμα 289                          6                               

Ρϊλθςθ/ ρευςτοποίθςθ ςυμμετοχϊν ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και 

κοινοπραξίεσ 2                               -                                

Μερίςματα που ειςπράχκθκαν από επενδυτικοφσ τίτλουσ, ςυγγενείσ 

επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ 3                               2                               

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) ςυνεχιηόμενεσ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ 4.349                      157                          

Ταμειακζσ ροζσ από ςυνεχιηόμενεσ χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ

(Αποπλθρωμζσ)/ειςπράξεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ (153)                         (766)                         

Ειςπράξεισ από αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου (AMK) -                                2.039                      

Ζξοδα που πλθρϊκθκαν για ΑΜΚ (6)                             (69)                           

Αγορά προνομιοφχων τίτλων -                                (17)                           

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

Κακαρι ειςφορά δικαιωμάτων τρίτων (33)                           (24)                           

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) ςυνεχιηόμενεσ χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ (193)                         1.162                      

Επίπτωςθ διακφμανςθσ ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν ςτα ταμειακά διακζςιμα 

και ιςοδφναμα (4)                             (3)                             

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

ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (476)                         206                          

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από μθ ςυνεχιηόμενεσ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ (247)                         (64)                           

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από μθ ςυνεχιηόμενεσ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ 219                          85                            

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

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

ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (32)                           21                            

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ χριςθσ 20 2.205                      1.978                      

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ χριςθσ 20 1.697                      2.205                      

Χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου
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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 υπθρεςιϊν ζωσ τισ αρχζσ Αυγοφςτου 2016 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 ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου, οι οποίεσ περιλαμβάνουν και το Ραράρτθμα, εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο τθν 28 Μαρτίου 2017.  

2.  Βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ 

Οι βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ που εφαρμόςτθκαν κατά τθ ςφνταξθ των ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων αναφζρονται 

παρακάτω: 

2.1 Ρλαίςιο ςφνταξθσ οικονομικϊν καταςτάςεων 

Οι ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ 

Αναφοράσ (ΔΡΧΑ) που ζχουν εγκρικεί από το Συμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων και ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ (ΕΕ), και ειδικότερα με τα πρότυπα και τισ διερμθνείεσ τθσ Επιτροπισ Διερμθνειϊν Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ 

Αναφοράσ (ΕΔΔΡΧΑ) που είναι ςε ιςχφ ι ζχουν εκδοκεί και εφαρμοςτεί κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν 

καταςτάςεων, νωρίτερα από τθν θμερομθνία υποχρεωτικισ εφαρμογισ τουσ.  

Εκτιμιςεισ για τθ ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτασ του Ομίλου  

Οι ετιςιεσ 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 

Toν Ιοφνιο του 2016, θ Ελλάδα, με τθν υλοποίθςθ ενόσ αρικμοφ βαςικϊν προαπαιτοφμενων δράςεων, ολοκλιρωςε επιτυχϊσ τθν 

πρϊτθ αξιολόγθςθ του Τρίτου Ρρογράμματοσ Οικονομικισ Στακεροποίθςθσ (ΤΡΟΣ), θ οποία οδιγθςε ςτθν τμθματικι εκταμίευςθ 

ςε δφο υποδόςεισ τθσ δεφτερθσ δόςθσ του δανείου από τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό Στακερότθτασ (ΕΜΣ) φψουσ € 10,3 δισ. Θ 

πρϊτθ υποδόςθ των € 7,5 δισ εκταμιεφτθκε ςτα τζλθ Ιουνίου 2016. Θ δεφτερθ υποδόςθ των € 2,8 δισ εκταμιεφτθκε ςτα τζλθ 

Οκτωβρίου 2016 με τθν υλοποίθςθ μιασ ςειράσ προαπαιτοφμενων. Οι εν λόγω εκταμιεφςεισ επζτρεψαν τθν εξυπθρζτθςθ του 

χρζουσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθν εξόφλθςθ μζρουσ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν του Δθμοςίου τομζα προσ τον ιδιωτικό 

τομζα. Ακολοφκωσ, θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα (ΕΚΤ), αναγνωρίηοντασ τθν προςιλωςθ τθσ Ελλθνικισ κυβζρνθςθσ ςτθν 

εφαρμογι του μακροοικονομικοφ προγράμματοσ ςτακεροποίθςθσ, 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 (Pillar II). Επιπλζον, θ ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ 

αξιολόγθςθσ οδιγθςε ςτθ κετικι απόφαςθ του ΕΜΣ ςχετικά με τθν εφαρμογι των βραχυπρόκεςμων μζτρων ελάφρυνςθσ του 

χρζουσ μετά από τθν 20 Ιανουαρίου 2017. Τα εν λόγω μζτρα ςτοχεφουν ςτθ μείωςθ του επιτοκιακοφ κινδφνου για τθν Ελλάδα, και 

ςτθ διευκόλυνςθ αποπλθρωμισ του χρζουσ τθσ. 

Το επόμενο ςθμαντικό ςθμείο - ορόςθμο για τθν Ελλάδα είναι θ ζγκαιρθ και επιτυχισ ολοκλιρωςθ τθσ δεφτερθσ αξιολόγθςθσ του 

ΤΡΟΣ, που βρίςκεται ςε εξζλιξθ, θ οποία κα βοθκοφςε ςτθν αποκατάςταςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των κατακετϊν και κατά ςυνζπεια 

ςτθν επιτάχυνςθ τθσ επιςτροφισ των κατακζςεων, κα διευκόλυνε τθν ταχφτερθ χαλάρωςθ των μζτρων περιοριςμοφ ςτθν κίνθςθ 

κεφαλαίων (capital controls), και κα επζτρεπε τθ ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα Ροςοτικισ Χαλάρωςθσ τθσ ΕΚΤ, ςε ςυνάρτθςθ με τισ 

αποφάςεισ των Θεςμϊν ςχετικά με το πλάνο υλοποίθςθσ των μεςοπρόκεςμων μζτρων ελάφρυνςθσ του χρζουσ. Επιπλζον, θ 

μείωςθ τθσ αβεβαιότθτασ βραχυπρόκεςμα μαηί με τθν αποφαςιςτικι εφαρμογι των μεταρρυκμίςεων που ςυμφωνικθκαν ςτο 

πλαίςιο του προγράμματοσ του ΕΜΣ και θ κινθτοποίθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ) για τθ ςτιριξθ των 

εγχϊριων επενδφςεων και τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ, κα διευκόλυναν τθν αποκατάςταςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτισ προοπτικζσ 

τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ και τθν περαιτζρω ςτακεροποίθςθ του εγχϊριου οικονομικοφ περιβάλλοντοσ, που αποτελοφν 

απαραίτθτουσ παράγοντεσ για τθν επιςτροφι τθσ χϊρασ ςε πορεία βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. 
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Οι κφριοι κίνδυνοι και οι παράγοντεσ αβεβαιότθτασ απορρζουν από το τρζχον μακροοικονομικό περιβάλλον ςτθν Ελλάδα και τισ 

περαιτζρω κακυςτεριςεισ ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ δεφτερθσ αξιολόγθςθσ του ΤΡΟΣ. Συγκεκριμζνα οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν (α) 

τισ πικανζσ κακυςτεριςεισ ςτθν εφαρμογι των ιδθ ςυμφωνθκειςϊν μεταρρυκμίςεων για να επιτευχκοφν οι επόμενοι ςτόχοι και 

τα ορόςθμα του ΤΡΟΣ, οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ κα οδθγιςουν ςτθν κακυςτερθμζνθ εκταμίευςθ τθσ τρίτθσ δόςθσ του δανείου 

από τον ΕΜΣ των € 6,1 δισ, (β) τθν επίδραςθ ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα τθσ αβεβαιότθτασ για το χρόνο ολοκλιρωςθσ τθσ 

δεφτερθσ αξιολόγθςθσ του ΤΡΟΣ, (γ) τθν επίδραςθ ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα των πρόςκετων δθμοςιονομικϊν μζτρων που 

ςυμφωνικθκαν ςτο πλαίςιο τθσ πρϊτθσ αξιολόγθςθσ του ΤΡΟΣ, (δ) το χρονοδιάγραμμα μζχρι τθν πλιρθ άρςθ των περιοριςμϊν 

ςτθν ελεφκερθ κίνθςθ κεφαλαίων και τθ ςυνεπαγόμενθ επίδραςθ ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα, (ε) τθν πικανι επιτάχυνςθ τθσ 

εκροισ κατακζςεων που παρατθρικθκε τουσ δφο πρϊτουσ μινεσ του 2017 και/ι τισ πικανζσ κακυςτεριςεισ ςτθν αποτελεςματικι 

διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυνεχιηόμενθσ μακροοικονομικισ αβεβαιότθτασ, (ςτ) μια πικανι 

επιδείνωςθ τθσ προςφυγικισ κρίςθσ και τθν επίδραςι τθσ ςτθν εγχϊρια οικονομία και (η) τισ γεωπολιτικζσ ςυνκικεσ ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι και τουσ εξωτερικοφσ κλυδωνιςμοφσ από μια επιβράδυνςθ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ. 

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 τρζχοντοσ 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 διευκολφνουν περαιτζρω τθν 

ειςροι των κατακζςεων ςτο τραπεηικό ςφςτθμα και τθν εκ νζου πρόςβαςθ ςτισ αγορζσ για άντλθςθ ρευςτότθτασ (ςθμ. 7.2.3). 

Κατά τθ διάρκεια του 2016, θ Τράπεηα κατάφερε να μειϊςει τθν εξάρτθςι τθσ από το μθχανιςμό χρθματοδότθςθσ του 

Ευρωςυςτιματοσ το φψοσ του οποίου ςτα τζλθ Δεκεμβρίου 2016 ανερχόταν ςε € 13,9 δισ (2015: € 25,3 δισ), κυρίωσ μζςω τθσ 

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

ενεργθτικοφ, τθσ ειςροισ κατακζςεων και τθσ χρθςιμοποίθςθσ μζρουσ του πλεονάςματοσ ρευςτότθτασ των κυγατρικϊν ςτο 

εξωτερικό (ςθμ. 33). Στο ίδιο πλαίςιο, ςε ςυνζχεια των κετικϊν εξελίξεων που αναφζρκθκαν ανωτζρω, 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 € 2,5 

δισ τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 (ςθμ. 4 και 36). Τθν 28 Φεβρουαρίου 2017 θ χρθματοδότθςθ τθσ Τράπεηασ από το Ευρωςφςτθμα 

ανιλκε ςε € 14,1 δισ, ενϊ οι κατακζςεισ του Ομίλου μειϊκθκαν κατά € 0,3 δισ ςε € 33,7 δισ. 

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 το 2015 

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 είναι θ ενεργι διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων 

ανοιγμάτων με επιταχυνόμενουσ ρυκμοφσ, με ςκοπό τθ ςθμαντικι μείωςθ του υπολοίπου τουσ, ςφμφωνα με τουσ λειτουργικοφσ 

ςτόχουσ τθσ Τράπεηασ και αξιοποιϊντασ τθν εςωτερικι υποδομι του Ομίλου, τισ ςυνεργαςίεσ με εξωτερικοφσ φορείσ και τισ 

ςθμαντικζσ νομοκετικζσ αλλαγζσ που ζχουν γίνει ι αναμζνεται να γίνουν. Ο Δείκτθσ κεφαλαίου κοινϊν μετοχϊν τθσ κατθγορίασ 1 

(CET1) του Ομίλου ανιλκε ςε 17,6% τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 και τα κακαρά κζρδθ που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ ανιλκαν ςε € 

230 εκατ. για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 (ςθμ. 6). 
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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 που ςχετίηονται με τθν ολοκλιρωςθ τθσ δεφτερθσ αξιολόγθςθσ του 

τρζχοντοσ προγράμματοσ οικονομικισ ςτακεροποίθςθσ τθσ Ελλάδασ, κεωρεί ότι οι οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου μποροφν 

να ςυνταχκοφν με βάςθ τθν αρχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ (going concern). 

Οι αρχζσ που παρουςιάηονται παρακάτω ζχουν εφαρμοςτεί με ςυνζπεια ςτισ χριςεισ 2016 και 2015, εξαιρουμζνων εκείνων που 

παρατίκενται παρακάτω. Τα ςυγκριτικά ςτοιχεία, όπου κρίκθκε αναγκαίο, ζχουν αναπροςαρμοςτεί ϊςτε να ςυνάδουν με τισ 

αλλαγζσ ςτθν παρουςίαςθ που υιοκζτθςε ο Πμιλοσ για τθν παροφςα χριςθ. 

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 ότι θ οικονομικι οντότθτα δεν απαιτείται να παρζχει ςτισ οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ςθμειϊςεων, μία ςυγκεκριμζνθ γνωςτοποίθςθ που απαιτείται από ζνα ΔΡΧΑ εάν θ πλθροφόρθςθ που 

προκφπτει από τθν εν λόγω γνωςτοποίθςθ δεν είναι ςθμαντικι και επιπροςκζτωσ διευκρινίηει ότι επιπρόςκετεσ γνωςτοποιιςεισ 

μπορεί να είναι απαραίτθτεσ εάν θ πλθροφόρθςθ που απαιτείται από τα ΔΡΧΑ δεν επαρκεί για τθν κατανόθςθ τθσ επίπτωςθσ 

ςυγκεκριμζνων ςυναλλαγϊν και γεγονότων ςτθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ εταιρείασ και τθν απόδοςι τθσ.   

Οι γραμμζσ που παρατίκενται ςτο ΔΛΡ 1 για τον ιςολογιςμό και τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων κα πρζπει να αναλφονται ςε 

περιςςότερεσ εάν αυτό ςυντελεί  ςτθν κατανόθςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ οικονομικισ οντότθτασ και επιπρόςκετεσ 

οδθγίεσ παρζχονται για τθν χριςθ των υποςυνόλων. Στθν κατάςταςθ ςυνολικϊν εςόδων, το μζροσ των λοιπϊν αποτελεςμάτων 

απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ των ςυγγενϊν επιχειριςεων και κοινοπραξιϊν που λογίηονται με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ κα 

πρζπει να παρουςιάηεται ςυνολικά, ςε διακριτι γραμμι και να ταξινομείται ανάμεςα ςε αυτά που κα αναταξινομθκοφν και εκείνα 

που δεν κα αναταξινομθκοφν, μεταγενζςτερα ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, και προκειμζνου να προςδιοριςτεί ζνασ 

ςυςτθματικόσ τρόποσ παρουςίαςθσ των ςθμειϊςεων, θ οικονομικι οντότθτα κα πρζπει να λάβει υπόψθ τθσ κατά πόςο 

κακίςτανται κατανοθτζσ και ςυγκρίςιμεσ οι οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ.    

Θ υιοκζτθςθ τθσ τροποποίθςθσ δεν είχε επίπτωςθ ςτισ ενοποιθμζνεσ 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 ενςϊματου παγίου περιουςιακοφ ςτοιχείου και επίςθσ διευκρινίηουν πωσ τα ζςοδα κεωροφνται γενικότερα 

ακατάλλθλθ βάςθ επιμζτρθςθσ για τθν ανάλωςθ των οικονομικϊν οφελϊν που ενςωματϊνονται ςε ζνα άυλο περιουςιακό 

ςτοιχείο.  

Θ υιοκζτθςθ των τροποποιιςεων δεν είχε επίπτωςθ ςτισ ενοποιθμζνεσ 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. Ειςφορζσ που μεταβάλλονται ανάλογα με τθν διάρκεια τθσ 

υπθρεςίασ των υπαλλιλων, κα πρζπει να κατανζμονται κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου υπθρεςίασ, χρθςιμοποιϊντασ τον τφπο 

ειςφοράσ του προγράμματοσ ι ςε ςτακερι βάςθ, ςφμφωνα με τθν μζκοδο κατανομισ που απαιτείται για τισ ακακάριςτεσ 

αποδοχζσ, βάςει τθσ παραγράφου 70 του ΔΛΡ 19.  

Θ υιοκζτθςθ τθσ τροποποίθςθσ δεν είχε επίπτωςθ ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου. 
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ΔΛΡ 27, Τροποποίθςθ – Μζκοδοσ τθσ Κακαρισ Θζςθσ ςτισ Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ  

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 επιπρόςκετα των ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων ι 

επιπρόςκετα 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 ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου. 

ΔΡΧΑ 11, Τροποποίθςθ - Από Κοινοφ Συμφωνίεσ  

Θ τροποποίθςθ απαιτεί από ζναν επενδυτι να εφαρμόςει τισ λογιςτικζσ αρχζσ των ςυνενϊςεων επιχειριςεων ςτο ΔΡΧΑ 3 

«Συνενϊςεισ Επιχειριςεων» και λοιπά ΔΡΧΑ, οι οποίεσ δεν αντιτίκενται με το ΔΡΧΑ 11, όταν αποκτά μία ςυμμετοχι ςε μία από 

κοινοφ δραςτθριότθτα που αποτελεί «επιχείρθςθ», όπωσ ορίηεται ςτο ΔΡΧΑ 3. Οι τροποποιιςεισ, που επιπλζον εφαρμόηονται 

όταν μία υφιςτάμενθ επιχείρθςθ ειςφζρεται ςτθν από κοινοφ δραςτθριότθτα κατά τθν ίδρυςθ τθσ, απαιτεί τθν γνωςτοποίθςθ των 

πλθροφοριϊν που προςδιορίηονται ςτο ΔΡΧΑ 3 και άλλα ΔΡΧΑ για ςυνενϊςεισ επιχειριςεων. Οι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται 

τόςο κατά τθν απόκτθςθ τθσ αρχικισ ςυμμετοχισ ςε μία από κοινοφ δραςτθριότθτα όςο και κατά τθν απόκτθςθ επιπλζον 

ποςοςτοφ ςυμμετοχισ ςτθν ίδια από κοινοφ δραςτθριότθτα όταν ο ςυμμετζχων διατθρεί τον από κοινοφ ζλεγχο. Εντοφτοισ, το 

προθγοφμενο ποςοςτό ςυμμετοχισ δεν επαναμετράται όταν θ απόκτθςθ επιπλζον ποςοςτοφ ςτθν ίδια από κοινοφ δραςτθριότθτα 

ζχει ωσ ςυνζπεια τθν διατιρθςθ του από κοινοφ ελζγχου.   

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

ΔΡΧΑ 10, ΔΡΧΑ 12 και ΔΛΡ 28, Τροποποιιςεισ - Εταιρείεσ Επενδφςεων: Εφαρμογι τθσ Εξαίρεςθσ όςον αφορά τθν Ενοποίθςθ   

Οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν τθν εφαρμογι τθσ εξαίρεςθσ όςον αφορά τθν ενοποίθςθ των κυγατρικϊν εταιρειϊν από τισ 

εταιρείεσ επενδφςεων.  

Θ υιοκζτθςθ των τροποποιιςεων δεν είχε επίπτωςθ ςτισ ενοποιθμζνεσ 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 ςτα οποία εςτιάηουν 

οι τροποποιιςεισ αυτζσ είναι τα ακόλουκα: 

- ΔΡΧΑ 2 «Ραροχζσ που Εξαρτϊνται από τθν Αξία των Μετοχϊν»: Ραρζχονται διακριτά οι οριςμοί των όρων απόδοςθσ και 

υπθρεςίασ,  

- ΔΡΧΑ 3 «Συνενϊςεισ Επιχειριςεων»: Διευκρινίηεται ότι το ενδεχόμενο τίμθμα ςε μια εξαγορά επιχείρθςθσ που δεν 

ταξινομείται ςτα ίδια κεφάλαια, είτε εμπίπτει είτε όχι ςτο πεδίο εφαρμογισ του ΔΛΡ 39 (ι του ΔΡΧΑ 9 μετά τθν υιοκζτθςι 

του), επιμετράται μετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ ςτθν εφλογθ αξία ςε κάκε θμερομθνία αναφοράσ και οι μεταβολζσ ςτθν εφλογθ 

αξία αναγνωρίηονται απευκείασ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων,  

- ΔΡΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τομείσ»: Απαιτείται γνωςτοποίθςθ των παραδοχϊν που κάνει θ διοίκθςθ όταν ςυνενϊνει λειτουργικοφσ 

τομείσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ περιγραφισ των τομζων που ςυνενϊνονται και των οικονομικϊν ενδείξεων που 

αξιολογοφνται προκειμζνου να προςδιοριςτεί ότι οι ςυνενωμζνοι τομείσ φζρουν παρόμοια οικονομικά χαρακτθριςτικά. 

Επιπροςκζτωσ, απαιτείται ςυμφωνία των ςτοιχείων ενεργθτικοφ των τομζων  με τα ςυνολικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ τθσ 

οικονομικισ οντότθτασ, εάν παρζχεται αναφορά τθσ ςυμφωνίασ αυτισ ςτον επικεφαλισ λιψθσ επιχειρθματικϊν αποφάςεων , 

- ΔΡΧΑ 13 «Επιμζτρθςθ Εφλογθσ Αξίασ»: Διευκρινίηεται ότι οι βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ χωρίσ κακοριςμζνα 

επιτόκια μποροφν να απεικονίηονται ςτθν αξία του τιμολογίου, όταν θ επίδραςθ τθσ προεξόφλθςθσ δεν είναι ςθμαντικι, 

- ΔΛΡ 16 «Ενςϊματα Ράγια»: Διευκρινίηεται ο χειριςμόσ τθσ λογιςτικισ αξίασ και των ςυςςωρευμζνων αποςβζςεων όταν θ 

οικονομικι οντότθτα εφαρμόηει τθν μζκοδο αναπροςαρμογισ, 

- ΔΛΡ 24 «Γνωςτοποιιςεισ Συνδεδεμζνων Μερϊν»: Διευκρινίηεται ότι μία οικονομικι οντότθτα που παρζχει υπθρεςίεσ βαςικϊν 

διοικθτικϊν ςτελεχϊν ςτθν οικονομικι οντότθτα ι ςτθν μθτρικι τθσ εταιρεία («Οντότθτα διαχείριςθσ») αποτελεί  ςυνδεδεμζνο 

μζροσ τθσ οικονομικισ οντότθτασ και τα ποςά που καταβάλλονται ςε αυτιν για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κα πρζπει να 

γνωςτοποιοφνται, και 
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- ΔΛΡ 38 «Άυλα Ρεριουςιακά Στοιχεία»: Διευκρινίηεται ο χειριςμόσ τθσ λογιςτικισ αξίασ και των ςυςςωρευμζνων αποςβζςεων 

όταν θ οικονομικι οντότθτα εφαρμόηει τθν μζκοδο αναπροςαρμογισ. 

Θ υιοκζτθςθ των τροποποιιςεων δεν είχε επίπτωςθ ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου. 

Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ ςε ΔΡΧΑ 2012-2014  

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

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

εςτιάηουν οι τροποποιιςεισ αυτζσ είναι τα ακόλουκα: 

- ΔΡΧΑ 5 «Μθ Κυκλοφοροφντα Ρεριουςιακά Στοιχεία που Κατζχονται προσ Ρϊλθςθ και Διακοπείςεσ Δραςτθριότθτεσ»: 

Διευκρινίηεται ότι όταν ζνα περιουςιακό ςτοιχείο (ι ομάδα ςτοιχείων) αναταξινομείται από «κατεχόμενο προσ πϊλθςθ» ςε 

«κατεχόμενο προσ διανομι», ι το αντίκετο, το γεγονόσ αυτό δεν αποτελεί αλλαγι ςτο ςχζδιο πϊλθςθσ ι διανομισ και δεν 

πρζπει να λογιςτικοποιείται ωσ τζτοια. Συνεπϊσ, το περιουςιακό ςτοιχείο (ι θ ομάδα ςτοιχείων) δεν κα πρζπει να 

επαναπαρουςιάηεται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςα να μθν είχε ποτζ ταξινομθκεί ωσ «κατεχόμενο προσ πϊλθςθ» ι 

«κατεχόμενο προσ διανομι», απλϊσ επειδι ο τρόποσ διάκεςθσ ζχει αλλάξει,  

- ΔΡΧΑ 7 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Γνωςτοποιιςεισ»: Συγκεκριμζνεσ οδθγίεσ προςτζκθκαν προκειμζνου να βοθκιςουν τθν 

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

το οποίο ζχει μεταβιβαςτεί ςυνιςτοφν ςυνεχιηόμενθ ανάμειξθ. Επιπλζον, διευκρινίηεται 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 

«Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ», 

- ΔΛΡ 19 «Ραροχζσ ςε Εργαηομζνουσ»: Πταν προςδιορίηεται το επιτόκιο προεξόφλθςθσ για τισ υποχρεϊςεισ παροχϊν 

προςωπικοφ μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία, το ςθμαντικό είναι το νόμιςμα ςτο οποίο  οι υποχρεϊςεισ αποτιμϊνται και όχι 

θ χϊρα ςτθν οποία αυτζσ προκφπτουν, και 

- ΔΛΡ 34 «Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ»: Διευκρινίηεται ότι θ αναφορά εντόσ του προτφπου ςτθν ζννοια 

«πλθροφόρθςθ που γνωςτοποιείται οπουδιποτε αλλοφ ςτθν ενδιάμεςθ οικονομικι κατάςταςθ» ςθμαίνει κάποια άλλθ 

κατάςταςθ (όπωσ θ ζκκεςθ ςχολιαςμοφ τθσ διοίκθςθσ ι θ αναφορά κινδφνου) που είναι διακζςιμθ ςτουσ χριςτεσ οικονομικϊν 

καταςτάςεων ταυτοχρόνωσ με τισ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, απαιτϊντασ παραπομπι από τισ ενδιάμεςεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ ςτο ςθμείο που αναφζρεται αυτι θ πλθροφορία. 

Θ υιοκζτθςθ των τροποποιιςεων δεν είχε επίπτωςθ ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου. 

Νζα πρότυπα, τροποποιιςεισ προτφπων και διερμθνείεσ που δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τον Πμιλο 

Ζνα πλικοσ νζων προτφπων, τροποποιιςεισ ςε υπάρχοντα πρότυπα και διερμθνείεσ κα τεκοφν ςε ιςχφ μετά το 2016, δεδομζνου 

ότι δεν ζχουν ακόμθ υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ι ο Πμιλοσ δεν τα ζχει υιοκετιςει νωρίτερα από τθν θμερομθνία 

υποχρεωτικισ εφαρμογισ τουσ. Αυτά που ενδζχεται να είναι ςχετικά με τον Πμιλο ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

ΔΛΡ 7, Τροποποίθςθ – Γνωςτοποιιςεισ (ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2017, δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν ΕΕ) 

Θ τροποποίθςθ απαιτεί τθ γνωςτοποίθςθ πλθροφοριϊν που επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεων να 

αξιολογιςουν τισ μεταβολζσ ςτισ υποχρεϊςεισ προερχόμενεσ από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων τόςο 

των αλλαγϊν από ταμειακζσ ροζσ όςο και μθ ταμειακζσ μεταβολζσ. Οι απαιτιςεισ για γνωςτοποιιςεισ επιπροςκζτωσ ιςχφουν για 

μεταβολζσ ςε χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία, όπωσ περιουςιακά ςτοιχεία που αντιςτακμίηουν υποχρεϊςεισ 

προερχόμενεσ από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ, εάν οι ταμειακζσ ροζσ από αυτά τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία 

είχαν ςυμπεριλθφκεί ι οι μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ αυτϊν κα ςυμπεριλθφκοφν ςτισ ταμειακζσ ροζσ από χρθματοδοτικζσ 

δραςτθριότθτεσ.  

Θ υιοκζτθςθ τθσ τροποποίθςθσ δεν αναμζνεται να ζχει επίπτωςθ ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου. 

ΔΛΡ 12, Τροποποίθςθ -  Αναγνϊριςθ Αναβαλλόμενων Φορολογικϊν Απαιτιςεων για μθ Ρραγματοποιθκείςεσ Ηθμιζσ  (ςε ιςχφ 

από τθν 1 Ιανουαρίου 2017, δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν ΕΕ) 

Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι (α) οι μθ πραγματοποιθκείςεσ ηθμιζσ χρεωςτικϊν τίτλων που επιμετροφνται ςτθν εφλογθ αξία ςτισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ και ςε κόςτοσ για ςκοποφσ φορολογικοφσ μποροφν να επιφζρουν εκπεςτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ, 

ανεξαρτιτωσ εάν θ εταιρεία πρόκειται να ανακτιςει τθν λογιςτικι αξία του χρεωςτικοφ τίτλου μζςω πϊλθςθσ ι χριςθσ (β) οι 

εκτιμιςεισ για τα μελλοντικά φορολογθτζα κζρδθ εξαιροφν τισ εκπτϊςεισ φόρου προερχόμενεσ από τον αντιλογιςμό αυτϊν των 
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εκπεςτζων προςωρινϊν διαφορϊν (γ) θ εκτίμθςθ των πικανϊν μελλοντικϊν φορολογθτζων κερδϊν μπορεί να περιλαμβάνει τθν 

ανάκτθςθ ενόσ ςτοιχείου ενεργθτικοφ για ποςό μεγαλφτερο από τθν λογιςτικι του αξία, εάν υπάρχουν επαρκείσ αποδείξεισ ότι 

είναι πικανό ότι αυτι κα πραγματοποιθκεί από τθν εταιρεία και (δ) μια αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ εξετάηεται ςε 

ςυνδυαςμό με όλεσ τισ άλλεσ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ, όταν ο φορολογικόσ νόμοσ δεν περιορίηει τισ πθγζσ των 

φορολογθτζων κερδϊν από τισ οποίεσ εκπίπτουν οι προςωρινζσ φορολογικζσ διαφορζσ που ανακτϊνται. Ππου υφίςτανται 

περιοριςμοί, οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ εξετάηονται ςε ςυνδυαςμό μόνο με τισ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ 

απαιτιςεισ του ίδιου τφπου.  

Θ υιοκζτθςθ τθσ τροποποίθςθσ δεν αναμζνεται να ζχει επίδραςθ ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου. 

ΔΛΡ 40, Τροποποίθςθ – Επενδφςεισ ςε Ακίνθτα (ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2018, δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν ΕΕ) 

Θ τροποποίθςθ αποςαφθνίηει ότι θ μεταφορά ενόσ ακίνθτου, ςυμπεριλαμβανομζνου ενόσ ακινιτου υπό καταςκευι ι ανάπτυξθ, 

εντόσ ι εκτόσ των επενδφςεων ςε ακίνθτα, κα πρζπει να πραγματοποιείται μόνο όταν ςυντελείται αλλαγι ςτθν χριςθ του 

ακινιτου. Αυτι θ αλλαγι ςτθν χριςθ πραγματοποιείται όταν το ακίνθτο πλθροί ι παφει να πλθροί τον οριςμό των επενδφςεων ςε 

ακίνθτα και κα πρζπει να τεκμθριϊνεται καταλλιλωσ.    

Θ υιοκζτθςθ τθσ τροποποίθςθσ δεν αναμζνεται να ζχει επίδραςθ ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου.  

ΔΡΧΑ 2, Τροποποίθςθ – Ραροχζσ που Εξαρτϊνται από τθν Αξία των Μετοχϊν (ςε ιςχφ 1 Ιανουαρίου 2018, δεν ζχει υιοκετθκεί 

από τθν ΕΕ) 

Θ τροποποίθςθ αναφζρεται α) ςτθν επιμζτρθςθ παροχϊν που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν και διακανονίηονται ςε 

μετρθτά β) τθ λογιςτικι τροποποιιςεων παροχϊν που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν, από παροχζσ που  διακανονίηονται 

ςε μετρθτά ςε παροχζσ που διακανονίηονται με ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ και γ) τθν ταξινόμθςθ παροχϊν που εξαρτϊνται από τθν 

αξία των μετοχϊν και διακανονίηονται κακαρζσ από φορολογικζσ κρατιςεισ.  

Συγκεκριμζνα, θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι μία παροχι που εξαρτάται από τθν αξία μετοχϊν και διακανονίηεται ςε μετρθτά 

επιμετράται χρθςιμοποιϊντασ τθν ίδια προςζγγιςθ με τισ παροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν και διακανονίηονται  

με ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ. Επιπροςκζτωσ, διευκρινίηει ότι  θ υποχρζωςθ που ςχετίηεται με μία παροχι που εξαρτάται από τθν 

αξία μετοχϊν και διακανονίηεται ςε μετρθτά και τροποποιείται ςε παροχι που εξαρτάται από τθν αξία των μετοχϊν και 

διακανονίηεται με ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ αποαναγνωρίηεται και θ παροχι που εξαρτάται από τθν αξία των μετοχϊν και 

διακανονίηεται με ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ αναγνωρίηεται ςτθν εφλογθ αξία του ςυμμετοχικοφ τίτλου κατά τθν θμερομθνία 

τροποποίθςθσ, ενϊ θ όποια διαφορά αναγνωρίηεται απευκείασ ςτα αποτελζςματα.  

Επιπλζον, μία παροχι που εξαρτάται από τθν αξία μετοχϊν, που διακανονίηεται μετά από τον παρακρατθκζντα φόρο εκ μζρουσ 

του εργαηομζνου (κακαρόσ διακανονιςμόσ) ταξινομείται ωσ παροχι που εξαρτάται από τθν αξία των μετοχϊν και διακανονίηεται 

με ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ ςτο ςφνολό τθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ παροχι κα είχε οφτωσ ι άλλωσ ταξινομθκεί με αυτό τον 

τρόπο, εάν δεν περιελάμβανε το ςτοιχείο του κακαροφ διακανονιςμοφ. 

Θ υιοκζτθςθ τθσ τροποποίθςθσ δεν αναμζνεται να ζχει επίδραςθ ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου.  

ΔΡΧΑ 4, Τροποποίθςθ - Εφαρμογι του ΔΡΧΑ 9 Χρθματοοικονομικά Μζςα ςτο ΔΡΧΑ 4 Αςφαλιςτιρια Συμβόλαια (ςε ιςχφ από 

τθν 1 Ιανουαρίου 2018, δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν ΕΕ) 

Θ τροποποίθςθ ςτοχεφει ςτθν αντιμετϊπιςθ των λογιςτικϊν ςυνεπειϊν από τισ διαφορετικζσ θμερομθνίεσ που τίκενται ςε ιςχφ με 

το ΔΡΧΑ 9 «Χρθματοοικονομικά Μζςα» και το επερχόμενο νζο Ρρότυπο για τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια. Θ τροποποίθςθ ειςάγει 

δφο επιλογζσ για τισ εταιρείεσ που εκδίδουν αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια: μία προςωρινι απαλλαγι από τθν υιοκζτθςθ του ΔΡΧΑ 9 

και μία εναλλακτικι προςζγγιςθ (‘an overlay approach’).     

H προαιρετικι προςωρινι απαλλαγι από το ΔΡΧΑ 9 είναι διακζςιμθ για οικονομικζσ οντότθτεσ των οποίων οι κυρίαρχεσ 

δραςτθριότθτεσ είναι ςυνδεδεμζνεσ με τθν αςφάλιςθ, επιτρζποντάσ τουσ να εξακολουκιςουν να εφαρμόηουν το ΔΛΡ 39 

«Χρθματοοικονομικά Μζςα: Αναγνϊριςθ και Επιμζτρθςθ» ενϊ αναβάλλουν τθν εφαρμογι του ΔΡΧΑ 9 το αργότερο μζχρι τθν 1 

Ιανουαρίου 2021. 

Εναλλακτικά, παρζχεται θ επιλογι ςτισ οικονομικζσ οντότθτεσ που υιοκετοφν το ΔΡΧΑ 9 και εκδίδουν αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, 

να προςαρμόςουν το κζρδοσ ι ηθμία για ςυγκεκριμζνα αποδεκτά χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, ουςιαςτικά ζχοντασ 

ωσ αποτζλεςμα τθ λογιςτικι ςφμφωνα με το ΔΛΡ 39 για τα εν λόγω χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ. Αυτι θ προςζγγιςθ 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί υπό τον όρο ότι θ οικονομικι οντότθτα εφαρμόηει το ΔΡΧΑ 9 ςε ςυνδυαςμό με το ΔΡΧΑ 4 και ταξινομεί 
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τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων ςφμφωνα με το ΔΡΧΑ 9, όταν αυτά τα 

περιουςιακά ςτοιχεία ιταν προθγοφμενα ταξινομθμζνα ςε αποςβζςιμο κόςτοσ ι ωσ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

διακζςιμα προσ πϊλθςθ, ςφμφωνα με το ΔΛΡ 39.  

Θ τροποποίθςθ δεν είναι ςχετικι με τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου, εκτόσ μζςω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ ςυγγενι εταιρεία  

Eurolife ERB Insurance Group Ανϊνυμοσ Εταιρεία Συμμετοχϊν.       

ΔΡΧΑ 9, Χρθματοοικονομικά Μζςα (ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2018) 

Τον Ιοφλιο του 2014, το Συμβοφλιο των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων εξζδωςε ςτθν τελικι του μορφι το ΔΡΧΑ 9 

«Χρθματοοικονομικά Μζςα» το οποίο αντικακιςτά το ΔΛΡ 39 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Αναγνϊριςθ και Επιμζτρθςθ». Το ΔΡΧΑ 

9 περιλαμβάνει τισ ανακεωρθμζνεσ απαιτιςεισ αναφορικά με τθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων 

του ενεργθτικοφ και πακθτικοφ, τθν απομείωςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και τθ λογιςτικι 

αντιςτάκμιςθσ κίνδυνων. 

Ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ  

Το ΔΡΧΑ 9 εφαρμόηει μια νζα προςζγγιςθ για όλα τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ ςφμφωνα με τθν οποία θ 

ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ των ςτοιχείων αυτϊν βαςίηεται ςτο επιχειρθματικό μοντζλο που χρθςιμοποιεί θ οικονομικι οντότθτα 

για τθ διαχείριςι τουσ και τα χαρακτθριςτικά των ςυμβατικϊν ταμειακϊν ροϊν τουσ. Σφμφωνα με το ΔΡΧΑ 9, τα 

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ ταξινομοφνται ςε μια από τισ εξισ κατθγορίεσ: ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ, ςτθν εφλογθ 

αξία μζςω των λοιπϊν αποτελεςμάτων απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ και ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων. Το πρότυπο 

καταργεί τισ υπάρχουςεσ κατθγορίεσ του ΔΡΛ 39, ιτοι τισ διακρατοφμενεσ μζχρι τθ λιξθ επενδφςεισ, τα δάνεια και απαιτιςεισ, και 

τα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ. 

Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ κα επιμετρϊνται ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ εάν κατζχονται ωσ μζροσ ενόσ 

επιχειρθςιακοφ μοντζλου του οποίου ο ςτόχοσ είναι θ διακράτθςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ 

προκειμζνου να ειςπράττονται οι ςυμβατικζσ ταμειακζσ ροζσ τουσ και οι ςυμβατικζσ αυτζσ ταμειακζσ ροζσ αφοροφν αποκλειςτικά 

ςε πλθρωμζσ κεφαλαίου και τόκων. Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ κα επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία μζςω των 

λοιπϊν αποτελεςμάτων απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ εάν κατζχονται ωσ μζροσ ενόσ επιχειρθςιακοφ μοντζλου του οποίου ο 

ςτόχοσ είναι τόςο θ είςπραξθ των ςυμβατικϊν ταμειακϊν ροϊν όςο και θ πϊλθςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του 

ενεργθτικοφ και οι ςυμβατικζσ αυτζσ ταμειακζσ ροζσ αφοροφν αποκλειςτικά ςε πλθρωμζσ κεφαλαίου και τόκων. Σε κάκε άλλθ 

περίπτωςθ, τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ κα επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων. 

Μια οικονομικι οντότθτα δφναται κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ να προςδιορίςει ζνα χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ ωσ 

επιμετρϊμενο ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων εάν αυτό εξαλείφει ι μειϊνει ςθμαντικά μια λογιςτικι ανακολουκία. 

Επιπροςκζτωσ, κατά τθν  αρχικι αναγνϊριςθ, μια οικονομικι οντότθτα δφναται αμετακλιτωσ να επιλζξει να παρουςιάηει ςτα 

λοιπά αποτελζςματα απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ τισ μεταγενζςτερεσ μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία μιασ επζνδυςθσ ςε 

ςυμμετοχικό τίτλο ο οποίοσ δεν προορίηεται για εμπορικι εκμετάλλευςθ. Θ εν λόγω επιλογι πραγματοποιείται για κάκε 

ςυμμετοχικό τίτλο ξεχωριςτά.  

Συμφϊνα με το ΔΡΧΑ 9, δεν ιςχφει ο διαχωριςμόσ ενόσ ενςωματωμζνου παραγϊγου από το κφριο ςυμβόλαιο του όταν το κφριο 

ςυμβόλαιο αποτελεί χρθματοοικονομικό ςτοιχείο του ενεργθτικοφ το οποίο υπόκειται ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ρροτφπου. Αντ’ 

αυτοφ, θ αξιολόγθςθ ςε ό, τι αφορά τθν ταξινόμθςθ του υβριδικοφ χρθματοοικονομικοφ μζςου κα γίνεται ςτο ςφνολο αυτοφ. 

Το ΔΡΧΑ 9 διατθρεί τισ περιςςότερεσ από τισ υπάρχουςεσ απαιτιςεισ αναφορικά με τισ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ. 

Ωςτόςο, για χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ που επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων, τα κζρδθ ι ηθμιζσ που 

αποδίδονται ςε μεταβολζσ του πιςτωτικοφ τουσ κίνδυνου, κα πρζπει να παρουςιάηονται ςτθν εφλογθ αξία μζςω των λοιπϊν 

αποτελεςμάτων απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ και να μθν μεταφζρονται μεταγενζςτερα ςτα αποτελζςματα εκτόσ και αν θ εν λόγω 

παρουςίαςθ δθμιουργεί ι μεγεκφνει μια λογιςτικι ανακολουκία. Σφμφωνα με το ΔΛΡ 39, όλεσ οι μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία των 

χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων, οι οποίεσ επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων, αναγνωρίηονται ςτθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων εκτόσ εάν ο χειριςμόσ αυτόσ δθμιουργεί ι μεγεκφνει μια λογιςτικι ανακολουκία.  
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Αξιολόγθςθ επιχειρθματικοφ μοντζλου 

Το επιχειρθματικό μοντζλο αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο ο Πμιλοσ διαχειρίηεται τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του 

ενεργθτικοφ προκειμζνου αυτά να δθμιουργιςουν ταμειακζσ ροζσ. Δθλαδι, το επιχειρθματικό μοντζλο προςδιορίηει το εάν οι 

ταμειακζσ ροζσ κα προκφψουν είτε από τθν αποκλειςτικι είςπραξθ ςυμβατικϊν ταμειακϊν ροϊν είτε τθν πϊλθςθ 

χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ ι και από τα δφο. Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ που 

προορίηονται για εμπορικι εκμετάλλευςθ ι θ διαχείριςι τουσ γίνεται με βάςθ τθν εφλογθ αξία κα επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία 

μζςω των αποτελεςμάτων. 

Θ προςζγγιςθ του Ομίλου είναι να διενεργιςει τθν αξιολόγθςθ ςφμφωνα με το λειτουργικό του μοντζλο και τον τρόπο παροχισ 

πλθροφοριϊν ςτα βαςικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ. Κατά τθ διενζργεια τθσ εν λόγω αξιολόγθςθσ, ο Πμιλοσ κα λάβει υπ’ όψιν του τισ 

ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: 

 τισ δθλωμζνεσ πολιτικζσ και ςτόχουσ κάκε χαρτοφυλακίου, 

 τον τρόπο με τον οποίο θ απόδοςθ κάκε χαρτοφυλακίου αξιολογείται και αναφζρεται, 

 τουσ κινδφνουσ που επθρεάηουν τθν απόδοςθ του επιχειρθματικοφ μοντζλου και τον τρόπο διαχείριςθσ αυτϊν, 

 τον τρόπο με τον οποίο οι διευκυντζσ τθσ επιχείρθςθσ αμείβονται, και 

 τθν προθγοφμενθ εμπειρία ςχετικά με τθν είςπραξθ ταμειακϊν ροϊν για τα υπό αξιολόγθςθ χαρτοφυλάκια, προςδοκίεσ για 

τισ μελλοντικζσ πωλιςεισ, και τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται ο δθλωμζνοσ ςτόχοσ του Ομίλου αναφορικά με τθ 

διαχείριςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ. 

Αξιολόγθςθ ςυμβατικϊν ταμειακϊν ροϊν που αφοροφν αποκλειςτικά ςε πλθρωμζσ κεφαλαίων και τόκων  

Ο Πμιλοσ ςτθν προςπάκειά του να αξιολογιςει εάν οι ςυμβατικζσ ροζσ αφοροφν αποκλειςτικά ςε πλθρωμζσ κεφαλαίου και τόκων, 

κα λάβει υπ’ όψιν εάν οι εν λόγω ροζσ είναι ςυνεπείσ με μια βαςικι δανειακι ςφμβαςθ, δθλαδι τα βαςικά ςτοιχεία του επιτοκίου 

αφοροφν ςτο αντάλλαγμα για τθν διαχρονικι αξία του χριματοσ, ςτον πιςτωτικό κίνδυνο, άλλουσ βαςικοφσ κινδφνουσ δανειςμοφ 

κακϊσ κι ζνα περικϊριο κζρδουσ. Επίςθσ, κα διενεργείται μια αξιολόγθςθ για το εάν ζνα χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ 

περιλαμβάνει κάποιο ςυμβατικό όρο που κα μποροφςε να αλλάξει το ποςό ι τθ χρονικι ςτιγμι των ςυμβατικϊν ταμειακϊν ροϊν 

με τζτοιο τρόπο που θ ανωτζρω προχπόκεςθ (ςυνζπεια με μια βαςικι δανειακι ςφμβαςθ) δεν κα ίςχυε.  Στισ περιπτϊςεισ όπου 

οι ςυμβατικοί όροι επιφζρουν τθν ζκκεςθ ςε κινδφνουσ ι μεταβλθτότθτα που δεν ςχετίηονται με μια βαςικι δανειακι ςφμβαςθ, 

το ςχετικό χρθματοοικονομικό ςτοιχείο του ενεργθτικοφ κα επιμετράται ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων. 

Προκαταρτικι αξιολόγθςθ μεταβολϊν ταξινόμθςθσ και επιμζτρθςθσ  

Ο Πμιλοσ ζχει διενεργιςει προκαταρτικι υψθλοφ επιπζδου αξιολόγθςθ πικανϊν μεταβολϊν ςτθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ των 

χαρτοφυλακίων του θ οποία βαςίηεται ςτα υφιςτάμενα επιχειρθματικά μοντζλα τθν 31 Δεκεμβρίου 2016. Βάςει αυτισ, ο Πμιλοσ 

αναμζνει: 

 δάνεια και απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα και πελάτεσ τα όποια ςφμφωνα με το ΔΛΡ 39 ταξινομοφνται ωσ 

δάνεια και απαιτιςεισ επιμετρϊμενα ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ κα εξακολουκοφν να επιμετρϊνται ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ 

ςφμφωνα με το ΔΡΧΑ 9, 

 επενδυτικοί τίτλοι διακρατοφμενοι μζχρι τθ λιξθ τουσ οι οποίοι ςφμφωνα με το ΔΛΡ 39  επιμετρϊνται ςτο αποςβζςιμο 

κόςτοσ, ςε γενικζσ γραμμζσ κα ταξινομθκοφν ωσ επιμετρϊμενοι ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ  ςφμφωνα και με το ΔΡΧΑ 9, 
 ομόλογα που ταξινομοφνται ωσ διακζςιμα προσ πϊλθςθ ςφμφωνα με το ΔΛΡ 39, μποροφν να ταξινομθκοφν ςφμφωνα με το 

ΔΡΧΑ 9 είτε ωσ επιμετρϊμενα ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ είτε ςτθν εφλογθ αξία μζςω των λοιπϊν αποτελεςμάτων απευκείασ 

ςτθν κακαρι κζςθ ανάλογα με το επιχειρθματικό μοντζλο διαχείριςισ τουσ, 

 χρεωςτικοί τίτλοι δανειακοφ χαρτοφυλακίου (βλζπε ςθμ. 26) οι οποίοι ςφμφωνα με το ΔΛΡ 39 επιμετρϊνται ςτο αποςβζςιμο 

κόςτοσ, μποροφν να ταξινομθκοφν ςφμφωνα με το ΔΡΧΑ 9 είτε ωσ επιμετρϊμενοι ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ είτε ςτθν εφλογθ 

αξία μζςω των λοιπϊν αποτελεςμάτων απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ ανάλογα με το επιχειρθματικό μοντζλο διαχείριςισ 

τουσ, 

 ομόλογα τα οποία ςφμφωνα με το ΔΛΡ 39 επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων, κα ςυνεχίςουν γενικϊσ 

να επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων ςφμφωνα και με το ΔΡΧΑ 9, 

 ομόλογα εμπορικοφ χαρτοφυλακίου και παράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ τα οποία ςφμφωνα με το ΔΛΡ 

39 επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων, κα ταξινομθκοφν ωσ επιμετρϊμενα ςτθν εφλογθ αξία μζςω των 

αποτελεςμάτων ςφμφωνα και με το ΔΡΧΑ 9, και 
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 μετοχζσ οι οποίεσ ςφμφωνα με το ΔΛΡ 39 ταξινομοφνται ωσ διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ, ςε γενικζσ γραμμζσ κα επιμετρθκοφν 

ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων ςφμφωνα με το ΔΡΧΑ 9. 

Θ ανωτζρω αξιολόγθςθ ταξινόμθςθσ και επιμζτρθςθσ δεν είναι πλιρωσ αντιπροςωπευτικι τθσ επίπτωςθσ ςτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ του Ομίλου τθν 1 Ιανουαρίου 2018, διότι το ΔΡΧΑ 9 απαιτεί θ αξιολόγθςθ του επιχειρθματικοφ μοντζλου να 

διενεργθκεί ςφμφωνα με τα γεγονότα και τισ ςυνκικεσ που κα επικρατοφν κατά τθν θμερομθνία τθσ αρχικισ εφαρμογισ. 

Επιπροςκζτωσ, θ εν λόγω αξιολόγθςθ δεν ζχει ςυμπεριλάβει τθν λεπτομερι εξζταςθ των ςυμβατικϊν όρων όλων των 

χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, θ οποία βρίςκεται ςε εξζλιξθ. 

Θ τελικι επίπτωςθ κα κακοριςτεί από τθ δομι των χαρτοφυλακίων του Ομίλου κατά τθν θμερομθνία εφαρμογισ του πρότυπου, θ 

οποία ενδζχεται να διαφζρει από αυτιν τθσ 31 Δεκεμβρίου 2016. 

Απομείωςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ 

Το ΔΡΧΑ 9 ειςάγει ζνα μοντζλο αναμενόμενων πιςτωτικϊν ηθμιϊν το οποίο αντικακιςτά το υφιςτάμενο μοντζλο των 

πραγματοποιθκειςϊν ηθμιϊν του ΔΛΡ 39. Οι νζεσ απαιτιςεισ καταργοφν το κριτιριο του ΔΛΡ 39, ςφμφωνα με το οποίο οι ηθμιζσ 

από πιςτωτικό κίνδυνο αναγνωρίηονταν μόνον μετά τθν επζλευςθ ενόσ ηθμιογόνου γεγονότοσ, και πρόκειται να εφαρμοςτοφν ςε 

ευρφτερο πλθκυςμό χρθματοοικονομικϊν μζςων ςυγκριτικά με το ΔΛΡ 39. Θ επιμζτρθςθ των αναμενόμενων πιςτωτικϊν ηθμιϊν 

κα απαιτιςει τθν χριςθ ςφνκετων μοντζλων κακϊσ και ςθμαντικό αρικμό εκτιμιςεων και παραδοχϊν ςχετικά με τισ οικονομικζσ 

ςυνκικεσ ςτο μζλλον και τθν πιςτωτικι ςυμπεριφορά. 

Το νζο μοντζλο απομείωςθσ κα εφαρμοςτεί για χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ τα οποία δεν επιμετρϊνται ςτθν 

εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων ςυμπεριλαμβανομζνων των δανείων, απαιτιςεων από μιςκϊςεισ, ομολόγων, ςυμβολαίων 

χρθματοοικονομικισ εγγφθςθσ και δανειακϊν δεςμεφςεων. Δεν κα αναγνωρίηεται ηθμία απομείωςθσ για επενδφςεισ ςε 

μετοχικοφσ τίτλουσ.  

Το νζο πρότυπο χρθςιμοποιεί μία προςζγγιςθ «τριϊν ςταδίων» θ οποία κα αντικατοπτρίηει μεταβολζσ ςτθν πιςτωτικι ποιότθτα 

από τθν αρχικι αναγνϊριςθ. Σε κάκε θμερομθνία αναφοράσ, τόςο για επενδυτικοφσ τίτλουσ με χαμθλό πιςτωτικό κίνδυνο κατά 

τθν θμερομθνία αναφοράσ, όςο και για τα υπόλοιπα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ για τα οποία δεν ζχει 

παρατθρθκεί ςθμαντικι αφξθςθ του πιςτωτικοφ τουσ κινδφνου από τθν αρχικι αναγνϊριςθ, κα αναγνωρίηεται μία πρόβλεψθ για 

ηθμιζσ από πιςτωτικό κίνδυνο ίςθ με τισ αναμενόμενεσ ηθμιζσ για 12 μινεσ (“12-month expected losses”). Οι αναμενόμενεσ 

πιςτωτικζσ ηθμιζσ για 12 μινεσ ορίηονται ωσ το τμιμα των αναμενόμενων πιςτωτικϊν ηθμιϊν το οποίο απορρζει από γεγονότα 

ακζτθςθσ τα οποία είναι πικανά μζςα ςτο επόμενο 12μθνο από τθν θμερομθνία αναφοράσ. Για τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 

ενεργθτικοφ των οποίων ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ ζχει αυξθκεί ςθμαντικά μετά τθν αρχικι τουσ αναγνϊριςθ και για τα οποία δεν 

ζχει παρατθρθκεί κάποιο ηθμιογόνο γεγονόσ, κα αναγνωρίηεται πρόβλεψθ απομείωςθσ ίςθ με τισ αναμενόμενεσ πιςτωτικζσ ηθμιζσ 

για τθ ςυνολικι διάρκεια τθ ηωισ τουσ (“lifetime expected losses”). Για τα αγοραςμζνα ι κατά τθν αρχικι τουσ αναγνϊριςθ 

πιςτωτικά απομειωμζνα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, θ πρόβλεψθ απομείωςθσ κα επιμετράται πάντοτε ωσ ζνα ποςό 

ίςο με τισ αναμενόμενεσ πιςτωτικζσ ηθμιζσ για το ςφνολο τθσ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ. Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

για τα οποία αναγνωρίηεται πρόβλεψθ απομείωςθσ ίςθ με τισ αναμενόμενεσ πιςτωτικζσ ηθμιζσ 12 μθνϊν κεωροφνται ότι 

βρίςκονται ςτο «ςτάδιο 1», εκείνα για τα οποία ζχει παρατθρθκεί ςθμαντικι αφξθςθ του πιςτωτικοφ τουσ κινδφνου από τθν 

αρχικι αναγνϊριςθ ειςζρχονται ςτο «ςτάδιο 2» ενϊ τα απομειωμζνα μεταβαίνουν ςτο «ςτάδιο 3». 

Το ποςό τθσ επιμζτρθςθσ των αναμενόμενων πιςτωτικϊν ηθμιϊν κα αντιπροςωπεφει ζνα ςτακμιςμζνο βάςει πικανοτιτων μζςο 

όρο, που κα λαμβάνει υπόψθ τθν αξία του χριματοσ ςτο χρόνο. Για τθν επιμζτρθςθ των αναμενόμενων ηθμιϊν από πιςτωτικό 

κίνδυνο, πλθροφορίεσ για παρελκοντικά γεγονότα, τρζχουςεσ ςυνκικεσ κακϊσ και λογικζσ και βάςιμεσ προβλζψεισ ςχετικά με τισ 

μελλοντικζσ ςυνκικεσ κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ. Το νζο μοντζλο απομείωςθσ αναμζνεται να οδθγιςει ςτο ςχθματιςμό 

υψθλότερων προβλζψεων για τον Πμιλο ςε ςφγκριςθ με το ΔΛΡ 39. 

Λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ 

Το ΔΡΧΑ 9 ειςάγει ζνα ανακεωρθμζνο μοντζλο λογιςτικισ γενικισ αντιςτάκμιςθσ, το οποίο ςυνδζει τθ λογιςτικι τθσ 

αντιςτάκμιςθσ με τισ δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ κινδφνων από τθ Διοίκθςθ. Σφμφωνα με το νζο μοντζλο, επιπλζον ςτρατθγικζσ 

αντιςτάκμιςθσ δφναται να πλθροφν τα κριτιρια τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ, νζεσ απαιτιςεισ εφαρμόηονται ςχετικά με τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ αντιςτάκμιςθσ ενϊ θ διακοπι τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ κα είναι επιτρεπτι μόνο υπό οριςμζνεσ 

προχποκζςεισ. Ζνα ξεχωριςτό ζργο το οποίο εκπονείται από το Συμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων για τθ λογιςτικι τθσ 

αντιςτάκμιςθσ ςε επίπεδο χαρτοφυλακίου (macro-hedging) βρίςκεται ςε εξζλιξθ. Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του εν λόγω ζργου, ωσ 

λογιςτικι αρχι οι οντότθτεσ μποροφν να εξακολουκιςουν να εφαρμόηουν τισ απαιτιςεισ του ΔΛΡ 39 για τθν λογιςτικι 

αντιςτάκμιςθσ.  
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Ο Πμιλοσ προτίκεται να επιλζξει να ςυνεχίςει να εφαρμόηει το ΔΛΡ 39. Ωςτόςο, ο Πμιλοσ κα παρζχει τισ διευρυμζνεσ 

γνωςτοποιιςεισ που απαιτοφνται από τισ ςχετικζσ τροποποιιςεισ του ΔΡΧΡ 7 «Χρθματοπιςτωτικά Μζςα: Γνωςτοποιιςεισ».  

Ρρόγραμμα εφαρμογισ του ΔΡΧΑ 9 

Ο Πμιλοσ ξεκίνθςε τθν εκπόνθςθ του Ρρογράμματοσ εφαρμογισ του ΔΡΧΑ 9 το 2015 υπό τθν κοινι κακοδιγθςθ των Διευκφνςεων 

Διαχείριςθσ Κίνδυνων και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν υψθλι ποιότθτα εφαρμογισ  του ςφμφωνα με το Ρρότυπο και τισ 

οδθγίεσ από εποπτικοφσ φορείσ. 

Θ διακυβζρνθςθ του Ρρογράμματοσ διενεργείται από μία κεντρικι Μονάδα Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων (Program Management 

Office - PMO), θ οποία ςυντονίηει τθν εφαρμογι του Ρρογράμματοσ μεταξφ των εμπλεκομζνων παραγόντων και είναι υπεφκυνθ 

για τθν τρζχουςα διαχείριςθ των ζργων, κακϊσ και από δυο επιτροπζσ διαχείριςθσ, τθν Συντονιςτικι Επιτροπι (Steering 

Committee) και τθν Τεχνικι Επιτροπι (Technical Committee). H Συντονιςτικι Επιτροπι, θ οποία αποτελείται από ανϊτερα ςτελζχθ 

από όλεσ τισ κφριεσ μονάδεσ του Ομίλου, ζχει εντολι να εποπτεφει τθν εφαρμογι του Ρρογράμματοσ ςφμφωνα με το Ρρότυπο, να 

παρακολουκεί το χρονοδιάγραμμα και τθν ποιότθτα των παραδοτζων και να ενθμερϊνει ςε τακτικι βάςθ το Εκτελεςτικό 

Συμβοφλιο (Executive Board), τθν Επιτροπι Κινδφνων (Board Risk Committee), τθν Επιτροπι Ελζγχου (Audit Committee) και το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο για τθν πρόοδο εφαρμογισ του Ρρογράμματοσ. Οι Τεχνικι Επιτροπι αποτελείται από εμπειρογνϊμονεσ οι 

οποίοι για λογαριαςμό τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ αξιολογοφν ςθμαντικά τεχνικά κζματα, αναλφουν προτεινόμενεσ αλλαγζσ ςε 

λογιςτικζσ πολιτικζσ και μεκοδολογικά κζματα διαχείριςθσ κίνδυνου πριν τθν υποβολι και ζγκριςθ τουσ από τα αρμόδια όργανα 

τθσ Τράπεηασ. 

Αντανακλϊντασ τθν κλίμακα και τθν πολυπλοκότθτα τθσ εφαρμογισ του πλάνου, το Ρρόγραμμα ζχει δομθκεί με ομάδεσ ζργου 

(Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, Γενικι Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Κίνδυνων, Μονάδα Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, Δανειακζσ 

Μονάδεσ, Γενικι Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ρροβλθματικϊν Δανείων Ομίλου, Οργάνωςθ και Γενικι Μονάδα Διεκνϊν 

Δραςτθριοτιτων), οι οποίεσ είναι επιφορτιςμζνεσ με κακεμία από τισ διαφορετικζσ πτυχζσ εφαρμογισ του πρότυπου. Οι εν λόγω 

ομάδεσ υποςτθρίηονται από δφο εταιρείεσ εξωτερικϊν  ςφμβουλων. 

Θ εφαρμογι του Ρρογράμματοσ για τισ κυγατρικζσ του Ομίλου ςτο εξωτερικό αποτελεί αντικείμενο τοπικισ διαχείριςθσ με τθν 

ςφςταςθ Ειδικϊν Μονάδων Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων και Συντονιςτικϊν Επιτροπϊν. Θ πορεία κάκε Ρρογράμματοσ 

παρακολουκείται από τθν κεντρικι Μονάδα Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων (Group PMO), θ οποία παρζχει υποςτιριξθ και 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ςυνζπεια ςτθν εφαρμογι του εντόσ του Ομίλου. 

Μζχρι ςτιγμισ ο Πμιλοσ ζχει διενεργιςει τθ ςυγκριτικι ανάλυςθ (gap analysis) μεταξφ των υπαρχουςϊν απαιτιςεων και αυτϊν 

του ΔΡΧΑ 9 προκειμζνου να εντοπίςει τισ ανάγκεσ ςε δεδομζνα και διαδικαςίεσ και ζχει ολοκλθρϊςει τθ ςχεδιαςτικι φάςθ (design 

phase) του Ρρογράμματοσ. Ωσ μζροσ τθσ ςχεδιαςτικισ φάςθσ του πλάνου εφαρμογισ, οι δραςτθριότθτεσ του Ρρογράμματοσ 

επικεντρϊκθκαν ςτον κακοριςμό των λειτουργικϊν και τεχνικϊν απαιτιςεων του μοντζλου απομείωςθσ, των κακοριςμό των 

επιχειρθματικϊν απαιτιςεων αναφορικά με τθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και 

τον ςχεδιαςμό αλλαγϊν λογιςτικισ πολιτικισ. Ο Πμιλοσ διεξάγει εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία απευκφνονται προσ όλα τα 

εμπλεκόμενα μζρθ ςχετικά με τισ ςυνζπειεσ του ΔΡΧΑ 9, με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ επαρκοφσ κατανόθςθσ των απαιτιςεων του 

Ρροτφπου. 

Το Ρρόγραμμα ζχει πλζον προχωριςει ςτθ φάςθ οικοδόμθςθσ (build phase) εςτιάηοντασ ςτθν ανάπτυξθ μεκοδολογιϊν ςχετικά με 

το ΔΡΧΑ 9 και ςε αποφάςεισ που αφοροφν λογιςτικζσ πολιτικζσ ςε βαςικοφσ τομείσ. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εν λόγω φάςθσ, ο 

Πμιλοσ ςχεδιάηει να εφαρμόςει παράλλθλα με το μοντζλο του ΔΛΡ 39 και αυτό του ΔΡΧΑ 9 ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ομαλισ μετάβαςθσ ςτο νζο Ρρότυπο κατά τθν θμερομθνία που αυτό κα τεκεί ςε υποχρεωτικι ιςχφ. Οι δραςτθριότθτεσ που 

αφοροφν τθ δοκιμι, τθν επικφρωςθ και τισ βελτιϊςεισ του μοντζλου κα ςυνεχιςτοφν μζχρι το τζλοσ του 2017. 

Ο Πμιλοσ ςυμμετζχει ςτθν κεματικι επιςκόπθςθ του ΔΡΧΑ 9 (IFRS 9 Thematic Review) θ οποία πραγματοποιείται από τθν 

Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα ζχοντασ ωσ ςκοπό να αξιολογιςει τθν ετοιμότθτά του και τθν επίπτωςθ των καινοφργιων λογιςτικϊν 

κανόνων επί των διαδικαςιϊν, υποδομϊν και εποπτικϊν κεφαλαίων. Ο Πμιλοσ επιπροςκζτωσ ζχει εκπονιςει προκαταρκτικι 

μελζτθ για τισ επιπτϊςεισ του ΔΡΧΑ 9 αναφορικά με τθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ και τισ απαιτιςεισ που αφοροφν ςτθν 

απομείωςθ ςτα πλαίςια τθσ αξιολόγθςθσ που διενεργείται από τθν Ευρωπαϊκι Τραπεηικι Αρχι (EBA IFRS 9 Impact Assessment). Θ 

μελζτθ εκπονικθκε με θμερομθνία αναφοράσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 χρθςιμοποιϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία για τθν εν λόγω 

περίοδο κακϊσ και ζνα πλικοσ παραδοχϊν ςε επιλογζσ βαςικϊν πολιτικϊν οι οποίεσ τελοφν υπό διαμόρφωςθ, και βρίςκονται ςτθ 

φάςθ αξιολόγθςθσ από τθν Διοίκθςθ. 
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Θ ςθμαντικότερθ επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου από τθν εφαρμογι του ΔΡΧΑ 9 αναμζνεται να προκφψει από 

τισ νζεσ απαιτιςεισ που αφοροφν ςτθν απομείωςθ. Ωςτόςο, θ Διοίκθςθ δεν είναι ςε κζςθ να εκτιμιςει με αξιοπιςτία  τθν 

αναμενόμενθ επίπτωςθ, διότι ο Πμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία ανάπτυξθσ μοντζλων, ςυγκζντρωςθσ δεδομζνων και 

διαμόρφωςθσ των κριτθρίων που κακορίηουν τα ςτάδια μετάβαςθσ του μοντζλου απομείωςθσ (impairment stage transfer criteria). 

Επιπροςκζτωσ, πικανζσ αλλαγζσ ςτον εποπτικό χειριςμό των λογιςτικϊν προβλζψεων λόγω του ΔΡΧΑ 9, οι οποίεσ ενδεχομζνωσ να 

επθρεάςουν τα εποπτικά κεφάλαια, δεν ζχουν ακόμθ κακοριςτεί. Θ επίπτωςθ επίςθσ εξαρτάται από τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

αξιολόγθςθσ των απαιτιςεων ταξινόμθςθσ κακϊσ και από τα γεγονότα και τισ ςυνκικεσ που κα επικρατοφν κατά τθν θμερομθνία 

τθσ αρχικισ εφαρμογισ. 

Θ Διοίκθςθ αναμζνει θ εν λόγω πλθροφορία να δθμοςιοποιθκεί το αργότερο ςτθν ετιςια οικονομικι ζκκεςθ του 2017. 

Μετάβαςθ ςτο ΔΡΧΡ 9 

Οι νζεσ απαιτιςεισ του ΔΡΧΡ 9 κα εφαρμοςτοφν αναδρομικά προςαρμόηοντασ τον ιςολογιςμό τθσ Τράπεηασ κατά τθν θμερομθνία 

μετάβαςθσ ςτισ 1 Ιανουαρίου 2018. Θ Τράπεηα προτίκεται να εφαρμόςει τθν εξαίρεςθ που επιτρζπει τθν μθ αναδιατφπωςθ των 

ςυγκριτικϊν ποςϊν των προγενζςτερων παρουςιαηόμενων περιόδων, κατά ςυνζπεια τα ςυγκριτικά ποςά τθσ Τράπεηασ για το 

2017 κα παρουςιαςτοφν ςφμφωνα με το ΔΛΡ 39. 

Επιπλζον, οι παρακάτω αξιολογιςεισ κα πρζπει να γίνουν με βάςθ τα γεγονότα και τισ ςυνκικεσ που κα επικρατοφν κατά τθν 

θμερομθνία τθσ αρχικισ υιοκζτθςθσ του Ρροτφπου: 

 o προςδιοριςμόσ του επιχειρθςιακοφ μοντζλου ωσ μζροσ του οποίου διακρατείται το χρθματοοικονομικό ςτοιχείο, 

 o κακοριςμόσ και θ ανάκλθςθ προθγουμζνων ταξινομιςεων ςυγκεκριμζνων χρθματοοικονομικϊν απαιτιςεων και 

υποχρεϊςεων ωσ επιμετρϊμενα ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων, και 

 ο κακοριςμόσ ςυγκεκριμζνων επενδφςεων ςε μετοχικοφσ τίτλουσ που θ Τράπεηα δεν διακρατά για εμπορικοφσ ςκοποφσ ωσ 

επιμετρϊμενων ςτθν εφλογθ αξία μζςω των λοιπϊν αποτελεςμάτων απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ. 

ΔΡΧΑ 15, Ζςοδα από Συμβάςεισ με Ρελάτεσ (ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2018) και ΔΡΧΑ 15, Τροποποίθςθ (ςε ιςχφ από τθν 1 

Ιανουαρίου 2018, δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν ΕΕ) 

Το ΔΡΧΑ 15 κακιερϊνει ζνα ενιαίο, κατανοθτό μοντζλο αναγνϊριςθσ εςόδων για τον προςδιοριςμό του χρόνου αναγνϊριςθσ και 

του ποςοφ του εςόδου και αντικακιςτά τισ υφιςτάμενεσ οδθγίεσ για τθν αναγνϊριςθ του, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΔΛΡ 18 

«Ζςοδα», του ΔΛΡ 11 «Συμβάςεισ Καταςκευισ» και τθσ Διερμθνείασ 13 «Ρρογράμματα πιςτότθτασ πελατϊν».  

Το ΔΡΧΑ 15 εφαρμόηεται ςε όλεσ τισ ςυμβάςεισ με πελάτεσ, εκτόσ από αυτζσ που εμπίπτουν  ςτο πεδίο εφαρμογισ άλλων 

προτφπων όπωσ:  

 χρθματοοικονομικά μζςα και λοιπά ςυμβατικά δικαιϊματα ι υποχρεϊςεισ, εντόσ του πεδίου εφαρμογισ του ΔΡΧΑ 9 

«Χρθματοοικονομικά Μζςα» ι ΔΛΡ 39 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Αναγνϊριςθ και Επιμζτρθςθ», ΔΡΧΑ 10 «Ενοποιθμζνεσ 

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ», ΔΡΧΑ 11 «Από Κοινοφ Συμφωνίεσ», ΔΛΡ 27 «Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» και ΔΛΡ 28 

«Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ Επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ», 

 μιςκϊςεισ, εντόσ του πεδίου εφαρμογισ του ΔΛΡ 17 «Μιςκϊςεισ» (ι ΔΡΧΑ 16 «Μιςκϊςεισ»), και 

 αςφαλιςτιρια Συμβόλαια, εντόσ του πλαιςίου του ΔΡΧΑ 4 «Αςφαλιςτιρια Συμβόλαια» 

Συνεπϊσ, τα ζςοδα από τόκουσ και προμικειεσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των χρθματοοικονομικϊν μζςων κα 

εξακολουκιςουν να είναι εκτόσ του πλαιςίου εφαρμογισ του ΔΡΧΑ 15.  

Το ΔΡΧΑ 15 διευκρινίηει ότι το ζςοδο κα πρζπει να αναγνωρίηεται ςτο ποςό που αντιςτοιχεί ςτο τίμθμα που θ οικονομικι 

οντότθτα αναμζνει ότι δικαιοφται ςε αντάλλαγμα για τθν μεταβίβαςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν. Ειςάγει τθν ζννοια τθσ αναγνϊριςθσ 

εςόδου βάςει των υποχρεϊςεων εκτζλεςθσ κακϊσ αυτζσ εκπλθρϊνονται και ο ζλεγχοσ του αγακοφ ι τθσ υπθρεςίασ (δθλαδι θ 

δυνατότθτα κατεφκυνςθσ τθσ χριςθσ και απόκτθςθσ του οφζλουσ από αυτά) αποκτάται από τον πελάτθ. 

Εκτενείσ γνωςτοποιιςεισ κα απαιτοφνται ςε ςχζςθ με το ζςοδο που αναγνωρίςτθκε και αυτό που αναμζνεται να αναγνωριςτεί 

από υπάρχουςεσ ςυμβάςεισ. 

Το ΔΡΧΑ 15 τροποποιικθκε τον Απρίλιο του 2016, προκειμζνου να παράςχει διευκρινίςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ αυτισ για τον 

εντοπιςμό των υποχρεϊςεων εκτζλεςθσ εντόσ μίασ ςφμβαςθσ.  

Ο Πμιλοσ εξετάηει επί του παρόντοσ τθν επίπτωςθ του ΔΡΧΑ 15 ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ωςτόςο, θ υιοκζτθςι 

του δεν αναμζνεται να ζχει ςθμαντικι επίπτωςθ ςε αυτζσ.  
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ΔΡΧΑ 16, Μιςκϊςεισ (ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2019, δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν ΕΕ)  

Το ΔΡΧΑ 16, το οποίο αντικακιςτά το ΔΛΡ 17 «Μιςκϊςεισ» και ςχετικζσ διερμθνείεσ, ειςάγει ζνα ενιαίο μοντζλο λογιςτικισ, εντόσ  

ιςολογιςμοφ για τουσ μιςκωτζσ, ςφμφωνα με το οποίο θ ταξινόμθςθ των μιςκϊςεων από τθν πλευρά του μιςκωτι, ωσ 

λειτουργικζσ ι χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ, καταργείται και όλεσ οι μιςκϊςεισ αντιμετωπίηονται παρόμοια με τισ χρθματοδοτικζσ 

μιςκϊςεισ ςφμφωνα με το ΔΛΡ 17. Το νζο πρότυπο προβλζπει τθν αναγνϊριςθ του «δικαιϊματοσ χριςθσ μιςκωμζνου ςτοιχείου 

ενεργθτικοφ» (‘right of use asset’) και τθσ «υποχρζωςθσ από μιςκϊςεισ» (‘lease liability’), κατά τθν ζναρξθ  τθσ μίςκωςθσ, ςε 

περίπτωςθ που υπάρχει ςυμβόλαιο ι μζροσ ςυμβολαίου που αποδίδει ςτον μιςκωτι το δικαίωμα χριςθσ ενόσ περιουςιακοφ 

ςτοιχείου για μία χρονικι περίοδο ζναντι τιμιματοσ.  

Το δικαίωμα χριςθσ μιςκωμζνου ςτοιχείου ενεργθτικοφ, αρχικά επιμετράται ςτο κόςτοσ, το οποίο αποτελείται από το ποςό τθσ 

υποχρζωςθσ από μιςκϊςεισ, πλζον τα μιςκϊματα που καταβλικθκαν ςτον εκμιςκωτι κατά ι πριν τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ 

μίςκωςθσ, μείον τυχόν κίνθτρα προσ τον μιςκωτι που ειςπράχκθκαν, τθν αρχικι εκτίμθςθ για κόςτθ αποκατάςταςθσ και αρχικά 

άμεςα κόςτθ που πραγματοποιικθκαν από τον μιςκωτι, και εν ςυνεχεία επιμετράται ςτο κόςτοσ, μείον ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ 

και απομείωςθ. Θ υποχρζωςθ από μιςκϊςεισ, αρχικά αναγνωρίηεται ςτθν παροφςα αξία των μιςκωμάτων κατά τθν διάρκεια τθσ 

περιόδου μίςκωςθσ που ακόμθ δεν ζχουν καταβλθκεί.     

Κατά ςυνζπεια, θ ςτακερι μζκοδοσ αναγνϊριςθσ του εξόδου από λειτουργικζσ μιςκϊςεισ ςφμφωνα με το ΔΛΡ 17 αντικακίςταται 

από τθν απόςβεςθ του «δικαιϊματοσ χριςθσ μιςκωμζνου ςτοιχείου ενεργθτικοφ» και τον τόκο-ζξοδο τθσ «υποχρζωςθσ από 

μιςκϊςεισ». Θ αναγνϊριςθ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ από τουσ μιςκωτζσ, όπωσ περιγράφεται ανωτζρω, δεν 

απαιτείται για οριςμζνεσ βραχυπρόκεςμθσ διάρκειασ μιςκϊςεισ και μιςκϊςεισ ςτοιχείων ενεργθτικοφ χαμθλισ αξίασ. 

Επιπροςκζτωσ, ο λογιςτικόσ χειριςμόσ για τουσ εκμιςκωτζσ δεν επθρεάηεται ουςιωδϊσ από τισ απαιτιςεισ του ΔΡΧΑ 16.  

Ο Πμιλοσ εξετάηει επί του παρόντοσ τθν επίδραςθ του ΔΡΧΑ 16 ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, θ οποία δεν είναι 

δυνατό να ποςοτικοποιθκεί κατά τθν θμερομθνία ζκδοςθσ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων. Οι δεςμεφςεισ λειτουργικϊν 

μιςκϊςεων, ςε ιςχφ επί του παρόντοσ, παρουςιάηονται ςτθν ςθμείωςθ 44.   

Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ ςε ΔΡΧΑ 2014 – 2016 (ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2017 και 1 Ιανουαρίου 2018, δεν ζχει υιοκετθκεί από 

τθν ΕΕ) 

Οι τροποποιιςεισ ειςάγουν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςε δφο πρότυπα, ςε ςυνζχεια τθσ δθμοςίευςθσ των αποτελεςμάτων του κφκλου 

των ετιςιων βελτιϊςεων 2014-2016 του Συμβουλίου Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων. Τα κζματα ςτα οποία εςτιάηουν οι εν λόγω 

τροποποιιςεισ ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

 ΔΡΧΑ 12 «Γνωςτοποίθςθ ςυμμετοχισ ςε άλλεσ οικονομικζσ οντότθτεσ»: Διευκρινίηεται  ότι οι απαιτιςεισ γνωςτοποιιςεων 

του ΔΡΧΑ 12, ζχουν εφαρμογι ςτθν ςυμμετοχι μιασ οικονομικισ οντότθτασ ςε κυγατρικι, κοινοπραξία ι ςυγγενι επιχείρθςθ 

ταξινομθμζνθ ωσ κατεχόμενθ προσ πϊλθςθ εκτόσ από τθν απαίτθςθ για ςυνοπτικι οικονομικι πλθροφόρθςθ. Θ τροποποίθςθ 

ιςχφει για ετιςιεσ περιόδουσ από ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2017, και 

  ΔΛΡ 28 «Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ Επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ»: Διευκρινίηεται ότι κεφάλαια επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν, 

αμοιβαία κεφάλαια και παρόμοιεσ εταιρείεσ μποροφν να επιλζξουν να επιμετριςουν τισ ςυμμετοχζσ τουσ ςε ςυγγενείσ 

εταιρίεσ ι κοινοπραξίεσ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων. Θ τροποποίθςθ ιςχφει για ετιςιεσ περιόδουσ από ι μετά τθν 

1 Ιανουαρίου 2018.  

Θ υιοκζτθςθ των τροποποιιςεων δεν αναμζνεται να ζχει επίδραςθ ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου.  

ΕΔΔΡΧA 22, Συναλλαγζσ ςε Ξζνο Νόμιςμα και Ρροκαταβολζσ (ςε ιςχφ από τθν 1 Ιανουαρίου 2018, δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν 

ΕΕ)  

To ΕΔΔΡΧΑ 22 παρζχει τισ απαιτιςεισ αναφορικά με το ποιά ςυναλλαγματικι ιςοτιμία κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί για τθν 

απεικόνιςθ ςυναλλαγϊν ςε ξζνο νόμιςμα που περιλαμβάνουν προκαταβολζσ. Θ διερμθνεία αποςαφθνίηει ότι ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ θ θμερομθνία ςυναλλαγισ για τον κακοριςμό τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ που πρζπει να χρθςιμοποιθκεί για τθν 

αρχικι αναγνϊριςθ του ςχετικοφ ςτοιχείου ενεργθτικοφ, εξόδου ι εςόδου είναι θ θμερομθνία τθσ προκαταβολισ, δθλαδι θ 

θμερομθνία που θ οικονομικι οντότθτα αρχικά αναγνϊριςε το μθ χρθματικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ (προπλθρωμζνο ζξοδο 

επόμενων χριςεων) ι το μθ χρθματικό ςτοιχείο πακθτικοφ (υποχρζωςθ από ζςοδο επόμενων χριςεων) που προζκυψε από τθν 

προκαταβολι του τιμιματοσ. Εάν υπάρχουν πολλαπλζσ καταβολζσ ι πλθρωμζσ εκ των προτζρων, θ οικονομικι οντότθτα κα 

πρζπει να προςδιορίςει μία θμερομθνία ςυναλλαγισ για κάκε καταβολι ι είςπραξθ.  

Θ υιοκζτθςθ τθσ διερμθνείασ δεν αναμζνεται να ζχει επίδραςθ ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου.  
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Οι ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ, με εξαίρεςθ τουσ 

διακζςιμουσ προσ πϊλθςθ επενδυτικοφσ τίτλουσ και τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των παράγωγων χρθματοοικονομικϊν μζςων), τα οποία επιμετροφνται ςτθν εφλογθ αξία. 

Θ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα ΔΡΧΑ απαιτεί τθν υιοκζτθςθ εκτιμιςεων και παραδοχϊν, οι οποίεσ 

επθρεάηουν τα λογιςτικά υπόλοιπα των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων και τισ γνωςτοποιιςεισ των ενδεχόμενων 

υποχρεϊςεων κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων, κακϊσ και τα υπόλοιπα των εςόδων και εξόδων τθσ 

περιόδου αναφοράσ. Ραρά το γεγονόσ ότι οι εκτιμιςεισ αυτζσ βαςίηονται ςτθ βζλτιςτθ γνϊςθ τθσ Διοίκθςθσ ςχετικά με τισ 

τρζχουςεσ ςυνκικεσ και ενζργειεσ, τα πραγματικά αποτελζςματα ενδζχεται να διαφζρουν.  

Οι ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηονται ςε Ευρϊ (€), που είναι το ςυναλλακτικό νόμιςμα τθσ Τράπεηασ. Εκτόσ 

εάν αναφζρεται διαφορετικά, για τα οικονομικά ςτοιχεία που παρουςιάηονται ςε Ευρϊ ζχει γίνει ςτρογγυλοποίθςθ ςτο 

πλθςιζςτερο εκατομμφριο. 

2.2 Ενοποίθςθ 

(i) Θυγατρικζσ επιχειριςεισ 

Θυγατρικζσ είναι όλεσ οι εταιρείεσ που ελζγχονται από τον Πμιλο. Ο Πμιλοσ ελζγχει μια εταιρεία όταν ζχει ζκκεςθ, ι δικαιϊματα , 

ςε μεταβλθτζσ αποδόςεισ από τθν ανάμειξθ του με τθν εταιρεία και ζχει τθ δυνατότθτα να επθρεάςει αυτζσ τισ αποδόςεισ μζςω 

τθσ εξουςίασ του πάνω ςτθν εταιρεία. Ο Πμιλοσ ενοποιεί μια εταιρεία μόνο όταν  ςυνυπάρχουν και τα τρία παραπάνω ςτοιχεία 

που ςυνιςτοφν ζλεγχο. 

Θ εξουςία κεωρείται ότι υπάρχει όταν τα υφιςτάμενα δικαιϊματα του Ομίλου, του παρζχουν τθν τρζχουςα δυνατότθτα να 

διευκφνει τισ ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρείασ, δθλαδι τισ δραςτθριότθτεσ εκείνεσ που επθρεάηουν ςθμαντικά τισ 

αποδόςεισ τθσ εταιρείασ, και ο Πμιλοσ ζχει ςτθν πράξθ τθν δυνατότθτα να αςκιςει αυτά τα δικαιϊματα. Θ εξουςία πάνω ςε μια 

εταιρεία μπορεί να προκφψει μζςω δικαιωμάτων ψιφου από ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ όπωσ οι μετοχζσ, ι ςε άλλεσ περιπτϊςεισ, 

μπορεί να προζρχεται από ςυμβατικζσ ςυμφωνίεσ. 

Πταν τα δικαιϊματα ψιφου είναι ςχετικά, ο Πμιλοσ κεωρείται ότι ζχει ζλεγχο όταν κατζχει, άμεςα ι ζμμεςα, περιςςότερα από τα 

μιςά δικαιϊματα ψιφου μιασ εταιρείασ, εκτόσ αν υπάρχουν ενδείξεισ ότι κάποιοσ άλλοσ επενδυτισ ζχει ςτθν πράξθ τθν 

δυνατότθτα να διευκφνει μονομερϊσ τισ ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ. 

 Ο Πμιλοσ μπορεί να ζχει εξουςία ακόμα και όταν κατζχει λιγότερα από τθν πλειοψθφία των δικαιωμάτων ψιφου τθσ εταιρείασ 

μζςω ςυμβατικισ ςυμφωνίασ με άλλουσ κατόχουσ δικαιωμάτων ψιφου, δικαιωμάτων που προκφπτουν από άλλεσ ςυμβατικζσ 

ςυμφωνίεσ, ουςιωδϊν δυνθτικϊν δικαιωμάτων ψιφου, κατοχισ του μεγαλφτερου ποςοςτοφ των δικαιωμάτων ψιφου ςε  μια 

κατάςταςθ όπου τα υπόλοιπα δικαιϊματα είναι ευρζωσ διαςκορπιςμζνα («εκ των πραγμάτων εξουςία»), ι μζςω ςυνδυαςμοφ των 

παραπάνω. Κατά τθν αξιολόγθςθ του κατά πόςον ο Πμιλοσ διακζτει εκ των πραγμάτων εξουςία, λαμβάνονται υπόψθ όλα τα 

ςχετικά γεγονότα και ςυνκικεσ, περιλαμβανομζνου του ςχετικοφ μεγζκουσ των δικαιωμάτων ψιφου που κατζχει ο Πμιλοσ και τθσ 

διαςποράσ των δικαιωμάτων που κατζχονται από άλλουσ κατόχουσ δικαιωμάτων ψιφου, προκειμζνου να κακοριςτεί αν ο Πμιλοσ 

ζχει ςτθν πράξθ τθν δυνατότθτα να διευκφνει τισ ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ. 

Ο Πμιλοσ ζχει ζκκεςθ ι δικαιϊματα ςε μεταβλθτζσ αποδόςεισ από τθν ανάμειξθ του με μια εταιρεία όταν οι αποδόςεισ αυτζσ 

δφνανται να μεταβάλλονται ωσ ςυνζπεια τθσ επίδοςθσ τθσ εταιρείασ. 

Για να αξιολογθκεί το κατά πόςον ο Πμιλοσ ζχει τθν δυνατότθτα να επθρεάηει το φψοσ των αποδόςεων από τθν ανάμειξθ του με 

τθν εταιρεία, ο Πμιλοσ κακορίηει αν κατά τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων λιψθσ αποφάςεων ενεργεί ωσ εντολοδόχοσ ι ωσ εντολζασ. 

Ο Πμιλοσ ενεργεί ωσ εντολοδόχοσ όταν ενεργεί για λογαριαςμό και προσ όφελοσ ενόσ άλλου μζρουσ και ωσ εκ τοφτου δεν ελζγχει 

τθν εταιρεία. Συνεπϊσ, ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, ο Πμιλοσ δεν ενοποιεί τθν εταιρεία. Κατά τθν παραπάνω αξιολόγθςθ, ο Πμιλοσ 

λαμβάνει υπόψθ το εφροσ τθσ εξουςίασ λιψθσ αποφάςεων επί τθσ εταιρείασ, τα δικαιϊματα που κατζχονται από άλλα μζρθ, τθν 

αμοιβι που δικαιοφται ο Πμιλοσ από τθν ανάμειξθ του, και τθν ζκκεςθ του ςτθ μεταβλθτότθτα των αποδόςεων από άλλεσ 

ςυμμετοχζσ του ςε αυτι τθν εταιρεία. 
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Ο Πμιλοσ ζχει ςυμμετοχζσ ςε εταιρείεσ που ζχουν δομθκεί κατά τζτοιον τρόπο ϊςτε τα δικαιϊματα ψιφου δεν αποτελοφν τον 

κφριο παράγοντα ςτθν απόφαςθ ποιοσ ελζγχει τθν εταιρεία, όπωσ όταν τα δικαιϊματα ψιφου ςχετίηονται μόνο με κζματα 

διοικθτικισ φφςεωσ και οι ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ διευκφνονται μζςω ςυμβατικϊν δικαιωμάτων. Για να αξιολογθκεί το κατά 

πόςον ο Πμιλοσ ζχει ζλεγχο πάνω ςε τζτοιου είδουσ οικονομικζσ οντότθτεσ ειδικισ διάρκρωςθσ, λαμβάνονται υπόψθ οι 

ακόλουκοι παράγοντεσ: 

 Ο ςκοπόσ και ο ςχεδιαςμόσ τθσ εταιρείασ, 

 Αν ο Πμιλοσ κατζχει ςυγκεκριμζνα δικαιϊματα που του παρζχουν τθν δυνατότθτα να διευκφνει μονομερϊσ τισ ςχετικζσ 

δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρείασ, 

 Θ φπαρξθ ειδικισ ςχζςθσ με τθν εταιρεία, και 

 Ο βακμόσ ζκκεςθσ του Ομίλου ςτθν μεταβλθτότθτα των αποδόςεων από τθν ανάμειξθ του με τθν εταιρεία και εάν ο Πμιλοσ 

ζχει τθν δυνατότθτα να επθρεάηει αυτι τθ μεταβλθτότθτα. 

 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τισ οικονομικζσ οντότθτεσ ειδικισ διάρκρωςθσ του Ομίλου παρζχονται ςτθν ςθμ. 28. 

 

Ο Πμιλοσ επαναξιολογεί το κατά πόςον ελζγχει ι όχι μια εταιρεία αν τα γεγονότα και οι ςυνκικεσ υποδεικνφουν ότι υπάρχουν 

μεταβολζσ ςε ζνα θ περιςςότερα από τα ςτοιχεία που ςυνιςτοφν ζλεγχο. Ρεριλαμβάνονται και οι περιπτϊςεισ εκείνεσ όπου τα 

δικαιϊματα που κατζχονταν από τον Πμιλο, και τα οποία επρόκειτο να είναι προςτατευτικισ φφςεωσ, μετατρζπονται ςε ουςιϊδθ 

δικαιϊματα λόγω τθσ παραβίαςθσ ρθτρϊν ι τθσ ακζτθςθσ πλθρωμϊν ςε μια δανειακι ςφμβαςθ και ζχουν ωσ αποτζλεςμα ο 

Πμιλοσ να ζχει εξουςία πάνω ςτθν εταιρεία. 

Οι κυγατρικζσ εταιρείεσ ενοποιοφνται πλιρωσ από τθν θμζρα κατά τθν οποία ο Πμιλοσ αποκτά δικαίωμα ελζγχου, και παφουν να 

ενοποιοφνται τθν θμζρα κατά τθν οποία ο Πμιλοσ παφει να ζχει δικαίωμα ελζγχου. Το ςφνολο των ςυνολικϊν εςόδων λογίηεται 

κατά αναλογία ςτουσ ιδιοκτιτεσ τθσ μθτρικισ και ςτα δικαιϊματα τρίτων, ακόμθ και αν το υπόλοιπο που αναλογεί ςτα δικαιϊματα 

τρίτων είναι χρεωςτικό. 

Μεταβολζσ των ποςοςτϊν ςυμμετοχισ του Ομίλου που δεν επιφζρουν απϊλεια ελζγχου ςτισ κυγατρικζσ επιχειριςεισ 

αναγνωρίηονται ωσ ςυναλλαγζσ ςτθν κακαρι κζςθ και θ διαφορά μεταξφ του τιμιματοσ και τθσ ςυμμετοχισ ςτθ νζα κακαρι κζςθ 

τθσ κυγατρικισ που αποκτικθκε αναγνωρίηεται απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ του Ομίλου. Κζρδθ ι ηθμιζσ από πωλιςεισ 

ποςοςτοφ ςυμμετοχισ που δεν επιφζρουν απϊλεια ελζγχου τθσ κυγατρικισ αναγνωρίηονται επίςθσ απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ 

του Ομίλου. Για πωλιςεισ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ που επιφζρουν απϊλεια ελζγχου, ο Πμιλοσ αποαναγνωρίηει τα ςτοιχεία 

ενεργθτικοφ και τισ υποχρεϊςεισ τθσ κυγατρικισ και τυχόν δικαιϊματα τρίτων και λοιπϊν ςτοιχείων ιδίων κεφαλαίων και 

αναγνωρίηει κζρδθ και ηθμιζσ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Πταν ο Πμιλοσ παφςει να ζχει τον ζλεγχο μιασ κυγατρικισ, τυχόν 

ςυμμετοχικά δικαιϊματα που απομζνουν επιμετρϊνται εκ νζου ςτθν εφλογθ αξία τουσ με όλεσ τισ μεταβολζσ να αναγνωρίηονται 

ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

Ενδοεταιρικζσ ςυναλλαγζσ, ενδοεταιρικά υπόλοιπα και ενδοομιλικά κζρδθ που προκφπτουν από ςυναλλαγζσ μεταξφ εταιρειϊν 

του Ομίλου απαλείφονται, όπωσ επίςθσ απαλείφονται και οι ενδοομιλικζσ ηθμιζσ, εκτόσ αν θ εν λόγω ςυναλλαγι παρζχει ενδείξεισ 

απομείωςθσ του μεταβιβαςκζντοσ περιουςιακοφ ςτοιχείου. 

(ii) Συνενώςεισ επιχειριςεων 

Θ απόκτθςθ κυγατρικϊν εταιρειϊν λογιςτικοποιείται με τθ μζκοδο τθσ εξαγοράσ. Το μεταβιβαςκζν αντάλλαγμα τθσ απόκτθςθσ 

ελζγχου υπολογίηεται βάςει τθσ εφλογθσ αξίασ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ που μεταφζρονται, τουσ ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ που 

εκδίδονται ι ανταλλάςςονται ι των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνονται κατά τθν θμερομθνία εξαγοράσ, ςυμπεριλαμβάνοντασ 

τθν εφλογθ αξία των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων που απορρζουν από μία ρφκμιςθ ενδεχόμενου ανταλλάγματοσ. 

Το ςχετιηόμενο με τισ αποκτιςεισ κόςτοσ κα λογιςτικοποιείται ωσ ζξοδο εντόσ των περιόδων κατά τθ διάρκεια των οποίων ο 

αποκτϊν ανζλαβε το κόςτοσ. Τα αναγνωρίςιμα ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων και οι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ που 

αποκτϊνται ςε μια επιχειρθματικι ςυνζνωςθ, επιμετρϊνται αρχικά κατά τθν θμερομθνία απόκτθςθσ ςτθν εφλογθ αξία τουσ, 

ανεξαρτιτωσ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ των δικαιωμάτων τρίτων. Εάν υπιρχαν ιδθ ςυμμετοχικά δικαιϊματα ςτον αποκτϊμενο, 

αυτά επιμετρϊνται εκ νζου ςτθν εφλογθ αξία κατά τθν θμερομθνία απόκτθςθσ και ενδεχόμενο κζρδοσ ι ηθμιά αναγνωρίηεται ςτθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Ο Πμιλοσ αναγνωρίηει κατά περίπτωςθ, τθν απόκτθςθ δικαιωμάτων τρίτων ςτον αποκτϊμενο είτε 

ςτθν εφλογθ αξία τουσ είτε ςτο αναλογικό ποςοςτό τουσ επί των κακαρϊν αναγνωρίςιμων περιουςιακϊν ςτοιχείων του 

αποκτϊμενου. 
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Το υπερβάλλον του ςυνόλου του μεταφερκζντοσ ανταλλάγματοσ, των δικαιωμάτων τρίτων και τθσ εφλογθσ αξίασ προθγοφμενων 

ςυμμετοχικϊν δικαιωμάτων ςτον αποκτϊμενο κατά τθν θμερομθνία απόκτθςθσ, επί τθσ εφλογθσ αξίασ των κακαρϊν 

αναγνωρίςιμων περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ κυγατρικισ που αποκτικθκε, λογιςτικοποιείται ωσ υπεραξία. Αν το ςφνολο των 

παραπάνω είναι μικρότερο από τθν εφλογθ αξία των κακαρϊν αναγνωρίςιμων περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ κυγατρικισ, θ 

διαφορά αναγνωρίηεται άμεςα ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων.  

Εάν θ αρχικι λογιςτικοποίθςθ μιασ ςυνζνωςθσ επιχειριςεων δεν ζχει ολοκλθρωκεί ζωσ τθν θμερομθνία των οικονομικϊν 

καταςτάςεων τθσ περιόδου ςτθν οποία αυτι πραγματοποιικθκε, ο Πμιλοσ γνωςτοποιεί τισ προςωρινζσ αξίεσ των ςτοιχείων 

εκείνων για τα οποία θ λογιςτικοποίθςθ δεν ζχει ολοκλθρωκεί. Οι ανωτζρω προςωρινζσ αξίεσ, κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου 

επιμζτρθςθσ, αναπροςαρμόηονται αναδρομικά ϊςτε να αντικατοπτρίηουν τισ νζεσ πλθροφορίεσ που λιφκθκαν για τα γεγονότα 

και τισ ςυνκικεσ που υπιρχαν κατά τθν θμερομθνία εξαγοράσ και οι οποίεσ, εάν ιταν γνωςτζσ κατά τθν ανωτζρω θμερομθνία, κα 

είχαν επθρεάςει αντίςτοιχα τισ αξίεσ που αναγνωρίςτθκαν. Οι αναπροςαρμογζσ τθσ περιόδου επιμζτρθςθσ, όπωσ αναφζρεται 

ανωτζρω, επθρεάηουν αντίςτοιχα το ποςό τθσ υπεραξίασ που υπολογίςτθκε αρχικά ενϊ θ περίοδοσ επιμζτρθςθσ δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ζνα ζτοσ από τθν θμερομθνία εξαγοράσ. 

Δεςμεφςεισ για αγορά δικαιωμάτων τρίτων, μζςω παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων, ςτα πλαίςια μιασ ςυνζνωςθσ 

επιχειριςεων λογιςτικοποιοφνται ωσ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ, χωρίσ να αναγνωρίηονται δικαιϊματα τρίτων. Θ 

χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ επιμετράται ςτθν εφλογθ αξία τθσ, χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ αποτίμθςθσ που βαςίηονται ςτισ πιο 

κατάλλθλεσ εκτιμιςεισ, διακζςιμεσ ςτθ διοίκθςθ. Κάκε διαφορά μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ τθσ χρθματοοικονομικισ υποχρζωςθσ 

κατά τθν αρχικι τθσ αναγνϊριςθ και τθσ ονομαςτικισ αξίασ του μεριδίου των δικαιωμάτων τρίτων ςτα κακαρά περιουςιακά 

ςτοιχεία αναγνωρίηεται ωσ μζροσ τθσ υπεραξίασ. Μεταγενζςτερεσ ανακεωριςεισ ςτθν αποτίμθςθ των παραγϊγων 

χρθματοοικονομικϊν μζςων αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

Για αποκτιςεισ κυγατρικϊν εταιρειϊν που δεν ικανοποιοφν τον οριςμό τθσ «επιχείρθςθσ», ο Πμιλοσ κατανζμει το τίμθμα ςτα 

μεμονωμζνα αναγνωρίςιμα περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ βάςει των ςχετικϊν ευλόγων αξιϊν τουσ τθν θμερομθνία 

εξαγοράσ. Τζτοιου τφπου ςυναλλαγζσ ι γεγονότα δεν δθμιουργοφν υπεραξία. Ππου ιταν απαραίτθτο, οι λογιςτικζσ αρχζσ των 

κυγατρικϊν επιχειριςεων ζχουν αναπροςαρμοςτεί ϊςτε να ςυνάδουν με τισ αρχζσ που υιοκετικθκαν από τον Πμιλο. 

Οι κυγατρικζσ επιχειριςεισ τθσ Τράπεηασ παρουςιάηονται ςτθ ςθμ. 27. 

(iii) Συνενώςεισ επιχειριςεων που τελοφν υπό κοινό ζλεγχο 

Σφμφωνα με το ΔΛΡ 8 «Λογιςτικζσ πολιτικζσ, μεταβολζσ των λογιςτικϊν εκτιμιςεων και λάκθ» και δεδομζνου ότι οι ςυνενϊςεισ 

επιχειριςεων που τελοφν υπό κοινό ζλεγχο εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ του ΔΡΧΑ 3 «Συνενϊςεισ επιχειριςεων», οι εν 

λόγω ςυναλλαγζσ λογιςτικοποιοφνται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου με τθ μζκοδο τθσ ςυνζνωςθσ ςυμφερόντων, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ πιο πρόςφατεσ εκδόςεισ άλλων φορζων κζςπιςθσ λογιςτικϊν προτφπων, οι οποίοι χρθςιμοποιοφν 

παρόμοιο εννοιολογικό πλαίςιο και ςυμμορφϊνονται με τισ γενικζσ αρχζσ που διζπουν τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ 

Αναφοράσ, κακϊσ και τισ αποδεκτζσ πρακτικζσ του κλάδου. 

Στο πλαίςιο τθσ μεκόδου ςυνζνωςθσ ςυμφερόντων, ο Πμιλοσ αναγνωρίηει το ενεργθτικό και τισ υποχρεϊςεισ τθσ αποκτϊμενθσ 

εταιρείασ ςτισ λογιςτικζσ αξίεσ προ ςυνζνωςθσ προερχόμενεσ από το υψθλότερο επίπεδο κοινοφ ελζγχου, χωρίσ οποιαδιποτε 

προςαρμογι ςτθν εφλογθ αξία. Ενδεχόμενθ διαφορά μεταξφ του κόςτουσ τθσ ςυναλλαγισ και τθσ λογιςτικι αξίασ των κακαρϊν 

περιουςιακϊν ςτοιχείων που αποκτϊνται λογιςτικοποιείται ςτα ίδια κεφάλαια του Ομίλου. 

Το κόςτοσ ςυμμετοχισ των ςυνενϊςεων αυτϊν, όπωσ αναγνωρίηεται από τον Πμιλο, είναι θ εφλογθ αξία του τιμιματοσ που 

δόκθκε, δθλαδι το ποςό των μετρθτϊν που καταβλικθκαν ι των μετοχϊν που εκδόκθκαν, ι αν αυτό δεν μπορεί να επιμετρθκεί 

αξιόπιςτα, θ εφλογθ αξία των κακαρϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ αποκτϊμενθσ εταιρείασ. 

Ίδρυςθ νζασ εταιρείασ του Ομίλου για τθ πραγματοποίθςθ μιασ ςυνζνωςθσ επιχειριςεων 

Οι ςυναλλαγζσ μεταξφ επιχειριςεων που τελοφν υπό κοινό ζλεγχο και οι οποίεσ περιλαμβάνουν τθν ίδρυςθ μιασ νζασ εταιρείασ 

του Ομίλου με ςκοπό τθν πραγματοποίθςθ μιασ επιχειρθματικισ ςυνζνωςθσ, ςυνενϊνοντασ δφο ι περιςςότερεσ επιχειριςεισ 

κάτω από τθν νζα εταιρεία του Ομίλου,  λογιςτικοποιοφνται επίςθσ με τθ μζκοδο τθσ ςυνζνωςθσ ςυμφερόντων.  

Άλλεσ ςυναλλαγζσ μεταξφ επιχειριςεων που τελοφν υπό κοινό ζλεγχο και περιλαμβάνουν τθν απόκτθςθ μιασ υφιςτάμενθσ 

εταιρείασ του Ομίλου ι ενόσ ομίλου επιχειριςεων από μια νζα εταιρεία που δθμιουργικθκε για αυτό τον ςκοπό 

λογιςτικοποιοφνται ωσ κεφαλαιακζσ αναδιοργανϊςεισ, κακϊσ δεν υφίςταται κάποια ςυνζνωςθ επιχειριςεων ι κάποια ουςιϊδθσ 

οικονομικι μεταβολι ςτον Πμιλο. Σε μια κεφαλαιακι αναδιοργάνωςθ, ο αποκτϊν ενςωματϊνει το ενεργθτικό και τισ υποχρεϊςεισ 
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τθσ αποκτϊμενθσ εταιρείασ ςτισ λογιςτικζσ αξίεσ όπωσ παρουςιάηονται ςτα βιβλία τθσ αποκτϊμενθσ, αντί αυτϊν που προζρχονται 

από το υψθλότερο επίπεδο κοινοφ ελζγχου. Θ διαφορά ανάμεςα ςτο κόςτοσ τθσ ςυναλλαγισ και τθ λογιςτικι αξία των κακαρϊν 

περιουςιακϊν ςτοιχείων που αποκτικθκαν αναγνωρίηεται ςτα ίδια κεφάλαια τθσ νζασ εταιρείασ. Οι κεφαλαιακζσ 

αναδιοργανϊςεισ δεν ζχουν κάποια επίδραςθ ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου. 

(iv) Συγγενείσ επιχειριςεισ 

Οι ςυμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ λογίηονται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ. 

Συγγενείσ είναι οι επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ ο Πμιλοσ αςκεί ουςιϊδθ επιρροι, αλλά δεν ζχει ζλεγχο. 

Σφμφωνα με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ, το μερίδιο του Ομίλου επί των ετιςιων κερδϊν ι ηθμιϊν των ςυγγενϊν επιχειριςεων, 

αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Στον ιςολογιςμό παρουςιάηεται το μερίδιο ςυμμετοχισ του Ομίλου ςτθ ςυγγενι 

επιχείρθςθ ωσ το μερίδιό του ςτθν κακαρι κζςθ τθσ ςυγγενοφσ επιχείρθςθσ πλζον οποιαδιποτε υπεραξία που προκφπτει κατά 

τθν εξαγορά μετά τθν αφαίρεςθ τυχόν ςυςςωρευμζνων ηθμιϊν απομείωςθσ. Εάν το μερίδιο ςυμμετοχισ του Ομίλου επί των 

ηθμιϊν μιασ ςυγγενοφσ επιχείρθςθσ είναι ίςο ι μεγαλφτερο από το μερίδιο ςυμμετοχισ του ςε αυτι, τότε παφει να αναγνωρίηει το 

μερίδιό του επί των επιπλζον ηθμιϊν, εκτόσ εάν ζχει υφιςτάμενεσ υποχρεϊςεισ ι ζχει πραγματοποιιςει πλθρωμζσ για λογαριαςμό 

τθσ ςυγγενοφσ επιχείρθςθσ. Ππου ιταν απαραίτθτο, οι λογιςτικζσ αρχζσ των ςυγγενϊν εταιρειϊν ζχουν αναπροςαρμοςτεί, ϊςτε 

να ςυνάδουν με τισ αρχζσ που υιοκετικθκαν από τον Πμιλο. 

Εάν ο Πμιλοσ αποκτιςει ι παφςει να ζχει ουςιϊδθ επιρροι ςε μια επιχείρθςθ, τυχόν ςυμμετοχικά δικαιϊματα που προχπιρχαν ι 

απζμειναν επιμετρϊνται εκ νζου ςτθν εφλογθ αξία τουσ και όλεσ οι μεταβολζσ αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, 

εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ εκείνεσ όπου μια ςυμμετοχι ςε ςυγγενι επιχείρθςθ μετατρζπεται ςε ςυμμετοχι ςε κοινοπραξία, οπότε 

και το ςυμμετοχικό δικαίωμα που απομζνει δεν επιμετράται εκ νζου και ςυνεχίηει θ χριςθ τθσ μεκόδου τθσ κακαρισ κζςθσ.  

(v) Από κοινοφ ςυμφωνίεσ 

Μια από κοινοφ ςυμφωνία είναι μια ςυμφωνία βάςει τθσ οποίασ ο Πμιλοσ ζχει από κοινοφ ζλεγχο μαηί με ζνα ι περιςςότερα άλλα 

μζρθ. Από κοινοφ ζλεγχοσ είναι θ ςυμβατικϊσ ςυμφωνθκείςα κοινι άςκθςθ ελζγχου και υφίςταται μόνο όταν οι αποφάςεισ  

ςχετικά με τισ ςθμαντικζσ δραςτθριότθτεσ απαιτοφν τθν ομόφωνθ ςυναίνεςθ των μερϊν που αςκοφν από κοινοφ τον ζλεγχο.  Οι 

ςυμμετοχζσ ςε από κοινοφ ςυμφωνίεσ κατθγοριοποιοφνται είτε ωσ κοινοπραξίεσ όταν τα μζρθ που αςκοφν από κοινοφ τον ζλεγχο 

ζχουν δικαιϊματα επί των κακαρϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων του ςχιματοσ είτε ωσ από κοινοφ δραςτθριότθτεσ όταν δφο ι 

περιςςότερα μζρθ ζχουν δικαιϊματα επί των περιουςιακϊν ςτοιχείων και ευκφνεσ για τισ υποχρεϊςεισ του ςχιματοσ. 

Ο Πμιλοσ εξετάηει τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ των από κοινοφ ςυμφωνιϊν για να κακορίςει αν μια από κοινοφ ςυμφωνία αποτελεί 

κοινοπραξία ι από κοινοφ δραςτθριότθτα. Πλεσ οι από κοινοφ ςυμφωνίεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει ο Πμιλοσ αποτελοφν 

κοινοπραξίεσ. 

Ππωσ και οι ςυμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ, οι ςυμμετοχζσ του Ομίλου ςε κοινοπραξίεσ λογιςτικοποιοφνται με τθ μζκοδο 

τθσ κακαρισ κζςθσ. Συνεπϊσ, θ λογιςτικι αρχι που περιγράφεται  ςτθ ςθμ. 2.2 (iv) ιςχφει και για τισ κοινοπραξίεσ. Ππου ιταν 

απαραίτθτο, οι λογιςτικζσ αρχζσ των κοινοπραξιϊν ζχουν αναπροςαρμοςτεί, ϊςτε να ςυνάδουν με τισ αρχζσ που υιοκετικθκαν 

από τον Πμιλο. 

Πταν ο Πμιλοσ παφει να ζχει από κοινοφ ζλεγχο ςε μια οικονομικι οντότθτα, παφει τθ χριςθ τθσ μεκόδου τθσ κακαρισ κζςθσ. 

Κάκε τυχόν ςυμμετοχικό δικαίωμα που απομζνει ςτθν οικονομικι οντότθτα επιμετράται εκ νζου ςτθ εφλογθ αξία του και κάκε 

μεταβολι ςτθ λογιςτικι αξία αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ εκείνεσ όπου μια 

ςυμμετοχι ςε κοινοπραξία μετατρζπεται ςε ςυμμετοχι ςε ςυγγενι επιχείρθςθ, οπότε και το ςυμμετοχικό δικαίωμα που απομζνει 

δεν επιμετράται εκ νζου και ςυνεχίηει θ χριςθ τθσ μεκόδου τθσ κακαρισ κζςθσ. 

Οι ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ του Ομίλου παρουςιάηονται ςτθ ςθμ. 32. 

2.3 Ξζνο νόμιςμα 

(i) Μετατροπι οικονομικών καταςτάςεων κυγατρικών εξωτερικοφ 

Τα ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων των κυγατρικϊν εταιρειϊν εξωτερικοφ μετατρζπονται ςτο ςυναλλακτικό νόμιςμα του 

Ομίλου με βάςθ τθν τιμι ςυναλλάγματοσ που ιςχφει ςε κάκε περίοδο αναφοράσ, ενϊ τα ζςοδα και ζξοδα μετατρζπονται με βάςθ 

τθ μζςθ τιμι ςυναλλάγματοσ για τθν περίοδο αναφοράσ. Συναλλαγματικζσ διαφορζσ που προκφπτουν από τθ μετατροπι τθσ 

κακαρισ επζνδυςθσ ςε μια κυγατρικι του εξωτερικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των νομιςματικϊν απαιτιςεων ι υποχρεϊςεων 
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από κυγατρικζσ, οι οποίεσ δε ςχεδιάηεται ι δεν αναμζνεται να τακτοποιθκοφν και αποτελοφν μζροσ τθσ κακαρισ επζνδυςθσ ςε 

κυγατρικζσ εξωτερικοφ, αναγνωρίηονται ςτθν «Κατάςταςθ ςυνολικϊν εςόδων».  

Οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ από τισ κυγατρικζσ του Ομίλου ςτο εξωτερικό μεταφζρονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων κατά 

τθν πϊλθςθ τθσ κυγατρικισ. Πςον αφορά τισ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ που προκφπτουν από τα νομιςματικά ςτοιχεία που 

αποτελοφν μζροσ τθσ κακαρισ επζνδυςθσ ςτθ κυγατρικι, αυτζσ μεταφζρονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων κατά τθν 

αποπλθρωμι τουσ ι όταν αναμζνεται να τακτοποιθκοφν. 

(ii) Συναλλαγζσ ςε ξζνο νόμιςμα 

Οι ςυναλλαγζσ ςε ξζνο νόμιςμα καταχωροφνται με βάςθ τισ τιμζσ ςυναλλάγματοσ που ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία τθσ 

ςυναλλαγισ. Οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ (κζρδθ/ηθμιζσ) που προκφπτουν κατά το διακανονιςμό των ςυναλλαγϊν ςε ξζνο 

νόμιςμα, αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

Τα χρθματικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων που είναι ςε ξζνο νόμιςμα μετατρζπονται ςτο λειτουργικό νόμιςμα 

με βάςθ τθν τιμι ςυναλλάγματοσ που ιςχφει ςε κάκε περίοδο αναφοράσ και οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ αναγνωρίηονται ςτθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων, εκτόσ από εκείνεσ που προκφπτουν από τθ μετατροπι υποχρεϊςεων ςε ξζνο νόμιςμα που 

αντιςτακμίηουν τθν κακαρι επζνδυςθ ςε κυγατρικζσ εξωτερικοφ ι τισ ταμειακζσ ροζσ ςε ξζνο νόμιςμα, οι οποίεσ μεταφζρονται 

ςτα ίδια κεφάλαια. 

Τα μθ χρθματικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων μετατρζπονται με βάςθ τθν τιμι ςυναλλάγματοσ που ίςχυε κατά 

τθν θμερομθνία τθσ αρχικισ αναγνϊριςθσ, εκτόσ από τα μθ χρθματικά ςτοιχεία ςε ξζνο νόμιςμα που αποτιμϊνται ςε εφλογθ αξία 

και τα οποία μετατρζπονται με βάςθ τθν τιμι ςυναλλάγματοσ που ίςχυε κατά τθν θμερομθνία που προςδιορίςτθκε θ εφλογθ αξία. 

Στθν περίπτωςθ αυτι οι ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ αποτελοφν μζροσ του κζρδουσ ι τθσ ηθμιάσ από τθ μεταβολι τθσ εφλογθσ 

αξίασ και αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ι απευκείασ ςε αποκεματικό ςτα ίδια κεφάλαια, βάςει τθσ 

κατθγοριοποίθςθσ του μθ χρθματικοφ ςτοιχείου. 

2.4 Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα και λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ κινδφνων 

Τα παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα, περιλαμβάνουν κυρίωσ ςυμβάςεισ ξζνου ςυναλλάγματοσ (foreign exchange contracts), 

προκεςμιακζσ νομιςματικζσ ςυμβάςεισ (forward currency agreements) και ςυμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεςθσ επιτοκίων - που 

πωλικθκαν και αγοράςτθκαν (interest rate options - written and purchased), ανταλλαγζσ ςυναλλάγματοσ και επιτοκίων (currency 

and interest rate swaps), και άλλα παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα. Τα παράγωγα, αναγνωρίηονται αρχικά ςτον ιςολογιςμό 

ςτθν εφλογθ αξία κατά τθν θμερομθνία ςφναψθσ του ςυμβολαίου, και ακολοφκωσ επαναποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία τουσ. Πταν 

θ εφλογθ αξία είναι κετικι, τα παράγωγα περιλαμβάνονται ςτο ενεργθτικό, ενϊ όταν θ εφλογθ αξία είναι αρνθτικι 

περιλαμβάνονται ςτισ υποχρεϊςεισ. Κάποια παράγωγα που είναι ενςωματωμζνα ςε άλλα χρθματοοικονομικά μζςα, 

αναγνωρίηονται ωσ ξεχωριςτά παράγωγα όταν οι κίνδυνοι και τα χαρακτθριςτικά τουσ δεν είναι ςτενά ςυνδεδεμζνα με αυτά του 

κφριου ςυμβολαίου, και το κφριο ςυμβόλαιο δε λογίηεται ςτθν εφλογθ αξία μζςω τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων. Τα 

ενςωματωμζνα αυτά παράγωγα, παρουςιάηονται ςτθν εφλογθ αξία, και οι μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία αναγνωρίηονται ςτθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

Θ εφλογθ αξία των παράγωγων χρθματοοικονομικϊν μζςων ζχει προςδιοριςτεί με βάςθ τθν  αγοραία αξία τουσ, λαμβάνοντασ 

υπόψθ πρόςφατεσ ςυναλλαγζσ ςτθν αγορά, ι χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλεσ άλλεσ τεχνικζσ επιμζτρθςθσ, Οι αρχζσ επιμζτρθςθσ 

τθσ εφλογθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν μζςων, ςυμπεριλαμβανομζνων των παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων, 

περιγράφονται ςτισ ςθμ. 2.12 και 7.3. Ο Πμιλοσ καταχωρεί οριςμζνα παράγωγα ωσ: (α) μζςα αντιςτάκμιςθσ του κινδφνου των 

μεταβολϊν εφλογθσ αξίασ αναγνωριςκζντων περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων ι μθ αναγνωριςκζντων δεςμεφςεων 

(μζςο αντιςτάκμιςθσ εφλογθσ αξίασ), (β) μζςα αντιςτάκμιςθσ του κινδφνου μεταβολισ των ταμειακϊν ροϊν από αναγνωριςκζντα 

ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων ι από πολφ πικανζσ προβλεπόμενεσ ςυναλλαγζσ (μζςο αντιςτάκμιςθσ ταμειακϊν ροϊν) ι 

(γ) μζςα αντιςτάκμιςθσ του κινδφνου μεταβολισ τθσ αξίασ κακαρισ επζνδυςθσ ςε εκμετάλλευςθ εξωτερικοφ που ςχετίηεται με τθ 

μετάφραςθ των κακαρϊν αναγνωρίςιμων περιουςιακϊν ςτοιχείων  τθσ επζνδυςθσ ςτο νόμιςμα βάςθσ του Ομίλου.  

Ο Πμιλοσ, εφαρμόηει λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ κινδφνων για ςυναλλαγζσ που πλθροφν ςυγκεκριμζνα κριτιρια.  Συνεπϊσ, κατά τθν 

ζναρξθ τθσ ςχζςθσ αντιςτάκμιςθσ, ο Πμιλοσ τεκμθριϊνει τθ ςχζςθ μεταξφ των μζςων αντιςτάκμιςθσ και των ςτοιχείων που 

αντιςτακμίηονται, κακϊσ και το ςκοπό και τθ ςτρατθγικι διαχείριςθσ κινδφνου που εξυπθρετείται μζςω τθσ ςφναψθσ διαφόρων 

ςυναλλαγϊν αντιςτάκμιςθσ και τθν μζκοδο που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ ςχζςθσ 

αντιςτάκμιςθσ. Επίςθσ, ο Πμιλοσ ςτοιχειοκετεί τθν εκτίμθςι του, κατά τθ ςφναψθ τθσ αντιςτάκμιςθσ και ςε ςυνεχι βάςθ, για τθν 

αποτελεςματικότθτα των παραγϊγων - που χρθςιμοποιοφνται ςε ςυναλλαγζσ αντιςτάκμιςθσ - ςτο να ςυμψθφίηουν μεταβολζσ 
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ςτισ εφλογεσ αξίεσ ι ςτισ ταμειακζσ ροζσ των ςτοιχείων που αντιςτακμίηουν και εάν τα πραγματικά αποτελζςματα τθσ κάκε 

αντιςτάκμιςθσ κυμαίνονται μεταξφ 80-125%. Εάν μία ςχζςθ αντιςτάκμιςθσ δεν πλθροί τα ανωτζρω κριτιρια 

αποτελεςματικότθτασ, ο Πμιλοσ διακόπτει τθν λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ με μελλοντικι ιςχφ. Ομοίωσ, όταν το παράγωγο 

αντιςτάκμιςθσ εκπνζει ι πωλείται, διακόπτεται ι εξαςκείται, ι όταν ο αντιςτακμιςτικόσ προςδιοριςμόσ ανακαλείται, τότε θ 

λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ διακόπτεται με μελλοντικι ιςχφ. 

Επιπρόςκετα, ο Πμιλοσ χρθςιμοποιεί άλλα παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα τα οποία δεν ζχουν οριςτεί ωσ μζςα 

αντιςτάκμιςθσ, για να διαχειριςτεί τθν ζκκεςι του κατά κφριο λόγο ςε επιτοκιακό και ςυναλλαγματικό κίνδυνο. Τα παράγωγα 

αυτά που δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ, χρθςιμοποιοφνται για ςκοποφσ οικονομικισ αντιςτάκμιςθσ 

ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ. Τα προαναφερκζντα παράγωγα ζχουν κατθγοριοποιθκεί μαηί με εκείνα που κατζχονται για 

εμπορικοφσ ςκοποφσ. 

Θ μζκοδοσ αναγνϊριςθσ κζρδουσ ι ηθμιάσ από μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία, εξαρτάται από το αν το παράγωγο καταχωρείται και 

πλθροί τισ προχποκζςεισ ϊςτε να χαρακτθριςτεί ωσ μζςο αντιςτάκμιςθσ.    

(i) Αντιςτάκμιςθ εφλογθσ αξίασ 

Μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία παραγϊγων που προςδιορίηονται ωσ μζςα αντιςτάκμιςθσ εφλογθσ αξίασ, αναγνωρίηονται ςτθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων όπωσ και οι μεταβολζσ τθσ εφλογθσ αξίασ των ςτοιχείων που αντιςτακμίηονται, οι οποίεσ οφείλονται 

ςτον κίνδυνο που αντιςτακμίηεται. 

Αν θ αντιςτάκμιςθ παφςει να πλθροί τα κριτιρια τθσ αντιςτακμιςτικισ λογιςτικισ, το ποςό τθσ αναπροςαρμογισ τθσ λογιςτικισ 

αξίασ ενόσ αντιςτακμιςμζνου ςτοιχείου για το οποίο χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ του πραγματικοφ επιτοκίου, αποςβζνεται ςτθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου μζχρι τθ λιξθ του. 

(ii) Αντιςτάκμιςθ ταμειακών ροών 

Θ αποτελεςματικι αναλογία τθσ μεταβολισ τθσ εφλογθσ αξίασ των παραγϊγων που προςδιορίηονται και πλθροφν τισ 

προχποκζςεισ ϊςτε να χαρακτθριςτοφν ωσ μζςα αντιςτάκμιςθσ ταμειακϊν ροϊν, αναγνωρίηεται ςτα λοιπά αποτελζςματα 

απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ, ενϊ θ μθ αποτελεςματικι αναλογία, αναγνωρίηεται απευκείασ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

Ροςά που ζχουν ςυςςωρευτεί ςτα ίδια κεφάλαια, μεταφζρονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ςτισ περιόδουσ κατά τισ οποίεσ 

το αντιςτακμιςμζνο ςτοιχείο επιδρά ςτο κζρδοσ ι τθ ηθμιά (π.χ. όταν πραγματοποιείται θ προβλεπόμενθ πϊλθςθ του ςτοιχείου 

που αντιςτακμίηεται). 

Πταν ζνα μζςο αντιςτάκμιςθσ λιγει ι πωλείται, ι όταν θ αντιςτάκμιςθ δεν πλθροί πλζον τα κριτιρια για αντιςτακμιςτικι 

λογιςτικι, τα ςυςςωρευμζνα κζρδθ ι ηθμιζσ που υπάρχουν ςτα ίδια κεφάλαια κατά τθ ςτιγμι εκείνθ παραμζνουν ςτα ίδια 

κεφάλαια μζχρι θ προβλεπόμενθ ςυναλλαγι να επθρεάςει τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

Πταν μια προβλεπόμενθ ςυναλλαγι δεν αναμζνεται πλζον να πραγματοποιθκεί, το ςυςςωρευμζνο κζρδοσ ι ηθμιά που είχε 

καταχωρθκεί ςτα ίδια κεφάλαια, μεταφζρεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

(iii) Αντιςτάκμιςθ κακαρισ επζνδυςθσ 

Οι αντιςτακμίςεισ κακαρϊν επενδφςεων ςε επιχειριςεισ εξωτερικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των αντιςτακμίςεων χρθματικϊν 

ςτοιχείων που αποτελοφν μζροσ των κακαρϊν επενδφςεων, αντιμετωπίηονται με τρόπο παρόμοιο με τισ αντιςτακμίςεισ 

ταμειακϊν ροϊν, δθλαδι, οποιοδιποτε κζρδοσ ι ηθμιά ςτο μζςο αντιςτάκμιςθσ ςχετικά με τθν αποτελεςματικι αναλογία τθσ 

αντιςτάκμιςθσ, αναγνωρίηεται ςτα λοιπά αποτελζςματα απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ, ενϊ το κζρδοσ ι θ ηθμιά ςχετικά με τθ μθ 

αποτελεςματικι αναλογία, αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Συςςωρευμζνα κζρδθ και ηθμιζσ ςτα ίδια κεφάλαια, 

μεταφζρονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων κατά τθν πϊλθςθ τθσ επιχείρθςθσ εξωτερικοφ ςαν μζροσ του κζρδουσ ι τθσ ηθμιάσ 

από τθν πϊλθςθ. 

(iv) Παράγωγα τα οποία δεν ζχουν καταχωρθκεί ωσ μζςα αντιςτάκμιςθσ  

Οι μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία των παράγωγων χρθματοοικονομικϊν μζςων τα οποία δεν ζχουν καταχωρθκεί ωσ μζςα 

αντιςτάκμιςθσ, ι που δεν πλθροφν τα κριτιρια για λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ, αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

Οι εφλογεσ αξίεσ παραγϊγων μζςων που κρατοφνται για εμπορικοφσ ςκοποφσ και για ςκοποφσ αντιςτάκμιςθσ, παρουςιάηονται ςτθ 

ςθμ. 23. 
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2.5 Συμψθφιςμόσ χρθματοοικονομικϊν μζςων 

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων ςυμψθφίηονται και το κακαρό ποςό παρουςιάηεται ςτον ιςολογιςμό, 

όταν και μόνον όταν, ο Πμιλοσ ζχει επί του παρόντοσ νομικά ιςχυρό δικαίωμα ςυμψθφιςμοφ των αναγνωριςμζνων ποςϊν, και 

παράλλθλα προτίκεται είτε να προβεί ςε διακανονιςμό του κακαροφ υπολοίπου, είτε να ειςπράξει το ποςό τθσ απαίτθςθσ του 

περιουςιακοφ ςτοιχείου εξοφλϊντασ ταυτόχρονα τθν υποχρζωςθ. 

2.6 Κατάςταςθ αποτελεςμάτων 

(i) Ζςοδα και ζξοδα από τόκουσ 

Τα ζςοδα και ζξοδα από τόκουσ αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ςε δεδουλευμζνθ βάςθ για όλα τα τοκοφόρα 

χρθματοοικονομικά μζςα χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Ρραγματικό είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί 

ακριβϊσ τισ εκτιμϊμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ εκροζσ ι ειςροζσ κατά τθ διάρκεια τθσ αναμενόμενθσ ηωισ του 

χρθματοοικονομικοφ μζςου ι ςε μικρότερθ περίοδο όπου κρίνεται κατάλλθλο, ςτθν κακαρι λογιςτικι αξία του 

χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ενεργθτικοφ ι υποχρεϊςεων. Για τον υπολογιςμό του πραγματικοφ επιτοκίου, οι ταμειακζσ ροζσ 

υπολογίηονται λαμβάνοντασ υπόψθ όλουσ τουσ όρουσ του ςυμβολαίου του χρθματοοικονομικοφ μζςου εξαιρϊντασ τισ 

μελλοντικζσ ηθμιζσ από πιςτωτικό κίνδυνο. Ο υπολογιςμόσ περιλαμβάνει τισ αμοιβζσ και τισ μονάδεσ βάςθσ που πλθρϊκθκαν ι 

ειςπράχκθκαν και που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του πραγματικοφ επιτοκίου, το κόςτοσ ςυναλλαγϊν, και όλα τα άλλα υπζρ 

και υπό το άρτιο ποςά. 

Ππου ζνα χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ ζχει απομειωκεί, ωσ αποτζλεςμα τθσ ςχετικισ ηθμιάσ απομείωςθσ, τα ζςοδα 

από τόκουσ αναγνωρίηονται με βάςθ το επιτόκιο που χρθςιμοποιικθκε για τθν προεξόφλθςθ των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν 

για το ςκοπό τθσ επιμζτρθςθσ τθσ ηθμίασ απομείωςθσ. 

(ii) Αμοιβζσ και προμικειεσ 

Οι αμοιβζσ και προμικειεσ αναγνωρίηονται γενικά ςε δεδουλευμζνθ βάςθ. Οι προμικειεσ και αμοιβζσ που ςχετίηονται με 

ςυναλλαγζσ ανταλλαγισ ςυναλλάγματοσ/νομίςματοσ, ειςαγωγζσ/εξαγωγζσ, εμβάςματα, τραπεηικά ζξοδα και χρθματιςτθριακζσ 

δραςτθριότθτεσ, αναγνωρίηονται με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εν λόγω ςυναλλαγισ. 

2.7 Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία και επενδφςεισ ςε ακίνθτα 

(i) Ενςώματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία 

Τα ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία παρουςιάηονται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ μετά τθν αφαίρεςθ των ςυςςωρευμζνων 

αποςβζςεων και των ςυςςωρευμζνων ηθμιϊν απομείωςθσ. Το κόςτοσ κτιςθσ περιλαμβάνει ζξοδα που ςχετίηονται άμεςα με τθν 

απόκτθςθ του παγίου. Ζξοδα μεταγενζςτερα τθσ θμερομθνίασ κτιςθσ ενςωματϊνονται ςτο κόςτοσ του παγίου, μόνο όταν ο 

Πμιλοσ είναι πικανό να ζχει οικονομικά οφζλθ ςτο μζλλον και είναι δυνατι θ αξιόπιςτθ μζτρθςθ τθσ αξίασ του παγίου. Πταν 

προκφπτουν ζξοδα επιςκευϊν και ςυντιρθςθσ, αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

Οι αποςβζςεισ υπολογίηονται με τθ μζκοδο τθσ ςτακερισ απόςβεςθσ βάςει τθσ προβλεπόμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ των παγίων, 

προκειμζνου να μειωκεί το κόςτοσ κτιςθσ των παγίων ςτθν τελικι υπολειπόμενθ αξία τουσ ωσ ακολοφκωσ: 

- Γιπεδα: μθδενικι απόςβεςθ 

- Κτίρια: 40-50 ζτθ 

- Βελτιϊςεισ ςε ακίνθτα τρίτων: κατά τθ διάρκεια του ςυμβολαίου εκμίςκωςθσ ι τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του παγίου εάν είναι 

μικρότερθ 

- Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ και λογιςμικά προγράμματα: 4-10 ζτθ 

- Λοιπά ζπιπλα και εξοπλιςμόσ: 4-20 ζτθ, και 

- Οχιματα: 5-7 ζτθ 

(ii) Επενδφςεισ ςε ακίνθτα  

Ωσ επενδφςεισ ςε ακίνθτα καταχωροφνται τα ακίνθτα που κατζχονται για αποδόςεισ ενοικίων και/ι κεφαλαιουχικζσ ανατιμιςεισ, 

και τα οποία δε χρθςιμοποιοφνται από εταιρείεσ του Ομίλου. Οι επενδφςεισ ςε ακίνθτα παρουςιάηονται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ μετά 

τθν αφαίρεςθ των ςυςςωρευμζνων αποςβζςεων και των ςυςςωρευμζνων ηθμιϊν απομείωςθσ, ςυνεπϊσ θ πολιτικι που 

περιγράφεται παραπάνω ιςχφει και για αυτι τθν κατθγορία περιουςιακϊν ςτοιχείων. 
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Μεταφορζσ μεταξφ των ενςϊματων πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων και των επενδφςεων ςε ακίνθτα μπορεί να 

πραγματοποιθκοφν όταν υπάρχει αλλαγι ςτο ςκοπό τθσ χριςθσ των ςτοιχείων αυτϊν. Επιπρόςκετα, οι «επενδφςεισ ςε ακίνθτα» 

μπορεί να μεταφερκοφν ςτθ κατθγορία «μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία ενεργθτικοφ που κατζχονται προσ πϊλθςθ» ςτθ περίπτωςθ 

όπου πλθροφνται οι προχποκζςεισ που περιγράφονται ςτθ ςθμ. 2.25.   

2.8 Άυλα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία 

(i) Υπεραξία 

 Θ υπεραξία αντιπροςωπεφει το υπερβάλλον τθσ εφλογθσ αξίασ του ςυνόλου του μεταφερκζντοσ ανταλλάγματοσ, των 

δικαιωμάτων τρίτων και τθσ εφλογθσ αξίασ των προθγοφμενων ςυμμετοχικϊν δικαιωμάτων ςτον αποκτϊμενο κατά τθν 

θμερομθνία τθσ εξαγοράσ επί τθσ εφλογθσ αξίασ του μεριδίου του Ομίλου επί των κακαρϊν αναγνωρίςιμων περιουςιακϊν 

ςτοιχείων τθσ και των ενδεχόμενων υποχρεϊςεων που αποκτθκικαν. Θ υπεραξία που προκφπτει από τθν εξαγορά κυγατρικϊν 

εταιρειϊν, περιλαμβάνεται ςτα «άυλα πάγια ςτοιχεία» και λογίηεται ςτο κόςτοσ μετά τθν αφαίρεςθ ςυςςωρευμζνων ηθμιϊν 

απομείωςθσ.  

Θ υπεραξία που προκφπτει κατά τθν εξαγορά ςυγγενϊν και από κοινοφ ελεγχόμενων επιχειριςεων δεν γνωςτοποιείται οφτε 

ελζγχεται ξεχωριςτά για απομείωςθ, αλλά περιλαμβάνεται ςτισ «ςυμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ» και ςτισ «ςυμμετοχζσ ςε 

από κοινοφ ελεγχόμενεσ επιχειριςεισ». 

(ii) Λογιςμικά προγράμματα 

Το κόςτοσ που ςχετίηεται με τθ ςυντιρθςθ υφιςτάμενων λογιςμικϊν προγραμμάτων, αναγνωρίηεται ωσ ζξοδο όταν προκφπτει. Το 

κόςτοσ που ςχετίηεται με τθν ανάπτυξθ αναγνωρίςιμων λογιςμικϊν προγραμμάτων  που ελζγχονται από τον Πμιλο αναγνωρίηεται 

ωσ άυλο πάγιο ςτοιχείο όταν αναμζνεται ότι τα ςτοιχεία αυτά κα επιφζρουν οφζλθ τα οποία μποροφν να επιμετρθκοφν αξιόπιςτα. 

Τα λογιςμικά προγράμματα τα οποία ζχουν δθμιουργθκεί από τον Πμιλο αποςβζνονται με τθ ςτακερι μζκοδο ςε 4 ζτθ εκτόσ των 

λειτουργικϊν ςυςτθμάτων όπου θ ωφζλιμθ ηωι τουσ μπορεί να παρατακεί μζχρι τα 15 ζτθ. Βλζπε επίςθσ ςθμ. 31. 

(iii) Λοιπά άυλα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία 

Τα λοιπά άυλα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία είναι πάγια ςτοιχεία που είναι διαχωρίςιμα ι προκφπτουν από ςυμβατικά ι άλλα 

νομικά δικαιϊματα και αποςβζνονται με τθ ςτακερι μζκοδο κατά τθ διάρκεια τθσ προβλεπόμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ. Θ 

κατθγορία αυτι περιλαμβάνει άυλα πάγια ςτοιχεία που αποκτϊνται από εξαγορζσ και ςυγχωνεφςεισ εταιρειϊν.  

Τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία ζχουν ωφζλιμθ ηωι αορίςτου διάρκειασ δεν αποςβζνονται αλλά ελζγχονται ετθςίωσ για 

απομείωςθ. 

2.9 Απομείωςθ μθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ  

(i)  Υπεραξία 

Θ υπεραξία που προκφπτει κατά τθν εξαγορά κυγατρικϊν δεν αποςβζνεται, αλλά ελζγχεται για απομείωςθ ςε ετιςια βάςθ ι 

ςυχνότερα, εφόςον υπάρχουν ενδείξεισ ότι ζχει προκφψει απομείωςθ. Ο ζλεγχοσ απομείωςθσ διενεργείται από τον Πμιλο ςτο 

τζλοσ κάκε χριςθσ. Ο Πμιλοσ λαμβάνει υπόψθ εξωτερικι πλθροφόρθςθ, όπωσ δυςμενείσ οικονομικζσ ςυνκικεσ, ςυνεχι φφεςθ 

ςτισ χρθματοοικονομικζσ αγορζσ, αςτάκεια ςτισ αγορζσ και μεταβολζσ ςτα επίπεδα του κινδφνου αγοράσ και του 

ςυναλλαγματικοφ κινδφνου, μια μθ αναμενόμενθ πτϊςθ ςτθν εμπορικι αξία ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ι περιπτϊςεισ όπου θ 

αγοραία αξία κεφαλαιοποίθςθσ είναι μικρότερθ τθσ λογιςτικισ αξίασ τθσ κακαρισ κζςθσ, μαηί με μια επιδείνωςθ ςε εςωτερικοφσ 

δείκτεσ απόδοςθσ, προκειμζνου να αξιολογιςει  αν υπάρχει κάποια ζνδειξθ απομείωςθσ. 

Για ςκοποφσ ελζγχου απομείωςθσ, θ υπεραξία που αποκτικθκε ςε μια ςυνζνωςθ επιχειριςεων κατανζμεται ςε εκείνεσ τισ 

μονάδεσ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν ι ομάδεσ μονάδων δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν, οι οποίεσ αναμζνεται να ζχουν οφζλθ 

από τισ ςυνζργειεσ τθσ ςυνζνωςθσ επιχειριςεων. Κάκε μονάδα ι ομάδα μονάδων ςτισ οποίεσ ζχει κατανεμθκεί υπεραξία 

αντιπροςωπεφει το χαμθλότερο επίπεδο, εντόσ του Ομίλου, ςτο οποίο παρακολουκείται θ υπεραξία για ςκοποφσ εςωτερικισ 

πλθροφόρθςθσ τθσ διοίκθςθσ. Ο Πμιλοσ παρακολουκεί τθν υπεραξία είτε ςε επίπεδο ξεχωριςτισ νομικισ οντότθτασ είτε ομάδασ 

νομικϊν οντοτιτων ςφμφωνα με τθν εςωτερικι παρακολοφκθςθ των επιχειρθματικϊν τομζων.  

Το μοντζλο ελζγχου απομείωςθσ που χρθςιμοποιεί ο Πμιλοσ ςυγκρίνει τθ λογιςτικι αξία μιασ μονάδασ δθμιουργίασ ταμειακϊν 

ροϊν ι ομάδασ μονάδων δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν με το ανακτιςιμο ποςό τουσ. Θ λογιςτικι αξία μιασ μονάδασ δθμιουργίασ 

ταμειακϊν ροϊν βαςίηεται ςτα ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων τθσ μονάδασ. Το ανακτιςιμο ποςό κακορίηεται με βάςθ 

τθν αξία λόγω χριςθσ (value-in-use), θ οποία είναι θ παροφςα αξία των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν που αναμζνεται να 
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αντλθκοφν από μια μονάδα δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν ι ομάδα μονάδων δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν. Οι εκτιμϊμενεσ 

μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ προεξοφλοφνται ςτθν παροφςα αξία τουσ χρθςιμοποιϊντασ ζνα προεξοφλθτικό επιτόκιο προ φόρων 

που αντιπροςωπεφει τισ τρζχουςεσ εκτιμιςεισ τθσ αγοράσ ςχετικά με τθν διαχρονικι αξία του χριματοσ και τουσ κινδφνουσ που 

είναι ςυναφείσ με το περιουςιακό ςτοιχείο ι τθ μονάδα δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν και τισ χϊρεσ όπου δραςτθριοποιοφνται οι 

μονάδεσ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν. 

Μια ηθμιά απομείωςθσ προκφπτει αν θ λογιςτικι αξία ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ι μιασ μονάδασ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν 

υπερβαίνει το ανακτιςιμο ποςό του και αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Οι ηθμιζσ απομείωςθσ δεν αντιλογίηονται 

μεταγενζςτερα. Ο υπολογιςμόσ των κερδϊν και των ηθμιϊν από τθν πϊλθςθ μιασ εταιρείασ περιλαμβάνει και τθ λογιςτικι αξία 

τθσ υπεραξίασ που αντιςτοιχεί ςτθν εταιρεία που πωλείται. 

(ii) Λοιπά μθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ  

Τα λοιπά μθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, περιλαμβανομζνων των ενςϊματων παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων, των 

επενδφςεων ςε ακίνθτα και των λοιπϊν άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων, ελζγχονται για ενδείξεισ απομείωςθσ ςε κάκε 

θμερομθνία αναφοράσ. Πταν κάποια γεγονότα ι μεταβολζσ ςε ςυνκικεσ υποδεικνφουν ότι θ λογιςτικι τουσ αξία ενδζχεται να μθν 

είναι ανακτιςιμθ, αναγνωρίηεται ηθμιά απομείωςθσ για το ποςό κατά το οποίο θ λογιςτικι αξία του περιουςιακοφ ςτοιχείου 

υπερβαίνει το ανακτιςιμο ποςό του. Το ανακτιςιμο ποςό είναι το μεγαλφτερο ανάμεςα ςτθν εφλογθ αξία ενόσ περιουςιακοφ 

ςτοιχείου μείον το κόςτοσ πϊλθςθσ και τθσ αξίασ λόγω χριςθσ του. Για ςκοποφσ εκτίμθςθσ τθσ απομείωςθσ, τα περιουςιακά 

ςτοιχεία ομαδοποιοφνται ςτα χαμθλότερα επίπεδα όπου μποροφν να προςδιοριςτοφν ξεχωριςτζσ ταμειακζσ ροζσ (μονάδεσ 

δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν). Τα μθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, εκτόσ τθσ υπεραξίασ, για τα οποία ζχει 

αναγνωριςτεί ηθμιά απομείωςθσ ςε προθγοφμενεσ περιόδουσ, εξετάηονται για πικανό αντιλογιςμό τθσ απομείωςθσ ςε κάκε 

θμερομθνία αναφοράσ. 

Οι ηθμιζσ απομείωςθσ που προκφπτουν από τισ ςυγγενείσ επιχειριςεισ και τισ κοινοπραξίεσ του Ομίλου υπολογίηονται ςφμφωνα 

με τθν παροφςα λογιςτικι αρχι. 

2.10 Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ  

Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, καταχωροφνται, ςφμφωνα με το ΔΛΡ 39, ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ αποτιμϊμενα ςτθν εφλογθ αξία τουσ μζςω αποτελεςμάτων, δάνεια και απαιτιςεισ, 

επενδφςεισ διακρατοφμενεσ μζχρι τθ λιξθ τουσ και επενδυτικοί τίτλοι διακζςιμοι προσ πϊλθςθ. Θ απόφαςθ για τθν 

κατθγοριοποίθςθ λαμβάνεται από τθ Διοίκθςθ κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ των χρθματοοικονομικϊν μζςων. 

(i) Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 

Αυτι θ κατθγορία περιλαμβάνει δφο υποκατθγορίεσ, τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ προοριηόμενα για εμπορικι 

εκμετάλλευςθ, και αυτά που προςδιορίςτθκαν ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ. Ζνα 

χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ καταχωρείται ωσ προοριηόμενο για εμπορικι εκμετάλλευςθ όταν αποκτάται κυρίωσ με 

ςκοπό βραχυπρόκεςμθσ πϊλθςθσ ι βραχυπρόκεςμθσ επαναγοράσ ι όταν αποτελεί μζροσ χαρτοφυλακίου εξατομικευμζνων 

χρθματοοικονομικϊν μζςων που ζχουν κοινι διαχείριςθ και για τα οποία υπάρχουν τεκμθριωμζνεσ ενδείξεισ πρόςφατου ςχεδίου 

βραχυπρόκεςμθσ αποκόμιςθσ κερδϊν. Επίςθσ ςε αυτιν τθν κατθγορία καταχωροφνται τα παράγωγα μζςα που προορίηονται για 

εμπορικι εκμετάλλευςθ, εκτόσ αν προςδιορίηονται και είναι αποτελεςματικά ωσ μζςα αντιςτάκμιςθσ. 

Ο Πμιλοσ προςδιορίηει κατά τθν αρχικι αναγνϊριςι τουσ οριςμζνα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία 

μζςω των αποτελεςμάτων, όταν οποιοδιποτε από τα παρακάτω ιςχφει: 

(α) απαλείφει ι μειϊνει αιςκθτά μία ανακολουκία ςτθν επιμζτρθςθ ι τθν αναγνϊριςθ, ι 

(β) χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία και χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ μοιράηονται τουσ ίδιουσ κινδφνουσ και οι 

κίνδυνοι αυτοί αντιμετωπίηονται και εκτιμϊνται με βάςθ τθν εφλογθ αξία, ι 

(γ) ςφνκετα προϊόντα περιλαμβάνουν ενςωματωμζνα παράγωγα που κα μποροφςαν να μεταβάλλουν ςθμαντικά τισ ταμειακζσ 

ροζσ του κφριου ςυμβολαίου. 
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(ii) Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 

Τα δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ είναι μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ με πάγιεσ ι προςδιοριςμζνεσ 

πλθρωμζσ που δε διαπραγματεφονται ςε ενεργι αγορά, εκτόσ εκείνων που κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ προςδιορίςτθκαν από τον 

Πμιλο ωσ επενδφςεισ ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων ι ωσ διακζςιμα προσ πϊλθςθ. Τίτλοι που καταχωροφνται ςε αυτιν τθν 

κατθγορία παρουςιάηονται ςτο χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων ωσ χρεωςτικοί τίτλοι δανειακοφ χαρτοφυλακίου. 

(iii) Επενδφςεισ διακρατοφμενεσ μζχρι τθ λιξθ 

Οι διακρατοφμενεσ μζχρι τθ λιξθ επενδφςεισ, είναι μθ παράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ με ςυγκεκριμζνθ λιξθ, 

με πάγιεσ ι προςδιοριςμζνεσ πλθρωμζσ για τισ οποίεσ ο Πμιλοσ ζχει τθ κετικι πρόκεςθ και δυνατότθτα να διακρατιςει μζχρι τθ 

λιξθ τουσ. Αν ο Πμιλοσ πωλοφςε ζνα ςθμαντικό μζροσ των επενδφςεων αυτϊν, τότε ολόκλθρθ θ κατθγορία κα ακυρωνόταν και οι 

επενδφςεισ κα επανακατθγοριοποιοφνταν ωσ διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ. 

(iv) Διακζςιμοι προσ πώλθςθ επενδυτικοί τίτλοι 

Διακζςιμοι προσ πϊλθςθ επενδυτικοί τίτλοι, είναι οι τίτλοι που αποκτοφνται για ακακόριςτο χρονικό διάςτθμα, οι οποίοι μπορεί 

να πωλθκοφν, λόγω ανάγκθσ ρευςτότθτασ, ι αλλαγϊν ςτα επιτόκια, ςτισ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ, ι ςτισ τιμζσ των μετοχϊν.  

Λογιςτικόσ χειριςμόσ και υπολογιςμόσ  

Οι αγορζσ και πωλιςεισ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ καταχωροφνται κατά τθν θμερομθνία ςυναλλαγισ, τθν 

θμερομθνία δθλαδι κατά τθν οποία ο Πμιλοσ δεςμεφεται να αγοράςει ι να πωλιςει το ςτοιχείο ενεργθτικοφ. Τα δάνεια που 

προζρχονται από τον Πμιλο αναγνωρίηονται όταν εκταμιεφονται μετρθτά ςτουσ πιςτοφχουσ. Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 

ενεργθτικοφ που δεν παρουςιάηονται ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων, αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία πλζον των 

εξόδων ςυναλλαγισ.  

Οι διακζςιμοι προσ πϊλθςθ επενδυτικοί τίτλοι και τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςε εφλογθ αξία μζςω 

αποτελεςμάτων, και ςτισ μεταγενζςτερεσ περιόδουσ αποτιμϊνται και παρουςιάηονται ςτθν εφλογθ αξία. Τα δάνεια και οι 

απαιτιςεισ από πελάτεσ, κακϊσ και οι διακρατοφμενεσ μζχρι τθ λιξθ επενδφςεισ, παρουςιάηονται ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ με τθ 

μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Κζρδθ και ηθμιζσ από μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία τθσ κατθγορίασ «χρθματοοικονομικά 

ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων», περιλαμβάνονται, κατά τθν περίοδο που προκφπτουν, ςτθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Κζρδθ και ηθμιζσ από μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων 

καταχωροφνται απευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια, μζχρι το χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ να αποαναγνωριςτεί ι να 

υποςτεί απομείωςθ, οπότε, το ςυςςωρευμζνο κζρδοσ ι θ ηθμιά που αναγνωρίςτθκαν προθγουμζνωσ ςτα ίδια κεφάλαια, 

μεταφζρονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Οι τόκοι τουσ όμωσ, που υπολογίηονται με βάςθ τθ μζκοδο του πραγματικοφ 

επιτοκίου, αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

Τα μερίςματα από διακζςιμουσ προσ πϊλθςθ επενδυτικοφσ τίτλουσ αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, όταν το 

δικαίωμα είςπραξθσ μερίςματοσ εγκρικεί από τουσ μετόχουσ. 

Αποαναγνϊριςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ 

Ο Πμιλοσ αποαναγνωρίηει ζνα χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ, όταν οι ςυμβατικζσ ταμειακζσ ροζσ του εκπνζουν ι τα 

δικαιϊματα είςπραξθσ αυτϊν των ταμειακϊν ροϊν μεταβιβάηονται μζςω οριςτικισ πϊλθςθσ που ουςιαςτικά ζχει ωσ αποτζλεςμα 

τθν μεταβίβαςθ όλων των κινδφνων και των ωφελειϊν που απορρζουν από τθν κυριότθτά του χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου 

ενεργθτικοφ. Επιπροςκζτωσ, ζνα χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ αποαναγνωρίηεται ακόμθ και αν τα δικαιϊματα λιψθσ 

ταμειακϊν ροϊν διακρατοφνται αλλά ταυτοχρόνωσ ο Πμιλοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καταβάλλει τισ ειςπραχκείςεσ 

ταμειακζσ ροζσ χωρίσ ουςιαςτικι κακυςτζρθςθ (‘pass through agreement’) ι εάν ουςιαςτικά οι κίνδυνοι και οι ωφζλειεσ οφτε 

μεταβιβάηονται οφτε διατθροφνται αλλά ο Πμιλοσ ζχει μεταφζρει τον ζλεγχο του χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ενεργθτικοφ. Ο 

ζλεγχοσ κεωρείται ότι ζχει μεταφερκεί, εάν και μόνον αν, ο αποδζκτθσ ζχει πρακτικϊσ τθν δυνατότθτα να πωλιςει το 

χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ ςτο ςφνολό του ςε ζνα τρίτο, μθ ςυνδεδεμζνο, μζροσ.   

2.11 Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία υποχρεϊςεων 

Ο Πμιλοσ κατθγοριοποιεί τισ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: τισ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ 

που επιμετρϊνται ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ, και τισ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ που επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία μζςω 

αποτελεςμάτων. Οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ που αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων περιλαμβάνουν 



ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                                                                                                                               

Σθμειϊςεισ ςτισ Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ                                                                            

 

Σελίδα  30                         31 Δεκεμβρίου  2016 Ενοποιθμζνεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 
 

δφο υποκατθγορίεσ: τισ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ προοριηόμενεσ για εμπορικι εκμετάλλευςθ και τισ χρθματοοικονομικζσ 

υποχρεϊςεισ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ. 

Ο Πμιλοσ προςδιορίηει τισ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων όταν οποιοδιποτε από 

τα παρακάτω ιςχφει: 

(α) απαλείφει ι μειϊνει αιςκθτά μία ανακολουκία ςτθν επιμζτρθςθ ι τθν αναγνϊριςθ, ι 

(β) χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία και χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ μοιράηονται τουσ ίδιουσ κινδφνουσ και οι 

κίνδυνοι αυτοί αντιμετωπίηονται και εκτιμϊνται με βάςθ τθν εφλογθ αξία, ι 

(γ) ςφνκετα προϊόντα περιλαμβάνουν ενςωματωμζνα παράγωγα που κα μποροφςαν να μεταβάλλουν ςθμαντικά τισ ταμειακζσ 

ροζσ του κφριου ςυμβολαίου. 

Αποαναγνϊριςθ χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων 

Μια χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ αποαναγνωρίηεται όταν θ ςχετικι υποχρζωςθ εξοφλείται, ακυρϊνεται ι λιγει. Πταν θ 

υφιςτάμενθ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ του Ομίλου αντικακίςταται από μια άλλθ από τον ίδιο αντιςυμβαλλόμενο με 

ουςιωδϊσ διαφορετικοφσ όρουσ, ι οι όροι τθσ υφιςτάμενθσ υποχρζωςθσ τροποποιοφνται ουςιωδϊσ, μια τζτοια ανταλλαγι ι 

τροποποίθςθ αντιμετωπίηεται ωσ εξόφλθςθ τθσ αρχικισ υποχρζωςθσ και αναγνϊριςθ μιασ νζασ υποχρζωςθσ και θ όποια  διαφορά 

προκφπτει αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

Ο Πμιλοσ κεωρεί ότι οι όροι είναι ουςιωδϊσ διαφορετικοί, όταν θ προεξοφλθμζνθ παροφςα αξία των ταμειακϊν ροϊν ςφμφωνα 

με τουσ νζουσ όρουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων οποιονδιποτε αμοιβϊν που πλθρϊκθκαν κακαρϊν από αμοιβζσ που ελιφκθςαν 

προεξοφλθμζνεσ χρθςιμοποιϊντασ το αρχικό πραγματικό επιτόκιο, διαφζρει κατά τουλάχιςτον 10% από τθν προεξοφλθμζνθ 

παροφςα αξία των ταμειακϊν ροϊν που απομζνουν από τθν αρχικι χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ. 

Αν μια ανταλλαγι χρεωςτικϊν τίτλων ι τροποποίθςθ όρων αντιμετωπιςτεί λογιςτικά ωσ εξόφλθςθ, κάκε κόςτοσ ι αμοιβι που 

πραγματοποιικθκε αναγνωρίηεται ωσ μζροσ του κζρδουσ ι τθσ ηθμίασ επί τθσ εξόφλθςθσ. Αν θ ανταλλαγι ι τροποποίθςθ δεν 

αντιμετωπίηεται λογιςτικά ωσ εξόφλθςθ, κάκε κόςτοσ ι αμοιβι που πραγματοποιείται αναπροςαρμόηει τθ λογιςτικι αξία τθσ 

υποχρζωςθσ και αποςβζνεται κατά τθν εναπομζνουςα διάρκεια τθσ τροποποιθμζνθσ υποχρζωςθσ. 

Ραρομοίωσ, όταν ο Πμιλοσ επαναγοράηει χρεωςτικοφσ τίτλουσ που ζχουν εκδοκεί από τον Πμιλο, αντιμετωπίηει λογιςτικά τισ 

ςυναλλαγζσ αυτζσ ωσ εξόφλθςθ χρζουσ. 

2.12 Επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ χρθματοοικονομικϊν μζςων 

Εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν μζςων είναι θ τιμι που κα λαμβανόταν κατά τθν πϊλθςθ ενόσ ςτοιχείου ενεργθτικοφ ι 

κατά τθ μεταβίβαςθ μιασ υποχρζωςθσ, ςε μια κανονικι ςυναλλαγι μεταξφ ςυμμετεχόντων, ςτθν κφρια, ι, ελλείψει αυτισ, ςτθν 

πλζον ςυμφζρουςα αγορά όπου ο Πμιλοσ ζχει πρόςβαςθ, κατά τθν θμερομθνία επιμζτρθςθσ ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ 

τθσ αγοράσ. Θ εφλογθ αξία μιασ υποχρζωςθσ αντανακλά τον κίνδυνο μθ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεων. 

Ο Πμιλοσ επιμετράει τθν εφλογθ αξία ενόσ χρθματοοικονομικοφ μζςου, χρθςιμοποιϊντασ τθν επίςθμθ χρθματιςτθριακι τιμι ςε 

μία ενεργό αγορά για το χρθματοοικονομικό αυτό μζςο, όταν αυτι είναι διακζςιμθ. Μία αγορά κεωρείται ενεργόσ εάν οι 

ςυναλλαγζσ για το ςτοιχείο ενεργθτικοφ ι τθν υποχρζωςθ λαμβάνουν χϊρα με επαρκι ςυχνότθτα και όγκο ϊςτε να παρζχονται 

ςυνεχϊσ πλθροφορίεσ τιμολόγθςθσ. Πταν δεν υπάρχει διακζςιμθ επίςθμθ χρθματιςτθριακι τιμι, ςε μία ενεργό αγορά, τότε ο 

Πμιλοσ χρθςιμοποιεί άλλεσ τεχνικζσ αποτίμθςθσ που μεγιςτοποιοφν τθν χριςθ ςυναφϊν παρατθριςιμων δεδομζνων και 

ελαχιςτοποιοφν τθ χριςθ μθ παρατθριςιμων δεδομζνων. Θ επιλεγμζνθ τεχνικι αποτίμθςθσ περιλαμβάνει όλουσ τουσ παράγοντεσ 

που οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν αγορά κα λάμβαναν υπόψθ για τθν τιμολόγθςθ μία ςυναλλαγισ. 

Ο Πμιλοσ ζχει επιλζξει να χρθςιμοποιεί μζςεσ τιμζσ αγοράσ ωσ ζνα πρακτικό μζςο επιμζτρθςθσ τθσ εφλογθσ αξίασ εντόσ του 

περικωρίου ηιτθςθσ-προςφοράσ. 

Θ βζλτιςτθ απόδειξθ τθσ εφλογθσ αξίασ ενόσ χρθματοοικονομικοφ μζςου κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ είναι ςυνικωσ θ τιμι 

ςυναλλαγισ, δθλαδι θ εφλογθ αξία του τιμιματοσ που δόκθκε ι λιφκθκε, εκτόσ εάν ο Πμιλοσ κεωρεί ότι θ εφλογθ αξία κατά τθν 

αρχικι αναγνϊριςθ διαφζρει από τθν τιμι ςυναλλαγισ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, εφόςον θ εφλογθ αξία αποδεικνφεται από 

διαπραγματεφςιμθ τιμι ςε ενεργό αγορά για πανομοιότυπο ςτοιχείο ενεργθτικοφ ι υποχρζωςθ (δθλ. τιμι Επιπζδου 1) ι βάςει 

τεχνικισ αποτίμθςθσ που χρθςιμοποιεί μόνο παρατθριςιμα δεδομζνα τθσ αγοράσ, θ διαφορά  μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ κατά τθν 

αρχικι αναγνϊριςθ και τθσ τιμισ ςυναλλαγισ αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ωσ κζρδοσ ι ηθμιά. Στθν περίπτωςθ 

κατά τθν οποία θ εφλογθ αξία αποδεικνφεται βάςει μίασ τεχνικισ αποτίμθςθσ που χρθςιμοποιεί μθ παρατθριςιμα δεδομζνα, τότε 

το χρθματοοικονομικό μζςο αναγνωρίηεται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία προςαρμοςμζνθ ϊςτε να αναβάλλει τθν αναγνϊριςθ ςτθν 
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κατάςταςθ αποτελεςμάτων τθσ διαφοράσ ανάμεςα ςτθν εφλογθ αξία κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ και τθν τιμι ςυναλλαγισ (‘day 

one gain or loss’). Στθ ςυνζχεια το αναβαλλόμενο κζρδοσ ι ηθμία αποςβζνεται με κατάλλθλο τρόπο κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ του 

χρθματοοικονομικοφ μζςου ι αναγνωρίηεται νωρίτερα εφόςον υπάρξει διακζςιμθ διαπραγματεφςιμθ τιμι ςε ενεργό αγορά ι 

παρατθριςιμα δεδομζνα τθσ αγοράσ ι όταν το χρθματοοικονομικό μζςο πουλθκεί. 

Πλα τα ςτοιχεία ενεργθτικοφ και οι υποχρεϊςεισ, των οποίων θ εφλογθ αξία επιμετράται ι γνωςτοποιείται ςτισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ, κατθγοριοποιοφνται εντόσ τθσ ιεραρχίασ εφλογθσ αξίασ, με βάςθ το κατϊτερο επίπεδο δεδομζνων που είναι 

ςθμαντικά για τθν ςυνολικι επίτευξθ τθσ επιμζτρθςθσ (ςθμ. 7.3). 

Για ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεισ που επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία ςε επαναλαμβανόμενθ βάςθ, ο Πμιλοσ 

αναγνωρίηει μεταφορζσ εντόσ και εκτόσ τθσ ιεραρχίασ εφλογθσ αξίασ ςτθν αρχι του τριμινου εντόσ του οποίου θ μεταφορά 

χρθματοοικονομικοφ μζςου πραγματοποιικθκε. 

2.13 Απομείωςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ 

Ο Πμιλοσ, ςε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ, εξετάηει κατά πόςο υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ απομείωςθσ ενόσ 

χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ι μιασ ομάδασ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ τα οποία δεν λογίηονται ςτθν εφλογθ 

αξία μζςω αποτελεςμάτων. Ζνα χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ ι μια ομάδα χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ κεωρείται απομειωμζνο και αναγνωρίηεται ςχετικι ηθμιά απομείωςθσ, όταν υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ, ωσ 

αποτζλεςμα ενόσ θ περιςςοτζρων γεγονότων που ςυνζβθςαν μετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ του χρθματοοικονομικοφ 

περιουςιακοφ ςτοιχείου («ηθμιογόνο γεγονόσ»), και το ηθμιογόνο αυτό γεγονόσ (ι γεγονότα) ζχει επίδραςθ ςτισ εκτιμϊμενεσ 

μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ του χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ενεργθτικοφ ι ομάδασ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ, και μπορεί να υπολογιςτεί αξιόπιςτα.  

Ενδείξεισ απομείωςθσ 

Για τθν ζκκεςθ του Ομίλου ςε δάνεια λιανικισ τραπεηικισ, θ αντικειμενικι ζνδειξθ ότι ζνα δάνειο ι ομάδα δανείων είναι 

απομειωμζνο, αναφζρεται ςε παρατθριςιμα δεδομζνα που περιζρχονται  ςε γνϊςθ του Ομίλου ςχετικά με τα ακόλουκα 

ηθμιογόνα γεγονότα: 

 ςθμαντικι οικονομικι δυςχζρεια του πιςτοφχου, ςθμαντικι μείωςθ του ατομικοφ και/ι του οικογενειακοφ ειςοδιματοσ 

ι απϊλεια εργαςίασ, 

 ακζτθςθ ι παραβίαςθ ςυμβολαίου, 

 ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν χρθματοοικονομικι κζςθ και ςυμπεριφορά του πιςτοφχου (για παράδειγμα κακυςτεριςεισ 

ςτθν αποπλθρωμι των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων), 

 μετριςιμθ μείωςθ ςτισ εκτιμϊμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ από ομάδα δανείων μζςω ενόσ αρνθτικοφ μοντζλου 

αποπλθρωμισ όπωσ μθ πραγματοποιθκείςεσ πλθρωμζσ, ι μείωςθ ςτθ τιμι των ακινιτων, 

 ο Πμιλοσ παραχωρεί ςτον πιςτοφχο, για οικονομικοφσ ι νομικοφσ λόγουσ που ςχετίηονται με τθν οικονομικι του 

δυςχζρεια, διευκολφνςεισ που ο δανειςτισ δεν κα εξζταηε ςε διαφορετικι περίπτωςθ, όπωσ μείωςθ τθσ μθνιαίασ δόςθσ 

για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα ι προςωρινι ι μόνιμθ μείωςθ του επιτοκίου, 

 είναι πικανό ο πιςτοφχοσ να περιζλκει ςε διαδικαςία πτϊχευςθσ ι άλλθσ χρθματοοικονομικισ αναδιοργάνωςθσ, και 

 ηθμιογόνα γεγονότα που κα μποροφςαν να επθρεάςουν τθν ικανότθτα του πιςτοφχου να αποπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ 

του υποχρεϊςεισ εντόσ του ςυμφωνθκζντοσ χρόνου όπωσ ςοβαρι αςκζνεια, αδυναμία ι κάνατοσ του οφειλζτθ ι μζλουσ 

τθσ οικογζνειασ. 

Για όλα τα άλλα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ζκκεςθσ ςε επιχειρθματικά δάνεια, ο 

Πμιλοσ αξιολογεί ανά περίπτωςθ εάν υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ απομείωςθσ με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια: 

 ςθμαντικι οικονομικι δυςχζρεια του εκδότθ ι πιςτοφχου, 

 ακζτθςθ ι παραβίαςθ τθσ ςφμβαςθσ, 

 ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν χρθματοοικονομικι κζςθ του πιςτοφχου, οι οποίεσ επθρεάηουν τθν ικανότθτά του να 

εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ όπωσ: 

- λειτουργικζσ ηθμιζσ, 

- ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνθςθσ, 

- αρνθτικι κακαρι κζςθ του πιςτοφχου, 
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 άλλα γεγονότα που υποδθλϊνουν τθν επιδείνωςθ τθσ χρθματοοικονομικισ κζςθσ του πιςτοφχου, όπωσ παραβίαςθ 

ρθτρϊν ι άλλων όρων του δανείου ι μερικι διαγραφι των υποχρεϊςεων του πιςτοφχου εξαιτίασ οικονομικϊν ι νομικϊν 

λόγων ςχετικϊν με τθν οικονομικι του κατάςταςθ, 

 ςθμαντικι μεταβολι ςτθν αξία των εξαςφαλίςεων, 

 ο Πμιλοσ παραχωρεί ςτον πιςτοφχο, για οικονομικοφσ ι νομικοφσ λόγουσ που ςχετίηονται με τθν οικονομικι του 

δυςχζρεια, διευκολφνςεισ που ο δανειςτισ δεν κα εξζταηε ςε διαφορετικι περίπτωςθ όπωσ μείωςθ τθσ μθνιαίασ δόςθσ 

για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα ι προςωρινι ι μόνιμθ μείωςθ του επιτοκίου, 

 είναι πικανό ο πιςτοφχοσ να περιζλκει ςε διαδικαςία πτϊχευςθσ ι άλλθσ χρθματοοικονομικισ αναδιοργάνωςθσ, 

 ςθμαντικζσ δυςμενείσ μεταβολζσ ςτισ ςυνκικεσ του κλάδου ι ςτθ γεωγραφικι περιοχι που δραςτθριοποιείται ο 

οφειλζτθσ, οι οποίεσ κα μποροφςαν να επθρεάςουν τθν ικανότθτά του να εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 

 μία ςθμαντικι πίςτωςθ του οφειλζτθ ξεπερνά τισ 90 μζρεσ κακυςτζρθςθσ, 

 πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ που περιλαμβάνουν τθν κατάςταςθ άλλων δανειακϊν 

υποχρεϊςεων του πιςτοφχου, και 

 ςθμαντικι υποβάκμιςθ τθσ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ του οφειλζτθ, είτε εςωτερικισ είτε προερχόμενθσ από 

εξωτερικζσ πθγζσ, ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ πλθροφορίεσ. 

 

(i) Στοιχεία ενεργθτικοφ που επιμετρώνται ςτθν αποςβζςιμθ αξία κτιςθσ 

Αξιολόγθςθ πρόβλεψθσ απομείωςθσ 

Ο Πμιλοσ αρχικά αξιολογεί κατά πόςο υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ απομείωςθσ ςε ατομικι βάςθ για χρθματοοικονομικά 

ςτοιχεία ενεργθτικοφ που είναι από μόνα τουσ ςθμαντικά και ςε ςυλλογικι βάςθ για χρθματοοικονομικά ςτοιχεία που δεν είναι 

από μόνα τουσ ςθμαντικά. Εάν δεν υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ απομείωςθσ για κάποιο χρθματοοικονομικό ςτοιχείο 

ενεργθτικοφ τότε αυτό περιλαμβάνεται ςε μια ομάδα χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων με παρόμοια χαρακτθριςτικά πιςτωτικοφ 

κινδφνου, και αξιολογείται για απομείωςθ ςε ςυλλογικι βάςθ. Οι ηθμιζσ απομείωςθσ που αναγνωρίηονται για τα 

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ χωρίσ αντικειμενικι ζνδειξθ απομείωςθσ (incurred but not reported loss – IBNR) 

αποτελοφν ζνα ενδιάμεςο βιμα μζχρι τθν αναγνϊριςθ ηθμιϊν απομείωςθσ ςε μεμονωμζνα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ ομάδασ. 

Πταν υπάρξει διακζςιμθ πλθροφόρθςθ που να υποδεικνφει τθν αναγνϊριςθ ηθμιϊν απομείωςθσ ςε μεμονωμζνα περιουςιακά 

ςτοιχεία τθσ ομάδασ, τότε τα ςτοιχεία αυτά αφαιροφνται από τθν ομάδα.  

Στοιχεία ενεργθτικοφ που αξιολογοφνται για απομείωςθ ςε ατομικι βάςθ και για τα οποία υπάρχει και ςυνεχίηει να αναγνωρίηεται 

ηθμιά απομείωςθσ, δεν περιλαμβάνονται ςτθν αξιολόγθςθ για απομείωςθ ςε ςυλλογικι βάςθ. 

Για να οριςτεί εάν ζνα δάνειο είναι από μόνο του ςθμαντικό για ςκοποφσ αξιολόγθςθσ απομείωςθσ, ο Πμιλοσ λαμβάνει υπόψθ 

διάφορουσ παράγοντεσ, όπωσ τθ ςθμαςία τθσ επιμζρουσ δανειακισ ςχζςθσ και τον τρόπο διαχείριςθσ αυτισ, το μζγεκοσ του 

δανείου και τθ κατθγορία του προϊόντοσ. Συνεπϊσ, τα δάνεια ςε επιχειριςεισ και ςε χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, όπωσ επίςθσ και 

οι επενδυτικοί τίτλοι κεωροφνται γενικϊσ από μόνα τουσ ςθμαντικά. Τα χαρτοφυλάκια δανείων λιανικισ τραπεηικισ 

αξιολογοφνται γενικϊσ για απομείωςθ ςε ςυλλογικι βάςθ κακϊσ αποτελοφνται από μεγάλα ομοιογενι χαρτοφυλάκια. Τα 

πιςτωτικά ανοίγματα που υπόκεινται ςε εξατομικευμζνθ διαχείριςθ αξιολογοφνται για απομείωςθ ςε ατομικι βάςθ. 

Ο Πμιλοσ αξιολογεί ςε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ εάν υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ απομείωςθσ. 

Επιμζτρθςθ πρόβλεψθσ απομείωςθσ 

Αν υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ ηθμιάσ απομείωςθσ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ που επιμετρϊνται ςτθν 

αποςβζςιμθ αξία κτιςθσ, το ποςό τθσ ηθμιάσ υπολογίηεται ωσ θ διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ του χρθματοοικονομικοφ 

ςτοιχείου ενεργθτικοφ και τθσ παροφςασ αξίασ των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν (εξαιρουμζνων των μελλοντικϊν 

ηθμιϊν από πιςτωτικοφσ κινδφνουσ που δεν ζχουν πραγματοποιθκεί) προεξοφλθμζνων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του 

χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ενεργθτικοφ. Αν ζνα χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ φζρει κυμαινόμενο επιτόκιο, το 

προεξοφλθτικό επιτόκιο για τον υπολογιςμό τθσ ηθμιάσ απομείωςθσ, είναι το τρζχον πραγματικό επιτόκιο που κακορίηεται ςτο 

ςυμβόλαιο. Θ λογιςτικι αξία του περιουςιακοφ ςτοιχείου, μειϊνεται μζςω τθσ χριςθσ ενόσ λογαριαςμοφ πρόβλεψθσ για 

απομείωςθ δανείων και απαιτιςεων ι απευκείασ για όλα τα άλλα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, και το ποςό τθσ 

ηθμιάσ αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Στθν πράξθ, ο Πμιλοσ μπορεί να υπολογίηει τθ ηθμιά απομείωςθσ βάςει 

τθσ εφλογθσ αξίασ ενόσ χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου χρθςιμοποιϊντασ τισ τρζχουςεσ τιμζσ αγοράσ. 
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Θ παροφςα αξία εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν ενόσ χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ενεργθτικοφ με εξαςφαλίςεισ 

αντικατοπτρίηει τισ ταμειακζσ ροζσ που μπορεί να προκφψουν από τθ διαδικαςία πλειςτθριαςμοφ, μετά τθν αφαίρεςθ των εξόδων 

εκποίθςθσ τθσ εξαςφάλιςθσ, ανεξάρτθτα από το εάν ο πλειςτθριαςμόσ είναι πικανόσ. 

Για ςκοποφσ απομείωςθσ ςε ςυλλογικι βάςθ, τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ομαδοποιοφνται βάςει παρόμοιων 

χαρακτθριςτικϊν πιςτωτικοφ κινδφνου (δθλαδι βάςει τθσ διαδικαςίασ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ του Ομίλου που λαμβάνει 

υπόψθ τον τφπο του ςτοιχείου ενεργθτικοφ, τον επιχειρθματικό τομζα, τθ γεωγραφικι κζςθ, το είδοσ των εξαςφαλίςεων, τθν 

φπαρξθ κακυςτζρθςθσ πλθρωμϊν και άλλουσ ςχετικοφσ παράγοντεσ). Αυτά τα χαρακτθριςτικά ςχετίηονται με τθν εκτίμθςθ των 

μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν για ομάδεσ τζτοιων ςτοιχείων ενεργθτικοφ, αφοφ είναι ενδεικτικά τθσ ικανότθτασ του πιςτοφχου να 

αποπλθρϊςει όλεσ τισ οφειλζσ του βάςει των όρων του ςυμβολαίου των ςτοιχείων ενεργθτικοφ που αξιολογοφνται. 

Οι μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ μιασ ομάδασ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ που αξιολογοφνται ομαδικά για 

πρόβλεψθ απομείωςθσ, εκτιμϊνται βάςει των ςυμβατικϊν ταμειακϊν ροϊν των ςτοιχείων ενεργθτικοφ τθσ ομάδασ και των 

ιςτορικϊν δεδομζνων για ηθμιζσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ με χαρακτθριςτικά πιςτωτικοφ κινδφνου παρόμοια με αυτά τθσ ομάδασ.  

Οι εκτιμιςεισ για αλλαγζσ ςτισ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ μίασ ομάδασ ςτοιχείων ενεργθτικοφ πρζπει να αντικατοπτρίηουν και να 

είναι ευκυγραμμιςμζνεσ με τισ αλλαγζσ ςε παρατθριςιμα δεδομζνα από περίοδο ςε περίοδο (για παράδειγμα, αλλαγζσ ςε 

ποςοςτά ανεργίασ, τιμζσ ακινιτων, κακεςτϊσ αποπλθρωμϊν, ι άλλουσ παράγοντεσ που υποδεικνφουν αλλαγζσ ςτθν πικανότθτα 

ηθμιϊν ςτθν ομάδα των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και ςτο μζγεκόσ αυτϊν). Τα ιςτορικά δεδομζνα για ηθμιζσ ανακεωροφνται βάςει 

των παρόντων παρατθριςιμων δεδομζνων, ϊςτε να ενςωματϊνεται θ επίδραςθ των τρεχουςϊν ςυνκθκϊν που δεν επθρζαςαν 

τθν περίοδο ςτθν οποία βαςίηονται τα ιςτορικά ςτοιχεία, και να απαλείψει τθν επίδραςθ των ςυνκθκϊν εκείνων που δεν 

υπάρχουν ςιμερα. Θ μεκοδολογία και οι παραδοχζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτίμθςθ των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν, 

ανακεωροφνται ςυχνά από τον Πμιλο ςε τακτικι βάςθ ϊςτε να μειϊνουν τυχόν διαφορζσ μεταξφ των εκτιμϊμενων ηθμιϊν και των 

ηθμιϊν που τελικϊσ πραγματοποιικθκαν. 

Αντιλογιςμόσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ  

Αν ςε μεταγενζςτερθ περίοδο το ποςό τθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ μειωκεί και θ μείωςθ μπορεί αντικειμενικά να ςυςχετιςκεί με 

ζνα γεγονόσ που ςυνζβθ μετά τθν αναγνϊριςθ τθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ (όπωσ βελτίωςθ τθσ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ του 

πιςτοφχου), θ προθγουμζνωσ αναγνωριςκείςα ηθμιά απομείωςθσ αντιλογίηεται μζςω αναπροςαρμογισ του λογαριαςμοφ 

προβλζψεων απομείωςθσ ι τθσ λογιςτικισ αξίασ του περιουςιακοφ ςτοιχείου ενεργθτικοφ. Το ποςό που αντιλογίηεται 

αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

Διαγραφι δανείων και απαιτιςεων 

Ζνα δάνειο και θ ςχετικι πρόβλεψθ απομείωςθσ διαγράφονται όταν δεν υπάρχει ρεαλιςτικι προοπτικι ανάκτθςθσ. Ο Πμιλοσ 

λαμβάνει υπόψθ όλεσ τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ όπωσ τθν πραγματοποίθςθ μιασ ςθμαντικισ αλλαγισ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ 

του πιςτοφχου, ςε τζτοιο βακμό ϊςτε ο τελευταίοσ να μθν μπορεί να πλθρϊνει πλζον τθν υποχρζωςθ του. 

Θ χρονικι ςτιγμι τθσ διαγραφισ εξαρτάται κυρίωσ από το εάν υπάρχουν εξαςφαλίςεισ, τισ διαδικαςίεσ πλειςτθριαςμοφ, κακϊσ 

επίςθσ και τισ εκτιμιςεισ του Ομίλου ςχετικά με το ειςπράξιμο ποςό. Ειδικά για τα πιςτωτικά ανοίγματα με εξαςφαλίςεισ, θ 

χρονικι ςτιγμι των διαγραφϊν εξαρτάται κυρίωσ από τα κατά τόπουσ αρμόδια δικαςτιρια και ςυνεπϊσ μπορεί να κακυςτεριςει 

εξαιτίασ διαφόρων νομικϊν κωλυμάτων. Ο αρικμόσ των θμερϊν κακυςτζρθςθσ αποτελεί για τον Πμιλο μια ζνδειξθ, χωρίσ ωςτόςο 

να κεωρείται ωσ κακοριςτικόσ παράγοντασ.  

Το ανεξόφλθτο χρζοσ εξακολουκεί να υπόκειται ςε διαδικαςίεσ ανάκτθςθσ ακόμα και μετά τθ διαγραφι, εκτόσ από περιπτϊςεισ 

όπου προβλζπεται ςαφϊσ ςε προγράμματα διαγραφισ τθσ οφειλισ του πιςτοφχου. 

Οι μεταγενζςτερεσ ανακτιςεισ των ποςϊν που ζχουν διαγραφεί μειϊνουν το ποςό τθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ των δανείων και 

απαιτιςεων ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

Σροποποιιςεισ δανείων 

Τροποποιιςεισ ςτουσ ςυμβατικοφσ όρουσ των δανείων μπορεί να προκφψουν εξαιτίασ διαφόρων παραγόντων όπωσ μεταβολζσ 

ςτισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, διατιρθςθ τθσ ςχζςθσ με τον πελάτθ και άλλουσ λόγουσ, κακϊσ και πικανι επιδείνωςθ τθσ οικονομικισ 

κατάςταςθσ του πιςτοφχου. Τα μζτρα ρφκμιςθσ δανείων (forbearance measures) λαμβάνονται ςτισ περιπτϊςεισ όπου οι 

ςυμβατικοί όροι αποπλθρωμισ του δανείου ζχουν τροποποιθκεί λόγω επιδείνωςθσ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του πιςτοφχου 

και ο Πμιλοσ ζχει προβεί ςε παραχωριςεισ, μζςω ευνοϊκότερων όρων και προχποκζςεων, ςτισ οποίεσ δεν κα προζβαινε εάν ο 
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πιςτοφχοσ δεν αντιμετϊπιηε οικονομικζσ δυςχζρειεσ. Άλλεσ επαναδιαπραγματεφςεισ, κυρίωσ επιχειρθματικισ φφςθσ δεν 

κεωροφνται μζτρα ρφκμιςθσ. 

Συνικωσ, τα μζτρα ρφκμιςθσ δεν οδθγοφν ςτθν αποαναγνϊριςθ του υφιςταμζνου δανείου, εκτόσ εάν ςφμφωνα με τθν λογιςτικι 

αρχι 2.10 Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, οι ςυμβατικοί όροι του νζου δανείου αξιολογοφνται ότι είναι ουςιωδϊσ 

διαφορετικοί από αυτοφσ του αρχικοφ δανείου, αντιπροςωπεφοντασ τθν εκπνοι των δικαιωμάτων επί των ταμειακϊν ροϊν του 

αρχικοφ δανείου. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, το αρχικό δάνειο αποαναγνωρίηεται και ζνα νζο δάνειο αναγνωρίηεται ςτθν εφλογθ αξία 

και θ όποια διαφορά ανάμεςα ςτθν λογιςτικι αξία του αποαναγνωριςμζνου ςτοιχείου ενεργθτικοφ και τθν εφλογθ αξία  του νζου 

δανείου αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων του Ομίλου.  

Τροποποιιςεισ που δεν ενδζχεται να ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν αποαναγνϊριςθ του χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ενεργθτικοφ 

περιλαμβάνουν: 

 μείωςθ δόςεων ι πλθρωμι μόνο των τόκων, 

 διακοπζσ πλθρωμισ, περίοδοσ χάριτοσ, 

 παράταςθ των περιόδων αποπλθρωμισ με επακόλουκθ παράταςθ τθσ αρχικισ διάρκειασ του δανείου, 

 κεφαλαιοποίθςθ των λθξιπροκζςμων οφειλϊν, οι οποίεσ προςτίκενται ςτο αρχικό κεφάλαιο, και 

 μείωςθ επιτοκίων.  

Σε περίπτωςθ που οι τροποποιθμζνοι όροι του ρυκμιςμζνου δανείου δεν ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν αποαναγνϊριςι του, τότε το 

δάνειο αξιολογείται για απομείωςθ, κακϊσ τα μζτρα ρφκμιςθσ ςυνιςτοφν ζνα είδοσ παραχϊρθςθσ ςτθν οποία ο Πμιλοσ δεν κα 

προζβαινε υπό διαφορετικζσ ςυνκικεσ. Θ ηθμιά απομείωςθσ υπολογίηεται βάςει τθσ πολιτικισ προβλζψεων του Ομίλου για τα 

ρυκμιςμζνα δάνεια (ςθμ. 7.2.1.2 (δ)).    

Τροποποιιςεισ που ενδζχεται να ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν αποαναγνϊριςθ του χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ενεργθτικοφ 

περιλαμβάνουν: 

 μετατροπι ενόσ μθ εξαςφαλιςμζνου δάνειου ςε πλιρωσ εξαςφαλιςμζνο, 

 ενοποίθςθ οφειλϊν, όπου πολλά υφιςτάμενα δάνεια ενοποιοφνται ςε ζνα ενιαίο δάνειο, 

 αφαίρεςθ ι προςκικθ δικαιωμάτων μετατροπισ ςτθ δανειακι ςφμβαςθ, 

 αλλαγι ςτο νόμιςμα του κεφαλαίου και/ι των τόκων του δανείου, και 

 άλλεσ αλλαγζσ που ζχουν ωσ αποτζλεςμα οι όροι τθσ νζασ ςφμβαςθσ να κεωροφνται ουςιαςτικά διαφορετικοί από τουσ 

όρουσ του αρχικοφ δανείου. 

Επιπροςκζτωσ, ο Πμιλοσ μπορεί περιςταςιακά να ειςζλκει, ςτα πλαίςια των τροποποιιςεων των δανείων, ςε ςυναλλαγι 

ανταλλαγισ χρζουσ με απόκτθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου. Ομοίωσ, το τροποποιθμζνο δάνειο αποαναγνωρίηεται, ενϊ οι 

ςυμμετοχικοί τίτλοι οι οποίοι λαμβάνονται ωσ αντάλλαγμα αναγνωρίηονται ςτθν εφλογθ αξία τουσ, με κάκε προκφπτον κζρδοσ ι 

ηθμιά να αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

(ii) Στοιχεία ενεργθτικοφ διακζςιμα προσ πώλθςθ 

Ο Πμιλοσ, ςε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ, εξετάηει κατά πόςο υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ απομείωςθσ ενόσ ςτοιχείου 

ενεργθτικοφ διακζςιμου προσ πϊλθςθ. Συγκεκριμζνα, ςτθν περίπτωςθ των επενδφςεων ςε μετοχικοφσ τίτλουσ, λαμβάνεται υπόψθ 

τυχόν ςθμαντικι και παρατεταμζνθ μείωςθ τθσ εφλογθσ αξίασ του τίτλου κάτω από το κόςτοσ του. 

 Ππου υπάρχει τζτοια ζνδειξθ για διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, θ ςυςςωρευμζνθ ηθμιά – 

που υπολογίηεται ωσ θ διαφορά μεταξφ του κόςτουσ αγοράσ και τθσ τρζχουςασ εφλογθσ αξίασ, μείον τισ ηθμιζσ απομείωςθσ του 

χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ενεργθτικοφ που αναγνωρίςτθκαν προθγουμζνωσ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων – μεταφζρεται 

από τα ίδια κεφάλαια ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Ηθμιζσ απομείωςθσ ςε μετοχικοφσ τίτλουσ που αναγνωρίςτθκαν ςτθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων, δεν αντιλογίηονται μζςω τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων. Αν ςε μεταγενζςτερθ περίοδο, θ εφλογθ 

αξία ενόσ χρεωςτικοφ τίτλου που αναγνωρίςτθκε ωσ διακζςιμοσ προσ πϊλθςθ αυξθκεί, και θ αφξθςθ αυτι μπορεί αντικειμενικά 

να ςυςχετιςκεί με περιςτατικό που πραγματοποιικθκε μετά τθν αναγνϊριςθ τθσ ηθμιάσ απομείωςθσ ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων, θ ηθμιά απομείωςθσ αντιλογίηεται μζςω τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων. 
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2.14 Συμφωνίεσ πϊλθςθσ, επαναγοράσ και δανειςμοφ χρεογράφων 

(i) Συμφωνίεσ πώλθςθσ και επαναγοράσ 

Τα χρεόγραφα που πωλοφνται με βάςθ ςυμφωνίεσ επαναγοράσ («repos») ςυνεχίηουν να αναγνωρίηονται ςτον ενοποιθμζνο 

ιςολογιςμό του Ομίλου, δεδομζνου ότι ο Πμιλοσ διατθρεί ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και τισ ωφζλειεσ από αυτά, ενϊ θ 

ςχετικι υποχρζωςθ ανάλογα με το αντιςυμβαλλόμενο μζροσ περιλαμβάνεται ςτα οφειλόμενα ποςά ςε άλλεσ τράπεηεσ, ι ςε 

πελάτεσ. Χρεόγραφα που αγοράςτθκαν βάςει ςυμφωνιϊν επαναπϊλθςθσ («reverse repos») αναγνωρίηονται ωσ δάνεια και 

προκαταβολζσ ςε άλλεσ τράπεηεσ ι πελάτεσ αναλόγωσ. Θ διαφορά μεταξφ τθσ τιμισ πϊλθςθσ και τθσ τιμισ επαναγοράσ ςτθν 

περίπτωςθ των repos και διαφοράσ μεταξφ τθσ τιμισ αγοράσ και τθσ τιμισ επαναπϊλθςθσ ςτθν περίπτωςθ των reverse repos, 

αναγνωρίηεται ωσ τόκοσ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ ςυμφωνίασ επαναγοράσ ι επαναπϊλθςθσ, χρθςιμοποιϊντασ τθ 

μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. 

(ii) Δανειςμόσ χρεογράφων 

Χρεόγραφα που δανείηει ο Πμιλοσ ςε τρίτουσ παραμζνουν ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Χρεόγραφα που δανείηεται ο Πμιλοσ δεν 

αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, εκτόσ αν πωλθκοφν ςε τρίτουσ, οπότε θ υποχρζωςθ επιςτροφισ των χρεογράφων 

καταχωρείται ςτθν εφλογθ αξία ωσ εμπορικι υποχρζωςθ (trading liability). 

2.15 Μιςκϊςεισ 

(i) Λογιςτικι για μιςκώςεισ όταν ο Όμιλοσ είναι ο μιςκωτισ 

Χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ: 

Οι μιςκϊςεισ ενςϊματων παγίων όπου ο Πμιλοσ διατθρεί ουςιωδϊσ όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ τθσ ιδιοκτθςίασ, 

καταχωροφνται ωσ χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ. Οι χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ αναγνωρίηονται ςτθν αρχι τθσ μίςκωςθσ ςτθ 

χαμθλότερθ αξία, μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ του παγίου που εκμιςκϊκθκε και τθσ παροφςασ αξίασ των ελάχιςτων καταβολϊν 

μιςκωμάτων. Κάκε μίςκωμα κατανζμεται μεταξφ τθσ υποχρζωςθσ και των εξόδων χρθματοδότθςθσ, ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται 

ζνα ςτακερό επιτόκιο ςε ςχζςθ με τθν υποχρζωςθ που εκκρεμεί. Τα πάγια που αποκτοφνται με χρθματοδοτικι μίςκωςθ 

αποςβζνονται ςτθ μικρότερθ περίοδο μεταξφ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ τουσ και τθσ περιόδου μίςκωςθσ. 

Λειτουργικζσ μιςκϊςεισ: 

Οι μιςκϊςεισ, όπου ουςιωδϊσ οι κίνδυνοι και τα οφζλθ τθσ ιδιοκτθςίασ παραμζνουν ςτον εκμιςκωτι καταχωροφνται ωσ 

λειτουργικζσ μιςκϊςεισ και το πάγιο που εκμιςκϊκθκε δεν αναγνωρίηεται ςτον ιςολογιςμό. Ρλθρωμζσ που αφοροφν λειτουργικζσ 

μιςκϊςεισ (μετά τθν αφαίρεςθ κινιτρων που ειςπράχκθκαν από τον εκμιςκωτι), αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων 

αναλογικά κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. 

(ii) Λογιςτικι για μιςκώςεισ όταν ο Όμιλοσ είναι ο εκμιςκωτισ 

Χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ:  

Πταν ςτοιχεία ενεργθτικοφ εκμιςκϊνονται βάςει χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων, θ παροφςα αξία των καταβλθτζων μιςκωμάτων 

αναγνωρίηεται ςτα δάνεια και απαιτιςεισ. Θ διαφορά μεταξφ του μικτοφ ποςοφ τθσ απαίτθςθσ (gross investment) και τθσ 

παροφςασ αξίασ των ελάχιςτων καταβλθτζων πλθρωμϊν (net investment), αναγνωρίηεται ωσ μθ δεδουλευμζνο μελλοντικό  

χρθματοοικονομικό ζςοδο και αφαιρείται από τα δάνεια και απαιτιςεισ. Τα ζςοδα από μιςκϊςεισ αναγνωρίηονται κατά τθ 

διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ κακαρισ επζνδυςθσ, που αντικατοπτρίηει μια ςτακερι περιοδικι 

απόδοςθ. Οι χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ αξιολογοφνται για ηθμιά απομείωςθσ, ςφμφωνα με τθν πολιτικι απομείωςθσ του Ομίλου 

για χρθματοοικονομικά ςτοιχεία, όπωσ περιγράφεται ςτθ ςθμ. 2.13. 

Λειτουργικζσ μιςκϊςεισ: 

Στοιχεία ενεργθτικοφ που εκμιςκϊνονται βάςει λειτουργικϊν μιςκϊςεων περιλαμβάνονται ςτα ενςϊματα πάγια περιουςιακά 

ςτοιχεία ι ςτισ επενδφςεισ ςε ακίνθτα ςτον ιςολογιςμό και αποςβζνονται κατά τθ διάρκεια τθσ αναμενόμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ 

τουσ, ςφμφωνα με παρόμοια ιδιόκτθτα ενςϊματα πάγια. Το ζςοδο από ενοίκια (μετά τθν αφαίρεςθ των κινιτρων που 

παραχωρικθκαν ςε μιςκωτζσ) αναγνωρίηεται ςφμφωνα με τθ ςτακερι μζκοδο κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου μίςκωςθσ. 
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2.16 Φόροσ ειςοδιματοσ 

Ο φόροσ ειςοδιματοσ αποτελείται από τον τρζχοντα φόρο και τον αναβαλλόμενο φόρο. 

(i) Τρζχουςα φορολογία 

Ο φόροσ ειςοδιματοσ επί των κερδϊν υπολογίηεται με βάςθ τθν ιςχφουςα φορολογικι νομοκεςία και αναγνωρίηεται ωσ ζξοδο τθν 

περίοδο κατά τθν οποία προκφπτουν τα κζρδθ.  

(ii) Αναβαλλόμενθ φορολογία 

Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ υπολογίηεται ςτο ςφνολό του, με τθ μζκοδο τθσ υποχρζωςθσ (liability method), επί των προςωρινϊν 

διαφορϊν που προκφπτουν μεταξφ τθσ φορολογικισ βάςθσ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων και τθσ λογιςτικισ 

αξίασ τουσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ επιμετρϊνται 

χρθςιμοποιϊντασ τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ που αναμζνεται να εφαρμοςτοφν ςτθν περίοδο κατά τθν οποία κα 

τακτοποιθκεί θ απαίτθςθ ι υποχρζωςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ (και φορολογικοφσ νόμουσ) που 

ζχουν κεςπιςτεί ι ουςιωδϊσ κεςπιςτεί, μζχρι τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ. Οι κυριότερεσ προςωρινζσ διαφορζσ προκφπτουν 

από τθν απομείωςθ των δανείων, από τισ φορολογικζσ ηθμιζσ που ςχετίηονται με το πρόγραμμα PSI+,  από τισ αποςβζςεισ των 

πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων, από ςυντάξεισ και λοιπζσ παροχζσ αποχϊρθςθσ προσ το προςωπικό, και από τθν αποτίμθςθ 

οριςμζνων χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των παραγϊγων 

χρθματοοικονομικϊν μζςων.  

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται όταν αναμζνεται ότι μελλοντικό φορολογθτζο κζρδοσ κα είναι 

διακζςιμο ζναντι του οποίου οι προςωρινζσ διαφορζσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν. Το λογιςτικό υπόλοιπο των αναβαλλόμενων 

φορολογικϊν απαιτιςεων εξετάηεται ςε κάκε θμερομθνία αναφοράσ και μειϊνεται ςτον βακμό που δεν είναι πλζον πικανό ότι 

επαρκι φορολογθτζα κζρδθ κα είναι διακζςιμα ϊςτε να επιτρζψουν τθν ανάκτθςθ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ απαίτθςθσ. Κάκε 

τζτοια μείωςθ αντιλογίηεται ςτο βακμό που κακίςταται πικανό ότι επαρκι φορολογθτζα κζρδθ κα είναι διακζςιμα. 

Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ, που ςχετίηεται με τθ μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία των διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδφςεων και των 

μζςων αντιςτάκμιςθσ ταμειακϊν ροϊν που αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικϊν εςόδων, αναγνωρίηεται επίςθσ ςτθν 

κατάςταςθ ςυνολικϊν εςόδων, και μεταφζρεται μεταγενζςτερα ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων μαηί με το αναβαλλόμενο 

κζρδοσ ι ηθμιά. 

Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ επί των μεταφερόμενων φορολογικϊν ηθμιϊν αναγνωρίηονται ωσ ςτοιχείο 

ενεργθτικοφ, όταν είναι πικανό ότι κα υπάρξουν επαρκι μελλοντικά φορολογθτζα κζρδθ ζναντι των οποίων μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν αυτζσ οι ηθμιζσ. 

(iii) Αβζβαιεσ φορολογικζσ κζςεισ 

Οι Ελλθνικζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ και οι εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ των οποίων οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 

ελζγχονται υποχρεωτικά, υποχρεοφνται να λαμβάνουν «Ετιςιο Φορολογικό Ριςτοποιθτικό» το οποίο εκδίδεται κατόπιν 

φορολογικοφ ζλεγχου ο οποίοσ διενεργείται από τον ίδιο νόμιμο ελεγκτι ι ελεγκτικό γραφείο που ελζγχει τισ ετιςιεσ οικονομικζσ  

καταςτάςεισ (βλζπε ςθμ. 15). 

 
Ο Πμιλοσ προςδιορίηει κι αξιολογεί όλεσ τισ ςθμαντικζσ φορολογικζσ του κζςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων κι αυτϊν που τυχόν 

ενζχουν υψθλό βακμό αβεβαιότθτασ, για όλεσ τισ φορολογικζσ χριςεισ που υπόκεινται ςε αξιολόγθςθ (ι όταν θ εκδίκαςθ τθσ 

υπόκεςθσ βρίςκεται ςε εξζλιξθ) από τισ αρμόδιεσ φορολογικζσ αρχζσ. Κατά τθν εκτίμθςθ των φορολογικϊν κζςεων, τόςο ςτθν 

Ελλάδα όςο και ςε άλλεσ χϊρεσ, ο Πμιλοσ αξιολογεί όλα τα αποδεικτικά ςτοιχεία (εγκφκλιοι του υπουργείου οικονομικϊν, 

μεμονωμζνεσ δικαςτικζσ αποφάςεισ, φορολογικι νομοκεςία, παλαιότερεσ διοικθτικζσ πρακτικζσ, γνωμοδοτιςεισ που άπτονται 

φορολογικϊν και νομικϊν κεμάτων, κλπ) ςτο βακμό που αυτά είναι κατάλλθλα για τα δεδομζνα και τισ ςυνκικεσ τθσ υπό 

εξζταςθσ ομιλικισ ςυναλλαγισ/υπόκεςθσ. 

Επιπροςκζτωσ, οι εκτιμιςεισ ςε ό, τι αφορά τθν αναγνϊριςθ πρόβλεψθσ ζναντι πικανισ  δυςμενοφσ εξζλιξθσ των φορολογικϊν 

κζςεων, εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό από γνωμοδοτιςεισ που λαμβάνονται από εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ νομικοφσ 

ςυμβοφλουσ. Για φορολογικζσ υποκζςεισ οι οποίεσ ενζχουν υψθλό βακμό αβεβαιότθτασ, ο Πμιλοσ, για κάκε ςυναλλαγι 

ξεχωριςτά, κάνοντασ χριςθ τθσ μεκόδου τθσ «αναμενόμενθσ αξίασ» (ςτακμιςμζνθσ βάςει πικανοτιτων), ςχθματίηει: α) πρόβλεψθ 

για ειςπρακτζα φορολογικι απαίτθςθ θ οποία αφορά ποςό που ζχει ιδθ αναγνωριςτεί και καταβλθκεί ωσ φόροσ ειςοδιματοσ, 

αλλά θ εκδίκαςθ του εκκρεμεί, ι β) υποχρζωςθ για ποςά φόρων που αναμζνεται να πλθρωκοφν ςτισ φορολογικζσ αρχζσ. 
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2.17 Ραροχζσ ςτο προςωπικό 

(i) Βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ 

Βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ ςτουσ εργαηόμενουσ είναι αυτζσ που αναμζνεται να εκκακαριςτοφν ςτο ςφνολό τουσ εντόσ δϊδεκα 

μθνϊν μετά το τζλοσ τθσ ετιςιασ περιόδου αναφοράσ κατά τθν οποία οι εργαηόμενοι παρζχουν τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ και 

αναγνωρίηονται ωσ ζξοδο κατά τθν διάρκεια που αυτζσ οι υπθρεςίεσ παρζχονται.  

(ii) Συνταξιοδοτικζσ υποχρεώςεισ 

Ο Πμιλοσ παρζχει οριςμζνα προγράμματα ςυνταξιοδότθςθσ κακοριςμζνων ειςφορϊν. Οι ετιςιεσ ειςφορζσ που καταβάλλει ο 

Πμιλοσ επενδφονται και τοποκετοφνται ςε ειδικζσ κατθγορίεσ προϊόντων. Οι υπάλλθλοι, εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ του 

προγράμματοσ, ςυμμετζχουν ςτθν απόδοςθ των ανωτζρω επενδφςεων. Οι ειςφορζσ του Ομίλου αναγνωρίηονται ωσ ζξοδο ςτθ 

χριςθ κατά τθν οποία καταβάλλονται. 

(iii) Υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία (SLSRI) και παροχζσ εξόδου από τθν υπθρεςία 

Ο Πμιλοσ παρζχει μθ χρθματοδοτοφμενα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν ςε Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία και ουμανία 

βάςει ςχετικά παρεμφερϊν κανονιςτικϊν πλαιςίων. Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα εργατικι νομοκεςία, ο Πμιλοσ ςχθματίηει 

υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία για υπαλλιλουσ που δικαιοφνται εφάπαξ αποηθμίωςθ, 

όταν αυτοί παραμζνουν ςτθν υπθρεςία μζχρι τθ ςυνικθ θλικία ςυνταξιοδότθςθσ. Θ αποηθμίωςθ αυτι υπολογίηεται βάςει των 

ετϊν υπθρεςίασ και των απολαβϊν των υπαλλιλων κατά τθν θμερομθνία ςυνταξιοδότθςθσ. Το ποςό τθσ υποχρζωςθσ 

ςχθματίηεται βάςει αναλογιςτικισ μελζτθσ, χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ προβλεπόμενθσ πιςτωτικισ μονάδασ. Σφμφωνα με τθ 

μζκοδο αυτι, το κόςτοσ για αποηθμίωςθ εξόδου από τθν υπθρεςία αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων κατά τθ 

διάρκεια των χρόνων υπθρεςίασ των υπαλλιλων, ςφμφωνα με αναλογιςτικζσ αποτιμιςεισ που πραγματοποιοφνται κάκε χρόνο.  

Θ υποχρζωςθ τθσ αποηθμίωςθσ εξόδου από τθν υπθρεςία υπολογίηεται ωσ θ παροφςα αξία των αναμενόμενων μελλοντικϊν 

ταμειακϊν εκροϊν, χρθςιμοποιϊντασ επιτόκια ομολόγων υψθλισ πιςτωτικισ διαβάκμιςθσ. Σε χϊρεσ όπου τα δεδομζνα τθσ 

αγοράσ για τζτοια ομόλογα δεν είναι επαρκι, χρθςιμοποιοφνται οι αποδόςεισ κυβερνθτικϊν ομολόγων. Το νόμιςμα και οι όροι 

λιξθσ των ομολόγων που χρθςιμοποιοφνται είναι ςφμφωνα με το νόμιςμα και τθν εκτιμϊμενθ διάρκεια τθσ υποχρζωςθσ 

αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία. Τα αναλογιςτικά κζρδθ ι ηθμιζσ που προκφπτουν από τον υπολογιςμό 

τθσ αποηθμίωςθσ αποχϊρθςθσ για τον Πμιλο αναγνωρίηονται απευκείασ ςτα λοιπά αποτελζςματα χριςθσ τθν περίοδο που 

προκφπτουν και δεν μεταφζρονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ςε μεταγενζςτερεσ περιόδουσ. 

Ο τόκοσ ςτθν υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία και το κόςτοσ υπθρεςίασ που αποτελείται 

από το τρζχων κόςτοσ υπθρεςίασ, το κόςτοσ υπθρεςίασ παρελκόντων ετϊν και τα κζρδθ/ ηθμιζσ διακανονιςμοφ τθσ υποχρζωςθσ, 

αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Για τον υπολογιςμό τθσ υποχρζωςθσ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου 

από τθν υπθρεςία, ο Πμιλοσ επιπλζον λαμβάνει υπόψθ πικανζσ αποχωριςεισ προςωπικοφ προ τθσ κανονικισ ςυνταξιοδότθςθσ 

βάςει των όρων προθγουμζνων προγραμμάτων εκελουςίασ εξόδου. 

Οι παροχζσ εξόδου από τθν υπθρεςία είναι πλθρωτζεσ όταν θ απαςχόλθςθ του εργαηομζνου τερματίηεται από τον Πμιλο πριν από 

τθν κανονικι θμερομθνία ςυνταξιοδότθςθσ, όταν ζνασ εργαηόμενοσ δζχεται προςφορά παροχϊν ςε αντάλλαγμα για τον 

οικειοκελι τερματιςμό τθσ απαςχόλθςισ του. Ο Πμιλοσ αναγνωρίηει παροχζσ εξόδου από τθν υπθρεςία το ςυντομότερο μεταξφ 

των παρακάτω θμερομθνιϊν: (α) όταν ο Πμιλοσ δεν ζχει τθ δυνατότθτα να αποςφρει πλζον τθν προςφορά αυτϊν των παροχϊν και 

(β) όταν ο Πμιλοσ αναγνωρίηει τα κόςτθ μίασ αναδιάρκρωςθσ που περιλαμβάνει τθν πλθρωμι των παροχϊν εξόδου από τθν 

υπθρεςία. Σε περίπτωςθ που μία προςφορά γίνεται για να ενκαρρφνει τθν οικειοκελι αποχϊρθςθ, οι παροχζσ εξόδου από τθν 

υπθρεςία επιμετρϊνται βάςει του αρικμοφ των εργαηομζνων που αναμζνεται να αποδεχτοφν τθν προςφορά. Ραροχζσ εξόδου από 

τθν υπθρεςία που κακίςτανται καταβλθτζεσ ςε περιςςότερο από 12 μινεσ από το τζλοσ τθσ περιόδου αναφοράσ προεξοφλοφνται 

ςε παροφςα αξία.  

(iv) Παροχζσ για ςυμμετοχι ςτα κζρδθ (βαςιςμζνεσ ςτθν απόδοςθ των υπαλλιλων) 

Θ Διοίκθςθ περιοδικά και κατά βοφλθςθ, ανταμείβει με μετρθτά (bonus) τουσ υπαλλιλουσ με υψθλι απόδοςθ. Ραροχζσ ςε 

μετρθτά (bonus), οι οποίεσ απαιτοφν μόνο τθν ζγκριςθ τθσ Διοίκθςθσ, αναγνωρίηονται ωσ δεδουλευμζνα ζξοδα προςωπικοφ. Θ 

διανομι κερδϊν ςτουσ υπαλλιλουσ, για τθν οποία απαιτείται ζγκριςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, αναγνωρίηεται ωσ ζξοδο κατά τθ 

χριςθ που εγκρίνεται από τουσ μετόχουσ του Ομίλου.  
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(v) Παροχζσ ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ (βαςιςμζνεσ ςτθν απόδοςθ των υπαλλιλων) 

Θ Διοίκθςθ του Ομίλου ανταμείβει περιοδικά και κατά βοφλθςθ τουσ υπαλλιλουσ με δωρεάν μετοχζσ και δικαιϊματα προαίρεςθσ 

αγοράσ μετοχϊν. Οι παροχζσ ςε μετοχζσ που δε ςυνδζονται με τθν απόδοςθ των υπαλλιλων, κατοχυρϊνονται κατά τθν περίοδο 

ςτθν οποία χορθγοφνται. Οι παροχζσ ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ που ςυνδζονται με τθν επίτευξθ οριςμζνων ςτόχων και τθ 

ςυμπλιρωςθ οριςμζνου χρόνου υπθρεςίασ, κατοχυρϊνονται μόνο εάν πλθροφνται και οι δφο ανωτζρω προχποκζςεισ. 

Θ εφλογθ αξία των μετοχϊν που χορθγοφνται αναγνωρίηεται ωσ ζξοδο προςωπικοφ με αντίςτοιχθ αφξθςθ του μετοχικοφ 

κεφαλαίου (ονομαςτικι αξία) και τθσ διαφοράσ από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο.  

Θ εφλογθ αξία των δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν, αναγνωρίηεται ωσ ζξοδο προςωπικοφ με αντίςτοιχθ αφξθςθ μθ-

διανεμόμενου αποκεματικοφ κατά τθν περίοδο κατοχφρωςθσ αυτϊν. Οι ειςπράξεισ μετά τθν αφαίρεςθ ςχετικϊν εξόδων 

ςυναλλαγισ, πιςτϊνονται ςτο μετοχικό κεφάλαιο (ονομαςτικι αξία) και ςτθ διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο κατά τθν 

άςκθςθ των δικαιωμάτων προαίρεςθσ, με μεταφορά του μθ-διανεμόμενου αποκεματικοφ ςτθ διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ 

το άρτιο. 

2.18 Ρεριουςιακά ςτοιχεία από πλειςτθριαςμοφσ 

Τα γιπεδα και κτίρια που αποκτοφνται από πλειςτθριαςμοφσ για ανάκτθςθ απομειωκζντων δανείων, περιλαμβάνονται ςτα 

«Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ», εκτόσ αν δθλϊνεται διαφορετικά. Τα εν λόγω αποκτθκζντα πάγια ςτοιχεία κατζχονται προςωρινά 

για πϊλθςθ και αναγνωρίηονται ςτο χαμθλότερο ποςό μεταξφ του κόςτουσ κτιςθσ και τθσ κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ, θ 

οποία είναι θ εκτιμϊμενθ τιμι πϊλθςθσ, ςτα ςυνικθ πλαίςια των εργαςιϊν, μειωμζνθ με τα απαραίτθτα κόςτθ για τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ πϊλθςθσ. 

Στισ περιπτϊςεισ όπου ο Πμιλοσ, ςτα πλαίςια τθσ λειτουργίασ του, κάνει χριςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων που αποκτϊνται από 

πλειςτθριαςμοφσ, αυτά μπορεί να μεταφερκοφν ςτα ιδιοχρθςιμοποιοφμενα πάγια ι ςτισ επενδφςεισ ςε ακίνθτα, ωσ ενδείκνυται.   

Τα κζρδθ ι ηθμιζσ από τθν πϊλθςθ περιλαμβάνονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

2.19 Συναλλαγζσ με ςυνδεόμενα μζρθ 

Τα ςυνδεόμενα μζρθ του Ομίλου περιλαμβάνουν: 

(α) τθν οικονομικι οντότθτα ποφ αςκεί ζλεγχο πάνω ςτον Πμιλο και τισ οικονομικζσ οντότθτεσ που ελζγχονται, ελζγχονται 

από κοινοφ ι επθρεάηονται ςθμαντικά από αυτι τθν οικονομικι οντότθτα, κακϊσ και τα βαςικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ 

αυτισ και τα ςτενά ςυγγενικά τουσ πρόςωπα, 

(β) τα βαςικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ του Ομίλου, τα ςτενά ςυγγενικά τουσ πρόςωπα, και τισ οικονομικζσ οντότθτεσ που 

ελζγχονται ι ελζγχονται από κοινοφ από τα παραπάνω πρόςωπα, 

(γ) τισ ςυγγενείσ εταιρείεσ και κοινοπραξίεσ του Ομίλου, και 

(δ) τισ ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ. 

Οι ςυναλλαγζσ παρόμοιασ φφςθσ παρουςιάηονται ςε ςυνολικι βάςθ. Πλεσ οι τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ που διενεργοφνται με 

ςυνδεόμενα μζρθ, είναι μζςα ςτα ςυνικθ πλαίςια των εργαςιϊν και γίνονται με κακαρά εμπορικοφσ όρουσ. 

2.20 Ρροβλζψεισ 

Οι προβλζψεισ αναγνωρίηονται όταν ο Πμιλοσ ζχει μια υπάρχουςα νομικι ι τεκμθριωμζνθ υποχρζωςθ ωσ αποτζλεςμα γεγονότων 

του παρελκόντοσ, ο διακανονιςμόσ τθσ οποίασ μπορεί να εκτιμθκεί με αξιοπιςτία και απαιτεί τθν εκροι πόρων που 

ενςωματϊνουν οικονομικό όφελοσ. 

Το ποςό που αναγνωρίηεται ωσ πρόβλεψθ αποτελεί τθν καλφτερθ δυνατι εκτίμθςθ τθσ δαπάνθσ που απαιτείται, για να 

διακανονιςτεί θ παροφςα δζςμευςθ ςε κάκε θμερομθνία αναφοράσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ κινδφνουσ και τισ αβεβαιότθτεσ 

που αφοροφν το ποςό μιασ τζτοιασ δαπάνθσ. 

Οι προβλζψεισ επανεξετάηονται ςε κάκε θμερομθνία αναφοράσ και αναπροςαρμόηονται προκειμζνου να αντιπροςωπεφουν τθν 

καλφτερθ δυνατι εκτίμθςθ. Αν μεταγενζςτερα δεν είναι πλζον πικανό ότι για να διακανονιςτεί θ δζςμευςθ κα απαιτθκεί μια 

εκροι πόρων που ενςωματϊνουν οικονομικά οφζλθ, τότε θ πρόβλεψθ αντιλογίηεται. 
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2.21 Ρλθροφόρθςθ ανά επιχειρθματικό τομζα 

Ο επιχειρθματικόσ τομζασ είναι ζνα ξεχωριςτό τμιμα του Ομίλου που δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι προϊόντων ι υπθρεςιϊν, οι 

οποίεσ μπορεί να αποφζρουν ζςοδα και να δθμιουργιςουν ζξοδα, εντόσ ενόσ ςυγκεκριμζνου οικονομικοφ περιβάλλοντοσ. Οι 

επιχειρθματικοί τομείσ κακορίηονται βάςει των εςωτερικϊν αναφορϊν ςχετικά με τα λειτουργικά αποτελζςματα των τμθμάτων 

του Ομίλου, που επιβλζπει ο επικεφαλισ λιψθσ επιχειρθματικϊν αποφάςεων και χρθςιμοποιοφνται για τθ διάκεςθ των πόρων 

και τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςισ τουσ. Επικεφαλισ λιψθσ επιχειρθματικϊν αποφάςεων είναι θ Επιτροπι Στρατθγικοφ 

Σχεδιαςμοφ (θ οποία αντικατζςτθςε τθν Διοικθτικι Επιτροπι (Executive Board) κατά τθ διάρκεια του 2015), θ οποία λαμβάνει 

ςτρατθγικζσ αποφάςεισ. Τα ζςοδα, ζξοδα και θ απόδοςθ ανά τομζα περιλαμβάνουν και μεταφορζσ μεταξφ τομζων 

δραςτθριοτιτων. Αυτζσ οι μεταφορζσ λογίηονται ςε ανταγωνιςτικζσ τιμζσ, οι οποίεσ είναι ςυναφείσ με τισ χρεϊςεισ ςε μθ 

ςυνδεδεμζνουσ πελάτεσ για τθν παροχι παρόμοιων υπθρεςιϊν. 

2.22 Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινζσ και προνομιοφχεσ μετοχζσ καταχωροφνται ωσ ίδια κεφάλαια. Τα ζξοδα ζκδοςθσ κοινϊν μετοχϊν ι δικαιωμάτων, μετά 

από φόρουσ, αναγνωρίηονται ςτα ίδια κεφάλαια αφαιρετικά του προϊόντοσ ζκδοςθσ. 

Θ διανομι μεριςμάτων αναγνωρίηεται αφαιρετικά ςτα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, όταν εγκρικεί από τθ Γενικι Συνζλευςθ των 

μετόχων. Τυχόν προμερίςματα αναγνωρίηονται αφαιρετικά ςτα ίδια κεφάλαια του Ομίλου όταν εγκρικοφν από το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο. 

Πταν εταιρείεσ του Ομίλου αγοράηουν μετοχζσ τθσ Τράπεηασ (ίδιεσ μετοχζσ) το ποςό που καταβάλλεται, ςυμπεριλαμβανομζνων 

και των άμεςα ςχετιηόμενων εξόδων (μετά τθν αφαίρεςθ φόρου), αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια μζχρι τθν ακφρωςθ, 

επανζκδοςθ ι πϊλθςθ των μετοχϊν. Πταν οι ίδιεσ μετοχζσ πωλοφνται ι επανεκδίδονται ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο, οποιοδιποτε 

ποςό ειςπραχκεί περιλαμβάνεται ςτα ίδια κεφάλαια. 

2.23 Ρρονομιοφχοι τίτλοι 

Οι προνομιοφχοι τίτλοι που εκδίδονται από τον Πμιλο καταχωροφνται ςτα ίδια κεφάλαια όταν δεν υπάρχει ςυμβατικι υποχρζωςθ 

να κομιςτοφν ςτον κάτοχό τουσ ταμειακά διακζςιμα ι κάποιο άλλο χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ.   

Τα επιπρόςκετα ζξοδα που προκφπτουν από τθν ζκδοςθ νζων προνομιοφχων τίτλων καταχωροφνται ςτθν κακαρι κζςθ ωσ μείωςθ 

του προϊόντοσ τθσ ζκδοςθσ, μετά από φόρουσ. 

Θ διανομι μερίςματοσ ςτουσ κατόχουσ προνομιοφχων τίτλων, αναγνωρίηεται ωσ μείωςθ τθσ κακαρισ κζςθσ, κατά τθν θμερομθνία 

που αναγνωρίηονται ωσ πλθρωτζα. 

Πταν ο Πμιλοσ αγοράηει προνομιοφχουσ τίτλουσ που εκδίδει, το ποςό που καταβάλλεται, ςυμπεριλαμβανομζνων και των άμεςα 

ςχετιηόμενων εξόδων (μετά τθν αφαίρεςθ φόρου), αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια. Στθν περίπτωςθ που πωλοφνται ι 

ακυρϊνονται ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο, οποιοδιποτε ποςό ειςπραχκεί περιλαμβάνεται ςτα ίδια κεφάλαια. 

2.24 Χρθματοοικονομικζσ εγγυιςεισ 

Τα ςυμβόλαια χρθματοοικονομικισ εγγφθςθσ αποτελοφν ςυμβόλαια, με τα οποία ο εκδότθσ δεςμεφεται να αποηθμιϊςει τον 

κάτοχο του ςυμβολαίου, ςε περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ αδυνατεί να εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

ενόσ χρθματοπιςτωτικοφ μζςου. Τζτοιεσ χρθματοοικονομικζσ εγγυιςεισ δίδονται ςε τράπεηεσ, χρθματοοικονομικοφσ οργανιςμοφσ 

και άλλουσ φορείσ για λογαριαςμό πελατϊν για τθ διαςφάλιςθ δανείων, υπεραναλιψεων και άλλων τραπεηικϊν εργαςιϊν.  

Οι χρθματοοικονομικζσ εγγυιςεισ αναγνωρίηονται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία. Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ αναγνϊριςθσ, οι 

χρθματοοικονομικζσ εγγυιςεισ του Ομίλου επιμετρϊνται ςτθν υψθλότερθ αξία μεταξφ τθσ αρχικισ, μείον τισ υπολογιςμζνεσ 

αποςβζςεισ, ϊςτε να αναγνωριςτεί ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων το δεδουλευμζνο ζςοδο από τθν προμικεια με τθν ευκεία 

μζκοδο ςτθ διάρκεια ηωισ τθσ εγγφθςθσ και να εκτιμθκεί το κόςτοσ που απαιτείται για τον διακανονιςμό τθσ χρθματοοικονομικισ 

υποχρζωςθσ κατά τθν θμερομθνία αναφοράσ. Οι εκτιμιςεισ αυτζσ κακορίηονται βάςει τθσ εμπειρίασ από παρόμοιεσ ςυναλλαγζσ, 

του ιςτορικοφ ηθμιϊν, κακϊσ και τθσ κρίςθσ τθσ Διοίκθςθσ. Οποιαδιποτε μεταβολι ςτθν υποχρζωςθ που ςχετίηεται με εγγυιςεισ 

μεταφζρεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 
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2.25 Μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία ενεργθτικοφ που κατζχονται προσ πϊλθςθ και μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

Τα μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία ενεργθτικοφ ταξινομοφνται ωσ κατεχόμενα προσ πϊλθςθ όταν θ λογιςτικι τουσ αξία κα ανακτθκεί 

μζςω μίασ ςυναλλαγισ πϊλθςθσ αντί μζςω ςυνεχοφσ χριςθσ. Ζνα μθ κυκλοφοροφν ςτοιχείο ενεργθτικοφ ταξινομείται ωσ 

κατεχόμενο προσ πϊλθςθ, όταν είναι διακζςιμο προσ άμεςθ πϊλθςθ ςτθν παροφςα κατάςταςι του, υπόκειται ςε όρουσ ςυνικεισ 

για πωλιςεισ τζτοιων ςτοιχείων ενεργθτικοφ και θ πϊλθςθ κεωρείται πολφ πικανι. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, θ διοίκθςθ ζχει 

δεςμευτεί να πραγματοποιιςει τθν πϊλθςθ και ενεργϊσ προωκεί τθν πϊλθςθ του περιουςιακοφ ςτοιχείου ςε μία τιμι που είναι 

λογικι ςε ςχζςθ με τθν τρζχουςα εφλογθ αξία. Θ πϊλθςθ επιπλζον αναμζνεται να πλθροί τισ προχποκζςεισ αναγνϊριςθσ ωσ 

ολοκλθρωμζνθ πϊλθςθ εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν θμερομθνία τθσ ταξινόμθςθσ. Τα μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία ενεργθτικοφ που 

κατζχονται προσ πϊλθςθ επιμετρϊνται ςτθν χαμθλότερθ μεταξφ τθσ λογιςτικισ τουσ αξίασ και τθσ εφλογθσ αξίασ αφαιρουμζνων 

των εξόδων πωλιςεωσ. 

Ο Πμιλοσ παρουςιάηει τισ μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ ςε ξεχωριςτι γραμμι ςτθν ενοποιθμζνθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων 

εάν μία εταιρεία του Ομίλου ι ζνα τμιμα μίασ εταιρείασ του Ομίλου ζχει πωλθκεί ι ζχει ταξινομθκεί ωσ κατεχόμενο προσ πϊλθςθ 

και:  

(α)  Αντιπροςωπεφει μία ξεχωριςτι δραςτθριότθτα ι γεωγραφικι περιοχι λειτουργίασ, 

(β)  Είναι μζροσ ενόσ μοναδικοφ ςχεδίου πϊλθςθσ μίασ ξεχωριςτισ δραςτθριότθτασ ι γεωγραφικισ περιοχισ λειτουργίασ, ι 

(γ)  Αποτελεί μία κυγατρικι θ οποία αποκτικθκε αποκλειςτικά με ςκοπό τθν μεταπϊλθςι τθσ. 

Τα κζρδθ ι ηθμίεσ από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ περιλαμβάνουν τα κζρδθ ι ηθμιζσ προ φόρων από μθ ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ, τα κζρδθ ι ηθμιζσ προ φόρων λόγω πϊλθςθσ των μθ ςυνεχιηόμενων δραςτθριοτιτων ι λόγω επιμζτρθςθσ αυτϊν 

ςτθν εφλογθ αξία, αφαιρουμζνων των εξόδων τθσ πϊλθςθσ και το φόρο των μθ ςυνεχιηόμενων δραςτθριοτιτων. Οι ενδοεταιρικζσ 

ςυναλλαγζσ μεταξφ ςυνεχιηόμενων και μθ ςυνεχιηόμενων δραςτθριοτιτων παρουςιάηονται ςε μικτι βάςθ ςτθ κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων. Κατά τθν ταξινόμθςθ, μιασ εταιρείασ του Ομίλου ωσ μθ ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα, ο Πμιλοσ αναμορφϊνει τισ 

προθγοφμενεσ περιόδουσ ςτθν ενοποιθμζνθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

2.26 Μεταφορά χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ 

Ο Πμιλοσ μπορεί να επιλζξει να μεταφζρει ζνα μθ παράγωγο χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ προοριηόμενο για 

εμπορικι εκμετάλλευςθ από τθν κατθγορία των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ προοριηόμενα για εμπορικι 

εκμετάλλευςθ, εάν το χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ δεν διακρατείται πλζον με ςκοπό τθν πϊλθςι του ςτο προςεχζσ 

μζλλον. Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, εκτόσ από αυτά που πλθροφν τον οριςμό των δανείων και απαιτιςεων μπορεί 

να μεταφερκοφν από τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ προοριηόμενα για εμπορικι εκμετάλλευςθ μόνο ςε ςπάνιεσ 

περιςτάςεισ που προκφπτουν από ζνα μοναδικό γεγονόσ που είναι αςφνθκεσ και εξαιρετικά απίκανο να επαναλθφκεί ςτο 

προςεχζσ διάςτθμα. Επιπροςκζτωσ, ο Πμιλοσ μπορεί να επιλζξει να μεταφζρει χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, που 

πλθροφν τον οριςμό των δανείων και απαιτιςεων, από αυτά που προορίηονται για εμπορικι εκμετάλλευςθ ι που είναι διακζςιμα 

προσ πϊλθςθ, εάν ο Πμιλοσ ζχει τθν πρόκεςθ και τθν δυνατότθτα να τα διακρατιςει για το ορατό μζλλον ι ζωσ τθν λιξθ, κατά τθν 

θμερομθνία τθσ μεταφοράσ.  

Οι μεταφορζσ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων πραγματοποιοφνται ςτθν εφλογθ αξία κατά τθν θμερομθνία μεταφοράσ. Θ εφλογθ 

αξία αποτελεί το νζο κόςτοσ ι τθν αποςβζςιμθ αξία κτιςθσ, κατά περίπτωςθ, ενϊ τα κζρδθ ι ηθμιζσ αποτίμθςθσ που 

αναγνωρίςτθκαν πριν από τθν θμερομθνία μεταφοράσ δεν αντιλογίηονται μεταγενζςτερα. Τα πραγματικά επιτόκια για τα 

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ που μεταφζρκθκαν ςτισ κατθγορίεσ των δανείων και απαιτιςεων και των 

διακρατοφμενων μζχρι τθ λιξθ προςδιορίηονται τθν θμερομθνία μεταφοράσ. Ρεραιτζρω αυξιςεισ ςτισ εκτιμϊμενεσ ταμειακζσ 

ροζσ προςαρμόηουν τα πραγματικά επιτόκια μελλοντικϊσ. 

2.27 Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 

Τα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα, περιλαμβάνουν μετρθτά ςτο ταμείο, κατακζςεισ ςε κεντρικζσ τράπεηεσ που δεν υπόκεινται 

ςε περιοριςμοφσ, απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα και άλλεσ βραχυπρόκεςμεσ επενδφςεισ υψθλισ ρευςτοποίθςθσ, με 

αρχικζσ θμερομθνίεσ λιξθσ τριϊν ι λιγότερων μθνϊν. 

2.28 Δραςτθριότθτεσ εμπιςτευματοδόχου 

Ο Πμιλοσ παρζχει υπθρεςίεσ κεματοφυλακισ, εταιρικισ διαχείριςθσ, διαχείριςθσ επενδφςεων, κακϊσ και παροχι 

ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε τρίτουσ. Αυτό προχποκζτει από τον Πμιλο να λαμβάνει αποφάςεισ για τθν κατανομι, αγορά και 

πϊλθςθ ςχετικά με ζνα ευρφ φάςμα χρθματοοικονομικϊν μζςων. Ο Πμιλοσ λαμβάνει ζςοδο αμοιβϊν για τθν παροχι των 
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υπθρεςιϊν αυτϊν. Τα περιουςιακά ςτοιχεία που κρατοφνται υπό τθν ιδιότθτα ωσ εμπιςτευματοδόχου δεν αποτελοφν περιουςιακά 

ςτοιχεία του Ομίλου και δεν αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Επιπλζον, ο Πμιλοσ δεν εγγυάται για τισ επενδφςεισ 

αυτζσ και ςυνεπϊσ δεν είναι εκτεκειμζνοσ ςε οποιονδιποτε πιςτωτικό κίνδυνο ςε ςχζςθ με αυτζσ. 

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

Κατά τθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν του Ομίλου, θ Διοίκθςθ προβαίνει ςε εκτιμιςεισ και παραδοχζσ που ενδζχεται να 

επθρεάςουν τα ποςά των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων, των εςόδων και εξόδων ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, κατά τθ 

διάρκεια του επόμενου οικονομικοφ ζτουσ και τισ γνωςτοποιιςεισ που τισ ςυνοδεφουν. Οι εκτιμιςεισ και οι παραδοχζσ 

αξιολογοφνται διαρκϊσ και βαςίηονται ςτισ παροφςεσ ςυνκικεσ, ςε ιςτορικά ςτοιχεία και ςε άλλουσ παράγοντεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των εκτιμιςεων για μελλοντικά γεγονότα, οι οποίεσ, με βάςθ τισ παροφςεσ ςυνκικεσ, κεωροφνται λογικζσ. 

Οι κυριότεροι τομείσ για τουσ οποίουσ ο Πμιλοσ προβαίνει ςε εκτιμιςεισ και παραδοχζσ ςτθν εφαρμογι των λογιςτικϊν του αρχϊν 

αναλφονται παρακάτω:  

3.1 Ρροβλζψεισ απομείωςθσ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν 

Ο Πμιλοσ εξετάηει το δανειακό του χαρτοφυλάκιο ςε διαρκι βάςθ προκειμζνου να αξιολογιςει εάν υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ 

απομείωςθσ. Θ αξιολόγθςθ αυτι πραγματοποιείται ςε ατομικι βάςθ για τα δάνεια και απαιτιςεισ που είναι από μόνα τουσ 

ςθμαντικά και ςε ςυλλογικι βάςθ α) για τα δάνεια και απαιτιςεισ που δεν είναι μεμονωμζνα ςθμαντικά και β) για αυτά τα δάνεια 

και απαιτιςεισ που κεωροφνται μεμονωμζνα ςθμαντικά αλλά δεν βρζκθκαν να είναι απομειωμζνα μετά τθν αξιολόγθςι τουσ ςε 

ατομικι βάςθ. Θ Διοίκθςθ εξαςκεί τθν κρίςθ τθσ κατά τθ υιοκζτθςθ των παραδοχϊν και εκτιμιςεων  που χρθςιμοποιεί για τον 

υπολογιςμό τθσ παροφςασ αξίασ των ταμειακϊν ροϊν που αναμζνονται να ειςπραχκοφν από τα δάνεια και απαιτιςεισ,  είτε αυτά 

αξιολογοφνται ςε ατομικι είτε ςε ςυλλογικι βάςθ. 

Αξιολόγθςθ τθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ ςε ατομικι βάςθ  

Για τα δάνεια που αξιολογοφνται ςε ατομικι βάςθ, κυρίωσ το επιχειρθματικό δανειακό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, θ Διοίκθςθ 

προβαίνει ςτθν καλφτερθ δυνατι εκτίμθςθ για να προςδιορίςει τθν παροφςα αξία των ταμειακϊν ροϊν που αναμζνονται να 

ειςπραχκοφν. Ο ανωτζρω προςδιοριςμόσ περιλαμβάνει εκτιμιςεισ  ςχετικά με τθν οικονομικι κατάςταςθ του πιςτοφχου και τθν 

κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία των υφιςτάμενων εξαςφαλίςεων. Οι προςδοκϊμενεσ ανακτιςεισ από τα ακίνθτα που λαμβάνονται 

ωσ εξαςφαλίςεισ, επθρεάηονται από τθν πτωτικι τάςθ που παρατθρείται ςτισ εμπορικζσ τουσ αξίεσ. Μια πτϊςθ τθσ τάξεωσ του 5% 

ςτισ εκτιμϊμενεσ ανακτιςιμεσ αξίεσ όλων των ακινιτων που λαμβάνονται ωσ εξαςφαλίςεισ και οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν 

επιμζτρθςθ τθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ του επιχειρθματικοφ δανειακοφ χαρτοφυλακίου του Ομίλου, κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

αναγνϊριςθ πρόςκετθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ το 2016 ποςοφ € 116 εκατ. περίπου (2015: € 118 εκατ.).  

Κάκε δάνειο που αξιολογείται για απομείωςθ ςε ατομικι βάςθ, αξιολογείται κατά περίπτωςθ (ςε ςυνεργαςία τθσ μονάδασ 

Διαχείριςθσ Ριςτωτικοφ Κινδφνου και των επιχειρθςιακϊν μονάδων) και ςτθ ςυνζχεια εγκρίνεται ανεξάρτθτα από τθ μονάδα 

Διαχείριςθσ Ριςτωτικοφ Κινδφνου. 

Αξιολόγθςθ τθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ ςε ςυλλογικι βάςθ 

Θ πρόβλεψθ απομείωςθσ ςε ςυλλογικι βάςθ ςχθματίηεται για (α) ομάδεσ μθ απομειωμζνων ι απομειωμζνων δανείων λιανικισ 

τραπεηικισ που δε κεωροφνται μεμονωμζνα ςθμαντικά, και (β) για ομάδεσ επιχειρθματικϊν ι δάνειων λιανικισ τραπεηικισ που 

κεωροφνται μεμονωμζνα ςθμαντικά αλλά δεν είναι απομειωμζνα ςε ατομικι βάςθ. 

Ρροκειμζνου να κακορίςει εάν υπάρχουν ηθμιζσ απομείωςθσ που κα πρζπει να αναγνωριςτοφν ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων,  

θ Διοίκθςθ εξετάηει κατά πόςο υπάρχουν αντικειμενικζσ ενδείξεισ που να οδθγοφν ςε μετριςιμθ μείωςθ των αναμενόμενων 

μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν ενόσ χαρτοφυλακίου δανείων, πριν τθν αναγνϊριςθ τθσ μείωςθσ αυτισ ςε μεμονωμζνα δάνεια του 

χαρτοφυλακίου. Τζτοια ζνδειξθ είναι δυνατόν να περιλαμβάνει παρατθριςιμα δεδομζνα που υποδθλϊνουν ότι υπάρχει μια 

δυςμενισ μεταβολι ςτθ δυνατότθτα αποπλθρωμισ μιασ ομάδασ πιςτοφχων, ι ςτισ εκνικζσ ι τοπικζσ οικονομικζσ ςυνκικεσ που 

ςυςχετίηονται με τθν ομαλι εξυπθρζτθςθ των δανείων τθσ ομάδασ.  

Αξιολογϊντασ τθν ανάγκθ για ςυλλογικι πρόβλεψθ απομείωςθσ, θ Διοίκθςθ λαμβάνει υπόψθ παράγοντεσ όπωσ πιςτολθπτικι 

διαβάκμιςθ, μζγεκοσ του χαρτοφυλακίου, ςυγκεντρϊςεισ κινδφνου, κακϊσ και οικονομικοφσ παράγοντεσ. Οι εκτιμιςεισ τθσ 

Διοίκθςθσ για τον προςδιοριςμό των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν βαςίηονται ςε ιςτορικά δεδομζνα ηθμιϊν περιουςιακϊν 

ςτοιχείων  με χαρακτθριςτικά πιςτωτικοφ κινδφνου παρόμοια με αυτά του δανειακοφ χαρτοφυλακίου υπό αξιολόγθςθ. Θ Διοίκθςθ 

επίςθσ αςκεί ςθμαντικι κρίςθ προκειμζνου να εκτιμιςει εάν οι τρζχουςεσ οικονομικζσ και πιςτωτικζσ ςυνκικεσ ενδζχεται να 
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οδθγιςουν ςε επίπεδο ηθμιάσ απομείωςθσ υψθλότερο ι χαμθλότερο από αυτό το οποίο προκφπτει με βάςθ τα ιςτορικά 

δεδομζνα. Υπό κανονικζσ ςυνκικεσ, τα ιςτορικά δεδομζνα παρζχουν αντικειμενικι και ςυναφι πλθροφόρθςθ για τθν αξιολόγθςθ 

τθσ ηθμιάσ του κάκε δανειακοφ χαρτοφυλακίου. Υπό άλλεσ ςυνκικεσ, τα ιςτορικά δεδομζνα παρζχουν λιγότερο ςυναφι 

πλθροφόρθςθ, για παράδειγμα όταν οι πρόςφατεσ τάςεισ κινδφνου δεν αντικατοπτρίηονται επαρκϊσ ςτθν ιςτορικι πλθροφόρθςθ. 

Ειδικότερα, όταν οι αλλαγζσ ςτισ οικονομικζσ, εποπτικζσ και ςυναλλακτικζσ ςυνκικεσ μεταβάλουν τουσ παράγοντεσ κινδφνου του 

υπό εξζταςθ χαρτοφυλακίου οι οποίοι πλζον δεν αντικατοπτρίηονται πλιρωσ ςτο μοντζλο υπολογιςμοφ τθσ πρόβλεψθσ 

απομείωςθσ, τότε ο Πμιλοσ αναπροςαρμόηει ανάλογα τθν πρόβλεψθ απομείωςθσ που προκφπτει με βάςθ τα ιςτορικά δεδομζνα.  

Θ αβεβαιότθτα που ενζχεται ςτθν εκτίμθςθ τθσ ηθμιάσ απομείωςθσ, ζχει αυξθκεί λόγω του τρζχοντοσ μακροοικονομικοφ 

περιβάλλοντοσ και επθρεάηεται από παράγοντεσ όπωσ θ πολιτικι αβεβαιότθτα, το επίπεδο τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, τουσ 

δείκτεσ χρεοκοπίασ, τθ γεωγραφικι ςυγκζντρωςθ, τισ αλλαγζσ ςε νόμουσ και κανονιςμοφσ, τισ τιμζσ των ακινιτων και το φψοσ των 

επιτοκίων. 

Για το ςτεγαςτικό δανειακό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, οι δείκτεσ ανάκτθςθσ που υπολογίηονται με βάςθ ςτατιςτικά μοντζλα, 

αντιπροςωπεφουν τθν καλφτερθ δυνατι εκτίμθςθ τθσ Διοίκθςθσ ςχετικά με τθν κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία των αςτικϊν 

ακινιτων που κατζχονται ωσ εξαςφάλιςθ και το χρόνο πλειςτθριαςμοφ των ακινιτων αυτϊν, ο οποίοσ με τθ ςειρά του 

επθρεάηεται από το τοπικό νομικό πλαίςιο. Τόςο το ποςό όςο και ο χρόνοσ των αναμενόμενων ταμειακϊν ροϊν ζχουν επθρεαςτεί 

από τθν μείωςθ του επιπζδου δραςτθριότθτασ ςτθν αγορά ακινιτων και ςτισ αλλαγζσ του εγχϊριου φορολογικοφ και νομικοφ 

περιβάλλοντοσ. Μία πτϊςθ τθσ τάξεωσ του 3% ςτουσ εκτιμϊμενουσ δείκτεσ ανάκτθςθσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν επιμζτρθςθ 

τθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ του χαρτοφυλακίου ςτεγαςτικϊν δανείων του Ομίλου, κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αναγνϊριςθ 

πρόςκετθσ πρόβλεψθσ το 2016 ποςοφ € 125 εκατ. περίπου (2015: € 122 εκατ.).  

Για τα λοιπά χαρτοφυλάκια λιανικισ τραπεηικισ του Ομίλου, θ ςτατιςτικι ανάλυςθ των ιςτορικϊν δεδομζνων ηθμιϊν είναι το 

κφριο εργαλείο που χρθςιμοποιείται για τον προςδιοριςμό  τθσ μελλοντικισ ςυμπεριφοράσ του πελάτθ και του προγράμματοσ 

αποπλθρωμισ των υποχρεϊςεϊν του. Εξαιτίασ του δυςμενοφσ μακροοικονομικοφ περιβάλλοντοσ κατά τθ διάρκεια των 

τελευταίων χρόνων, υπάρχει ζνασ βακμόσ αβεβαιότθτασ, ανάλογα με το υπό εξζταςθ χαρτοφυλάκιο,  όςον αφορά το επίπεδο των 

μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν και του χρόνου είςπραξθσ αυτϊν. Πςον αφορά τθν ζκκεςθ ςε καταναλωτικά και δάνεια ςε μικρζσ 

επιχειριςεισ χωρίσ εξαςφάλιςθ, θ Διοίκθςθ αςκεί ςθμαντικι κρίςθ για να κακορίςει τισ παραδοχζσ που είναι υποκείμενεσ ςτουσ 

ιςχφοντεσ δείκτεσ ανάκτθςθσ, οι οποίοι υπολογίηονται με βάςθ ςτατιςτικά μοντζλα και επθρεάηονται από τισ τρζχουςεσ 

οικονομικζσ ςυνκικεσ. Μία πτϊςθ ςτουσ εκτιμϊμενουσ δείκτεσ ανάκτθςθσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν επιμζτρθςθ τθσ 

πρόβλεψθσ απομείωςθσ του χαρτοφυλακίου καταναλωτικϊν δανείων χωρίσ εξαςφάλιςθ κατά 5%, κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

αναγνϊριςθ πρόςκετθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ το 2016 ποςοφ € 36 εκατ. περίπου (2015: € 45 εκατ.), ενϊ θ ίδια μείωςθ ςτουσ 

εκτιμϊμενουσ δείκτεσ ανάκτθςθσ του χαρτοφυλακίου δανείων μικρϊν επιχειριςεων, κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αναγνϊριςθ 

πρόςκετθσ πρόβλεψθσ ποςοφ € 65 εκατ. περίπου (2015: € 40 εκατ.). 

3.2 Εφλογθ αξία χρθματοοικονομικϊν μζςων 

Θ εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν μζςων 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) 

ανεξαρτιτωσ εάν θ τιμι αυτι είναι άμεςα παρατθριςιμθ ι προςδιορίηεται με τθ χριςθ άλλων κατάλλθλων τεχνικϊν αποτίμθςθσ. 

Θ εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν μζςων που δε διαπραγματεφονται ςε ενεργι αγορά, προςδιορίηεται χρθςιμοποιϊντασ 

άλλεσ τεχνικζσ αποτίμθςθσ οι οποίεσ περιλαμβάνουν τθ χριςθ μοντζλων αποτίμθςθσ. Επιπρόςκετα, θ εφλογθ αξία των 

χρθματοοικονομικϊν μζςων που δεν ζχουν ςυχνζσ ςυναλλαγζσ και θ τιμολόγθςι των οποίων χαρακτθρίηεται από μικρι 

διαφάνεια, είναι λιγότερο αντικειμενικι και απαιτεί διαφόρων βακμϊν κρίςθ, ανάλογα με τθν ρευςτότθτα, τθ ςυγκζντρωςθ, τθν 

αβεβαιότθτα των παραγόντων τθσ αγοράσ, τισ παραδοχζσ για τισ τιμζσ και τουσ λοιποφσ κινδφνουσ που επθρεάηουν το εν λόγω 

χρθματοοικονομικό μζςο. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, οι εφλογεσ αξίεσ εκτιμϊνται βάςει παρατθριςιμων δεδομζνων παρόμοιων 

χρθματοοικονομικϊν μζςων ι χρθςιμοποιϊντασ άλλεσ τεχνικζσ αποτίμθςθσ. 

Τα μοντζλα αποτίμθςθσ που χρθςιμοποιοφνται περιλαμβάνουν μεκόδουσ παροφςασ αξίασ και άλλα μοντζλα που βαςίηονται 

κυρίωσ ςε παρατθριςιμα δεδομζνα, και ςε μικρότερο βακμό ςε μθ παρατθριςιμα, προκειμζνου ο προςδιοριςμόσ τθσ εφλογθσ 

αξίασ να παραμζνει αξιόπιςτοσ. 

Τα μοντζλα αποτίμθςθσ χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για τθν αποτίμθςθ εξωχρθματιςτθριακϊν παραγϊγων και τίτλων που 

επιμετροφνται ςε εφλογθ αξία.  
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Ππου χρθςιμοποιοφνται τεχνικζσ αποτίμθςθσ για τον κακοριςμό τθσ εφλογθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν μζςων που δεν 

διαπραγματεφονται ςε ενεργι αγορά, αυτζσ επικυρϊνονται και εξετάηονται περιοδικά από αρμόδιο προςωπικό, τα οποίο είναι 

ανεξάρτθτο από το προςωπικό που τισ ανζπτυξε. Πλα τα μοντζλα πιςτοποιοφνται πριν τθ χρθςιμοποίθςι τουσ και 

προςαρμόηονται ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι τα παραγόμενα αποτελζςματα αντικατοπτρίηουν τα πραγματικά δεδομζνα και τισ 

ςυγκριτικζσ τιμζσ αγοράσ. Οι κφριεσ παραδοχζσ και εκτιμιςεισ που λαμβάνονται υπόψθ από τθν Διοίκθςθ όταν χρθςιμοποιείται 

ζνα μοντζλο αποτίμθςθσ περιλαμβάνουν: 

 τθν πικανότθτα και το χρόνο πραγματοποίθςθσ των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν, 

 τθν επιλογι του κατάλλθλου προεξοφλθτικοφ επιτοκίου, που βαςίηεται ςε εκτίμθςθ ενόσ ςυμμετζχοντοσ ςτθν αγορά για 

το κατάλλθλο περικϊριο επιτοκίου επί του επιτοκίου μθδενικοφ κινδφνου, και 

 τθσ άςκθςθ κρίςθσ για τον κακοριςμό του μοντζλου που κα χρθςιμοποιθκεί για τον υπολογιςμό τθσ εφλογθσ αξίασ. 

Ππου είναι δυνατό, τα μοντζλα χρθςιμοποιοφν μόνο παρατθριςιμα δεδομζνα. Ωςτόςο,  ςε παράγοντεσ όπωσ ο πιςτωτικόσ 

κίνδυνοσ (τόςο του Ομίλου όςο και του αντιςυμβαλλόμενου), οι μεταβλθτότθτεσ (volatilities) και οι ςυςχετίςεισ (correlations), 

απαιτείται θ εκτίμθςθ τθσ Διοίκθςθσ, προκειμζνου οι προςδιοριηόμενεσ εφλογεσ αξίεσ να αντανακλοφν τθν αβεβαιότθτα που 

υπάρχει ωσ αποτζλεςμα τθσ ζλλειψθσ ςχετικϊν δεδομζνων τθσ αγοράσ. Τα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται ςτισ αποτιμιςεισ που 

βαςίηονται ςε μθ παρατθριςιμα δεδομζνα είναι εγγενϊσ αβζβαια, εξαιτίασ τθσ περιοριςμζνθσ πλθροφόρθςθσ ι τθσ απουςίασ 

τρεχόντων δεδομζνων τθσ αγοράσ. Ωςτόςο, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ κα υπάρχουν κάποια διακζςιμα ιςτορικά δεδομζνα 

ςτα οποία μπορεί να βαςιςτεί θ επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ, και ςυνεπϊσ ακόμθ και όταν χρθςιμοποιοφνται μζκοδοι 

αποτίμθςθσ που βαςίηονται ςε μθ παρατθριςιμα δεδομζνα, οι προςδιοριηόμενεσ εφλογεσ αξίεσ κα βαςίηονται, κατά ζνα 

περιοριςμζνο βακμό ςε παρατθριςιμα δεδομζνα. 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων παρζχονται 

ςτθ ςθμ. 7.3. 

3.3 Απομείωςθ μετοχϊν χαρτοφυλακίου διακζςιμων προσ πϊλθςθ  

Για τισ μετοχζσ του χαρτοφυλακίου διακεςίμων προσ πϊλθςθ, μία ςθμαντικι ι παρατεταμζνθ μείωςθ ςτθν εφλογθ αξία κάτω του 

κόςτουσ, αποτελεί αντικειμενικι ζνδειξθ απομείωςθσ. Ρροκειμζνου να κακοριςτοφν τα κριτιρια χαρακτθριςμοφ τθσ ανωτζρω 

μείωςθσ ωσ ςθμαντικι ι παρατεταμζνθ, θ Διοίκθςθ του Ομίλου εξαςκεί κρίςθ. Σε αυτό το πλαίςιο, ο Πμιλοσ κεωρεί μία μείωςθ ωσ 

«ςθμαντικι», όταν θ εφλογθ αξία των ειςθγθμζνων μετοχϊν υπολείπεται τθσ αξίασ κτιςθσ περιςςότερο από 30% με 40%, βάςει 

του χρθματιςτθριακοφ δείκτθ τθσ κάκε μετοχισ, και ωσ «παρατεταμζνθ» τθν μείωςθ τθσ τιμισ αγοράσ μιασ μετοχισ κάτω του 

κόςτουσ αυτισ για περίοδο δϊδεκα μθνϊν. Ο Πμιλοσ επίςθσ υπολογίηει, μεταξφ άλλων παραγόντων, τθν ιςτορικι μεταβλθτότθτα 

τθσ τιμι τθσ μετοχισ, τθν οικονομικι ευρωςτία του εκδότθ, τθν απόδοςθ του κλάδου ςτον οποίο δραςτθριοποιείται, τισ αλλαγζσ 

ςτθν τεχνολογία, κακϊσ και τισ λειτουργικζσ και χρθματοδοτικζσ ταμειακζσ ροζσ. 

3.4 Εκτιμιςεισ για τον άςκθςθ ελζγχου ςε άλλεσ εταιρίεσ 

Θ Διοίκθςθ εξαςκεί κρίςθ προκειμζνου να αξιολογιςει εάν ο Πμιλοσ ζχει τον ζλεγχο μίασ άλλθσ εταιρίασ βάςει των ςτοιχείων που 

ςυνιςτοφν τον ζλεγχο, όπωσ αυτά  παρουςιάηονται ςτθν ςθμ. 2.2 (i). 

(α) Θυγατρικζσ επιχειριςεισ 

Ο Πμιλοσ κατζχει τθν πλειοψθφία των δικαιωμάτων ψιφου ςε όλεσ τισ κυγατρικζσ του επιχειριςεισ, εκτόσ από τθν Grivalia 

Properties Α.Ε. Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία και τισ κυγατρικζσ τθσ, κακϊσ επίςθσ και τθν Hellenic Post Credit Α.Ε. Ρεραιτζρω 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ τθσ άςκθςθσ ελζγχου ςτισ ανωτζρω εταιρίεσ παρζχονται ςτθν ςθμ. 27.  

(β) Οικονομικζσ οντότθτεσ ειδικισ διάρκρωςθσ 

Ωσ μζροσ των χρθματοδοτικϊν του δραςτθριοτιτων, ο Πμιλοσ προβαίνει ςτθν τιτλοποίθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων μζςω τθσ 

ςφςταςθσ εταιριϊν ειδικοφ ςκοποφ, οι ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ των οποίων προκακορίηονται από τον Πμιλο ςτα πλαίςια του 

αρχικοφ τουσ ςχεδιαςμοφ. Ο Πμιλοσ ζχει ζκκεςθ ςτθ μεταβλθτότθτα των αποδόςεων των  εταιριϊν αυτϊν μζςω τθσ κατοχισ 

χρεωςτικϊν τίτλων που εκδίδουν  ι μζςω των διαφόρων μορφϊν κάλυψθσ πιςτωτικοφ κινδφνου που παρζχονται ςε αυτζσ από τον  

Πμιλο βάςει των εκάςτοτε ςυμβατικϊν όρων. Για να αξιολογιςει τθν φπαρξθ ελζγχου ςτισ ανωτζρω εταιρίεσ ειδικοφ ςκοποφ, ο 

Πμιλοσ λαμβάνει υπόψθ κατά πόςον μπορεί να επθρεάςει τισ ουςιϊδεισ αποφάςεισ που κα μποροφςαν να μεταβάλουν τισ 

αποδόςεισ τουσ. Συνεπϊσ, ο Πμιλοσ ζχει καταλιξει ότι ελζγχει αυτζσ τισ εταιρίεσ ειδικοφ ςκοποφ.  
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Ο Πμιλοσ ςυμμετζχει ςτον αρχικό ςχεδιαςμό διαφόρων αμοιβαίων κεφαλαίων προκειμζνου να παρζχει ςτουσ πελάτεσ του 

επενδυτικζσ ευκαιρίεσ. Ο Πμιλοσ λειτουργεί κυρίωσ ωσ διαχειριςτισ κεφαλαίων, λαμβάνοντασ αποφάςεισ εντόσ του 

προκακοριςμζνου εποπτικοφ πλαιςίου. Συνεπϊσ, ο Πμιλοσ ζχει καταλιξει ότι δεν ελζγχει αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια. 

Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ οικονομικζσ οντότθτεσ ειδικισ διάρκρωςθσ που ςυμμετζχει ο Πμιλοσ, είτε αυτζσ 

ενοποιοφνται είτε όχι, παρζχονται ςτθν ςθμ. 28. 

3.5 Φόροσ ειςοδιματοσ 

Ο Πμιλοσ υπόκειται ςε φόρο ειςοδιματοσ ςε διάφορεσ χϊρεσ και προβαίνει ςε εκτιμιςεισ για τον προςδιοριςμό τθσ πρόβλεψθσ 

αυτοφ. Επίςθσ, ο Πμιλοσ αναγνωρίηει υποχρεϊςεισ για κζματα που ενδεχομζνωσ ανακφψουν από φορολογικοφσ ελζγχουσ, βάςει 

των εκτιμιςεων για το κατά πόςο αυτά κα επιφζρουν επιπρόςκετουσ φόρουσ ι για τθν ζκβαςθ φορολογικϊν δικαςτικϊν 

υποκζςεων. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξφ του τελικοφ φόρου των ανωτζρω περιπτϊςεων και των ποςϊν που αναγνωρίςτθκαν 

αρχικά, τότε αυτι κα επθρεάςει τισ φορολογικζσ και τισ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του Ομίλου, κατά τθν περίοδο 

προςδιοριςμοφ του τελικοφ φόρου. 

Επιπρόςκετα, ο Πμιλοσ αναγνωρίηει αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ ςτο βακμό που είναι πικανό ότι κα υπάρξουν 

επαρκι φορολογθτζα κζρδθ ζναντι των οποίων οι μθ χρθςιμοποιθκείςεσ φορολογικζσ ηθμιζσ και οι εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ 

διαφορζσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν. Συνεπϊσ, θ αναγνϊριςθ των ανωτζρω αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων 

περιλαμβάνει τθν διενζργεια εκτιμιςεων ςχετικά με τθ μελλοντικι χρθματοοικονομικι απόδοςθ των εταιριϊν του Ομίλου ςτισ 

οποίεσ, οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ, ζχουν αναγνωριςτεί. Ειδικότερα, ο προςδιοριςμόσ των αναβαλλόμενων 

φορολογικϊν απαιτιςεων που μποροφν να αναγνωριςτοφν, απαιτεί τθ διενζργεια ςθμαντικϊν εκτιμιςεων για το χρόνο επίτευξθσ 

και το φψοσ των μελλοντικϊν φορολογθτζων κερδϊν. Κατά τθν διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων, ο Πμιλοσ λαμβάνει υπόψθ όλα 

τα διακζςιμα ςτοιχεία, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ πρόβλεψθσ τθσ Διοίκθςθσ για τα μελλοντικά φορολογθτζα  ζςοδα και τθσ 

φορολογικισ νομοκεςίασ ςε κάκε χϊρα. 

Θ ςθμαντικότερθ εκτίμθςθ που διενεργείται από τθν Διοίκθςθ αφορά τθν αναγνϊριςθ των αναβαλλόμενων φορολογικϊν 

απαιτιςεων που ςχετίηονται με τισ πραγματοποιθκείςεσ ηθμιζσ ςτθν Ελλάδα. Σε περίπτωςθ που, ο Πμιλοσ εκτιμιςει ότι δεν κα 

είναι ςε κζςθ να ανακτιςει ςτο μζλλον ζνα μζροσ των αναγνωριηόμενων αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων, το μθ 

ανακτιςιμο ποςό κα επθρεάςει το υπόλοιπο των αναβαλλόμενων φόρων τθν χρονικι ςτιγμι διενζργειασ τθσ ανωτζρω εκτίμθςθσ.  

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, ο Πμιλοσ επανεξζταςε τισ εκτιμιςεισ του ςχετικά με το φψοσ των μελλοντικϊν φορολογθτζων κερδϊν 

ζναντι των οποίων οι μθ χρθςιμοποιθκείςεσ φορολογικζσ ηθμιζσ και οι εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν και αξιολόγθςε αναλόγωσ τθν ανακτθςιμότθτα των αναγνωριςμζνων αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων 

βαςιηόμενοσ ςτο τριετζσ Επιχειρθματικό Σχζδιό του, το οποίο εγκρίκθκε από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τον Ιανουάριο 2017 και ζχει 

υποβλθκεί ςτο Ελλθνικό Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (ΤΧΣ) και ςτον Ενιαίο Εποπτικό Μθχανιςμό (ΕΕΜ), παρζχοντασ 

τισ προοπτικζσ ςχετικά με τθν κερδοφορία του και τθν κεφαλαιακι του κζςθ για τθν περίοδο ζωσ το τζλοσ του 2019. Θ εφαρμογι 

του ανωτζρω Επιχειρθματικοφ Σχεδίου  εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από το μακροοικονομικό περιβάλλον ςτθν Ελλάδα και ςτισ 

χϊρεσ τισ οποίεσ δραςτθριοποιείται ο Πμιλοσ. 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, ποςό € 54 εκατ. ζχει αναγνωριςτεί για αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ από μθ 

χρθςιμοποιθκείςεσ φορολογικζσ ηθμιζσ, με βάςθ τισ εκτιμιςεισ και παραδοχζσ του Ομίλου, ςτον καλφτερο δυνατό βακμό, όπωσ 

περιγράφονται παραπάνω. Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ του Ομίλου και τισ 

εκτιμιςεισ για τθν ανακτθςιμότθτα αυτϊν παρζχονται  ςτθ ςθμ. 16.  

3.6 Ραροχζσ ςτο προςωπικό λόγω ςυνταξιοδότθςθσ 

Θ παροφςα αξία των υποχρεϊςεων λόγω ςυνταξιοδότθςθσ του προςωπικοφ εξαρτάται από παράγοντεσ που κακορίηονται ςε 

αναλογιςτικι βάςθ με τθν χριςθ διαφόρων παραδοχϊν, όπωσ το επιτόκιο προεξόφλθςθσ και οι μελλοντικζσ μιςκολογικζσ 

αυξιςεισ. Οποιεςδιποτε αλλαγζσ ςε αυτζσ τισ παραδοχζσ κα επθρεάςουν τθ λογιςτικι αξία των υποχρεϊςεων λόγω 

ςυνταξιοδότθςθσ.  

Ο Πμιλοσ κακορίηει το κατάλλθλο επιτόκιο προεξόφλθςθσ για τον υπολογιςμό τθσ παροφςασ αξίασ των εκτιμϊμενων 

ςυνταξιοδοτικϊν υποχρεϊςεων ςτο τζλοσ κάκε χρόνου βάςθ των επιτοκίων εταιρικϊν ομολόγων υψθλισ πιςτωτικισ διαβάκμιςθσ. 

Σε χϊρεσ όπου το βάκοσ αγοράσ για τζτοια ομόλογα είναι ανεπαρκζσ, χρθςιμοποιοφνται οι αποδόςεισ κυβερνθτικϊν ομολόγων. Το 

νόμιςμα και θ λιξθ των ομολόγων που χρθςιμοποιοφνται ςυνάδουν με το νόμιςμα και τθν εκτιμϊμενθ διάρκεια των 
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υποχρεϊςεων λόγω ςυνταξιοδότθςθσ. Το ποςοςτό αφξθςθσ των μιςκϊν βαςίηεται ςε εκτιμιςεισ ςχετικά με μελλοντικό επίπεδο 

του πλθκωριςμοφ και αντανακλά επίςθσ το ςφςτθμα ανταμοιβϊν του Ομίλου και τισ αναμενόμενεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ. 

Οι υπόλοιπεσ παραδοχζσ για τθν υποχρζωςθ ςυνταξιοδότθςθσ, όπωσ θ μεταβολι του πλθκωριςμοφ, βαςίηονται εν μζρει ςτισ 

εκάςτοτε ςυνκικεσ αγοράσ. 

Για πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανάλυςθ ευαιςκθςίασ των υποχρεϊςεων λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία, ςε λογικά πικανζσ, 

κατά τον χρόνο προετοιμαςίασ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων, αλλαγζσ ςτισ προαναφερκείςεσ κφριεσ αναλογιςτικζσ 

παραδοχζσ, βλζπε ςθμ. 38. 

3.7 Επενδφςεισ ςε ακίνθτα και ανακτθκζντα περιουςιακά ςτοιχεία  

Ο Πμιλοσ εξετάηει, ςε κάκε θμερομθνία αναφοράσ, το χαρτοφυλάκιο επενδφςεων ςε ακίνθτα προκειμζνου να αξιολογιςει κατά 

πόςο υπάρχουν ενδείξεισ απομείωςθσ, όπωσ μείωςθ ςτισ τιμζσ τθσ αγοράσ και το επίπεδο δραςτθριότθτασ αυτισ για διαφορετικζσ 

κατθγορίεσ ακινιτων, τα οποία βρίςκονται ςε διάφορεσ τοποκεςίεσ. Εάν υπάρχουν τζτοιεσ ενδείξεισ απομείωςθσ, θ Διοίκθςθ 

πρζπει να εξαςκιςει κρίςθ για τθν εκτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ, μειωμζνθσ με τα ζξοδα πϊλθςθσ, των επενδφςεων ςε ακίνθτα. Οι 

εφλογεσ αξίεσ προςδιορίηονται από πιςτοποιθμζνουσ ανεξάρτθτουσ εκτιμθτζσ και  από τθν κυγατρικι του Ομίλου Eurobank 

Υπθρεςίεσ Ακινιτων A.E., θ οποία εξειδικεφεται ςτθν αποτίμθςθ των ακινιτων, χρθςιμοποιεί εςωτερικοφσ ι εξωτερικοφσ 

πιςτοποιθμζνουσ ανεξάρτθτουσ εκτιμθτζσ και εποπτεφεται από το Royal Institute of Chartered Surveyors. Οι κυριότεροι 

παράγοντεσ που λαμβάνονται υπόψθ για τον προςδιοριςμό τθσ εφλογθσ αξίασ ςχετίηονται με τθν είςπραξθ των ςυμβατικϊν 

μιςκωμάτων, τισ τιμζσ των μελλοντικϊν μιςκωμάτων και τθ χρονικι διάρκεια τθσ μίςκωςθσ, τα επιτόκια προεξόφλθςθσ ι τουσ 

ςυντελεςτζσ απόδοςθσ, τισ τελικζσ αξίεσ, κακϊσ επίςθσ και το επίπεδο των μελλοντικϊν εξόδων ςυντιρθςθσ και λοιπϊν 

λειτουργικϊν εξόδων. Επιπρόςκετα, όταν θ εφλογθ αξία, μειωμζνθ με τα ζξοδα πϊλθςθσ, προςδιορίηεται βάςει των τιμϊν αγοράσ 

ςυγκρίςιμων ςυναλλαγϊν, τότε αυτζσ υπόκεινται ςε κατάλλθλεσ προςαρμογζσ ζτςι ϊςτε να αντανακλοφν τισ τρζχουςεσ 

οικονομικζσ ςυνκικεσ και τισ εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ, ςτον καλφτερο δυνατό βακμό, ςχετικά με τισ μελλοντικζσ τάςεισ των τιμϊν 

τθσ αγοράσ ακινιτων. 

Οι διαδικαςίεσ και οι υποκείμενεσ παραδοχζσ για τον προςδιοριςμό τθσ κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ αξία των ακίνθτων από 

πλειςτθριαςμό είναι αντίςτοιχεσ με εκείνεσ που περιγράφονται ανωτζρω για τισ επενδφςεισ ςε ακίνθτα. 

Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ ςχετικά με τον προςδιοριςμό τθσ εφλογθσ αξίασ των επενδφςεων ςε ακίνθτα του Ομίλου παρζχονται ςτθν 

ςθμ. 30. 

3.8 Ρροβλζψεισ και ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ 

Ο Πμιλοσ αναγνωρίηει προβλζψεισ όταν ζχει μια υπάρχουςα νομικι ι τεκμθριωμζνθ υποχρζωςθ, είναι πικανό ότι για να γίνει ο 

διακανονιςμόσ τθσ υποχρζωςθσ κα απαιτθκεί μια εκροι πόρων που ενςωματϊνουν οικονομικό όφελοσ και το ποςό του 

διακανονιςμοφ μπορεί να εκτιμθκεί αξιόπιςτα.  

Ρρόβλεψθ δεν αναγνωρίηεται και μια ενδεχόμενθ υποχρζωςθ γνωςτοποιείται ςτισ περιπτϊςεισ που δεν είναι πικανό ότι για να 

γίνει ο διακανονιςμόσ τθσ υποχρζωςθσ κα απαιτθκεί μια εκροι πόρων, όταν το ποςό τθσ υποχρζωςθσ δεν μπορεί να μετρθκεί 

αξιόπιςτα ι ςτισ περιπτϊςεισ τισ οποίεσ θ υποχρζωςθ κεωρείται πικανι και ζγκειται ςτθν εκδιλωςθ ι μθ ενόσ ι περιςςότερων 

αβζβαιων μελλοντικϊν γεγονότων.       

Με βάςθ τθν υποκειμενικότθτα και τθν εγγενι αβεβαιότθτα που ςυνεπάγεται ο προςδιοριςμόσ τθσ πικανότθτασ και του ποςοφ 

των προαναφερκζντων εκροϊν, ο Πμιλοσ λαμβάνει υπόψθ του ζναν αρικμό από παράγοντεσ, όπωσ τθν παροχι νομικϊν 

ςυμβουλϊν, το ςτάδιο ςτο οποίο βρίςκεται θ υπόκεςθ και ιςτορικά ςτοιχεία από παρόμοιεσ υποκζςεισ. Στθν περίπτωςθ μιασ 

προςφοράσ θ οποία γίνεται μζςα ςτα πλαίςια ενόσ προγράμματοσ εκελοφςιασ εξόδου του Ομίλου, ο αρικμόσ των υπαλλιλων οι 

οποίοι αναμζνεται να αποδεχκοφν τθν προαναφερκείςα προςφορά μαηί με τθν θλικιακι τουσ ομάδα, αποτελοφν ςθμαντικό 

παράγοντα που επθρεάηει τθν επιμζτρθςθ τθσ εκροισ για τθν παροχι εξόδου από τθν υπθρεςία.   

Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προβλζψεισ και τισ ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ που ζχουν αναγνωριςτεί από τον Πμιλο 

παρζχονται ςτισ ςθμ. 37 και 45. 

3.9 Λοιπζσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ και παραδοχζσ 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τισ λοιπζσ εκτιμιςεισ και παραδοχζσ που διενεργοφνται από τον Πμιλο παρζχονται ςτισ ςθμ. 5, 15, 17 και 

47. 
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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. 40), και 

(β)   Δεφτεροσ πυλϊνασ ςτιριξθσ – ομόλογα που ζχουν εκδοκεί από τθν Τράπεηα με τθν εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, τα ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ € 2.500 εκατ. κατζχονταν πλιρωσ 

από τθν Τράπεηα. Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, θ Τράπεηα προχϊρθςε ςτθν αποπλθρωμι 

ομολόγων εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ € 3.893 εκατ., ενϊ ζλθξαν ομόλογα ονομαςτικισ αξίασ € 6.650 

εκατ., τα οποία διακρατοφνταν πλιρωσ από τθν Τράπεηα (ςθμ. 36).  

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 πυλϊνεσ (α) & (β) ανωτζρω), το Ελλθνικό Δθμόςιο δικαιοφται να 

ορίςει εκπρόςωπό του ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τα δικαιϊματα του εκπροςϊπου του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου παρζχονται ςτθν Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και ςτθ Διλωςθ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Ετιςιασ 

Οικονομικισ Ζκκεςθσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016.  

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

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

Ανωνφμων Εταιρειϊν. 

5.  Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ από απαιτιςεισ Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

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

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Ζντοκα Γραμμάτια Ελλθνικοφ Δθμοςίου 1.289       2.157

Ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου 1.970       1.677

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα με το Ελλθνικό Δθμόςιο 1.070       992

Χρθματοοικονομικι εγγφθςθ που ςχετίηεται με τον πιςτωτικό κίνδυνο του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου 194           208

Δάνεια με εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 140           176

Δάνεια προσ ελλθνικζσ τοπικζσ αρχζσ και δθμόςιουσ οργανιςμοφσ 75             86

Λοιπζσ απαιτιςεισ 19             17

Σφνολο 4.757       5.313
 

Θ επάρκεια τθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ των δανείων και απαιτιςεων, τα οποία είτε είναι εγγυθμζνα από το Ελλθνικό Δθμόςιο 

είτε ζχουν χορθγθκεί ςε εταιρείεσ του δθμοςίου τομζα, αξιολογικθκε ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ απομείωςθσ ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ του Ομίλου. 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 πιςτωτικϊν κινδφνων από το Ελλθνικό Δθμόςιο παρζχονται ςτθ ςθμ. 7.3.  
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6.  Διαχείριςθ ιδίων κεφαλαίων 

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

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

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

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

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

δραςτθριοποιείται, ολοκλθρϊκθκε το πρϊτο τρίμθνο του 2016. 

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. 49).  

Κεφαλαιακι κζςθ 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

6.672                   6.420                   

Συν: Εποπτικά δικαιϊματα τρίτων 255                      401                      

Μείον: Λοιπζσ εποπτικζσ αναπροςαρμογζσ (156)                     (198)                     

6.771                   6.623                   

Συν: Ρρονομιοφχοι Τίτλοι 26                         30                         

Μείον: Λοιπζσ εποπτικζσ αναπροςαρμογζσ (26)                       (30)                       

6.771                   6.623                   

4                           15                         

Συν: Λοιπζσ εποπτικζσ αναπροςαρμογζσ 119                      147                      

Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6.894                   6.785                   

Σφνολο Στακμιςμζνου Ενεργθτικοφ 38.511                 38.888                 

Δείκτεσ: % %

17,6 17,0

17,6 17,0

17,9 17,4

Δείκτθσ κεφαλαίου τθσ κατθγορίασ 1 (T 1 ratio)

Συνολικόσ Δείκτθσ Κεφαλαιακισ Επάρκειασ (Total Capital Adequacy Ratio)

Κδια κεφάλαια που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ Τράπεηασ

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

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

ωσ μζςα κεφαλαίου τθσ κατθγορίασ 2

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

 

θμείωςθ: Σθν 31 Δεκεμβρίου 2016, ο CET1, με βάςθ τθν πλιρθ εφαρμογι των κανόνων τθσ Βαςιλείασ ΙΙΙ το 2024, κα ιταν 13,8% (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 δυνατότθτζσ 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 τθν κατεφκυνςθ, ο Πμιλοσ 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 ανοιγμάτων 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. 
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Διαδικαςία Εποπτικισ Αξιολόγθςθσ (SREP) 

Σφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 1024/2013 του Συμβουλίου, θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα (ΕΚΤ) διενεργεί ςε ετιςια βάςθ, τθ 

Διαδικαςία Εποπτικισ Αξιολόγθςθσ (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP), ϊςτε να κακορίςει τισ εποπτικζσ  

απαιτιςεισ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων που βρίςκονται υπό τθν εποπτεία τθσ, κακορίηοντασ τισ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ SREP.  

Ο κφριοσ ςκοπόσ τθσ SREP είναι να διαςφαλίςει ότι τα πιςτωτικά ιδρφματα διακζτουν επαρκείσ ρυκμίςεισ, ςτρατθγικζσ, 

διαδικαςίεσ, μθχανιςμοφσ, κεφάλαια και ρευςτότθτα ϊςτε να εξαςφαλίηουν τθν ορκι διαχείριςθ και κάλυψθ των κινδφνων που 

ζχουν αναλάβει ι ςτουσ οποίουσ ενδζχεται να εκτεκοφν. Στουσ παραπάνω κινδφνουσ ςυμπεριλαμβάνονται εκείνοι που 

προζκυψαν από τισ αςκιςεισ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων (stress testing) και οι κίνδυνοι που μπορεί το πιςτωτικό 

ίδρυμα να δθμιουργιςει  ςτο χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα. 

Σφμφωνα με τθν απόφαςθ τθσ Διαδικαςίασ Εποπτικισ Αξιολόγθςθσ για το 2016 θ οποία διενεργικθκε από τθν ΕΚΤ, από 1 

Ιανουαρίου 2017 θ Τράπεηα πρζπει να διατθρεί ςε ενοποιθμζνθ βάςθ το Δείκτθ κεφαλαίου κοινϊν μετοχϊν τθσ κατθγορίασ 1 (CET 

1 ratio) τουλάχιςτον ςτο 8,75% και το Συνολικό Δείκτθ Κεφαλαιακισ Επάρκειασ (Total Capital Adequacy ratio) τουλάχιςτον ςτο 

12,25%. 

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 ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ του 2015.  Οι κφριεσ δεςμεφςεισ του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου για το ανακεωρθμζνο ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ τθσ Τράπεηασ που κα πρζπει να υλοποιθκοφν ζωσ τθν 31 

Δεκεμβρίου 2018 (ι αν αναφζρεται διαφορετικά κατωτζρω) κακϊσ και θ κατάςταςι τουσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 παρατίκενται 

κατωτζρω: 

(α) θ μείωςθ των ςυνολικϊν δαπανϊν (εξαιρουμζνων των ειςφορϊν ςτο ταμείο εγγφθςθσ κατακζςεων ι ςτο ταμείο εξυγίανςθσ) 

ςτο ανϊτατο ποςό των € 750 εκατ. και θ μείωςθ του αρικμοφ των καταςτθμάτων για τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςτθν Ελλάδα 

ςε 510, κατ’ ανϊτατο όριο, τθν 31 Δεκεμβρίου 2017 (ςθμ. 12), 

(β) θ μείωςθ του κόςτουσ των κατακζςεων ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ Τράπεηασ οι οποίεσ ζχουν ενςωματωκεί 

ςτο ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ, 

(γ) θ πϊλθςθ κατ’ ελάχιςτον ποςοςτοφ 80% τθσ ςυμμετοχισ του Ομίλου ςτισ αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ ζωσ τθν  31 

Δεκεμβρίου 2016. Θ πϊλθςθ του 80% τθσ ςυμμετοχισ του ςτισ αςφαλιςτικζσ κυγατρικζσ ολοκλθρϊκθκε τον Αφγουςτο 2016 (ςθμ. 

17), 

(δ) θ πϊλθςθ του χαρτοφυλακίου ςε μετοχζσ που υπερβαίνουν τα € 5 εκατ. (με τθν επιφφλαξθ οριςμζνων εξαιρζςεων), ομόλογα 

μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ και υβριδικά ομόλογα, οφτωσ ϊςτε αυτό να μειωκεί ςε ποςό χαμθλότερο από €35 εκατ. ζωσ τθν 30 

Ιουνίου 2016, 

(ε) για τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςτθν Ελλάδα, θ μείωςθ του αρικμοφ των υπαλλιλων ςε 9.800 κατ’ ανϊτατο όριο ζωσ τθν 31 

Δεκεμβρίου 2017. Σθμαντικι πρόοδοσ ζχει γίνει μζςω τθσ εφαρμογισ του Ρρογράμματοσ Εκελοφςιασ Εξόδου το οποίο ξεκίνθςε 

ςτο δεφτερο τρίμθνο του 2016 (ςθμ. 38),  

(ςτ) θ μείωςθ του δείκτθ κακαρϊν χορθγιςεων προσ κατακζςεισ για τισ τραπεηικζσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςτθν Ελλάδα ςε 

115% κατ’ ανϊτατο όριο. Θ πϊλθςθ δανείων και θ αφξθςθ των κατακζςεων κατά τθ διάρκεια του 2016 ζχουν βελτιϊςει το δείκτθ 

χορθγιςεων προσ κατακζςεισ (ςθμ. 24 και 35), 

(η) θ μείωςθ του χαρτοφυλακίου των ςτοιχείων ενεργθτικοφ του Ομίλου ςτο εξωτερικό (μθ ςχετιηομζνων με Ζλλθνεσ πελάτεσ) ςτο 

ποςό των € 8,77 δις. κατ’ ανϊτατο όριο ζωσ τθν 30 Ιουνίου 2018. Το 2016 ο Πμιλοσ ολοκλιρωςε τθν πϊλθςθ τθσ Public J.S.C. 

Universal Bank, κυγατρικισ του ςτθν Ουκρανία (ςθμ. 17) και τθν επιλεγμζνθ πϊλθςθ χαρτοφυλακίων ξζνων δανείων και ακινιτων 

(ςθμ. 24 και 27). Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, το χαρτοφυλάκιο των ςτοιχείων ενεργθτικοφ του Ομίλου ςτο εξωτερικό, που δεν 

ςχετίηεται με Ζλλθνεσ πελάτεσ, ανιλκε ςε € 9,9 δισ,  

(θ) θ πϊλθςθ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ 20% ςτθ κυγατρικι του εταιρεία χωρίσ τραπεηικζσ δραςτθριότθτεσ Grivalia Properties Α.E. 

Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία, και 

(κ) ο περιοριςμόσ ςτθν παροχι κεφαλαίων ςτισ κυγατρικζσ εταιρείεσ του Ομίλου ςτο εξωτερικό εκτόσ εάν διαφορετικά 

προβλζπεται διαφορετικά από το εποπτικό πλαίςιο τθσ κάκε χϊρασ, ςτθν αγορά τίτλων μθ επενδυτικισ διαβάκμιςθσ (εκτόσ 
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οριςμζνων εξαιρζςεων), ςτισ αμοιβζσ του προςωπικοφ, ςτθν πλθρωμι μεριςμάτων, ςτθν πιςτωτικι πολιτικι που κα ακολουκθκεί 

και ςε άλλεσ ςτρατθγικζσ αποφάςεισ. 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, ο Πμιλοσ ζχει ιδθ υλοποιιςει/ τθριςει τισ δεςμεφςεισ που αναφζρονται ςτα ςθμεία ‘α’ ζωσ ‘δ’ και ‘κ’, 

ενϊ ζχει ςχεδόν επιτφχει το ςτόχο για το ςθμείο ‘ε’, ζνα χρόνο νωρίτερα από τθν θμερομθνία που ζχει τεκεί ςτο ςχζδιο. Σχετικά με 

τισ δεςμεφςεισ που αναφζρονται ςτα ςθμεία ‘ςτ’ ζωσ ‘θ’, οι οποίεσ κα πρζπει να ζχουν υλοποιθκεί μζςα ςτο 2018, ο Πμιλοσ ζχει 

προχωριςει ςε όλεσ τισ ενζργειεσ και πρωτοβουλίεσ που απαιτοφνται για τθν εκπλιρωςι τουσ μζςα ςτισ προκακοριςμζνεσ 

προκεςμίεσ. Αυτζσ οι ενζργειεσ ζχουν αποτυπωκεί ςτο τριετζσ Επιχειρθματικό Σχζδιο το οποίο εγκρίκθκε από το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο τον Ιανουάριο 2017. 

Θ υλοποίθςθ του ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ εξορκολογεί τισ λειτουργίεσ του Ομίλου και μειϊνει τα ζξοδά του ςυντελϊντασ ζτςι 

ςτον απϊτερο ςτόχο τθσ επιςτροφισ ςτθν κερδοφορία. Ωςτόςο, θ υλοποίθςθ των ανωτζρω δεςμεφςεων ενδζχεται να ζχει 

δυςμενι αντίκτυπο ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτα λειτουργικά αποτελζςματα και ςτθν οικονομικι κατάςταςθ του 

Ομίλου. 

Στθν περίπτωςθ που μια τράπεηα δεν επιτφχει τθ ςυμμόρφωςι τθσ με τουσ όρουσ του ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ και κάκε πικανισ 

ανακεϊρθςισ του, ενδζχεται να εκκινθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι διαδικαςία ζρευνασ για κακι χριςθ τθσ κρατικισ 

ενίςχυςθσ. Αυτι θ διαδικαςία μπορεί να οδθγιςει ςτθ μερικι ι ολικι ανάκτθςθ τθσ κρατικισ ενίςχυςθσ και/ι ςτθν επιβολι 

πρόςκετων δεςμεφςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων μεταξφ άλλων, περιοριςμϊν ςτθν υποςτιριξθ των κυγατρικϊν τθσ Τράπεηασ ςτο 

εξωτερικό, ι περιοριςμϊν ςτθν ικανότθτα τθσ Τράπεηασ να κατζχει και να διαχειρίηεται το χαρτοφυλάκιο κινθτϊν αξιϊν τθσ. 

Ενδζχεται περαιτζρω, οι παραδοχζσ επί των οποίων βαςίηεται το εκάςτοτε ιςχφον ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ, να αποδειχτοφν 

ανακριβείσ, κακιςτϊντασ δυςκολότερθ τθν επίτευξθ των ςτόχων που περιλαμβάνονται ς’ αυτό. 

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, προβλζπει το διοριςμό επιτρόπου (Monitoring Trustee) ςε όλεσ τισ τράπεηεσ που βρίςκονται ςε κακεςτϊσ 

Κρατικισ Ενίςχυςθσ. 

Tθν 22 Φεβρουαρίου 2013, θ Grant Thornton ορίςτθκε ωσ ο Monitoring Trustee τθσ Τράπεηασ. Οι όροι τθσ εν λόγω ανάκεςθσ 

τροποποιικθκαν και επεκτάκθκαν τθν 29 Μαΐου 2014. 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.  Διαχείριςθ χρθματοοικονομικϊν κινδφνων και εφλογθ αξία χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων 

7.1 Χριςθ χρθματοοικονομικϊν μζςων 

Οι δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςχετίηονται κυρίωσ με τθ χριςθ χρθματοοικονομικϊν μζςων, ςτα οποία περιλαμβάνονται και 

παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα. Ο Πμιλοσ αποδζχεται κατακζςεισ από πελάτεσ, τόςο με ςτακερό όςο και κυμαινόμενο 

επιτόκιο για διάφορεσ χρονικζσ περιόδουσ και επιδιϊκει τθν επίτευξθ κζρδουσ, επενδφοντασ τα κεφάλαια αυτά ςε υψθλισ 

ποιότθτασ περιουςιακά ςτοιχεία με επιτοκιακά περικϊρια μεγαλφτερα από το μζςο όρο. Ο Πμιλοσ επιδιϊκει τθν αφξθςθ αυτϊν 

των περικωρίων, μζςω τθσ ςυγκζντρωςθσ βραχυπρόκεςμων κεφαλαίων και τθσ χοριγθςθσ δανείων για μεγαλφτερεσ χρονικζσ 

περιόδουσ με υψθλότερα επιτόκια, τθρϊντασ παράλλθλα επαρκι ρευςτότθτα ϊςτε να ικανοποιεί όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του που 

μπορεί να καταςτοφν απαιτθτζσ από τουσ δικαιοφχουσ. 

Επίςθσ, ο Πμιλοσ επιδιϊκει τθν αφξθςθ των επιτοκιακϊν περικωρίων, μζςω τθσ είςπραξθσ περικωρίων πάνω από το μζςο όρο, 

μετά από προβλζψεισ, από τα δάνεια ςε επιχειριςεισ και τα δάνεια λιανικισ τραπεηικισ εντόσ ενόσ εφρουσ πιςτωτικοφ κινδφνου. 

Θ ζκκεςθ αυτι περιλαμβάνει τόςο δάνεια όςο και ςτοιχεία εκτόσ ιςολογιςμοφ όπωσ εγγυιςεισ, ενζγγυεσ πιςτϊςεισ και λοιπζσ 

δεςμεφςεισ. 

Ο Πμιλοσ επενδφει ςε χρθματοοικονομικά μζςα, τα οποία διαπραγματεφονται ςε οργανωμζνεσ και μθ οργανωμζνεσ 

χρθματοοικονομικζσ αγορζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων, με ςκοπό τθν επίτευξθ κζρδουσ 

από βραχυπρόκεςμεσ διακυμάνςεισ ςτθν αγορά μετοχϊν και ομολόγων, ςτισ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ και ςτα επιτόκια. 
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7.2 Ραράγοντεσ Χρθματοοικονομικοφ Κινδφνου 

Λόγω τθσ φφςθσ των δραςτθριοτιτων του, ο Πμιλοσ εκτίκεται ςε διάφορουσ χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ, όπωσ πιςτωτικό 

κίνδυνο, κίνδυνο αγοράσ (περιλαμβανομζνου του ςυναλλαγματικοφ και επιτοκιακοφ κινδφνου), κίνδυνο ρευςτότθτασ, κακϊσ και 

λειτουργικοφσ κινδφνουσ. Θ ςτρατθγικι διαχείριςθσ κινδφνων του Ομίλου αποςκοπεί ςτθν ελαχιςτοποίθςθ των αρνθτικϊν 

επιπτϊςεων που ενδζχεται να ζχουν οι ανωτζρω κίνδυνοι ςτθ χρθματοοικονομικι επίδοςθ, ςτθ χρθματοοικονομικι κζςθ και ςτισ 

ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου. 

Διαχείριςθ Κινδφνων 

Ο Πμιλοσ αναγνωρίηει ότι θ ανάλθψθ κινδφνων είναι ζνα αναπόςπαςτο μζροσ των δραςτθριοτιτων του για τθν επίτευξθ των 

ςτρατθγικϊν και επιχειρθματικϊν του ςτόχων. Ωσ εκ τοφτου, θ Διοίκθςθ του Ομίλου κεςπίηει επαρκείσ μθχανιςμοφσ για τθν 

ζγκαιρθ αναγνϊριςθ των κινδφνων και τθν αξιολόγθςθ των πικανϊν επιπτϊςεϊν τουσ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων που ζχει κζςει.  

Λόγω του ότι οι οικονομικζσ, τραπεηικζσ, κανονιςτικζσ και λειτουργικζσ ςυνκικεσ διαρκϊσ εξελίςςονται και μεταβάλλονται, ο 

Πμιλοσ ζχει υιοκετιςει και διαρκϊσ επικαιροποιεί τουσ μθχανιςμοφσ διαχείριςθσ κινδφνων με ςτόχο τθ ςυνεχι και βζλτιςτθ 

προςαρμογι του ςτο περιβάλλον αυτό. Θ δομι, οι εςωτερικζσ διαδικαςίεσ και οι υφιςτάμενοι μθχανιςμοί ελζγχου τθσ Τράπεηασ 

διαςφαλίηουν τόςο τθν αρχι τθσ ανεξαρτθςίασ όςο και τθν άςκθςθ επαρκοφσ εποπτείασ. 

Θ αποτελεςματικι διαχείριςθ κινδφνων αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα τθσ Διοίκθςθσ, όπωσ επίςθσ και ζνα ςθμαντικό 

ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα για τον Πμιλο. Ωσ εκ τοφτου, ο Πμιλοσ ζχει διακζςει ςθμαντικά μζςα για τθν αναβάκμιςθ των 

πολιτικϊν, μεκόδων και υποδομϊν, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ 

Τράπεηασ (ΕΚΤ), τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Αρχισ Τραπεηϊν (European Banking Authority - EBA)  και τθσ 

Επιτροπισ τθσ Βαςιλείασ για τθν Τραπεηικι Εποπτεία, και τισ βζλτιςτεσ διεκνείσ τραπεηικζσ πρακτικζσ. Ο Πμιλοσ εφαρμόηει μια 

ςαφϊσ προςδιοριςμζνθ εγκριτικι διαδικαςία πιςτοδοτιςεων, ανεξάρτθτεσ αξιολογιςεισ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ των 

πελατϊν και αποτελεςματικζσ πολιτικζσ διαχείριςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου, κινδφνου αγοράσ, κινδφνου ρευςτότθτασ και 

λειτουργικοφ κινδφνου, ςτθν Ελλάδα και ςε κάκε χϊρα του εξωτερικοφ όπου δραςτθριοποιείται. Οι πολιτικζσ διαχείριςθσ 

κινδφνων που εφαρμόηονται από τθν Τράπεηα και τισ κυγατρικζσ τθσ ανακεωροφνται ςε ετιςια βάςθ. 

Θ Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (Board Risk Committee - BRC) διαςφαλίηει ότι ο Πμιλοσ ζχει μια 

ςαφϊσ κακοριςμζνθ ςτρατθγικι διαχείριςθσ κινδφνων και κεφαλαίων, και ςαφϊσ κακοριςμζνο πλαίςιο ανάλθψθσ κινδφνων. 

Θ Στρατθγικι Κινδφνων και Κεφαλαίου, θ οποία είναι επίςθμα καταγεγραμμζνθ, περιγράφει τθν κατεφκυνςθ του Ομίλου ςχετικά 

με κζματα διαχείριςθσ κινδφνων και κεφαλαίων, τθν αποςτολι και τουσ ςτόχουσ τθσ διαχείριςθσ κινδφνων, τουσ οριςμοφσ των 

κινδφνων, τισ βαςικζσ αρχζσ διαχείριςθσ κινδφνων, τθ διάκεςθ ανάλθψθσ κινδφνων, τθν εςωτερικι διακυβζρνθςθ για τθ 

διαχείριςθ των κινδφνων και τισ ςτρατθγικζσ πρωτοβουλίεσ του Ομίλου για τθ βελτίωςθ του υφιςτάμενου πλαιςίου διαχείριςθσ 

κινδφνων.   

Το μζγιςτο φψοσ των κινδφνων που προτίκεται να αναλάβει ο Πμιλοσ για τθν επιδίωξθ των ςτρατθγικϊν του ςτόχων κακορίηεται 

ςτο εςωτερικό ζγγραφο «Ρλαίςιο διάκεςθσ για ανάλθψθ κινδφνων» μζςω ποςοτικϊν και ποιοτικϊν διατυπϊςεων, που 

ςυμπεριλαμβάνουν και ςυγκεκριμζνα όρια ανοχισ ανά είδοσ κινδφνου. Οι βαςικοί ςτόχοι του προςδιοριςμοφ τθσ διάκεςθσ 

ανάλθψθσ κινδφνων είναι θ ςυμμόρφωςθ με τισ εποπτικζσ απαιτιςεισ, θ υποςτιριξθ τθσ επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ του Ομίλου 

και θ διατιρθςθ ιςχυρισ κεφαλαιακισ επάρκειασ ςε ςυνδυαςμό με τθν επίτευξθ υψθλισ αποδοτικότθτασ των ιδίων κεφαλαίων. 

Θ BRC αξιολογεί το επίπεδο ανάλθψθσ κινδφνων, παρακολουκεί τθ ςυμμόρφωςθ με τα εγκεκριμζνα όρια ζκκεςθσ ςε κινδφνουσ 

και διαςφαλίηει ότι ο Πμιλοσ ζχει αναπτφξει ζνα κατάλλθλο ςφςτθμα διαχείριςθσ κινδφνων που περιλαμβάνει κατάλλθλεσ 

μεκοδολογίεσ, υποδείγματα μζτρθςθσ, πθγζσ δεδομζνων, και επαρκζσ και καταρτιςμζνο ανκρϊπινο δυναμικό, προκειμζνου να 

αναγνωρίηει, αξιολογεί και αντιμετωπίηει τουσ κινδφνουσ. 

Θ BRC αποτελείται από ζξι μθ εκτελεςτικοφσ ςυμβοφλουσ (θ επιτροπι ιταν πενταμελισ τθν 31 Δεκεμβρίου 2016), ςυνεδριάηει 

τουλάχιςτον ςε μθνιαία βάςθ και αναφζρεται ςτο ΔΣ ςε τριμθνιαία βάςθ και ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ. 

To 2016, θ Τράπεηα ςφςτθςε τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων (Management Risk Committee - MRC), ωσ 

ςυμβουλευτικι επιτροπι τθσ BRC. H κφρια ευκφνθ τθσ MRC είναι θ επίβλεψθ του πλαιςίου διαχείριςθσ κινδφνων του Ομίλου. Θ 

MRC διαςφαλίηει ότι οι ςθμαντικοί κίνδυνοι αναγνωρίηονται και τίκενται άμεςα υπόψθ τθσ BRC, κακϊσ και  ότι οι ιςχφουςεσ 

πολιτικζσ και διαδικαςίεσ είναι επαρκείσ για τθν ορκι διαχείριςθ των κινδφνων και τθ ςυμμόρφωςθ με τισ εποπτικζσ απαιτιςεισ. 

Στο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ, θ MRC παρακολουκεί το προφίλ κινδφνων τθσ Τράπεηασ και των κυγατρικϊν τθσ ζναντι τθσ 

κακοριςμζνθσ διάκεςθσ ανάλθψθσ κινδφνων και εξετάηει προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ του πλαιςίου διάκεςθσ ανάλθψθσ 
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κινδφνων. Επίςθσ, θ MRC εξετάηει και εγκρίνει τθ μεκοδολογία, τισ παραμζτρουσ και τα αποτελζςματα των Εςωτερικϊν 

Διαδικαςιϊν Αξιολόγθςθσ τθσ Επάρκειασ Κεφαλαίων και ευςτότθτασ (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP και 

Internal Liquidity Adequacy Assessment Process - ILAAP), κακϊσ και των Αςκιςεων Ρροςομοίωςθσ Ακραίων Καταςτάςεων (stress 

tests) που διενεργεί θ Τράπεηα. Επιπλζον, θ MRC κακορίηει τα κατάλλθλα μζτρα διαχείριςθσ, τα οποία παρουςιάηονται και 

ςυηθτοφνται ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι (EXBO) και ςτθ ςυνζχεια υποβάλλονται ςτθ BRC για ζγκριςθ. 

Ο Γενικόσ Τομζασ Διαχείριςθσ Κινδφνων του Ομίλου, με επικεφαλισ τον Group Chief Risk Officer (GCRO), ενεργεί ανεξάρτθτα από 

τισ επιχειρθματικζσ μονάδεσ και είναι υπεφκυνοσ για τθν παρακολοφκθςθ, τθν επιμζτρθςθ και τθ διαχείριςθ του πιςτωτικοφ 

κινδφνου, των κινδφνων αγοράσ και ρευςτότθτασ και των λειτουργικϊν κινδφνων. Αποτελείται από τον Τομζα Ρίςτθσ, τον Τομζα 

Διεκνοφσ Ρίςτθσ, τον Τομζα Group Market & Counterparty Risk (GMCRS), τον Τομζα Ριςτωτικοφ Ελζγχου του Ομίλου (GCCS), τον 

Τομζα Ελζγχου Κεφαλαιακισ Επάρκειασ (πιςτωτικοφ κινδφνου) & Εποπτικοφ Ρλαιςίου και τον Τομζα Λειτουργικοφ Κινδφνου. 

Διαχείριςθ Μθ Εξυπθρετοφμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) 

Σε ςυνζχεια τθσ Ρράξθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (ΤτΕ) 42/30.05.2014, όπωσ τροποποιικθκε με τθν 

Ρράξθ 47/9.2.2015 και τθν Ρράξθ 102/30.08.2016, θ οποία ενιςχφει περαιτζρω τισ υφιςτάμενεσ εποπτικζσ οδθγίεσ ςχετικά με τθ 

διαχείριςθ των πιςτωτικϊν ανοιγμάτων ςε κακυςτζρθςθ και των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, θ Τράπεηα ανζλαβε μια ςειρά 

πρωτοβουλιϊν με ςκοπό τθν προςαρμογι ςτισ απαιτιςεισ τθσ ανωτζρω οδθγίασ και τθν ενίςχυςθ των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ 

των προβλθματικϊν δανείων. Ειδικότερα, θ Τράπεηα μετζβαλε το λειτουργικό μοντζλο προβλθματικϊν δανείων ςε μία κάκετθ 

οργανωτικι δομι μζςω τθσ κζςπιςθσ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Ρροβλθματικϊν Δανείων (Troubled Assets Committee – TAC) και 

τθσ δθμιουργίασ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Ρροβλθματικϊν Δανείων του Ομίλου (Troubled Assets Group General 

Division- TAG). Θ δομι τθσ TAG είναι πλιρωσ διαχωριςμζνθ από τισ επιχειρθματικζσ μονάδεσ τθσ Τράπεηασ τόςο ςε όρουσ 

διαχείριςθσ λογαριαςμϊν (account management) όςο και διαδικαςίασ πιςτωτικισ ζγκριςθσ, διαςφαλίηοντασ διαφάνεια, ευελιξία, 

καλφτερθ ιεράρχθςθ και υπεφκυνθ διαχείριςθ. Θ TAG, θ οποία ζχει ωσ επικεφαλισ τον Αναπλθρωτι Διευκφνοντα Σφμβουλο και 

Εκτελεςτικό μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, είναι ο ςυνολικά υπεφκυνοσ φορζασ για όλθ τθ διαδικαςία διαχείριςθσ των 

προβλθματικϊν δανείων του Ομίλου, από το ςτάδιο που το δάνειο δεν παρουςιάηει κακυςτζρθςθ για τθν περίπτωςθ δανείων 

υψθλοφ κινδφνου, ζωσ το ςτάδιο τθσ νομικισ διευκζτθςθσ. Αποτελείται από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Κακυςτεριςεων 

Retail, τον Τομζα Απαιτιςεων Ειδικοφ Χειριςμοφ Τραπεηικισ Επιχειριςεων, τον Τομζα Διαχείριςθσ Επιςφαλϊν Ρελατϊν, τον 

Τομζα TAG Επιχειρθματικοφ Σχεδιαςμοφ και τον Τομζα TAG Risk Management & Business Policies. 

Θ TAC με απευκείασ γραμμι αναφοράσ ςτθ BRC, επιβλζπει και παρακολουκεί τθ διαχείριςθ των προβλθματικϊν δανείων του 

Ομίλου. Ειδικότερα, οι κυριότερεσ αρμοδιότθτεσ τθσ TAC αφοροφν τθν παρακολοφκθςθ τθσ διαχείριςθσ των δανείων ςε 

κακυςτζρθςθ και τθσ διαχείριςθσ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, τθ διαμόρφωςθ και εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ διαχείριςθσ 

των προβλθματικϊν δανείων, κακϊσ και τθν ζγκριςθ και αξιολόγθςθ τθσ βιωςιμότθτασ των μζτρων ρφκμιςθσ και οριςτικισ 

διευκζτθςθσ. Θ δθμιουργία ενόσ ανεξάρτθτου φορζα, τόςο ςε όρουσ διαχείριςθσ λογαριαςμϊν όςο και διαδικαςίασ πιςτωτικισ 

ζγκριςθσ, διαςφαλίηει τθ διαφάνεια, τθν ευζλικτθ και υπεφκυνθ διαχείριςθ, και μετατοπίηει τθ διαχείριςθ από τθν ελαχιςτοποίθςθ 

των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων ςτθν ποιοτικι διαχείριςι τουσ, ςφμφωνα με το βακμό ανάλθψθσ κινδφνου του Ομίλου.  

Επιχειρθςιακοί ςτόχοι για τα Μθ Εξυπθρετοφμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) 

Στα πλαίςια τθσ Εκνικισ Στρατθγικισ για τθ μείωςθ των ΜΕΑ, θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΤτΕ), ςε ςυνεργαςία με τον εποπτικό 

μθχανιςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ (ΕΚΤ), ςχεδίαςε ζνα πλαίςιο επιχειρθςιακϊν ςτόχων για τθ διαχείριςθ των ΜΕΑ, οι 

οποίοι ςυνοδεφονται από βαςικοφσ δείκτεσ απόδοςθσ. Σφμφωνα με αυτό το πλαίςιο, οι Ελλθνικζσ τράπεηεσ υπζβαλλαν ςτο τζλοσ 

Σεπτεμβρίου 2016 μια ςειρά από επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ για τα ΜΕΑ μαηί με μια αναλυτικι ςτρατθγικι διαχείριςθσ των ΜΕΑ με 

τριετι χρονικό ορίηοντα, λαμβάνοντασ υπόψθ βαςικζσ μακροοικονομικζσ παραδοχζσ. 

Σφμφωνα με τθ ςχετικι αναφορά τθσ ΤτΕ που εκδόκθκε το Δεκζμβριο 2016, οι Ελλθνικζσ τράπεηεσ ζχουν κζςει ωσ ςτόχο τθ μείωςθ 

των ΜΕΑ κατά 38% για τθν περίοδο από τον Ιοφνιο 2016 ζωσ το Δεκζμβριο 2019, θ οποία αντιςτοιχεί ςε μια μείωςθ κατά € 40 δισ 

επί του ςυνολικοφ υπολοίπου των ΜΕΑ, διαμορφϊνοντασ το ςχετικό υπόλοιπο από € 107 δισ τον Ιοφνιο του 2016 ςε € 67 δισ το 

τζλοσ του 2019. Το μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ μείωςθσ των ΜΕΑ εκτιμάται ότι κα επιτευχκεί κατά τα ζτθ 2018-2019 και ότι κα 

προζλκει κυρίωσ από τισ επιτυχείσ ρυκμίςεισ δανείων και από διαγραφζσ δανείων κακϊσ και, ςε μικρότερο βακμό, από 

ρευςτοποιιςεισ εξαςφαλίςεων, ειςπράξεισ και πωλιςεισ δανείων. Με βάςθ τα ανωτζρω, τα ΜΕΑ του τραπεηικοφ τομζα, ωσ 

ποςοςτό επί των ςυνολικϊν δανειακϊν ανοιγμάτων, κα υποχωριςουν ςταδιακά και κα φτάςουν το 34% ςτο τζλοσ του 2019. 

Στο προαναφερκζν πλαίςιο, θ Τράπεηα ζχει αναπτφξει ςτρατθγικοφσ και επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ παράλλθλα με ζνα ςφνολο 

λεπτομερϊν δράςεων ανά δανειακό χαρτοφυλάκιο και ςχετικό χρονοδιάγραμμα για τθν εφαρμογι τουσ. Οι δράςεισ ζχουν 
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αναλυκεί, με βάςθ τουσ αντίςτοιχουσ ςτόχουσ και βαςικοφσ δείκτεσ απόδοςθσ ανά τφπο χαρτοφυλακίου για τθ λιανικι τραπεηικι 

και ςε επίπεδο πιςτοφχου για το επιχειρθματικό χαρτοφυλάκιο. Θ Τράπεηα ζχει αναπτφξει ζνα εξειδικευμζνο μοντζλο πρόβλεψθσ 

των ΜΕΑ, τα αποτελζςματα του οποίου ζχουν χρθςιμοποιθκεί για τθ διαμόρφωςθ των ςτόχων και των βαςικϊν δεικτϊν 

απόδοςθσ. Θ ςτρατθγικι και οι ςτόχοι βαςίηονται ςε παραδοχζσ ςχετικά με τισ μακροοικονομικζσ προοπτικζσ και το νομικό και 

φορολογικό πλαίςιο ςτθν Ελλάδα. Οι επιλεγμζνεσ δράςεισ και οι πρωτοβουλίεσ δεν αναμζνεται να επιφζρουν αφξθςθ ςτισ 

εκτιμϊμενεσ προβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ οφτε πρόςκετεσ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ. Οι βαςικοί κίνδυνοι ενδεχόμενθσ 

απόκλιςθσ από τουσ ςτόχουσ ςχετίηονται κυρίωσ με κακυςτεριςεισ α) ςτθ μακροοικονομικι ανάκαμψθ και β) ςτθ κζςπιςθ των 

απαραίτθτων ρυκμίςεων του νομικοφ και διοικθτικοφ πλαιςίου για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ των ΜΕΑ. Σε αυτι τθν 

κατεφκυνςθ, ζνα ςθμαντικό βιμα για τθν άρςθ των φορολογικϊν εμποδίων ιταν θ τροποποίθςθ του Νόμου 4172/2013 το Μάρτιο 

2017 (ςθμ. 16). 

Θ Τράπεηα ζχει ενςωματϊςει πλιρωσ τθ ςτρατθγικι των ΜΕΑ ςτισ διαδικαςίεσ διαχείριςισ τουσ και ςτο επιχειρθςιακό τθσ ςχζδιο. 

Θ εποπτικι αρχι παρακολουκεί ςτενά τθν πορεία για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων ςε τριμθνιαία βάςθ και δφναται, 

εφόςον κρικεί ςκόπιμο, να ηθτιςει επιπρόςκετα διορκωτικά μζτρα. 

7.2.1 Ριςτωτικόσ Κίνδυνοσ 

Ο Πμιλοσ είναι εκτεκειμζνοσ ςε πιςτωτικό κίνδυνο, που είναι ο κίνδυνοσ ηθμιάσ λόγω αδυναμίασ του αντιςυμβαλλόμενου να 

εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ πλθρωμϊν του κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ. 

O πιςτωτικόσ κίνδυνοσ του Ομίλου προκφπτει κυρίωσ από το δανειςμό ιδιωτϊν και επιχειριςεων, περιλαμβανομζνων των μζτρων 

προςταςίασ που παρζχονται, όπωσ χρθματοοικονομικζσ εγγυιςεισ και πιςτωτικζσ επιςτολζσ, κακϊσ και από άλλεσ 

δραςτθριότθτεσ, όπωσ επενδφςεισ ςε ομόλογα, εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ, δραςτθριότθτεσ ςε κεφαλαιαγορζσ και δραςτθριότθτεσ 

διακανονιςμοφ. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ είναι ο κυριότεροσ κίνδυνοσ ςτον οποίο εκτίκεται ο Πμιλοσ, θ 

διαχείριςι του γίνεται ενεργά, με τθ δζουςα προςοχι και παρακολουκείται από κεντροποιθμζνεσ μονάδεσ κινδφνου, οι οποίεσ 

αναφζρονται ςτον GCRO. 

(α) Διαχείριςθ Ριςτωτικοφ Κινδφνου 

Οι διαδικαςίεσ ζγκριςθσ των πιςτοδοτιςεων και αξιολόγθςθσ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ των πιςτοφχων είναι κεντροποιθμζνεσ 

ςε επίπεδο χϊρασ. Ο επαρκισ διαχωριςμόσ των κακθκόντων διαςφαλίηει τθν ανεξαρτθςία μεταξφ των ςτελεχϊν που είναι 

υπεφκυνοι για τθν ςχζςθ με τον πελάτθ, τθν διαδικαςία ζγκριςθσ και εκταμίευςθσ του δανείου, κακϊσ και τθν παρακολοφκθςθ 

αυτοφ ςε όλθ τθ διάρκεια του. 

Επιτροπζσ Ριςτοδοτιςεων 

Θ διαδικαςία ζγκριςθσ των πιςτοδοτιςεων των επιχειρθματικϊν δανείων είναι κεντροποιθμζνθ και πραγματοποιείται μζςω 

επιτροπϊν πιςτοδοτιςεων με κλιμακοφμενα εγκριτικά όρια, με ςκοπό τθ διαχείριςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου. Οι βαςικζσ 

επιτροπζσ είναι οι εξισ: 

 Επιτροπζσ Ριςτοδοτιςεων (κεντρικζσ και τοπικζσ), οι οποίεσ είναι εξουςιοδοτθμζνεσ να εγκρίνουν νζεσ πιςτοδοτιςεισ, να 

ανανεϊνουν ι να τροποποιοφν τα υπάρχοντα όρια ςτα επίπεδα εγκρίςεϊν τουσ, τα οποία κακορίηονται με βάςθ τθ ςυνολικι 

ζκκεςθ ςτον πιςτοφχο, τθν κατθγορία κινδφνου (υψθλι, μεςαία ι χαμθλι), όπωσ επίςθσ και τθν αξία και το είδοσ των 

παρεχόμενων εξαςφαλίςεων, 

 Επιτροπζσ Ριςτωτικϊν Χειριςμϊν (ΕΡΙΧ), οι οποίεσ λαμβάνουν αποφάςεισ για κζματα πιςτοδοτιςεων και ενεργειϊν που 

πρζπει να πραγματοποιθκοφν για πελάτεσ ςε δυςχερι οικονομικι κζςθ,  

 Επιτροπζσ Ριςτοδοτιςεων διεκνϊν δραςτθριοτιτων (Ρεριφερειακι και Χωρϊν), που ζχουν ςυςτακεί για πιςτοδοτιςεισ ςε 

επιχειρθματικοφσ πελάτεσ των κυγατρικϊν τραπεηϊν του Ομίλου ςτο εξωτερικό, είναι εξουςιοδοτθμζνεσ να εγκρίνουν τα νζα 

όρια, να ανανεϊνουν ι να τροποποιοφν υπάρχοντα όρια μζςα ςτα επίπεδα εγκριτικϊν ευχερειϊν τουσ, ανάλογα με τθ 

ςυνολικι ζκκεςθ ςτον πιςτοφχο και τθν κατθγορία κινδφνου του (υψθλι, μεςαία ι χαμθλι), όπωσ επίςθσ και με τθν αξία και 

το είδοσ των παρεχόμενων εξαςφαλίςεων, και 

 Επιτροπζσ Ειδικοφ Χειριςμοφ διεκνϊν δραςτθριοτιτων που ζχουν ςυςτακεί για το χειριςμό επιχειρθματικϊν πιςτοφχων ςε 

δυςχερι οικονομικι κζςθ των κυγατρικϊν τραπεηϊν του Ομίλου ςτο εξωτερικό. Οι επιτροπζσ πιςτοδοτιςεων ςυνεδριάηουν 

ςε εβδομαδιαία βάςθ ι και ςυχνότερα, όταν αυτό απαιτείται. 



ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                                                                                                                               

Σθμειϊςεισ ςτισ Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ                                                                            

 

Σελίδα  53                         31 Δεκεμβρίου  2016 Ενοποιθμζνεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 
 

Τομζασ Ρίςτθσ  

Οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ του Τομζα Ρίςτθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Κινδφνου είναι οι ακόλουκεσ: 

 Επιςκόπθςθ και  αξιολόγθςθ πιςτοδοτικϊν αιτθμάτων που αφοροφν ςε: 

 εγχϊριεσ μεγάλεσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ όλων των διαβακμίςεων κινδφνου, 

 εξειδικευμζνεσ χρθματοδοτιςεισ, όπωσ του ναυτιλιακοφ κλάδου και τθσ διαρκρωμζνθσ χρθματοδότθςθσ (structured 

finance), και  

 πελάτεσ λιανικισ τραπεηικισ (μικρζσ επιχειριςεισ και ιδιϊτεσ) πάνω από ζνα προκακοριςμζνο όριο,  

  Σφνταξθ ανεξάρτθτθσ γνωμοδότθςθσ για κάκε πιςτοδοτικό αίτθμα που περιλαμβάνει: 

 αξιολόγθςθ του προφίλ κινδφνου του πιςτοφχου λαμβάνοντασ υπόψθ οριςμζνουσ βαςικοφσ παράγοντεσ κινδφνου (όπωσ 

κινδφνουσ αγοράσ, λειτουργικοφσ, διαρκρωτικοφσ και οικονομικοφσ), 

 τθν περαιτζρω ανάλυςθ του τομζα δραςτθριοποίθςθσ του πιςτοφχου, και 

 προτάςεισ για τθ διαμόρφωςθ πιςτοδοτικϊν ςυναλλαγϊν που να είναι ικανοποιθτικά καλυμμζνεσ και επαρκϊσ 

ελεγχόμενεσ από τθν Τράπεηα,  

 Επιβεβαίωςθ των πιςτολθπτικϊν διαβακμίςεων για κάκε πιςτοφχο ϊςτε να αντικατοπτρίηουν τουσ αντίςτοιχουσ κινδφνουσ, 

 Συμμετοχι με δικαίωμα ψιφου ςε όλεσ τισ επιτροπζσ πιςτοδοτιςεων ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ εγκρίςεων (με εξαίρεςθ 

τθν ΕΡΙΧ I -  ςυμμετοχι χωρίσ δικαίωμα ψιφου). 

Τομζασ Διεκνοφσ Ρίςτθσ  

Ο Τομζασ Διεκνοφσ Ρίςτθσ ζχει ωσ κφριο αντικείμενο τθν ενεργι ςυμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και τθν επιςκόπθςθ 

τθσ πιςτοδοτικισ διαδικαςίασ για το επιχειρθματικό χαρτοφυλάκιο των κυγατρικϊν ςτο εξωτερικό. Επιπρόςκετα, ο Τομζασ 

ςυμβουλεφει και υποςτθρίηει τισ Διευκφνςεισ Διαχείριςθσ Κινδφνων των κυγατρικϊν ςτο εξωτερικό. Σε αυτό το πλαίςιο, ο Τομζασ 

είναι υπεφκυνοσ για τισ παρακάτω δραςτθριότθτεσ:  

 Συμμετοχι με δικαίωμα ψιφου ςε όλεσ τισ επιτροπζσ διεκνϊν δραςτθριοτιτων (Ρεριφερειακι, Χωρϊν και Ειδικοφ 

Χειριςμοφ), 

 Ρροετοιμαςία τθσ λειτουργίασ των επιτροπϊν διεκνϊν δραςτθριοτιτων ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατάρτιςθσ τθσ ατηζντασ 

και τθν επιμζλεια και διανομι των πρακτικϊν, 

 Συμμετοχι ςτισ ςυνεδριάςεισ των Επιτροπϊν Ραρακολοφκθςθσ που είναι υπεφκυνεσ για τθν παρακολοφκθςθ και τθν 

ςτρατθγικι των προβλθματικϊν επιχειρθματικϊν ςχζςεων με δανειακά υπόλοιπα μεγαλφτερα ενόσ ορίου που από κοινοφ 

κζτει ο Τομζασ Διεκνοφσ Ρίςτθσ και ο Τομζασ ΤΑG τθσ κάκε χϊρασ,  

 Ρροεδρία των Επιτροπϊν Κινδφνων τθσ κάκε χϊρασ,  

 Συνεχισ υποςτιριξθ ςτουσ Τομείσ Ρίςτθσ των κυγατρικϊν ςτο εξωτερικό μζςω τθσ παροχισ ςυμβουλϊν για βζλτιςτεσ 

πρακτικζσ και εκπαίδευςθ, 

 Ρροετοιμαςία και περιοδικι επικαιροποίθςθ του Εγχειριδίου Ριςτωτικισ Ρολιτικισ (επιχειρθματικϊν πελατϊν) των  

κυγατρικϊν ςτο εξωτερικό, και  

 Υλοποίθςθ ειδικϊν ζργων του Ομίλου που ςχετίηονται με κζματα πιςτοδοτιςεων.  

Σε ςυνεργαςία με τον Τομζα Ριςτωτικοφ Ελζγχου διενεργεί ελζγχουσ ποιότθτασ δανείων κακϊσ επίςθσ και ειδικϊν κατθγοριϊν 

δανείων (π.χ. ακίνθτα και αγροτικζσ χρθματοδοτιςεισ).   

Εγκριτικι διαδικαςία Λιανικισ Τραπεηικισ  

Θ εγκριτικι διαδικαςία για πιςτοδοτιςεισ προσ μικρζσ επιχειριςεισ (με κφκλο εργαςιϊν μζχρι € 2,5 εκατ.) γίνεται κεντροποιθμζνα, 

βάςει ςυγκεκριμζνων οδθγιϊν ςχετικά με τισ αποδεκτζσ εξαςφαλίςεισ. Θ αξιολόγθςθ ςτθρίηεται ςτθν ανάλυςθ τθσ οικονομικισ 

κατάςταςθσ του πιςτοφχου, κακϊσ και ςε ςτατιςτικά υποδείγματα (statistical scorecards). Θ εγκριτικι διαδικαςία για 

πιςτοδοτιςεισ προσ νοικοκυριά (Household Lending) γίνεται επίςθσ κεντροποιθμζνα. Υποςτθρίηεται από τθν χριςθ 

εξειδικευμζνων υποδειγμάτων (credit scoring models), κακϊσ και τθν εφαρμογι πιςτοδοτικϊν κριτθρίων που βαςίηονται ςτθ 

ςυναλλακτικι ςυμπεριφορά και τθν οικονομικι κατάςταςθ των δανειολθπτϊν, το είδοσ και τθν ποιότθτα των εξαςφαλίςεων, τθν 
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φπαρξθ ακίνθτθσ περιουςίασ και άλλουσ παράγοντεσ. Θ ςυνεχισ παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ απόδοςθσ του 

χαρτοφυλακίου οδθγεί ςε αναπροςαρμογι των πολιτικϊν και των διαδικαςιϊν πιςτοδοτιςεων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτθτο. 

Θ διαδικαςία εγκρίςεων των αιτιςεων τροποποίθςθσ τθσ Λιανικισ Τραπεηικισ ζχει διαχωριςτεί πλιρωσ από τισ μονάδεσ 

χορθγιςεωσ νζων δανείων, μζςω του ανεξάρτθτου Τομζα Ρίςτθσ Retail Remedial. 

Τομζασ Group Market and Counterparty Risk 

O τομζασ Group Market and Counterparty Risk (GMCRS) ευκφνεται για τθν επιμζτρθςθ, παρακολοφκθςθ και αναφορά τθσ ζκκεςθσ 

του Ομίλου ςτον κίνδυνο αντιςυμβαλλομζνου, δθλ. του κινδφνου ηθμιάσ λόγω αδυναμίασ του αντιςυμβαλλομζνου να εκπλθρϊςει 

τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ςτο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων διαχείριςθσ διακεςίμων, όπωσ ςυναλλαγζσ χρεογράφων και 

παραγϊγων, ςυμφωνίεσ επαναγοράσ και επαναπϊλθςθσ τίτλων, τοποκετιςεισ ςτθν διατραπεηικι αγορά και λοιπά.  

Ο Πμιλοσ κεςπίηει όρια κινδφνου αντιςυμβαλλομζνου, τα οποία βαςίηονται κυρίωσ ςτθν πιςτωτικι διαβάκμιςθ του 

αντιςυμβαλλομζνου, όπωσ αυτι παρζχεται από διεκνείσ οίκουσ αξιολόγθςθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ, και ςτθν κατθγορία του 

προϊόντοσ (π.χ. όρια ελζγχου κακαρϊν κζςεων ςε παράγωγα ανά ποςό και διάρκεια, ζκκεςθσ ςε κυβερνθτικά ομόλογα και ςε 

χρεόγραφα από τιτλοποιιςεισ). Θ χριςθ των ανωτζρω ορίων, τυχόν υπερβάςεισ αυτϊν, κακϊσ και θ ςυνολικι ζκκεςθ ανά 

κυγατρικι του Ομίλου, ανά αντιςυμβαλλόμενο και κατθγορία προϊόντοσ παρακολουκοφνται κακθμερινά από τον Τομζα GMCR. Τα 

ςυμβόλαια μείωςθσ κινδφνου λαμβάνονται υπόψθ για τον υπολογιςμό τθσ τελικισ ζκκεςθσ. 

Στθν περίπτωςθ των μθ εξαςφαλιςμζνων ςυναλλαγϊν παραγϊγων, ο Πμιλοσ επιμετρά τθν τρζχουςα ζκκεςθ παράλλθλα με τθν 

πικανι μελλοντικι ζκκεςθ χρθςιμοποιϊντασ χρθματοοικονομικά μοντζλα. Θ ςυνολικι ζκκεςθ χρθςιμοποιείται για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ χριςθσ των κακοριςμζνων ορίων. 

Το ςφςτθμα επιμζτρθςθσ τθσ ζκκεςθσ ςτον κίνδυνο αντιςυμβαλλομζνου που χρθςιμοποιείται από το GMCRS είναι επίςθσ 

διακζςιμο ςτθν διεφκυνςθ διαχείριςθσ διακεςίμων των κυγατρικϊν του Ομίλου, δίνοντάσ τουσ με αυτόν τον τρόπο τθ δυνατότθτα 

παρακολοφκθςθσ τόςο τθσ ζκκεςθσ όςο και των διακζςιμων ορίων ανά αντιςυμβαλλόμενο. 

(β) Ραρακολοφκθςθ Ριςτωτικοφ Κινδφνου 

Ο Τομζασ Ριςτωτικοφ Ελζγχου του Ομίλου παρακολουκεί και αξιολογεί τθν ποιότθτα όλων των δανειακϊν χαρτοφυλακίων και 

λειτουργεί ανεξάρτθτα από τισ άλλεσ μονάδεσ τθσ Τράπεηασ. Ο Τομζασ Ριςτωτικοφ Ελζγχου του Ομίλου αναφζρεται απευκείασ 

ςτον GCRO. 

Οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ του Τομζα Ριςτωτικοφ Ελζγχου του Ομίλου περιλαμβάνουν: 

 παρακολοφκθςθ και επιςκόπθςθ τθσ απόδοςθσ όλων των δανειακϊν χαρτοφυλακίων του Ομίλου, 

 πραγματοποίθςθ ελζγχων και ςφνταξθ γραπτϊν αναφορϊν προσ τθ Διοίκθςθ για τθν ποιότθτα όλων των δανειακϊν 

χαρτοφυλακίων του Ομίλου και τθν τιρθςθ των υφιςτάμενων κανονιςμϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Τραπεηικισ Αρχισ (EBA), 

 επίβλεψθ και ζλεγχο των μονάδων διαχείριςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου ςτισ κυγατρικζσ εξωτερικοφ, 

 επίβλεψθ, υποςτιριξθ και ςυντιρθςθ τθσ εφαρμογισ Moody’s Risk Advisor (MRA) που χρθςιμοποιείται για τθν διαβάκμιςθ 

του επιχειρθματικοφ χαρτοφυλακίου, 

 ανάπτυξθ, επίβλεψθ και υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ Transactional Rating (TR), θ οποία υπολογίηει, για το επιχειρθματικό 

χαρτοφυλάκιο, το ςυνολικό κίνδυνο μιασ δανειακισ ςχζςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του πιςτοφχου 

και τισ προβλεπόμενεσ εξαςφαλίςεισ, 

 τακτικι παρακολοφκθςθ και παρουςίαςθ ανά τρίμθνο τθσ ςυνολικισ εικόνασ των πιςτωτικϊν ανοιγμάτων ςτο Διοικθτικό 

Συμβοφλιο και ςτθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων, με ςυνοδευτικζσ αναλφςεισ, 

 κακοριςμό τθσ πολιτικισ προβλζψεων και τακτικό ζλεγχο τθσ επάρκειασ των προβλζψεων ςε όλα τα δανειακά χαρτοφυλάκια 

του Ομίλου, 

 ςυμμετοχι ςτθν ζγκριςθ νζων πιςτωτικϊν πολιτικϊν και νζων δανειακϊν προϊόντων, 

 ςυμμετοχι ςτθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Ρροβλθματικϊν Δανείων, και 

 παρουςία ςτισ ςυνεδριάςεισ των εγκριτικϊν Επιτροπϊν Ριςτοδοτιςεων, κακϊσ επίςθσ και των Επιτροπϊν Ριςτωτικϊν 

Χειριςμϊν χωρίσ δικαίωμα ψιφου. 
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Οι κφριεσ αρμοδιότθτεσ του Τομζα Ελζγχου Κεφαλαιακισ Επάρκειασ (Ριςτωτικοφ κινδφνου) & Εποπτικοφ Ρλαιςίου είναι θ 

ανάπτυξθ και θ τιρθςθ τθσ μεκόδου των Εςωτερικϊν Διαβακμίςεων (Internal Ratings Based - IRB approach) ςφμφωνα με το 

πλαίςιο τθσ Βαςιλείασ (Basel) και τθσ Οδθγίασ για τισ Κεφαλαιακζσ Απαιτιςεισ (Capital Requirements Directive - CRD), για τα 

δανειακά χαρτοφυλάκια του Ομίλου, θ επιμζτρθςθ και θ παρακολοφκθςθ των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων και θ διαχείριςθ των 

κεμάτων πιςτωτικοφ κινδφνου για εποπτικοφσ ςκοποφσ, όπωσ ο ζλεγχοσ ποιότθτασ ςτοιχείων ενεργθτικοφ (Asset Quality Review - 

AQR) και οι αςκιςεισ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων (stress tests). Ο Τομζασ αναφζρεται ςτον GCRO. 

Οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ του Τομζα Ελζγχου Κεφαλαιακισ Επάρκειασ (Ριςτωτικοφ κινδφνου) & Εποπτικοφ Ρλαιςίου 

περιλαμβάνουν: 

 διαχείριςθ των AQRs που διενεργοφνται από τισ εποπτικζσ αρχζσ (ΤτΕ, ΕΚΤ),  

 υλοποίθςθ του ςχεδίου ςταδιακισ εφαρμογισ (roll out) των IRB μοντζλων , 

 ανάπτυξθ, εφαρμογι και επικαιροποίθςθ των IRB μοντζλων για τθ μζτρθςθ τθσ πικανότθτασ ακζτθςθσ υποχρζωςθσ 

(probability of default - PD), τθσ ηθμιάσ δεδομζνθσ τθσ ακζτθςθσ υποχρζωςθσ (loss given default - LGD) και τθσ ζκκεςθσ κατά 

τθν ακζτθςθ υποχρζωςθσ (exposure at default - EAD) για τθν αξιολόγθςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου, 

 επιμζτρθςθ, παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ εκ των υςτζρων των παραμζτρων κινδφνου (PD, LGD, EAD) για ςκοποφσ 

υπολογιςμοφ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ, κακϊσ και για ςκοποφσ υπολογιςμοφ προβλζψεων για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ, 

 μθνιαίοσ υπολογιςμόσ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ (Pillar Ι) και προετοιμαςία των ςχετικϊν αναφορϊν (Common Reporting - 

COREP, Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) προσ τθ Διοίκθςθ και τισ εποπτικζσ αρχζσ ςε τριμθνιαία βάςθ, 

 διενζργεια stress tests για εςωτερικοφσ ςκοποφσ και εποπτικοφσ - EBA/SSM) και ςυντιρθςθ τθσ υποδομισ για τθ διενζργεια 

αυτϊν των αςκιςεων, 

 ανάπτυξθ και ςυντιρθςθ των μοντζλων εκτίμθςθσ τα οποία ςυςχετίηουν τουσ μακροοικονομικοφσ παράγοντεσ με τισ 

παραμζτρουσ πιςτωτικοφ κινδφνου (PD, LGD) για τα δανειακά χαρτοφυλάκια του Ομίλου, 

 προετοιμαςία αναλφςεων πιςτωτικοφ κινδφνου για τθν αξιολόγθςθ τθσ επάρκειασ του εςωτερικοφ κεφαλαίου (ICAAP) με 

βάςθ τον Ρυλϊνα ΙΙ, 

 προετοιμαςία των δθμοςιοποιιςεων του Ρυλϊνα ΙΙΙ για τον πιςτωτικό κίνδυνο, 

 ςυμμετοχι ςτθν προετοιμαςία του επιχειρθματικοφ πλάνου, του πλάνου αναδιάρκρωςθσ και του πλάνου 

ανακεφαλαιοποίθςθσ (recovery plan) του Ομίλου ςε ςχζςθ με τθν εξζλιξθ τθσ ποιότθτασ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και των 

κεφαλαιακϊν απαιτιςεων των δανειακϊν χαρτοφυλακίων (εκτιμϊμενεσ προβλζψεισ και ςτακμιςμζνο ενεργθτικό - RWAs), 

 υποςτιριξθ των επιχειρθματικϊν μονάδων ςτθ χριςθ των IRB μοντζλων ςτθ λιψθ επιχειρθματικϊν αποφάςεων και ςτθν 

ανάπτυξθ και χριςθ των δεικτϊν που ςχετίηονται με κινδφνουσ όπωσ ο δείκτθσ RAROC (Risk Adjusted Return on Capital) κλπ., 

 παρακολοφκθςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου ςε ςχζςθ με τα παραπάνω, εκτίμθςθ τθσ επίπτωςθσ τουσ και ζναρξθ και 

διαχείριςθ των ςχετικϊν ζργων, 

 κακοδιγθςθ, παρακολοφκθςθ και επίβλεψθ των αντίςτοιχων διευκφνςεων ελζγχου κεφαλαιακισ επάρκειασ ςτθ ουμανία 

και τθ Βουλγαρία όςο αφορά ςτα μοντζλα πιςτωτικοφ κινδφνου, ςτισ μεκοδολογίεσ για τθν διενζργεια stress tests και άλλα 

κεςμικά κζματα αναφορικά με τον πιςτωτικό κίνδυνο, και 

 προετοιμαςία τακτικϊν αναφορϊν προσ τον GCRO, τθν MRC και τθν BRC για τα ακόλουκα κζματα: αποτελζςματα 

επικφρωςθσ των μοντζλων αξιολόγθςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου, εξζλιξθ των παραμζτρων πιςτωτικοφ κινδφνου (PD, LGD, EAD), 

ενθμζρωςθ αναφορικά με αλλαγζσ ςτο κεςμικό πλαίςιο και εκτίμθςθ τθσ επίπτωςθσ τουσ, αποτελζςματα αςκιςεων stress 

tests και AQRs. 

Οι κυγατρικζσ του Ομίλου ςε Βουλγαρία, ουμανία, Σερβία, Κφπρο και Λουξεμβοφργο ζχουν τθν ίδια δομι διαχείριςθσ πιςτωτικοφ 

κινδφνου και τισ ίδιεσ διαδικαςίεσ ελζγχου με τθ Τράπεηα και αναφζρονται απευκείασ ςτον GCRO. Οι πολιτικζσ και οι διαδικαςίεσ 

διαχείριςθσ κινδφνου εγκρίνονται και παρακολουκοφνται από τουσ τομείσ πιςτωτικοφ κινδφνου τθσ Τράπεηασ, προκειμζνου να 

διαςφαλιςτεί ότι οι οδθγίεσ ςε επίπεδο Ομίλου τθροφνται και ότι θ ςτρατθγικι πιςτωτικοφ κινδφνου εφαρμόηεται ομοιόμορφα 

ςτον Πμιλο. 
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Θ Γενικι Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ρροβλθματικϊν Δανείων Ομίλου (Troubled Assets Group General Division – TAG) ζχει τθν 

γενικότερθ ευκφνθ για τθ διαχείριςθ των χαρτοφυλακίων προβλθματικϊν δανείων του Ομίλου, περιλαμβανομζνων των 

ρυκμιςμζνων δανείων, και διαςφαλίηει τθ ςτενι παρακολοφκθςθ, τον αυςτθρό ζλεγχο και τθ προςαρμογι των προγραμμάτων, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ μακροοικονομικζσ εξελίξεισ, το εποπτικό και νομοκετικό πλαίςιο, τισ διεκνείσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ και τισ 

νζεσ ι εξελιγμζνεσ εςωτερικζσ απαιτιςεισ.  

Θ ΤAG ςυνεργάηεται με τον Τομζα Διαχείριςθσ Κινδφνων για τθν αμοιβαία κατανόθςθ των πρακτικϊν που εφαρμόηονται και τθν 

ανάπτυξθ των κατάλλθλων μεκοδολογιϊν ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των κινδφνων που απορρζουν από κάκε τφπο ρφκμιςθσ 

δανείων και γενικά, τθν ανάπτυξθ ςτρατθγικισ διαχείριςθσ προβλθματικϊν δανείων για όλα τα χαρτοφυλάκια. Οι ειςθγιςεισ και 

αναφορζσ τθσ TAG ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο και τισ Επιτροπζσ του υποβάλλονται και ςτον GCRO, ο οποίοσ εκφράηει γνϊμθ. 

Οι βαςικζσ αρχζσ διακυβζρνθςθσ τθσ TAG περιλαμβάνουν: 

 διατιρθςθ μιασ ςαφοφσ διαχωριςτικισ γραμμισ μεταξφ των επιχειρθματικϊν μονάδων και τθσ διαχείριςθσ προβλθματικϊν 

δανείων, 

 διαςφάλιςθ τθσ άμεςθσ ςυμμετοχισ τθσ ανϊτατθσ διοίκθςθσ ςτθ διαχείριςθ των προβλθματικϊν δανείων και ςτθ ςτενι 

παρακολοφκθςθ των αντίςτοιχων χαρτοφυλακίων, 

 ανάπτυξθ αποτελεςματικισ ςτρατθγικισ επίλυςθσ προβλθμάτων μζςω καινοτόμων προτάςεων που κα οδθγιςουν ςε 

βιϊςιμεσ λφςεισ, εξαςφαλίηοντασ μια ενιαία προςζγγιςθ για τθ διαχείριςθ προβλθματικϊν δανείων όλων των 

χαρτοφυλακίων, 

 ςχεδιαςμό βελτιϊςεων ςτθν παρακολοφκθςθ και παροχι ςτοχευμζνων λφςεων με τθν κατθγοριοποίθςθ των δανειολθπτϊν 

ςε κακυςτζρθςθ ςε τομείσ και το ςχεδιαςμό των μεκόδων διαχείριςθσ και ανάκτθςθσ απαιτιςεων ανά τομζα, 

 διαςφάλιςθ μιασ ενιαίασ προςζγγιςθσ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των προβλθματικϊν δανείων ςε όλα τα χαρτοφυλάκια, 

 περιοριςμόσ των μθ ενιμερων δανείων μζςω ζγκαιρθσ παρζμβαςθσ και ςαφοφσ οριςμοφ των βαςικϊν χρθματοοικονομικϊν 

ςτόχων των προβλθματικϊν δανείων, 

 παρακολοφκθςθ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςχετικά με τον βακμό κακυςτζρθςθσ των δανείων, κακϊσ και προςδιοριςμόσ 

των ενεργειϊν περιοριςμοφ του πιςτωτικοφ κινδφνου, 

 μεγιςτοποίθςθ των ςτόχων ςχετικά με τουσ πιςτοφχουσ που επιςτρζφουν ςε ενιμερθ κατάςταςθ μζςω μζτρων ρφκμιςθσ ι 

αποπλθρωμϊν, 

 παρακολοφκθςθ των ηθμιϊν που προζρχονται από προβλθματικά δάνεια, και 

 κακοριςμόσ των κριτθρίων για τθν αξιολόγθςθ των βιωςιμότθτασ των προτεινόμενων μζτρων ρφκμιςθσ ι λφςεων, κακϊσ και 

των μζτρων οριςτικισ διευκζτθςθσ, και ςχεδιαςμόσ των ςχετικϊν δζντρων αποφάςεων. 

(γ) Δανειακζσ δεςμεφςεισ 

Ο κφριοσ ςκοπόσ των δανειακϊν δεςμεφςεων, είναι θ διαςφάλιςθ τθσ διακεςιμότθτασ των ςυμφωνθκζντων κεφαλαίων ςτουσ 

πελάτεσ. Οι εγγυιςεισ και οι πιςτωτικζσ επιςτολζσ ςε αναμονι φζρουν τον ίδιο πιςτωτικό κίνδυνο όπωσ τα δάνεια, κακϊσ 

αντιπροςωπεφουν ανζκκλθτεσ διαβεβαιϊςεισ ότι ο Πμιλοσ κα προβεί ςε πλθρωμζσ, ςε περίπτωςθ που κάποιοσ πελάτθσ δεν 

μπορεί να εξοφλιςει τισ υποχρεϊςεισ του προσ τρίτουσ. Οι ενζγγυεσ πιςτϊςεισ, οι οποίεσ είναι γραπτζσ δεςμεφςεισ του Ομίλου, εκ 

μζρουσ ενόσ πελάτθ που εξουςιοδοτεί κάποιον τρίτο να εκδίδει διαταγζσ πλθρωμισ εισ βάροσ του Ομίλου, μζχρι ενόσ 

προκακοριςμζνου ποςοφ και υπό ειδικοφσ όρουσ και ςυνκικεσ, είναι εξαςφαλιςμζνεσ από το υποκείμενο φορτίο εμπορευμάτων 

που ςχετίηονται και ςυνεπϊσ φζρουν μικρότερο κίνδυνο από ότι ζνα δάνειο. Οι δεςμεφςεισ για επζκταςθ τθσ πίςτωςθσ 

αντιπροςωπεφουν ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ για επζκταςθ τθσ πίςτωςθσ ςε μορφι δανείων, εγγυιςεων ι ενζγγυων πιςτϊςεων για 

τισ οποίεσ ο Πμιλοσ ςυνικωσ ειςπράττει προμικεια. Οι δεςμεφςεισ αυτζσ είναι ανζκκλθτεσ μζχρι τθ λιξθ τθσ πίςτωςθσ ι μποροφν 

να ανακλθκοφν μόνο μετά από ςθμαντικό δυςμενζσ γεγονόσ. 

(δ) Κίνδυνοσ ςυγκζντρωςθσ 

Ο Πμιλοσ κακορίηει τα επίπεδα πιςτωτικοφ κινδφνου που αναλαμβάνει, με τθν επιβολι ορίων ζκκεςθσ ανά πιςτοφχο ι ομάδα 

πιςτοφχων και ανά κλάδο δραςτθριότθτασ. Θ ζκκεςθ ςε κάκε πιςτοφχο περιορίηεται περαιτζρω με υπό-όρια που καλφπτουν τθν 

ζκκεςθ ςε ςτοιχεία εντόσ και εκτόσ ιςολογιςμοφ, και με θμεριςια όρια κινδφνου διακανονιςμοφ ςε ςχζςθ με εμπορεφςιμα 

ςτοιχεία, όπωσ προκεςμιακά ςυμβόλαια ξζνου ςυναλλάγματοσ. 

Αυτοφ του είδουσ οι κίνδυνοι παρακολουκοφνται ςε περιοδικι βάςθ και υπόκεινται ςε ετιςια ι ςυχνότερθ ανακεϊρθςθ. Οι 

ςυγκεντρϊςεισ κινδφνου παρακολουκοφνται τακτικά και αναφζρονται ςτθν Επιτροπι Κινδφνων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

(Board Risk Committee – BRC). Οι αναφορζσ αυτζσ περιλαμβάνουν τα 25 μεγαλφτερα πιςτωτικά ανοίγματα, τουσ κυριότερουσ 
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πελάτεσ υπό επιτιρθςθ και προβλθματικοφσ πελάτεσ, ανάλυςθ ανά κλάδο, ανάλυςθ ανά βακμίδα διαβάκμιςθσ πιςτολθπτικισ 

ικανότθτασ, βακμοφ κακυςτζρθςθσ και τα δανειακά χαρτοφυλάκια ανά χϊρα. 

(ε) Συςτιματα διαβάκμιςθσ 

Διαβάκμιςθ επιχειρθματικϊν δανείων  

Θ Τράπεηα χρθςιμοποιεί διαφορετικά ςυςτιματα αξιολόγθςθσ των επιχειριςεων-πιςτοφχων, προκειμζνου να προςδιορίηονται 

ορκότερα οι κίνδυνοι από πιςτοφχουσ με διαφορετικά χαρακτθριςτικά. Κατά ςυνζπεια, υπάρχουν διαφορετικά ςυςτιματα 

αξιολόγθςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςε παραδοςιακοφσ, κακϊσ επίςθσ και ςε ειδικοφσ τομείσ, του επιχειρθματικοφ 

χαρτοφυλακίου: 

 παραδοςιακόσ δανειςμόσ επιχειριςεων: Moody’s Risk Advisor (MRA) / Εςωτερικά αναπτυγμζνο ςφςτθμα διαβάκμιςθσ 

(Internal Credit Rating - ICR) για πελάτεσ που δεν είναι δυνατόν να αξιολογθκοφν με το MRA, 

 ειδικζσ χρθματοδοτιςεισ (ναυτιλία, χρθματοδότθςθ ακινιτων και ζργων): ειδικι διαβάκμιςθ (slotting methodology). 

Το MRA ςυγκεντρϊνει ποςοτικζσ και ποιοτικζσ πλθροφορίεσ για τισ επιχειριςεισ, προκειμζνου να αξιολογιςει τθν φερεγγυότθτά 

τουσ και να διαβακμίςει τθν πιςτολθπτικι τουσ ικανότθτα. Ειδικότερα, λαμβάνει υπόψθ τα οικονομικά αποτελζςματα και τισ 

ταμειακζσ ροζσ τθσ επιχείρθςθσ, τισ τάςεισ που υπάρχουν ςτον κλάδο δραςτθριοποίθςισ τθσ, τθν κατάςταςθ των ανταγωνιςτϊν 

τθσ, ποιοτικζσ εκτιμιςεισ για τθν διοίκθςι τθσ, τθν εν γζνει κατάςταςι τθσ και άλλουσ παράγοντεσ ςχετικά με τθν δομι τθσ αγοράσ 

του κλάδου δραςτθριότθτάσ τθσ. Το MRA χρθςιμοποιείται για τθν αξιολόγθςθ όλων των επιχειριςεων που τθροφν πλιρθ 

φορολογικά βιβλία, ανεξάρτθτα από τθν νομικι τουσ μορφι, και προςαρμόηεται ςτο ελλθνικό επιχειρθματικό περιβάλλον. 

Υπάρχουν οριςμζνεσ κατθγορίεσ επιχειριςεων που δεν μπορεί να αξιολογθκοφν με το MRA, λόγω ειδικϊν χαρακτθριςτικϊν των 

οικονομικϊν τουσ καταςτάςεων, όπωσ οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, οι δθμόςιοι οργανιςμοί, οι χρθματιςτθριακζσ εταιρείεσ και οι 

νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ χρθςιμοποιείται το ICR, το οποίο, όπωσ και το MRA, ςυνδυάηει ποςοτικά και 

ποιοτικά κριτιρια αξιολόγθςθσ, όπωσ το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ, τα ζτθ δραςτθριότθτασ, το ιςτορικό ςυναλλακτικισ 

ςυμπεριφοράσ και τον κλάδο δραςτθριότθτασ. 

Επιπρόςκετα, θ Τράπεηα διενεργεί ςυνολικι αξιολόγθςθ των επιχειριςεων, θ οποία βαςίηεται τόςο ςτθ διαβάκμιςθ 

πιςτολθπτικισ ικανότθτασ του πιςτοφχου (MRA ι ICR) όςο και ςτισ εξαςφαλίςεισ και εγγυιςεισ τθσ παρεχόμενθσ πίςτωςθσ, με 

χριςθ δεκατεταρτοβάκμιασ (14) κλίμακασ. Θ ζκκεςθ ςε πιςτωτικό κίνδυνο, αποτελεί αντικείμενο λεπτομεροφσ αξιολόγθςθσ από 

το κατά περίπτωςθ αρμόδιο εγκριτικό κλιμάκιο τθσ Τράπεηασ, βάςει τθσ αντίςτοιχθσ ςυνολικισ πιςτολθπτικισ κλίμακασ. Οι 

επιχειριςεισ-πιςτοφχοι χαμθλοφ κινδφνου εξετάηονται τουλάχιςτον μία φορά το χρόνο, ενϊ αυτζσ που είναι υψθλότερου 

κινδφνου είτε ςε εξαμθνιαία βάςθ ι ςε τριμθνιαία βάςθ. Τα πιςτωτικά ανοίγματα ςε επιχειριςεισ υψθλοφ κινδφνου, άνω των € 5 

εκατ., εξετάηονται από τθν Επιτροπι Δανείων Υπό Ραρακολοφκθςθ (Special Watchlist Committee) περιοδικά ι όταν προκφπτουν 

ςθμαντικά γεγονότα.  

Για τα χαρτοφυλάκια των ειδικϊν χρθματοδοτιςεων, δθλ. αυτά για τα οποία κφρια πθγι αποπλθρωμισ είναι τα ζςοδα που 

δθμιουργοφνται από τα περιουςιακά ςτοιχεία που χρθματοδοτοφνται και όχι θ ανεξάρτθτθ ικανότθτα τθσ εμπορικισ επιχείρθςθσ, 

θ Τράπεηα χρθςιμοποιεί ειδικι διαβάκμιςθ (slotting method) προςαρμόηοντασ και βελτιϊνοντασ τα κριτιρια τθσ οδθγίασ Capital 

Requirements Directive ςτισ πρακτικζσ κινδφνου τθσ Τράπεηασ. Οι πελάτεσ που εμπίπτουν ςτθν κατθγορία των ειδικϊν 

χρθματοδοτιςεων (ναυτιλία, χρθματοδότθςθ ακινιτων και ζργων), εντάςςονται ςε πζντε βακμίδεσ: Strong-Ιςχυρι, Good-Καλι, 

Satisfactory-Ικανοποιθτικι, Weak-Αδφναμθ και Default-Ακζτθςθ. 

Τα ςυςτιματα διαβάκμιςθσ που αναφζρκθκαν παραπάνω αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων 

και διαχείριςθσ κινδφνων ςτισ πιςτοδοτιςεισ επιχειριςεων: 

 ςτθν εγκριτικι διαδικαςία, τόςο ςτθν αρχικι ζγκριςθ όςο και ςτθν ανανζωςθ πιςτοδοτικϊν ορίων, 

 ςτον υπολογιςμό τθσ προςτικζμενθσ αξίασ από μια δανειακι ςχζςθ (Economic Value Added) και τθν τιμολόγθςθ βάςει 

πιςτωτικοφ κινδφνου (Risk Adjusted Pricing), και 

 ςτθν αξιολόγθςθ των επιταγϊν που λαμβάνονται ωσ ενζχυρο για τθν κάλυψθ πιςτοδοτιςεων. 
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Διαβάκμιςθ δανείων λιανικισ τραπεηικισ 

Θ Τράπεηα αξιολογεί τθν διαβάκμιςθ των δανείων λιανικισ τραπεηικισ, βάςει ςτατιςτικϊν υποδειγμάτων τόςο κατά τθν ζναρξθ  

τθσ χρθματοδότθςθσ, όςο και ςε διαρκι βάςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τα υποδείγματα ςυμπεριφοράσ (behavioral scorecards). Τα 

υποδείγματα αυτά ζχουν αναπτυχκεί για να προβλζπουν, με βάςθ τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ, τθν πικανότθτα ακζτθςθσ 

υποχρζωςθσ (probability of default), τθν ηθμία εφόςον υπάρξει ακζτθςθ (loss given default) και τθν ζκκεςθ κατά τθν ακζτθςθ. 

Επίςθσ καλφπτουν ολόκλθρο το φάςμα των προϊόντων τθσ λιανικισ τραπεηικισ (πιςτωτικζσ κάρτεσ, καταναλωτικά δάνεια, μθ 

αςφαλιςμζνεσ ανακυκλοφμενεσ χρθματοδοτιςεισ, δάνεια για αγορά αυτοκινιτου, προςωπικά δάνεια, ςτεγαςτικά δάνεια και 

χρθματοδοτιςεισ μικρϊν επιχειριςεων). 

Τα υποδείγματα αναπτφχκθκαν βάςει ιςτορικϊν ςτοιχείων τόςο τθσ Τράπεηασ όςο και τθσ αγοράσ. Τα υποδείγματα ςυμπεριφοράσ 

υπολογίηονται αυτόματα ςε μθνιαία βάςθ, διαςφαλίηοντασ ζτςι ότι θ εκτίμθςθ για τον πιςτωτικό κίνδυνο είναι επικαιροποιθμζνθ. 

Τα υποδείγματα χρθςιμοποιοφνται ςτθν εγκριτικι διαδικαςία, ςτθ διαχείριςθ των πιςτοδοτικϊν ορίων, κακϊσ και ςτο πλαίςιο τθσ 

διαδικαςίασ είςπραξθσ για τθν προτεραιοποίθςθ των δανειακϊν λογαριαςμϊν προσ άμεςθ ενζργεια. Επίςθσ, ςυχνά τα 

υποδείγματα χρθςιμοποιοφνται ςτθν κατθγοριοποίθςθ των πελατϊν κατά πιςτωτικό κίνδυνο και για τθν τιμολόγθςθ βάςει 

πιςτωτικοφ κινδφνου  ςυγκεκριμζνων τομζων και νζων προϊόντων. 

Τα ςυςτιματα διαβάκμιςθσ που χρθςιμοποιοφνται από τθν Τράπεηα πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ Ρροςζγγιςθσ Εςωτερικϊν 

Διαβακμίςεων τθσ Βαςιλείασ ΙΙI (Basel III IRB approach). Θ Τράπεηα είναι πιςτοποιθμζνθ ςε IRB από τo 2008 για τα ελλθνικά 

χαρτοφυλάκια, τόςο τα επιχειρθματικά όςο και τα χαρτοφυλάκια λιανικισ τραπεηικισ (όπωσ περιγράφεται ςτισ γνωςτοποιιςεισ 

τθσ Βαςιλείασ IΙΙ, Ρυλϊνασ ΙΙΙ, τα οποία είναι διακζςιμα ςτον ιςτότοπο τθσ Τράπεηασ). 

Ο Τομζασ Ελζγχου Κεφαλαιακισ Επάρκειασ (Ριςτωτικοφ Κινδφνου) & Εποπτικοφ Ρλαιςίου παρακολουκεί ανεξάρτθτα τθν 

δυνατότθτα των ςυςτθμάτων διαβάκμιςθσ και υποδειγμάτων αξιολόγθςθσ προκειμζνου να κατθγοριοποιιςει τουσ πιςτοφχουσ 

βάςει κινδφνου, κακϊσ και για να προβλζψει τθν πικανότθτα ακζτθςθσ υποχρζωςθσ και τθν ηθμία εφόςον υπάρξει ακζτθςθ και 

τθν ζκκεςθ κατά τθν ακζτθςθ. Θ πολιτικι επικφρωςθσ τθσ Τράπεηασ είναι ςφμφωνθ με τισ διεκνείσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ και τισ 

απαιτιςεισ των εποπτικϊν αρχϊν. Θ Τράπεηα επιβεβαιϊνει τθν εγκυρότθτα των ςυςτθμάτων διαβάκμιςθσ και υποδειγμάτων 

αξιολόγθςθσ ςε ετιςια βάςθ και θ επιβεβαίωςθ αυτι περιλαμβάνει τόςο ποςοτικά όςο και ποιοτικά χαρακτθριςτικά. Οι 

διαδικαςίεσ τεκμθρίωςθσ καταγράφονται και επιςκοποφνται ςε τακτικι βάςθ και αναφζρονται ςτθν Επιτροπι Κινδφνων. Επιπλζον, 

θ Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου του Ομίλου επιςκοπεί ανεξάρτθτα ςε ετιςια βάςθ τθν διαδικαςία επικφρωςθσ. 

 (ςτ) Τεχνικζσ μείωςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου 

Ζνα βαςικό ςτοιχείο τθσ επιχειρθματικισ ςτρατθγικισ του Ομίλου είναι θ μείωςθ του κινδφνου μζςω τθσ χριςθσ διαφόρων 

τεχνικϊν. Τα κυριότερα μζςα περιοριςμοφ κινδφνων είναι οι ενεχυριάςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων, οι εγγυιςεισ και οι κφριεσ 

ςυμβάςεισ ςυμψθφιςμοφ. 

Είδθ εξαςφαλίςεων που γίνονται αποδεκτά από τον Όμιλο 

Ο Πμιλοσ ζχει εςωτερικζσ πολιτικζσ που περιλαμβάνουν τουσ παρακάτω τφπουσ εξαςφαλίςεων που ςυνικωσ γίνονται αποδεκτοί 

ςε μία δανειακι ςχζςθ:  

 οικιςτικά και εμπορικά ακίνθτα (γραφεία, εμπορικά κζντρα, κλπ.), βιομθχανικά κτίρια και οικόπεδα, 

 εμπορικζσ απαιτιςεισ, μεταχρονολογθμζνεσ επιταγζσ, 

 χρεόγραφα ςυμπεριλαμβανομζνων ειςθγμζνων μετοχϊν και ομολόγων, 

 κατακζςεισ, 

 εγγυιςεισ και πιςτωτικζσ επιςτολζσ, 

 αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, και 

 εξοπλιςμόσ, κυρίωσ οχιματα και πλοία. 

Ζνα ςυγκεκριμζνο ποςοςτό εξαςφάλιςθσ είναι προαπαιτοφμενο, τόςο κατά τθν ζγκριςθ τθσ δανειακισ ςχζςθσ όςο και ςε διαρκι 

βάςθ για κάκε τφπο εξαςφαλίςεων, όπωσ παρουςιάηεται ςτθν πιςτωτικι πολιτικι του Ομίλου. 

Για κζςεισ, εκτόσ από δάνεια πελατϊν (δθλαδι ςυμφωνίεσ επαναγοράσ, παράγωγα), ο Πμιλοσ αποδζχεται ωσ εξαςφάλιςθ μόνο 

μετρθτά ι ρευςτοποιιςιμα ομόλογα. 
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Αρχζσ αποτίμθςθσ των αποδεκτϊν εξαςφαλίςεων 

Ρροκειμζνου να προςδιοριςτεί ο μζγιςτοσ δείκτθσ εξαςφάλιςθσ για τα δάνεια, ο Πμιλοσ λαμβάνει υπόψθ όλθ τθ ςχετικι 

διακζςιμθ πλθροφόρθςθ, περιλαμβανομζνων των ςυγκεκριμζνων χαρακτθριςτικϊν των εξαςφαλίςεων, εφόςον οι ςυμμετζχοντεσ 

ςτθν αγορά κα λάμβαναν υπόψθ τα εν λόγω χαρακτθριςτικά κατά τθν τιμολόγθςθ των αντίςτοιχων περιουςιακϊν ςτοιχείων. Θ 

αποτίμθςθ και οι προδιαγραφζσ των αποδεκτϊν εξαςφαλίςεων ςτθρίηονται ςτισ ακόλουκεσ αρχζσ: 

 θ εφλογθ αξία τθσ εξαςφάλιςθσ, δθλ. θ τιμι εξόδου (exit price) που κα λάμβανε κάποιοσ για τθν πϊλθςθ του περιουςιακοφ 

ςτοιχείου ςε μια κανονικι ςυναλλαγι ςτισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, 

 θ εφλογθ αξία αντιπροςωπεφει τθν ικανότθτα των ςυμμετεχόντων ςτθν αγορά να δθμιουργοφν οικονομικά οφζλθ από τθν 

μζγιςτθ και βζλτιςτθ χριςθ του περιουςιακοφ ςτοιχείου ι από τθν πϊλθςθ του,  

 μείωςθ τθσ αξίασ τθσ εξαςφάλιςθσ εξετάηεται όταν ο τφποσ, θ τοποκεςία ι θ κατάςταςθ (όπωσ θ φκορά και θ απαξίωςθ) του 

περιουςιακοφ ςτοιχείου το υποδεικνφουν, 

 δεν υπάρχει αξία εξαςφάλιςθσ εάν θ ενεργοποίθςθ τθσ ενεχυρίαςθσ ςτο αντικείμενο που αποτελεί τθν εξαςφάλιςθ δεν 

μπορεί να εκτελεςτεί νόμιμα. 

Οι εκτιμιςεισ των ακινιτων για όλεσ τισ μονάδεσ γίνονται από τθν Eurobank Υπθρεςίεσ Ακινιτων Α.Ε., κυγατρικι του Ομίλου που 

απευκφνεται ςτο Γενικό Διευκυντι του Τομζα Επενδυτικισ Τραπεηικισ, Διαχείριςθσ Επενδφςεων και του τομζα Διαχείριςθσ 

Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ του Ομίλου (Global Markets, Wealth Management and Group Real Estate Asset Management). H Eurobank 

Υπθρεςίεσ Ακινιτων Α.Ε. εποπτεφεται από το Royal Institute of Chartered Surveyors και χρθςιμοποιεί εςωτερικοφσ ι εξωτερικοφσ 

πιςτοποιθμζνουσ εκτιμθτζσ ςφμφωνα με προκακοριςμζνα κριτιρια (πιςτοποιιςεισ και εμπειρία). Πλεσ οι εκτιμιςεισ λαμβάνουν 

υπόψθ τθν περιοχι που βρίςκεται το ακίνθτο, τθν θλικία του και τθν εμπορευςιμότθτά του, ελζγχονται δε επιπρόςκετα και 

προςυπογράφονται από ζμπειρο προςωπικό τθσ κυγατρικισ. Θ μεκοδολογία που χρθςιμοποιείται βαςίηεται ςε διεκνι πρότυπα 

εκτιμιςεων (International Valuation Standards), ενϊ υπάρχουν μθχανιςμοί ποιοτικοφ ελζγχου, όπωσ διαδικαςίεσ επιςκόπθςθσ και 

ανεξάρτθτοι ζλεγχοι δείγματοσ από ανεξάρτθτουσ και αξιόπιςτουσ οίκουσ εκτιμιςεων. 

Το 2006 θ Τράπεηα, ςε ςυνεργαςία με τισ μεγαλφτερεσ ελλθνικζσ τράπεηεσ, ξεκίνθςε ζνα ζργο με ςκοπό τθ δθμιουργία δείκτθ 

μεταβολϊν αξιϊν οικιςτικϊν ακινιτων. Θ μεκοδολογία, θ οποία αναπτφχκθκε από ανεξάρτθτθ εξειδικευμζνθ εταιρεία ςτατιςτικϊν 

ερευνϊν, ζχει εγκρικεί από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, θ δε χριςθ του δείκτθ επιτρζπει τθν δυναμικι παρακολοφκθςθ των τιμϊν 

των οικιςτικϊν ακινιτων και των τάςεων τθσ αγοράσ ςε ετιςια βάςθ.  

Για τα εμπορικά ακίνθτα, διενεργοφνται επανεκτιμιςεισ ςε χρονικό ορίηοντα δφο με τρία χρόνια από πιςτοποιθμζνουσ εκτιμθτζσ. 

Οι επανεκτιμιςεισ γίνονται ακόμα ςυχνότερα είτε με φυςικι αυτοψία είτε με επιςκόπθςθ εγγράφων ανάλογα με το βακμό 

ςθμαντικότθτασ τθσ ζκκεςθσ ανά πιςτοφχο και τθν κατθγοριοποίθςθ του δανειολιπτθ (κατθγορία κινδφνου του πιςτοφχου).  

Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ποιότθτα των μεταχρονολογθμζνων επιταγϊν που γίνονται αποδεκτζσ ωσ εξαςφάλιςθ, θ Τράπεηα 

ζχει αναπτφξει ζνα ςφςτθμα προεπιλογισ, το οποίο λαμβάνει υπόψθ ζναν αρικμό κριτθρίων και παραμζτρων κινδφνου, ϊςτε να 

αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτά τουσ. Επιπρόςκετα, θ αποτίμθςθ των μεταχρονολογθμζνων επιταγϊν παρακολουκείται 

εβδομαδιαία με τθ χριςθ εξελιγμζνων ςτατιςτικϊν αναφορϊν και μθνιαία μζςω τθσ επιςκόπθςθσ  λεπτομεροφσ πλθροφόρθςθσ 

ςχετικά με τθν ειςπραξιμότθτα, τθν αντικατάςταςθ και ςφράγιςι τουσ ανά εκδότθ. 

Πολιτικι εξαςφαλίςεων και καταγραφι 

Για τα δάνεια, οι οδθγίεσ που δίνονται από τον Πμιλο επικεντρϊνονται ςτο γεγονόσ ότι οι πρακτικζσ και οι ςυνικεισ διαδικαςίεσ 

που ακολουκοφνται κα πρζπει να είναι ζγκαιρεσ και να διεκπεραιϊνονται με ςφνεςθ, προκειμζνου να διαςφαλίηουν ότι οι 

καλφψεισ είναι υπό τον ζλεγχο των κυγατρικϊν του Ομίλου, και ότι θ ςχετικι ςφμβαςθ δανείου και ενεχφρου, κακϊσ και το 

αντικείμενο τθσ εξαςφάλιςθσ μποροφν νομίμωσ να εκτελεςκοφν. Συνεπϊσ, οι κυγατρικζσ του Ομίλου κα διατθροφν το δικαίωμα 

να εκποιιςουν τισ εξαςφαλίςεισ όταν ο οφειλζτθσ βρίςκεται ςε οικονομικι δυςχζρεια και κα είναι ςε κζςθ να διεκδικιςουν και να 

ελζγξουν το προϊόν από τθ διαδικαςία εκποίθςθσ. 

Ο Πμιλοσ χρθςιμοποιεί ςε μεγάλο βακμό τυποποιθμζνεσ ςυμβάςεισ δανείων και ενεχφρων, διαςφαλίηοντασ τθ νομικι ιςχφ τουσ. 
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Εγγυιςεισ  

Οι εγγυιςεισ που χρθςιμοποιοφνται ωσ τεχνικι μείωςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου από τον Πμιλο, παρζχονται ςε μεγάλο βακμό από 

τισ κεντρικζσ και τοπικζσ κυβερνιςεισ ςτισ χϊρεσ ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιείται. Το ταμείο εγγυοδοςίασ μικρϊν και πολφ μικρϊν 

επιχειριςεων (ΤΕΜΡΜΕ) και παρόμοια ταμεία, τράπεηεσ και αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ είναι επιπροςκζτωσ ςθμαντικοί εγγυθτζσ 

πιςτωτικοφ κινδφνου. 

Διαχείριςθ ανακτθκζντων ακινιτων 

Ο αντικειμενικόσ ςκοπόσ τθσ διαχείριςθσ των ανακτθκζντων περιουςιακϊν ςτοιχείων από τον Πμιλο είναι να ελαχιςτοποιθκεί θ 

χρονικι περίοδοσ μζχρι τθν εκποίθςθ του περιουςιακοφ ςτοιχείου και να μεγιςτοποιθκεί θ ανάκτθςθ του δεςμευμζνου 

κεφαλαίου. 

Για τον ςκοπό αυτό, θ διαχείριςθ των ανακτθκζντων περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ του εςόδου από ενοίκια και 

των άλλων εςόδων, μζςω τθσ εκμετάλλευςθσ αυτϊν των περιουςιακϊν ςτοιχείων, και ταυτόχρονα ςτθ μείωςθ του κόςτουσ 

διακράτθςθσ και ςυντιρθςισ τουσ. Επιπροςκζτωσ, Ο Πμιλοσ αςχολείται ενεργά με τον εντοπιςμό κατάλλθλων ενδεχόμενων 

αγοραςτϊν για το χαρτοφυλάκιο των ανακτθκζντων ακινιτων (περιλαμβανομζνων εξειδικευμζνων εταιρειϊν που αςχολοφνται με 

τθν εξαγορά ειδικϊν χαρτοφυλακίων ανακτθκζντων ακινιτων), τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό, προκειμζνου να μειϊςει 

το απόκεμα των ακινιτων ςε ζναν χρονικό ορίηοντα 3-5 ετϊν. 

Τα ανακτθκζντα ακίνθτα παρακολουκοφνται ςτενά μζςω τεχνικϊν και νομικϊν αναφορϊν, προκειμζνου θ εμπορικι τουσ αξία να 

αναφζρεται με ακρίβεια και να είναι επικαιροποιθμζνθ ςφμφωνα με τισ τάςεισ τθσ αγοράσ. 

Κίνδυνοσ Αντιςυμβαλλόμενου 

Ο Πμιλοσ περιορίηει τον κίνδυνο αντιςυμβαλλομζνου που απορρζει από τισ δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ διακεςίμων μζςω τθσ 

ςφναψθσ κφριων ςυμβάςεων ςυμψθφιςμοφ και παρόμοιων ςυμφωνιϊν, κακϊσ και ςυμβάςεων ενεχυρίαςθσ με τουσ 

αντιςυμβαλλόμενουσ που διενεργεί μεγάλο όγκο ςυναλλαγϊν. Οι κφριεσ ςυμβάςεισ ςυμψθφιςμοφ δεν καταλιγουν γενικά ςτο 

ςυμψθφιςμό των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων του ιςολογιςμοφ, κακϊσ οι ςυναλλαγζσ ςυνικωσ διακανονίηονται ςε 

μικτι βάςθ. Εντοφτοισ, ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ μειϊνεται μζςω των κφριων ςυμβάςεων ςυμψθφιςμοφ, ςε περίπτωςθ αδυναμίασ 

του αντιςυμβαλλόμενου μζρουσ να εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, οπότε οι ανοιχτζσ κζςεισ με τον αντιςυμβαλλόμενο κλείνουν 

και διακανονίηονται ςε κακαρι βάςθ. 

Στθν περίπτωςθ των παραγϊγων, ο Πμιλοσ χρθςιμοποιεί ςυμβάςεισ ISDA (International Swaps and Derivatives Association), οι 

οποίεσ περιορίηουν τθν ζκκεςι του μζςω του ςυμψθφιςμοφ των ανοικτϊν κζςεων, και ςυμβάςεισ κάλυψθσ πιςτωτικοφ κινδφνου 

(CSAs - Credit Support Annex) οι οποίεσ μειϊνουν περαιτζρω τθ ςυνολικι ζκκεςθ ανά αντιςυμβαλλόμενο. Σφμφωνα με τισ 

ςυμβάςεισ αυτζσ, θ ςυνολικι ζκκεςθ με τον αντιςυμβαλλόμενο υπολογίηεται ςε θμεριςια βάςθ λαμβάνοντασ υπόψθ τυχόν 

ςυμψθφιςμοφσ και εξαςφαλίςεισ. 

Θ ίδια διαδικαςία εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ των ςυμφωνιϊν επαναγοράσ χρεογράφων (repos), όπου χρθςιμοποιοφνται 

ςυμβάςεισ GMRA (Global Master Repurchase Agreements). Θ ζκκεςθ (θ κακαρι διαφορά μεταξφ τθσ αξίασ του repo και τθσ 

τρζχουςασ αξίασ των χρεογράφων) υπολογίηεται ςε θμεριςια βάςθ, ενϊ το υπόλοιπο των εξαςφαλίςεων αναπροςαρμόηεται 

μεταξφ των αντιςυμβαλλόμενων, ελαχιςτοποιϊντασ με αυτόν τον τρόπο τθν ζκκεςθ. 

Σφμφωνα με τον Κανονιςμό Υποδομϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Αγοράσ (European Market Infrastructure Regulation – EMIR), θ Τράπεηα 

ξεκίνθςε ςυναλλαγζσ για επιλεγμζνεσ ςυμβάςεισ παραγϊγων που εκκακαρίηονται κεντροποιθμζνα μζςω ενόσ εξουςιοδοτθμζνου 

κεντρικοφ αντιςυμβαλλόμενου (central counterparty – CCP)  τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ), ο οποίοσ είναι καταγεγραμμζνοσ ςτα 

αρχεία καταγραφισ ςυναλλαγϊν (trade repositories). Θ χριςθ του CCP αυξάνει τθ διαφάνεια ςτθν αγορά και μειϊνει τον κίνδυνο 

του αντιςυμβαλλόμενου και τουσ λειτουργικοφσ κινδφνουσ ςχετίηονται με τθν αγορά των παραγϊγων. Θ Τράπεηα χρθςιμοποιεί 

ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ εξαςφαλίςεων για τθν παρακολοφκθςθ των ςυμβάςεων ISDA, CSAs και GMRAs, δθλαδι θ θμεριςια 

αποτίμθςθ των παραγϊγων και θ τρζχουςα αξία των χρεογράφων χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό τθσ ζκκεςθσ με κάκε 

αντιςυμβαλλόμενο. Οι εξαςφαλίςεισ που κα πρζπει να δοκοφν επιπρόςκετα ι να απαιτθκοφν από τον αντιςυμβαλλόμενο 

υπολογίηονται κακθμερινά. 

Με αυτό το ςφςτθμα θ Τράπεηα παρακολουκεί και ελζγχει τθ ροι των εξαςφαλίςεων ςτθν περίπτωςθ των παραγϊγων και των 

ςυμφωνιϊν επαναγοράσ χρεογράφων, ανεξάρτθτα από τον αντιςυμβαλλόμενο. Θ επίδραςθ κάκε διακφμανςθσ τθσ αγοράσ που 

αυξάνει τθν ζκκεςθ τθσ Τράπεηασ αναφζρεται και θ Τράπεηα προχωρά άμεςα ςε αφξθςθ τθσ εξαςφάλιςθσ. 
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7.2.1.1  Μζγιςτθ ζκκεςθ ςε πιςτωτικό κίνδυνο προ εξαςφαλίςεων 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

2.759              2.808              

- Ομόλογα 59                    85                    

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 1.980              1.884              

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ:

- Επιχειρθματικά δάνεια 19.335            19.606            

- Στεγαςτικά δάνεια 17.844            18.261            

- Καταναλωτικά δάνεια 6.328              6.570              

- Δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ 7.149              7.246              

Μείον: ςυςςωρευμζνθ πρόβλεψθ απομείωςθσ (11.598)           (11.790)           

Επενδυτικοί τίτλοι:

- Ομόλογα 12.320            16.156            

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 1.445              1.678              

1.478              1.431              

59.099            63.935            

Ζκκεςθ ςε πιςτωτικό κίνδυνο ςτοιχείων ιςολογιςμοφ:

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω 

αποτελεςμάτων:

Ζκκεςθ ςε πιςτωτικό κίνδυνο ςτοιχείων εκτόσ ιςολογιςμοφ (ςθμ. 45)

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα

Σφνολο
 

Ο παραπάνω πίνακασ απεικονίηει τθ μζγιςτθ ζκκεςθ του Ομίλου ςε πιςτωτικό κίνδυνο τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 και 31 Δεκεμβρίου 

2015, αντίςτοιχα, χωρίσ να λθφκοφν υπ' όψιν τυχόν εξαςφαλίςεισ ι άλλα μζτρα προςταςίασ που δεν πλθροφν τα κριτιρια για 

ςυμψθφιςμό ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

Τα ςτοιχεία του ιςολογιςμοφ, που περιλαμβάνονται ςτον παραπάνω πίνακα, εμφανίηονται ςτθν κακαρι λογιςτικι τουσ αξία, όπωσ 

αυτι αναφζρεται ςτον ιςολογιςμό. Τα ςτοιχεία εκτόσ ιςολογιςμοφ περιλαμβάνουν εγγυιςεισ, πιςτωτικζσ επιςτολζσ ςε αναμονι, 

ανζκκλθτεσ δεςμεφςεισ πιςτωτικϊν ορίων και ενζγγυεσ πιςτϊςεισ. 

7.2.1.2 Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ  

Ραρακάτω παρατίκεται αναλυτικι επιςκόπθςθ τθσ ζκκεςθσ του Ομίλου ςε πιςτωτικό κίνδυνο προερχόμενο από δάνεια και 

απαιτιςεισ από πελάτεσ, ςφμφωνα με τισ δθμοςιευμζνεσ, τθν 30 Σεπτεμβρίου 2013, οδθγίεσ τθσ Ελλθνικισ Επιτροπισ 

Κεφαλαιαγοράσ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (ΤτΕ). Επιπρόςκετα, τα είδθ ρφκμιςθσ δανείων του Ομίλου είναι ςφμφωνα με τθν 

Ρράξθ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ τθσ ΤτΕ 102/30.08.2016. Τα ςυγκριτικά ςτοιχεία για τα μζτρα ρφκμιςθσ δανείων του Ομίλου ζχουν 

αναπροςαρμοςτεί προκειμζνου να ςυνάδουν με τα ςτοιχεία που παρουςιάςτθκαν για το 2016. 

(α) Ροιότθτα του χαρτοφυλακίου των δανείων και απαιτιςεων από πελάτεσ 

Τα δάνεια και οι απαιτιςεισ από πελάτεσ κατθγοριοποιοφνται ςε «δάνεια χωρίσ κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα», «δάνεια ςε 

κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα» και «απομειωμζνα δάνεια». 

Θ κατθγορία «δάνεια χωρίσ κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα» περιλαμβάνει τα δάνεια για τα οποία δεν υπάρχουν εκπρόκεςμεσ 

καταβολζσ, βάςει ςφμβαςθσ, κακϊσ και καμία άλλθ ζνδειξθ απομείωςθσ. 

Θ κατθγορία «δάνεια ςε κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα» περιλαμβάνει τα δάνεια για τα οποία υπάρχουν εκπρόκεςμεσ 

καταβολζσ, βάςει ςφμβαςθσ, τουλάχιςτον για μία θμζρα, χωρίσ ωςτόςο να ζχει απομειωκεί θ αξία τουσ εκτόσ εάν υπάρχουν 

ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ που να υποδεικνφουν το αντίκετο. Για τα δάνεια λιανικισ τραπεηικισ, ςυνικωσ ςυμβαίνει όταν είναι 

υπεριμερα λιγότερο από 90 θμζρεσ, ενϊ για τα επιχειρθματικά δάνεια λαμβάνονται υπόψθ τόςο οι θμζρεσ υπερθμερίασ όςο και 

θ εςωτερικι διαβάκμιςι τουσ, θ οποία αντανακλά τθ γενικότερθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του πιςτοφχου.  

Για τα δάνεια των ανωτζρω κατθγοριϊν, παρόλο που δεν κεωροφνται απομειωμζνα, ο Πμιλοσ αναγνωρίηει «ςυλλογικι» ηθμιά 

απομείωςθσ (όπωσ αναφζρεται ςτθ ςθμ. 2.13 «Απομείωςθ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ»). 

Θ κατθγορία «απομειωμζνα δάνεια», τα οποία αξιολογοφνται για απομείωςθ «ςε ατομικι βάςθ», περιλαμβάνει τα 

επιχειρθματικά δάνεια κακϊσ και τα δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ και τα ςτεγαςτικά δάνεια, για τα οποία αναγνωρίηεται 

«ατομικι» πρόβλεψθ απομείωςθσ. Τα υπόλοιπα δάνεια λιανικισ τραπεηικισ κεωροφνται απομειωμζνα, όταν είναι ςε υπερθμερία 

μεγαλφτερθ από 90 θμζρεσ ι μικρότερθ ςτισ περιπτϊςεισ όπου υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ απομείωςθσ και για τα οποία 
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αναγνωρίηεται «ςυλλογικι» πρόβλεψθ απομείωςθσ. Επιπρόςκετα, τα απομειωμζνα δάνεια λιανικισ τραπεηικισ ςε κακεςτϊσ 

ρφκμιςθσ ενδζχεται να περιλαμβάνουν δάνεια ςε υπερθμερία μικρότερθ από 90 θμζρεσ. Από τθν 1 Ιανουαρίου 2016, τα 

ςτεγαςτικά δάνεια που είναι ςε υπερθμερία από 90 ζωσ 180 μζρεσ ζχουν ταξινομθκεί ωσ «απομειωμζνα δάνεια». Αυτι θ αλλαγι 

δεν είχε ςθμαντικό αντίκτυπο ςτισ προβλζψεισ απομείωςθσ του Ομίλου. 

Τα παρατθριςιμα δεδομζνα που αξιολογοφνται από τον Πμιλο, ϊςτε να προςδιοριςτεί αν υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ ότι ζνα 

δάνειο ι ομάδα δανείων ζχουν απομειωκεί αναφζρονται ςτθ ςθμ. 2.13. 

Τα «μθ εξυπθρετοφμενα ανοίγματα» (ΜΕΑ) όπωσ παρακολουκοφνται και γνωςτοποιοφνται από τον Πμιλο, ςφμφωνα με τισ 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που ορίηονται από τα Εκτελεςτικά Τεχνικά Ρρότυπα τθσ Ευρωπαϊκισ Τραπεηικισ Αρχισ (European 

Banking Authority Implementing Technical Standards), περιλαμβάνουν ανοίγματα που είναι υπεριμερα περιςςότερο από 90 

θμζρεσ ι που ζχουν αξιολογθκεί με πικανι αδυναμία πλθρωμισ, απομειωμζνα ανοίγματα που αξιολογοφνται για απομείωςθ ςε 

ατομικι  ι ςυλλογικι βάςθ κακϊσ και ανοίγματα που κατθγοριοποιοφνται ωσ ανοίγματα ςε ακζτθςθ για εποπτικοφσ ςκοποφσ. 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, τα ΜΕΑ του Ομίλου ανιλκαν ςε € 22.888 εκατ. (2015: € 22.621 εκατ.). Αντίςτοιχα, τα «Εξυπθρετοφμενα 

ανοίγματα» περιλαμβάνουν ανοίγματα χωρίσ κακυςτζρθςθ, υπεριμερα λιγότερο από 90 θμζρεσ ι που δεν ζχουν αξιολογθκεί με 

πικανι αδυναμία πλθρωμισ, μθ απομειωμζνα και χωρίσ ακζτθςθ ανοίγματα. Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, τα εξυπθρετοφμενα 

ανοίγματα του Ομίλου ανιλκαν ςε € 27.768 εκατ. (2015: € 29.062 εκατ.). 

Θ κατθγορία «πικανι αδυναμία πλθρωμισ» αναφζρεται ςε ανοίγματα όπου θ ικανότθτα του πιςτοφχου αξιολογείται ωσ μθ 

πικανι για πλιρθ εξόφλθςθ χωρίσ ρευςτοποίθςθ των εξαςφαλίςεων, ανεξάρτθτα από τθν φπαρξθ κακυςτζρθςθσ ι τον αρικμό 

των θμερϊν ςε κακυςτζρθςθ. 

Οι παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηουν τθν αξία των δανείων και απαιτιςεων από πελάτεσ, προ απομείωςθσ, θ οποία αποτελεί και 

τθ μζγιςτθ ζκκεςθ ςε πιςτωτικό κίνδυνο προ απομείωςθσ, κακϊσ και τθν κατθγοριοποίθςθ αυτϊν ςε μθ απομειωμζνα (δθλ. 

«δάνεια χωρίσ κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα» και «δάνεια ςε κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα») και απομειωμζνα. Επίςθσ, 

οι παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηουν το υπόλοιπο τθσ πρόβλεψθσ απομείωςθσ που ζχει αναγνωριςκεί  ανά κατθγορία δάνειων και 

απαιτιςεων από πελάτεσ και μζκοδο προςδιοριςμοφ του υπολοίπου αυτισ (δθλ. «ατομικι» ι ςυλλογικι» αξιολόγθςθ), τθ 

ςυνολικι κακαρι αξία των δανείων και απαιτιςεων, μετά τθν απομείωςθ, κακϊσ και τθν αξία των εξαςφαλίςεων που κατζχονται 

για τθν μείωςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου. 

Για ςκοποφσ διαχείριςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου, ο Δθμόςιοσ Τομζασ ςυμπεριλαμβάνεται ςτα επιχειρθματικά δάνεια. Ο Δθμόςιοσ 

Τομζασ περιλαμβάνει τθν ζκκεςθ ςτθν κεντρικι κυβζρνθςθ, ςτισ τοπικζσ αρχζσ, ςε εταιρείεσ που ςυνδζονται με το κράτοσ και 

εταιρείεσ που ελζγχονται μερικϊσ ι πλιρωσ από το κράτοσ.  

Επιπρόςκετα, θ αξία των εξαςφαλίςεων που παρουςιάηεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ ζχει ανϊτατο όριο το φψοσ του δανείου, προ 

απομείωςθσ. 
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Σελίδα  63                         31 Δεκεμβρίου  2016 Ενοποιθμζνεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 
 

 

Χωρίσ 

κακυςτζρθςθ 

και μθ 

απομειωμζνα

Σε κακυςτζρθςθ 

και μθ 

απομειωμζνα

Ατομικι 

αξιολόγθςθ

Συλλογικι 

αξιολόγθςθ

Ατομικι 

αξιολόγθςθ

Συλλογικι 

αξιολόγθςθ

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

Λιανικι Τραπεηικι 13.545               2.801                     521                        14.454                    31.321                 (194)                      (6.895)              24.232             18.399                   

- Στεγαςτικά δάνεια 9.172                 1.913                    330                       6.429                      17.844                 (122)                     (2.150)              15.572            14.029                   

- Καταναλωτικά δάνεια 1.596                 339                        2                            2.740                      4.677                   (1)                          (2.195)              2.481               176                         

- Ριςτωτικζσ κάρτεσ 847                    63                          0                            741                         1.651                   (0)                          (536)                 1.115               32                           

- Μικρζσ επιχειριςεισ 1.930                 486                        189                       4.544                      7.149                   (71)                        (2.014)              5.064               4.162                     

Επιχειρθματικά 9.758                 1.010                     7.908                    1                               18.677                 (4.354)                  (146)                  14.177             10.555                   

- Μεγάλεσ επιχειριςεισ 7.095                 681                        3.258                   -                               11.034                 (1.936)                  (75)                    9.023               6.330                      

- Μικρομεςαίεσ ΜΜΕ 2.663                 329                        4.650                   1                              7.643                   (2.418)                  (71)                    5.154               4.225                     

Δθμόςιοσ τομζασ 655                     2                             1                            -                                658                       (1)                           (8)                       649                   4                              

- Ελλάδα 634                    0                            1                            -                               635                       (1)                          (8)                      626                  4                              

- Λοιπζσ Χϊρεσ 21                       2                            -                             -                               23                         -                            -                        23                     -                              

Σφνολο 23.958               3.813                     8.430                    14.455                    50.656                 (4.549)                  (7.049)              39.058             28.958                   

 31 Δεκεμβρίου 2016

Μθ απομειωμζνα Απομειωμζνα

Συνολικι αξία 

προ 

απομείωςθσ

Συςςωρευμζνθ πρόβλεψθ 

Συνολικι 

κακαρι αξία 

μετά τθν 

απομείωςθ

Αξία 

εξαςφαλίςεων

 

Χωρίσ 

κακυςτζρθςθ 

και μθ 

απομειωμζνα

Σε κακυςτζρθςθ 

και μθ 

απομειωμζνα

Ατομικι 

αξιολόγθςθ

Συλλογικι 

αξιολόγθςθ

Ατομικι 

αξιολόγθςθ

Συλλογικι 

αξιολόγθςθ

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

Λιανικι Τραπεηικι 14.399               3.606                     369                        13.703                    32.077                 (119)                      (6.978)              24.980             19.341                   

- Στεγαςτικά δάνεια 10.011              2.434                    156                       5.660                      18.261                 (44)                        (2.128)              16.089            14.892                   

- Καταναλωτικά δάνεια 1.580                 453                        3                            2.774                      4.810                   (1)                          (2.131)              2.678               142                         

- Ριςτωτικζσ κάρτεσ 847                    85                          -                             828                         1.760                   -                            (633)                 1.127               34                           

- Μικρζσ επιχειριςεισ(1) 1.961                 634                        210                       4.441                      7.246                   (74)                        (2.086)              5.086               4.273                     

Επιχειρθματικά 8.637                 1.799                     8.339                    3                               18.778                 (4.522)                  (163)                  14.093             10.486                   

- Μεγάλεσ επιχειριςεισ 6.541                 1.416                    5.429                   0                              13.386                 (3.288)                  (102)                 9.996               7.414                     

- Μικρομεςαίεσ ΜΜΕ 2.096                 383                        2.910                   3                              5.392                   (1.234)                  (61)                    4.097               3.072                     

Δθμόςιοσ τομζασ 824                     3                             1                            -                                828                       (1)                           (7)                       820                   54                            

- Ελλάδα 800                    1                            1                            -                               802                       (1)                          (7)                      794                  54                           

- Λοιπζσ Χϊρεσ 24                       2                            -                             -                               26                         -                            -                        26                     -                              

Σφνολο 23.860               5.408                     8.709                    13.706                    51.683                 (4.642)                  (7.148)              39.893             29.881                   

Απομειωμζνα

Συνολικι αξία 

προ απομείωςθσ

Συςςωρευμζνθ πρόβλεψθ 

Συνολικι 

κακαρι αξία 

μετά τθν 

απομείωςθ

Αξία 

εξαςφαλίςεων

 31 Δεκεμβρίου 2015

Μθ απομειωμζνα

 
(1) Όςον αφορά τθν κατθγορία των μικρϊν επιχειριςεων, τα καταγγελμζνα δάνεια και θ αντίςτοιχθ ςυςςωρευμζνθ πρόβλεψθ αυτϊν ζχουν ςυμπεριλθφκεί 

ςτθν κατθγορία τθσ «ςυλλογικισ αξιολόγθςθσ». Σα ςυγκριτικά ςτοιχεία ζχουν αναπροςαρμοςκεί αντίςτοιχα. υγκεκριμζνα, τα υπόλοιπα των 

καταγγελμζνων δανείων ποςοφ € 2.465 εκατ. και θ ςυςςωρευμζνθ πρόβλεψθ αυτϊν ποςοφ € 1.330 εκατ. ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτθν κατθγορία τθσ 

«ςυλλογικισ αξιολόγθςθσ».  
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Σελίδα  64                         31 Δεκεμβρίου  2016 Ενοποιθμζνεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 
 

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ χωρίσ κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα 

Τα εςωτερικά ςυςτιματα αξιολόγθςθσ των πιςτοφχων που χρθςιμοποιοφνται από τον Πμιλο, παρακολουκοφν τα ςθμαντικά 

υπόλοιπα, βάςει ποςοτικϊν και ποιοτικϊν παραγόντων. Σχετικά με τα δάνεια και απαιτιςεισ χωρίσ κακυςτζρθςθ και μθ 

απομειωμζνα, τα επιχειρθματικά δάνεια κατθγοριοποιοφνται ςε υψθλι διαβάκμιςθ, ικανοποιθτικι διαβάκμιςθ και υπό 

παρακολοφκθςθ, ενϊ τα δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ και τα ςτεγαςτικά δάνεια, τα οποία αξιολογοφνται για απομείωςθ ςε 

«ατομικι βάςθ», κατθγοριοποιοφνται ςε ικανοποιθτικι διαβάκμιςθ και υπό παρακολοφκθςθ. Τα υπόλοιπα δάνεια λιανικισ 

τραπεηικισ, τα οποία δεν αξιολογοφνται ςε «ατομικι βάςθ», δεν διαβακμίηονται και κατθγοριοποιοφνται ςε ικανοποιθτικι 

διαβάκμιςθ βάςει τθσ μθ φπαρξθσ κακυςτζρθςθσ πλθρωμϊν. 

Οι παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηουν τα δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ χωρίσ κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα: 

Υψθλισ 

διαβάκμιςθσ

Ικανοποιθτικισ 

διαβάκμιςθσ

Υπό 

παρακολοφκθςθ 

(υψθλότερου 

κινδφνου)

Σφνολο των 

χωρίσ 

κακυςτζρθςθ 

και μθ 

απομειωμζνων

Αξία 

εξαςφαλίςεων

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

Λιανικι Τραπεηικι 40                           13.505                  -                                13.545                 9.420                    

- Στεγαςτικά δάνεια -                             9.172                   -                               9.172                   8.012                   

- Καταναλωτικά δάνεια -                             1.596                   -                               1.596                   52                         

- Ριςτωτικζσ κάρτεσ -                             847                       -                               847                       1                           

- Μικρζσ επιχειριςεισ 40                          1.890                   -                               1.930                   1.355                   

Επιχειρθματικά 6.146                     3.300                    312                          9.758                    6.370                    

- Μεγάλεσ επιχειριςεισ 4.602                    2.299                   194                         7.095                   4.546                   

- Μικρομεςαίεσ ΜΜΕ 1.544                    1.001                   118                         2.663                   1.824                   

Δθμόςιοσ τομζασ 511                        144                        -                                655                       4                            

- Ελλάδα 511                        123                       -                               634                       4                           

- Λοιπζσ Χϊρεσ 0                            21                         -                               21                         -                            

Σφνολο 6.697                     16.949                  312                          23.958                 15.794                 

 31 Δεκεμβρίου 2016

 

Υψθλισ 

διαβάκμιςθσ

Ικανοποιθτικισ 

διαβάκμιςθσ

Υπό 

παρακολοφκθςθ 

(υψθλότερου 

κινδφνου)

Σφνολο των 

χωρίσ 

κακυςτζρθςθ 

και μθ 

απομειωμζνων

Αξία 

εξαςφαλίςεων

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

Λιανικι Τραπεηικι 35                           14.364                  -                                14.399                 10.123                 

- Στεγαςτικά δάνεια -                             10.011                 -                               10.011                 8.789                   

- Καταναλωτικά δάνεια -                             1.580                   -                               1.580                   20                         

- Ριςτωτικζσ κάρτεσ -                             847                       -                               847                       0                           

- Μικρζσ επιχειριςεισ 35                          1.926                   -                               1.961                   1.314                   

Επιχειρθματικά 5.415                     2.958                    264                          8.637                    5.501                    

- Μεγάλεσ επιχειριςεισ 4.187                    2.197                   157                         6.541                   4.144                   

- Μικρομεςαίεσ ΜΜΕ 1.228                    761                       107                         2.096                   1.357                   

Δθμόςιοσ τομζασ 662                        162                        -                                824                       53                          

- Ελλάδα 662                        138                       -                               800                       53                         

- Λοιπζσ Χϊρεσ 0                            24                         -                               24                         -                            

Σφνολο 6.112                     17.484                  264                          23.860                 15.677                 

 31 Δεκεμβρίου 2015
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Σελίδα  65                         31 Δεκεμβρίου  2016 Ενοποιθμζνεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 
 

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ ςε κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα 

Οι παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηουν τθν χρονοανάλυςθ των δανείων και απαιτιςεων από πελάτεσ ςε κακυςτζρθςθ και μθ 

απομειωμζνων, προ αναγνωριςκείςασ πρόβλεψθσ, ανά κατθγορία δανείου: 

Στεγαςτικά 

δάνεια

Καταναλωτικά 

δάνεια

Ριςτωτικζσ 

κάρτεσ

Μικρζσ 

επιχειριςεισ

Μεγάλεσ 

επιχειριςεισ

Μικρομεςαίεσ 

ΜΜΕ Ελλάδα

Λοιπζσ 

Χϊρεσ

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

ζωσ 29 θμζρεσ 1.520                 277                        45                          351                          472                       152                       0                        2                        2.819                      

30 ζωσ 59 θμζρεσ 288                     46                           12                          77                            57                          111                       -                         -                         591                         

60 ζωσ 89 θμζρεσ 105                     16                           6                            58                            152                       66                          -                         0                        403                         

Σφνολο 1.913                 339                        63                          486                          681                       329                       0                        2                        3.813                      

Αξία εξαςφαλίςεων 1.533                 3                             0                            308                          332                       230                       -                         -                         2.406                      

 31 Δεκεμβρίου 2016

Λιανικι Τραπεηικι Επιχειρθματικά Δθμόςιοσ τομζασ Σφνολο των 

κακυςτερθμζνων 

και μθ 

απομειωμζνων

 

Στεγαςτικά 

δάνεια

Καταναλωτικά 

δάνεια Ριςτωτικζσ κάρτεσ

Μικρζσ 

επιχειριςεισ

Μεγάλεσ 

επιχειριςεισ

Μικρομεςαίεσ 

ΜΜΕ Ελλάδα

Λοιπζσ 

Χϊρεσ

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

ζωσ 29 θμζρεσ 1.761                 342                        59                          364                          768                       212                       0                        1                        3.507                      

30 ζωσ 59 θμζρεσ 341                     69                           16                          150                          138                       52                          -                         1                        767                         

60 ζωσ 89 θμζρεσ 193                     42                           10                          120                          510                       119                       1                        -                         995                         

90 ζωσ 179 θμζρεσ 139                     -                              -                             -                                -                             -                             -                         -                         139                         

Σφνολο 2.434                 453                        85                          634                          1.416                    383                       1                        2                        5.408                      

Αξία εξαςφαλίςεων 1.980                 3                             0                            411                          885                       231                       1                        -                         3.511                      
         

 31 Δεκεμβρίου 2015

Λιανικι Τραπεηικι Επιχειρθματικά Δθμόςιοσ τομζασ Σφνολο των 

κακυςτερθμζνων 

και μθ 

απομειωμζνων
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Σελίδα  66                         31 Δεκεμβρίου  2016 Ενοποιθμζνεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 
 

Απομειωμζνα δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ  

Οι παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηουν τθν κίνθςθ των απομειωμζνων δανείων και απαιτιςεων από πελάτεσ ανά κατθγορία 

δανείου: 

Στεγαςτικά 

δάνεια

Καταναλωτικά 

δάνεια Ριςτωτικζσ κάρτεσ

Μικρζσ 

επιχειριςεισ

Μεγάλεσ 

επιχειριςεισ

Μικρομεςαίεσ 

ΜΜΕ Ελλάδα

Λοιπζσ 

Χϊρεσ

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

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 

2015 5.816                 2.777                     828                       4.651                      5.429                    2.913                    1                        -                        22.415                   

Μεταφορζσ μεταξφ 

κατθγοριϊν δανείων -                          (0)                           -                             0                              (1.947)                  1.947                    (0)                      -                        (0)                            

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 5.816                 2.777                     828                       4.651                      3.482                    4.860                    1                        -                        22.415                   

Αξία δανείων που 

χαρακτθρίςτθκαν ωσ 

απομειωμζνα εντόσ τθσ 

χριςθσ 1.333                 306                        26                          477                          298                       167                       0                        -                        2.607                      

Απομειωμζνα δάνεια από

απόκτθςθ επιχειριςεων 23                       4                             0                            3                              7                            4                            -                         -                        41                           

Αξία δανείων που εξιλκαν 

από τθν κατθγορία των 

απομειωμζνων δανείων (394)                   (154)                       (38)                        (316)                        (184)                      (75)                        (0)                      -                        (1.161)                    

Ειςπράξεισ από απομειωμζνα 

δάνεια (48)                      (28)                         (4)                           (88)                           (90)                        (100)                      (0)                      -                        (358)                        

Διαγραφζσ απομειωμζνων 

δανείων (29)                      (119)                       (57)                        (27)                           (142)                      (219)                      -                         -                        (593)                        

Ρωλιςεισ απομειωμζνων 

δανείων -                          (43)                         (23)                        (0)                             (126)                      (3)                          -                         -                        (195)                        

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ και 

λοιπζσ κινιςεισ 58                       (1)                           9                            33                            13                         17                         0                        -                        129                         

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 6.759                 2.742                     741                       4.733                      3.258                    4.651                    1                        -                        22.885                   

Συςςωρευμζνθ πρόβλεψθ 

απομείωςθσ (2.105)                (2.097)                   (515)                      (2.041)                     (1.926)                  (2.418)                  (1)                      -                        (11.103)                  

Υπόλοιπο τθν 

31 Δεκεμβρίου (κακαρι αξία) 4.654                 645                        226                       2.692                      1.332                    2.233                    0                        -                        11.782                   

Λιανικι Τραπεηικι Επιχειρθματικά Δθμόςιοσ τομζασ Σφνολο των 

απομειωμζνων 

δανείων

 31 Δεκεμβρίου 2016

Στεγαςτικά 

δάνεια

Καταναλωτικά 

δάνεια Ριςτωτικζσ κάρτεσ

Μικρζσ 

επιχειριςεισ

Μεγάλεσ 

επιχειριςεισ

Μικρομεςαίεσ 

ΜΜΕ Ελλάδα

Λοιπζσ 

Χϊρεσ

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

Υπόλοιπο τθ 31 Δεκεμβρίου 

2014 4.502                 2.493                     786                        4.253                      5.477                    2.509                    -                         -                         20.020                   

Μεταφορζσ μεταξφ 

κατθγοριϊν δανείων (0)                        (0)                            -                             0                               (19)                        19                          -                         -                         -                               

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου                   4.502                      2.493                         786                        4.253                     5.458                     2.528                           -                          -                     20.020 

Αξία δανείων που 

χαρακτθρίςτθκαν ωσ 

απομειωμζνα εντόσ τθσ 

χριςθσ                   1.392                          424                            75                            532                         215                         585                          1                          -                       3.224 

Αξία δανείων που εξιλκαν 

από τθν κατθγορία των 

απομειωμζνων δανείων                     (134)                           (92)                          (17)                            (98)                          (90)                          (54)                           -                          -                         (485)

Ειςπράξεισ από απομειωμζνα 

δάνεια                       (42)                           (42)                          (15)                            (81)                          (89)                          (57)                           -                          -                         (326)

Διαγραφζσ απομειωμζνων 

δανείων                       (42)                           (19)                            (4)                            (25)                       (120)                          (92)                        (0)                          -                         (302)

Ρωλιςεισ απομειωμζνων 

δανείων                            -                                -                               -                               (0)                            (0)                          (10)                           -                          -                            (10)

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ 

και λοιπζσ κινιςεισ                       140                            13                              3                              70                           55                           13                           -                          -                           294 

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 5.816                 2.777                     828                        4.651                      5.429                    2.913                    1                        -                         22.415                   

Συςςωρευμζνθ πρόβλεψθ 

απομείωςθσ (1.914)                (2.079)                   (619)                      (2.085)                     (3.279)                  (1.234)                  (1)                       -                         (11.211)                  

Υπόλοιπο τθν 

31 Δεκεμβρίου (κακαρι αξία) 3.902                 698                        209                        2.566                      2.150                    1.679                    0                        -                         11.204                   

Σφνολο των 

απομειωμζνων 

δανείων

 31 Δεκεμβρίου 2015

Λιανικι Τραπεηικι Επιχειρθματικά Δθμόςιοσ τομζασ
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Οι παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηουν τθν χρονοανάλυςθ των απομειωμζνων δανείων και απαιτιςεων από πελάτεσ ανά κατθγορία 

δανείου, μετά από απομείωςθ, κακϊσ και τθν αξία των εξαςφαλίςεων που κατζχονται για τθ μείωςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου. 

Για τα καταγγελμζνα δάνεια, ο Πμιλοσ παφει να παρακολουκεί τθν κατάςταςθ κακυςτζρθςισ τουσ και ςυνεπϊσ τα υπόλοιπα τουσ 

περιλαμβάνονται ςτθν κατθγορία «άνω των 360 θμερϊν», με εξαίρεςθ τα καταναλωτικά δάνεια τα οποία παρακολουκοφνται 

μζχρι τισ 360 μζρεσ κακυςτζρθςθσ. 

Στεγαςτικά 

δάνεια

Καταναλωτικά 

δάνεια

Ριςτωτικζσ 

κάρτεσ

Μικρζσ 

επιχειριςεισ

Μεγάλεσ 

επιχειριςεισ

Μικρομεςαίεσ 

ΜΜΕ Ελλάδα

Λοιπζσ 

Χϊρεσ

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

ζωσ 29 θμζρεσ 1.233                 173                        12                          691                          695                       559                       -                         -                         3.363                      

30 ζωσ 59 θμζρεσ 212                     33                           1                            83                            12                          38                          -                         -                         379                         

60 ζωσ 89 θμζρεσ 143                     7                             1                            86                            82                          91                          -                         -                         410                         

90 ζωσ 179 θμζρεσ 243                     21                           5                            107                          54                          43                          -                         -                         473                         

180 ζωσ 360 θμζρεσ 259                     20                           6                            107                          58                          56                          0                        -                         506                         

άνω των 360 θμερϊν 2.564                 391                        201                        1.618                      431                       1.446                    0                        -                         6.651                      

Σφνολο 4.654                 645                        226                        2.692                      1.332                    2.233                    0                        -                         11.782                   
 

Αξία εξαςφαλίςεων 4.484                 121                        31                          2.499                      1.452                    2.171                    0                        -                         10.758                   
         

Λιανικι Τραπεηικι

 31 Δεκεμβρίου 2016

Επιχειρθματικά Δθμόςιοσ τομζασ Σφνολο των 

απομειωμζνων 

δανείων

 

Στεγαςτικά 

δάνεια

Καταναλωτικά 

δάνεια Ριςτωτικζσ κάρτεσ

Μικρζσ 

επιχειριςεισ

Μεγάλεσ 

επιχειριςεισ

Μικρομεςαίεσ 

ΜΜΕ Ελλάδα

Λοιπζσ 

Χϊρεσ

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

ζωσ 29 θμζρεσ 733                     107                        14                          392                          603                       349                       0                        -                         2.198                      

30 ζωσ 59 θμζρεσ 158                     23                           1                            86                            39                          27                          -                         -                         334                         

60 ζωσ 89 θμζρεσ 96                       14                           0                            93                            273                       197                       -                         -                         673                         

90 ζωσ 179 θμζρεσ 255                     46                           11                          173                          115                       91                          -                         -                         691                         

180 ζωσ 360 θμζρεσ 317                     43                           14                          145                          93                          108                       0                        -                         720                         

άνω των 360 θμερϊν 2.343                 465                        169                        1.677                      1.027                    907                       0                        -                         6.588                      

Σφνολο 3.902                 698                        209                        2.566                      2.150                    1.679                    0                        -                         11.204                   

Αξία εξαςφαλίςεων 4.123                 119                        34                          2.548                      2.385                    1.484                    0                        -                         10.693                   

Δθμόςιοσ τομζασ Σφνολο των 

απομειωμζνων 

δανείων

 31 Δεκεμβρίου 2015

Λιανικι Τραπεηικι Επιχειρθματικά

 

(β) Εξαςφαλίςεισ και ανακτθκζντα περιουςιακά ςτοιχεία 

Εξαςφαλίςεισ 

Ο δείκτθσ δανείων προσ αξία εξαςφάλιςθσ των ςτεγαςτικϊν δανείων προςδιορίηει τθ ςχζςθ μεταξφ του δανειακοφ υπολοίπου, 

προ απομείωςθσ, και τθσ τρζχουςασ αξίασ των ακινιτων που κατζχονται ωσ εξαςφάλιςθ κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ.  

Ο δείκτθσ δανείων προσ αξία εξαςφάλιςθσ των ςτεγαςτικϊν δανείων παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Στεγαςτικά Δάνεια

Μικρότερο από 50% 3.510                    4.042                      

50%-70% 2.453                    2.730                      

71%-80% 1.310                    1.385                      

81%-90% 1.168                    1.261                      

91%-100% 1.128                    1.215                      

101%-120% 1.913                    2.031                      

121%-150% 2.404                    2.367                      

Μεγαλφτερο από 150% 3.958                    3.230                      

17.844                  18.261                    
  

99,90% 94,07%

Συνολικι ζκκεςθ 

Μζςοσ Προσ του δείκτθ δανείου προσ αξία εξαςφάλιςθσ  
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Θ ανάλυςθ των εξαςφαλίςεων και εγγυιςεων παρουςιάηεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ: 

Ακίνθτθ 

περιουςία Χρθματ/κζσ Λοιπζσ Σφνολο 

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

Λιανικι Τραπεηικι 17.868               269                        262                        18.399                    186                       

Επιχειρθματικά(1) 5.359                 1.647                     3.549                    10.555                    199                       

Δθμόςιοσ τομζασ 2                          2                             0                            4                               8                            

Σφνολο 23.229               1.918                     3.811                    28.958                    393                       

 31 Δεκεμβρίου 2016

Αξία εξαςφαλίςεων

Εγγυιςεισ

 

Ακίνθτθ 

περιουςία Χρθματ/κζσ Λοιπζσ Σφνολο 

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

Λιανικι Τραπεηικι 18.813               249                        279                        19.341                    206                       

Επιχειρθματικά
(1)

5.312                 1.696                     3.478                    10.486                    192                       

Δθμόςιοσ τομζασ -                           53                           1                            54                            18                          

Σφνολο 24.125               1.998                     3.758                    29.881                    416                       

Εγγυιςεισ

 31 Δεκεμβρίου 2015

Αξία εξαςφαλίςεων

 
(1) Οι λοιπζσ εξαςφαλίςεισ περιλαμβάνουν εκχωρθμζνεσ απαιτιςεισ, εξοπλιςμό, αποκζματα, πλωτά μζςα κλπ. 

Ανακτθκζντα περιουςιακά ςτοιχεία  

Ο Πμιλοσ αναγνωρίηει ςτον ιςολογιςμό τα περιουςιακά ςτοιχεία που κρατοφνται ωσ εξαςφαλίςεισ, όταν αυτά ζρχονται ςτθν 

κατοχι του ςυνικωσ μζςω νομικϊν διαδικαςιϊν ι επικαλοφμενοσ άλλεσ πιςτωτικζσ ενιςχφςεισ. Θ κφρια κατθγορία εξαςφαλίςεων 

που ανακτάται από τον Πμιλο, ςε αντιςτάκμιςθ αποπλθρωμισ ι μείωςθσ του υπολοίπου των δανείων, αφορά ςε ακίνθτα 

περιουςιακά ςτοιχεία. Τα ακίνθτα κατθγοριοποιοφνται ςτα ανακτθκζντα περιουςιακά ςτοιχεία ςτθν χαμθλότερθ αξία μεταξφ του 

κόςτουσ και τθσ κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ (βλζπε επίςθσ ςθμ. 2.18 και 32). Στισ περιπτϊςεισ που τα ανακτθκζντα 

περιουςιακά ςτοιχεία χρθςιμοποιοφνται από τον Πμιλο για τισ δραςτθριότθτεσ του, τότε αυτά κατθγοριοποιοφνται ωσ 

ιδιοχρθςιμοποιοφμενα πάγια ςτοιχεία ι ωσ επενδφςεισ ςε ακίνθτα αναλόγωσ (βλζπε ςθμ. 2.7, 29 και 30). 

Στουσ πίνακεσ που ακολουκοφν, παρουςιάηονται οι εξαςφαλίςεισ τισ οποίεσ ο Πμιλοσ πιρε ςτθ κατοχι του και τισ αναγνϊριςε ςτα 

ανακτθκζντα περιουςιακά ςτοιχεία, κακϊσ επίςθσ τα κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) που προζκυψαν από πωλιςεισ τζτοιων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων μζςα ςτθ χριςθ: 

Αξία 

ανακτθκζντων 

εξαςφαλίςεων

Εκ των οποίων: 

εντόσ τθσ χριςθσ 

Συςςωρευμζνθ 

πρόβλεψθ 

απομείωςθσ

Εκ τθσ οποίασ: 

εντόσ τθσ χριςθσ

Κακαρι αξία 

ανακτθκζντων 

εξαςφαλίςεων

Κακαρι 

αξία 

πϊλθςθσ

Κακαρό 

κζρδοσ/(ηθμιά) 

πϊλθςθσ

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

Ανακτθκείςα ακίνθτθ 

περιουςία από 

πλειςτθριαςμοφσ 563                     20                           (169)                      (12)                           394                       41                          (4)                       

- Κατοικίεσ 268                    4                            (63)                        (5)                             205                       23                         (1)                      

- Εμπορικά ακίνθτα 295                    16                          (106)                      (7)                             189                       18                         (3)                      

Λοιπζσ εξαςφαλίςεισ 8                          0                             (3)                           0                               5                            7                            0                        

 31 Δεκεμβρίου 2016

 

Αξία 

ανακτθκζντων 

εξαςφαλίςεων

Εκ των οποίων: 

εντόσ τθσ χριςθσ

Συςςωρευμζνθ 

πρόβλεψθ 

απομείωςθσ

Εκ τθσ οποίασ: 

εντόσ τθσ χριςθσ

Κακαρι αξία 

ανακτθκζντων 

εξαςφαλίςεων

Κακαρι 

αξία 

πϊλθςθσ

Κακαρό 

κζρδοσ/(ηθμιά) 

πϊλθςθσ

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

Ανακτθκείςα ακίνθτθ 

περιουςία από 

πλειςτθριαςμοφσ 607                     47                           (156)                      (69)                           451                       16                          1                        

- Κατοικίεσ 290                    22                          (58)                        (24)                          232                       12                         0                       

- Εμπορικά ακίνθτα 317                    25                          (98)                        (45)                          219                       4                           1                       

Λοιπζσ εξαςφαλίςεισ 8                          4                             (4)                           (1)                             4                            1                            (1)                       

 31 Δεκεμβρίου 2015

 



ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                                                                                                                               

Σθμειϊςεισ ςτισ Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ                                                                            

 

Σελίδα  69                         31 Δεκεμβρίου  2016 Ενοποιθμζνεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 
 

Τα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία ζχουν κατθγοριοποιθκεί ωσ επενδφςεισ ςε ακίνθτα ι ωσ ιδιοχρθςιμοποιοφμενα πάγια 

ςτοιχεία το 2016 και τα οποία προιλκαν είτε από ανάκτθςθ ι από μεταφορά από τα ανακτθκζντα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία, 

ανιλκαν ςε € 25 εκατ. (2015: € 22 εκατ.).  

(γ) Γεωγραφικι κατανομι και τομζασ δραςτθριότθτασ των δανείων και απαιτιςεων από πελάτεσ 

Ππωσ αναφζρεται ςτθ ςθμ. 7.2.1, ο Πμιλοσ κατζχει διαφοροποιθμζνα χαρτοφυλάκια ςε διαφορετικζσ αγορζσ και χϊρεσ και 

εφαρμόηει όρια ςτθ ςυγκζντρωςθ ανά γεωγραφικι περιοχι ι τομζα δραςτθριότθτασ των ομάδων των πιςτοφχων που μπορεί να 

επθρεαςτοφν παρόμοια από αλλαγζσ ςτισ οικονομικζσ ι άλλεσ ςυνκικεσ, ϊςτε να περιορίςει τον πιςτωτικό κίνδυνο. 

Οι παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηουν τα ςυνολικά δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ, προ απομείωςθσ, τα απομειωμζνα δάνεια 

και απαιτιςεισ από πελάτεσ, κακϊσ και τισ προβλζψεισ απομείωςθσ, ανά κατθγορία δανείων, τομζα δραςτθριότθτασ και 

γεωγραφικι περιοχι:   

Σφνολο 

δανείων

Εκ των οποίων: 

απομειωμζνα 

δάνεια

Συςςωρευμζνθ 

πρόβλεψθ 

απομείωςθσ

Σφνολο 

δανείων

Εκ των οποίων: 

απομειωμζνα 

δάνεια

Συςςωρευμζνθ 

πρόβλεψθ 

απομείωςθσ

Σφνολο 

δανείων

Εκ των οποίων: 

απομειωμζνα 

δάνεια

Συςςωρευμζνθ 

πρόβλεψθ 

απομείωςθσ

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

Λιανικι Τραπεηικι 27.796               14.163                  (6.720)                   3.510                      812                       (369)                      15                      0                        (0)                             

- Στεγαςτικά δάνεια 15.980              6.360                    (2.132)                  1.849                      399                       (140)                     15                     -                        (0)                            

- Καταναλωτικά δάνεια 3.911                 2.686                    (2.156)                  766                         56                         (40)                        0                       0                       (0)                            

- Ριςτωτικζσ κάρτεσ 1.444                 733                        (528)                      207                         8                           (8)                          0                       0                       (0)                            

- Μικρζσ επιχειριςεισ 6.461                 4.384                    (1.904)                  688                         349                       (181)                     -                        -                        -                              

Επιχειρθματικά 13.222               6.433                     (3.535)                   3.639                      1.303                    (832)                      1.816                173                   (133)                        

-Εμπόριο και Υπθρεςίεσ 6.336                 3.355                    (2.143)                  1.547                      506                       (345)                     672                   107                  (100)                       

-Βιομθχανία 2.786                 1.057                    (497)                      569                         173                       (128)                     12                     -                        (0)                            

-Ναυτιλία 106                    43                          (18)                        109                         80                         (63)                        795                   65                     (32)                          

-Καταςκευζσ 2.071                 1.270                    (673)                      1.068                      499                       (270)                     89                     1                       (1)                            

-Τουριςμόσ 1.429                 686                        (173)                      115                         15                         (5)                          -                        -                        -                              

-Ενζργεια 290                    8                            (10)                        42                            4                           (5)                          0                       -                        -                              

-Λοιπζσ 204                    14                          (21)                        189                         26                         (16)                        248                   -                        (0)                            

Δθμόςιοσ τομζασ 635                     1                             (9)                           23                            -                             -                             -                         -                         -                               

Σφνολο 41.653               20.597                  (10.264)                7.172                      2.115                    (1.201)                  1.831                173                   (133)                        

Ελλάδα Λοιπζσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ

 31 Δεκεμβρίου 2016

Λοιπζσ χϊρεσ

 

Σφνολο 

δανείων

Εκ των οποίων: 

απομειωμζνα 

δάνεια

Συςςωρευμζνθ 

πρόβλεψθ 

απομείωςθσ

Σφνολο 

δανείων

Εκ των οποίων: 

απομειωμζνα 

δάνεια

Συςςωρευμζνθ 

πρόβλεψθ 

απομείωςθσ

Σφνολο 

δανείων

Εκ των οποίων: 

απομειωμζνα 

δάνεια

Συςςωρευμζνθ 

πρόβλεψθ 

απομείωςθσ

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

Λιανικι Τραπεηικι 28.417               13.078                  (6.600)                   3.637                      994                       (497)                      23                      0                        (0)                             

- Στεγαςτικά δάνεια 16.449              5.470                    (2.060)                  1.790                      346                       (112)                     22                     -                        (0)                            

- Καταναλωτικά δάνεια 3.965                 2.576                    (1.980)                  844                         201                       (152)                     1                       0                       (0)                            

- Ριςτωτικζσ κάρτεσ 1.475                 753                        (581)                      285                         75                         (52)                        -                        -                        -                              

- Μικρζσ επιχειριςεισ 6.528                 4.279                    (1.979)                  718                         372                       (181)                     -                        -                        -                              

Επιχειρθματικά 13.392               6.805                     (3.720)                   3.618                      1.367                    (836)                      1.768                170                   (129)                        

-Εμπόριο και Υπθρεςίεσ 6.182                 3.411                    (2.087)                  1.696                      627                       (461)                     673                   139                  (120)                       

-Βιομθχανία 3.209                 1.318                    (725)                      518                         162                       (92)                        16                     -                        (0)                            

-Ναυτιλία 118                    51                          (24)                        37                            12                         (1)                          619                   28                     (8)                            

-Καταςκευζσ 2.076                 1.279                    (664)                      1.086                      520                       (262)                     163                   3                       (1)                            

-Τουριςμόσ 1.291                 678                        (165)                      100                         17                         (6)                          -                        -                        -                              

-Ενζργεια 267                    12                          (13)                        34                            -                            (0)                          -                        -                        -                              

-Λοιπζσ 249                    56                          (42)                        147                         29                         (14)                        297                   0                       (0)                            

Δθμόςιοσ τομζασ 802                     1                             (8)                           26                            -                             -                             -                         -                         -                               

Σφνολο 42.611               19.884                  (10.328)                7.281                      2.361                    (1.333)                  1.791                170                   (129)                        

Λοιπζσ χϊρεσ

 31 Δεκεμβρίου 2015

Ελλάδα Λοιπζσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ

  



ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                                                                                                                               

Σθμειϊςεισ ςτισ Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ                                                                            

 

Σελίδα  70                         31 Δεκεμβρίου  2016 Ενοποιθμζνεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 
 

(δ) Μζτρα ρφκμιςθσ δανείων και απαιτιςεων από πελάτεσ 

Οι ςυμβατικοί όροι των δανείων ενδζχεται να τροποποιθκοφν λόγω διαφόρων παραγόντων, όπωσ αλλαγζσ ςτισ ςυνκικεσ τθσ 

αγοράσ, διακράτθςθ πελατείασ και λοιπϊν παραγόντων, κακϊσ και λόγω ενδεχόμενθσ επιδείνωςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ 

του οφειλζτθ. Ωσ ςυνζπεια του τρζχοντοσ μακροοικονομικοφ περιβάλλοντοσ, ο Πμιλοσ εφαρμόηει διάφορα προγράμματα 

ρφκμιςθσ δανείων, προκειμζνου να ενιςχφςει τθ διαχείριςθ των ςχζςεϊν του με τουσ πελάτεσ και τθν αποτελεςματικότθτα των 

μθχανιςμϊν είςπραξθσ των απαιτιςεϊν του, κακϊσ και να βελτιϊςει τθν ανακτθςιμότθτα των αντίςτοιχων ταμιακϊν ροϊν και να 

περιορίςει τισ ηθμιζσ που προζρχονται τόςο από τα δάνεια λιανικισ τραπεηικισ όςο και από το επιχειρθματικό χαρτοφυλάκιο. 

Κατθγοριοποίθςθ Μζτρων Ρφκμιςθσ 

Οι πρακτικζσ ρφκμιςθσ δανείων, όπωσ παρακολουκοφνται και γνωςτοποιοφνται από τον Πμιλο, βάςει των εκτελεςτικϊν τεχνικϊν 

προτφπων τθσ Ευρωπαϊκισ Τραπεηικισ Αρχισ περιλαμβάνουν μόνο τισ περιπτϊςεισ τροποποίθςθσ των ςυμβατικϊν όρων 

αποπλθρωμισ του δανείου λόγω οικονομικισ αδυναμίασ του οφειλζτθ να ανταποκρικεί ςτισ δανειακζσ του υποχρεϊςεισ βάςει 

των υφιςτάμενων όρων, και ο Πμιλοσ παρζχει διευκολφνςεισ, μζςω ευνοϊκισ τροποποίθςθσ των όρων και προχποκζςεων που 

προβλζπονται από τθν δανειακι ςφμβαςθ, ενζργεια ςτθν οποία δεν κα προζβαινε εάν ο οφειλζτθσ δεν βριςκόταν ςε οικονομικι 

δυςχζρεια.  

Πλα τα άλλα είδθ τροποποιιςεων που παρζχονται από τον Πμιλο και δεν οφείλονται ςτθν οικονομικι αδυναμία του οφειλζτθ, 

αλλά κακορίηονται από παράγοντεσ επιχειρθματικισ φφςεωσ, δεν αποτελοφν μζτρα ρφκμιςθσ. 

Τα ρυκμιςμζνα δάνεια κατθγοριοποιοφνται ωσ απομειωμζνα ι μθ απομειωμζνα αξιολογϊντασ τον βακμό κακυςτζρθςθσ και τθν 

πιςτολθπτικι τουσ διαβάκμιςθ , κατά τθν θμερομθνία τθσ ρφκμιςθσ και κατά τθν θμερομθνία αναφοράσ.  

Τα απομειωμζνα δάνεια υπόκεινται αρχικά ςε περίοδο επιτιρθςθσ ενόσ ζτουσ, κατά τθν οποία θ ςυναλλακτικι ςυμπεριφορά των 

οφειλετϊν παρακολουκείται επιςταμζνωσ. Εάν, ςτο τζλοσ τθσ ανωτζρω περιόδου, οι οφειλζτεσ ζχουν ανταποκρικεί ςτουσ όρουσ 

του προγράμματοσ και δεν υπάρχουν κακόλου ποςά ςε κακυςτζρθςθ, κακϊσ και αμφιβολίεσ για τθν πλιρθ εξόφλθςθ των 

δανείων, τότε αυτά γνωςτοποιοφνται ωσ μθ απομειωμζνα. Επιπροςκζτωσ, τα μθ απομειωμζνα δάνεια, ςυμπεριλαμβανομζνων κι 

αυτϊν που προγενζςτερα κατθγοριοποιικθκαν ωσ απομειωμζνα και τιρθςαν του όρουσ τθσ ρφκμιςθσ, υπόκεινται ςε διετι 

παρακολοφκθςθ. Εάν, ςτο τζλοσ αυτισ τθσ περιόδου, οι οφειλζτεσ ζχουν προβεί ςε τακτικζσ πλθρωμζσ κατά ζνα ςθμαντικό ποςό, 

δεν υπάρχουν ποςά ςε κακυςτζρθςθ μεγαλφτερθ των 30 θμερϊν και τα δάνεια δεν είναι απομειωμζνα, τότε αυτά εξζρχονται από 

το κακεςτϊσ ρφκμιςθσ. 

Ειδικότερα, θ κατθγορία των απομειωμζνων δανείων περιλαμβάνει εκείνα που (α) κατά τθν θμερομθνία τθσ ρφκμιςθσ ιταν ςε 

κακυςτζρθςθ μεγαλφτερθ των 90 θμερϊν ι κεωροφνταν πικανό να μθν αποπλθρωκοφν, (β) ςτο τζλοσ τθσ περιόδου επιτιρθςθσ 

του ενόσ ζτουσ ικανοποίθςαν τα κριτιρια για τθν μεταφορά τουσ ςτθν κατθγορία των μθ απομειωμζνων δανείων και κατά τθν 

διετι περίοδο παρακολοφκθςθσ τα νζα μζτρα ρφκμιςθσ είχαν παρατακεί ι υπιρξαν ποςά ςε κακυςτζρθςθ μεγαλφτερθ των 30 

θμερϊν και (γ) κατθγοριοποιικθκαν αρχικά ωσ μθ απομειωμζνα και κατά τθν διάρκεια τθσ διετοφσ περιόδου παρακολοφκθςθσ 

ικανοποίθςαν τα κριτιρια για τθν μεταφορά τουσ ςτθν κατθγορία των απομειωμζνων. 

Επιπροςκζτωσ, τα μθ απομειωμζνα δάνεια λιανικισ τραπεηικισ κατθγοριοποιοφνται είτε ωσ «ενιμερα και μθ απομειωμζνα» είτε 

ωσ «ςε κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα» ανάλογα με τον βακμό κακυςτζρθςισ τουσ κατά τθν θμερομθνία αναφοράσ. Για τθν 

αντίςτοιχθ κατθγοριοποίθςθ των επιχειρθματικϊν δανείων, λαμβάνεται υπόψθ τόςο θ πιςτολθπτικι διαβάκμιςθ των οφειλετϊν 

όςο και ο βακμόσ κακυςτζρθςθσ των δανείων. 

Επίςθσ, τα ρυκμιςμζνα δάνεια που δεν εξυπθρετοφνται ςφμφωνα με τουσ νζουσ τροποποιθμζνουσ όρουσ και τα οποία 

μεταγενζςτερα καταγγζλλονται, παφουν να παρακολουκοφνται ξεχωριςτά βάςει των διαδικαςιϊν που ο Πμιλοσ εφαρμόηει για τα 

προγράμματα ρφκμιςθσ, και γνωςτοποιοφνται ωσ καταγγελμζνα απομειωμζνα δάνεια ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ του Ομίλου για 

τθν διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ των καταγγελμζνων δανείων.   
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Προγράμματα Ρφκμιςθσ Δανείων 

Τα προγράμματα ρφκμιςθσ παρζχονται κατόπιν αξιολόγθςθσ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ του πελάτθ και τθσ πρόκεςισ του να 

αποπλθρϊςει τθν οφειλι του, και μπορεί να είναι προςωρινισ φφςθσ  ι μεγαλφτερθσ διάρκειασ. Ο ςκοπόσ των προγραμμάτων 

αυτϊν είναι θ διευκόλυνςθ των οφειλετϊν που αντιμετωπίηουν οικονομικζσ δυςχζρειεσ μζςω επαναπροςδιοριςμοφ των όρων 

αποπλθρωμισ των δανείων τουσ με βιϊςιμο τρόπο και ταυτόχρονα θ προςταςία του Ομίλου από ενδεχόμενεσ ηθμιζσ. Ο Πμιλοσ 

αναπτφςςει ςτοχευμζνεσ ςτρατθγικζσ κατθγοριοποίθςθσ οφειλετϊν με ςκοπό τθν εξεφρεςθ κατάλλθλων βραχυπρόκεςμων ι 

μακροπρόκεςμων και βιϊςιμων λφςεων, οι οποίεσ κα ανταποκρίνονται ςε ςυγκεκριμζνεσ οικονομικζσ ανάγκεσ των εν λόγω 

επιλεγμζνων ομάδων οφειλετϊν. 

Τα μζτρα ρφκμιςθσ δανείων μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίηονται απαραίτθτα ςε ζνα ι και περιςςότερα από τα 

παρακάτω: 

 ενοποιιςεισ δανειακϊν υποχρεϊςεων, όπου τα υφιςτάμενα δανειακά υπόλοιπα του πιςτοφχου ενοποιοφνται ςε ζνα δάνειο, 

 καταβολι μόνο τόκων, 

 περίοδοσ χάριτοσ, 

 κεφαλαιοποίθςθ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, οι οποίεσ προςτίκενται ςτο κεφάλαιο του δανείου, 

 ςχζδια για καταβολι μειωμζνθσ δόςθσ, 

 ςυμφωνία τακτοποίθςθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, 

 παράταςθ διάρκειασ αποπλθρωμισ του δανείου, 

 μείωςθ επιτοκίου, 

 μερικι διαγραφι τθσ οφειλισ,  

 διαχωριςμόσ οφειλισ (ςυνδυαςμόσ τφπων ρυκμίςεων που περιλαμβάνουν κυρίωσ κεφαλαιοποίθςθ λθξιπρόκεςμων 

οφειλϊν, παράταςθ διάρκειασ αποπλθρωμισ του δανείου και μείωςθ επιτοκίου), και   

 ςυμφωνίεσ ανταλλαγισ χρζουσ με μετοχικό κεφάλαιο. 

Ειδικά για τα καταναλωτικά δάνεια χωρίσ εξαςφάλιςθ (περιλαμβανομζνων των πιςτωτικϊν καρτϊν), τα προγράμματα ρφκμιςθσ 

πραγματοποιοφνται κυρίωσ μζςω τθσ ενοποίθςθσ των δανειακϊν υποχρεϊςεων, όπου όλα τα υφιςτάμενα υπόλοιπα 

καταναλωτικϊν δανείων ςυγκεντρϊνονται ςε ζνα. Θ ενοποίθςθ των δανειακϊν υποχρεϊςεων ςυνδυάηεται γενικότερα με άλλα 

μζτρα (π.χ. παράταςθ διάρκειασ αποπλθρωμισ του δανείου), ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνονται τόςο θ επαρκισ μείωςθ των δόςεων 

του δανείου όςο και ο βιϊςιμοσ χαρακτιρασ τθσ ρφκμιςθσ για τον οφειλζτθ. Σε επιλεγμζνεσ περιπτϊςεισ, θ ενοποίθςθ των 

δανειακϊν υποχρεϊςεων μπορεί να ςυνδυάηεται με εγγραφι προςθμείωςθσ ςε ακίνθτα, μετατρζποντασ ζτςι τα ανεξαςφάλιςτα 

ανοίγματα του Ομίλου ςε εξαςφαλιςμζνα.  

Στθν περίπτωςθ των ςτεγαςτικϊν δανείων, θ μείωςθ τθσ δόςθσ μπορεί να επιτευχκεί μζςω διαφόρων προγραμμάτων ρφκμιςθσ, 

όπωσ θ παράταςθ διάρκειασ τθσ αποπλθρωμισ του δανείου, θ κεφαλαιοποίθςθ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, ο διαχωριςμόσ 

οφειλισ και ςχζδια για καταβολι μειωμζνθσ δόςθσ. 

Τα επιχειρθματικά δάνεια υπόκεινται ςε ρφκμιςθ, όταν υπάρχουν ενδείξεισ οικονομικϊν δυςχερειϊν του οφειλζτθ, θ οποία 

ςτοιχειοκετείται από ζνα ςυνδυαςμό παραγόντων μεταξφ των οποίων θ επιδείνωςθ των οικονομικϊν του ςτοιχείων, θ 

υποβάκμιςθ τθσ πιςτολθπτικισ του αξιολόγθςθσ, οι κακυςτεριςεισ πλθρωμϊν και λοιποί παράγοντεσ. 

Θ Γενικι Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ρροβλθματικϊν Δανείων του Ομίλου (Troubled Assets Group General Division- TAG) αποτελεί μία 

ανεξάρτθτθ αρχι, θ οποία ζχει τθν ςυνολικι ευκφνθ για τθν διαχείριςθ των προβλθματικϊν δανείων, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

ρυκμιςμζνων, ςφμφωνα με τθν Ρράξθ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ 42/30.05.2014 όπωσ τροποποιικθκε από 

τθν Ρράξθ 47/9.2.2015 και τθν Ρράξθ 102/30.08.2016. H Διεφκυνςθ διαςφαλίηει τον αυςτθρό ζλεγχο και τθ ςτενι παρακολοφκθςθ 

αναφορικά με τθν αποτελεςματικότθτα των προγραμμάτων ρφκμιςθσ και τθν απόδοςθ των δανειακϊν χαρτοφυλακίων που 

διαχειρίηεται. H Διεφκυνςθ διαςφαλίηει επίςθσ, τθ ςυνεχι βελτίωςθ και προςαρμογι των πολιτικϊν και των διαδικαςιϊν μζςω τθσ 

διενζργειασ ποιοτικϊν ελζγχων και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εξελίξεισ του μακροοικονομικοφ περιβάλλοντοσ, τισ απαιτιςεισ του 

εποπτικοφ και νομικοφ πλαιςίου, τισ διεκνείσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ, και τισ υφιςτάμενεσ ι νζεσ εςωτερικζσ απαιτιςεισ.  

Θ TAG ςυνεργάηεται με τον Τομζα Διαχείριςθσ Κινδφνων για τθν αμοιβαία κατανόθςθ και ανάπτυξθ τθσ κατάλλθλθσ μεκοδολογίασ 

ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των κινδφνων που απορρζουν από κάκε τφπο ρφκμιςθσ και κατθγορία κακυςτζρθςθσ, ανά δανειακό 

χαρτοφυλάκιο. Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ δομι και τισ κυριότερεσ δραςτθριότθτεσ τθσ TAG παρζχονται ςτισ ςθμ. 7.2 

και 7.2.1. 
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Αξιολόγθςθ Απομείωςθσ 

Στισ περιπτϊςεισ που παρζχονται μζτρα ρφκμιςθσ, ο Πμιλοσ αξιολογεί τθν οικονομικι κατάςταςθ του πιςτοφχου και τθν ικανότθτα 

αποπλθρωμισ των υποχρεϊςεων του βάςει των πολιτικϊν απομείωςθσ του Ομίλου που περιγράφονται ςτισ ςθμειϊςεισ 2.13 και 

7.2.1. Συγκεκριμζνα, τα δάνεια λιανικισ τραπεηικισ διαχωρίηονται από τα άλλα χαρτοφυλάκια δανείων και θ ςυλλογικι 

αξιολόγθςθ απομείωςθσ που διενεργείται αντανακλά τον κίνδυνο μεγαλφτερων ηθμιϊν, με αποτζλεςμα τισ υψθλότερεσ 

προβλζψεισ απομείωςθσ/κάλυψθ ςε ςχζςθ με τα μθ τροποποιθμζνα δάνεια. Θ αξιολόγθςθ για τθν απομείωςθ των 

επιχειρθματικϊν δανείων πραγματοποιείται ςε ατομικι βάςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διάφορεσ πτυχζσ του κίνδυνου (όπωσ θ 

πιςτολθπτικι αξιολόγθςθ του δανειολιπτθ, θ οικονομικι του κατάςταςθ, θ τιρθςθ του προγράμματοσ ρφκμιςθσ και το επίπεδο 

των εξαςφαλίςεων) και θ ςχετικι ηθμιά απομείωςθσ υπολογίηεται αναλόγωσ. 

Ανταλλαγι Χρζουσ με απόκτθςθ μετοχϊν του οφειλζτθ  

Στα χαρτοφυλάκια επιχειρθματικϊν δανείων, ο Πμιλοσ ςυμμετζχει ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ςε ςυναλλαγζσ ανταλλαγισ χρζουσ 

με μετοχζσ, ωσ μζροσ τθσ διαδικαςίασ ςτιριξθσ των επιχειριςεων, όπωσ περιγράφεται ςτθ ςθμ. 2.13. Το 2016, ςτο πλαίςιο 

ρφκμιςθσ δανείων με ανταλλαγι χρζουσ ζναντι μετοχϊν, ο Πμιλοσ απζκτθςε: (α) ποςοςτό ςυμμετοχισ 50% ςτθ Singidunum - 

Buildings d.o.o. Beograd, αξίασ € 10 εκατ. που ςχετίηεται με τθν αναδιάρκρωςθ χρζουσ επιχείρθςθσ που είχε λάβει δάνειο από τθ 

κυγατρικι τράπεηα του Ομίλου ςτθ Σερβία, Eurobank A.D. Beograd, και (β)  μειοψθφικό ποςοςτό ςυμμετοχισ 2,79% ςτθ Σελόντα 

Ιχκυοτροφεία Α.Ε.Γ.Ε., αξίασ € 0,1 εκατ. που ςχετίηεται με αναδιάρκρωςθ χρζουσ τθσ Δίασ Ιχκυοκαλλιζργειεσ Α.Ε.Β.Ε. Ραρομοίωσ, 

το 2015, ο Πμιλοσ απζκτθςε: (α) μειοψθφικό ποςοςτό ςυμμετοχισ 10,39% ςτθ Σελόντα Ιχκυοτροφεία Α.Ε.Γ.Ε., αξίασ € 0,2 εκατ. και 

(β) μειοψθφικό ποςοςτό ςυμμετοχισ 13,94% ςτθ Νθρεφσ Ιχκυοκαλλιζργειεσ Α.Ε., αξίασ € 2,8 εκατ.  

Αποαναγνϊριςθ δανείου 

Ζνα δάνειο του οποίου οι όροι ζχουν τροποποιθκεί ενδζχεται να αποαναγνωριςτεί και το ρυκμιςμζνο δάνειο να αναγνωριςτεί ωσ 

νζο, όταν οι αλλαγζσ ςτουσ αρχικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ οδθγοφν το δάνειο που υπόκειται ςε μζτρα ρφκμιςθσ να χαρακτθριςτεί 

ωσ ζνα ουςιωδϊσ διαφορετικό χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ. Ρεριπτϊςεισ που είναι πικανό να οδθγιςουν ςε 

αποαναγνϊριςθ περιγράφονται ςτθ ςθμ. 2.13. Κατά τθν αποαναγνϊριςθ, θ διαφορά του παλιοφ δανείου και τθσ εφλογθσ αξίασ 

του νζου δανείου αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. Τα απομειωμζνα  δάνεια που αποαναγνωρίςτθκαν ωσ 

ςυνζπεια των μζτρων ρφκμιςθσ, εξακολουκοφν να κατθγοριοποιοφνται ωσ απομειωμζνα ζωσ ότου υπάρχουν επαρκι ςτοιχεία που 

να αποδεικνφουν τθν ςθμαντικι μείωςθ ςτον κίνδυνο ακζτθςθσ των μελλοντικϊν πλθρωμϊν και τθν μθ φπαρξθ άλλων ενδείξεων 

απομείωςθσ. 

Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τα δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ του Ομίλου ανά είδοσ ρφκμιςθσ: 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Μζτρα ρφκμιςθσ δανείων:

Διαχωριςμόσ οφειλισ 2.747                    331                          

Ραράταςθ διάρκειασ 2.284                    1.744                      

Μειωμζνθ δόςθ: μικρότερθ των οφειλόμενων τόκων 1.658                    2.277                      

Μειωμζνθ δόςθ: μεγαλφτερθ των οφειλόμενων τόκων 880                        1.158                      

Κεφαλαιοποίθςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν 742                        1.406                      

Μείωςθ επιτοκίου 549                        315                          

Τακτοποίθςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν 259                        207                          

Καταβολι μόνο τόκων 161                        262                          

Ρερίοδοσ χάριτοσ 139                        141                          

Συμφωνίεσ ανταλλαγισ χρζουσ με μετοχικό κεφάλαιο 55                          49                            

Μερικι διαγραφι οφειλισ 34                          21                            

Λειτουργικι αναδιάρκρωςθ επιχείρθςθσ 6                            1                               

Λοιπά 42                          42                            

Σφνολο (κακαρι αξία) 9.556                    7.954                      
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Σελίδα  73                         31 Δεκεμβρίου  2016 Ενοποιθμζνεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 
 

Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τα δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ που υπόκεινται ςε μζτρα ρφκμιςθσ ανά ποιοτικι 

διαβάκμιςθ: 

Συνολικό 

ποςό 

δανείων

Συνολικό ποςό 

ρυκμιςμζνων 

δανείων

€ εκατ. € εκατ.

23.958                  3.536                    14,8                         

3.813                     1.225                    32,1                         

Απομειωμζνα 22.885                  7.184                    31,4                         

Σφνολο 50.656                  11.945                  23,6                         
 

Ατομικι πρόβλεψθ απομείωςθσ (4.549)                   (789)                      

Συλλογικι πρόβλεψθ απομείωςθσ (7.049)                   (1.600)                   

Σφνολο (κακαρι αξία) 39.058                  9.556                    24,5                         

Λθφκείςεσ Εξαςφαλίςεισ 28.958                  8.244                    

 31 Δεκεμβρίου 2016

% 

υκμιςμζνων 

δανείων

Σε κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα

Χωρίσ κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα

 

Συνολικό 

ποςό 

δανείων

Συνολικό ποςό 

ρυκμιςμζνων 

δανείων

€ εκατ. € εκατ.

23.860                  2.780                    11,7                         

5.408                     1.358                    25,1                         

Απομειωμζνα 22.415                  5.541                    24,7                         

Σφνολο 51.683                  9.679                    18,7                         
 

Ατομικι πρόβλεψθ απομείωςθσ (4.642)                   (680)                      

Συλλογικι πρόβλεψθ απομείωςθσ (7.148)                   (1.045)                   

Σφνολο (κακαρι αξία) 39.893                  7.954                    19,9                         

Λθφκείςεσ Εξαςφαλίςεισ 29.881                  6.218                    

% 

υκμιςμζνων 

δανείων

Χωρίσ κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα

Σε κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα

 31 Δεκεμβρίου 2015

 

Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τθν κίνθςθ των δανείων και απαιτιςεων από πελάτεσ που υπόκεινται ςε μζτρα ρφκμιςθσ: 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 7.954                     5.317                    

2.287                     3.239                    

Μζτρα ρφκμιςθσ δανείων 

από απόκτθςθ επιχειριςεων 23                           -                             

Ζςοδα από τόκουσ 217                        216                        

Αποπλθρωμζσ δανείων (μερικϊσ ι ολικϊσ) (316)                       (207)                      

(222)                       (265)                      

Ρρόβλεψθ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ (424)                       (357)                      

Λοιπά 37                           11                          

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 9.556                     7.954                    

Δάνεια που εντάχκθκαν ςε κακεςτϊσ ρφκμιςθσ 

εντόσ τθσ χριςθσ

Δάνεια που εξιλκαν από το κακεςτϊσ τθσ 

ρφκμιςθσ (1)

 
(1) Ζνα ςθμαντικό ποςό των δανείων και απαιτιςεων από πελάτεσ τα οποία εξιλκαν από το κακεςτϊσ ρφκμιςθσ αφορά καταγγελμζνα δάνεια. 
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Σελίδα  74                         31 Δεκεμβρίου  2016 Ενοποιθμζνεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 
 

Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τα δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ που υπόκεινται ςε μζτρα ρφκμιςθσ ανά είδοσ δανείου: 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Λιανικι Τραπεηικι 7.668                     6.239                    

- Στεγαςτικά δάνεια 5.428 4.522

- Καταναλωτικά δάνεια 447 364

- Ριςτωτικζσ κάρτεσ 32 27

- Μικρζσ επιχειριςεισ 1.761 1.326

Επιχειρθματικά 1.888                     1.715                    

- Μεγάλεσ επιχειριςεισ 872 1.004

- Μικρομεςαίεσ ΜΜΕ 1.016 711

Σφνολο (κακαρι αξία) 9.556                     7.954                    
 

Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τα δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ που υπόκεινται ςε μζτρα ρφκμιςθσ ανά γεωγραφικι 

κατανομι: 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Ελλάδα 8.815                     7.175                    

Λοιπζσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ 694                        769                        

Λοιπζσ Χϊρεσ 47                           10                          

Σφνολο (κακαρι αξία) 9.556                     7.954                    
 

7.2.1.3 Ομόλογα εμπορικοφ και επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου 

Οι παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηουν τα ομόλογα του εμπορικοφ και του επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου ανά κατθγορία πιςτωτικισ 

διαβάκμιςθσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2015, ςφμφωνα με τισ διαβακμίςεισ τθσ Moody’s ι αντίςτοιχεσ διαβακμίςεισ: 

Χρεωςτικοί Ομόλογα

Ομόλογα Ομόλογα τίτλοι διακρατοφμενα

εμπορικοφ

χαρτοφυλακίου 

διακζςιμα προσ 

πϊλθςθ

δανειακοφ 

χαρτοφυλακίου

μζχρι 

τθ λιξθ Σφνολο

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

Aaa -                                116                          -                             117                      233                      

Aa1 ζωσ Aa3 -                                -                                6.934                   77                         7.011                   

A1 ζωσ A3 -                                34                            113                       36                         183                      

Χαμθλότερα από Α3 59                            3.316                      1.180                   336                      4.891                   

Χωρίσ διαβάκμιςθ 0                               61                            -                             0                           61                         

Σφνολο 59                            3.527                      8.227                   566                      12.379                

31 Δεκεμβρίου 2016

 

Χρεωςτικοί Ομόλογα

Ομόλογα Ομόλογα τίτλοι διακρατοφμενα

εμπορικοφ

χαρτοφυλακίου 

διακζςιμα προσ 

πϊλθςθ

δανειακοφ 

χαρτοφυλακίου

μζχρι 

τθ λιξθ Σφνολο

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

Aaa -                                155                          -                             128                      283                      

Aa1 ζωσ Aa3 -                                -                                10.129                 85                         10.214                

A1 ζωσ A3 -                                96                            114                       60                         270                      

Χαμθλότερα από Α3 85                            3.863                      1.148                   345                      5.441                   

Χωρίσ διαβάκμιςθ -                                33                            -                             -                            33                         

Σφνολο 85                            4.147                      11.391                 618                      16.241                

31 Δεκεμβρίου 2015
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Σελίδα  75                         31 Δεκεμβρίου  2016 Ενοποιθμζνεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 
 

Τα ομόλογα με διαβάκμιςθ χαμθλότερθ από Α3 περιλαμβάνουν: ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου αξίασ € 3.259 εκατ. (2015: € 3.834 

εκατ.), κρατικά ομόλογα χωρϊν μελϊν τθσ Ευρωηϊνθσ αξίασ € 425 εκατ. (2015: € 407 εκατ.), εκ των οποίων ομόλογα Κυπριακοφ 

Δθμοςίου αξίασ € 302 εκατ. (2015: € 307 εκατ.) και κρατικά ομόλογα αξίασ € 909 εκατ. που ζχουν εκδοκεί κυρίωσ από λοιπά μζλθ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κακϊσ και υποψιφια μζλθ (2015: € 926 εκατ.).  

Οι παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηουν τα ομόλογα του εμπορικοφ και του επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου ανά γεωγραφικι περιοχι, με 

βάςθ τθ χϊρα εγκατάςταςθσ των αντιςυμβαλλόμενων και τον τομζα δραςτθριότθτασ: 

Ελλάδα

Λοιπζσ 

Ευρωπαϊκζσ 

χϊρεσ

Λοιπζσ 

Χϊρεσ Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

3.259                      8.492                      14                         11.765                

Τράπεηεσ 0                               126                          -                             126                      

Επιχειριςεισ 198                          265                          25                         488                      

Σφνολο 3.457                      8.883                      39                         12.379                

31 Δεκεμβρίου 2016

Δθμόςιο

 

Ελλάδα

Λοιπζσ 

Ευρωπαϊκζσ 

χϊρεσ

Λοιπζσ 

Χϊρεσ Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

3.834                      11.801                    -                             15.635                

Τράπεηεσ 29                            127                          -                             156                      

Επιχειριςεισ 190                          237                          23                         450                      

Σφνολο 4.053                      12.165                    23                         16.241                

Δθμόςιο

31 Δεκεμβρίου 2015

 
 

7.2.1.4 Συμψθφιςμόσ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων 

Οι γνωςτοποιιςεισ όπωσ παρατίκενται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ περιλαμβάνουν χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και 

υποχρεϊςεων τα οποία: 

α) ςυμψθφίηονται ςτον ιςολογιςμό του Ομίλου ςφμφωνα με τα κριτιρια του ΔΛΡ 32 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Γνωςτοποίθςθ 

και Ραρουςίαςθ» ι  

β) υπόκεινται ςε κφριεσ ςυμβάςεισ ςυμψθφιςμοφ ι παρόμοιεσ ςυμφωνίεσ οι οποίεσ καλφπτουν παρόμοια χρθματοοικονομικά 

μζςα, ανεξάρτθτα από το εάν ςυμψθφίηονται ςτον ιςολογιςμό. 

Αναφορικά με τθν πρϊτθ κατθγορία, τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων ςυμψθφίηονται και το 

κακαρό ποςό αυτϊν παρουςιάηεται ςτον ιςολογιςμό, όταν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα ςυμψθφιςμοφ και πρόκεςθ διακανονιςμοφ 

του κακαροφ ποςοφ αυτϊν ι πρόκεςθ ταυτόχρονθσ είςπραξθσ τθσ απαίτθςθσ και εξόφλθςθσ τθσ υποχρζωςθσ («τα κριτιρια 

ςυμψθφιςμοφ»), όπωσ παρατίκενται και ςτθν λογιςτικι αρχι του Ομίλου 2.5. 

Αναφορικά με τθν δεφτερθ κατθγορία, οι ςυναλλαγζσ που εμπίπτουν ςε ςυμβάςεισ ΙSDA (International Swaps and Derivatives 

Association) και παρόμοιεσ κφριεσ ςυμβάςεισ ςυμψθφιςμοφ δεν πλθροφν τα κριτιρια του ςυμψθφιςμοφ ςτον ιςολογιςμό, κακϊσ 

το δικαίωμα ςυμψθφιςμοφ τίκεται ςε ιςχφ μόνο ςε περίπτωςθ ακζτθςθσ, χρεοκοπίασ ι πτϊχευςθσ του Ομίλου ι των 

αντιςυμβαλλόμενων ι μετά από άλλα προκακοριςμζνα γεγονότα. Επιπρόςκετα, ο Πμιλοσ και οι αντιςυμβαλλόμενοι του μπορεί να 

μθν ζχουν πρόκεςθ διακανονιςμοφ του κακαροφ ποςοφ των ςυναλλαγϊν ι πρόκεςθ ταυτόχρονθσ είςπραξθσ τθσ απαίτθςθσ και 

εξόφλθςθσ τθσ υποχρζωςθσ. 
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Σελίδα  76                         31 Δεκεμβρίου  2016 Ενοποιθμζνεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 
 

Ραρόμοιεσ ςυμβάςεισ με τισ ΙSDA περιλαμβάνουν ςυμφωνίεσ εκκακάριςθσ παραγϊγων, global master repurchase agreements 

(GMRA) και global master securities lending agreements. Ραρόμοια χρθματοοικονομικά μζςα περιλαμβάνουν παράγωγα, 

ςυμφωνίεσ πϊλθςθσ και επαναγοράσ χρεογράφων («repos»), ςυμφωνίεσ αγοράσ και επαναπϊλθςθσ τίτλων («reverse repos») και 

χρεόγραφα που δανείηονται από ι δανείηονται ςε τρίτουσ. Χρθματοοικονομικά μζςα όπωσ δάνεια και κατακζςεισ δεν υπόκεινται 

ςε αυτιν τθν γνωςτοποίθςθ εκτόσ εάν ςυμψθφίηονται ςτον ιςολογιςμό. 

Οι παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηουν τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων που πλθροφν τα κριτιρια του 

ςυμψθφιςμοφ και ςυνεπϊσ ςτον ιςολογιςμό παρουςιάηεται το κακαρό ποςό αυτϊν, κακϊσ και ποςά που υπόκεινται ςε 

εφαρμοςτζεσ κφριεσ ςυμβάςεισ ςυμψθφιςμοφ και παρόμοιεσ ςυμφωνίεσ για τα οποία τα κριτιρια ςυμψθφιςμοφ που 

αναφζρονται παραπάνω δεν πλθροφνται. Τα τελευταία ποςά, τα οποία ζχουν κυρίωσ ςχζςθ με παράγωγα, ςυμφωνίεσ 

επαναγοράσ χρεογράφων και ςυμφωνίεσ επαναπϊλθςθσ χρεογράφων, δεν ςυμψθφίηονται ςτον ιςολογιςμό.  

Πςον αφορά αυτζσ τισ ςυναλλαγζσ, ο Πμιλοσ λαμβάνει και παρζχει εξαςφαλίςεισ με τθν μορφι χρεογράφων και ταμειακϊν 

διακεςίμων, τα οποία περιλαμβάνονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ ςτισ ςτιλεσ «Χρθματοοικονομικά μζςα» (περιλαμβανομζνων μθ-

ταμειακϊν εξαςφαλίςεων) και «Εγγυιςεισ ςε μετρθτά» ςτθν εφλογθ αξίασ τουσ. 

Λογιςτικι 

αξία  

χρθματ/μικϊν 

ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ προ 

ςυμψθφιςμοφ

Λογιςτικι 

αξία 

χρθματ/μικϊν 

υποχρεϊςεων 

που 

ςυμψθφίςτθκαν

Κακαρι 

αξία 

χρθματ/μικϊν 

απαιτιςεων 

Χρθματ/μικά 

μζςα (περιλαμβ. 

μθ-ταμειακϊν 

εξαςφαλίςεων)

Λθφκείςεσ 

εγγυιςεισ ςε 

μετρθτά

Κακαρό 

υπόλοιπο

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

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ

1.953                      -                                1.953                   (1.871)                  (8)                          74                         

82                            (82)                           -                            -                             -                            -                            

Σφνολο 2.035                      (82)                           1.953                   (1.871)                  (8)                          74                         

31 Δεκεμβρίου 2016

Σχετιηόμενα υπόλοιπα που 

δεν ςυμψθφίςτθκαν ςτον ιςολογιςμό

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα

Λοιπά χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 

ενεργθτικοφ

 

Λογιςτικι 

αξία 

χρθματ/μικϊν 

υποχρεϊςεων 

προ 

ςυμψθφιςμοφ

Λογιςτικι 

αξία  

χρθματ/μικϊν 

ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ που 

ςυμψθφίςτθκαν

Κακαρι 

αξία 

χρθματ/μικϊν 

υποχρεϊςεων

Χρθματ/μικά 

μζςα (περιλαμβ. 

μθ-ταμειακϊν 

εξαςφαλίςεων)

Δεςμευμζνεσ 

εγγυιςεισ ςε 

μετρθτά

Κακαρό 

υπόλοιπο

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

2.433                      -                                2.433                   (804)                      (1.621)                 8                           

7.228                      -                                7.228                   (7.228)                  -                            -                            

53                            -                                53                         (53)                        -                            -                            

82                            (82)                           -                            -                             -                            -                            

Σφνολο 9.796                      (82)                           9.714                   (8.085)                  (1.621)                 8                           

31 Δεκεμβρίου 2016

Σχετιηόμενα υπόλοιπα που 

δεν ςυμψθφίςτθκαν ςτον ιςολογιςμό

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα

Συμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων με 

τράπεηεσ
Συμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων με 

πελάτεσ

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία υποχρεϊςεων

Λοιπά χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 

υποχρεϊςεων
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Λογιςτικι 

αξία  

χρθματ/μικϊν 

ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ προ 

ςυμψθφιςμοφ

Λογιςτικι 

αξία 

χρθματ/μικϊν 

υποχρεϊςεων 

που 

ςυμψθφίςτθκαν

Κακαρι 

αξία 

χρθματ/μικϊν 

απαιτιςεων 

Χρθματ/μικά 

μζςα (περιλαμβ. 

μθ-ταμειακϊν 

εξαςφαλίςεων)

Λθφκείςεσ 

εγγυιςεισ ςε 

μετρθτά

Κακαρό 

υπόλοιπο

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

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ

29                            -                                29                         (29)                        -                            -                            

1.846                      -                                1.846                   (1.775)                  (22)                       49                         

Σφνολο 1.875                      -                                1.875                   (1.804)                  (22)                       49                         

Σχετιηόμενα υπόλοιπα που 

δεν ςυμψθφίςτθκαν ςτον ιςολογιςμό

31 Δεκεμβρίου 2015

Συμφωνίεσ επαναπϊλθςθσ χρεογράφων με 

κεντρικζσ τράπεηεσ

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα

 

Λογιςτικι 

αξία 

χρθματ/μικϊν 

υποχρεϊςεων 

προ 

ςυμψθφιςμοφ

Λογιςτικι 

αξία  

χρθματ/μικϊν 

ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ που 

ςυμψθφίςτθκαν

Κακαρι 

αξία 

χρθματ/μικϊν 

υποχρεϊςεων

Χρθματ/μικά 

μζςα (περιλαμβ. 

μθ-ταμειακϊν 

εξαςφαλίςεων)

Δεςμευμζνεσ 

εγγυιςεισ ςε 

μετρθτά

Κακαρό 

υπόλοιπο

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

2.349                      -                                2.349                   (794)                      (1.524)                 31                         

3.969                      -                                3.969                   (3.917)                  (52)                       -                            

53 -                                53 (53)                        -                            -                            

Σφνολο 6.371                      -                                6.371                   (4.764)                  (1.576)                 31                         

Συμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων με 

πελάτεσ

31 Δεκεμβρίου 2015

Σχετιηόμενα υπόλοιπα που 

δεν ςυμψθφίςτθκαν ςτον ιςολογιςμό

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα

Συμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων με 

τράπεηεσ

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία υποχρεϊςεων

 

Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων παρατίκενται ςτουσ παραπάνω πίνακεσ ςτθν αξία με τθν οποία 

αναγνωρίςτθκαν, είτε τθν εφλογθ αξία (παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα) είτε ςτθν αποςβζςιμθ αξία κτιςθσ (όλα τα υπόλοιπα 

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία), ανάλογα με τον τφπο του χρθματοοικονομικοφ μζςου. 

7.2.2 Κίνδυνοσ αγοράσ 

Ο Πμιλοσ εκτίκεται ςε κίνδυνο αγοράσ ο οποίοσ είναι ο κίνδυνοσ πικανισ ηθμιάσ λόγω δυςμενϊν αλλαγϊν ςτισ μεταβλθτζσ τθσ 

αγοράσ. Μεταβολζσ ςε επιτόκια, ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ, περικϊρια φερεγγυότθτασ (credit spreads), τιμζσ μετοχϊν και ςε 

άλλουσ ςχετικοφσ παράγοντεσ, όπωσ ςτθν τεκμαρτι μεταβλθτότθτα των προθγοφμενων, μποροφν να επθρεάςουν τα ζςοδα του 

Ομίλου ι τθν εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν μζςων του. Ειδικότερα, οι κίνδυνοι αγοράσ ςτουσ οποίουσ εκτίκεται ο Πμιλοσ 

είναι οι εξισ: 

(α) Κίνδυνοσ επιτοκίου 

Οι ταμειακζσ ροζσ και θ εφλογθ αξία τθσ χρθματοοικονομικισ κζςθσ του Ομίλου εκτίκενται ςε κίνδυνο λόγω των διακυμάνςεων 

ςτα ιςχφοντα επιτόκια αγοράσ. Ο κίνδυνοσ επιτοκίου ταμιακϊν ροϊν, είναι ο κίνδυνοσ οι μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ ενόσ 

χρθματοοικονομικοφ μζςου να διακυμανκοφν λόγω των αλλαγϊν ςτα επιτόκια τθσ αγοράσ. Ο κίνδυνοσ επιτοκίου εφλογθσ αξίασ 

είναι ο κίνδυνοσ θ αξία ενόσ χρθματοοικονομικοφ μζςου να διακυμανκεί λόγω των αλλαγϊν ςτα επιτόκια τθσ αγοράσ. Ο κίνδυνοσ 

επιτοκίου εφλογθσ αξίασ αναλφεται περαιτζρω ςε «Γενικό» και «Ειδικό». Ο πρϊτοσ αναφζρεται ςε αλλαγζσ ςτθν εφλογθ αξία 

κζςεων λόγω μεταβολϊν των επιτοκίων αναφοράσ, ενϊ ο τελευταίοσ αναφζρεται ςε αλλαγζσ ςτθν εφλογθ αξία κζςεων λόγω 

κινιςεων ςε ςυγκεκριμζνεσ αποδόςεισ εκδοτϊν και ςε περικϊρια φερεγγυότθτασ (credit spreads). 
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(β) Συναλλαγματικόσ κίνδυνοσ 

Θ χρθματοοικονομικι κζςθ και οι ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου εκτίκενται ςε κίνδυνο από τθν επίδραςθ των διακυμάνςεων ςτισ 

ιςχφουςεσ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ.  

(γ) Μετοχικόσ κίνδυνοσ 

Ο κίνδυνοσ τιμισ μετοχϊν ορίηεται ωσ ο κίνδυνοσ μείωςθσ τθσ εφλογθσ αξίασ τουσ, ωσ αποτζλεςμα τθσ μεταβολισ των μετοχικϊν 

δεικτϊν και τθσ αξίασ μεμονωμζνων μετοχϊν. Θ ζκκεςθ ςτον κίνδυνο διακφμανςθσ των τιμϊν των μετοχϊν προζρχεται κυρίωσ από 

το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.  

(δ) Τεκμαρτι μεταβλθτότθτα 

Ο Πμιλοσ εκτίκεται ςε περιοριςμζνο κίνδυνο τεκμαρτισ μεταβλθτότθτασ (implied volatility (vega) risk), κυρίωσ ωσ αποτζλεςμα των 

κζςεϊν του ςε swaption.  

Θ Επιτροπι Κινδφνων (Board Risk Committee) κακορίηει τα όρια τθσ ζκκεςθσ ςε κινδφνουσ αγοράσ, τα οποία παρακολουκοφνται ςε 

τακτικι βάςθ. 

Ο Πμιλοσ εφαρμόηει τθ μζκοδο τθσ Αξίασ ςε Κίνδυνο (Value at Risk - VaR) για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ του κινδφνου 

αγοράσ ςε Ελλάδα και Κφπρο. Ο κίνδυνοσ αγοράσ ςτον τομζα Διεκνϊν Δραςτθριοτιτων υπολογίηεται και παρακολουκείται 

χρθςιμοποιϊντασ κυρίωσ αναλφςεισ ευαιςκθςίασ. Οι πλθροφορίεσ για τον τομζα Διεκνϊν Δραςτθριοτιτων παρουςιάηονται 

ξεχωριςτά, δεδομζνου ότι προζρχονται από ςθμαντικά διαφορετικά οικονομικά περιβάλλοντα με ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά 

κινδφνου. 

 (i) VaR για 2016 και 2015 

Θ μζκοδοσ VaR χρθςιμοποιείται για τθν επιμζτρθςθ του χρθματοοικονομικοφ κινδφνου, υπολογίηοντασ τθν πικανι αρνθτικι 

μεταβολι τθσ αγοραίασ αξίασ ενόσ χαρτοφυλακίου ςε ςυγκεκριμζνο διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ και για προκακοριςμζνθ διάρκεια. Το 

VaR που υπολογίηει ο Πμιλοσ είναι βαςιςμζνο ςε διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ 99% και περίοδο διακράτθςθσ 1 θμζρασ, υπολογιςμζνο 

με τθ μζκοδο προςομοίωςθσ Monte Carlo (ολοκλθρωμζνθ επανατιμολόγθςθ). 

Τα μοντζλα VaR είναι ςχεδιαςμζνα για τθν επιμζτρθςθ του κινδφνου αγοράσ ςε ομαλζσ ςυνκικεσ. Γίνεται θ υπόκεςθ ότι οι 

ενδεχόμενεσ μεταβολζσ ςτουσ παράγοντεσ κινδφνου που επθρεάηουν τισ ομαλζσ ςυνκικεσ αγοράσ, κα ακολουκιςουν κανονικι 

κατανομι. 

Ραρόλο που το VaR είναι ζνα ςθμαντικό εργαλείο για τθν επιμζτρθςθ του κινδφνου αγοράσ, οι υποκζςεισ πάνω ςτισ οποίεσ 

βαςίηεται εγείρουν ςυγκεκριμζνουσ περιοριςμοφσ. Για το λόγο αυτό τα πραγματικά αποτελζςματα παρακολουκοφνται 

ςυςτθματικά μζςω τθσ διενζργειασ εκ των υςτζρων ελζγχων («back testing»), ϊςτε να ελεγχκεί θ εγκυρότθτα των υποκζςεων και 

των παραμζτρων που χρθςιμοποιικθκαν για τον υπολογιςμό του VaR. 

Επειδι θ μζκοδοσ VaR αποτελεί βαςικό εργαλείο για τθν παρακολοφκθςθ του κινδφνου αγοράσ που είναι εκτεκειμζνοσ ο Πμιλοσ, 

ζχουν κεςπιςτεί όρια VaR για όλεσ τισ ανοικτζσ κζςεισ (εμπορικά και επενδυτικά χαρτοφυλάκια), ενϊ θ πραγματικι ζκκεςθ του 

Ομίλου επιςκοπείται από τθ διοίκθςθ ςε κακθμερινι βάςθ. Ραρόλα αυτά, θ χριςθ αυτισ τθσ μεκοδολογίασ δεν αποτρζπει ηθμιζσ 

ζξω από αυτά τα όρια ςε περίπτωςθ ακραίων μεταβολϊν ςτθν αγορά. 

Μζςο VaR ανά κατθγορία κινδφνου (εμπορικό και επενδυτικό χαρτοφυλάκιο(1)) - Ελλάδα και Κφπροσ  

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Κίνδυνοσ Επιτοκίου 17                            47                         

Κίνδυνοσ Συναλλάγματοσ 1                              2                           

Μετοχικόσ Κίνδυνοσ 2                              4                           

Σφνολο VaR 18                            49                          
(1) Η διακφμανςθ των επιτοκίων ζχει εφαρμοςκεί ςε όλα τα χαρτοφυλάκια. Η διακφμανςθ των περικωρίων φερεγγυότθτασ (credit spreads) ζχει εφαρμοςτεί 

μόνο ςτισ κζςεισ του εμπορικοφ και του διακζςιμου προσ πϊλθςθ χαρτοφυλακίου 
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Θ διαφοροποίθςθ κινδφνων επιδρά κετικά ςτο ςυνολικό VaR από τον επιτοκιακό, ςυναλλαγματικό και μετοχικό κίνδυνο. 

Το VaR επιτοκιακοφ κινδφνου λαμβάνει υπόψθ τισ μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία όλων των ςτοιχείων που κατζχει ο Πμιλοσ, οι 

οποίεσ οφείλονται ςε μεταβολζσ των επιτοκίων. Σε αυτό περιλαμβάνονται τα δάνεια και οι κατακζςεισ, (πελάτεσ και 

διατραπεηικι), χρθματοδότθςθ από το Ευρωςφςτθμα και πιςτωτικοί τίτλοι, τα χρεόγραφα και τα παράγωγα που κατζχονται από 

τον Πμιλο. Ραρά το μεγάλο ςχετικό μζγεκοσ των χαρτοφυλακίων δανείων και κατακζςεων, τθσ χρθματοδότθςθσ από το 

Ευρωςφςτθμα και τουσ πιςτωτικοφσ τίτλουσ, θ αντιςτοίχιςθ (matching) θμερομθνιϊν λιξθσ και ποςϊν, ςε ςυνδυαςμό με το τρζχον 

επίπεδο των επιτοκίων, ςθμαίνει ότι θ οριακι ςυνειςφορά αυτϊν των ςτοιχείων ςτο VaR επιτοκιακοφ κινδφνου δεν είναι 

ςθμαντικι. Το VaR επιτοκιακοφ κινδφνου του Ομίλου, οφείλεται κυρίωσ ςτον κίνδυνο που ςχετίηεται με τα χρεόγραφα και τα 

παράγωγα που επιδεικνφουν ευαιςκθςία ςε μεταβολζσ των επιτοκίων. Θ ζκκεςθ ςε επιτοκιακό κίνδυνο των χρεογράφων και 

παραγϊγων του Ομίλου αναλφεται ςε χρονικζσ περιόδουσ όπωσ παρουςιάηεται ςτουσ ακόλουκουσ πίνακεσ: 

Εντόσ 

1 μινα

1-3 

μινεσ

3-12 

μινεσ

1-5 

ζτθ Άνω των 5 ετϊν

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

-                               1                           25                         25                         8                           

Ομόλογα ςτακεροφ επιτοκίου -                               1                           25                         25                         8                           

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 450                          1.285                   7.223                   1.319                   1.907                   

Ομόλογα ςτακεροφ επιτοκίου 270                          862                      391                      1.319                   1.907                   

Ομόλογα μεταβλθτοφ επιτοκίου 180                          423                      6.832                   -                            -                            

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα
(1)

416                          (562)                     906                      (332)                     (632)                     

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν 

εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων

31 Δεκεμβρίου 2016

 
 

Εντόσ 

1 μινα

1-3 

μινεσ

3-12 

μινεσ

1-5 

ζτθ Άνω των 5 ετϊν

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

1                              -                            25                         35                         9                           

Ομόλογα ςτακεροφ επιτοκίου 1                              -                            25                         35                         9                           

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 545                          1.752                   10.678                1.537                   1.233                   

Ομόλογα ςτακεροφ επιτοκίου 421                          1.298                   691                      1.537                   1.233                   

Ομόλογα μεταβλθτοφ επιτοκίου 124                          454                      9.987                   -                            -                            

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα(1) 275                          (833)                     1.298                   (288)                     (640)                     

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ 

αξία μζςω αποτελεςμάτων

31 Δεκεμβρίου 2015

 
 
(1) Για γραμμικά παράγωγα επιτοκίου, οι ονομαςτικζσ αξίεσ παρουςιάηονται ακροιςτικά για όλα τα νομίςματα, ςτθν κατάλλθλθ χρονικι περίοδο. Για μθ 

γραμμικά παράγωγα επιτοκίου, οι delta ιςοδφναμεσ ονομαςτικζσ αξίεσ παρουςιάηονται ακροιςτικά για όλα τα νομίςματα, ςτθν κατάλλθλθ χρονικι 

περίοδο. 
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(ii) Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ για το 2016 και 2015 

Θ ανάλυςθ ευαιςκθςίασ που χρθςιμοποιείται για τθν επιμζτρθςθ του κινδφνου αγοράσ ςτον τομζα Διεκνϊν Δραςτθριοτιτων, 

εκτόσ Κφπρου, δεν αντιπροςωπεφει το χειρότερο δυνατό ςενάριο. 

Ευαιςκθςία Ευαιςκθςία
αποτελεςμάτων 

χριςθσ

κακαρισ 

κζςθσ Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ.

Επιτόκιο: +100 μονάδεσ βάςθσ μετακίνθςθ 5                              (19)                       (14)                       

(0)                             (0)                          (0)                          

10                            (55)                       (45)                       

31 Δεκεμβρίου 2016

Μετοχζσ/Δείκτεσ μετοχϊν/Αμοιβαία κεφάλαια: -10% 

μείωςθ των τιμϊν

Συνάλλαγμα: -10% υποτίμθςθ ςτο νόμιςμα βάςθσ ςε 

ςχζςθ με τα ξζνα νομίςματα  

Ευαιςκθςία Ευαιςκθςία

αποτελεςμάτων 

χριςθσ

κακαρισ 

κζςθσ Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ.

Επιτόκιο: +100 μονάδεσ βάςθσ μετακίνθςθ (2)                             (22)                       (24)                       

(0)                             -                            (0)                          

2                              (50)                       (48)                       

Μετοχζσ/Δείκτεσ μετοχϊν/Αμοιβαία κεφάλαια: -10% 

μείωςθ των τιμϊν

Συνάλλαγμα: -10% υποτίμθςθ ςτο νόμιςμα βάςθσ ςε 

ςχζςθ με τα ξζνα νομίςματα

31 Δεκεμβρίου 2015
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(iii) Συγκζντρωςθ ςυναλλαγματικοφ κινδφνου 

Οι παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηουν τθν ζκκεςθ του Ομίλου ςε ςυναλλαγματικό κίνδυνο για τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2015: 

USD CHF RON RSD BGN Λοιπά ΕΥΩ Σφνολο

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

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ

Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ

τράπεηεσ 13              5                235           76              276           8                864           1.477        

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά 

ιδρφματα 673           18              1                6                0                109           1.952        2.759        

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 

ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω 

αποτελεςμάτων 1                -                 54              0                1                (0)               15              71              

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 13              2                0                -                 0                0                1.965        1.980        

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 1.333        4.453        745           288           1.401        234           30.604     39.058     

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 316           0                225           98              3                2                11.819     12.463     

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ
(1)

19              1                164           66              54              2                8.279        8.585        

Σφνολο ενεργθτικοφ 2.368        4.479        1.424        534           1.735        355           55.498     66.393     

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ 

και χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 136           2                41              3                25              33              21.446     21.686     

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 20              (0)               2                0                0                0                2.419        2.441        

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 3.508        70              1.266        120           1.673        333           27.061     34.031     

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ 

τίτλουσ 0                -                 -                 -                 -                 -                 102           102           

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 26              1                35              5                18              4                689           778           

Σφνολο υποχρεϊςεων 3.690        73              1.344        128           1.716        370           51.717     59.038     

Συναλλαγματικι κζςθ ςτοιχείων 

ιςολογιςμοφ (1.322)      4.406        80              406           19              (15)            3.781        7.355        

Ρροκεςμιακζσ ςυμβάςεισ 

ςυναλλάγματοσ 1.332        (4.404)      3                5                0                18              1.510        (1.536)      

Σφνολο ςυναλλαγματικισ κζςθσ 10              2                83              411           19              3                5.291        5.819        

31 Δεκεμβρίου 2016

 

USD CHF RON RSD BGN Λοιπά ΕΥΩ Σφνολο

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

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ

Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ

τράπεηεσ 23              5                282           110           207           14              1.157        1.798        

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά 

ιδρφματα 465           2                -                 3                -                 155           2.183        2.808        

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 

ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω 

αποτελεςμάτων 1                -                 65              -                 3                -                 31              100           

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 19              2                3                -                 -                 -                 1.860        1.884        

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 1.207        4.683        681           240           1.197        293           31.592     39.893     

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 237           -                 279           96              9                2                15.668     16.291     

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ(1) 17              1                166           68              52              4                8.420        8.728        
Στοιχεία ενεργθτικοφ δραςτθριοτιτων 

προσ πϊλθςθ 211           31              23              -                 -                 82              1.704        2.051        

Σφνολο ενεργθτικοφ 2.180        4.724        1.499        517           1.468        550           62.615     73.553     

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ 

και χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 61              -                 13              3                21              2                29.683     29.783     

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 36              -                 -                 1                -                 -                 2.322        2.359        

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 2.860        54              1.230        90              1.368        351           25.493     31.446     

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ 

τίτλουσ -                 -                 -                 -                 -                 -                 150           150           

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 22              11              33              -                 17              5                654           742           

Υποχρεϊςεισ δραςτθριοτιτων προσ 

πϊλθςθ 40              10              19              -                 -                 65              1.807        1.941        

Σφνολο υποχρεϊςεων 3.019        75              1.295        94              1.406        423           60.109     66.421     

Συναλλαγματικι κζςθ ςτοιχείων 

ιςολογιςμοφ (839)          4.649        204           423           62              127           2.506        7.132        
Ρροκεςμιακζσ ςυμβάςεισ 

ςυναλλάγματοσ 954           (4.667)      (100)          1                (26)            (15)            3.617        (236)          

Σφνολο ςυναλλαγματικισ κζςθσ 115           (18)            104           424           36              112           6.123        6.896        

31 Δεκεμβρίου 2015

 
(1)Σα λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ περιλαμβάνουν τα ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία, τισ επενδφςεισ ςε ακίνθτα, άυλα πάγια ςτοιχεία, 

αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ  και λοιπζσ απαιτιςεισ. 
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7.2.3 Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ 

Ο Πμιλοσ εκτίκεται κακθμερινά ςε κινδφνουσ ρευςτότθτασ από αναλιψεισ κατακζςεων, λιξεισ τίτλων μεςοπρόκεςμθσ ι 

μακροπρόκεςμθσ διάρκειασ, λιξεισ εξαςφαλιςμζνθσ ι μθ εξαςφαλιςμζνθσ χρθματοδότθςθσ (ςυμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων 

(«repos») και διατραπεηικόσ δανειςμόσ), χρθματοδοτιςεισ δανείων και καταπτϊςεισ εγγυιςεων. Επιπρόςκετα, οι υποχρεϊςεισ 

κάλυψθσ των λογαριαςμϊν περικωρίου για ςυναλλαγζσ εξαςφαλιςμζνθσ χρθματοδότθςθσ (από τθν ΕΚΤ και τθν αγορά), για 

ςυμβόλαια μείωςθσ κινδφνου (CSAs, GMRAs) και για εκκακάριςθ ςυναλλαγϊν από κεντρικό αντιςυμβαλλόμενο (CCPs) ζχουν ωσ 

αποτζλεςμα τθ μείωςθ των επιπζδων ρευςτότθτασ. Ο Πμιλοσ διατθρεί διακζςιμα για να καλφψει όλεσ αυτζσ τισ ανάγκεσ. Θ 

Επιτροπι Κινδφνων τθσ Τράπεηασ κακορίηει επαρκι όρια ρευςτότθτασ για να καλυφκοφν οι ενδεχόμενεσ ανάγκεσ. 

Θ προθγοφμενθ εμπειρία ζχει δείξει ότι οι ανάγκεσ ρευςτότθτασ που δθμιουργοφνται από καταπτϊςεισ εγγυθτικϊν και 

πιςτωτικϊν επιςτολϊν είναι ςθμαντικά λιγότερεσ από το ποςό τθσ δζςμευςθσ. Το ίδιο ιςχφει και για τισ δεςμεφςεισ για αφξθςθ τθσ 

πίςτωςθσ, όπου το ςυνολικό ςυμβατικό ποςό δεν αντιπροςωπεφει κατ’ ανάγκθ μελλοντικζσ ανάγκεσ μετρθτϊν, κακϊσ αρκετζσ 

από αυτζσ τισ δεςμεφςεισ κα λιξουν ι κα τερματιςτοφν χωρίσ να χρθματοδοτθκοφν. 

Θεμελιϊδθσ αρχι τθσ διοίκθςθσ του Ομίλου, είναι θ αντιςτοίχιςθ (matching) και θ ελεγχόμενθ αναντιςτοιχία (mismatch) των 

θμερομθνιϊν λιξθσ και των επιτοκίων των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων. Είναι αςυνικιςτο για τράπεηεσ να ζχουν 

πλιρθ αντιςτοίχιςθ, κακϊσ οι ςυναλλαγζσ είναι ςυχνά αβζβαιθσ διάρκειασ και διαφορετικισ φφςεωσ. Πταν οι λιξεισ δε 

ςυμπίπτουν, θ αποδοτικότθτα μπορεί να αυξθκεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξθκεί και ο κίνδυνοσ ηθμιϊν.  

Οι λιξεισ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων και θ δυνατότθτα αντικατάςταςθσ, με αποδεκτό κόςτοσ, των τοκοφόρων 

υποχρεϊςεων κατά τθ λιξθ τουσ, αποτελοφν ςθμαντικοφσ παράγοντεσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ ρευςτότθτασ του Ομίλου. 

Ρλαίςιο Διαχείριςθσ Κινδφνου ευςτότθτασ 

Θ Ρολιτικι Διαχείριςθσ Κινδφνου ευςτότθτασ του Ομίλου ορίηει τθν ακόλουκθ εποπτικι και ελεγκτικι δομι: 

-   Θ Επιτροπι Κινδφνων είναι υπεφκυνθ για τθ λιψθ αποφάςεων για τθ διαχείριςθ του κινδφνου ρευςτότθτασ και για τθν 

παρακολοφκθςθ των ποςοτικϊν και ποιοτικϊν διαςτάςεων του κινδφνου ρευςτότθτασ. 

-  Θ Επιτροπι Διαχείριςθσ Ενεργθτικοφ και Υποχρεϊςεων του Ομίλου (Assets and Liabilities Committee) είναι εξουςιοδοτθμζνθ 

να διαμορφϊνει και να εφαρμόηει τθν πολιτικι διαχείριςθσ ρευςτότθτασ και να ελζγχει τθ διακζςιμθ ρευςτότθτα τουλάχιςτον 

ςε μθνιαία βάςθ.  

-  Θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Διακεςίμων του Ομίλου (Treasury) είναι υπεφκυνθ για τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ τθσ Τράπεηασ 

όςον αφορά ςτθ θμεριςια διαχείριςθ ρευςτότθτασ τθσ Τράπεηασ και για τθν προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ του 

προχπολογιςμοφ ρευςτότθτασ τθσ Τράπεηασ. 

-  Ο Τομζασ Global Market and Counterparty Risk Sector (GMCRS) είναι υπεφκυνοσ για τθν επιμζτρθςθ, παρακολοφκθςθ και 

ενθμζρωςθ ςχετικά με τθ ρευςτότθτα του Ομίλου. 

Επιπροςκζτωσ, ςφμφωνα με τθν Ρράξθ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ 50/08.09.2015 τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (ΤτΕ), θ Τράπεηα 

εφαρμόηει πολιτικζσ διαχείριςθσ κινδφνου, διαδικαςίεσ και ελζγχουσ αναφορικά με τθ ςφςταςθ βαρϊν ςε ςτοιχεία ενεργθτικοφ. 

Οι πολιτικζσ, αυτζσ, λαμβάνουν υπόψθ το μακροοικονομικό περιβάλλον τθσ Ελλάδασ, το επιχειρθςιακό μοντζλο τθσ Τράπεηασ και 

τισ ιδιαιτερότθτεσ των χρθματοδοτικϊν αγορϊν, ενςωματϊνουν τισ ςτρατθγικζσ τθσ Τράπεηασ αναφορικά με τθ ςφςταςθ βαρϊν ςε 

ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτα ςχζδια κάλυψθσ ενδεχόμενθσ χρθματοδοτικισ ανάγκθσ. 

Θ παρακάτω λίςτα περιλαμβάνει τισ κφριεσ αναφορζσ που ετοιμάηονται ςε περιοδικι βάςθ: 

(α) Θ εποπτικι ανάλυςθ του ανοίγματοσ ρευςτότθτασ (liquidity gap) μαηί με τουσ εποπτικοφσ δείκτεσ ρευςτότθτασ,  

(β) Οι αςκιςεισ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων. Οι αςκιςεισ αυτζσ αξιολογοφν τον αντίκτυπο ενόσ αρικμοφ ςυςτθμικϊν 

ζκτακτων γεγονότων ςτθ ρευςτότθτα του Ομίλου, 

(γ) Αναφορά επί των αναλφςεων ευαιςκθςίασ κινδφνων αγοράσ που επθρεάηουν τθ ρευςτότθτα, 

(δ) Εκτίμθςθ δεικτϊν κάλυψθσ ρευςτότθτασ (Liquidity coverage ratios -LCR) (νζοσ δείκτθσ ςτα πλαίςια τθσ Βαςιλείασ ΙΙΙ), και 

(ε) Αναφορά ςχετικι με τθ ςφςταςθ βαρϊν ςε ςτοιχεία ενεργθτικοφ. 
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Χρονοανάλυςθ ςτοιχείων ενεργθτικοφ και ςτοιχεία ενεργθτικοφ διακρατοφμενα για τθν αντιμετϊπιςθ του κινδφνου 

ρευςτότθτασ 

Οι παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηουν ανάλυςθ τθσ λθκτότθτασ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ του Ομίλου τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 και 

2015, βαςιςμζνθ ςτισ λογιςτικζσ τουσ αξίεσ. Τα δάνεια μθ οριςμζνθσ λιξθσ παρουςιάηονται ςτθν «εντόσ ενόσ μθνόσ» κατθγορία. Ο 

Πμιλοσ ζχει ςυνάψει ςυμβάςεισ μείωςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου με αντιςυμβαλλόμενουσ ςτθ διατραπεηικι αγορά (ISDA/CSA). Με 

βάςθ τισ ςυμβάςεισ αυτζσ, ο Πμιλοσ ζχει δϊςει ι λάβει εξαςφαλίςεισ, οι οποίεσ καλφπτουν τισ αντίςτοιχεσ κακαρζσ υποχρεϊςεισ ι 

απαιτιςεισ από ςυναλλαγζσ παραγϊγων. Οι εξαςφαλίςεισ που ζχουν δοκεί δεν παρουςιάηονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ. Για τισ 

απαιτιςεισ από παράγωγα που δεν καλφπτονται από ςυμβάςεισ ISDA/CSA, θ κετικι αποτίμθςθ παρουςιάηεται ςτθν εφλογθ αξία 

ςτθν «άνω του ενόσ ζτουσ» κατθγορία. 

Εντόσ 1 - 3 3 μινεσ Άνω του

1 μινα μινεσ ζωσ 1 ζτοσ 1 ζτουσ

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

- Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 1.477           -                    -                    -                    1.477           

- Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 744              23                 -                    168              935              

- Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 5.407           721              2.766           30.164        39.058        

- Ομόλογα 84                 618              910              10.767        12.379        

- Μετοχζσ -                    -                    -                    155              155              

- Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα -                    -                    -                    104              104              

- Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ(1) 43                 2                   8                   8.532           8.585           

Σφνολο 7.755           1.364           3.684           49.890        62.693        

31 Δεκεμβρίου 2016

Σφνολο

 

Εντόσ 1 - 3 3 μινεσ Άνω του

1 μινα μινεσ ζωσ 1 ζτοσ 1 ζτουσ

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

- Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 1.798           -                    -                    -                    1.798           

- Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 848              26                 -                    180              1.054           

- Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 7.628           841              3.080           28.344        39.893        

- Ομόλογα 426              1.333           716              13.766        16.241        

- Μετοχζσ -                    -                    -                    150              150              

- Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα -                    -                    -                    77                 77                 

- Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ(1) 44                 2                   8                   8.674           8.728           

- Στοιχεία ενεργθτικοφ δραςτθριοτιτων 

προσ πϊλθςθ 104              207              58                 1.682           2.051           

Σφνολο 10.848        2.409           3.862           52.873        69.992        

31 Δεκεμβρίου 2015

Σφνολο

 
(1)Σα λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ περιλαμβάνουν τα ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία, τισ επενδφςεισ ςε ακίνθτα, άυλα πάγια ςτοιχεία, 

αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ. 

 

Ο Πμιλοσ κατζχει ζνα διαφοροποιθμζνο χαρτοφυλάκιο μετρθτϊν και ςτοιχείων ενεργθτικοφ υψθλισ ρευςτοποίθςθσ, προκειμζνου 

να εξυπθρετιςει τισ υποχρεϊςεισ του και ενδεχόμενεσ αναλιψεισ κατακζςεων ςε ςυνκικεσ πίεςθσ αγοράσ. Τα διακρατοφμενα 

ςτοιχεία ενεργθτικοφ του Ομίλου για τθν αντιμετϊπιςθ του κινδφνου ρευςτότθτασ περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

(α) Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ,  

(β) Ομόλογα υψθλισ ρευςτοποίθςθσ και λοιπά χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ αποδεκτά ωσ εγγφθςθ, και 

(γ) Τρεχοφμενοι λογαριαςμοί και διατραπεηικζσ κατακζςεισ λιξθσ εντόσ ενόσ μινα. 

Τα μθ χρθςιμοποιθκζντα ςτοιχεία ενεργθτικοφ, τα οποία περιλαμβάνουν ςτοιχεία ενεργθτικοφ υψθλισ ρευςτοποίθςθσ και 

αποδεκτά από τισ κεντρικζσ τράπεηεσ, παρζχουν δυνθτικό απόκεμα ρευςτότθτασ αξίασ € 6,8 δισ τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 (2015: € 6 

δισ). Επιπρόςκετα, ο Πμιλοσ κατζχει και άλλουσ τφπουσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ υψθλισ ρευςτοποίθςθσ, όπωσ ορίηονται από τισ 

εποπτικζσ αρχζσ, αξίασ € 2,1 δισ (ρευςτοποιιςιμθ αξία) (2015: € 2,2 δισ). Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι το μεγαλφτερο μζροσ των 

διακζςιμων εξαςφαλίςεων για τθν  ΕΚΤ ποςοφ € 3 δισ (ρευςτοποιιςιμθ αξία) (2015: € 2,2 δισ) διακρατείται από τισ κυγατρικζσ του 

Ομίλου και για τισ εξαςφαλίςεισ αυτζσ ζχουν εφαρμογι προςωρινοί περιοριςμοί από τισ τοπικζσ εποπτικζσ αρχζσ και προςωρινά 

περιορίηεται θ μεταφορά τουσ μεταξφ των εταιρειϊν του Ομίλου.   
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Χρονοανάλυςθ των υποχρεϊςεων 

Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι ςυμβατικζσ μθ προεξοφλθμζνεσ ταμειακζσ ροζσ για το 2016 και το 2015. Τα ςτοιχεία 

των υποχρεϊςεων μθ οριςμζνθσ λιξθσ (κατακζςεισ όψεωσ και ταμιευτθρίου) εμφανίηονται ςτθν «εντόσ ενόσ μθνόσ» κατθγορία. Ο 

Πμιλοσ ζχει ςυνάψει ςυμβάςεισ μείωςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου με αντιςυμβαλλόμενουσ ςτθ διατραπεηικι αγορά (ISDA/CSA). Λόγω 

αυτϊν των ςυμβάςεων, ο Πμιλοσ ζχει ιδθ δϊςει εξαςφαλίςεισ οι οποίεσ καλφπτουν τθν αποτίμθςθ των κακαρϊν του 

υποχρεϊςεων από παράγωγα ςτθ διατραπεηικι αγορά. Για τισ υποχρεϊςεισ από παράγωγα που δεν καλφπτονται από ςυμβάςεισ 

ISDA/CSA θ υποχρζωςθ παρουςιάηεται ςτθν εφλογθ αξία ςτθν «εντόσ ενόσ μθνόσ» κατθγορία. 

Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει το χειρότερο πικανό ςενάριο αφοφ βαςίηεται ςτθν παραδοχι ότι όλεσ 

οι υποχρεϊςεισ κα αποπλθρωκοφν νωρίτερα από το αναμενόμενο (όλεσ οι προκεςμιακζσ κατακζςεισ αποςφρονται ςτθ ςυμβατικι 

τουσ λιξθ). Το πρόςφατο παρελκόν ζχει δείξει ότι ακόμθ και ςε περιόδουσ ςυςτθμικισ χρθματοοικονομικισ κρίςθσ, θ πικανότθτα 

ενόσ τζτοιου γεγονότοσ είναι απομακρυςμζνθ. 

Εντόσ 1 - 3 3 μινεσ Άνω του (ειςροζσ)/ 

1 μινα μινεσ ζωσ 1 ζτοσ 1 ζτουσ εκροζσ

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

Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ εκτόσ παραγϊγων:

- Υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 21.117        155              71                 376              21.719        

- Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 24.188        4.425           4.940           510              34.063        

- Μεςοπρόκεςμοι τίτλοι  (EMTN) -                    22                 3                   82                 107              

- Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 267              118              373              20                 778              

45.572        4.720           5.387           988              56.667        

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 15                 -                    -                    -                    15                 

31 Δεκεμβρίου 2016

 
Στοιχεία εκτόσ ιςολογιςμοφ 

Εντόσ Άνω του 

1 ζτουσ 1 ζτουσ

€ εκατ. € εκατ.

Δανειακζσ δεςμεφςεισ 724              754              

Κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ 25                 -                    

Υποχρεϊςεισ από λειτουργικζσ μιςκϊςεισ 23                 15                 

Σφνολο 772              769              
 

Εντόσ 1 - 3 3 μινεσ Άνω του (ειςροζσ)/ 

1 μινα μινεσ ζωσ 1 ζτοσ 1 ζτουσ εκροζσ

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

Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ εκτόσ παραγϊγων:

- Υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 24.390        476              225              4.779           29.870        

- Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 22.966        4.370           3.704           458              31.498        

- Μεςοπρόκεςμοι τίτλοι  (EMTN) 35                 5                   6                   112              158              

- Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 255              113              355              19                 742              

- Υποχρεϊςεισ δραςτθριοτιτων προσ 

πϊλθςθ 138              31                 263              1.909           2.341           

47.784        4.995           4.553           7.277           64.609        

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 44                 -                    -                    -                    44                 

31 Δεκεμβρίου 2015
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Στοιχεία εκτόσ ιςολογιςμοφ 

Εντόσ Άνω

1 ζτουσ 1 ζτουσ

€ εκατ. € εκατ.

Δανειακζσ δεςμεφςεισ 975              456              

Κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ 12                 -                    

Υποχρεϊςεισ από λειτουργικζσ μιςκϊςεισ(1) 24                 18                 

Σφνολο 1.011           474              
 

(1)Για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, θ παραπάνω ταξινόμθςθ μεταξφ των περιόδων για τισ υποχρεϊςεισ από λειτουργικζσ μιςκϊςεισ ζχει 

αναπροςαρμοςκεί (ςθμ. 44). 

Θ αξιοπιςτία του Ελλθνικοφ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ βελτιϊκθκε ςθμαντικά μζςα ςτο 2016, λόγω τθσ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ τθσ 

πρϊτθσ αξιολόγθςθσ του Τρίτου Ρρογράμματοσ Οικονομικισ Στακεροποίθςθσ, τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΚΤ για τθν επαναφορά τθσ 

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

χρθματοδότθςθσ μζςω των ομολόγων με εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (Pillar II), επιτρζποντασ ςτον Πμιλο να μειϊςει 

περαιτζρω τισ εκδόςεισ του ςτο πλαίςιο του Pillar II (ςθμ. 4). 

Οι προαναφερόμενεσ κετικζσ εξελίξεισ είχαν ωσ αποτζλεςμα μια αφξθςθ τθσ εξαςφαλιςμζνθσ χρθματοδότθςθσ από 

χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα και τθν ειςροι κατακζςεων, οι οποίεσ παράλλθλα με τθν επιλεγμζνθ απομόχλευςθ ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ (πϊλθςθ ομολόγων ΕΤΧΣ, πϊλθςθ δανείων) και τθ χρθςιμοποίθςθ μζρουσ του πλεονάςματοσ ρευςτότθτασ των 

κυγατρικϊν ςτο εξωτερικό, αποτζλεςαν τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ για τθ ςθμαντικι μείωςθ τθσ εξάρτθςθσ τθσ Τράπεηασ από το 

Ευρωςφςτθμα κατά € 11,4 δισ ςε € 13,9 δισ ςτο τζλοσ Δεκεμβρίου 2016 (ο κακαρόσ δανειςμόσ τθσ Τράπεηασ από τθν ΕΚΤ και τον 

ELA ανιλκε ςε € 2,0 δισ και € 11,9 δισ, αντίςτοιχα, 2015: ΕΚΤ € 5,3 δισ και ELA € 20 δισ). Τθν 28 Φεβρουαρίου 2017, θ 

χρθματοδότθςθ από το Ευρωςφςτθμα ανιλκε ςε € 14,1 δισ, εκ των οποίων € 12,1 δισ θ χρθματοδότθςθ από τον ELA.   

7.3 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 αποςβζςιμθ αξία κτιςθσ και θ εφλογθ αξία 

τουσ 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. Ενεργι 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 
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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 

κατζχονται ι εκδίδονται από τον Πμιλο. 

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

ςθμαντικότερα δεδομζνα είναι μθ παρατθριςιμα. Κατά τθ ςυλλογι 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 ι μετοχικοφσ 

τίτλουσ που διαπραγματεφονται ςε αγορζσ οι οποίεσ δεν κεωροφνται ενεργζσ, 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 του Ομίλου που επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ 

αξία τουσ, παρουςιάηεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ: 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

70               0                 1                 71             

0                 1.978         2                         1.980 

3.586         30               54                       3.670 

3.656         2.008         57               5.721       

0                 2.441         -                          2.441 

Υποχρεϊςεισ προσ τουσ πελάτεσ:

- Σφνκετεσ κατακζςεισ -                  3                 -                                  3 

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ:

- Σφνκετοι τίτλοι -                  3                 -                                  3 

Υποχρεϊςεισ ςυναλλαγϊν 4                 -                  -                                  4 

4                 2.447         -                  2.451       

31 Δεκεμβρίου 2016

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ επιμετροφμενα ςτθν εφλογθ αξία:

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία εμπορικοφ χαρτοφυλακίου

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων

Σφνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία υποχρεϊςεων επιμετροφμενα ςτθν εφλογθ αξία:

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα

Σφνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων υποχρεϊςεων
 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

99               0                 1                 100           

0                 1.865         19                       1.884 

4.191         49               42                       4.282 

4.290         1.914         62               6.266       

1                 2.358         -                          2.359 

Υποχρεϊςεισ προσ τουσ πελάτεσ:

- Σφνκετεσ κατακζςεισ -                  4                 -                                  4 

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ:

- Σφνκετοι τίτλοι -                  38               -                                38 

Υποχρεϊςεισ ςυναλλαγϊν 10               -                  -                                10 

11               2.400         -                  2.411       Σφνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων υποχρεϊςεων

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων

Σφνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία υποχρεϊςεων επιμετροφμενα ςτθν εφλογθ αξία:

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα

31 Δεκεμβρίου 2015

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ επιμετροφμενα ςτθν εφλογθ αξία:

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία εμπορικοφ χαρτοφυλακίου
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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. Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31 

Δεκεμβρίου 2016, δεν υπιρχαν μεταφορζσ μεταξφ των Επιπζδων 1 και 2, κακϊσ και μεταβολζσ ςτισ τεχνικζσ αποτίμθςθσ που 

χρθςιμοποιικθκαν 

Για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, μετοχζσ αξίασ € 13 εκατ. μεταφζρκθκαν από το Επίπεδο 1 ςτο Επίπεδο 3, κακϊσ 

θ αγορά ςτθν οποία διαπραγματεφονται κεωρικθκε ωσ μθ ενεργι και θ αποτίμθςι τουσ βαςίςτθκε ςε τεχνικζσ αποτίμθςθσ με 

ςθμαντικά μθ παρατθριςιμα δεδομζνα.  

Τθν ίδια περίοδο, ςε ςυνζχεια τθσ εκτίμθςθσ του Ομίλου για τθ ςθμαντικότθτα του πιςτωτικοφ κινδφνου (Credit Risk Valuation 

Adjustment - CVA) ςτο ςφνολο τθσ εφλογθσ αξίασ των εξωχρθματιςτθριακϊν παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων, ο 

υπολογιςμόσ του οποίου πραγματοποιικθκε βάςει εςωτερικϊν μοντζλων αποτίμθςθσ, θ Τράπεηα μετζφερε ποςό (α) € 19 εκατ. 

από το Επίπεδο 3 ςτο Επίπεδο 2 και (β) € 1 εκατ. από το Επίπεδο 2 ςτο Επίπεδο 3. 

Συμφωνία των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του Επιπζδου 3 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τθ 1 Ιανουαρίου 62               53               

Μεταφορά ςε επίπεδο 3 14               25               

Μεταφορά από επίπεδο 3 (19)             (1)                

Ρροςκικεσ, μετά από πωλιςεισ και λιξεισ 16               0                 

Σφνολο κερδϊν/(ηθμιϊν) χριςθσ που περιλαμβάνονται ςτθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων                 (9) (13)             

Σφνολο κερδϊν/(ηθμιϊν) χριςθσ που περιλαμβάνονται ςτα 

λοιπά αποτελζςματα                 (9) 0                 

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ και λοιπζσ κινιςεισ 2                 (2)                

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 57               62               
 

Θ ςυνολικι ηθμιά ποςοφ € 9 εκατ. για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 περιλαμβάνεται ςτθ γραμμι «Λοιπζσ ηθμιζσ 

απομείωςθσ και προβλζψεισ» (2015: από το ςφνολο τθσ ηθμιάσ ποςοφ € 13 εκατ., € 6 εκατ. εμφανίηονταν ςτθ γραμμι «Λοιπζσ 

ηθμιζσ απομείωςθσ και προβλζψεισ» και € 7 εκατ. ςτθ γραμμι «Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν»). 

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

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

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

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

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

ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ του ΔΡΧΑ 13. 

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

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

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

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

ροζσ μεταξφ του Ομίλου και των αντιςυμβαλλομζνων με βάςθ τουσ ςχετικοφσ όρουσ των ςυναλλαγϊν παραγϊγων και θ επίδραςθ 

του πιςτωτικοφ κινδφνου ςτθν αποτίμθςθ αυτϊν των ταμειακϊν ροϊν. Ανάλογα με τισ ςυνκικεσ, ο Πμιλοσ λαμβάνει επίςθσ 

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

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

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

δεδομζνα τθσ αγοράσ όπωσ τα περικϊρια των ςυμβολαίων ανταλλαγισ πιςτωτικϊν κινδφνων (Credit Default Swaps - CDS), 

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 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 

Θ κατθγοριοποίθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων του Ομίλου που δεν 

επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία ςτον ιςολογιςμό παρουςιάηεται ςτουσ ακόλουκουσ πίνακεσ: 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

Εφλογθ 

αξία

Λογιςτικι 

αξία

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

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ -                  -                  38.872      38.872     39.058         

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων

- Χρεωςτικοί τίτλοι δανειακοφ χαρτοφυλακίου 266            7.487         -                  7.753       8.227           

- Διακρατοφμενοι μζχρι τθ λιξθ επενδυτικοί τίτλοι 339            228            -                  567           566               

605            7.715         38.872      47.192     47.851         

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ 52               -                  37               89             99                 

52               -                  37               89             99                 

Σφνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ

Σφνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων υποχρεϊςεων

31 Δεκεμβρίου 2016
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Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

Εφλογθ 

αξία

Λογιςτικι 

αξία

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

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ -                  -                  39.748      39.748     39.893         

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων

- Χρεωςτικοί τίτλοι δανειακοφ χαρτοφυλακίου 282            10.822      -                  11.104     11.391         

- Διακρατοφμενοι μζχρι τθ λιξθ επενδυτικοί τίτλοι 339            271            -                  610           618               

621            11.093      39.748      51.462     51.902         

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ 59               36               -                  95             112               

59               36               -                  95             112               Σφνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων υποχρεϊςεων

Σφνολο χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ

31 Δεκεμβρίου 2015

 
 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 κατθγορίεσ περιουςιακϊν ςτοιχείων 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 αποςβζςιμθ 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 χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα και υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ), θ λογιςτικι αξία τουσ 

προςεγγίηει τθν εφλογθ αξία τουσ.  
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8.  Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Τόκοι ζςοδα

Ρελάτεσ 1.855               2.026               

Χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 13                     19                     

Επενδυτικοί τίτλοι 
(1)

195                  232                  

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 314                  309                  

2.377               2.586               

Τόκοι ζξοδα

Ρελάτεσ (198)                 (352)                 

Χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (324)                 (435)                 

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ (6)                      (27)                   

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα (301)                 (309)                 

(829)                 (1.123)             

Σφνολο από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 1.548               1.463               
 

(1) Σα ζςοδα από τόκουσ από το χαρτοφυλάκιο ςυναλλαγϊν που περιλαμβάνονται δεν ιταν ςθμαντικά για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 και 

2015. 

Οι παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηουν τα ζςοδα από τόκουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ, ανά κατθγορία δανείου και ποιοτικι διαβάκμιςθ: 

 

Τόκοι ζςοδα 

από μθ-

απομειωμζνα 

δάνεια

Τόκοι ζςοδα 

από 

απομειωμζνα 

δάνεια Σφνολο 

€ εκατ. € εκατ. € εκατ.

795                  350                  1.145               

502                  208                  710                  

1.297               558                  1.855               

 31 Δεκεμβρίου 2016

Λιανικι Τραπεηικι

Επιχειρθματικά (1)

Σφνολο τόκων εςόδων από πελάτεσ
 

Τόκοι ζςοδα 

από μθ-

απομειωμζνα 

δάνεια

Τόκοι ζςοδα 

από 

απομειωμζνα 

δάνεια Σφνολο 

€ εκατ. € εκατ. € εκατ.

Λιανικι Τραπεηικι 955                  298                  1.253               

533                  240                  773                  

1.488               538                  2.026               

Επιχειρθματικά (1)

Σφνολο τόκων εςόδων από πελάτεσ

 31 Δεκεμβρίου 2015

 
(1) Περιλαμβάνονται τόκοι ζςοδα από δάνεια και απαιτιςεισ προσ το Δθμόςιο τομζα 

Θ μεταβολι τθσ παροφςασ αξίασ τθσ ηθμιάσ απομείωςθσ (ςθμ. 25) € 312 εκατ. (δάνεια λιανικισ τραπεηικισ € 216 εκατ., 

επιχειρθματικά δάνεια € 96 εκατ.) περιλαμβάνεται ςτα ζςοδα από τόκουσ από απομειωμζνα δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν 

(2015: δάνεια λιανικισ τραπεηικισ € 203 εκατ., επιχειρθματικά δάνεια € 94 εκατ.). 
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9.  Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Ρρομικειεσ και λοιπά ζςοδα από δάνεια 128           116           

Ρρομικειεσ αμοιβαίων κεφαλαίων και διαχείριςθσ περιουςίασ 33             39             

Ρρομικειεσ υπθρεςιϊν κεφαλαιαγοράσ 20             19             

Λοιπζσ προμικειεσ(1) 63             18             

Σφνολο από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 244           192           
 

(1) Για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, θ αφξθςθ των λοιπϊν προμθκειϊν οφείλεται κυρίωσ ςτθ μείωςθ των εκδόςεων Pillar II και των 

αντίςτοιχων προμθκειϊν. 

10.  Ζςοδα από μθ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ 

Τα ζςοδα από μθ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ περιλαμβάνουν ζςοδα από εκμίςκωςθ ακινιτων και λοιπά ζςοδα υπθρεςιϊν που 

παρζχονται από τον Πμιλο (π.χ. υπθρεςίεσ μιςκοδοςίασ, θλεκτρονικό εμπόριο). 

11.  Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν και επενδυτικϊν τίτλων 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Ομόλογα και λοιπά χρθματοοικονομικά μζςα (ςθμ. 26) 88             68             

Μετοχζσ και αμοιβαία κεφάλαια (ςθμ. 26) 55             8               

Κζρδθ/(ηθμιζσ) από παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα (9)              (38)            

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ 18             5               

Σφνολο από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 152           43             
 

12.  Λειτουργικά ζξοδα 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ (ςθμ. 13) (545)         (529)         

Διοικθτικά ζξοδα (244)         (249)         

Ειςφορζσ ςτα ταμεία εξυγίανςθσ και εγγφθςθσ των κατακζςεων (75)            (106)         

Αποςβζςεισ ενςϊματων πάγιων ςτοιχείων (54)            (56)            

Αποςβζςεισ άυλων πάγιων ςτοιχείων (26)            (26)            

Ενοίκια λειτουργικϊν μιςκϊςεων (48)            (51)            

Σφνολο από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (992)         (1.017)      
 

Για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, το ποςό των λειτουργικϊν εξόδων (εξαιρουμζνων των ειςφορϊν ςε κάποιο 

ταμείο εγγφθςθσ των κατακζςεων ι ταμείο εξυγίανςθσ) για τισ Ελλθνικζσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ανιλκε ςε € 675 εκατ. (2015: 

€ 676 εκατ.). 

Ειςφορζσ ςτα ταμεία εξυγίανςθσ και εγγφθςθσ των κατακζςεων  

Το 2016, τζκθκε ςε πλιρθ λειτουργία ο Ενιαίοσ Μθχανιςμόσ Εξυγίανςθσ (ΕΜΕ) (Single Resolution Mechanism – SRM), ο οποίοσ 

κζτει ςε εφαρμογι τθν Οδθγία 2014/59/ΕΕ, για τθν ανάκαμψθ και εξυγίανςθ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και επιχειριςεων 

επενδφςεων  (BRRD), ςτθν ευρωηϊνθ. O EME προβλζπει ότι το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανςθσ (SRF) κα δθμιουργθκεί κατά τθν διάρκεια 

μιασ περιόδου οκτϊ ετϊν με «εκ των προτζρων» ειςφορζσ του τραπεηικοφ τομζα, οι οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνουν 

αμετάκλθτεσ δεςμεφςεισ πλθρωμισ ζωσ το 30% του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ ειςφοράσ (ςθμ. 45).    
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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. 

Για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, οι ειςφορζσ ςτα ταμεία εξυγίανςθσ και εγγφθςθσ των κατακζςεων ανιλκαν ςε € 

75 εκατ. (2015: € 94 εκατ.), εκ των οποίων € 17 εκατ. (2015: € 23 εκατ.) ςχετίηονταν με τισ διεκνείσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου. 

Επιπροςκζτωσ, για τθ χριςθ που ζλθξε το 2015, είχε αναγνωριςτεί ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ποςό € 12 εκατ. αναφορικά με 

τθ ςυμπλθρωματικι ειςφορά τθσ Τράπεηασ για  τθ χρθματοδότθςθ μζτρων εξυγίανςθσ για τθν «Ρανελλινια Τράπεηα Α.Ε».  

Εξωτερικοί Ελεγκτζσ 

Θ Τράπεηα ζχει υιοκετιςει Ρολιτικι για τθν Ανεξαρτθςία των Εξωτερικϊν Ελεγκτϊν ςτθν οποία ορίηονται, μεταξφ άλλων, οι 

επιτρεπόμενεσ και μθ επιτρεπόμενεσ υπθρεςίεσ που μποροφν να παραςχεκοφν από τουσ ελεγκτζσ του Ομίλου, πζρα από τισ 

υπθρεςίεσ υποχρεωτικοφ τακτικοφ ελζγχου. Για οποιεςδιποτε τζτοιεσ υπθρεςίεσ που υφίςταται πρόκεςθ να ανατεκοφν ςτουσ 

ελεγκτζσ του Ομίλου, υπάρχουν ςυγκεκριμζνοι ελεγκτικοί μθχανιςμοί προκειμζνου θ Επιτροπι Ελζγχου τθσ Τράπεηασ να 

διαςφαλίηει ότι υπάρχει ικανοποιθτικι ιςορροπία μεταξφ των ελεγκτικϊν και των μθ ελεγκτικϊν εργαςιϊν.  

Οι αμοιβζσ που κατζβαλλε ο Πμιλοσ ςτον κφριο ανεξάρτθτο ελεγκτι “PricewaterhouseCoopers Ορκωτοί Ελεγκτζσ” για ελεγκτικζσ 

και λοιπζσ υπθρεςίεσ που του παραςχζκθκαν αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Τακτικόσ ζλεγχοσ (2,7)          (3,2)          

Φορολογικόσ ζλεγχοσ-άρκρο 65α, Ν.4174/2013 (0,3)          (0,5)          

Λοιπζσ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ (0,3)          (0,6)          

Μθ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ (1,0)          (0,8)          

Σφνολο (4,3)          (5,1)          
 

θμείωςθ: Για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, οι λοιπζσ ελεγκτικζσ αμοιβζσ αφοροφν κυρίωσ ςε υπθρεςίεσ ςχετικζσ με τθν αφξθςθ του 

μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ.  

 

Γεγονόσ μετά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου 4449/2017 και ςε ςυνζχεια ςχετικισ πρόταςθσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου, το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο (ΔΣ) τθσ Τράπεηασ κατά τθ ςυνεδρίαςι του τθν 24 Φεβρουαρίου 2017 ενζκρινε τθν KPMG Ανϊνυμοσ Ελεγκτικι Εταιρία 

(«KPMG») ωσ τθν τελικϊσ επιτυχοφςα ελεγκτικι εταιρία τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ για τθ διενζργεια του τακτικοφ ελζγχου 

των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Τράπεηασ (μθ ενοποιθμζνων και ενοποιθμζνων) για τθν περίοδο 2018-2022, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι για το διοριςμό τθσ KPMG ωσ τακτικοφ ελεγκτι για τθν περίοδο 2018-2022 κα προθγείται ανά ζτοσ πρόταςθ του 

ΔΣ προσ τθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ Τράπεηασ και απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, κακϊσ και θ λιψθ άλλων εκάςτοτε 

απαιτοφμενων εγκρίςεων. 

13.  Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Μιςκοί, θμερομίςκια και ζκτακτεσ αμοιβζσ (396)         (389)         

Ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (84)            (81)            

(16)            (16)            

Λοιπά ζξοδα (49)            (43)            

Σφνολο από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (545)         (529)         

Αμοιβζσ ςυνταξιοδότθςθσ και λοιπζσ παροχζσ λόγω εξόδου 

από τθν υπθρεςία
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Ο μζςοσ όροσ του αρικμοφ των εργαηομζνων του Ομίλου κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ, εξαιρουμζνων των υπαλλιλων των 

αςφαλιςτικϊν κυγατρικϊν και τθσ Public J.S.C. Universal Bank, ανιλκε ςε 16.285 (Δεκζμβριοσ 2015: 16.494, εξαιρουμζνων των 

υπαλλιλων των αςφαλιςτικϊν κυγατρικϊν και τθσ Public J.S.C. Universal Bank). Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, ο αρικμόσ των 

καταςτθμάτων του Ομίλου ανιλκε ςε 896. 

14.  Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ,  ζξοδα αναδιάρκρωςθσ και προβλζψεισ  

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

(41)            (90)            

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ και προβλζψεισ
(1)

(24)            3               

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ και προβλζψεισ (65)            (87)            

Ρρόβλεψθ για το Ρρόγραμμα Εκελουςίασ Εξόδου (ςθμ. 37) (49)            (62)            

Λοιπά ζξοδα αναδιάρκρωςθσ (16)            (11)            

Λοιπά ζξοδα (1)              (6)              

Ζξοδα αναδιάρκρωςθσ (66)            (79)            

Σφνολο από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (131)         (166)         

Ηθμιζσ απομείωςθσ και αποτίμθςθσ επενδυτικϊν ακινιτων και 

ακινιτων ανακτθκζντων από πλειςτθριαςμοφσ

 
(1) Περιλαμβάνει ηθμιζσ απομείωςθσ/ αντιλογιςμό ηθμιϊν ομολόγων, μετοχϊν, λοιπϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και προβλζψεισ για δικαςτικζσ υποκζςεισ και 

για λοιποφσ λειτουργικοφσ κινδφνουσ. 

Για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, ο Πμιλοσ αναγνϊριςε € 41 εκατ. ηθμιζσ απομείωςθσ και αποτίμθςθσ επενδυτικϊν 

ακινιτων και ακινιτων ανακτθκζντων από πλειςτθριαςμοφσ κυρίωσ ςτθ Ελλάδα, αφοφ ζλαβε υπόψθ τισ μακροοικονομικζσ 

ςυνκικεσ και τθ ςυνεχιηόμενθ μείωςθ των τιμϊν ςτθν αγορά ακινιτων.  

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, ο Πμιλοσ ζχει αναγνωρίςει ζξοδα αναδιάρκρωςθσ ποςοφ € 16 εκατ., εκ των οποίων ποςό € 8 εκατ. 

ςχετίηεται με τθν απόκτθςθ του Καταςτιματοσ τθσ Alpha Bank ςτθ Βουλγαρία από τθν Eurobank Bulgaria A.D. (ςθμ. 47). Τα 

υπολειπόμενα ζξοδα ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Τράπεηασ για τθ διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων ανοιγμάτων, τον 

περαιτζρω εξορκολογιςμό του δικτφου τθσ ςτθν Ελλάδα και τθν αναδιάρκρωςθ των διεκνϊν τθσ δραςτθριοτιτων. Τθν 31 

Δεκεμβρίου 2015, ο Πμιλοσ ζχει αναγνωρίςει ζξοδα αναδιάρκρωςθσ  ποςοφ € 11 εκατ., τα οποία αφοροφν κυρίωσ το κλείςιμο των 

υποκαταςτθμάτων ςτα πλαίςια του εξορκολογιςμοφ του δικτφου του ςτθν Ελλάδα. 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, τα ζξοδα αναδιάρκρωςθσ περιλαμβάνουν αποςβζςεισ και διαγραφζσ ποςοφ € 2 εκατ. (2015: € 3 εκατ.). 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, ο Πμιλοσ ζχει αναγνωρίςει λοιπά ζξοδα ποςοφ € 6 εκατ. που ςχετίηονται κυρίωσ με τισ διαγνωςτικζσ 

μελζτεσ για το ελλθνικό χαρτοφυλάκιο και τα δάνεια των μεγαλφτερων κυγατρικϊν εταιρειϊν τθσ Τράπεηασ ςτο εξωτερικό, οι 

οποίεσ πραγματοποιικθκαν ςτα πλαίςια τθσ αξιολόγθςθσ των κεφαλαιακϊν αναγκϊν των ελλθνικϊν τραπεηϊν το 2014. 

15. Φόροσ ειςοδιματοσ και προςαρμογζσ φόρου  

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Τρζχων φόροσ (50)            (42)            

Αναβαλλόμενοσ φόροσ (ςθμ. 16) 99             646           

Φόροσ ειςοδιματοσ 49             604           

-                432           

Φόροσ ειςοδιματοσ 49             1.036       

Ρροςαρμογζσ φόρου 31             -                

80             1.036       

Επίπτωςθ από τθν μεταβολι των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν

Σφνολο φόρου ειςοδιματοσ (ζξοδο)/ζςοδο 

από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ
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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%. Θ αλλαγι αυτι του φορολογικοφ ςυντελεςτι οδιγθςε ςε αφξθςθ τθσ κακαρισ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ κατά 

€ 508 εκατ. τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, εκ των οποίων € 489 εκατ. καταχωρικθκαν ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και € 19 εκατ. 

απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ (περιλαμβανομζνων των λοιπϊν αποτελεςμάτων απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ). Συγκεκριμζνα, € 

432 εκατ. από τα € 489 εκατ. που καταχωρικθκαν ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων αφοροφν ςτθν επίπτωςθ από τθν αλλαγι των 

φορολογικϊν ςυντελεςτϊν επί των προςωρινϊν εκπιπτόμενων διαφορϊν και των μθ χρθςιμοποιθκειςϊν φορολογικϊν ηθμιϊν 

προθγοφμενων ετϊν και τα υπόλοιπα € 57 εκατ. αφοροφν ςτθν επίπτωςθ από τθν αλλαγι των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν επί των 

προςωρινϊν εκπιπτόμενων διαφορϊν και μθ χρθςιμοποιθκειςϊν φορολογικϊν ηθμιϊν του πρϊτου εξαμινου 2015. 

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. 

Επιπλζον, κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 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. 

Ο φόροσ ειςοδιματοσ επί των κακαρϊν (προ φόρου) κερδϊν του Ομίλου, διαφζρει από το κεωρθτικό ποςό που κα προζκυπτε με 

βάςθ τον ιςχφοντα φορολογικό ςυντελεςτι, όπωσ αναλφεται παρακάτω: 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 160           (2.086)      

Φόροσ βάςει του ιςχφοντοσ φορολογικοφ ςυντελεςτι (46)            605           

Φορολογικι επίδραςθ από:

- ζςοδα απαλλαςςόμενα από φόρο και ζξοδα μθ εκπιπτόμενα (2)              (56)            

- διαφορετικοφσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ ςε διάφορεσ χϊρεσ 22             16             

- τθ μεταβολι του φορολογικοφ ςυντελεςτι -                432           

- ζκτακτεσ προςαρμογζσ φόρου 31             -                

- λοιπά
(1)

75             39             

80             1.036         

Σφνολο φόρου ειςοδιματοσ (ζξοδο)/ζςοδο 

από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ
 

(1) Περιλαμβάνει ποςό € 87 εκατ. (2015: € 41 εκατ.) από επίδραςθ αναβαλλόμενου φόρου που ςχετίηεται με πρόβλεψθ απομείωςθσ ζναντι δανείων, λοιπϊν 

απαιτιςεων και κόςτουσ επζνδυςθσ τθσ Σράπεηασ ςε ςυγκεκριμζνεσ κυγατρικζσ. Σα ςυγκριτικά ςτοιχεία για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 

ζχουν αναπροςαρμοςκεί αντίςτοιχα. 

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, υποχρεοφνταν 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. Για τισ χριςεισ που ξεκινοφν από 

τθν 1 Ιανουαρίου 2016 και ζπειτα, το «Ετιςιο Φορολογικό Ριςτοποιθτικό» είναι προαιρετικό, ωςτόςο οι ελλθνικζσ εταιρείεσ του 

Ομίλου κα το λαμβάνουν. 

Θ Τράπεηα ζχει ελεγχκεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ ζωσ και τθ χριςθ 2009, ενϊ για τθ χριςθ 2010 ο φορολογικόσ ζλεγχοσ που 

πραγματοποιείται από τισ φορολογικζσ αρχζσ βρίςκεται ςε εξζλιξθ. Επιπλζον, θ Τράπεηα ζχει λάβει φορολογικό πιςτοποιθτικό 

χωρίσ διατφπωςθ επιφφλαξθσ για τισ χριςεισ 2011-2015, ενϊ για τθ χριςθ 2016 ο φορολογικόσ ζλεγχοσ που πραγματοποιείται 

από τουσ 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 
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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. 27 και 32) δεν 

ζχουν ελεγχκεί από 1 ζωσ 9 ζτθ από τισ φορολογικζσ αρχζσ. Πςεσ εταιρείεσ υπόκεινται ςε τακτικό ζλεγχο από ορκωτοφσ ελεγκτζσ 

ζχουν λάβει φορολογικό πιςτοποιθτικό χωρίσ διατφπωςθ επιφφλαξθσ για τισ χριςεισ 2011-2015. 

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), 2011-2016, (β) Eurobank Cyprus Ltd, 2012-2016, (γ) Eurobank Bulgaria A.D., 2013-2016, (δ) Eurobank A.D. Beograd 

(Σερβία), 2011-2016 και (ε) Eurobank Private Bank Luxembourg S.A., 2012-2016. Οι λοιπζσ εταιρείεσ του Ομίλου (ςθμ. 27 και 32), οι 

οποίεσ εδρεφουν ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ, όπου προβλζπεται από τθ νομοκεςία τακτικόσ φορολογικόσ ζλεγχοσ, ζχουν από 2 ζωσ 

6 ανζλεγκτεσ φορολογικζσ χριςεισ, ςφμφωνα με τθ γενικι αρχι και τισ προχποκζςεισ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ που ιςχφει ςε 

κάκε χϊρα. 

16.  Αναβαλλόμενοι φόροι 

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: 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 4.854        3.872       

99              1.078       

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων (AFS) (11)             (33)            

Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν (4)               (9)              

Αναβαλλόμενοσ φόροσ ςε ςυναλλαγζσ κακαρισ κζςθσ -                  (56)            

-                  19             

Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ(1) 2                 (17)            

Λοιπά 2                 -                

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 4.942        4.854       

Ζςοδο/(ζξοδο) ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων από 

ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ

Επίπτωςθ από τθ μεταβολι των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν απευκείασ ςτθν κακαρι 

κζςθ (περιλαμβανομζνων των λοιπϊν αποτελεςμάτων απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ)

 
(1)Για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, περιλαμβάνει τθ μεταφορά του υπολοίπου ζναρξθσ τθσ χριςθσ τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ 

υποχρζωςθσ ποςοφ € 19 εκατ., ςτισ υποχρεϊςεισ των αςφαλιςτικϊν δραςτθριοτιτων ταξινομθμζνων ωσ κατεχόμενων προσ πϊλθςθ. 
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Οι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ/(υποχρεϊςεισ) προκφπτουν από τα ςτοιχεία που αναφζρονται παρακάτω: 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Ηθμιζσ που ςχετίηονται με το πρόγραμμα PSI+ 1.251        1.302       

3.121        2.810       

Μθ χρθςιμοποιθκείςεσ φορολογικζσ ηθμιζσ 54              319           

Ηθμιζσ από πωλιςεισ και οριςτικζσ διαγραφζσ δανείων 8                 -                

341            302           

Κόςτοσ ςυναλλαγϊν κακαρισ κζςθσ 38              46             

Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν 25              29             

(1)               9               

Ράγια περιουςιακά ςτοιχεία (6)               (1)              

Υποχρεϊςεισ κακοριςμζνων παροχϊν 13              11             

Λοιπά 98              27             

Σφνολο αναβαλλόμενου φόρου ειςοδιματοσ 4.942        4.854       

Μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία που αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων 

Μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία που αναγνωρίηονται απευκείασ ςτο αποκεματικό 

αναπροςαρμογισ AFS επενδυτικϊν τίτλων 

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ και λογιςτικζσ διαγραφζσ 

δανειακϊν απαιτιςεων 

 

Θ μείωςθ τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ για τισ μθ χρθςιμοποιθκείςεσ φορολογικζσ ηθμιζσ οφείλεται κυρίωσ ςτα 

φορολογθτζα κζρδθ τθσ Τράπεηασ φψουσ € 219 εκατ. ωσ αποτζλεςμα τθσ πϊλθςθσ των αςφαλιςτικϊν δραςτθριοτιτων και τθν 

τροποποίθςθ του υπάρχοντοσ νομοκετικοφ πλαιςίου για τον φορολογικό χειριςμό των λογιςτικϊν διαγραφϊν και των οριςτικϊν 

φορολογικϊν ηθμιϊν, που προκφπτουν από διαγραφζσ και πωλιςεισ μθ εξυπθρετοφμενων δανείων που πλζον υπόκεινται ςε 

απόςβεςθ (δθλαδι 1/20 των ηθμιϊν ανά ζτοσ ξεκινϊντασ από το 2016 και ζπειτα). 

Ο αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ αναλφεται παρακάτω: 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 4.945        4.859       

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ (ςθμ.37) (3)               (5)              

Σφνολο αναβαλλόμενου φόρου ειςοδιματοσ 4.942        4.854       
 

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

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ 312            514           

Μθ χρθςιμοποιθκείςεσ φορολογικζσ ηθμιζσ (264)           7               

Μεταβολι των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν (1) -                  489           

Ηθμιζσ που ςχετίηονται με το πρόγραμμα PSI+ (50)             (47)            

Μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία και λοιπζσ προςωρινζσ διαφορζσ 101            115           

99              1.078       

Ρροςωρινζσ διαφορζσ από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 2                 (35)            

Σφνολο αναβαλλόμενου φόρου ειςοδιματοσ (ζξοδο)/ ζςοδο 101            1.043       

Σφνολο αναβαλλόμενου φόρου ειςοδιματοσ (ζξοδο)/ ζςοδο 

από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ

 
(1) Σο ποςό μεταβολισ των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν αντιπροςωπεφει τθ ςυνολικι επίπτωςθ ςτθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 

31 Δεκεμβρίου 2015 και  αναλφεται ςτθ ςθμ. 15. 
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Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, ο Πμιλοσ αναγνϊριςε κακαρζσ φορολογικζσ απαιτιςεισ € 4,9 δισ που αναλφονται παρακάτω: 

(α) € 1.251 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) € 3.121 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 και ςε 

λογιςτικζσ διαγραφζσ χρζουσ ςφμφωνα με τθν τροποποίθςθ του Νόμου 4172/2013 που πραγματοποιικθκε το Μάρτιο 2017, 

(γ) € 8 εκατ. αφοροφν ςτο αναπόςβεςτο υπόλοιπο οριςτικϊν φορολογικϊν ηθμιϊν από διαγραφζσ και πωλιςεισ μθ 

εξυπθρετοφμενων δανείων, που υπόκεινται ςε απόςβεςθ (δθλαδι 1/20 των ηθμιϊν ετθςίωσ αρχίηοντασ από το 2016 και 

εφεξισ), ςφμφωνα με τθν τροποποίθςθ του Νόμου 4172/2013 που πραγματοποιικθκε το Μάρτιο 2017,  

(δ) € 54 εκατ. αφοροφν ςε μθ χρθςιμοποιθκείςεσ φορολογικζσ ηθμιζσ. Θ δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκοφν οι μεταφερόμενεσ 

φορολογικζσ ηθμιζσ λιγει κατά το μεγαλφτερο μζροσ αυτϊν το 2020, 

(ε) € 38 εκατ. αφοροφν κυρίωσ ςε εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ ςχετικά με τθν (αναπόςβεςτθ για φορολογικοφσ ςκοποφσ) 

αξία των εξόδων αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ, υποκείμενων ςε δεκαετι απόςβεςθ, με βάςθ  τθν ιςχφουςα 

φορολογικι νομοκεςία, κατά το ζτοσ που πραγματοποιικθκαν και 

(ςτ) € 470 εκατ. αφοροφν ςε λοιπζσ εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ (ηθμιζσ αποτίμθςθσ, προβλζψεισ για ςυντάξεισ και λοιπζσ 

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

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

δραςτθριοποιείται ο Πμιλοσ. 

Αξιολόγθςθ τθσ ανακτθςιμότθτασ των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων 

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

Δεκεμβρίου 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 φορολογικϊν ηθμιϊν με μελλοντικά φορολογθτζα κζρδθ και τα 

πραγματικά φορολογικά αποτελζςματα για τθ χριςθ που ζλθξε τθν  31 Δεκεμβρίου 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. 

Για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, ο Πμιλοσ ζχει πραγματοποιιςει αξιολόγθςθ τθσ ανακτθςιμότθτασ 

αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων, βάςει του τριετοφσ Επιχειρθματικοφ Σχεδίου που εγκρίκθκε από το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο τον Ιανουάριο 2017 και παρζχει τθν προοπτικι τθσ κερδοφορίασ και τθσ κεφαλαιακισ κζςθσ του Ομίλου, για τθν 

περίοδο ζωσ το τζλοσ του 2019. Το ςυγκεκριμζνο Επιχειρθματικό Σχζδιο ζχει επίςθσ κατατεκεί ςτο Ελλθνικό Ταμείο 

Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (HFSF) και ςτον Ενιαίο Εποπτικό Μθχανιςμό (SSM). 

Για τα ζτθ από το 2019 και ζπειτα, θ αξιολόγθςθ των προβλζψεων για τα λειτουργικά αποτελζςματα ςτθρίχκθκε ςτισ προβλζψεισ 

τθσ Διοίκθςθσ, θ οποία ζλαβε υπόψθ τισ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ, του τραπεηικοφ κλάδου και του ίδιου 

του Ομίλου.  

Το ποςό των ανωτζρω προβλζψεων που ςυμπεριλιφκθκαν ςτο Επιχειρθματικό Σχζδιο του Ομίλου βαςίηεται κυρίωσ ςε υποκζςεισ 

και εκτιμιςεισ ςχετικά με (α) τθν περαιτζρω μείωςθ του κόςτουσ χρθματοδότθςθσ λόγω τθσ ςθμαντικισ μείωςθσ τθσ 

χρθματοδότθςθσ από τον Ζκτακτο Μθχανιςμό Ραροχισ ευςτότθτασ (ELA) και τθ ςταδιακι μείωςθ των Εγγυιςεων Ελλθνικοφ 
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Δθμοςίου (GGGs), το ςταδιακό επαναπατριςμό των κατακζςεων των πελατϊν που αντικακιςτά τισ ακριβότερεσ πθγζσ 

χρθματοδότθςθσ, και τθν περαιτζρω μείωςθ των αντίςτοιχων επιτοκίων, (β) τισ μειωμζνεσ ηθμιζσ απομείωςθσ των δανείων, ωσ 

αποτζλεςμα των μακροοικονομικϊν ςυνκθκϊν ςτθν Ελλάδα, που αναμζνεται να βελτιωκοφν ςταδιακά και τισ ςτρατθγικζσ 

πρωτοβουλίεσ ςε ςυνδυαςμό με τθν ςτρατθγικι για τα Μθ Εξυπθρετοφμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) που ο Πμιλοσ ζχει δεςμευτεί ςτον 

SSM αναφορικά με τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των προβλθματικϊν δανείων του, (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 κακϊσ και οι προμικειεσ που ςχετίηονται με προϊόντα 

κεφαλαιαγοράσ και επενδυτικισ τραπεηικισ.  

Θ εφαρμογι του ανωτζρω Επιχειρθματικοφ Σχεδίου εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τουσ κινδφνουσ και τισ αβεβαιότθτεσ που 

απορρζουν από το μακροοικονομικό περιβάλλον ςτθν Ελλάδα και ςτισ χϊρεσ τισ οποίεσ δραςτθριοποιείται ο Πμιλοσ (ςθμ. 2). 

Νομικό πλαίςιο δθμιουργίασ οριςτικϊν και εκκακαριςμζνων απαιτιςεων ζναντι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

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 (α) επί των ηθμιϊν από τθ ςυμμετοχι τθσ Τράπεηασ 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, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου, αν το λογιςτικό, μετά από φόρουσ αποτζλεςμα τθσ χριςθσ είναι ηθμιά. 

Για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, το αποτζλεςμα μετά από φόρο τθσ Τράπεηασ ανιλκε ςε κζρδοσ € 5 εκατ., ενϊ οι 

αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ οι οποίεσ πλθροφν τα κριτιρια για μετατροπι τουσ ςε οριςτικζσ και εκκακαριςμζνεσ 

απαιτιςεισ ζναντι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ανζρχονταν ςε € 4.015 εκατ.  

Γεγονόσ μετά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ 

Το Μάρτιο 2017, θ τροποποίθςθ του Νόμου 4172/2013, με ιςχφ από το 2016 και εφεξισ, ανακεωρεί τόςο το υπάρχον νομοκετικό 

πλαίςιο αναφορικά με τισ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ που πλθροφν τα κριτιρια μετατροπισ ςε οριςτικζσ και 

εκκακαριςμζνεσ απαιτιςεισ ζναντι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (deferred tax credits – DTCs) όςο και το φορολογικό κακεςτϊσ για 

ηθμιζσ από δάνεια ι πιςτϊςεισ. Συγκεκριμζνα, το ςυςςωρευμζνο DTC κα υπολογίηεται εφαρμόηοντασ τον εκάςτοτε εταιρικό 

φορολογικό ςυντελεςτι (εφόςον ο ςυντελεςτισ αυτόσ δεν κα υπερβαίνει αυτόν που ίςχυε για το φορολογικό ζτοσ 2015) ςτο 

ςφνολο (i) του αναπόςβεςτου υπόλοιπου των οριςτικϊν ηθμιϊν από διαγραφζσ και πωλιςεισ δανείων, (ii) των λογιςτικϊν 

διαγραφϊν δανείων ι πιςτϊςεων και (iii) των υπολειπόμενων ςυςςωρευμζνων προβλζψεων που είχαν λογιςκεί ζωσ τθν 30 

Ιουνίου 2015. 

Θ ανωτζρω φορολογικι μεταρρφκμιςθ προβλζπει τθ ςταδιακι απόςβεςθ ςε 20 ζτθ των οριςτικϊν ηθμιϊν από διαγραφζσ και 

πωλιςεισ δανείων ςε κακυςτζρθςθ, διατθρϊντασ το κακεςτϊσ των DTCs κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου, ενϊ αποςυνδζει τισ 

λογιςτικζσ διαγραφζσ από τισ οριςτικζσ διαγραφζσ δανείων ι πιςτϊςεων. 

Ο προαναφερκείσ φορολογικόσ χειριςμόσ (δθλ. επζκταςθ τθσ δυνατότθτασ χρθςιμοποίθςθσ τθσ ηθμιάσ από δάνεια για μεγαλφτερθ 

περίοδο αντί για μια εφάπαξ ζκπτωςθ που υπόκειται ςε περιοριςμό μεταφοράσ για περίοδο 5 ετϊν) διαφυλάςςει τθν 

ανακτθςιμότθτα τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ που ςυνδζεται με δάνεια ςε κακυςτζρθςθ. 

Οι νζοι κανόνεσ αναφορικά με τθ μζκοδο υπολογιςμοφ του DTC διαςφαλίηουν τθν εποπτικι κεφαλαιακι διάρκρωςθ τθσ 

Τράπεηασ, ενϊ ςυνειςφζρουν ςθμαντικά ςτθν επίτευξθ των ςτόχων για τθ μείωςθ των μθ εξυπθρετοφμενων ανοιγμάτων, μζςω 

τθσ αφξθςθσ των διαγραφϊν και πωλιςεων δανείων.  

17.  Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

Αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ  

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 υπόκειταν ςε περαιτζρω προςαρμογζσ με βάςθ τθν εξζλιξθ των 

οικονομικϊν ςτοιχείων τθσ εταιρείασ ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ Συναλλαγισ, ενϊ θ Eurobank κα διατθροφςε ποςοςτό 20%. 
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Θ Συναλλαγι, θ οποία ιταν ςφμφωνθ με το ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ τθσ Τράπεηασ (ςθμ. 6), περιελάμβανε: α) τισ αςφαλιςτικζσ 

δραςτθριότθτεσ ηωισ και γενικϊν αςφαλίςεων τθσ Eurolife ςτθν Ελλάδα και τθ κυγατρικι μεςιτείασ αςφαλίςεων τθσ Eurolife ςτθν 

Ελλάδα, οι οποίεσ περιλαμβάνονταν ςτον επιχειρθματικό τομζα τθσ Διαχείριςθσ Επενδφςεων (Wealth Management), β) τισ 

αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ ηωισ και γενικϊν αςφαλίςεων τθσ Eurolife ςτθ ουμανία, οι οποίεσ περιλαμβάνονταν 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 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 € 321 εκατ., ςυμπεριλαμβανομζνων των προςαρμογϊν που πραγματοποιικθκαν 

λόγω τθσ οριςτικοποίθςθσ των οικονομικϊν ςτοιχείων τθσ Eurolife κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Συναλλαγισ.   

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Συναλλαγισ, ο Πμιλοσ αποαναγνϊριςε τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και τισ υποχρεϊςεισ τθσ Eurolife και 

αναγνϊριςε ςτθν εφλογθ αξία € 83 εκατ. το ποςοςτό 20% που διακράτθςε ςτθν εταιρεία, το οποίο κα λογιςτικοποιείται ωσ 

ςυμμετοχι ςε ςυγγενι επιχείρθςθ με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ. Αυτι είναι μια ζκτακτθ επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ, 

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

Θ εφλογθ αξία προςδιορίςτθκε λαμβάνοντασ υπόψθ το τίμθμα που λιφκθκε για τθν πϊλθςθ τθσ Eurolife και είναι εντόσ του 

εφρουσ των τιμϊν που περιλαμβάνονταν ςτισ ανεξάρτθτεσ εκκζςεισ εκτίμθςθσ, οι οποίεσ χρθςιμοποιικθκαν κατά τον 

προςδιοριςμό τθσ εφλογθσ αξίασ των πωλθκζντων αςφαλιςτικϊν δραςτθριοτιτων. Κατά  τθν επαναμζτρθςθ ςε εφλογθ αξία τθσ 

ςυμμετοχισ που διακράτθςε ο Πμιλοσ ςτθν Eurolife, δεν αναγνωρίςτθκε κάποιο κζρδοσ ι ηθμιά. 

Το κζρδοσ από τθν πϊλθςθ των αςφαλιςτικϊν δραςτθριοτιτων του Ομίλου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ ςτθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων των ςωρευτικϊν κερδϊν που είχαν προκφψει από τισ μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία των διακζςιμων 

προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων, τα οποία προθγουμζνωσ είχαν αναγνωριςτεί ςτα λοιπά αποτελζςματα απευκείασ ςτθν κακαρι 

κζςθ, ανζρχεται ςε € 58 εκατ., μετά από φόρο. Θ ςυναλλαγι αυξάνει το δείκτθ κεφαλαίου κοινϊν μετοχϊν τθσ κατθγορίασ 1 (CET 

1) του Ομίλου κατά 28 μονάδεσ. 

Τα αποτελζςματα του Ομίλου από τισ αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ παρουςιάηονται παρακάτω.  

31 Ιουλίου

 2016

31 Δεκεμβρίου

 2015

€ εκατ. € εκατ.

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 35                            46                            

Κακαρά ζςοδα από αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ (25)                           29                            

Αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ 53                            17                            

Λοιπά ζςοδα/ (ηθμιζσ) (17)                           5                              

(15)                           (26)                           

31                            71                            

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ -                               (4)                             

31                            67                            

Φόροσ ειςοδιματοσ 
(1)

(12)                           (86)                           

19                            (19)                           

Κζρδοσ από τθν πϊλθςθ 58                            -                               

77                            (19)                           

Για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 

Λειτουργικά ζξοδα

Κζρδθ/ (ηθμιζσ) προ απομειϊςεων από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ)  από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ

Κζρδθ/ (ηθμιζσ) προ φόρου από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

προ κζρδουσ από τθν πϊλθςθ

 
(1) Σθν 31 Δεκεμβρίου 2015, ο Όμιλοσ αναγνϊριςε αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ ποςοφ € 67 εκατ. επί των φορολογθτζων προςωρινϊν διαφορϊν 

(κεφαλαιακά κζρδθ), που ςχετίηονται με το κόςτοσ επζνδυςθσ ςτθν Eurolife ERB Insurance Group Ανϊνυμοσ Εταιρεία υμμετοχϊν. Μζχρι τθν θμζρα τθσ 

πϊλθςθσ θ προαναφερκείςα αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ μειϊκθκε κατά € 3 εκατ. (ςθμ. 16). 
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Τα ςυςςωρευμζνα κζρδθ των αςφαλιςτικϊν δραςτθριοτιτων που είχαν αναγνωριςτεί μζχρι τθν θμερομθνία τθσ πϊλθςθσ ςτα 

λοιπά αποτελζςματα απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ (που ςχετίηονταν κυρίωσ με τθν αποτίμθςθ των διακζςιμων προσ πϊλθςθ 

επενδυτικϊν τίτλων) ανζρχονταν ςε € 81 εκατ.   

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

παρακάτω: 

31 Ιουλίου

 2016

31 Δεκεμβρίου

 2015

€ εκατ. € εκατ.

1.916                      1.816                      

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 
(1)

113                          105                          

Στοιχεία ενεργθτικοφ δραςτθριοτιτων προσ πϊλθςθ 2.029                      1.921                      

1.456                      1.324                      

247                          421                          

97                            71                            

Υποχρεϊςεισ δραςτθριοτιτων προσ πϊλθςθ 1.800                      1.816                      

187                          325                          

416                          430                          

Ενδοομιλικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ των αςφαλιςτικϊν δραςτθριοτιτων (μετά 

από ενδοομιλικζσ υποχρεϊςεισ)

Κακαρι κζςθ των δραςτθριοτιτων προσ πϊλθςθ

Αςφαλιςτικζσ προβλζψεισ

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω 

αποτελεςμάτων και χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 

 

(1) Περιλαμβάνονται ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ποςοφ € 3 εκατ.   

Δραςτθριότθτεσ ςτθν Ουκρανία  

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

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Public J.S.C. Universal Bank). Θ πϊλθςθ κεωρικθκε πικανι και ωσ εκ τοφτου οι δραςτθριότθτεσ του 

Ομίλου ςτθν Ουκρανία ταξινομικθκαν ωσ κατεχόμενεσ προσ πϊλθςθ και επιμετρικθκαν ςτθ χαμθλότερθ αξία μεταξφ τθσ 

λογιςτικισ και τθσ εφλογθσ αξίασ μειωμζνθσ με τα ζξοδα πϊλθςθσ, αντίςτοιχα. Οι ςυνεχιηόμενεσ δυςμενείσ ςυνκικεσ ςτθ χϊρα 

οδιγθςαν ςτθν παράταςθ τθσ περιόδου για τθν ολοκλιρωςθ τθσ πϊλθςθσ άνω του ενόσ ζτουσ.  

Τθν 23 Δεκεμβρίου 2016, θ Eurobank και ο όμιλοσ TAS Group κατζλθξαν ςτθν απόκτθςθ τθσ Universal bank από τθν τελευταία, 

μετά τθ λιψθ όλων των απαιτοφμενων κανονιςτικϊν εγκρίςεων και αδειϊν. Θ πϊλθςθ ιταν εναρμονιςμζνθ με το ςχζδιο 

αναδιάρκρωςθσ τθσ Τράπεηασ (ςθμ. 6) και κεφαλαιακά ουδζτερθ ςε επίπεδο Ομίλου.   

Το τίμθμα ςε μετρθτά ανιλκε ςε € 3,1 εκατ., ςυμπεριλαμβανομζνου του τιμιματοσ που λιφκθκε για τθν κακαρι χρθματοδότθςθ 

από τον Πμιλο ςτθ Universal Bank. Θ ηθμιά που προζκυψε από τθν πϊλθςθ, μετά από τα ζξοδα τθσ ςυναλλαγισ, ανιλκε ςε € 67 

εκατ. μετά από φόρο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων των ςυςςωρευμζνων ηθμιϊν που 

προζκυψαν από τισ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ, οι οποίεσ είχαν προθγουμζνωσ αναγνωριςτεί ςτα λοιπά αποτελζςματα απευκείασ 

ςτθν κακαρι κζςθ.   
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Τα αποτελζςματα του Ομίλου από τισ δραςτθριότθτεσ ςτθν Ουκρανία, οι οποίεσ παρουςιάηονται ςτον τομζα Διεκνϊν 

δραςτθριοτιτων, παρατίκενται παρακάτω.  

30 Νοεμβρίου

 2016

31 Δεκεμβρίου

 2015

€ εκατ. € εκατ.

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 8                              5                              

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ 2                              2                              

Λοιπά ζςοδα/(ηθμιζσ) (1) 0                              (7)                             

Λειτουργικά ζξοδα (11)                           (16)                           

0                              (102)                        

(1)                             (118)                        

Φόροσ ειςοδιματοσ  0                              32                            

(1)                             (86)                           

(66)                           -                               

(1)                             -                               

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (68)                           (86)                           

(0)                             (0)                             

(68)                           (86)                           

Για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 

Ρροβλζψεισ και επιμζτρθςθ ηθμιϊν από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν

Κζρδθ/ (ηθμιζσ) προ φόρου από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ

Κζρδθ/(ηθμιζσ) μετά φόρου από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριοτιτεσ 

προ ηθμιάσ από τθν πϊλθςθ

Ηθμιά προ φόρου από τθν πϊλθςθ

Φόροσ ειςοδιματοσ 

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

που αναλογοφν ςε τρίτουσ

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ)  από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ
 

(1) τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, αφορά κυρίωσ ηθμιζσ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ. 

Οι ςυςςωρευμζνεσ ηθμιζσ των ουκρανικϊν δραςτθριοτιτων κατεχόμενων προσ πϊλθςθ που είχαν αναγνωριςτεί μζχρι τθν 

θμερομθνία τθσ πϊλθςθσ ςτα λοιπά αποτελζςματα απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ (που ςχετίηονταν με τισ ςυναλλαγματικζσ 

διαφορζσ) ανζρχονταν ςε € 68 εκατ.   

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

αναλφονται παρακάτω: 

30 Νοεμβρίου

 2016

31 Δεκεμβρίου

2015

€ εκατ. € εκατ.

Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 29 46

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 5 19

Χαρτοφυλάκιο εμπορικϊν και επενδυτικϊν τίτλων 9 2

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 53 62

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 1 1

97 130

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 105 123

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 1 2

106 125

46 72

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

Κακαρι χρθματοδότθςθ από τον Πμιλο των Ουκρανικϊν ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ κατεχόμενων προσ πϊλθςθ

Στοιχεία ενεργθτικοφ δραςτθριοτιτων προσ πϊλθςθ
(1)

Υποχρεϊςεισ δραςτθριοτιτων προσ πϊλθςθ

 

(1) Περιλαμβάνονται ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ποςοφ € 28 εκατ.   
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18.  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. 41). 

2016 2015

€ εκατ. 230                         (1.242)                        

€ εκατ. 221                         (1.138)                        

Αρικμόσ μετοχϊν 2.185.306.836    308.970.488            

Κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι

€ 0,11                       (4,02)                           

Κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ

€ 0,10                       (3,68)                           -Βαςικά κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι

Χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου

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

(ςυμπεριλαμβανομζνων των κερδϊν/(ηθμιϊν) από τουσ προνομιοφχουσ τίτλουσ)

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) χριςθσ από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ που 

αναλογοφν ςτουσ κατόχουσ κοινϊν μετοχϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων των 

κερδϊν/(ηθμιϊν) από τουσ προνομιοφχουσ τίτλουσ)

Μζςοσ ςτακμιςμζνοσ αρικμόσ κοινϊν μετοχϊν ςε κυκλοφορία για τα 

βαςικά κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι

-Βαςικά  κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι

 

Τα βαςικά κζρδθ ανά μετοχι από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 ανιλκαν ςε € 

0,004 (31 Δεκεμβρίου 2015: € 0,34 ηθμιζσ). 

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. 

19.  Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Ταμείο 520           553           

Διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 957           1.245       

Σφνολο 1.477       1.798       

εκ των οποίων:

Υποχρεωτικζσ και ενεχυριαςμζνεσ κατακζςεισ ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 580           559           
 

Οι υποχρεωτικζσ κατακζςεισ ςε κεντρικζσ τράπεηεσ, περιλαμβάνουν κατακζςεισ αξίασ € 580 εκατ. (2015: € 559 εκατ.) ςτθν 

Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και ςτισ λοιπζσ κεντρικζσ τράπεηεσ, οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν το ελάχιςτο μζςο μθνιαίο υπόλοιπο που 

υποχρεοφνται να τθροφν οι τράπεηεσ. Το μεγαλφτερο μζροσ των εν λόγω κατακζςεων είναι άμεςα διακζςιμο, εφόςον τθρείται το 

ελάχιςτο μζςο μθνιαίο υπόλοιπο. 
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20.  Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα και λοιπζσ πλθροφορίεσ για τθν 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: 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

897           1.239       

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 800           906           

-                60             

Σφνολο 1.697       2.205       

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα που περιλαμβάνονται ςτα ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

κατεχόμενα προσ πϊλθςθ

Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ (εξαιρουμζνων των υποχρεωτικϊν και 

ενεχυριαςμζνων κατακζςεων ςε κεντρικζσ τράπεηεσ)

 

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

δραςτθριότθτεσ αναλφονται ωσ εξισ: 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Απόςβεςθ διαφοράσ υπζρ/υπό το άρτιο και δεδουλευμζνοι τόκοι (45)            (83)            

(Κζρδθ)/ηθμιζσ από επενδυτικοφσ τίτλουσ (135)         (15)            

Ζςοδα από μερίςματα (2)              (2)              

Σφνολο (182)         (100)         
 

Για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, οι λοιπζσ προςαρμογζσ ςτα κζρδθ προ φόρου από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

περιλαμβάνουν το κζρδοσ από τθν απόκτθςθ του Καταςτιματοσ τθσ Alpha Bank ςτθ Βουλγαρία, ποςοφ € 55 εκατ. (ςθμ. 47).   

21.  Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Ενεχυριαςμζνεσ κατακζςεισ ςε τράπεηεσ 1.945       1.889       

618           530           

196           389           

Σφνολο 2.759       2.808       

Τοποκετιςεισ ςε τράπεηεσ και λοιπζσ απαιτιςεισ ζναντι τραπεηϊν

Τρεχοφμενοι λογαριαςμοί και υπόλοιπα ςε διακανονιςμό με τράπεηεσ

 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, οι ενεχυριαςμζνεσ κατακζςεισ του Ομίλου ςε τράπεηεσ περιλάμβαναν κυρίωσ εξαςφαλίςεισ ςχετικζσ με 

τισ ςυμβάςεισ μείωςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου για ςυναλλαγζσ ςε παράγωγα προϊόντα και για ςυμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων 

(CSAs, GMRAs). Επιπρόςκετα, περιλάμβαναν ποςό € 15 εκατ. που ςχετίηεται με τθ πϊλθςθ των δραςτθριοτιτων του Ομίλου ςτθ 

Τουρκία (2015: € 13 εκατ.). 

Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τθν γεωγραφικι κατανομι των απαιτιςεων από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα του Ομίλου: 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Ελλάδα 32             10             

Λοιπζσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ 2.540       2.692       

Λοιπζσ χϊρεσ 187           106           

Σφνολο 2.759       2.808       
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22.  Χρθματoοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων  

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Ομόλογα

- Ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου 2               12             

- Ζντοκα γραμμάτια Ελλθνικοφ Δθμοςίου 0               -                

- Λοιπά κυβερνθτικά ομόλογα 54             72             

- Λοιποί εκδότεσ 3               1               

59             85             

Μετοχζσ και αμοιβαία κεφάλαια 12             15             

Σφνολο 71             100           
 

23.  Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα και λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ κινδφνων 

Ο Πμιλοσ χρθςιμοποιεί παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα για αντιςτάκμιςθ χρθματοπιςτωτικϊν κινδφνων και για εμπορικοφσ 

ςκοποφσ. 

Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τθν εφλογθ αξία των παράγωγων χρθματοοικονομικϊν μζςων που κατζχονται από τον Πμιλο 

ανά κατθγορία προϊόντοσ και ςχζςθ αντιςτάκμιςθσ μαηί με τθν ονομαςτικι τουσ αξία. Θ ονομαςτικι αξία των παραγϊγων 

χρθματοοικονομικϊν μζςων είναι ενδεικτικι τθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν μζςων που αναγνωρίηονται ςτον ιςολογιςμό, 

χωρίσ να προςδιορίηει απαραίτθτα τα ποςά των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν, που ςχετίηονται με αυτά τα μζςα ι τθν εφλογθ αξία 

τουσ και για το λόγο αυτό δεν αντικατοπτρίηει τον πιςτωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράσ ςτον οποίο εκτίκεται ο Πμιλοσ κατά 

τθν περίοδο αναφοράσ. 

Ονομαςτικι Ονομαςτικι

αξία Απαιτιςεων Υποχρεϊςεων αξία Απαιτιςεων Υποχρεϊςεων

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

Ραράγωγα που δεν πλθροφν τα κριτιρια 

για λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ και 

διακρατοφμενα για εμπορικοφσ ςκοποφσ

- Συμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίων 16.716           1.760              1.517              17.436           1.645              1.429              

3.225             52                    112                  3.964             49                    99                    

1.312             50                    130                  1.784             77                    147                  

1.038             17                    11                    2.633             17                    34                    

449                 2                      3                       406                 3                      1                       

126                 7                      7                       142                 17                    17                    

1.381             3                      -                        2.403             10                    -                        

- Λοιπά (βλζπε παρακάτω) 29                   0                      0                       48                   0                      0                       

1.891              1.780              1.818              1.727              

Συμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίων 971                 2                      380                  978                 (0)                     361                  

2                      380                  (0)                     361                  

- Συμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίων 234 0                      62                    312                 0                      64                    

- Συμβάςεισ ανταλλαγισ ςυναλλάγματοσ 

και επιτοκίων 3.291 87                    219                  3.266             66                    207                  

87                    281                  66                    271                  

Σφνολο παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων 1.980              2.441              1.884              2.359              

Ραράγωγα διακρατοφμενα για αντιςτάκμιςθ 

ταμειακϊν ροϊν

31 Δεκεμβρίου 2016 31 Δεκεμβρίου 2015

Εφλογθ αξία Εφλογθ αξία

- Δικαιϊματα προαίρεςθσ επιτοκίων
- Συμβάςεισ ανταλλαγισ ςυναλλάγματοσ και  

επιτοκίων

- Ρροκεςμιακζσ ςυμβάςεισ ςυναλλάγματοσ/ 

ανταλλαγισ ςυναλλάγματοσ

- Τίτλοι παραςτατικϊν δικαιωμάτων κτιςθσ 

μετοχϊν (Warrants)

Ραράγωγα διακρατοφμενα για αντιςτάκμιςθ 

εφλογθσ αξίασ

- Δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ και πϊλθςθσ 

ςυναλλάγματοσ

- Ραράγωγα επί εμπορευμάτων
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Τα λοιπά παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα περιλαμβάνουν ςυμβόλαια μελλοντικισ εκπλιρωςθσ επί δεικτϊν και επιτοκίων  

που διαπραγματεφονται ςε χρθματιςτιριο και δικαιϊματα προαίρεςθσ δεικτϊν που διαπραγματεφονται ςε χρθματιςτιριο. 

Ρλθροφορίεσ ωσ προσ τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ και τον ςυμψθφιςμό των παράγωγων χρθματοοικονομικϊν μζςων 

ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων παρζχονται ςτισ ςθμειϊςεισ 7.3 και 7.2.1.4, αντίςτοιχα. 

Ο Πμιλοσ χρθςιμοποιεί παράγωγα προϊόντα και άλλα χρθματοοικονομικά μζςα, τα οποία ζχουν οριςτεί ωσ μζςα αντιςτάκμιςθσ, 

προκειμζνου να μειϊςει τθν ζκκεςι του ςε κινδφνουσ αγοράσ. Οι πρακτικζσ αντιςτάκμιςθσ και θ λογιςτικι απεικόνιςι τουσ 

παρουςιάηονται ςτθ ςθμείωςθ 2.4. Συγκεκριμζνα: 

(α) Αντιςτάκμιςθ εφλογθσ αξίασ 

Ο Πμιλοσ χρθςιμοποιεί ςυμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίων προκειμζνου να αντιςτακμίςει μζροσ του υφιςτάμενου επιτοκιακοφ 

κινδφνου από πικανι μεταβολι τθσ εφλογθσ αξίασ των ομολόγων επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου ςτακεροφ επιτοκίου ι των δανείων 

και απαιτιςεων ςτακεροφ επιτοκίου,  τα οποία εκφράηονται ςε εγχϊρια και ξζνα νομίςματα. Το 2016, ο Πμιλοσ αναγνϊριςε ηθμιά 

€ 30 εκατ. (2015: € 42 εκατ. κζρδοσ) από μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία των μζςων αντιςτάκμιςθσ και € 31 εκατ. κζρδοσ (2015: € 35 

εκατ. ηθμιά) από μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία των αντιςτακμιηόμενων ςτοιχείων που αποδίδονται ςτον αντιςτακμιηόμενο κίνδυνο.    

(β) Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν 

Ο Πμιλοσ χρθςιμοποιεί ςυμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίων και ςυμβάςεισ ανταλλαγισ ςυναλλάγματοσ και επιτοκίων προκειμζνου 

να αντιςτακμίςει μζροσ του υφιςτάμενου επιτοκιακοφ και ςυναλλαγματικοφ κινδφνου που απορρζει από τισ διακυμάνςεισ των 

ταμειακϊν ροϊν των κυμαινόμενου επιτοκίου ενιμερων δανείων και απαιτιςεων από πελάτεσ ι κατακζςεων, τα οποία 

εκφράηονται ςε εγχϊρια και ξζνα νομίςματα, ι των μθ αναγνωριςμζνων πικανϊν μελλοντικϊν ςυναλλαγϊν. Το 2016, το μθ 

αποτελεςματικό μζροσ των ςυναλλαγϊν αντιςτάκμιςθσ ταμειακϊν ροϊν που αναγνωρίςτθκε ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων 

ιταν μθδζν (2015: μθδζν). 

(γ) Αντιςτάκμιςθ κακαρισ επζνδυςθσ 

Ο Πμιλοσ χρθςιμοποιεί παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα και/ι δάνεια τα οποία ζχουν οριςτεί ωσ μζςα αντιςτάκμιςθσ, 

προκειμζνου να αντιςτακμίςει μζροσ του ςυναλλαγματικοφ κινδφνου που ςυνδζεται με τθν κακαρι επζνδυςθ ςε κυγατρικζσ του 

εξωτερικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων νομιςματικϊν ςτοιχείων που αποτελοφν μζροσ τθσ κακαρισ επζνδυςθσ ςτθ κυγατρικι. Τα 

αποτελζςματα αυτϊν εμφανίηονται ςτο αποκεματικό ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν των ιδίων κεφαλαίων. Το 2016, δάνεια € 329 

εκατ., τα οποία αντιςτοιχοφν ςε 1,5 δισ RON (2015: € 330 εκατ. τα οποία αντιςτοιχοφν ςε 1.5 δισ RON), είχαν ωσ αποτζλεςμα 

ςυναλλαγματικά κζρδθ για τθν χριςθ € 1 εκατ. (2015: € 3 εκατ. κζρδθ), τα οποία επθρζαςαν κετικά το αποκεματικό 

ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν. 

Επιπρόςκετα, ο Πμιλοσ χρθςιμοποιεί άλλα παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα τα οποία δεν ζχουν οριςτεί ωσ μζςα 

αντιςτάκμιςθσ, για να διαχειριςτεί τθν ζκκεςι του κατά κφριο λόγο ςε επιτοκιακό και ςυναλλαγματικό κίνδυνο. Τα παράγωγα 

αυτά που δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ, χρθςιμοποιοφνται για ςκοποφσ οικονομικισ αντιςτάκμιςθσ 

ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ. Τα αναφερκζντα παράγωγα, παρακολουκοφνται και ζχουν κατθγοριοποιθκεί μαηί με εκείνα 

που κατζχονται για εμπορικοφσ ςκοποφσ. 

Οι παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηουν τθν ζκκεςθ του Ομίλου ςε παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα, ανά γεωγραφικό τομζα και 

κλάδο δραςτθριότθτασ: 

Ελλάδα

Λοιπζσ 

Ευρωπαϊκζσ 

χϊρεσ

Λοιπζσ 

χϊρεσ Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Δθμόςιο 1.119            -                     -                     1.119            

Τράπεηεσ 0                    354               429               783               

Επιχειριςεισ 78                  0                    0                    78                  

Σφνολο 1.197            354               429               1.980             

31 Δεκεμβρίου 2016
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Ελλάδα

Λοιπζσ 

Ευρωπαϊκζσ 

χϊρεσ

Λοιπζσ 

χϊρεσ Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Δθμόςιο 1.065            -                     -                     1.065            

Τράπεηεσ 17                  332               418               767               

Επιχειριςεισ 46                  5                    1                    52                  

Σφνολο 1.128            337               419               1.884             

31 Δεκεμβρίου 2015

 

θμείωςθ: Η ζκκεςθ του Ομίλου ςε παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα ανά γεωγραφικό τομζα παρουςιάηεται ςφμφωνα με τθν χϊρα εγκατάςταςθσ του 

αντιςυμβαλλόμενου (άμεςοσ κίνδυνοσ), με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ υπάρχει ςφμβαςθ ISDA/CSA τθν οποία εγγυάται θ μθτρικι εταιρία του 

αντιςυμβαλλόμενου, οπότε και λαμβάνεται υπόψθ θ χϊρα εγκατάςταςθσ τθσ εν λόγω μθτρικισ εταιρίασ (ζκκεςθ ςτον κίνδυνο τθσ τελικισ χϊρασ). 

24.  Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Επιχειρθματικά δάνεια 19.335                19.606                

Στεγαςτικά δάνεια 17.844                18.261                

Καταναλωτικά δάνεια (1) 6.328                  6.570                  

Δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ 7.149                  7.246                  

50.656                51.683                

Μείον: Συςςωρευμζνθ πρόβλεψθ απομείωςθσ (ςθμ. 25) (11.598)               (11.790)               

39.058                39.893                
 

(1) Περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα των πιςτωτικϊν καρτϊν 

Τθν 30 Σεπτεμβρίου 2014, ςφμφωνα με το ΔΛΡ 39 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Αναγνϊριςθ και Επιμζτρθςθ», 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 αποςβζςιμο κόςτοσ αυτϊν κατά τθν ανωτζρω θμερομθνία μεταφοράσ.  

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, θ λογιςτικι αξία των προαναφερκζντων αναταξινομθμζνων δανείων ανιλκε ςε € 82 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 

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». 

Το τζταρτο τρίμθνο του 2016, μετά από διεκνι διαγωνιςτικι διαδικαςία, θ Τράπεηα μείωςε τθν ζκκεςθ τθσ ςτθ Marfin Investment 

Group (MIG) μζςω τθσ πϊλθςθσ του ομολογιακοφ δανείου ζκδοςθσ τθσ MIG φψουσ € 150 εκατ. (€ 125 εκατ., μετά από πρόβλεψθ 

απομείωςθσ) ςε επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίηεται θ Fortress Investment Group LLC. Θ πϊλθςθ ιταν κεφαλαιακά ουδζτερθ 

για τον Πμιλο.  
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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. 

Τα δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ περιλαμβάνουν απαιτιςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ όπωσ αναλφονται παρακάτω: 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Απαιτιςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ:

Ζωσ 1 ζτοσ 522                      657                      

Άνω του 1 ζτουσ και ζωσ 5 ζτθ 354                      447                      

Άνω των 5 ετϊν 714                      541                      

1.590                  1.645                  

Μθ δεδουλευμζνα ζςοδα από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ (153)                     (155)                     

Κακαρό ποςό απαιτιςεων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ 1.437                  1.490                  

Μείον: Συςςωρευμζνθ πρόβλεψθ απομείωςθσ (520)                     (536)                     

Σφνολο 917                      954                      

Ζωσ 1 ζτοσ 495                      632                      

Άνω του 1 ζτουσ και ζωσ 5 ζτθ 271                      376                      

Άνω των 5 ετϊν 671                      482                      

1.437                  1.490                  

Μείον: Συςςωρευμζνθ πρόβλεψθ απομείωςθσ (520)                     (536)                     

Σφνολο 917                      954                      

Το κακαρό ποςό των απαιτιςεων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ αναλφεται παρακάτω:

 

25.  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            

262                        218                   228                          67                      775                  

-                             -                         7                               1                        8                       

(350)                      (29)                    (176)                         (27)                    (582)                 

(96)                         (68)                    (53)                           (95)                    (312)                 

-                             (21)                    (39)                           (21)                    (81)                   

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 4.509                    2.272                2.732                      2.085                11.598            

31 Δεκεμβρίου 2016

Ανακτιςεισ προβλζψεων απομείωςθσ 

από διαγραφζσ

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ και λοιπζσ 

κινιςεισ 

Ρροβλζψεισ χριςθσ 

Διαγραφζσ δανείων και απαιτιςεων 
(2)

Μεταβολι ςτθν παροφςα αξία των 

ηθμιϊν απομείωςθσ
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Επιχειρθματικά Στεγαςτικά Καταναλωτικά
 (1)

Μικρζσ 

επιχειριςεισ Σφνολο

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

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 4.063                    1.477                2.465                      1.743                9.748               

902                        838                   361                          564                   2.665               

1                            1                        11                            1                        14                     

(196)                      (53)                    (22)                           (23)                    (294)                 

(94)                         (82)                    (9)                             (112)                  (297)                 

17                          (9)                       (41)                           (13)                    (46)                   

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 4.693                    2.172                2.765                      2.160                11.790            

Διαγραφζσ δανείων και απαιτιςεων

Μεταβολι ςτθν παροφςα αξία των 

ηθμιϊν απομείωςθσ
Συναλλαγματικζσ διαφορζσ και λοιπζσ 

κινιςεισ 

31 Δεκεμβρίου 2015

Ανακτιςεισ προβλζψεων απομείωςθσ 

από διαγραφζσ

Ρροβλζψεισ χριςθσ 

 
 
(1) Περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα των πιςτωτικϊν καρτϊν. 
(2) Περιλαμβάνεται ποςό € 195 εκατ. το οποίο ςχετίηεται με ςυναλλαγζσ πϊλθςθσ μθ εξυπθρετοφμενων δανείων (ςθμ. 24). 

Οι ςθμαντικζσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ και παραδοχζσ ςτισ οποίεσ προβαίνει θ Διοίκθςθ του Ομίλου κατά τθν εκτίμθςθ τθσ 

πρόβλεψθσ απομείωςθσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν αξιολογοφνται διαρκϊσ, ειδικά ςε ςυνκικεσ οικονομικισ 

αβεβαιότθτασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πιο πρόςφατθ διακζςιμθ πλθροφόρθςθ και τισ προςδοκίεσ ςχετικά με τισ μελλοντικζσ 

εξελίξεισ που κεωροφνται εφλογεσ, όπωσ περιγράφεται ςτθ ςθμ. 3.1. 

Ειδικότερα, ο Πμιλοσ εκτιμά τθ χρθματοοικονομικι επίδοςθ των πιςτοφχων, τθν αξία ανάκτθςθσ των υφιςτάμενων εξαςφαλίςεων 

κακϊσ και εκτιμιςεισ για μακροοικονομικοφσ παράγοντεσ και προςαρμόηει τα μοντζλα επιμζτρθςθσ των προβλζψεων 

απομείωςθσ, αντίςτοιχα.  

Νόμοσ για τθν εξόφλθςθ δανειακϊν υποχρεϊςεων «Datio in Solutum» 

Το Μάιο του 2016, τζκθκε ςε ιςχφ ςτθ ουμανία ο Νόμοσ 77/2016 που αφορά ζνα ςυγκεκριμζνο τρόπο εξόφλθςθσ δανειακϊν 

υποχρεϊςεων. Συγκεκριμζνα, προβλζπεται θ δυνατότθτα, υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ, τθσ πλιρουσ εξόφλθςθσ δανείων 

χορθγθκζντων ςε φυςικά πρόςωπα με εμπράγματθ εξαςφάλιςθ ακινιτων, μζςω τθσ μεταβίβαςθσ τθσ κυριότθτοσ του ακινιτου 

ςτο πιςτωτικό ίδρυμα («Datio in Solutum»). Το δεφτερο τρίμθνο του 2016, με βάςθ τα διακζςιμα ςτοιχεία,  αξιολογικθκε θ 

ενδεχόμενθ 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.  

Σφμφωνα με απόφαςθ του Συνταγματικοφ Δικαςτθρίου τθσ ουμανίασ (Romanian Constitutional Court – RCC) τθν 25 Οκτωβρίου 

2016, θ οποία δθμοςιεφτθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ κυβερνιςεωσ τθσ ουμανίασ τθν 18 Ιανουαρίου 2017, ο ςυγκεκριμζνοσ νόμοσ 

κρίκθκε μερικϊσ αντιςυνταγματικόσ και τα δικαςτιρια τθσ ουμανίασ κα πρζπει να επιβεβαιϊνουν τθν φπαρξθ ανωτζρω βίασ 

όταν κα καλοφνται να αποφαςίςουν για κάποια υπόκεςθ «Datio in Solutum» με βάςθ το νόμο αυτό.  

Ο Πμιλοσ παρακολουκεί ςτενά τισ ςχετικζσ εξελίξεισ, προκειμζνου να επικαιροποιιςει τθν εκτίμθςθ τθσ επίδραςθσ ςτισ 

οικονομικζσ του καταςτάςεισ, ςφμφωνα με τισ λογιςτικζσ αρχζσ που εφαρμόηει. 

26.  Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

3.670                     4.282                

8.227                     11.391             

566                        618                   

Σφνολο 12.463                  16.291             

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων 

Χρεωςτικοί τίτλοι δανειακοφ χαρτοφυλακίου

Χαρτοφυλάκιο διακρατοφμενων μζχρι τθ λιξθ επενδυτικϊν τίτλων

 

Το 2008 και το 2010, ςφμφωνα με τισ τροποποιιςεισ του ΔΛΡ 39 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Αναγνϊριςθ και Επιμζτρθςθ», ο 

Πμιλοσ μετζφερε χρεωςτικοφσ τίτλουσ που πλθροφςαν τα κριτιρια από το χαρτοφυλάκιο των «Διακζςιμων προσ πϊλθςθ 
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επενδυτικϊν τίτλων» ςτο χαρτοφυλάκιο «Δανειακϊν χρεωςτικϊν τίτλων», το οποίο αποτιμάται ςτθν αποςβζςιμθ αξία κτιςθσ. Οι 

τόκοι από τουσ τίτλουσ που ζχουν μεταφερκεί, ςυνεχίηουν να αναγνωρίηονται ςτα ζςοδα από τόκουσ, χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο 

του πραγματικοφ επιτοκίου. Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, θ λογιςτικι αξία των τίτλων που ζχουν μεταφερκεί, ανερχόταν ςε € 1.055 

εκατ. Εάν δεν είχε πραγματοποιθκεί θ παραπάνω μεταφορά, θ μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία των μεταφερκζντων τίτλων για τθν 

περίοδο από τθν θμερομθνία μεταφοράσ ζωσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, κα είχε ωσ αποτζλεςμα € 374 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 31 Δεκεμβρίου 2016 είχε προχωριςει ςτθν πϊλθςθ ομολόγων 

του ΕΤΧΣ ονομαςτικισ αξίασ € 3.149 εκατ., αναγνωρίηοντασ κζρδοσ ποςοφ € 73 εκατ. ςτα «Αποτελζςματα από επενδυτικοφσ 

τίτλουσ».      

Γεγονόσ μετά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ 

Στο πλαίςιο τθσ απόφαςθσ του Ευρωπαϊκοφ Μθχανιςμοφ Στακερότθτασ (ΕΜΣ)/ ΕΤΧΣ για τθν εφαρμογι των βραχυπρόκεςμων 

μζτρων για τθν ελάφρυνςθ του χρζουσ τθσ Ελλάδα και ςε ςυνζχεια τθσ απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθν 20 Ιανουαρίου 

2017, θ Τράπεηα, μαηί με τισ άλλεσ Ελλθνικζσ τράπεηεσ, ςφναψαν ςυμφωνία με το ΕΤΧΣ, το Ελλθνικό Δθμόςιο, το ΤΧΣ και τθν 

Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ τθν 16 Μαρτίου 2017 για τθν ανταλλαγι των υπόλοιπων ομολόγων του ΕΤΧΣ. Θ ανταλλαγι αναμζνεται να 

λάβει χϊρα ςταδιακά μζςα ςτουσ επόμενουσ μινεσ και θ ςυμφωνία κα εφαρμοςτεί με μια ςειρά από διαφορετικζσ ςυναλλαγζσ, 

οι οποίεσ κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν πϊλθςθ των υπόλοιπων ομολόγων του ΕΤΧΣ που κατζχει θ Τράπεηα ςτθ λογιςτικι τουσ 

αξία. 

Ρρογενζςτερα τθσ απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κατά τθ διάρκεια του Ιανουαρίου 2017, θ Τράπεηα προχϊρθςε ςε μια 

επιπλζον πϊλθςθ ομολόγων του ΕΤΧΣ ονομαςτικισ αξίασ € 187 εκατ., αναγνωρίηοντασ κζρδοσ ποςοφ € 5 εκατ.   

26.1 Ταξινόμθςθ των επενδυτικϊν τίτλων ανά κατθγορία 

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 -                              6.843                     -                              6.843                   

- Ομόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου 1.039                     929                        -                              1.968                   

- Ζντοκα Γραμμάτια Ελλθνικοφ Δθμοςίου 1.289                     -                              -                              1.289                   

- Λοιπά κυβερνθτικά ομόλογα 909                        306                        393                        1.608                   

- Λοιποί εκδότεσ 290                        149                        173                        612                      

3.527                     8.227                     566                        12.320                

Μετοχζσ και αμοιβαία κεφάλαια 143                        -                              -                              143                      

Σφνολο 3.670                     8.227                     566                        12.463                

31 Δεκεμβρίου 2016

 



ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.                                                                                                                               

Σθμειϊςεισ ςτισ Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ                                                                            

 

Σελίδα  110                         31 Δεκεμβρίου  2016 Ενοποιθμζνεσ  Οικονομικζσ  Καταςτάςεισ  
 
 
 

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

 

26.2 Κίνθςθ των επενδυτικϊν τίτλων 

Διακζςιμοι Χρεωςτικοί Διακρατοφμενοι

προσ πϊλθςθ τίτλοι μζχρι τθ λιξθ

επενδυτικοί

τίτλοι

δανειακοφ 

χαρτοφυλακίου

επενδυτικοί 

τίτλοι Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 4.282                     11.391                  618                        16.291                

(737)                       (3.194)                   (52)                         (3.983)                 

51                           -                              -                              51                         

Απόςβεςθ διαφοράσ υπζρ/υπό το άρτιο και τόκοι 66                           (20)                         (1)                            45                         

-                              1                             1                             2                           

Μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία λόγω αντιςτάκμιςθσ -                              45                           -                              45                         

Ηθμιζσ απομείωςθσ/αντιλογιςμόσ ηθμιϊν (9)                            -                              -                              (9)                          

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ και λοιπά 
(1)

17                           4                             -                              21                         

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 3.670                     8.227                     566                        12.463                

31 Δεκεμβρίου 2016

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) χριςθσ από μεταβολι 

ςτθν εφλογθ αξία

Απόςβεςθ αποτίμθςθσ των μεταφερκζντων τίτλων

Αγορζσ, πωλιςεισ και λιξεισ 

Διακζςιμοι Χρεωςτικοί Διακρατοφμενοι

προσ πϊλθςθ τίτλοι μζχρι τθ λιξθ

επενδυτικοί

τίτλοι

δανειακοφ 

χαρτοφυλακίου

επενδυτικοί 

τίτλοι Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 5.626                     11.566                  657                        17.849                

(84)                         (127)                       (44)                         (255)                     

92                           -                              -                              92                         

Απόςβεςθ διαφοράσ υπζρ/υπό το άρτιο και τόκοι 100                        (22)                         5                             83                         

Απόςβεςθ αποτίμθςθσ των μεταφερκζντων τίτλων -                              2                             2                             4                           

Μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία λόγω αντιςτάκμιςθσ -                              (15)                         -                              (15)                       

Ηθμιζσ απομείωςθσ/αντιλογιςμόσ ηθμιϊν (6)                            -                              9                             3                           

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ και λοιπά 22                           10                           8                             40                         

Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (1.468)                   (23)                         (19)                         (1.510)                 

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 4.282                     11.391                  618                        16.291                  

31 Δεκεμβρίου 2015

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) χριςθσ από μεταβολι 

ςτθν εφλογθ αξία

Αγορζσ, πωλιςεισ και λιξεισ 

 
(1) Περιλαμβάνει € 12 εκατ. προνομιοφχεσ μετοχζσ τθσ Visa Inc. 
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26.3 Αποκεματικό ιδίων κεφαλαίων: αναπροςαρμογι των διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων 

Τα κζρδθ/(ηθμιζσ) από τθ μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία του χαρτοφυλακίου των διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων, 

αναγνωρίηονται ςτο αποκεματικό αναπροςαρμογισ των διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων. Θ κίνθςθ του 

αποκεματικοφ αναλφεται παρακάτω: 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 51                          (37)                    

109                        131                   

(Ζξοδο) / ωφζλεια φόρου (33)                         (33)                    

2                             -                         

78                          98                     

(66)                         (33)                    

3                             7                        

(82)                         -                         

22                          5                        

(1)                           (2)                      

(124)                       (23)                    
  

14                          16                     

(Ζξοδο)/ωφζλεια φόρου (2)                           (3)                      

12                          13                     

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 17                          51                     

Κακαρά (κζρδθ)/ηθμιζσ που μεταφζρκθκαν ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων 

από αντιςτάκμιςθ τθσ εφλογθσ αξίασ/ απόςβεςθ τθσ αποτίμθςθσ

Αποκεματικό αναπροςαρμογισ από ςυμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ 

επιχειριςεισ, μετά από φόρο

Κακαρά (κζρδθ)/ηθμιζσ που μεταφζρκθκαν ςτο λογαριαςμό 

αποτελεςμάτων λόγω πϊλθςθσ

Μεταφορά ηθμιϊν απομείωςθσ  ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων

(Ζξοδο)/ωφζλεια φόρου ςε κακαρά (κζρδθ)/ηθμιζσ που μεταφζρκθκαν ςτο λογαριαςμό 

αποτελεςμάτων λόγω πϊλθςθσ

(Ζξοδο)/ωφζλεια φόρου επί ηθμιϊν απομείωςθσ που μεταφζρκθκαν ςτο λογαριαςμό 

αποτελεςμάτων

Μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων του αποκεματικοφ που ςχετίηεται με τισ μθ 

ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ, μετά από φόρο

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) από μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία
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27.  Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ 

Ραρακάτω παρατίκενται οι κυγατρικζσ εταιρείεσ τθσ Τράπεηασ τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, που περιλαμβάνονται ςτισ ενοποιθμζνεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016: 

 Σθμείωςθ 

 Ροςοςτό 

ςυμμετοχισ 

 Χϊρα 

εγκατάςταςθσ 

98,01 Ελλάδα

Cloud Hellas Κτθματικι A.E.
(1) ε 20,00 Ελλάδα Επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ

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

δ 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

100,00 Ελλάδα Διαχείριςθ Απαιτιςεων από Δάνεια και Ριςτϊςεισ

100,00 Ελλάδα

Grivalia Properties Α.E. Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία
(1) ε 20,00 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

50,00 Ελλάδα Διαχείριςθ πιςτωτικϊν καρτϊν και παροχι λοιπϊν υπθρεςιϊν

100,00 Ελλάδα Υπθρεςίεσ διαχείριςθσ αμοιβαίων κεφαλαίων 

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

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 Holdings 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.(1) ε 20,00  Λουξεμβοφργο Επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ

Grivalia New Europe S.A.(1) ε 20,00  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.(1) ε 20,00 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

Herald Ελλάσ Ανϊνυμθ Εταιρεία Ανάπτυξθσ 

Ακινιτων και Υπθρεςιϊν 1

Herald Ελλάσ Ανϊνυμθ Εταιρεία Ανάπτυξθσ 

Ακινιτων και Υπθρεςιϊν 2

Eurobank ERB Α.Ε.Δ.Α.Κ.(2)

Ραροχι χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν 

και διαχείριςθ πιςτωτικϊν καρτϊν

Υπθρεςίεσ διαχείριςθσ αμοιβαίων κεφαλαίων και περιουςίασ

Eurobank Α.Ε. Οργανωτικϊν Συςτθμάτων Μιςκοδοςίασ και 

Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν

Eurobank Υπθρεςίεσ Ρροϊκθςθσ και 

Διαχείριςθσ Ρροϊόντων Καταναλωτικισ και 

Στεγαςτικισ Ρίςτθσ Α.Ε.

Ρροϊκθςθ/ διαχείριςθ προϊόντων καταναλωτικισ

και ςτεγαςτικισ πίςτθσ

Hellenic Post Credit Ανϊνυμθ Εταιρία Ραροχισ Ριςτϊςεων

Eurobank FPS Ανϊνυμθ Εταιρεία Διαχείριςθσ Απαιτιςεων από 

Δάνεια και Ριςτϊςεισ

Επωνυμία εταιρείασ Τομζασ δραςτθριότθτασ

Be Business  Exchanges A.E. Δικτφων Εταιρικϊν Συναλλαγϊν και 

Ραροχισ Λογιςτικϊν και Φορολογικϊν Υπθρεςιϊν

Θλεκτρονικό εμπόριο μζςω διαδικτφου, παροχι λογιςτικϊν και 

φορολογικϊν υπθρεςιϊν
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 Σθμείωςθ 

 Ροςοςτό 

ςυμμετοχισ 

 Χϊρα 

εγκατάςταςθσ 

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.
(1) ε 20,00 ουμανία Επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ

Seferco Development S.A.(1) ε 20,00 ουμανία Επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ

Eurobank A.D. Beograd 99,98 Σερβία Τράπεηα

ERB Asset Fin d.o.o. Beograd(2) 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.(1) ε 20,00 Σερβία Επενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ

ERB Istanbul Holding A.S. 100,00 Τουρκία Εταιρεία Χαρτοφυλακίου
ERB Hellas Plc 100,00 Θνωμζνο Βαςίλειο

Anaptyxi II Plc
(2) - Θνωμζνο Βαςίλειο

Anaptyxi SME I Plc - Θνωμζνο Βαςίλειο

Daneion 2007-1 Plc(2) - Θνωμζνο Βαςίλειο

Daneion APC Ltd(2) - Θνωμζνο Βαςίλειο

Karta II Plc - Θνωμζνο Βαςίλειο

Themeleion II Mortgage Finance Plc
(2) - Θνωμζνο Βαςίλειο

Themeleion III Mortgage Finance Plc(2) - Θνωμζνο Βαςίλειο

Themeleion IV Mortgage Finance Plc(2) - Θνωμζνο Βαςίλειο

Themeleion Mortgage Finance Plc
(2) - Θνωμζνο Βαςίλειο

Tegea Plc β - Θνωμζνο Βαςίλειο

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων 

Επωνυμία εταιρείασ Τομζασ δραςτθριότθτασ

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων

 
 
(1) Σθν 31 Δεκεμβρίου 2016, το ποςοςτό ενοποίθςθσ του υπό-ομίλου Grivalia ανιλκε ςε 20,83%, μετά τθν εξαίρεςθ των ιδίων μετοχϊν τθσ Grivalia. 

(2) Εταιρείεσ οι οποίεσ είναι υπό ρευςτοποίθςθ. 

Ο Πμιλοσ κατζχει λιγότερο από το ιμιςυ των δικαιωμάτων ψιφου ςτθ Grivalia Properties Α.E. Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία 

και τισ κυγατρικζσ εταιρείεσ τθσ: Cloud Hellas Κτθματικι A.E., Ελλάδα, Eliade Tower S.A., Retail Development S.A., Seferco 

Development S.A., ουμανία, Reco Real Property A.D., Σερβία, Grivalia Hospitality S.A., Λουξεμβοφργο και Grivalia New Europe S.A., 

Λουξεμβοφργο («υπό-όμιλοσ Grivalia»), οι οποίεσ ελζγχονται από τον Πμιλο βάςει των όρων ςχετικισ ςυμφωνίασ. Επιπλζον ο 

Πμιλοσ κατζχει το ιμιςυ των δικαιωμάτων ψιφου ςτθν Hellenic Post Credit Α.Ε. Ραροχισ Ριςτϊςεων, που ενοποιείται πλιρωσ. Θ 

Τράπεηα, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του άλλου μετόχου που κατζχει το υπόλοιπο 50% του μετοχικοφ κεφαλαίου, ζχει ορίςει τθ 

πλειοψθφία των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και κατευκφνει τισ τρζχουςεσ δραςτθριότθτεσ που επθρεάηουν ςθμαντικά τισ 

αποδόςεισ τθσ εταιρείασ. 

Οι ακόλουκεσ εταιρείεσ δεν περιλαμβάνονται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ κυρίωσ λόγω μθ ςθμαντικότθτασ:  

(i) Εταιρείεσ χαρτοφυλακίου και άλλεσ εταιρείεσ 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 

(β) Anaptyxi SME I Holdings Ltd, Karta II Holdings Ltd και Tegea Holdings Ltd, θ οποία ιδρφκθκε τον Ιοφλιο του 2016 και (γ) 

Themeleion V Mortgage Finance Plc, Themeleion VI Mortgage Finance Plc και Anaptyxi APC Ltd, οι οποίεσ αναβίωςαν και είναι υπό 

ρευςτοποίθςθ. 

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

(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) Proton Ανϊνυμθ Εταιρεία Διαχείριςθσ Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Ελλάδα 

Τον Ιοφνιο 2016, ολοκλθρϊκθκε θ ρευςτοποίθςθ τθσ εταιρείασ. 

(β) Tegea Plc, Θνωμζνο Βαςίλειο 

Τον Ιοφλιο 2016, ιδρφκθκε θ Tegea Plc ωσ εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ του Ομίλου για τθ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων (ςθμ. 36).  
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(γ) ERB ROM Consult S.A., ουμανία 

Τον Ιοφλιο 2016, ολοκλθρϊκθκε θ ρευςτοποίθςθ τθσ εταιρείασ. 

(δ) Eurobank Α.Ε. Οργανωτικϊν Συςτθμάτων Μιςκοδοςίασ και Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν, Ελλάδα 

Τον Οκτϊβριο 2016, ο Πμιλοσ προχϊρθςε ςε ςφναψθ ενόσ προςυμφϊνου για τθν πϊλθςθ τθσ εταιρείασ ζναντι ςυνολικοφ 

τιμιματοσ ςε μετρθτά φψουσ € 2,1 εκατ., το 50% του οποίου λιφκθκε το Νοζμβριο 2016, ενϊ το υπολειπόμενο ποςό κα λθφκεί ςε 

δφο ιςόποςεσ ετιςιεσ δόςεισ. Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, το ςφνολο του ενεργθτικοφ τθσ εταιρείασ ανιλκε ςε € 3 εκατ. (εκ των 

οποίων τα ενδοομιλικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ανζρχονται ςε € 1,6 εκατ.), ενϊ το ςφνολο των υποχρεϊςεων ανιλκε ςε € 1,4 εκατ. 

(εκ των οποίων τα ενδοομιλικά ςτοιχεία υποχρεϊςεων ανζρχονται ςε € 0,8 εκατ.). Θ πϊλθςθ αναμζνεται να ζχει ολοκλθρωκεί το 

δεφτερο τρίμθνο του 2017. 

 Μεταβολζσ ςτο ποςοςτό ςυμμετοχισ ςε κυγατρικζσ χωρίσ τθν απϊλεια ελζγχου 

(ε) 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 εταιρειϊν Eurolife ERB Α.Ε.Α.Η. και Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α. Τον Αφγουςτο 2016, το 

ςυνολικό ποςοςτό ςυμμετοχισ του Ομίλου ςτον υπό-όμιλο GRIVALIA μειϊκθκε από 20,93% ςε 20,00%, λόγω τθσ πϊλθςθσ των 

αςφαλιςτικϊν δραςτθριοτιτων (ςθμ.17). 

Το 2015, οι μεταβολζσ ςτο ποςοςτό ςυμμετοχισ ςε κυγατρικζσ χωρίσ τθν απϊλεια ελζγχου είναι οι παρακάτω: 

(i) Eurobank ERB Α.Ε.Δ.Α.Κ., Ελλάδα (πρϊθν Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου - Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων) 

Τον Ιανουάριο 2015, ο Πμιλοσ απζκτθςε το 49% τθσ «Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου-Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων» 

από τθν «Ελλθνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛΤΑ)», με ςυνζπεια το ςυνολικό ποςοςτό ςυμμετοχισ του Ομίλου ςτθν εταιρεία 

να ανζρχεται πλζον ςε 100%. Το Σεπτζμβριο 2015, θ Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ εταιρείασ αποφάςιςε τθ 

ρευςτοποίθςθ τθσ. Το Νοζμβριο 2015, θ επωνυμία τθσ εταιρείασ Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου-Ελλθνικϊν 

Ταχυδρομείων μεταβλικθκε ςε Eurobank ERB Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

(ii)  Eurobank Property Services S.A., ουμανία 

Τον Μάρτιο 2015, ο Πμιλοσ απζκτθςε το 20% τθσ Eurobank Property Services S.A. από τθ Lamda Development S.A, με 

ςυνζπεια το ςυνολικό ποςοςτό ςυμμετοχισ του Ομίλου ςτθν εταιρεία να ανζρχεται πλζον ςε 100%. 

(iii)  ERB Property Services d.o.o. Beograd, Σερβία 

Τον Απρίλιο 2015, ο Πμιλοσ απζκτθςε το 20% τθσ ERB Property Services d.o.o. Beograd από τθ Lamda Development S.A, 

με ςυνζπεια το ςυνολικό ποςοςτό ςυμμετοχισ του Ομίλου ςτθν εταιρεία να ανζρχεται πλζον ςε 100%. 

(iv)  Bancpost S.A., ουμανία 

Τον Ιοφνιο 2015, ο Πμιλοσ απζκτθςε το 0,04% τθσ Bancpost S.A., με ςυνζπεια το ςυνολικό ποςοςτό ςυμμετοχισ του 

Ομίλου ςτθν εταιρεία να ανζρχεται πλζον ςε 99,15%. 

Μεταβολζσ ςτο ποςοςτό ςυμμετοχισ ςε κυγατρικζσ με απϊλεια ελζγχου 

(ςτ) Eurolife ERB Insurance Group Ανϊνυμοσ Εταιρεία Συμμετοχϊν, Ελλάδα 

Τθν 4 Αυγοφςτου 2016, ο Πμιλοσ ανακοίνωςε τθν ολοκλιρωςθ τθσ πϊλθςθσ του 80% τθσ Eurolife ERB Insurance Group Ανϊνυμοσ 

Εταιρεία Συμμετοχϊν. Συνεπϊσ, από αυτι τθν θμερομθνία, θ εταιρεία και οι κυγατρικζσ τθσ (ERB Αςφαλιςτικζσ Υπθρεςίεσ 

Α.Ε.Μ.Α., Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α., Eurolife ERB Α.Ε.Α.Η., Διεκνισ Κτθματικι Ανϊνυμθ Εταιρεία, Eurolife ERB Asigurari De Viata S.A. και 

Eurolife ERB Asigurari Generale S.A.) δεν ενοποιοφνται (ςθμ. 17 και 32). 

(η) IMO Rila E.A.D., Βουλγαρία  

Το Σεπτζμβριο 2016, ο Πμιλοσ ανακοίνωςε τθν ολοκλιρωςθ τθσ πϊλθςθσ του 100% τθσ IMO Rila E.A.D. ζναντι τιμιματοσ ςε 

μετρθτά φψουσ € 10,2 εκατ. Θ ηθμιά που προζκυψε από τθν πϊλθςθ δεν ιταν ςθμαντικι. 

(θ) ERB Property Services Ukraine LLC, Ουκρανία 

Το Σεπτζμβριο 2016, ο Πμιλοσ προζβθ ςτθν πϊλθςθ τθσ ERB Property Services Ukraine LLC. Το τίμθμα ςε μετρθτά και θ ηθμιά που 

προζκυψε από τθν πϊλθςθ δεν ιταν ςθμαντικά. 
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(κ) Public J.S.C. Universal Bank, Ουκρανία 

Το Δεκζμβριο 2016, ο Πμιλοσ ανακοίνωςε τθν ολοκλιρωςθ τθσ πϊλθςθσ του 99,99% τθσ Public J.S.C. Universal Bank (ςθμ. 17). 

Κατά το 2015, δεν υπιρξαν μεταβολζσ ςτο ποςοςτό ςυμμετοχισ ςε κυγατρικζσ του Ομίλου που να οδιγθςαν ςε απϊλεια ελζγχου. 

Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ 

Στάνταρντ Κτθματικι Α.Ε., Ελλάδα 

Τον Ιανουάριο 2017, θ τράπεηα απζκτθςε το 100% των μετοχϊν και δικαιωμάτων ψιφου τθσ εταιρείασ επενδφςεων ακίνθτθσ 

περιουςίασ Στάνταρντ Κτθματικι Α.Ε., ζναντι τιμιματοσ ςε μετρθτά φψουσ € 0,75 εκατ. Θ εξαγορά πραγματοποιικθκε με 

απόκτθςθ μετοχϊν τθσ εταιρείασ λόγω ενεργοποίθςθσ ενεχφρου επί αυτϊν βάςει ςυμφωνίασ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ του 

Ομίλου υπολειπόμενου ποςοφ € 20 εκατ. (μετά από μία πρόβλεψθ απομείωςθσ ποςοφ € 25 εκατ.). 

Θ απόκτθςθ λογιςτικοποιικθκε ωσ ςυνζνωςθ επιχειριςεων με τθ μζκοδο τθσ εξαγοράσ. Θ επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των 

ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων που αποκτικθκαν δεν ζχει ολοκλθρωκεί ζωσ τθν θμερομθνία τθσ δθμοςίευςθσ των 

παρουςϊν οικονομικϊν καταςτάςεων. Κατά τθν θμερομθνία τθσ απόκτθςθσ, οι προςωρινζσ αξίεσ του ςυνόλου του ενεργθτικοφ 

ανιλκαν ςε € 22 εκατ., ενϊ οι ςυνολικζσ υποχρεϊςεισ (αφοροφν κυρίωσ ςτθν ενδοομιλικι χρθματοδοτικι μίςκωςθ) ανιλκαν ςε € 

45 εκατ. Με βάςθ τισ προςωρινζσ αξίεσ που αναφζρκθκαν παραπάνω, θ υπεραξία ποςοφ € 24 εκατ. που προζκυψε από τθν 

ςυναλλαγι απομειϊκθκε πλιρωσ τθν ίδια ςτιγμι, εφόςον δεν υποςτθριηόταν από τθν ανάλυςθ των ταμιακϊν ροϊν τθσ εταιρείασ. 

Επιπλζον, κατά τθν θμερομθνία τθσ απόκτθςθσ θ ενδοομιλικι ςυμφωνία χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ουςιαςτικά διευκετικθκε και 

θ αντίςτοιχθ πρόβλεψθ απομείωςθσ αναγνωρίςτθκε ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

Grivalia Hospitality S.A., Λουξεμβοφργο 

Το Φεβρουάριο 2017, θ ςυμμετοχι τθσ κυγατρικισ εταιρείασ τθσ Τράπεηασ, Grivalia Properties Α.E. Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ 

Ρεριουςία, ςτθν εταιρεία μειϊκθκε από 100% ςε 50%, ςε ςυνζχεια αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου κατά € 58 εκατ., υπζρ του 

νζου μετόχου τθσ εταιρείασ, ιτοι τθσ Eurolife ERB Α.Ε.Α.Η. Βάςει των όρων τθσ ςυμφωνίασ των μετόχων, θ εταιρεία κα 

λογιςτικοποιθκεί ωσ κοινοπραξία του Ομίλου ςφμφωνα με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ. Ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυναλλαγισ, το 

20,42% των κακαρϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ κα αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ τθσ Τράπεηασ (μζςω τθσ εφαρμογισ τθσ μεκόδου τθσ 

κακαρισ κζςθσ από τθν Grivalia και τθν Eurolife), ενϊ το 39,58% κα αναλογεί ςτα δικαιϊματα τρίτων.    

Το Μάρτιο 2017 ολοκλθρϊκθκε θ απόκτθςθ του 100% τθσ Pearl Island Holdings Limited από τθν εταιρεία. 

Eurobank FPS Ανϊνυμθ Εταιρεία Διαχείριςθσ Απαιτιςεων από Δάνεια και Ριςτϊςεισ, Ελλάδα 

Το πρϊτο τρίμθνο του 2017, ο ςκοπόσ τθσ εταιρείασ, όπωσ προςδιορίηεται ςτο καταςτατικό τθσ, τροποποιικθκε και θ ονομαςία 

τθσ εταιρείασ μετατράπθκε από Eurobank Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Απαιτιςεων Α.Ε. ςε Eurobank FPS Ανϊνυμθ Εταιρεία Διαχείριςθσ 

Απαιτιςεων από Δάνεια και Ριςτϊςεισ. Σε ςυνζχεια των παραπάνω, θ εταιρεία απζκτθςε άδεια από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, θ 

οποία τθσ επιτρζπει να λειτουργεί ωσ ανεξάρτθτοσ διαχειριςτισ των δανείων που χορθγοφνται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά 

ιδρφματα, ςφμφωνα με το Νόμο 4354/2015. 
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Θυγατρικζσ εταιρείεσ με ςθμαντικά δικαιϊματα τρίτων 

Θ Grivalia Properties Α.E. Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία και οι κυγατρικζσ τθσ είναι οι μοναδικζσ εταιρείεσ με ςθμαντικά 

δικαιϊματα τρίτων που ανζρχονται ςε 79,17% (1) το 2016 (2015: 79,52%). Οι οικονομικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον υπο-όμιλο 

Grivalia, πριν από ενδοομιλικζσ απαλοιφζσ με τισ λοιπζσ εταιρείεσ του Ομίλου, παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Συνολικά ζςοδα 63                      60                       

Συνολικά ζξοδα (40)                    (27)                      

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) 23                      33                       

(0)                       (0)                        

Συνολικό αποτζλεςμα 23                      33                       

19                      26                       

Σφνολο ενεργθτικοφ 881                   915                     

Σφνολο υποχρεϊςεων 76                      78                       

Κακαρά περιουςιακά ςτοιχεία 805                   837                     

637                   667                     

42                      45                       

(39)                    (76)                      

(53)                    (42)                      

(50)                    (73)                      

112                   185                     

62                      112                     

24 24                       

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ χριςθσ

Μερίςματα που πλθρϊκθκαν ςε δικαιϊματα τρίτων

Συνολικό αποτζλεςμα που αναλογεί ςε δικαιϊματα τρίτων

Κακαρά περιουςιακά ςτοιχεία που αναλογοφν ςε δικαιϊματα τρίτων

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα

Λοιπά αποτελζςματα απευκείασ ςτθν κακαρά κζςθ

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ χριςθσ

 
(1) Μετά τθν εξαίρεςθ των ιδίων μετοχϊν τθσ Grivalia. 

 

Θ χϊρα δραςτθριοποίθςθσ των εταιρειϊν του υπό-ομίλου Grivalia είναι θ ίδια με τθ χϊρα εγκατάςταςισ τουσ, με εξαίρεςθ τθν 

Grivalia Hospitality S.A., θ δραςτθριότθτα τθσ οποίασ είναι θ απόκτθςθ, θ ανάπτυξθ και θ διαχείριςθ ξενοδοχειακϊν και 

τουριςτικϊν ακινιτων ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. 

 

Τα δικαιϊματα ψιφου που αναλογοφν ςτα δικαιϊματα τρίτων είναι αντίςτοιχα του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ των τρίτων ςτισ 

ανωτζρω εταιρείεσ. 

Σθμαντικοί περιοριςμοί ςτθν δυνατότθτα του Ομίλου αναφορικά με τθν πρόςβαςθ ι χριςθ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων 

και τον διακανονιςμό των υποχρεϊςεων του 

O Πμιλοσ δεν ζχει ςθμαντικοφσ περιοριςμοφσ αναφορικά με τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ι χριςθσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων 

και διακανονιςμοφ των υποχρεϊςεϊν του, εκτόσ από αυτοφσ που απορρζουν από κανονιςτικζσ ι νομοκετικζσ απαιτιςεισ, από 

ςυμβατικοφσ όρουσ, κακϊσ και από τα δικαιϊματα προςταςίασ των μετόχων μειοψθφίασ, ωσ ακολοφκωσ:  

 Οι κυγατρικζσ τράπεηεσ και οι λοιπζσ κυγατρικζσ εταιρείεσ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα του Ομίλου, υπόκεινται ςε 

εποπτικοφσ περιοριςμοφσ και ςτισ απαιτιςεισ των κεντρικϊν τραπεηϊν των χωρϊν ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιοφνται. Το 

εποπτικό αυτό πλαίςιο απαιτεί από τισ κυγατρικζσ εταιρείεσ να τθροφν ελάχιςτα κεφαλαιακά αποκζματα και ςυγκεκριμζνουσ 

δείκτεσ κεφαλαιακισ επάρκειασ και ρευςτότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των περιοριςμϊν αναφορικά με τθν ζκκεςθ τουσ 

και/ι τθ μεταφορά κεφαλαίων προσ τθν Τράπεηα και τισ άλλεσ κυγατρικζσ εντόσ του Ομίλου. Κατά ςυνζπεια, ακόμθ και όταν 

τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ των κυγατρικϊν εταιρειϊν δεν είναι ενεχυριαςμζνα ςε επίπεδο εταιρείασ, θ 

μεταφορά τουσ εντόσ του Ομίλου μπορεί να είναι περιοριςμζνθ λόγω του υπάρχοντοσ εποπτικοφ πλαιςίου. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ, ο εντοπιςμόσ μεμονωμζνων ςτοιχείων ιςολογιςμοφ, τα οποία δεν μποροφν να μεταφερκοφν, δεν είναι εφικτόσ, 

εκτόσ από το μεγαλφτερο μζροσ των διακζςιμων εξαςφαλίςεων για χρθματοδότθςθ από τθν ΕΚΤ που διακρατείται από τισ 

κυγατρικζσ του Ομίλου (ςθμ. 7.2.3).  
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Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, θ λογιςτικι αξία του ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων των κυγατρικϊν εταιρειϊν 

χρθματοπιςτωτικοφ τομζα, προ ενδοεταιρικϊν απαλοιφϊν, ανιλκε ςε € 16,8 δισ και € 14,6 δισ, αντίςτοιχα (2015: € 16,8 δισ 

και € 14,9 δισ). 

 Οι κυγατρικζσ εταιρείεσ λειτουργοφν βάςει κακοριςμζνου νομικοφ πλαιςίου, το οποίο αφορά κυρίωσ ςτο φψοσ του μετοχικοφ 

τουσ κεφαλαίου και ςτα ςυνολικά ίδια κεφάλαια που πρζπει να τθροφν, ςτθ διανομι κεφαλαίων και ειδικϊν αποκεματικϊν, 

κακϊσ και ςτθν πλθρωμι μεριςμάτων ςτουσ κατόχουσ κοινϊν μετοχϊν. Ρλθροφορίεσ αναφορικά με τα μθ διανεμόμενα 

αποκεματικά του Ομίλου παρζχεται ςτθν ςθμ. 42. Επιπροςκζτωσ, θ διανομι μερίςματοσ ςτουσ κατόχουσ προνομιοφχων 

μετοχϊν, κακϊσ και ςτουσ κατόχουσ προνομιοφχων τίτλων υπόκεινται ςε περιοριςμοφσ που απορρζουν από το Νόμο 

3723/2008 ςε ςυνδυαςμό με το Νόμο 2190/1920 (ςθμ. 40) και το ενθμερωτικό δελτίο των προνομιοφχων τίτλων (ςθμ. 41), 

αντίςτοιχα. 

 

 Ο Πμιλοσ χρθςιμοποιεί τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ωσ εξαςφάλιςθ για ςυναλλαγζσ ςυμφωνιϊν επαναγοράσ 

(repo) και παραγϊγων, εξαςφαλιςμζνεσ υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ και άλλεσ τράπεηεσ, εκδόςεισ καλυμμζνων ομολογιϊν, 

κακϊσ και για τιτλοποιιςεισ. Ωσ εκ τοφτου, τα δεςμευμζνα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ δεν επιτρζπεται να 

μεταφερκοφν εντόσ του Ομίλου. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τα δεςμευμζνα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ του 

Ομίλου παρατίκεται ςτισ ςθμ. 21, 32 και 43. 

 

 Ο Πμιλοσ υποχρεοφται να διατθρεί κατακζςεισ ςε κεντρικζσ τράπεηεσ και επιπλζον προβαίνει ςε ενεχυρίαςθ ταμειακϊν 

διακεςίμων προκειμζνου να λάβει χρθματοδότθςθ από το Ευρωςφςτθμα. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τισ υποχρεωτικζσ και 

ενεχυριαςμζνεσ κατακζςεισ ςε κεντρικζσ τράπεηεσ παρατίκενται ςτθ ςθμ. 19. 

 

 Σφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Συμφωνίασ των Μετόχων τθσ Grivalia Properties Α.E. Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία, οι 

λοιποί μζτοχοι ζχουν λάβει ςυγκεκριμζνα δικαιϊματα προςταςίασ ςφμφωνα με τα οποία απαιτείται θ ςυγκατάκεςθ τουσ για 

ςυγκεκριμζνεσ ςθμαντικζσ ςυναλλαγζσ και ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ που αφοροφν ςτο ςφνολο του ενεργθτικοφ 

και ςτισ υποχρεϊςεων του ομίλου τθσ Grivalia Properties, προ ενδοεταιρικϊν απαλοιφϊν, ποςοφ € 881 εκατ. και € 76 εκατ., 

αντίςτοιχα. 

28.  Οικονομικζσ οντότθτεσ ειδικισ διάρκρωςθσ 

Ο Πμιλοσ ςυμμετζχει ςε διαφόρουσ τφπουσ οικονομικϊν οντοτιτων, όπωσ φορείσ τιτλοποίθςθσ, αμοιβαία κεφάλαια και ιδιωτικά 

επενδυτικά κεφάλαια.  

Οικονομικι οντότθτα ειδικισ διάρκρωςθσ είναι θ οικονομικι οντότθτα που ζχει ςχεδιαςτεί ϊςτε τα δικαιϊματα ψιφου ι 

παρόμοια δικαιϊματα να μθν αποτελοφν τον κυρίαρχο παράγοντα για τθν άςκθςθ ελζγχου τθσ οικονομικισ οντότθτασ ειδικισ 

διάρκρωςθσ, όπωσ όταν τα τυχόν δικαιϊματα ψιφου αφοροφν μόνο διοικθτικά κακικοντα και οι ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ 

κατευκφνονται μζςω ςυμβατικϊν ρυκμίςεων. Μία οικονομικι οντότθτα ειδικισ διάρκρωςθσ ςυχνά ζχει περιοριςμζνεσ 

δραςτθριότθτεσ, ζναν περιοριςμζνο και ςαφϊσ κακοριςμζνο ςκοπό, ανεπαρκι κεφάλαια για τθ χρθματοδότθςθ των 

δραςτθριοτιτων τθσ χωρίσ τθ χριςθ χρθματοδότθςθσ μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ και χρθματοδότθςθσ με τθν μορφι πολλαπλϊν, 

ςυμβατικά ςυνδεδεμζνων, τίτλων προσ επενδυτζσ που δθμιουργοφν ςυγκεντρϊςεισ ςε πιςτωτικό ι άλλουσ κινδφνουσ. 

Ωσ ςυμμετοχι ςε μία οικονομικι οντότθτα ειδικισ διάρκρωςθσ ορίηεται θ ςυμβατικι και μθ ςυμβατικι ςχζςθ που εκκζτει τον 

Πμιλο ςε μεταβλθτζσ αποδόςεισ από τθν δραςτθριότθτα τθσ οικονομικισ οντότθτασ ειδικισ διάρκρωςθσ. Ραραδείγματα 

ςυμμετοχισ ςε Οικονομικζσ οντότθτεσ ειδικισ διάρκρωςθσ περιλαμβάνουν τθν διακράτθςθ χρεωςτικϊν και ςυμμετοχικϊν τίτλων, 

ςυμβατικζσ ρυκμίςεισ, ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ, πιςτωτικι ενίςχυςθ, υπολειμματικζσ ςυμμετοχζσ.  

Οι οικονομικζσ οντότθτεσ ειδικισ διάρκρωςθσ μπορεί να ζχουν ςυςτακεί από τον Πμιλο ι από τρίτα μζρθ και ενοποιοφνται όταν θ 

ουςία τθσ ςχζςθσ είναι τζτοια ϊςτε οι οικονομικζσ οντότθτεσ ειδικισ διάρκρωςθσ να ελζγχονται από τον Πμιλο όπωσ φαίνεται 

ςτθν ςθμ. 2.2(i). Ωσ αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ που πραγματοποιείται αναφορικά με τθν φπαρξθ υποχρζωςθσ ενοποίθςθσ, ο 

Πμιλοσ ςυμμετζχει τόςο ςε ενοποιοφμενεσ όςο και μθ ενοποιοφμενεσ οικονομικζσ οντότθτεσ ειδικισ διάρκρωςθσ, όπωσ 

περιγράφεται παρακάτω. 
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Ενοποιοφμενεσ οικονομικζσ οντότθτεσ ειδικισ διάρκρωςθσ 

Ο Πμιλοσ, ςτα πλαίςια τθσ εξεφρεςθσ πθγϊν χρθματοδότθςθσ, ςυμμετζχει ςε ςυναλλαγζσ τιτλοποίθςθσ διαφόρων κατθγοριϊν 

δανείων (ςτεγαςτικϊν, καταναλωτικϊν, πιςτωτικϊν καρτϊν και ομολογιακϊν δανείων) οι οποίεσ ςυνικωσ ζχουν ωσ αποτζλεςμα 

τθ μεταβίβαςθ των παραπάνω ςτοιχείων ενεργθτικοφ ςτισ οικονομικζσ οντότθτεσ ειδικισ διάρκρωςθσ (φορείσ τιτλοποίθςθσ), οι 

οποίεσ με τθν ςειρά τουσ εκδίδουν χρεωςτικοφσ τίτλουσ διακρατοφμενουσ από επενδυτζσ και τισ εταιρείεσ του Ομίλου. Οι 

ενοποιοφμενεσ οικονομικζσ οντότθτεσ ειδικισ διάρκρωςθσ του Ομίλου παρατίκενται ςτθ ςθμ. 27.  

Ο Πμιλοσ παρακολουκεί τθν πιςτωτικι ποιότθτα των τιτλοποιθμζνων δανείων, κακϊσ και τθ πιςτωτικι διαβάκμιςθ των 

εκδοκζντων χρεωςτικϊν τίτλων, κατά περίπτωςθ και παρζχει πιςτωτικι ενίςχυςθ ςτουσ φορείσ τιτλοποίθςθσ και/ι μεταφζρει νζα 

δάνεια ςτθν ομάδα των τιτλοποιθμζνων δανείων, όπου κρίνεται απαραίτθτο, ςφμφωνα με τουσ όρουσ των ιςχυόντων ςχετικϊν 

ςυμβατικϊν ρυκμίςεων. Στισ 31 Δεκεμβρίου 2016, θ ονομαςτικι αξία των χρεωςτικϊν τίτλων που εκδόκθκαν από τουσ φορείσ 

τιτλοποίθςθσ που ιδρφκθκαν από τον Πμιλο ανιλκε ςε € 3.278 εκατ., οι οποίοι διακρατοφνταν πλιρωσ από τισ εταιρείεσ του 

Ομίλου, προκειμζνου να λάβουν εξαςφαλιςμζνθ χρθματοδότθςθ (2015: € 1.505 εκατ., οι οποίοι διακρατοφνταν πλιρωσ από τισ 

εταιρείεσ του Ομίλου). 

Ο Πμιλοσ δεν παρείχε μθ ςυμβατικι οικονομικι ι άλλθ ςτιριξθ ςε αυτζσ τισ οικονομικζσ οντότθτεσ ειδικισ διάρκρωςθσ και επί 

του παρόντοσ δεν ζχει πρόκεςθ να προβεί ςε τζτοια ςτο προςεχζσ μζλλον. 

Μθ ενοποιοφμενεσ οικονομικζσ οντότθτεσ ειδικισ διάρκρωςθσ 

Ο Πμιλοσ ςυμμετζχει ςε ςυναλλαγζσ με μθ ενοποιοφμενεσ οικονομικζσ οντότθτεσ ειδικισ διάρκρωςθσ, που δεν ελζγχονται από τον 

Πμιλο, μζςα ςτα ςυνικθ πλαίςια των εργαςιϊν, προκειμζνου να παράςχει υπθρεςίεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων και να 

εκμεταλλευτεί ςυγκεκριμζνεσ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ. 

Κεφάλαια που διαχειρίηεται ο Πμιλοσ  

Ο Πμιλοσ ςυςτινει και διαχειρίηεται οικονομικζσ οντότθτεσ ειδικισ διάρκρωςθσ προκειμζνου να παρζχει ςτουσ πελάτεσ, 

κεςμικοφσ ι όχι, επενδυτικζσ ευκαιρίεσ. Ακολοφκωσ, ο Πμιλοσ μζςω των κυγατρικϊν του εταιρειϊν Eurobank Asset Management 

Α.Ε.Δ.Α.Κ., Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. και ERB Asset Fin d.o.o. Beograd, μετζχει ςτθ διαχείριςθ 

διαφόρων τφπων αμοιβαίων κεφαλαίων, περιλαμβανομζνων αμοιβαίων κεφαλαίων ςτακεροφ ειςοδιματοσ, μετοχικϊν, funds of 

funds και διαχείριςθσ διακεςίμων. 

Επιπρόςκετα, ο Πμιλοσ δικαιοφται να λαμβάνει αμοιβι διαχείριςθσ και άλλεσ προμικειεσ και μπορεί να ζχει επενδφςεισ ςε αυτά 

τα αμοιβαία κεφάλαια για ιδίουσ επενδυτικοφσ ςκοποφσ κακϊσ και προσ όφελοσ των πελατϊν του. 

Ο Πμιλοσ εμπλζκεται ςτον αρχικό ςχεδιαςμό των αμοιβαίων κεφαλαίων και, με τθν ιδιότθτά του ωσ διαχειριςτισ κεφαλαίων, 

λαμβάνει επενδυτικζσ αποφάςεισ αναφορικά με τθν επιλογι των επενδφςεων, εντοφτοισ εντόσ ενόσ προκακοριςμζνου, από 

νόμουσ και κανονιςμοφσ, πλαιςίου αποφάςεων. Ωσ εκ τοφτου, ο Πμιλοσ ζχει καταλιξει ότι δεν αςκεί εξουςία επί αυτϊν των 

κεφαλαίων. 

Επιπρόςκετα, με τθν ιδιότθτά του ωσ διαχειριςτισ κεφαλαίων, ο Πμιλοσ πρωταρχικά ενεργεί ωσ εκπρόςωποσ (agent) ςτθν άςκθςθ 

των αποφάςεων επί αυτϊν. Βάςει των ανωτζρω, ο Πμιλοσ ζχει αξιολογιςει ότι δεν ζχει ζλεγχο επί αυτϊν των αμοιβαίων 

κεφαλαίων και ωσ αποτζλεςμα δεν τα ενοποιεί. Ο Πμιλοσ δεν ζχει καμία ςυμβατικι υποχρζωςθ να παράςχει οικονομικι ενίςχυςθ 

ςτα υπό διαχείριςθ κεφάλαια και θ απόδοςθ τουσ δεν είναι εγγυθμζνθ. 

Κεφάλαια που δεν διαχειρίηεται ο Πμιλοσ  

Ο Πμιλοσ αγοράηει και διακρατεί μερίδια κεφαλαίων τρίτων περιλαμβανομζνων αμοιβαίων κεφαλαίων κακϊσ και ιδιωτικϊν και 

λοιπϊν επενδυτικϊν κεφαλαίων. 

Τιτλοποιιςεισ 

Ο Πμιλοσ ςυμμετζχει ςε μθ ενοποιοφμενoυσ φορείσ τιτλοποίθςθσ, μζςω επενδφςεων ςε τιτλοποιθμζνα ςτεγαςτικά δάνεια και 

λοιπά τιτλοποιθμζνα ομόλογα που εκδίδονται από αυτζσ τισ εταιρείεσ.    
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Ο παρακάτω πίνακασ απεικονίηει τθν λογιςτικι αξία των ςυμμετοχϊν του Ομίλου ςε μθ ενοποιοφμενεσ οικονομικζσ οντότθτεσ 

ειδικισ διάρκρωςθσ, που ζχουν αναγνωριςτεί ςτον ενοποιθμζνο ιςολογιςμό ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2016, θ οποία αντιπροςωπεφει τθ 

μζγιςτθ δυνατι ζκκεςι του ςε ηθμιά από αυτζσ τισ ςυμμετοχζσ. Επιπλζον, ο πίνακασ παρζχει πλθροφορίεσ αναφορικά με το 

ςυνολικό ζςοδο από τισ ςυμμετοχζσ ςε μθ ενοποιοφμενεσ οικονομικζσ οντότθτεσ ειδικισ διάρκρωςθσ που αναγνωρίςτθκαν είτε 

ςτα αποτελζςματα είτε ςτα λοιπά αποτελζςματα χριςθσ απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ, κατά τθν διάρκεια του 2016 (όπωσ 

προμικειεσ, ζςοδα τόκων, κακαρά κζρδθ ι ηθμιζσ από επαναμζτρθςθ και αποαναγνϊριςθ):  

Τιτλοποιιςεισ

Κεφάλαια που 

διαχειρίηεται ο 

Ομιλοσ

Κεφάλαια που 

δεν 

διαχειρίηεται ο 

Ομιλοσ Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 188                    56                        27                        271

-                         -                           1                          1

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ -                         1                          -                           1

188 57 28 273

1 32 (1)                         32Συνολικό ζςοδο από ςυμμετοχζσ του Ομίλου 

31 Δεκεμβριου 2016

Τφποσ μθ ενοποιοφμενθσ οικονομικισ οντότθτασ ειδικισ διάρκρωςθσ

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία εμπορικοφ χαρτοφυλακίου

Σφνολο 

Συμμετοχι του Ομίλου - ςτοιχεία ενεργθτικοφ

Τιτλοποιιςεισ

Κεφάλαια που 

διαχειρίηεται ο 

Ομιλοσ

Κεφάλαια που 

δεν 

διαχειρίηεται ο 

Ομιλοσ Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 243                    56                        25                        324

-                         -                           1                          1

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ -                         1                          -                           1

243 57 26 326

1 37 -3 35

Σφνολο 

Συνολικό ζςοδο από ςυμμετοχζσ του Ομίλου 

31 Δεκεμβριου 2015

Τφποσ μθ ενοποιοφμενθσ οικονομικισ οντότθτασ ειδικισ διάρκρωςθσ

Συμμετοχι του Ομίλου - ςτοιχεία ενεργθτικοφ

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία εμπορικοφ χαρτοφυλακίου

 

Το ςυνολικό ζςοδο από τισ ςυμμετοχζσ του Ομίλου αναφορικά με κεφάλαια που διαχειρίηεται ο Πμιλοσ, το οποίο ανιλκε ςε € 32 

εκατ. το 2016 όπωσ παρουςιάηεται ςτον παραπάνω πίνακα, αποτελείται κυρίωσ από αμοιβζσ διαχείριςθσ και λοιπζσ προμικειεσ 

αναφορικά με τθν διαχείριςθ των κεφαλαίων. Επιπροςκζτωσ, από το ςυνολικό αποτζλεςμα που προζρχεται από τα κεφάλαια που 

δεν διαχειρίηεται ο Πμιλοσ και το οποίο ανιλκε ςε € 0,5 εκατ. ηθμιζσ, το 2016 όπωσ περιγράφεται ανωτζρω και προιλκε από 

κζρδθ ι ηθμιζσ επαναμζτρθςθσ και αποαναγνϊριςθσ ςυμμετοχϊν, κζρδθ ποςοφ € 0,1 εκατ. αναγνωρίςτθκαν ςτα λοιπά 

αποτελζςματα χριςθσ απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ, ενϊ € 0,6 εκατ. ςχετίηονται με ηθμιζσ που αναγνωρίςτθκαν ςτα 

αποτελζςματα χριςθσ. Το ζςοδο αναφορικά με ςυμμετοχζσ ςε φορείσ τιτλοποίθςθσ αναγνωρίςτθκε ςτα αποτελζςματα χριςθσ.  

Στισ 31 Δεκεμβρίου 2016, το ςφνολο ενεργθτικοφ των κεφαλαίων που διαχειρίηεται ο Πμιλοσ όπωσ επίςθσ και αυτό των μθ 

ενοποιοφμενων φορζων τιτλοποίθςθσ ανιλκε ςε € 2.502 εκατ. (2015: € 3.677 εκατ.) και € 8.749 εκατ. (2015: € 10.930 εκατ.), 

αντίςτοιχα. 
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29.  Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 

Οικόπεδα,

κτίρια και Θλεκτρονικοί 

βελτιϊςεισ Ζπιπλα, υπολογιςτζσ, 

ςε ακίνθτα 

τρίτων

εξοπλιςμόσ,

οχιματα

λογιςμικά

προγράμματα Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Αξία κτιςεωσ:

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 829                      237                 421                     1.487             

1                           2                     0                          3                     

(3)                          -                      -                           (3)                    

(2)                          0                     0                          (2)                    

Αγορζσ 8                           7                     8                          23                   

Ρωλιςεισ και διαγραφζσ (6)                          (26)                  (11)                      (43)                  

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ (1)                          (0)                    (0)                         (1)                    

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 826                      220                 418                     1.464             

Συςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ:

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου (239)                     (203)               (379)                    (821)               

Μεταφορζσ 1                           (0)                    (1)                         (0)                    

Ρωλιςεισ και διαγραφζσ 3                           24                   12                        39                   

Αποςβζςεισ χριςεωσ (22)                       (9)                    (13)                      (44)                  

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου (257)                     (188)               (381)                    (826)               

Αναπόςβεςτθ αξία τθν 31 Δεκεμβρίου 569                      32                   37                        638                 

31 Δεκεμβρίου 2016

Απόκτθςθ επιχειριςεων (ςθμ. 47)

Λοιπζσ μεταφορζσ 

Μεταφορζσ από/ προσ ανακτθκζντα 

περιουςιακά ςτοιχεία

 

Οικόπεδα,

κτίρια και Θλεκτρονικοί 

βελτιϊςεισ Ζπιπλα, υπολογιςτζσ, 

ςε ακίνθτα 

τρίτων

εξοπλιςμόσ,

οχιματα

λογιςμικά

προγράμματα Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Αξία κτιςεωσ:

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 835                      247                 427                     1.509             

Λοιπζσ μεταφορζσ 2                           (2)                    (8)                         (8)                    

Αγορζσ 6                           6                     10                        22                   

Ρωλιςεισ και διαγραφζσ (13)                       (13)                  (5)                         (31)                  

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ (1)                          (0)                    (1)                         (2)                    

Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (0)                          (1)                    (2)                         (3)                    

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 829                      237                 421                     1.487             

Συςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ:

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου (227)                     (206)               (374)                    (807)               

Μεταφορζσ 0                           1                     3                          4                     

Ρωλιςεισ και διαγραφζσ 10                         11                   5                          26                   

Αποςβζςεισ χριςεωσ (22)                       (10)                  (14)                      (46)                  

Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (0)                          1                     1                          2                     

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου (239)                     (203)               (379)                    (821)               

Αναπόςβεςτθ αξία τθν 31 Δεκεμβρίου 590                      34                   42                        666                 

31 Δεκεμβρίου 2015

 

Οι βελτιϊςεισ ςε ακίνθτα τρίτων αφοροφν κτίρια που χρθςιμοποιοφνται από τον Πμιλο για τισ δραςτθριότθτζσ του.  

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 τα  πάγια περιουςιακά ςτοιχεία υπό καταςκευι που περιλαμβάνονται παραπάνω ανιλκαν ςε € 0,8 εκατ. 

(2015: € 0,3 εκατ.).  

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, θ αναπόςβεςτθ αξία των χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων που περιλαμβάνεται ςτα ενςϊματα πάγια 

ςτοιχεία ιταν μθδζν (2015: € 1,1 εκατ.).  
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30.  Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 

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

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Αξία κτιςεωσ:

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 997                      937                      

22                         20                         

Λοιπζσ μεταφορζσ 2                           (2)                          

Αγορζσ 33                         85                         

Ρωλιςεισ και διαγραφζσ (50)                       (22)                       

Απομείωςθ (18)                       (19)                       

Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ -                            (2)                          

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 986                      997                      

Συςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ:

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου (72)                       (61)                       

Ρωλιςεισ και διαγραφζσ 3                           1                           

Αποςβζςεισ χριςεωσ (12)                       (12)                       

Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ -                            (0)                          

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου (81)                       (72)                       

Αναπόςβεςτθ αξία τθν 31 Δεκεμβρίου 905                      925                      

Μεταφορζσ  από/ προσ ανακτθκζντα περιουςιακά ςτοιχεία

 

Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, αναγνωρίςτθκε ςτο λογαριαςμό εςόδων από μθ τραπεηικζσ 

υπθρεςίεσ τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων ποςό € 52 εκατ. (2015: € 48 εκατ.), το οποίο αφορά ενοίκια από επενδφςεισ ςε 

ακίνθτα. Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2015, δεν υπιρχαν δεςμεφςεισ κεφαλαίων για επενδφςεισ ςε ακίνθτα. 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, θ εφλογθ αξία για κάκε κατθγορία επενδφςεων ςε ακίνθτα παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα. Οι 

κφριεσ κατθγορίεσ επενδφςεων ςε ακίνθτα ζχουν προςδιοριςτεί με βάςθ τθν φφςθ, τα χαρακτθριςτικά και τουσ κινδφνουσ που 

ενςωματϊνουν τα ακίνθτα αυτά. Οι εφλογεσ αξίεσ των επενδφςεων ςε ακίνθτα του Ομίλου κατθγοριοποιοφνται ςτο επίπεδο 3 τθσ 

ιεραρχίασ εφλογθσ αξίασ. 

Εφλογθ αξία Λογιςτικι αξία Εφλογθ αξία Λογιςτικι αξία

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Οικιςτικά

Χϊρεσ τομζα Διεκνϊν Δραςτθριοτιτων 47                         45                         61                         58                         

Σφνολο 47                         45                         61                         58                         

Εμπορικά ακίνθτα

Ελλάδα 654                      605                      625                      581                      

Χϊρεσ τομζα Διεκνϊν Δραςτθριοτιτων 135                      129                      155                      150                      

Σφνολο 789                      734                      780                      731                      

Οικόπεδα

Ελλάδα 5                           3                           5                           4                           

Χϊρεσ τομζα Διεκνϊν Δραςτθριοτιτων 42                         42                         48                         48                         

Σφνολο 47                         45                         53                         52                         

Βιομθχανικά

Ελλάδα 50                         40                         52                         41                         

Χϊρεσ τομζα Διεκνϊν Δραςτθριοτιτων 44                         41                         43                         43                         

Σφνολο 94                         81                         95                         84                         

Σφνολο 977                      905                      989                      925                      

31 Δεκεμβρίου 2016 31 Δεκεμβρίου 2015
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Οι βαςικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται για τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των επενδφςεων ςε ακίνθτα του Ομίλου είναι θ 

προςζγγιςθ βάςει του ειςοδιματοσ (κεφαλαιοποίθςθ εςόδων/μζκοδοσ προεξοφλθμζνων ταμειακϊν ροϊν), θ προςζγγιςθ βάςει 

τθσ αγοράσ (ςυγκρίςιμων ςυναλλαγϊν) και θ προςζγγιςθ βάςει κόςτουσ, οι οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και 

ςυνδυαςτικά, ανάλογα με τθν κατθγορία του ακινιτου που αποτιμάται. 

Θ μζκοδοσ των προεξοφλθμζνων ταμειακϊν ροϊν χρθςιμοποιείται για τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των επενδφςεων του 

Ομίλου ςε εμπορικά ακίνθτα. Θ εφλογθ αξία υπολογίηεται μζςω τθσ εκτίμθςθσ μίασ ςειράσ μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν, 

χρθςιμοποιϊντασ ςυγκεκριμζνεσ υποκζςεισ ςχετικά με τα οφζλθ και τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν ιδιοκτθςία των 

ακινιτων (λειτουργικά ζςοδα και ζξοδα, δείκτεσ κενϊν ακινιτων, αφξθςθ ειςοδιματοσ), ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 

υπολειμματικισ αξίασ που αναμζνεται να ζχει το ακίνθτο ςτο τζλοσ τθσ προεξοφλθτικισ περιόδου. Για τον υπολογιςμό τθσ 

παροφςασ αξίασ των εν λόγω ταμειακϊν ροϊν εφαρμόηεται κατάλλθλο προεξοφλθτικό επιτόκιο τθσ αγοράσ. 

Με τθν προςζγγιςθ βάςει ειςοδιματοσ, θ οποία χρθςιμοποιείται επίςθσ και για τθν κατθγορία των επενδφςεων ςε εμπορικά 

ακίνθτα, θ εφλογθ αξία του ακινιτου είναι το αποτζλεςμα από τθν διαίρεςθ των κακαρϊν λειτουργικϊν εςόδων που παράγονται 

από το ακίνθτο με το επιτόκιο κεφαλαιοποίθςθσ (επιτόκιο απόδοςθσ). 

Θ προςζγγιςθ βάςει τθσ αγοράσ χρθςιμοποιείται για επενδφςεισ ςε οικιςτικά, εμπορικά ακίνθτα και οικόπεδα. Θ εφλογθ αξία 

εκτιμάται βάςει δεδομζνων για ςυγκρίςιμεσ ςυναλλαγζσ, είτε αναλφοντασ τισ πραγματικζσ ςυναλλαγζσ για παρόμοια ακίνθτα, είτε 

χρθςιμοποιϊντασ τισ τιμζσ οι οποίεσ προκφπτουν μετά τθν διενζργεια των απαραίτθτων προςαρμογϊν. 

Θ προςζγγιςθ βάςει κόςτουσ χρθςιμοποιείται για τθν εκτίμθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των επενδφςεων του Ομίλου ςε οικιςτικά και 

βιομθχανικά ακίνθτα. Θ προςζγγιςθ αυτι αναφζρεται ςτον υπολογιςμό τθσ εφλογθσ αξίασ βάςει του τρζχοντοσ κόςτουσ 

ανακαταςκευισ/αντικατάςταςθσ (εκτιμϊμενο κόςτοσ καταςκευισ), το οποίο εν ςυνεχεία μειϊνεται βάςει κατάλλθλου 

ςυντελεςτι, προκειμζνου να αντανακλά τισ αποςβζςεισ του ακινιτου. 

Οι αποτιμιςεισ επενδφςεων ςε ακίνθτα του Ομίλου πραγματοποιοφνται λαμβάνοντασ υπόψθ τθν μεγαλφτερθ και βζλτιςτθ χριςθ 

του κάκε περιουςιακοφ ςτοιχείου που είναι υλικά, νομικά και οικονομικά εφικτι.  

31.  Άυλα πάγια ςτοιχεία  

Υπεραξία

Λοιπά άυλα 

πάγια ςτοιχεία Σφνολο Υπεραξία

Λοιπά άυλα 

πάγια ςτοιχεία Σφνολο 

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

Αξία κτιςεωσ:

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 519                     361                     880                     541                     347                     888                     

Μεταφορζσ -                          (0)                        (0)                        -                          10                       10                       

Αγορζσ -                          43                       43                       -                          22                       22                       

Ρωλιςεισ και διαγραφζσ -                          (1)                        (1)                        -                          (12)                      (12)                      

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ και λοιπά -                          0                         0                         -                          (1)                        (1)                        

Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ -                          -                          -                          (22)                      (5)                        (27)                      

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 519                     403                     922                     519                     361                     880                     

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου (519)                   (234)                   (753)                   (519)                   (219)                   (738)                   

Μεταφορζσ -                          1                         1                         -                          (4)                        (4)                        

Αποςβζςεισ χριςεωσ -                          (26)                      (26)                      -                          (26)                      (26)                      

Ρωλιςεισ και διαγραφζσ -                          1                         1                         -                          12                       12                       

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ -                          0                         0                         -                          0                         0                         

Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ -                          -                          -                          -                          3                         3                         

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου (519)                   (258)                   (777)                   (519)                   (234)                   (753)                   

Αναπόςβεςτθ αξία τθν 31 Δεκεμβρίου 0                         145                     145                     0                         127                     127                     

31 Δεκεμβρίου 2016 31 Δεκεμβρίου 2015

Συςςωρευμζνεσ ηθμιζσ απομείωςθσ/

αποςβζςεισ:
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Λογιςμικά προγράμματα 

Το 2016, θ περίοδοσ απόςβεςθσ για ςυγκεκριμζνα λειτουργικά τραπεηικά λογιςμικά προγράμματα άλλαξε από 4-10 ςε 4-15 ζτθ, 

βάςει των ανακεωρθμζνων προβλζψεων για τθν ωφζλιμθ ηωι τουσ. H αλλαγι εφαρμόςτθκε μελλοντικά, χωρίσ να ζχει ςθμαντικι 

επίδραςθ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων του Ομίλου για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, και δεν αναμζνεται ςτο 

μζλλον να ζχει ςθμαντικι επίδραςθ ςτα αποτελζςματα του Ομίλου.  

32.  Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

695           677           

406           463           

242           258           

Απαιτιςεισ από φόρο ειςοδιματοσ 192           271           

Λοιπζσ εγγυιςεισ 74             182           

Ρροπλθρωμζνα ζξοδα και δεδουλευμζνα ζςοδα 57             39             

Συμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ (βλζπε παρακάτω) 101           10             

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 185           251           

Σφνολο 1.952       2.151       

Απαιτιςεισ από το Ταμείο Εγγφθςθσ Κατακζςεων και Επενδφςεων

Ανακτθκζντα περιουςιακά ςτοιχεία από πλειςτθριαςμοφσ και ςχετικζσ προκαταβολζσ

Ενεχυριαςμζνο ποςό που ςχετίηεται με χρθματοοικονομικι 

εγγφθςθ για τον πιςτωτικό κίνδυνο Ελλθνικοφ Δθμοςίου

  
Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, τα λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ποςοφ € 185 εκατ. (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 31 Δεκεμβρίου 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 43,19

Global Χρθματοδοτιςεισ Επενδφςεων Α.Ε.
(3) 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

Eurolife ERB Insurance Group Ανϊνυμοσ Εταιρεία Συμμετοχϊν γ Ελλάδα Εταιρεία χαρτοφυλακίου 20,00

Piraeus Port Plaza 1 Ανϊνυμθ Εταιρεία Αξιοποίθςθσ και Εκμετάλλευςθσ 

Ακινιτων, Ξενοδοχειακϊν Εγκαταςτάςεων και Επιχειριςεων
(2)

δ Ελλάδα Eπενδφςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ 50,00

 
(1) Σο Δεκζμβριο του 2013, θ Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ των μετόχων των εταιρειϊν αποφάςιςε τθ ρευςτοποίθςι τουσ. 
(2) Η κυγατρικι εταιρεία τθσ Σράπεηασ Grivalia Properties Α.E. Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Περιουςία κατζχει το 50% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ εταιρείασ. 

υνεπϊσ, ςφμφωνα με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ, το 10,42% των κακαρϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων αναλογεί ςτουσ μετόχουσ τθσ Σράπεηασ, ενϊ το 

39,58% αναλογεί ςτα δικαιϊματα τρίτων. 
(3) Ο όμιλοσ Global Χρθματοδοτιςεισ Επενδφςεων (Global Χρθματοδοτιςεισ Επενδφςεων Α.Ε. και οι κυγατρικζσ του) κεωρείται ςυγγενισ επιχείρθςθ του 

Ομίλου. 

 

Οι παρακάτω εταιρείεσ δεν λογιςτικοποιοφνται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ: 

(i) Φιλοξενία Θεατϊν , Επιςκεπτϊν, Τουριςτϊν Α.Ε., θ οποία είναι αδρανισ και υπό ρευςτοποίθςθ ςυγγενισ επιχείρθςθ και δεν 

λογιςτικοποιείται με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ λόγω μθ ςθμαντικότθτασ. 

(ii) Ωμζγα Μεςίτεσ Αςφαλίςεων και Ανταςφαλίςεων Α.Ε. ςτθ οποία ο Πμιλοσ ςυμμετζχει κατά 26,05%. Ο Πμιλοσ δεν 

εκπροςωπείται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ εταιρείασ και ςυνεπϊσ δεν αςκεί ουςιϊδθ επιρροι ςτθν εταιρεία. 
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Επίςθσ, θ Femion Ltd. λογιςτικοποιείται ωσ κοινοπραξία του Ομίλου ςφμφωνα με τθν ουςία και το ςκοπό τθσ κοινοπρακτικισ 

ςφμβαςθσ και τουσ όρουσ ςυμφωνίασ των μετόχων, που απαιτοφν τθν ομόφωνθ ςυναίνεςθ των μετόχων για τισ ςθμαντικζσ 

αποφάςεισ και ορίηουν από κοινοφ ζλεγχο μζςω τθσ ίςθσ εκπροςϊπθςθσ των μετόχων ςτα διοικθτικά όργανα τθσ εταιρείασ. 

(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.  

Κατά τθ διάρκεια του 2016, το ποςοςτό ςυμμετοχισ του Ομίλου ςτθ Singidunum μειϊκθκε από 50% ςε 43,19% λόγω τθσ 

κεφαλαιοποίθςθσ χρζουσ και των πρόςκετων αυξιςεων μετοχικοφ κεφαλαίου υπζρ του άλλου μετόχου Lamda Development B.V.  

(γ) Eurolife ERB Insurance Group Ανϊνυμοσ Εταιρεία Συμμετοχϊν, Ελλάδα 

Τθν 4 Αυγοφςτου 2016, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πϊλθςθσ του 80% τθσ Eurolife ERB Insurance Group Ανϊνυμοσ Εταιρεία 

Συμμετοχϊν, ο Πμιλοσ κατζχει ποςοςτό ςυμμετοχισ 20% ςτθν εταιρεία. Συνεπϊσ, εφεξισ, ο όμιλοσ Eurolife (Eurolife ERB Insurance 

Group Ανϊνυμοσ Εταιρεία Συμμετοχϊν και οι κυγατρικζσ τθσ) κεωρείται ςυγγενισ επιχείρθςθ του Ομίλου (ςθμ.17).  

(δ) Piraeus Port Plaza 1 Ανϊνυμθ Εταιρεία Αξιοποίθςθσ και Εκμετάλλευςθσ Ακινιτων, Ξενοδοχειακϊν Εγκαταςτάςεων και 

Επιχειριςεων, Ελλάδα 

Τον Οκτϊβριο 2016, ο Πμιλοσ απζκτθςε το 50% τθσ εταιρείασ επενδφςεων ακίνθτθσ περιουςίασ «Piraeus Port Plaza 1 Ανϊνυμθ 

Εταιρεία Αξιοποίθςθσ και Εκμετάλλευςθσ Ακινιτων, Ξενοδοχειακϊν Εγκαταςτάςεων και Επιχειριςεων», μζςω τθσ κυγατρικισ του 

Grivalia Properties Α.E. Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία με τίμθμα φψουσ € 1,62 εκατ. Βάςει των όρων τθσ ςυμφωνίασ των 

μετόχων, θ εταιρεία κεωρείται κοινοπραξία του Ομίλου. Κατά τθν θμερομθνία τθσ απόκτθςθσ, θ εφλογθ αξία τθσ αναλογίασ του 

Ομίλου επί των κακαρϊν αναγνωρίςιμων περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων τθσ εταιρείασ ανερχόταν ςε € 2,57 εκατ. 

Συνεπϊσ, προζκυψε ποςό € 0,95 εκατ. πζραν του κόςτουσ επζνδυςθσ, το οποίο ςυμπεριλιφκθκε ωσ ζςοδο ςτθν αναλογία του 

Ομίλου ςτα αποτελζςματα τθσ εταιρείασ το τζταρτο τρίμθνο του 2016.  

Συγγενείσ επιχειριςεισ ςθμαντικζσ για τον Πμιλο 

Πςον αφορά τισ ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ του Ομίλου, θ Eurolife ERB Insurance Group Ανϊνυμοσ Εταιρεία 

Συμμετοχϊν είναι θ μόνθ ςυγγενισ επιχείρθςθ που κεωρείται ςθμαντικι για τον Πμιλο. Τα οικονομικά ςτοιχεία ςχετικά με τθν 

Eurolife ERB Insurance Group Ανϊνυμοσ Εταιρεία Συμμετοχϊν παρατίκενται ςτον παρακάτω πίνακα: 

2016

€ εκατ.

2.261       

83             

Σφνολο ενεργθτικοφ 2.344       

346           

1.594       

Σφνολο υποχρεϊςεων 1.940       

(16)            

(20)            

11             

(9)              

-                

Κυκλοφοροφντα ςτοιχεία ενεργθτικοφ

Μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία ενεργθτικοφ

Συνολικό αποτζλεςμα μετά από φόρο

Μερίςματα που πλθρϊκθκαν ςτον Πμιλο

Κυκλοφοροφντα ςτοιχεία υποχρεϊςεων

Μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία υποχρεϊςεων

Λειτουργικά ζςοδα

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) 

Λοιπά αποτελζςματα 
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Θ ςυνολικι λογιςτικι αξία των κοινοπραξιϊν του Ομίλου τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 ανερχόταν ςε € 17 εκατ. (2015: € 6 εκατ.). Θ 

αναλογία του Ομίλου επί των κερδϊν ι ηθμιϊν και των ςυνολικϊν αποτελεςμάτων των παραπάνω εταιρειϊν δεν ιταν ςθμαντικι. 

Θ ςυνολικι λογιςτικι αξία των ςυγγενϊν επιχειριςεων του Ομίλου, εξαιρουμζνθσ τθσ Eurolife ERB Insurance Group Ανϊνυμοσ 

Εταιρεία Συμμετοχϊν, θ οποία παρουςιάηεται παραπάνω, (δθλ. οι Global Χρθματοδοτιςεισ Επενδφςεων Α.Ε. και Odyssey GP 

S.a.r.l.) τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 ανερχόταν ςε € 3 εκατ. (2015: € 4 εκατ.). Θ αναλογία του Ομίλου επί των κερδϊν ι ηθμιϊν και των 

ςυνολικϊν εςόδων των παραπάνω εταιρειϊν δεν ιταν ςθμαντικι. 

Ο Πμιλοσ δεν ζχει αναγνωρίςει ηθμιζσ από τθ ςυμμετοχι του ςτισ κοινοπραξίεσ του, κακϊσ το ποςό τθσ αναλογίασ του επί των 

ηθμιϊν ιταν μεγαλφτερο από τθ ςυμμετοχι του ςε αυτζσ και δεν ζχει υφιςτάμενεσ υποχρεϊςεισ ι δεν ζχει πραγματοποιιςει 

πλθρωμζσ για λογαριαςμό τουσ. Για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, το ποςό των μθ αναγνωριςμζνων ηθμιϊν για τισ 

κοινοπραξίεσ του Ομίλου ανερχόταν ςε € 1,5 εκατ. (2015: € 1,5 εκατ.). Το ςωρευτικό ποςό των μθ αναγνωριςμζνων ηθμιϊν για τισ 

κοινοπραξίεσ ανερχόταν ςε € 9,3 εκατ. 

Ο Πμιλοσ δεν ζχει ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ αναφορικά με τθ ςυμμετοχι του ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ ι κοινοπραξίεσ, οφτε μθ 

αναγνωριςμζνεσ δεςμεφςεισ ςε ςχζςθ με τθ ςυμμετοχι του ςε κοινοπραξίεσ οι οποίεσ κα μποροφςαν να προκαλζςουν μελλοντικι 

εκροι διακεςίμων ι λοιπϊν ςτοιχείων, εκτόσ από αυτζσ που παρατίκενται ςτθ ςθμ. 45. 

Με εξαίρεςθ τθν Eurolife ERB Insurance Group Ανϊνυμοσ Εταιρεία Συμμετοχϊν, θ οποία υπόκειται ςε περιοριςμοφσ βάςει του 

εποπτικοφ και νομικοφ τθσ πλαιςίου και διακρατά χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ προκειμζνου να ικανοποιιςει τισ 

υποχρεϊςεισ τθσ ζναντι των αςφαλιςμζνων, δεν υπάρχουν ςθμαντικοί περιοριςμοί (π.χ. που να προκφπτουν από δανειακζσ 

ςυμβάςεισ, κανονιςτικζσ απαιτιςεισ ι ςυμβατικζσ ςυμφωνίεσ) ςτθ δυνατότθτα των ςυγγενϊν επιχειριςεων ι των κοινοπραξιϊν 

να μεταφζρουν κεφάλαια ςτον Πμιλο, είτε με τθ μορφι μεριςμάτων ι μζςω τθσ αποπλθρωμισ δανείων που ζχουν χορθγθκεί από 

τον Πμιλο. 

Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ 

Alpha Επενδυτικισ Ρεριουςίασ Κεφαλαρίου Α.Ε., Ελλάδα 

Τον Ιανουάριο 2017, ςτο πλαίςιο τθσ αναδιάρκρωςθσ του χρζουσ τθσ ΝΙΚΑΣ Α.Ε. και των κυγατρικϊν τθσ, θ Τράπεηα απζκτθςε το 

41,67% των μετοχϊν και δικαιωμάτων ψιφου τθσ Alpha Επενδυτικισ Ρεριουςίασ Κεφαλαρίου Α.Ε. ζναντι τιμιματοσ € 0,01 εκατ. 

Στθ ςυνζχεια, θ Τράπεηα ςυμμετείχε μαηί με τισ άλλεσ τράπεηεσ οι οποίεσ είχαν ςυμμετοχι ςτο εξαςφαλιςμζνο ομολογιακό δάνειο 

τθσ ΝΙΚΑΣ Α.Ε. (θ Alpha Bank και θ Attica Bank), αναλογικά, δθλαδι με ποςό € 7,5 εκατ., ςτθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου 

τθσ Alpha Επενδυτικισ Ρεριουςίασ Κεφαλαρίου Α.Ε. ςυνολικοφ ποςοφ € 18 εκατ.      

Θ Alpha Επενδυτικισ Ρεριουςίασ Κεφαλαρίου Α.Ε., ςε εκτζλεςθ τθσ ςυμφωνίασ για τθν αναδιάρκρωςθ του χρζουσ τθσ ΝΙΚΑΣ Α.Ε., 

θ οποία περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, τθν ανταλλαγι χρζουσ με απόκτθςθ ακινιτου τθσ εταιρείασ, απζκτθςε από τθ ΝΙΚΑΣ Α.Ε. 

ζναντι ςυνολικοφ τιμιματοσ € 17 εκατ. το εν λόγω ακίνθτο, το οποίο είχε δοκεί ωσ εξαςφάλιςθ του ςχετικοφ ομολογιακοφ δανείου 

τθσ εταιρείασ. Το ποςό που ειςπράχκθκε από τθν πϊλθςθ του ακινιτου χρθςιμοποιικθκε από τθ ΝΙΚΑΣ Α.Ε. για τθ μερικι 

αποπλθρωμι των δανειακϊν υποχρεϊςεων τθσ ζναντι των τραπεηϊν. 

Θ Alpha Επενδυτικισ Ρεριουςίασ Κεφαλαρίου Α.Ε. κα λογιςτικοποιείται ωσ ςυγγενισ επιχείρθςθ του Ομίλου.        

Famar S.A., Λουξεμβοφργο 

Τθν 7 Μαρτίου 2017, θ Τράπεηα απζκτθςε το 24,37% των μετοχϊν και δικαιωμάτων ψιφου τθσ Famar S.A. ζναντι τιμιματοσ € 2. Θ 

απόκτθςθ ζλαβε χϊρα ςε εκτζλεςθ ενόσ Ρρωτοκόλλου Αναδιάρκρωςθσ, ςφμφωνα με το οποίο θ Marinopoulos Holding S.à r.l. είχε 

ςυμφωνιςει για τθν πϊλθςθ των μετοχϊν τθσ εταιρείασ ςτθν Eurobank, τθν Alpha Bank, τθν Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και τθν 

Τράπεηα Ρειραιϊσ (οι Ελλθνικζσ Τράπεηεσ). Κατά τθν ίδια θμερομθνία, θ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ εταιρείασ αποφάςιςε, 

μεταξφ άλλων, τθ μετατροπι των παλαιϊν μετοχϊν τθσ εταιρείασ ςε νζεσ μετοχζσ ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν και δικαιωμάτων, οι 

οποίεσ κατανεμικθκαν μεταξφ των νζων μετόχων τθσ. Κατά ςυνζπεια, θ ςυμμετοχι τθσ Τράπεηασ ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ 

εταιρείασ μειϊκθκε ςε 23,55%. 

Σφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ των μετόχων που υπεγράφθ τθν 7 Μαρτίου 2017, τθ διοίκθςθ τθσ Famar S.A. ανζλαβαν θ 

Pillarstone και οι Ελλθνικζσ Τράπεηεσ. Επιπλζον, ςυμφωνικθκε ότι οι Ελλθνικζσ Τράπεηεσ κα διακζςουν ςτθ Famar νζα κεφάλαια 

φψουσ € 40 εκατ. (θ Eurobank κα ςυμμετζχει με ποςοςτό 24,37%) και ότι το εναπομείναν χρζοσ τθσ Famar Holding κα 

αναδιαρκρωκεί.  
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Ο ςτόχοσ τθσ απόκτθςθσ τθσ Famar S.A. από τισ Ελλθνικζσ Τράπεηεσ ιταν να μεγιςτοποιθκεί θ δυνατότθτα ανάκτθςθσ των δανείων 

που ζχουν χορθγθκεί ςτον όμιλο Famar και ςτον όμιλο Μαρινόπουλου, του οποίου τα δάνεια είχαν εξαςφαλιςτεί με ενζχυρο 

μετοχζσ τθσ Famar. 

33.  Υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Εξαςφαλιςμζνεσ υποχρεϊςεισ προσ τθν ΕΚΤ και τθν ΤτΕ 13.906     25.267     
 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, θ Τράπεηα ζχει μειϊςει τθν εξάρτθςι τθσ από το μθχανιςμό χρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ ςε € 

13,9 δισ (εκ των οποίων € 11,9 δισ αφοροφν ςε χρθματοδότθςθ από τον Ζκτακτο Μθχανιςμό Ραροχισ ευςτότθτασ - ELA), κυρίωσ 

ωσ αποτζλεςμα τθσ αφξθςθσ του δανειςμοφ από ςυμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων, τθσ επιλεγμζνθσ απομόχλευςθσ ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ, τθσ χρθςιμοποίθςθ μζρουσ του πλεονάςματοσ ρευςτότθτασ των κυγατρικϊν ςτο εξωτερικό και τθσ ειςροισ 

κατακζςεων. Τθν 28 Φεβρουαρίου 2017, θ χρθματοδότθςθ από το Ευρωςφςτθμα ανιλκε ςε € 14,1 δισ, εκ των οποίων € 12,1 δισ 

αφοροφν ςε χρθματοδότθςθ από τον ELA.   

34.  Υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Εξαςφαλιςμζνεσ υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 7.275       3.969       

Δανειςμόσ από διεκνι χρθματοπιςτωτικά και λοιπά ιδρφματα 362           478           

Διατραπεηικόσ δανειςμόσ 69             39             

74             30             

Σφνολο 7.780       4.516       

Τρεχοφμενοι λογαριαςμοί τραπεηϊν και υπόλοιπα ςε διακανονιςμό

 
Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, θ πλειοψθφία των εξαςφαλιςμζνων υποχρεϊςεων από ςυναλλαγζσ με λοιπζσ τράπεηεσ 

πραγματοποιικθκε με χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα εξωτερικοφ με εγγφθςθ ομόλογα ΤΧΣ, καλυμμζνεσ ομολογίεσ και ομόλογα 

εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου που εκδόκθκαν και διακρατικθκαν από τθν Τράπεηα (ςθμ. 26 και 36). Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, ο 

δανειςμόσ από διεκνι χρθματοπιςτωτικά και λοιπά ιδρφματα περιλαμβάνει δανειςμό από τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων 

(European Investment Bank), τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα για τθν Αναςυγκρότθςθ και τθν Ανάπτυξθ (European Bank for 

Reconstruction and Development) και από λοιπά παρόμοια χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, εκ των οποίων οι εξαςφαλιςμζνεσ 

υποχρεϊςεισ ανιλκαν ςε € 58 εκατ. (2015: € 206 εκατ.). 

35.  Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Κατακζςεισ ταμιευτθρίου και τρεχοφμενοι λογαριαςμοί 19.124     17.679     

Ρροκεςμιακζσ κατακζςεισ 14.806     13.653     

Συμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων 53             53             

Λοιπά προκεςμιακά προϊόντα (ςθμ. 36) 48             61             

Σφνολο 34.031     31.446     
 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, θ λογιςτικι αξία των ςφνκετων κατακζςεων που επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων, 

ανιλκε ςε € 3 εκατ. (2015: € 4 εκατ.) ενϊ θ ςωρευτικι μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία τουσ, λόγω μεταβολισ των ςυνκθκϊν αγοράσ, 

ςε € 1 εκατ. κζρδοσ (2015: € 1 εκατ. κζρδοσ). 

Θ μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία των ςφνκετων κατακζςεων ςυμψθφίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων με αντίκετθ μεταβολι 

ςτθν εφλογθ αξία ςφνκετων παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων. 
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Θ διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ και των ςυμβατικϊν μθ προεξοφλθμζνων υποχρεϊςεων πλθρωτζων ςτθ λιξθ των 

ςφνκετων κατακζςεων ανιλκε ςε € 1 εκατ. (2015: € 1 εκατ.). 

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

Ομίλου ποςοφ € 16 εκατ. (2015: € 28 εκατ.) και (β) τίτλουσ μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ που κατείχαν πελάτεσ του Ομίλου, ποςοφ € 32 

εκατ. (2015: € 33 εκατ.).  

36.  Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Μεςοπρόκεςμοι τίτλοι (EMTN) (ςθμ. 35) 59                        108                      

Τίτλοι μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ - Lower Tier II (ςθμ. 35) 43                        42                         

Σφνολο 102                      150                      
 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, θ λογιςτικι αξία των ςφνκετων τίτλων που επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων ανιλκε 

ςε € 3 εκατ. (2015: € 38 εκατ.), ενϊ θ ςωρευτικι μεταβολι τθσ εφλογθσ αξίασ τουσ ςε € 0,5 εκατ. κζρδοσ (2015: € 0,2 εκατ. κζρδοσ). 

Για τον προςδιοριςμό τθσ εφλογθσ αξίασ των ςφνκετων τίτλων λαμβάνεται υπόψθ ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ του Ομίλου. Το ςφνολο 

τθσ αποτίμθςθσ των ςφνκετων τίτλων τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 λόγω μεταβολισ του πιςτωτικοφ κινδφνου ανιλκε ςε € 0,4 εκατ. 

κζρδοσ (2015: € 0,1 εκατ. κζρδοσ). Θ μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία των ςφνκετων τίτλων που οφείλεται ςε κίνδυνο αγοράσ, 

εξαιρουμζνου του πιςτωτικοφ κινδφνου του Ομίλου, ςυμψθφίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων με αντίκετθ μεταβολι ςτθν 

εφλογθ αξία ςφνκετων παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων. 

Θ διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ και των ςυμβατικϊν μθ προεξοφλθμζνων υποχρεϊςεων πλθρωτζων ςτθ λιξθ των 

ςφνκετων τίτλων ανιλκε ςε € 0,3 εκατ. (2015: € 0,2 εκατ.). 

Θ χρθματοδότθςθ του Ομίλου προζρχεται από τίτλουσ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ EMTN, τιτλοποιιςεισ διαφόρων 

κατθγοριϊν δανείων, καλυμμζνεσ ομολογίεσ και ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου (ςθμ. 43): 

Μεςοπρόκεςμοι τίτλοι (EMTN) 

Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ, ο Πμιλοσ προχϊρθςε ςτθν επαναγορά μεςοπρόκεςμων τίτλων ονομαςτικισ αξίασ € 22 εκατ., 

αναγνωρίηοντασ κζρδοσ € 2 εκατ., το οποίο παρουςιάςτθκε ςτα «Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν» τθσ Κατάςταςθσ 

αποτελεςμάτων του Ομίλου, ενϊ τίτλοι ονομαςτικισ αξίασ € 39 εκατ. ζλθξαν. Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, θ λογιςτικι αξία τθσ 

υποχρζωςθσ ανιλκε ςε € 75 εκατ., εκ των οποίων € 16 εκατ. διακρατοφνταν από τουσ πελάτεσ του Ομίλου (ςθμ. 35). 

Τθν 29 Οκτωβρίου 2015, θ Τράπεηα αποφάςιςε τθ διενζργεια προγράμματοσ διαχείριςθσ ςτοιχείων πακθτικοφ (Liability 

Management Exercise-LME), ςε ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου (ςθμ. 39). Τθν 23 Νοεμβρίου 2015, θ 

Τράπεηα ανακοίνωςε ότι το ςυνολικό προϊόν εξαγοράσ των τίτλων που ζγιναν αποδεκτοί ςτα πλαίςια του LME ανιλκε ςε € 418 

εκατ., εκ των οποίων τα € 247 εκατ. αφοροφςαν μεςοπρόκεςμουσ τίτλουσ (EMTN). Θ αντίςτοιχθ ονομαςτικι αξία των EMTN 

ανιλκε ςε € 207 εκατ. (€ 128 εκατ. κατζχονταν από τρίτουσ). 

Τίτλοι μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ (Lower Tier-II) 

Οι τίτλοι μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ Lower Tier-II που ζχουν εκδοκεί από τον Πμιλο ανζρχονταν ςε € 75 εκατ. ςτισ 31 Δεκεμβρίου 

2016, εκ των οποίων € 32 εκατ. διακρατοφνταν από τουσ πελάτεσ του Ομίλου (ςθμ. 35). Τα ομόλογα λιγουν ςε δζκα ζτθ με 

δικαίωμα πρόωρθσ αποπλθρωμισ μετά από πζντε ζτθ. Τα ομόλογα πλθρϊνουν  τόκο ανά τρίμθνο που υπολογίηεται με βάςθ το 

Euribor τριμινου πλζον 160 μονάδων βάςθσ, αποτελοφν ομολογιακό δάνειο μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ (Lower Tier II) για τον Πμιλο 

και είναι ειςθγμζνα ςτο Χρθματιςτιριο του Λουξεμβοφργου. 

Τθν 23 Νοεμβρίου 2015, θ Τράπεηα ανακοίνωςε ότι το ςυνολικό προϊόν εξαγοράσ των τίτλων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ που 

ςυμμετείχαν ςτο προαναφερόμενο LME ανιλκε ςε € 154 εκατ., που αντιςτοιχοφςαν ςε ονομαςτικι αξία € 192 εκατ. Κατά 

ςυνζπεια, ο Πμιλοσ αναγνϊριςε κζρδθ € 27 εκατ. μετά φόρων από το LME των τίτλων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ, το οποίο 

παρουςιάςτθκε ςτθ γραμμι «Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν» τθσ κατάςταςθσ αποτελεςμάτων του Ομίλου, για τθ 

χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015. 
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Ομόλογα από τιτλοποιιςεισ 

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 ςυνολικι ζκδοςθ διακρατικθκε πλιρωσ από τθν 

Τράπεηα.  

Ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και καλυμμζνεσ ομολογίεσ 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 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 € 2.500 

εκατ. και € 2.275 εκατ., αντίςτοιχα, κατζχονταν από τθν Τράπεηα και τισ κυγατρικζσ τθσ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ, ο Πμιλοσ προχϊρθςε ςτθν ζκδοςθ καλυμμζνων ομολογιϊν ονομαςτικισ αξίασ € 2.175 εκατ., 

διακρατοφμενων πλιρωσ από τθν Τράπεηα.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ, ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ € 6.650 εκατ. ζλθξαν, ενϊ ομόλογα 

ονομαςτικισ αξίασ € 3.893 εκατ. αποπλθρϊκθκαν.  

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). 

37.  Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπα ςε διακανονιςμό
(1)

249                          196                          

Λοιπζσ προβλζψεισ 121 143                          

Ρροειςπραγμζνα ζςοδα και ζξοδα δεδουλευμζνα 82                            70                            

48                            50                            

48                            42                            

Φόροσ ειςοδιματοσ πλθρωτζοσ 18                            15                            

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ (ςθμ. 16) 3                               5                               

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 209                          221                          

Σφνολο 778                          742                          

Xρθματοοικονομικι εγγφθςθ για 

πιςτωτικό κίνδυνο Ελλθνικοφ Δθμοςίου

Υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου 

από τθν υπθρεςία (ςθμ. 38)

 
(1) Περιλαμβάνει υπόλοιπα ςε διακανονιςμό που ςχετίηοται με τραπεηικζσ επιταγζσ και εμβάςματα, ςυναλλαγζσ πιςτωτικϊν καρτϊν, λοιπζσ τραπεηικζσ και 

χρθματιςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ. 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, οι λοιπζσ υποχρεϊςεισ ποςοφ € 209 εκατ. αφοροφν κυρίωσ ςε α) υποχρεϊςεισ ςε προμθκευτζσ και 

πιςτωτζσ, β) ειςφορζσ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ και γ) υποχρεϊςεισ από λοιποφσ φόρουσ και τζλθ. 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, οι λοιπζσ προβλζψεισ ποςοφ € 121 εκατ. αφοροφν κυρίωσ ςε εκκρεμείσ δικαςτικζσ υποκζςεισ και 

απαιτιςεισ υπό αμφιςβιτθςθ ποςοφ € 67 εκατ. (ςθμ. 45), ζξοδα αναδιάρκρωςθσ ποςοφ € 36 εκατ. (εκ των οποίων ποςό € 34 

εκατ., μετά από πλθρωμζσ ςχετίηεται με το Ρρόγραμμα Εκελοφςιασ Εξόδου και ποςό € 2 εκατ. ςχετίηεται με τθν απόκτθςθ του 

Καταςτιματοσ τθσ Alpha Bank ςτθ Βουλγαρία από τθν Eurobank Bulgaria A.D., ςθμ. 47) και λοιπζσ προβλζψεισ για λειτουργικοφσ 

κινδφνουσ ποςοφ € 13 εκατ.  
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Θ κίνθςθ των λοιπϊν προβλζψεων του Ομίλου παρουςιάηεται παρακάτω: 

Εκκρεμείσ δικαςτικζσ 

υποκζςεισ και 

απαιτιςεισ υπό 

αμφιςβιτθςθ Λοιπά Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουάριου 66                                      77                            143                          

-                                         2                               2                               

Ρροβλζψεισ χριςθσ 6                                        61                            67                            

Χρθςιμοποιθκείςεσ προβλζψεισ (0)                                       (10)                           (10)                           

Ανακτιςεισ χριςθσ (4)                                       (0)                             (4)                             

(1)                                       (76)                           (77)                           

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 67                                      54                            121                          

31 Δεκεμβρίου 2016

Υπόλοιπο από απόκτθςθ επιχειριςεων

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ και 

λοιπζσ κινιςεισ
(1)

 

Εκκρεμείσ δικαςτικζσ 

υποκζςεισ και 

απαιτιςεισ υπό 

αμφιςβιτθςθ Λοιπά Σφνολο

€ εκατ. € εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουάριου 60                                      37                            97                            

Ρροβλζψεισ χριςθσ 8                                        64                            72                            

Χρθςιμοποιθκείςεσ προβλζψεισ (1)                                       (14)                           (15)                           

Ανακτιςεισ χριςθσ (2)                                       (1)                             (3)                             

1                                        (6)                             (5)                             

Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (0)                                       (3)                             (3)                             

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 66                                      77                            143                          

31 Δεκεμβρίου 2015

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ και 

λοιπζσ κινιςεισ

 
(1) Οι λοιπζσ κινιςεισ περιλαμβάνουν ποςό € 76 εκατ. για αποηθμιϊςεισ που πλθρϊκθκαν ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ Εκελοφςιασ Εξόδου το οποίο 

παρουςιάηεται ςτθν κίνθςθ τθσ υποχρζωςθσ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία (ςθμ. 38). 

Θ εφαρμογι του Ρρογράμματοσ Εκελοφςιασ Εξόδου, το οποίο είχε ςχεδιαςτεί για το προςωπικό του Ομίλου ςτθν Ελλάδα ςτο 

πλαίςιο τθσ εφαρμογισ του ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ τθσ Τράπεηασ 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. Θ επαναμζτρθςθ είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ υποχρζωςθσ αποηθμίωςθσ 

προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία κατά € 4 εκατ., ςυνολικά.  

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, το κόςτοσ που εκτιμικθκε για το Ρρόγραμμα Εκελοφςιασ Εξόδου ανερχόταν ςε περίπου € 111 εκατ., 

μετά από προβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία, εκ των οποίων ποςό € 49 εκατ. ζχει 

αναγνωριςτεί ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων του Ομίλου για το 2016 (2015: € 62 εκατ.) (ςθμ. 14). Το Ρρόγραμμα Εκελοφςιασ 

Εξόδου ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ τθσ λειτουργικισ αποδοτικότθτασ του Ομίλου, με τθν ετιςια εκτιμϊμενθ εξοικονόμθςθ να 

ανζρχεται ςε € 46 εκατ. 
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38.  Υποχρζωςθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία 

Ο Πμιλοσ ςχθματίηει πρόβλεψθ αποηθμίωςθσ του προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία για τουσ υπαλλιλουσ του ςτθν 

Ελλάδα και το εξωτερικό, που δικαιοφνται εφάπαξ αποηθμίωςθ όταν αυτοί παραμζνουν ςτθν υπθρεςία μζχρι τθ ςυνικθ θλικία 

ςυνταξιοδότθςθσ. Θ αποηθμίωςθ αυτι υπολογίηεται βάςει των ετϊν υπθρεςίασ και των απολαβϊν των υπαλλιλων κατά τθν 

θμερομθνία ςυνταξιοδότθςθσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα εργατικι νομοκεςία. Οι ανωτζρω υποχρεϊςεισ αποηθμίωςθσ λόγω 

εξόδου από τθν υπθρεςία ςυνικωσ εκκζτουν τον Πμιλο ςε αναλογιςτικοφσ κινδφνουσ, όπωσ ο κίνδυνοσ επιτοκίου και ο κίνδυνοσ 

μεταβολισ των μιςκϊν. Ωσ εκ τοφτου, μια μείωςθ ςτο προεξοφλθτικό επιτόκιο που χρθςιμοποιείται ςτον υπολογιςμό τθσ 

παροφςασ αξίασ των αναμενόμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν εκροϊν ι μια αφξθςθ ςτουσ μελλοντικοφσ μιςκοφσ, κα αυξιςουν τθν 

υποχρζωςθ του Ομίλου. 

Θ μεταβολι τθσ υποχρζωςθσ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία παρουςιάηεται παρακάτω: 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 42             41             

Κόςτοσ τρζχουςασ απαςχόλθςθσ 3               3               

Τόκοσ ςτθν υποχρζωςθ 1               1               

Κόςτοσ προχπθρεςίασ και (κζρδθ)/ηθμιζσ διακανονιςμϊν 77             5               

Επαναμετριςεισ:

5               1               

2               -                

Αναλογιςτικά (κζρδθ)/ηθμιζσ λόγω εμπειρικϊν αναπροςαρμογϊν (1)              (1)              

Αποηθμιϊςεισ που πλθρϊκθκαν (81)            (7)              

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ (0)              0               

Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ -                (1)              

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 48             42             

Αναλογιςτικά (κζρδθ)/ηθμιζσ λόγω μεταβολισ των 

χρθματοοικονομικϊν παραδοχϊν

Αναλογιςτικά (κζρδθ)/ηθμιζσ λόγω μεταβολισ των 

δθμογραφικϊν παραδοχϊν

 
Το 2016, ο Πμιλοσ ξεκίνθςε τθν εφαρμογι του Ρρογράμματοσ Εκελοφςιασ Εξόδου (ςθμ. 37), ςτα πλαίςια του οποίου οι 

αποηθμιϊςεισ που πλθρϊκθκαν ανιλκαν ςε € 81 εκατ. Θ πρόβλεψθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ που είχε 

ςχθματιςτεί για τουσ υπαλλιλουσ που ςυμμετείχαν ςτο Ρρόγραμμα ανιλκε ςε € 5 εκατ.   

Οι πιο ςθμαντικζσ αναλογιςτικζσ παραδοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν (εκφραςμζνεσ ςε ςτακμιςμζνουσ μζςουσ όρουσ) 

παρουςιάηονται παρακάτω: 

2016

%

2015

%

Ρροεξοφλθτικό επιτόκιο 1,9            2,6            

Μελλοντικι αφξθςθ μιςκϊν 2,4            2,2             

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, θ μζςθ διάρκεια τθσ υποχρζωςθσ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία ιταν 18 ζτθ 

(2015: 18 ζτθ). 

Θ ανάλυςθ ευαιςκθςίασ των ςθμαντικότερων παραδοχϊν, με βάςθ μια εφλογθ μεταβολι αυτϊν, που χρθςιμοποιικθκαν τθν 31 

Δεκεμβρίου 2016 παρουςιάηεται παρακάτω: 

Θ αφξθςθ/(μείωςθ) του προεξοφλθτικοφ επιτοκίου κατά 50 μονάδεσ βάςθσ/(50 μονάδεσ βάςθσ), κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθ 

(μείωςθ)/αφξθςθ τθσ υποχρζωςθσ κατά (€ 3,6 εκατ.)/ € 3,9 εκατ. 

Θ αφξθςθ/(μείωςθ) των μελλοντικϊν μιςκϊν κατά 0,5%/(0,5%), κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ/(μείωςθ) τθσ υποχρζωςθσ 

κατά € 3,7 εκατ./(€ 3,5 εκατ.). 
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Θ παραπάνω ανάλυςθ ευαιςκθςίασ βαςίηεται ςτθν αλλαγι μιασ παραδοχισ διατθρϊντασ τισ υπόλοιπεσ ςτακερζσ. Στθν πράξθ 

αυτό δεν είναι ςφνθκεσ να ςυμβεί και οι μεταβολζσ ςε κάποιεσ από τισ παραδοχζσ μπορεί να ςυςχετίηονται. 

Οι μζκοδοι και οι παραδοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν προετοιμαςία τθσ παραπάνω ανάλυςθσ ευαςκθςίασ είναι ςυνεπείσ 

με αυτζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτίμθςθ τθσ υποχρζωςθσ κακοριςμζνων παροχϊν και δεν μεταβλικθκαν ςυγκριτικά με 

τθν προθγοφμενθ χριςθ. 

39.  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 (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 2015 4.412                        (0)                               4.412                        6.682                        0                                 6.682                        

(4.368)                       -                                  (4.368)                       -                                  -                                  -                                  

612                            -                                  612                            1.374                        -                                  1.374                        

Αγορά ιδίων μετοχϊν -                                  (8)                               (8)                               -                                  4                                 4                                 

Ρϊλθςθ ιδίων μετοχϊν -                                  8                                 8                                 -                                  (5)                               (5)                               

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 656                            (0)                               656                            8.056                        (1)                               8.055                        

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

Αγορά ιδίων μετοχϊν -                                  (1)                               (1)                               -                                  (1)                               (1)                               

Ρϊλθςθ ιδίων μετοχϊν -                                  0                                 0                                 -                                  1                                 1                                 

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 656                            (1)                               655                            8.056                        (1)                               8.055                        

Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου μετά από ζξοδα

ζκδοςθ 

μετοχϊν 

υπζρ το άρτιο

Μείωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου με ςυνζνωςθ των 

μετοχϊν (reverse split)

 
 

Θ μεταβολι του αρικμοφ των μετοχϊν τθσ Τράπεηασ παρουςιάηεται παρακάτω: 

 

Εκδοκείςεσ

κοινζσ Κδιεσ Κακαρό 

μετοχζσ μετοχζσ ποςό

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2015 14.707.876.542     (1.241.629)               14.706.634.913     

(14.560.797.777)    -                                  (14.560.797.777)    

2.038.920.000        -                                  2.038.920.000        

Αγορά ιδίων μετοχϊν -                                  (25.687.364)            (25.687.364)            

Ρϊλθςθ ιδίων μετοχϊν -                                  26.148.100              26.148.100              

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 2.185.998.765        (780.893)                  2.185.217.872        

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2016 2.185.998.765        (780.893)                  2.185.217.872        

Αγορά ιδίων μετοχϊν -                                  (3.006.180)               (3.006.180)               

Ρϊλθςθ ιδίων μετοχϊν -                                  2.299.502                2.299.502                

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 2.185.998.765        (1.487.571)               2.184.511.194        

Αρικμόσ μετοχϊν

Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου

Μείωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου με ςυνζνωςθ των 

μετοχϊν (reverse split)

 
 

Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ από τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα (ΕΚΤ) των αποτελεςμάτων τθσ Συνολικισ Αξιολόγθςθσ (ΣΑ) τθν 

31 Οκτωβρίου 2015, και ςφμφωνα με το Νόμο 4340/2015, ο οποίοσ μεταρρφκμιςε το πλαίςιο για τθν ανακεφαλαιοποίθςθ των 

τραπεηϊν, τθν 3 Νοεμβρίου 2015, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ αποφάςιςε τθ ςφγκλθςθ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 

ςτισ 16 Νοεμβρίου 2015 για τθν ζγκριςθ τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου (ΑΜΚ). Σε ςυνδυαςμό με τθν ΑΜΚ, θ Τράπεηα 

αποφάςιςε τθ διενζργεια προγράμματοσ διαχείριςθσ ςτοιχείων πακθτικοφ (Liability Management Exercise-LME) τθν 29 Οκτωβρίου 

2015. 
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Τθ 16 Νοεμβρίου 2015, θ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ Τράπεηασ ενζκρινε τα ακόλουκα: 

α) τθ μείωςθ του ανερχόμενου ςε € 4.412 εκατ. κοινοφ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ κατά € 4.368 εκατ. μζςω ταυτόχρονθσ 

(i) αφξθςθσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ τθσ κοινισ ονομαςτικισ μετοχισ τθσ Τράπεηασ και μείωςθσ του ςυνολικοφ αρικμοφ των κοινϊν 

μετοχϊν τθσ, μζςω ςυνζνωςισ τουσ με αναλογία εκατό (100) παλαιζσ ςε μία (1) νζα κοινι ονομαςτικι μετοχι (reverse split), και 

(ii) μείωςθσ τθσ νζασ ονομαςτικισ αξίασ τθσ κοινισ ονομαςτικισ μετοχισ (προερχόμενθσ από το reverse split) ςε € 0,30, με ςκοπό 

τθν απόςβεςθ ηθμιϊν εισ νζον δια του ςχθματιςμοφ ιςόποςου αποκεματικοφ προσ ςυμψθφιςμό.  

β) τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ για τθν άντλθςθ κεφαλαίων μζχρι και € 2.039 εκατ., με τθν καταβολι 

μετρθτϊν ι/και ειςφορά ςε είδοσ, τθν κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των κοινϊν μετοχϊν τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου 

του Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (ΤΧΣ) και του μοναδικοφ προνομιοφχου μετόχου τθσ, δθλ. του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου, και τθν ζκδοςθ νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν, ονομαςτικισ αξίασ € 0,30 θ κάκε μία.  

Τθν 23 Νοεμβρίου 2015, ςε ςυνζχεια τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ ΑΜΚ ςυνολικοφ ποςοφ € 2.039 εκατ., θ Τράπεηα ανακοίνωςε ότι οι 

ςυνολικά 2.038.920.000 νζεσ κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ τθσ (που εκδίδονται δυνάμει τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ) 

κατανεμικθκαν ωσ εξισ: (α) 1.621.150.153 από τισ νζεσ μετοχζσ (80% επί του ςυνόλου των νζων μετοχϊν) κατανεμικθκαν ςτουσ 

ειδικοφσ επενδυτζσ, κεςμικοφσ και λοιποφσ επενδυτζσ που εκπλιρωναν οριςμζνα κριτιρια, και (β) 417.769.847 από τισ νζεσ 

μετοχζσ (20% επί του ςυνόλου των νζων μετοχϊν) κατανεμικθκαν ςε επενδυτζσ των οποίων οι τίτλοι ζγιναν αποδεκτοί τελικϊσ 

προσ εξαγορά, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ άςκθςθσ διαχείριςθσ πακθτικοφ (liability management exercise-LME).   

Τα ζξοδα που ςχετίηονται άμεςα με τθν προαναφερκείςα αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου ανιλκαν ςε € 75 εκατ. (€ 53 εκατ., μετά 

από φόρουσ), εκ των οποίων ποςό € 69 εκατ. είχε εξοφλθκεί ζωσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2015. 

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. 

40.  Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιοφχεσ μετοχζσ 

Αρικμόσ 2016 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 10%  ςτθν τιμι τθσ ζκδοςθσ κάκε προνομιοφχου 

μετοχισ, 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 
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Τράπεηασ κατά το τελευταίο ζτοσ διαπραγμάτευςθσ τουσ. Στθν περίπτωςθ μθ αποπλθρωμισ των προνομιοφχων μετοχϊν από τθν 

Τράπεηα 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 2016 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. 

41.  Ρρονομιοφχοι τίτλοι 

Τθ 18 Μαρτίου 2005, ο Πμιλοσ, μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ, ERB Hellas Funding Limited, εξζδωςε προνομιοφχουσ τίτλουσ 

ποςοφ € 200 εκατ. οι οποίοι αποτελοφν πρόςκετα εποπτικά κεφάλαια (Lower Tier I Σειρά Α) για τον Πμιλο. Τθν 31 Δεκεμβρίου 

2016, το υπόλοιπο τθσ Σειράσ Α ιταν € 2 εκατ. (ςυμπεριλαμβανομζνων των εξόδων ζκδοςθσ). Οι προνομιοφχοι τίτλοι δεν ζχουν 

προκακοριςμζνθ θμερομθνία αποπλθρωμισ και δίνουν ςτον εκδότθ το δικαίωμα πρόωρθσ αποπλθρωμισ τουσ ςτθν ονομαςτικι 

τουσ αξία ςτισ 18 Μαρτίου 2010, και ετθςίωσ από τότε και ςτο εξισ και είναι ειςθγμζνοι ςτα Χρθματιςτιρια του Λουξεμβοφργου 

και τθσ Φρανκφοφρτθσ. 

Τθ 2 Νοεμβρίου 2005, ο Πμιλοσ, μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ, ERB Hellas Funding Limited, εξζδωςε προνομιοφχουσ τίτλουσ 

ποςοφ € 400 εκατ. οι οποίοι αποτελοφν πρόςκετα εποπτικά κεφάλαια (Lower Tier I Σειρά Β) για τον Πμιλο. Τθν 31 Δεκεμβρίου 

2016, το υπόλοιπο τθσ Σειράσ Β ιταν € 4 εκατ. (ςυμπεριλαμβανομζνων των εξόδων ζκδοςθσ). Οι προνομιοφχοι τίτλοι δεν ζχουν 

προκακοριςμζνθ θμερομθνία αποπλθρωμισ και δίνουν ςτον εκδότθ το δικαίωμα πρόωρθσ αποπλθρωμισ τουσ ςτθν ονομαςτικι 

τουσ αξία ςτισ 2 Νοεμβρίου 2015, και ςε τριμθνιαία βάςθ από τότε και ςτο εξισ και είναι ειςθγμζνοι ςτo Χρθματιςτιριο του 

Λονδίνου. 

Τθν 9 Νοεμβρίου και τθν 21 Δεκεμβρίου 2005, ο Πμιλοσ, μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ, ERB Hellas Funding Limited, εξζδωςε 

προνομιοφχουσ τίτλουσ ποςοφ € 150 εκατ. και € 50 εκατ., αντίςτοιχα, οι οποίοι αποτελοφν πρόςκετα εποπτικά κεφάλαια (Lower 

Tier I Σειρά Γ) για τον Πμιλο. Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, το υπόλοιπο τθσ Σειράσ Γ ιταν € 18 εκατ. (ςυμπεριλαμβανομζνων των 

εξόδων ζκδοςθσ). Οι προνομιοφχοι τίτλοι δεν ζχουν προκακοριςμζνθ θμερομθνία αποπλθρωμισ και δίνουν ςτον εκδότθ το 

δικαίωμα πρόωρθσ αποπλθρωμισ τουσ ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία ςτισ 9 Ιανουαρίου 2011, και ςε τριμθνιαία βάςθ από τότε και 

ςτο εξισ. Οι προνομιοφχοι τίτλοι είναι ειςθγμζνοι ςτα Χρθματιςτιρια του Λονδίνου, τθσ Φρανκφοφρτθσ και του Euronext 

Άμςτερνταμ. 

Τθν 29 Ιουλίου 2009, ο Πμιλοσ, μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ, ERB Hellas Funding Limited, εξζδωςε € 300 εκατ. 

προνομιοφχων τίτλων οι οποίοι αποτελοφν εποπτικά κεφάλαια (Tier I Σειρά Δ) για τον Πμιλο. Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, το 

υπόλοιπο τθσ Σειράσ Δ ιταν € 19 εκατ. (ςυμπεριλαμβανομζνων των εξόδων ζκδοςθσ).  Οι προνομιοφχοι τίτλοι δεν ζχουν 

προκακοριςμζνθ θμερομθνία αποπλθρωμισ και παρζχουν ςτον εκδότθ το δικαίωμα πρόωρθσ αποπλθρωμισ πζντε χρόνια μετά 

τθν θμερομθνία ζκδοςθσ και ςε ετιςια βάςθ από τότε και ςτο εξισ. Επιπρόςκετα, οι τίτλοι μετά τον Οκτϊβριο του 2014 είναι 

μετατρζψιμοι, κατόπιν άςκθςθσ του δικαιϊματοσ μετατροπισ είτε από τον εκδότθ είτε από τον ομολογιοφχο και υπό οριςμζνεσ 

ςυνκικεσ, ςε κοινζσ μετοχζσ Eurobank ςτο χαμθλότερο ςυντελεςτι μετατροπισ βάςει: α) 12% μείωςθσ τθσ τρζχουςασ τιμισ τθσ 

μετοχισ κατά το τελευταίο διάςτθμα που κα προθγθκεί τθσ ανταλλαγισ ι β) τθσ ονομαςτικισ αξίασ τθσ κοινισ μετοχισ τθσ 

Τράπεηασ. Οι προνομιοφχοι τίτλοι είναι ειςθγμζνοι ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν του Λονδίνου. 

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. Το 2016 και το 2015, θ Τράπεηα δεν διζνειμε μζριςμα (ςθμ. 

51). Συνεπϊσ, θ ERB Hellas Funding Ltd ανακοίνωςε τθ μθ καταβολι του μθ ςωρευτικοφ μερίςματοσ των παραπάνω ςειρϊν 

προνομιοφχων τίτλων. 
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Θ κίνθςθ των προνομιοφχων τίτλων που εξζδωςε ο Πμιλοσ μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ, ERB Hellas Funding Limited, 

παρουςιάηεται παρακάτω: 

Ζκδοςθ Α Ζκδοςθ B Ζκδοςθ Γ Ζκδοςθ Δ Σφνολο

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

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουαρίου 2015 2               5               49             21             77             

Εξαγορά προνομιοφχων τίτλων (LME) (0)              (1)              (31)            (2)              (34)            

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 2               4               18             19             43             

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 2               4               18             19             43             
 

Τθν 29 Οκτωβρίου 2015, θ Τράπεηα αποφάςιςε τθ διενζργεια προγράμματοσ διαχείριςθσ ςτοιχείων πακθτικοφ (Liability 

Management Exercise-LME) ςε ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου (ςθμ. 39). Τθν 23 Νοεμβρίου 2015, θ 

Τράπεηα ανακοίνωςε ότι το ςυνολικό προϊόν εξαγοράσ των τίτλων που ζγιναν αποδεκτοί ςτα πλαίςια του LME ανιλκε ςε € 418 

εκατ., εκ των οποίων € 17 εκατ. αφοροφςαν ςε προνομιοφχουσ τίτλουσ (Tier I securities) ονομαςτικισ αξίασ € 34 εκατ. Συνεπϊσ, 

από το LME των προνομιοφχων τίτλων προζκυψε κζρδοσ € 17 εκατ. (€ 12 εκατ. μετά φόρων), που αναγνωρίςτθκε απευκείασ ςτθν 

κακαρι κζςθ του Ομίλου, για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015. 

Επιπρόςκετα, τον Οκτϊβριο του 2015, θ Τράπεηα επαναγόραςε και ςτθ ςυνζχεια ακφρωςε υβριδικοφσ τίτλουσ ονομαςτικισ αξίασ 

€ 325 εκατ., που κατείχε προθγουμζνωσ θ εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ ERB Hellas Cayman και προζκυψε κζρδοσ € 252 εκατ. (€ 175 

εκατ. μετά από φόρουσ και ςχετιηόμενα ζξοδα), που καταχωρικθκε απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ τθσ Τράπεηασ. Το αποτζλεςμα 

τθσ ςυναλλαγισ αυτισ ςτθν κακαρι κζςθ του Ομίλου, ιταν θ αναγνϊριςθ τθσ ςχετιηόμενθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ 

υποχρζωςθσ ποςοφ € 73 εκατ., για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015. 
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42.  Ειδικά αποκεματικά 

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

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουάριου 2015 445                    960                    (142)                  2.030              3.293             

-                         -                          -                         4.368              4.368             

11                      4                         -                         (3)                     12                   

-  μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ -                         -                          98                     -                        98                   

-                         -                          (10)                    -                        (10)                  

Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν

- μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ -                         -                          32                     -                        32                   

-                         -                          6                        -                        6                     

-                         -                          -                         (13)                   (13)                  

-                         -                          -                         0                       0                     

-                         -                          -                         0                       0                     

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 456                    964                    (16)                    6.382              7.786             

Υπόλοιπο τθν 1 Ιανουάριου 2016 456                    964                    (16)                    6.382              7.786             

(48)                     (7)                        (2)                      (36)                   (93)                  

-  μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ -                         -                          76                     -                        76                   

-                         -                          (112)                  -                        (112)               

Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν

- μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ -                         -                          11                     -                        11                   

-                         -                          (1)                      -                        (1)                    

-                         -                          -                         50                    50                   

Συμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ

-                         -                          2                        -                        2                     

-                         -                          -                         (4)                     (4)                    

-                         -                          -                         0                       0                     

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 408                    957                    (42)                    6.392              7.715             

Μείωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου (ςθμ. 39)

Αναλογιςτικά κζρδθ/(ηθμιζσ) υποχρζωςθσ αποηθμίωςθσ 

προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία, μετά από φόρουσ

Αξία παρεχόμενων υπθρεςιϊν από το προςωπικό

Τακτικό 

αποκεματικό

Αφορολόγθτα 

αποκεματικά

Αποκεματικό 

ΔΛΡ 39

Λοιπά 

Αποκεματικά Σφνολο

Μεταφορζσ μεταξφ αποκεματικϊν

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων

- μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ

-  μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ, μετά από αντιςτάκμιςθ

Αναλογιςτικά κζρδθ/(ηθμιζσ) υποχρζωςθσ αποηθμίωςθσ 

προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία, μετά από φόρουσ

- μεταβολι αναλογίασ λοιπϊν αποτελεςμάτων ςυγγενϊν 

επιχειριςεων και κοινοπραξιϊν

Αξία παρεχόμενων υπθρεςιϊν από το προςωπικό

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ, μετά από αντιςτάκμιςθ

Μεταφορζσ μεταξφ αποκεματικϊν(1)

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων

- μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ

- μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ

 
(1) Περιλαμβάνει επίςθσ τα ποςά που ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ προσ πϊλθςθ (Αςφαλιςτικζσ και Ουκρανικζσ δραςτθριότθτεσ), οι οποίεσ πωλικθκαν 

το 2016 (ςθμ. 17). 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, ςτα ειδικά αποκεματικά περιλαμβάνονται: (α) ειδικό αποκεματικό τθσ Τράπεηασ ποςοφ € 5.579 εκατ. 

(2015: € 5.579 εκατ.), το οποίο μπορεί μόνο είτε να κεφαλαιοποιθκεί ι να ςυμψθφιςτεί με ηθμιζσ εισ νζον, ςφμφωνα με το άρκρο 

4, παρ. 4α του Νόμου 2190/1920, και (β) αποκεματικό ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν, μετά από αντιςτάκμιςθ ποςοφ € 234 εκατ. 

ηθμιά (2015: € 284 εκατ. ηθμιά). 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, το αποκεματικό αντιςτάκμιςθσ ταμειακϊν ροϊν που περιλαμβάνεται ςτο αποκεματικό Δ.Λ.Ρ. 39 ιταν € 

59 εκατ. ηθμιά (2015: € 69 εκατ. ηθμιά). 

Το τακτικό αποκεματικό και το αποκεματικό Δ.Λ.Ρ. 39 δεν μποροφν να διανεμθκοφν, ενϊ τα αφορολόγθτα αποκεματικά 

φορολογοφνται κατά τθν διανομι τουσ. 
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43.  Μεταβιβάςεισ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων 

Ο Πμιλοσ διενεργεί ςυναλλαγζσ με τισ οποίεσ μεταβιβάηει χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία που ζχει αναγνωρίςει, 

απευκείασ ςε τρίτουσ ι ςε εταιρείεσ ειδικοφ ςκοποφ. 

α) Ο Πμιλοσ πωλεί χρεόγραφα ζναντι μετρθτϊν ςτο πλαίςιο ςυμφωνιϊν επαναγοράσ χρεογράφων («repos») και αναλαμβάνει τθν 

υποχρζωςθ να επιςτρζψει ςτον αντιςυμβαλλόμενο τα χριματα που ειςζπραξε. Επιπλζον, ο Πμιλοσ ενεχυριάηει ζναντι 

μετρθτϊν τίτλουσ και δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν και αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να επιςτρζψει ςτον αντιςυμβαλλόμενο 

τα χριματα που ειςζπραξε. Ο Πμιλοσ εκτιμά ότι διατθρεί ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων του 

ςχετικοφ πιςτωτικοφ και επιτοκιακοφ κινδφνου, και τισ αποδόςεισ αυτϊν των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων 

και ωσ εκ τοφτου δεν τα ζχει αποαναγνωρίςει. Ωσ αποτζλεςμα των παραπάνω ςυναλλαγϊν, ο Πμιλοσ δεν είναι ςε κζςθ να 

χρθςιμοποιιςει, πουλιςει ι να ενεχυριάςει τα μεταβιβαςκζντα περιουςιακά ςτοιχεία κατά τθ διάρκεια τθσ ςυναλλαγισ. Θ 

ςχετικι υποχρζωςθ αναγνωρίηεται ανάλογα ςτισ Υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ και χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (ςθμ. 

33 και 34) και τισ Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ (ςθμ. 35), ωσ ενδείκνυται. 

 Ο Πμιλοσ ζχει προχωριςει ςε τιτλοποιιςεισ διαφόρων κατθγοριϊν δανείων (ομολογιακϊν και πιςτωτικϊν καρτϊν), ςφμφωνα 

με τισ οποίεσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μεταβιβάςει τισ ταμειακζσ ροζσ από τα δάνεια ςτουσ κατόχουσ των ομολογιϊν. 

Ο Πμιλοσ εκτιμά ότι διατθρεί ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων του ςχετικοφ πιςτωτικοφ και 

επιτοκιακοφ κινδφνου, και τισ αποδόςεισ αυτϊν των δανείων και ωσ εκ τοφτου δεν τα ζχει αποαναγνωρίςει. Ωσ αποτζλεςμα 

των παραπάνω ςυναλλαγϊν, ο Πμιλοσ δεν είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςει, πουλιςει ι να ενεχυριάςει τα μεταβιβαςκζντα 

περιουςιακά ςτοιχεία κατά τθν περίοδο που διακρατοφνται από τισ εταιρείεσ ειδικοφ ςκοποφ. Επιπλζον, το δικαίωμα 

αναγωγισ των κατόχων των ομολογιϊν περιορίηεται μόνο ςτα δάνεια που ζχουν μεταβιβαςτεί. Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, τα 

ομόλογα από τιτλοποιιςεισ διακρατοφνταν πλιρωσ από τον Πμιλο (2015: υποχρζωςθ μθδζν)  (ςθμ. 36). 

Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία του Ομίλου που ζχουν πωλθκεί ι 

μεταβιβαςτεί, για τα οποία δεν πλθροφνται τα κριτιρια αποαναγνϊριςισ τουσ από το ενεργθτικό του Ομίλου: 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

0               9               

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 24.786     22.353     

- τιτλοποιθμζνα δάνεια 400          440          

2.646      145          

- ενεχυριαςμζνα δάνεια ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 21.629    21.510    

- λοιπά ενεχυριαςμζνα δάνεια 111          258          

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 
(1)

8.179       11.830     

Σφνολο 32.965     34.192     

Λογιςτικι Αξία

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία 

μζςω αποτελεςμάτων

- ενεχυριαςμζνα δάνεια ςτο πλαίςιο προγράμματοσ ζκδοςθσ 

καλυμμζνων ομολογιϊν

 
(1) Περιλαμβάνει ομόλογα ΣΧ ονομαςτικισ αξίασ € 4.076 εκατ. (2015: 8.392 εκατ.). 

 

β) Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, τα ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου που εξζδωςε θ Τράπεηα, ονομαςτικισ αξίασ € 2.500 εκατ. 

(2015: € 13.043 εκατ.) και ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ € 1.895 εκατ. (2015: € 7.173 εκατ.), ςτο πλαίςιο του δεφτερου πυλϊνα του 

Ρρογράμματοσ Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ (ςθμ. 4),  διακρατοφνταν πλιρωσ από τθν Τράπεηα.Από 

το ςφνολο τθσ ζκδοςθσ, ομόλογα ονομαςτικισ αξίασ € 1.160 εκατ. και ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ € 875 εκατ. ζχουν ενεχυριαςτεί 

ςτον Ζκτακτο Μθχανιςμό Ραροχισ ευςτότθτασ (Emergency Liquidity Assistance – ELA) (2015: ονομαςτικι αξία € 13.043 εκατ. 

και ρευςτοποιιςιμθ αξία € 7.173 εκατ.), ενϊ τα εναπομείναντα € 1.340 εκατ. ονομαςτικισ αξίασ € 1.020 εκατ. πωλικθκαν με 

βάςθ ςυμφωνίεσ επαναγοράσ (2015: ονομαςτικι και ρευςτοποιιςιμθ αξία μθδζν). 

γ) Επιπλζον, ο Πμιλοσ ενδζχεται να πωλιςει ι να ενεχυριάςει εκ νζου τίτλουσ που ζχει δανειςτεί ι αποκτιςει μζςω ςυμφωνιϊν 

επαναπϊλθςθσ τίτλων («reverse repos»), τουσ οποίουσ ζχει τθν υποχρζωςθ να επιςτρζψει. Ο αντιςυμβαλλόμενοσ διατθρεί 

ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και αποδόςεισ των τίτλων αυτϊν και ωσ εκ τοφτου δεν αναγνωρίηονται από τον Πμιλο. Τθν 
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31 Δεκεμβρίου 2016, ο Πμιλοσ δεν είχε πωλιςει ι ενεχυριάςει εκ νζου τίτλουσ που ζχει δανειςτεί ι αποκτιςει μζςω 

ςυμφωνιϊν επαναπϊλθςθσ τίτλων («reverse repos») (2015: μθδζν).  

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, θ ρευςτοποιιςιμθ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων που ζχουν μεταβιβαςτεί ι δανειςτεί από τον Πμιλο 

μζςω ςυμφωνιϊν δανειςμοφ τίτλων, επαναπϊλθςθσ τίτλων και λοιπϊν ςυμφωνιϊν (ςθμεία α, β και γ) ανιλκε ςε € 24.816 εκατ., 

ενϊ θ ςχετικι υποχρζωςθ από τισ ανωτζρω ςυναλλαγζσ ανιλκε ςε € 21.292 εκατ. (ςθμ. 33, 34, 35 και 36) (2015: ρευςτοποιιςιμθ 

αξία € 32.876  εκατ. και θ ςχετικι υποχρζωςθ € 29.495 εκατ.). Επιπρόςκετα, τα λοιπά ενεχυριαςμζνα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 

ενεργθτικοφ του Ομίλου, πζραν αυτϊν που παρουςιάηονται ανωτζρω, ωσ εγγυιςεισ για ςυμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων, 

παράγωγα, τιτλοποιιςεισ και λοιπζσ ςυναλλαγζσ αναφζρονται ςτισ ςθμειϊςεισ 21 και 32. 

44.  Λειτουργικζσ μιςκϊςεισ 

Ο Πμιλοσ ζχει ςυνάψει ςυμβάςεισ εμπορικϊν μιςκϊςεων για εγκαταςτάςεισ, εξοπλιςμό και οχιματα. Θ πλειοψθφία των 

μιςκϊςεων του Ομίλου είναι ςυμβάςεισ μακροπρόκεςμθσ διάρκειασ, ςφμφωνα με τουσ ςυνικεισ όρουσ των εμπορικϊν 

μιςκϊςεων που ιςχφουν ςε κάκε χϊρα, ςυμπεριλαμβανομζνου των δικαιωμάτων για ανανζωςθ. Συγκεκριμζνα, όπωσ ορίηεται από 

τον Ελλθνικό Νόμο για τισ Εμπορικζσ Μιςκϊςεισ που βρίςκεται ςε ιςχφ, το ελάχιςτο χρονικό διάςτθμα που ιςχφει για τισ 

μιςκϊςεισ των εμπορικϊν ακινιτων με ζναρξθ μετά το τζλοσ Φεβρουαρίου 2014 είναι τα τρία ζτθ. Οι ςυμβάςεισ μιςκϊςεων του 

Ομίλου δεν περιλαμβάνουν διατάξεισ που να επιβάλλουν κάποιον περιοριςμό ςτθ δυνατότθτα του Ομίλου να πλθρϊνει 

μερίςματα, να ςυμμετζχει ςε ςυναλλαγζσ χρθματοδότθςθσ χρζουσ ι να ςυνάπτει περαιτζρω ςυμβάςεισ μίςκωςθσ.     

 

Τα πλθρωτζα μιςκϊματα από μθ ακυρϊςιμεσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ ςτισ οποίεσ οι εταιρείεσ του Ομίλου λειτουργοφν ωσ 

μιςκωτισ παρουςιάηονται παρακάτω: 

2016 2015
(1)

€ εκατ. € εκατ.

Εντόσ ενόσ ζτουσ 23                 24                 

Από ζνα ζωσ πζντε ζτθ 14                 17                 

Άνω των πζντε ετϊν 1                   1                   

Σφνολο 38                 42                 
 

(1)Για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, θ κατανομι των πλθρωτζων μιςκωμάτων από μθ ακυρϊςιμεσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ μεταξφ των 

περιόδων ζχει αναπροςαρμοςκεί. 

 

Το ςφνολο των ελάχιςτων μελλοντικϊν ειςπρακτζων μιςκωμάτων από μθ ακυρϊςιμεσ υπενοικιάςεισ δεν είναι ςθμαντικό. 

Τα ειςπρακτζα μιςκϊματα από μθ ακυρϊςιμεσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ ςτισ οποίεσ οι εταιρείεσ του Ομίλου λειτουργοφν ωσ 

εκμιςκωτισ παρουςιάηονται παρακάτω: 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Εντόσ ενόσ ζτουσ 45                 40                 

Από ζνα ζωσ πζντε ζτθ 138              114              

Άνω των πζντε ετϊν 240              258              

Σφνολο 423              412              
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45.  Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ και λοιπζσ δεςμεφςεισ 

Οι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ και δεςμεφςεισ που ςχετίηονται με τον πιςτωτικό κίνδυνο αναλφονται παρακάτω: 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Εγγυιςεισ (1) και πιςτωτικζσ επιςτολζσ ςε αναμονι 591           575           

Λοιπζσ εγγυιςεισ (μζςου κινδφνου) και ενζγγυεσ πιςτϊςεισ 436           503           

Ανζκκλθτεσ δεςμεφςεισ πιςτωτικϊν ορίων 451           353           

Σφνολο 1.478       1.431       
 

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

 

Λοιπζσ δεςμεφςεισ 

 

(α) 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 υποχρζωςθσ πλθρωμισ ςτο Ενιαίο Ταμείο 

Εξυγίανςθσ (Single Resolution Fund – SRF) για τθν ειςφορά εξυγίανςθσ του ζτουσ 2016 (ςθμ. 12).  

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 

είχε αναγνωριςτεί ωσ χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ (ςθμ. 32).        

(β) Θ κυγατρικι εταιρεία τθσ Τράπεηασ Grivalia Properties Α.E. Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία, θ οποία κατζχει το 50% του 

μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ «Piraeus Port Plaza 1 Ανϊνυμθ Εταιρεία Αξιοποίθςθσ και Εκμετάλλευςθσ Ακινιτων, Ξενοδοχειακϊν 

Εγκαταςτάςεων και Επιχειριςεων», ζχει δεςμευτεί για τθν απόκτθςθ του υπολειπόμενου 50% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ 

εταιρείασ, μετά τθν εκπλιρωςθ οριςμζνων προχποκζςεων, ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ ςυμφωνία των μετόχων.  

(γ) Τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, οι δεςμεφςεισ που ςχετίηονται με τισ κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ ανιλκαν ςε € 25 εκατ. (2015: € 12 

εκατ.). 

Επίδικεσ υποκζςεισ 

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

ςχθματιςκεί πρόβλεψθ ποςοφ € 67 εκατ. (2015: € 66 εκατ.), όπωσ αναφζρεται ςτθ ςθμ.37. Το προαναφερκζν ποςό περιλαμβάνει 

€ 40 εκατ. για εκκρεμι δικαςτικι υπόκεςθ με τθν ΔΕΜΚΟ Α.Ε., θ οποία 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 

ζχει ιδθ προςβάλλει τθν απόφαςθ αυτι με ζφεςθ, θ οποία εκδικάηεται το Σεπτζμβριο του 2017 ςτο Εφετείο Ακθνϊν. Σε ςχζςθ με 

τισ ατομικζσ αγωγζσ, θ πλειοψθφία των αποφάςεων που ζχουν εκδοκεί είναι υπζρ τθσ Τράπεηασ.  

Επιπλζον, ο Πμιλοσ εμπλζκεται ςε μια ςειρά από επίδικεσ υποκζςεισ, ςτο πλαίςιο των ςυνικων δραςτθριοτιτων του, οι οποίεσ 

μπορεί να βρίςκονται ςε πρϊιμο ςτάδιο, θ διευκζτθςθ τουσ μπορεί να διαρκζςει αρκετά ζτθ ζωσ ότου πραγματοποιθκεί ι θ 

τελικι τουσ ζκβαςθ μπορεί να κεωρείται αβζβαιθ. Για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ Διοίκθςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ γνϊμθ των 

Νομικϊν Υπθρεςιϊν, δεν αναμζνει ότι κα υπάρξει εκροι πόρων και ςυνεπϊσ δεν αναγνωρίηει πρόβλεψθ. 

Θ Διοίκθςθ τθσ Τράπεηασ παρακολουκεί ςτενά τισ εξελίξεισ ςτισ ςχετικζσ υποκζςεισ, προκειμζνου να κακορίςει ενδεχόμενεσ 

λογιςτικζσ επιπτϊςεισ, ςφμφωνα με τισ λογιςτικζσ αρχζσ του Ομίλου. 
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46.  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). Οι δραςτθριότθτεσ ςτθν Ελλάδα διαχωρίηονται 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 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 ζωσ 

τισ αρχζσ Αυγοφςτου 2016, προϊόντα αμοιβαίων κεφαλαίων και κατακετικά-επενδυτικά, κακϊσ επίςθσ και χρθματοοικονομικι 

διαχείριςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων κεςμικϊν πελατϊν. 

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

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

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

ειδικϊν χρθματοοικονομικϊν ςυμβουλϊν και διαμεςολαβιςεων τόςο ςε ιδιϊτεσ όςο και ςε μικρζσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ. 

- Διεκνείσ Δραςτθριότθτεσ: περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ ςε ουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Κφπρο, Ουκρανία (μζχρι τθν 

πϊλθςι τθσ το Δεκζμβριο 2016) 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. Οι λοιπζσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου περιλαμβάνουν κυρίωσ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαχείριςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ και των επενδφςεων ςε ακίνθτα, και τθ διαχείριςθ μθ-κατανεμθμζνου 

κεφαλαίου.  

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

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

αρχζσ. 

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

ςυμφωνθμζνουσ όρουσ που προςεγγίηουν τισ τιμζσ τθσ αγοράσ. 
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46.1 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 578                  351                     7                       190                          420                         2                          1.548                    

52                     70                        28                     (12)                           102                         4                          244                        

Λοιπά κακαρά ζςοδα 39                     2                          0                       22                            41                           166                     270                        

Ζςοδα από τρίτουσ 669                  423                     35                     200                          563                         172                     2.062                    

Ζςοδα μεταξφ τομζων 28                     34                        (23)                   (37)                           (1)                            (1)                         -                              

Συνολικά ζςοδα 697                  457                     12                     163                          562                         171                     2.062                    

Λειτουργικά ζξοδα (493)                 (118)                    (28)                   (77)                           (265)                       (11)                      (992)                       

(407)                 (216)                    (5)                      -                                (147)                       -                           (775)                       

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ και προβλζψεισ (ςθμ. 14) (0)                      (14)                      (2)                      (1)                             (14)                          (34)                      (65)                         

(1)                      (0)                         (3)                      -                                (1)                            1                          (4)                           

(204)                 109                     (26)                   85                            135                         127                     226                        

(53)                   (8)                         (2)                      (1)                             (9)                            7                          (66)                         

(257)                 101                     (28)                   84                            126                         134                     160                        

-                        -                           31                     -                                (68)                          58                        21                          

-                        -                           -                        -                                (1)                            (26)                      (27)                         

(257)                 101                     3                       84                            57                           166                     154                        

31 Δεκεμβρίου 2016

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ 

αμοιβζσ και προμικειεσ

Ζξοδα αναδιάρκρωςθσ (ςθμ. 14)

Κζρδθ/(ηθμιζσ) από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ προ φόρου 

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

Αναλογία κερδϊν/(ηθμιϊν) από 

ςυμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ 

και κοινοπραξίεσ

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 21.755            11.591               227                  13.351                    13.201                   6.268                  66.393                  

Υποχρεϊςεισ ανά τομζα 18.662            2.642                  1.519               24.640                    11.540                   35                        59.038                  

31 Δεκεμβρίου 2016

 

Ο τομζασ των Διεκνϊν Δραςτθριοτιτων αναλφεται περαιτζρω ωσ ακολοφκωσ: 

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

107                  157                     58                     76                            -                              22                        420                        

19                     36                        14                     25                            -                              8                          102                        

27                     12                        1                       1                               -                              0                          41                          

Ζςοδα από τρίτουσ 153                  205                     73                     102                          -                              30                        563                        

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

Συνολικά ζςοδα 153                  205                     73                     102                          -                              29                        562                        -                              
Λειτουργικά ζξοδα (97)                   (81)                      (44)                   (27)                           -                              (16)                      (265)                       

(55)                   (61)                      (17)                   (14)                           -                              (0)                         (147)                       

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ και προβλζψεισ (6)                      (8)                         (0)                      (0)                             -                              (0)                         (14)                         

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

(6)                      55                        12                     61                            -                              13                        135                        

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

(7)                      47                        12                     61                            -                              13                        126                        

(1)                      -                           -                        -                                (67)                          -                           (68)                         

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

(9)                      47                        12                     61                            (67)                          13                        57                          

Ζξοδα αναδιάρκρωςθσ 

Κζρδθ/(ηθμιζσ) από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ προ φόρου 

Κζρδθ /(ηθμιζσ) από μθ ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ προ φόρου 

Δικαιϊματα τρίτων
Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου που 

αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ

31 Δεκεμβρίου 2016

Λοιπά κακαρά ζςοδα

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ 

κίνδυνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ

Αναλογία κερδϊν/(ηθμιϊν) από 

ςυμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ 

Κζρδθ/(ηθμιζσ) από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

προ φόρου και εξόδων αναδιάρκρωςθσ

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ 

και προμικειεσ
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ουμανία Βουλγαρία Σερβία Κφπροσ Ουκρανία Λουξεμβοφργο

Διεκνείσ 

Δραςτθριότθτεσ

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

Ενεργθτικό ανά τομζα(3)
2.901               3.366                  1.306               4.461                      -                              1.458                  13.201                  

Υποχρεϊςεισ ανά τομζα(3)
2.724               2.900                  928                  4.048                      -                              1.230                  11.540                  

31 Δεκεμβρίου 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 584                  379                     10                     134                          410                         (54)                      1.463                    

42                     79                        35                     (56)                           94                           (2)                         192                        

Λοιπά κακαρά ζςοδα 2                       3                          2                       2                               10                           88                        107                        

Ζςοδα από τρίτουσ 628                  461                     47                     80                            514                         32                        1.762                    

Ζςοδα μεταξφ τομζων 64                     23                        (58)                   (20)                           (1)                            (8)                         -                              

Συνολικά ζςοδα 692                  484                     (11)                   60                            513                         24                        1.762                    

Λειτουργικά ζξοδα (479)                 (110)                    (32)                   (108)                         (264)                       (24)                      (1.017)                   

(1.665)             (823)                    (13)                   0                               (164)                       -                           (2.665)                   

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ και προβλζψεισ (ςθμ. 14) (0)                      (39)                      (3)                      8                               (8)                            (45)                      (87)                         

(1.452)             (488)                    (59)                   (40)                           77                           (45)                      (2.007)                   

(3)                      (2)                         (0)                      -                                (1)                            (73)                      (79)                         

(1.455)             (490)                    (59)                   (40)                           76                           (118)                    (2.086)                   

-                        -                           65                     -                                (116)                       -                           (51)                         

-                        -                           -                        -                                (1)                            (29)                      (30)                         

(1.455)             (490)                    6                       (40)                           (41)                          (147)                    (2.167)                   

Κζρδθ/(ηθμιζσ) από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ προ φόρου και εξόδων 

αναδιάρκρωςθσ

Ζξοδα αναδιάρκρωςθσ (ςθμ. 14)

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ 

αμοιβζσ και προμικειεσ

Δικαιϊματα τρίτων

Κζρδθ/(ηθμιζσ) από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ προ φόρου(1)

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ 

κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ

Κζρδθ /(ηθμιζσ) από μθ ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ προ φόρου 

Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου που 

αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ

31 Δεκεμβρίου 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

 

ουμανία Βουλγαρία Σερβία Κφπροσ Ουκρανία Λουξεμβοφργο Σφνολο

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

119                  142                     68                     59                            -                              22                        410                        

21                     31                        13                     22                            -                              7                          94                          

7                       1                          1                       0                               -                              1                          10                          

Ζςοδα από τρίτουσ 147                  174                     82                     81                            -                              30                        514                        

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

Συνολικά ζςοδα 147                  174                     82                     81                            -                              29                        513                        

Λειτουργικά ζξοδα (101)                 (77)                      (46)                   (25)                           -                              (15)                      (264)                       

(45)                   (64)                      (40)                   (15)                           -                              (0)                         (164)                       

Λοιπζσ ηθμιζσ απομείωςθσ και προβλζψεισ (3)                      (5)                         0                       -                                -                              0                          (8)                           

(2)                      28                        (4)                      41                            -                              14                        77                          

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

(2)                      27                        (4)                      41                            -                              14                        76                          

1                       -                           -                        -                                (117)                       -                           (116)                       

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

(2)                      27                        (4)                      41                            (117)                       14                        (41)                         

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 
Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ 

και προμικειεσ

Λοιπά κακαρά ζςοδα

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ 

κίνδυνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ

Ζξοδα αναδιάρκρωςθσ 
Κζρδθ/(ηθμιζσ) από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ προ φόρου (1)

Κζρδθ /(ηθμιζσ) από μθ ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ προ φόρου 

Δικαιϊματα τρίτων

Κζρδθ/(ηθμιζσ) από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ προ 

φόρου και εξόδων αναδιάρκρωςθσ

Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου που 

αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ

31 Δεκεμβρίου 2015
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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) Σα διεταιρικά υπόλοιπα μεταξφ των Χωρϊν ζχουν εξαιρεκεί από το ςφνολο του ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων του τομζα Διεκνϊν Δραςτθριοτιτων. 

θμείωςθ: το δεφτερο τρίμθνο του 2015, θ Σράπεηα μετζφερε τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο (υποκατάςτθμα Λονδίνου) ςτθ κυγατρικι τθσ 

Eurobank Private Bank Luxemburg S.A. υγκεκριμζνα 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. 

46.2 Γνωςτοποιιςεισ όςον αφορά ςτο ςφνολο του Ομίλου  

Θ ανάλυςθ των εςόδων του Ομίλου από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ για κάκε κατθγορία προϊόντων και υπθρεςιϊν με 

παρόμοια χαρακτθριςτικά παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

2016 2015

€ εκατ. € εκατ.

Χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ 2.061                  2.135               

Κατακζςεισ και υπθρεςίεσ διαχείριςθσ επενδφςεων (124)                    (244)                 

Κεφαλαιαγορζσ 9                          (192)                 

Μθ τραπεηικζσ και λοιπζσ εργαςίεσ 116                     63                     

Σφνολο 2.062                  1.762               
 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν υποβολι εκκζςεων ανά χϊρα, με βάςθ το Νόμο 4261/2014, παρζχονται ςτο Ραράρτθμα. 

47.  Απόκτθςθ του Καταςτιματοσ τθσ Alpha Bank ςτθ Βουλγαρία από τθν Eurobank Bulgaria A.D. 

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

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

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

Καταςτιματοσ λογιςτικοποιικθκε ωσ ςυνζνωςθ επιχειριςεων με τθ μζκοδο εξαγοράσ. 

Οι εφλογεσ αξίεσ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων που αποκτικθκαν παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Εφλογθ αξία

€ εκατ.
Ενεργθτικό

Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 148                      

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 30                        

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 266                      

    υμβατικό ποςό προ προβλζψεων: € 394 εκατ.

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ
(1)

6                          

Σφνολο ενεργθτικοφ(2)
450                      

Υποχρεϊςεισ

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 μεταβιβάςτθκαν ςτθν Τράπεηα υποχρεϊςεισ τθσ 

Postbank προσ τον Πμιλο Alpha Bank ποςοφ € 55 εκατ. ζναντι τιμιματοσ € 1.  
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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. 

48.  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 

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 (Stress Test) 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) Stress Test τον Ιοφλιο 2016, για να εξετάςει τθν ανκεκτικότθτα των τραπεηϊν ςτθν απορρόφθςθ των κλυδωνιςμϊν από 

υποκετικζσ μελλοντικζσ αρνθτικζσ οικονομικζσ και μακροοικονομικζσ εξελίξεισ. 

Το Stress Test βαςίςτθκε ςτθν προςαρμοςμζνθ με βάςθ το AQR κεφαλαιακι κζςθ και ςτο αντίςτοιχο ςφνολο ςτακμιςμζνου 

ενεργθτικοφ. Κατά το Stress Test εφαρμόςτθκαν δυο μακροοικονομικά ςενάρια με 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, 
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βάςει μιασ προςομοίωςθσ εφλογων αλλά λιγότερο πικανϊν υποκετικϊν εξελίξεων. Σφμφωνα με τισ τελευταίεσ πρακτικζσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Τραπεηικισ Αρχισ (European Banking Authority – EBA), το Stress Test 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. Το AQR τθσ Postbank, το οποίο αποτζλεςε άςκθςθ προλθπτικισ εποπτείασ, δεν είχε ςθμαντικι επίδραςθ ςτισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου.  

Αποτελζςματα Stress Test 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.  

Νομοκεςία για τθ μετατροπι δανείων από ελβετικό νόμιςμα (CHF) ςε Leu ουμανίασ    

Στισ 18 Οκτωβρίου 2016, το Κοινοβοφλιο τθσ ουμανίασ ενζκρινε ομόφωνα νομοςχζδιο, το οποίο παρείχε τθ δυνατότθτα ςτουσ 

δανειολιπτεσ να μετατρζψουν τα δάνεια που είχαν λάβει ςε ελβετικό νόμιςμα ςτο τοπικό νόμιςμα “Leu”, με τθ ςυναλλαγματικι 

ιςοτιμία που ίςχυε κατά τθν θμερομθνία τθσ χοριγθςισ τουσ. Τθν 7 Φεβρουαρίου 2017, το Συνταγματικό Δικαςτιριο τθσ 

ουμανίασ (Romanian Constitutional Court – RCC) αποφάςιςε ότι το ανωτζρω νομοςχζδιο είναι αντιςυνταγματικό. Θ απόφαςθ του 

Δικαςτθρίου βαςίςτθκε κυρίωσ ςτθν παράβαςθ τθσ αρχισ του κοινοβουλευτικοφ ςυςτιματοσ δφο ςωμάτων (δθλ. το νομοςχζδιο, 

ςτθ μορφι που υιοκετικθκε από το Κοινοβοφλιο είναι ςθμαντικά διαφορετικό από εκείνο το οποίο υιοκετικθκε από τθν 

Γερουςία) και ςτθν ειςαγωγι ενόσ μθχανιςμοφ «αυτόματθσ φπαρξθσ ανωτζρασ βίασ» θ οποία δεν είναι δίκαιθ για τουσ πιςτωτζσ.   

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

Σθμείωςθ 2- Βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ 

Σθμείωςθ 7.2.3- Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ 

Σθμείωςθ 12- Λειτουργικά ζξοδα  

Σθμείωςθ 16- Αναβαλλόμενοι φόροι 

Σθμείωςθ 26- Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 

Σθμείωςθ 27- Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ 

Σθμείωςθ 32- Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

Σθμείωςθ 33- Υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ 

Σθμείωςθ 50- Διοικθτικό Συμβοφλιο 

49.  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 
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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 

οποιαδιποτε τροποποίθςθ, επζκταςθ, ανακεϊρθςθ ι απόκλιςθ από αυτζσ, και (η) τα κακικοντα, τα δικαιϊματα και τισ 

υποχρεϊςεισ του εκπρόςωπου του ΤΧΣ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ.  

O Πμιλοσ πραγματοποιεί τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεόμενα μζρθ μζςα ςτα ςυνικθ πλαίςια των εργαςιϊν και ςε κακαρά 

εμπορικι βάςθ. Οι ςυναλλαγζσ αυτζσ περιλαμβάνουν δάνεια, κατακζςεισ και εγγυιςεισ. Επιπλζον, μζςα ςτα ςυνικθ πλαίςια των 

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

μερϊν. 

Τα υπόλοιπα των ςυναλλαγϊν με (α) τα βαςικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ (ΒΜΔ) και τισ εταιρείεσ που ελζγχονται ι ελζγχονται από 

κοινοφ από ΒΜΔ κακϊσ και (β) τισ ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ, και τα αντίςτοιχα ζςοδα και ζξοδα παρουςιάηονται 

παρακάτω: 

ΒΜΔ
(1)

 και
 
Εταιρείεσ που 

ελζγχονται ι ελζγχονται 

από κοινοφ από ΒΜΔ

Συγγενείσ επιχειριςεισ
(2) 

και κοινοπραξίεσ

ΒΜΔ
(1)

 και
 
Εταιρείεσ που 

ελζγχονται ι ελζγχονται 

από κοινοφ από ΒΜΔ

Συγγενείσ επιχειριςεισ 

και κοινοπραξίεσ

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

7,16 23,20 6,81 5,91

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ -                                                 6,14 -                                                 -                                              

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 5,68 102,74 5,28 8,57

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ -                                                 12,07 -                                                 -                                              

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 0,02 4,03 0,14 -                                              

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 0,03 (0,24)                                         0,04 0,11

0,01 5,84                                          0,01 -                                              

-                                                 (1,29)                                         -                                                 -                                              

-                                                 0,16                                          -                                                 -                                              

-                                                 (0,08)                                         -                                                 -                                              

Λοιπά λειτουργικά ζςοδα/ (ζξοδα) -                                                 (5,93)                                         (0,20)                                         0,22

Εκδοκείςεσ εγγυιςεισ -                                                 -                                                 -                                                 -                                              

Λθφκείςεσ εγγυιςεισ 0,05 -                                                 0,10 -                                              

Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν

Αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ
(3)

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από 

δάνεια και απαιτιςεισ

31 Δεκεμβρίου 2016 31 Δεκεμβρίου 2015

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ, μετά 

από προβλζψεισ 

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και 

προμικειεσ

 
(1) Περιλαμβάνονται τα βαςικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ του Ομίλου και τα ςτενά ςυγγενικά τουσ πρόςωπα. 
 (2) Από 4 Αυγοφςτου 2016, ο όμιλοσ Eurolife λογιςτικοποιείται ωσ ςυγγενισ επιχείρθςθ (ςθμ. 17). 
(3) Από τον Αφγουςτο μζχρι το Δεκζμβριο 2016, θ Σράπεηα προχϊρθςε ςτθν πϊλθςθ Ζντοκων Γραμματίων Ελλθνικοφ Δθμοςίου (ΕΓΕΔ) ονομαςτικισ αξίασ € 

244 εκατ. ςτον όμιλο Eurolife. 

 

Για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, δεν υπιρξαν ςθμαντικζσ ςυναλλαγζσ με το ΤΧΣ. Τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, ο 

Πμιλοσ είχε αναγνωρίςει μια απαίτθςθ ποςοφ € 2 εκατ. από το ΤΧΣ, θ οποία ειςπράχκθκε το πρϊτο τρίμθνο του 2016.    

Επιπλζον, τθν 31 Δεκεμβρίου 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. 27) ιταν € 5,3 εκατ. (2015: € 4,3 

εκατ.). 

Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, αναγνωρίςτθκε μια επιπλζον πρόβλεψθ απομείωςθσ ποςοφ € 

0,08 εκατ. (2015: μθδζν), ζναντι δανείων ςε ςυγγενι επιχείρθςθ και ςε κοινοπραξία του Ομίλου αυξάνοντασ τθν αντίςτοιχθ 

πρόβλεψθ απομείωςθσ ςε € 16,92 εκατ. (2015: € 16,85 εκατ.). 
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Ραροχζσ προσ τα βαςικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ (μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και λοιπά βαςικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ του 

Ομίλου) 

Οι αμοιβζσ των βαςικϊν μελϊν τθσ Διοίκθςθσ που ζχουν τθ μορφι βραχυπρόκεςμων παροχϊν ανζρχονται ςε € 5,66 εκατ. (2015: € 

6,56 εκατ.) και μακροπρόκεςμων παροχϊν (εξαιρουμζνων των παροχϊν ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ) ςε € 0,72 εκατ. (2015: € 0,85 

εκατ.). Επιπρόςκετα, ο Πμιλοσ αναγνϊριςε ζξοδο € 0,76 εκατ. που ςχετίηεται με παροχζσ που διακανονίηονται με ςυμμετοχικοφσ 

τίτλουσ τθσ Grivalia Properties (2015: ζξοδο € 0,87 εκατ.). Επιπλζον, ο Πμιλοσ ςχθμάτιςε μια υποχρζωςθ κακοριςμζνων παροχϊν 

για τα ΒΜΔ ποςοφ € 0,81 εκατ. τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 (2015: € 0,59 εκατ.), ενϊ το αντίςτοιχο κόςτοσ για τθ χριςθ ανζρχεται ςε € 

0,05 εκατ. (2015: € 0,07 εκατ.). 

50.  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.  

Τθν 26 Οκτωβρίου 2016, το Διοικθτικό Συμβοφλιο εξζλεξε ωσ νζο μζλοσ του τον κο George Myhal, ςε αντικατάςταςθ του 

παραιτθκζντοσ μζλουσ κου Jon Steven Haick, με κθτεία ίςθ με το υπόλοιπο τθσ κθτείασ του παραιτθκζντοσ μζλουσ. 

Τθν 12 Ιανουαρίου 2017, το Διοικθτικό Συμβοφλιο εξζλεξε ωσ νζο μζλοσ του τον κο Richard Boucher ςε αντικατάςταςθ του 

παραιτθκζντοσ μζλουσ κου Σπφρου Λορεντηιάδθ, ο οποίοσ υπζβαλε τθν παραίτθςι του από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθν 3 

Νοεμβρίου 2016, με κθτεία ίςθ με το υπόλοιπο τθσ κθτείασ του παραιτθκζντοσ μζλουσ. 

Σε ςυνζχεια των παραπάνω, το Διοικθτικό Συμβοφλιο διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

N. Καραμοφηθσ Ρρόεδροσ, Μθ Εκτελεςτικό 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 

R. Boucher Μθ Εκτελεςτικό Ανεξάρτθτο μζλοσ 

G. Myhal 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)  
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51.  Μερίςματα 

Τα μερίςματα λογιςτικοποιοφνται μετά τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ από τθν Ετιςια Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων. 

Βάςει των αποτελεςμάτων τθσ Τράπεηασ του 2016 και του άρκρου 1, παρ.3 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 (ςθμ. 40). Βάςει του άρκρου 1, παρ. 3 του Νόμου 3723/2008, κατά τθν περίοδο 

ςυμμετοχισ των τραπεηϊν ςτον πρϊτο πυλϊνα ςτιριξθσ του Ρρογράμματοσ Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ 

Οικονομίασ, το ποςό των μεριςμάτων που ενδζχεται να διανεμθκοφν ςτουσ κατόχουσ κοινϊν μετοχϊν τθσ Τράπεηασ, δεν μπορεί 

να υπερβεί το 35% των κερδϊν, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 3, παρ.1 του Νόμου 148/1967. Σφμφωνα με το Σχζδιο 

Αναδιάρκρωςθσ, εκτόσ αν θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςυμφωνιςει ςε κάποια εξαίρεςθ, οφτε θ Τράπεηα οφτε άλλο μζλοσ του Ομίλου 

(πλθν των 100% κυγατρικϊν τθσ Τράπεηασ υπό τον όρο ότι θ καταβολι δεν ςυνεπάγεται νομικι υποχρζωςθ να προβοφν ςε άλλεσ 

καταβολζσ που ζχουν αναβλθκεί ςφμφωνα με τισ δεςμεφςεισ του Σχεδίου Αναδιάρκρωςθσ) κα καταβάλλει μερίςματα πριν το 

νωρίτερο μεταξφ τθσ 31 Δεκεμβρίου 2017 ι τθσ θμερομθνίασ πλιρουσ αποπλθρωμισ των προνομιοφχων χωρίσ δικαίωμα ψιφου 

μετοχϊν τθσ Τράπεηασ που κατζχονται από το Ελλθνικό Δθμόςιο, εκτόσ εάν ζχει υποχρζωςθ εκ του νόμου να προβεί ςε καταβολι 

μεριςμάτων, ενϊ θ Τράπεηα δεν κα αποδεςμεφει αποκεματικά οφτωσ ϊςτε να τεκεί θ ίδια ςε αυτι τθ κζςθ. 

 

 

 

 

 

Ακινα, 28 Μαρτίου 2017 
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ΡΑΑΤΘΜΑ – Γνωςτοποιιςεισ βάςει του Νόμου 4261/ 2014 

Ρλθροφόρθςθ ανά χϊρα  

Σφμφωνα με το άρκρο 81 του Νόμου 4261/2014, που ενςωμάτωςε το άρκρο 89 τθσ Οδθγίασ 2013/36/ΕΕ ςτθν ελλθνικι 

νομοκεςία, o Πμιλοσ παρζχει τθν παρακάτω πλθροφόρθςθ για κάκε χϊρα ςτθν οποία δραςτθριοποιείται:  

(i) Επωνυμίεσ, φφςθ δραςτθριοτιτων και γεωγραφικι κζςθ. 

(ii) Τα λειτουργικά ζςοδα (κφκλοσ εργαςιϊν), τα κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου, ο φόροσ επί των αποτελεςμάτων και ο τρζχων 

φόροσ ςε ενοποιθμζνθ βάςθ για κάκε χϊρα οι ενδοεταιρικζσ ςυναλλαγζσ μεταξφ των χωρϊν απαλείφονται ςτθ γραμμι 

‘Ενδοομιλικά ποςά’. H οικονομικι πλθροφόρθςθ που γνωςτοποιείται, ζχει προετοιμαςτεί με βάςθ το ίδιο πλαίςιο με τισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016.  

(iii) Τον αρικμό εργαηομζνων ςε ιςοδφναμο κακεςτϊσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ. 

(iv) Τισ ειςπραττόμενεσ δθμόςιεσ επιδοτιςεισ. 

Οι κυγατρικζσ επιχειριςεισ τθσ Τράπεηασ τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, θ χϊρα εγκατάςταςθσ και ο τομζασ δραςτθριότθτασ τουσ 

παρουςιάηονται ςτθ ςθμ. 27. 

Θ πλθροφόρθςθ ανά χϊρα παρατίκεται παρακάτω:  

Λειτουργικά 

ζςοδα

Κζρδθ/(ηθμιζσ) 

προ φόρου

Φόροσ επί των 

αποτελεςμάτων Τρζχων Φόροσ

€ εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.

Ελλάδα 1.494,8                   11,7                         103,4                      (24,1)                       9.814                      

Βουλγαρία 218,6                      62,9                         (7,6)                          (7,8)                          2.381                      

ουμανία 128,1                      (9,2)                          1,7                           (0,6)                          2.117                      

Κφπροσ 92,8                         49,3                         (11,7)                       (11,6)                       311                          

Σερβία 71,6                         13,5                         (0,4)                          (0,1)                          1.239                      

Λουξεμβοφργο (1)
34,7                         14,1                         (2,7)                          (3,1)                          96                            

Τουρκία 12,6                         12,6                         (2,5)                          (2,5)                          -                               

Ολλανδία 18,8                         9,0                           0,2                           0,2                           -                               

Άλλεσ χϊρεσ(2)
0,5                           0,3                           (0,1)                          (0,1)                          -                               

Ενδοομιλικά ποςά (10,3)                       -                               -                               -                               

Σφνολο από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 2.062,2                   164,2                      80,3                         (49,7)                       15.958                    

Αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ(3) (ςθμ. 17) 88,7                         (11,9)                       (20,6)                       

Δραςτθριότθτεσ ςτθν Ουκρανία (ςθμ. 17) (67,1)                       (0,6)                          (0,1)                          

Σφνολο από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 21,6                         (12,5)                       (20,7)                       -                               

Σφνολο 2.062,2                   185,8                      67,8                         (70,4)                       15.958                    

Χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016

Αρικμόσ 

εργαηομζνων τθν 

31 Δεκεμβρίου

 

(1) Οι δραςτθριότθτεσ του υποκαταςτιματοσ του Λονδίνου τθσ Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. περιλαμβάνονται ςτο 

Λουξεμβοφργο. 

(2) Τα ποςά που παρουςιάηονται ςτθν κατθγορία ‘Άλλεσ χϊρεσ’ αναφζρονται: (α) ςτισ εταιρείεσ ειδικοφ ςκοποφ που εκδίδουν 

μεςοπρόκεςμουσ τίτλουσ (EMTNs) και προνομιοφχουσ τίτλουσ δθλαδι τθν ERB Hellas Plc ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο, τθν ERB Hellas 

(Cayman Islands) Ltd ςτα νθςιά Cayman και τθν ERB Hellas funding Ltd ςτα νθςιά Channel και (β) ςτθν εταιρεία χαρτοφυλακίου 

Berberis investments Ltd ςτα νθςιά Channel.  

(3) Οι αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ περιλάμβαναν ζωσ τθν θμερομθνία πϊλθςισ τουσ τθν 4 Αυγοφςτου 2016 τισ δραςτθριότθτεσ 

αςφαλίςεων ηωισ και γενικϊν αςφαλίςεων τθσ Eurolife ςτθ ουμανία. Για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 31 Ιουλίου 2016 για τισ 

εταιρείεσ αυτζσ τα κζρδθ προ φόρου, ο φόροσ επί των αποτελεςμάτων και ο τρζχων φόροσ ανιλκαν ςε € 0,5 εκατ., € 0,1 εκατ. και 

€ 0,1 εκατ., αντίςτοιχα. Ρεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ αναφζρονται ςτθ ςθμ. 17 «Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ». 

Για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, καμία από τισ κυγατρικζσ τθσ Τράπεηασ δεν ειςζπραξε δθμόςια επιδότθςθ. 

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

είναι ςε ιςχφ. Ρεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ αναφζρονται ςτθ ςθμ. 4. 

Άρκρο 82 του Νόμου 4261/2014 

Για το 2016, ο δείκτθσ απόδοςθσ του ενεργθτικοφ του Ομίλου (Return on Assets – RoA) ανιλκε ςε 0,36%. Ο δείκτθσ RoA 

υπολογίηεται διαιρϊντασ τα κακαρά κζρδθ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 προσ το μζςο όρο του ςυνόλου 

ενεργθτικοφ του Ομίλου για τθ χριςθ.  


